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Székhely-kérdés.
Alig- néhány hónapja annak, hogy egy 

székhely-kérdés foglalkoztatott bennünket: a 
magyar turista egylete, s most ismét egy ily kér
dés vár eldöntésre.

Ezúttal a „Felvidéki nmgy. küzm. egyesü
l e t  kebelében okozott zavart egyesek ama 
szándéka, mely szerint az egyesület székhelye 
Nyitráról a fővárosba tétetnék át.

Örömmel és bizalommal nyilatkoztunk an- í 
nak előtte a turista egylet országossá fejlesztése | 
érdekében a főváros mellett, a midőn arról volt ! 
szó, hogy hol székeljen az egylet elnöksége, | 
mert a turistaság érdeke első sorban azt hozza l 
magával, hogy a nagy világnak a figyelmét I 
vonja magára, a mozgó milliók egy részének j 
felénk öiulését segítse elő, a mit pedig csak | 
nagyobb szabású actio eredményezhet, olyan, a j 
mely csak a fővárosból indulhat ki, nem pedig 
egy igénytelen vidéki városkából.

Ámde a most felmerült kérdés más tenné- | 
szetü; a közművelődésnek is hathatós tényezője 
rejlik az általános felkaroltatásban, a külső tá
mogatásban, de első sorban azoknak egész lé
lekkel való hozzájárulása is szükséges, a kik
nek érdekét közvetlenül kívánjuk szolgálni.

A F. M. K. E. ügye az egész magyaror- 
szágé ugyan, de közvetlenül mégis csak 
a vidéké, melynek hozzájárulása nélkül a tá
voli központban a legbuzgóbb igyekezet sem 
vezetne kívánt ezélhoz.

A Kárpátegyesület ügyei kitünően intézhe
tők Budapesten is, de a F. M. K. Egyesületéi 
alig, mert az ennek érdekében kifejtett munká
nak a vidék, a nép élete, nyelve, szokása, 
erkölcsei, és gondolkozásmódjának ismeretén kell 
alapulnia, falujában, viskójában, családi tűzhe

lyénél kell a néppel érintkeznünk, megismernünk, 
hogy az eszéhez, szivéhez vezető utat megta
lálhassuk, hogy a művelődés számos eszközei 
közül a neki legalkalmasabbakat részére kivá
laszthassuk. Ezt a munkát csakis a néppel na
ponkint érintkező, egy községben lakó egyesü
leti tagok végezhetik.

Már pedig, ha azt látjuk, hogy a székhely
nek Nyitráról Budapestre tétele leloliasztja az 
ez irányú törekvést, sőt szakadást idéz elő a 
tiz testvéregyesület kebelében, akkor alapos 
okunk van a változás miatt aggódnunk, s azt ál
lítani, hogy c változás még korai.

Egyébbiránt bőven szól e kérdéshez ma
gának az egyesületnek a választmánya:

A Felvidéki Hl a gyár üözmivelödési Egyesület 
nyitrnvármegyei választmányának Ayitrán 1892  
évi junius-hó 20-án  tartott üléséből

Gyürky Geyza dr. Ügyvivő alelnök beterjeszti az 
egyesületi elnökség 517 1892. számú átiratát, melylyel 
a választmány a Lőcsén tartandó küzgyülésre, különös 
tekintettel az alapszabályoknak ott tartandó módosítá
sára meghív a tik.

Kosteuszky Géza v. tag indítványára Tlniróczy 
Vilmos és Craus István v. tagok módosításaival 
Gytirky Geyza dr. alelnök, Thaly István és Tliuróczy 
Károly v. tagok felszólalásai után a választmány egy
hangúlag a következő határozatot hozta:

A választmány a hírlapokból értesült arról, hogy 
az alapszabályok módosítása alkalmával az elnökség 
a közgyűlésnek azt is javasolni szándékozik, hogy az 
egyesület székhelye Nyitráról Budapestre helyeztes
sék át.

E terv miként az egész vármegyében, úgy ezen 
választmány kebelében is élénk aggodalmat keltett, 
nemcsak azért, mert az egy tiz éven át az egyesületre 

I üdvösnek bizonyult, soha sehonnan kifogás alá nem 
; esett gyakorlatnak minden nyomósai)!) indok nélkül való

megváltoztatásét czólozza, hanem azért is, mert annak 
megvalósulása megfosztaná Nyitravármegyét egyik leg
nagyobb büszkeségétől, a felvidék magyorosodási moz
galmában eddig viselt vezérszerepétől, melyre pedig 
magát e vármegye közönsége mindenkor méltónak 
mutatta.

Hiszen az egyesület itt született meg; ma is auy- 
nyi a tagja ez egyetlen megyében, mint a többi tiz 
törvényhatóságban együttvéve; alapítványaink nagyobb 
fele idevaló: a törvényhatóság is sok ezer forintot 
áldozott érdekében. Nyitravármegye teljes tudatával 
biit a vezérszerepéból reá háramló kötelességeknek, e 
kötelességeket mindenkor kivon, liazafiui lelkesedéssel 
teljesítette.

Mégis, ha székhely áthelyezése egyesületre nézve 
szükségesnek mutatkoznék, ha abból csakugyan hasz
not remélhetnénk, bár nehéz szívvel, de a nagy ügy 
iránt tartozó odaadásból kifolyólag teljes készséggel 
egyeznék bele a választmány, egyeznék bele 2000 
nyitramegyei tagtársunk mindenike abba, hogy az 
egyesület ezután máshonnan, esetleg Budapestről igaz- 
gatassék.

Nyitravármegye partikuláris érdekeit mindenkor 
alárendelte a valódi közérdeknek ; a lokális patriotiz
must sohasem engedte a hazaszeretet felett diadalmas
kodni.

De a székhely áthelyezését a mily indokolatlan
nak, oly veszélyesnek, károsnak találjuk az egyesületre 
nézve.

Mert a keleti megyék csatlakozása szempontjából 
a székhely áthelyezése legalább is elkoraizott. Hiszen 
a keleti megyék csatlakozásának kérdése még igen 
messze van a kedvező megoldástól; a folyó hó 10-éu 
Budapesten tartott értekezlet nem volt, nem lehetett 
egyéb mint e I. erdősnek magántermészetű megbeszélése, 
melynél az érdekelt megyék közül több egyáltalán nem 
volt képviselve. ______

T Á B  CZ A.Utolsó panasz.
Életem kietlen 

Sivár pusztaság,
Rajta csak egyetlen — 

Hervadó virág.

Fonnyadó levéllel 
Végbucsut lehel,

Szirma szerte-széjjel 
\ llulladozva el.

8 én oly elhagyottan 
Mint sebzett madár 

Lankadok le ottan 
Megszakadva már.

„Drága kis virágom !
Édes mindenem ! 

üdv már e világon 
Nékltnk nem terem !

Jártam messze, messze — 
Napról csillagig, 

Mindenütt keresve 
Jó szív hol lakik V!

Jártam messze, messze 
Bérczen, berkeken,

Kis fészkel keresve, 
Csöndest énnekem.

Kis fészket magamnak, 
Harmatot neked —

S oh ! 8cholsein adnak 
Mást mint férgeket.

Drága kis virágom!
Édes mindenem!

Üdv már e világon 
Nekünk nem terein !

Hadd repüljön lelkünk —
Int az égi fény!

Jobb hazára leltünk 
Túl a sir ölén!“

Almi Ottó.

I

A turistaság és annak előmozdítása fürdőhelyeken.*)
Dr. ltn llag i .TAnos-tól (Miskolc/. .

(Folyt, és vége.)
Amíg az Ocrtel-kurát gyakorló betegeknek, sok

szor nagyon meredek hegyi utakon addig kell fölfelé 
menniük, nug szívdobogás és dyspnoc be nem állott: 
addig tüdőbetegeknél, kiknek a hegymászást mint orvos
szert rendeljük, sem egyiknek, sem másiknak nem 
szabad bekövetkezni; ehhez mérten a sétautak, bár 
nagy kiterjedésben, csak szelíden emelkedjenek és bő
ven cl legyenek látva pihenő helyekkel és padokkal, 
hogy a beteg leülhessen, kikerülendő az elfáradást, 
amit Oertel egyenesen eltilt t. i. a leülést. EzenfÖlül még 
az orvosnak föladata, minden beteg erő beli állapotához 
mérten szabni meg a hegymászás idő- és térbeli kiter
jedését. Téli vagy nyári idő, hideg, köd, eső vagy hó, 
tapasztalásom szerint, nem akadályozhatja betegeinket 
rendes sétájukban — mondhatom semmi káros befolyást 
nem gyakorolt rájuk még a nagyon hideg temperatura 
sem. Csak erős szél idején kell kivételt tenni.

Egyéb, részletesebb előírásokra kiterjeszkedeni, 
úgy vélem, nagyon sok időt venne igénybe s az már 
nem is tartozik ide. A mondottakból úgyis eléggé ki-

*) A magyar Balneologiai Egyesület évkönyvéből. Szóik.

tűnik, hogy arra, miszerint óvatos hegymászással a tüdő 
térfogatának (capaeitásának) növelését és a szív szán
dékolt erősítését elérjük, legalább is annyi, ba nem 
több a valószínűség, mint a terrain-kuránál. Azon kü
lönbséggel, hogy káros befolyása semmi esetre sincs.

Bizonyos korlátozások mellett tehát a hegymászás 
és turistáskodás tüdőbetegeknek is hasznos. A mint 
(’snpodi barátom kissé reserváltan magát kifejezi: „A 
tődővész kisebb fokain a begyek közt való tartózkodás 
és óvatos turistáskodás gyógyító hatású lehet“. (Turis
ták Lapja. 1890. 4. sz.) E tény ismerete nem is olyan 
uj dolog. Annál inkább csodálkozhatunk tehát rajta, 
hogy gyakorlati alkalmazása Magyarországon oly ke
véssé elterjedt: holott, ez a racionális, igazán természe
tes gyógymód hazánkban, nevezetesen pedig a hegyes 
vidékeken lévő fürdőkben, azt hiszem, sikeresen volna 
meghonosítható, ha a kellő orvosi felügyelet és ellenőr
zés megvan. Megesik ugyan igen sokszor, hogy orvos 
a tüdőbetegét nyaranta 5—G hétre a Szepességre küldi: 
de ebben nincs sok köszönet, mert rendszerint többet 
mulat és szórakozik a patiens, mint a mennyi javára 
válnék. Ezért a zárt intézeti kezelés hasonlithatlanul 
előnyösebb, de még ilyen nagy apparátus nélkül is 
megkísérthető, ismétlem, szigorú orvosi felügyelet mellett. 
Jó e ezólra minden pormentes, lehetőleg egyenletes és 
nem tálmeleg klimáju hegyes vidék, a hol a betegnek 
jó karban tartott számos lejtős sétaút a hegymászást 
lehetővé teszi. Az utak pihenő helyekkel jól ellátva, 
nagyobb terjedelműek kell hogy legyenek: mert jó 
erőben lévő tüdőbetegek megtehetnek naponta 5—6, 
sőt 8—10 kilométernyi utat is, ha az emelkedés szelíd 
vagy egész napokra kiterjedő gyalog kirándulásokban 
is részt vehetnek. Hány száz vagy ezer méter magasan 
van a hely a tenger színe fölött, az mellékes. Valamely 
magassági régiónak vagy vidéknek tuberkulosis ellen 
való mentes volta ma már úgyis túlhaladott álláspont
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Neui tartjuk kizártnak, sőt bizton reméljük, hogy 
a keleti megyek, hu meghallják, mily veszélylyel fe
nyegetné a székhely áthelyezése az egyesületet, nem 
fogják ezen feltételhez komi csatlakozásukat; biszlik , 
ezt annál inkább, mert a székhely a felmerült 
terv szerint nem a csatlakozásra telki rt megyek , 
valamelyikébe, hanem Budapestre helyeztetnék j 
át, úgy hogy auuak a keleti megyek sem latnak 
semmi hasznát. Az egyesület pedig csak kárát látna. 
a vezetés a működési területtől elszigetelődnék; j 
a közvetlenül érdekeltek folytonos közreműködése nél
kül a központi vezetésben résztvevők száma mind ki
sebbe válnék, a vidéki választmányok önkormányzati 
jogköre természetszerűleg oly mérvben volna bővítendő, 
hogy az egyesület egysege idővel s/ükségképen fel- 
bomlunék.

Ily veszélynek a velünk a nemzeti nyelv és szel 
lem terjesztésére szövetkezni kiváuó megyek nem akar 
hatják kitenni egyesületünket; bízva bízunk tehát ab 
bán, hogy a kelet felé való terjeszkedés e kérdésen 
nem fog hajótörést szenvedni.

És midőn a székhely áthelyezést annyira veszé
lyesnek mondjuk: egyáltalán nem túlozunk.

Mert oly egyesületnél mely mint a mienk, hivatva 
van a kisdednél elésen kezdve a társadalmi életnek 
csaknem minden ágazatára irányítókig befolyni; mell
nek feladata a magyar nyelvet a legkülöinbözőbb 
életviszonyok között létező társadalmi rétegekben terjesz
teni; mely a felvidéken minden társadalmi alakulatban 
fejleszteni és ápolni kívánja a nemzeti szellemet: ily 
egyesület csak állandóan e társadalom körében élők, 
által, csak e társadalom vezetőinek folytonos közreha
tása mellett vezethető sikeresen.

Már pedig ez Budapesten nem történhetnék.
A vidéki tagok közül vajmi kevesen vaunak azon 

helyzetbeu, hogy egy igazgató választmányi ülés ked- 
veér messze utat tehessenek meg: a marmarosiak, be
regiek ép oly kevéssé fognak eljárni Budapestre, mint 
nem járnának el Nyitrára. De az igazgató választmá
nyi üléseken, ha Budapesten tartatnának, nem jelen
hetnének meg azok sem, a kik Nyitráu mindig jelen 
voltak.

A legjobb esetben is tehát, az üléseket csakis a 
budapesti tagok látogathatnák már pedig egy közmű
velődési egyesületet, akármily fejlett is a vidéki vá
lasztmányok önkormányzata, bürokratikus formaságok 
között a távolból, a viszonyoknak közvetlen és folytonos 
szemléleten alapuló ismerete nélkül eredményesen nem 
lehet igazgatni.

Igaz, hogy Nyitráu sem voltak az egyesületbe tar
tózó összes törvényhatóságok képviselve; igaz, hogy ilt 
is rendesen a nyitrai és barsi vál. tagokon kívül más nem 
volt jelen.

De a jelenlevők az egyesület területének jelenté
keny részét ismérték, azon területek pedig, melyekkel 
összekötéseket nem tartanak fenn, nagyjában a barsi 
és nyitramegyei viszonyokkal azonos viszonyokat mu
tatnak lek_______________ ______________ _____

s ha a magas fekvés előnyös, csakis azért az, mert a 
levegő ott tisztább, por és csiráméntesebb. Legjobbak 
nézetem szerint, a középmagasságu, erdős, zárt 
völgyek a minő Görbersdorf is, mely csak 560 méter 
magas, amilyen Felső-Magyarországon vagy Erdélyben 
akárhány található.

Egyéb tüdőbáutalmáknál meg alig tettek gyógy- 
kisérleteket a rendszeres hegymászással: holott úgy 
hiszem, megérdemelné a fáradságot. Öertel ugyan igen 
sokféle báutalomnál ajánlja, természetesen a maga 
módszerét, többek közöli mindazon állapotoknál, ahol a 
kis vérkörben, tehát a tüdőkben, vérpangás van jelen, 
tekintet nélkül az okokra, melyek azt előidézték. De 
a miket a szivbántalmakra vonatkozólag fölhozni bátor 
voltam, ugyanazon aggodalmak a hasonló kórtani vi
szonyok miatt épen úgy fönállanak itt is. Nem aka
rom teljesen kétségbe vonni az Ocrtel által előirt mó
don gyakorolt hegymászás hatását, sőt az a baja, 
miszerint nagyon is hatásos; nagyobb azonban annak 
a valószínűsége, hogy ártalmára lehet a betegnek. S 
ha ugyanazt az eredményt elérhetni kevésbbé drastikus 
módon is, úgy, a mint azt Brelnner ajánlja, akkor 
legalább is fölösleges a másik után nyúlnunk.

Egyet nem emlit Oertel, a hol pedig speciális jó 
hatást van reményünk várhatni a hegymászástól, mint 
azt több Ízben is tapasztalni alkalmam volt. Olyan ese
tekben t. i., midőn sávos mellürbeli izzadmányoknak az 
utolsó maradványa nem akar fölszivódni. Kondesen 
olyan csekély a folyadék mennyiség, mely subjecliv 
tüneteket már alig okoz s punctióra is alig érdemes: 
de annál makacsaid). A végleges gyógyulási ily esetek
ben a tüdők retraetiója késlelteti, akár mert hosszú 
ideig tartó összeuyomatás folytán ruganyosságát vesz 
tette, akár mert úlhártynk vagy összenövések akadá
lyozzák rendes térfogatát elfoglalni. Tartózkodás közép- 
magasságú hegyes régióban (őÜO—800 méter) s nem

Még úgy is csak kárát látná tehát az egyesület a 
székhely áthelyezésnek, ha u budapesti tagok rendesen 
eljárnak a vál. ülésekre; de ez hiú ábránd; tudjuk más 
egyesületek történetéből, hogy a nagy távolságok, az érint
kezés, ritkább és talán az elet zajosabb és ueliezebb volta 
miatt is, az efl'ele üléseket a fővárosban igen kevesen 
látogatják. A dolog természetéből folyik, hogy ezen 
kevesek sem viseltetnek az ügy iránt akkora érdek 
Fülessel, nem hiruuk az iránt annyi érzekkel, mint azok, 
a kik napról napra magok is küzdenek a magyar nyeli 
érvényesitéseért; akik teljes ismerétével bírnak azon 
veszélyeknek, melyek az országot a nemzetiségek ré
széről fenyegetik.

Ily viszonyok között elkerülhetetlen volna, hogy 
az intéző tisztviselő rövid idő múlva a közönség köz j 
vétlen közreműködése nélkül, tahin helytelen értosüle- j 
sekre támaszkodva, teljesen saját egyéni impressziói 
alapján vezetné az ügyeket; a mai személyi konstellá- 
eziák között, ennek veszélye nem forog ugyan fenn ; 
de egy hosszú életre számító egyesületben ez azért még 
sem engedhető meg, mert az intézmények hibái ellen a 
személyekben keresni biztosítékokat teljesen elhibázott 
dolog és soha sehol jóra nem vezetett.

Minden elfogultság nélkül, pusztán a nagy nem
zeti ezélokat szolgáló egyesület erejének biztosítása 
szempontjából: a választmány tehát a leghatározottab
ban ellenzi a székhely áthelyezését és ebből kifolyólag 
jelen határozatot az egyesületi elnökséghez oly kére 
lemmel rendeli felterjeszteni, hogy a közgyűlésnek ily 
értelmű javaslatot ne tegyen; egyben pedig az összes 
megyei választmányokkal oly megkereséssel közli azt, 
hogy a jelenlegi állapot feutarlása érdekében hasonló- 
képen állást foglaljanak.

És miután az elnökség átirata „alapszabálymódo 
sitásokról“ szól, miből tehát azt lehet következtetni, * 
hogy az elnökség az alapszabályoknak ezen felül más 
irányban való módosítását is javasolni szándékozik: 
felkéretik az elnökség arra is, hogy javaslatait kellő 
időben az összes vidéki választmányokkal közölni szí
veskedjék.

Kiadta: ifj. K r a j  i s ik  F  „erén ez vál. jegyző. 
Hitelesítették : Craus István, vál. tag. Gyiirky Geyza dr., 
vál. alelnök. Kostenszky Géza, vál. tag.

Ej találmányok és műszaki 
leírások.

Közli: IJergl Sándor első budapesti szabadalmi irodája VI. And- 
rássy-út 30.

A kereskedelemügyi niagy. kir. ministernél újab
ban a következők kértek szabadalmat: Gombszeritó: 
Hermáim Antal budapesti lakos. — Javítások iskola
padokon : l'Y.iwel Lipot budapesti lakos. Régi fedél- 
lcmcztetőiiek ragaszba fedéllemezzel való kettős rétegű 
befedése: Biehu János budapesti lakos. Egy darabból 
készült sinágyvasalás: Fack és Síively budapesti czőg. 
Petroleum lámpaégő: Szirmai Jakab budapesti lakós. 
Uj függő lakat: Hajós Dezső és Zaosek István buda- '

túlhajtott hegymászás úgyszólván az egyedüli orvossága ; 
az állapotnak, midőn is a tüdők tágítása s fokozott i 
mozgékonysága ruganyosságát növeli, mint a lerakódon ; 
álhártya rétegek kopását s az összenövések szétszaka
dását is elősegíti.

Végül, hogy a sorozat teljes legyen, a Bascdoiv- 
kórt említem még meg. Oertel szintén fölhozza, de ha : 
jól tudom nem Ő, hanem Stíllel* tr. volt az első, ki fi ! 
gyelmeztetett arra, milyen jótékony befolyással volt 
néhány betegére a Magas Tátrában való tartózkodás 
és mérsékelt hegymászás. Bővebb tapasztalatokkal azon
ban erről nem rendelkezünk.

Esetekben és azon bajoknál, a minőket eddig föl
soroltam, a hol tehát a hegymászást valódi gyógyszer 
gyanánt kívánjuk alkalmazni: úgy is kell avval báuni 
mint gyógyszerrel, vagyis, ha szabad e kifejezéssel él 
nem: adagolni kell, meghatározva, hogy hová, mennyit 
és miaor menjen a beteg. Oertel e tekintetben is na
gyon hibázik, midőn paticnseinek egyszerűen kezébe 
nyomja a terrain térképet, s az „solclie Touren ólma 
den Arzt maciién darf" és csak kezdetben tartja az 
orvosi ellenőrzési szükségesnek. Holott a szervi szívbaj, 
a billentyübántalom főbb arad, a betegeket tehát egy 
év vagy két év múltán is ép olyan veszélyek fenyege
tik, ha túlerőlteti magát, mint kezdetben. Folytonos 
felügyeletre annál nagyobb a szükség mert ép a sziv
es tüdő betegek többsége csak kél végletet ismer: vagy 
kétségbe esnek, vagy nagyon is túlbecsülik erejüket és 
állapotukat künnyeu veszik.

11a azonban nem ki vállunk valakinél rendszeres 
hegymászó kúrát alkalmazásba venni, tehát nem hasz
náljuk mint különleges gyógyító módot, hanem csak 
mint a therapiának hygienikus segédeszközét vagy 
diatetikai faktort vagy egyszerűen mint szórakoztató idő
töltést : akkor jobban kényére ereszthetjük a fürdő ven- 

I deget, föltéve, ha t. i. egyáltalában orvosi tanácsot kér.
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pesti lakósok. Uj szerkezetű szalag dörzsfék : Zipernovszky 
Károly budapesti lakós. Rögtön mentő lék: Palencsár 
Endre lőcsei lakós. Duple halam* votőgép: Havas Mihály 
budapesti gépészmérnök. Pneumatikus dohányzó készti- 
lék : W einstock Ignác/, budapesti lakós. Embererő által 
hajtott kocsi: CsAnyi Ferencz szabadkai lakón. Forgó 
eke: Kvasz Mihály csabai és Csipessy Gábor budapesti 
lakosok. Kézi körfűrész: Takáts József győri lákós. 
Szénvágó eszköz. Hedvigéi* Albert küküllővarosi lakós. 
l'jra feldugható tollak. Baseli Antal in. szaplonczai, 
Dieling Gusztáv és M illióim Lajos bécsi lakósok. Pat
kószeg csípő és szegecs beereszlő fogó: Bratic József 
milroviczai lakós. Kikapcsoló mű kettős vágású fűrészgép 
számára : Bloeh Mór liptó ujvari lakós. Áttörő (passirozó, 
készülék : Mayer Gábor és Kasanszky Dömötör újpesti 
lakósok. Kovácsfuvó vasból: Geiig Ákos kolozsvári la
kós. Gőzöknek és folyadékoknak meleget közvetítő 
készülék: Rétliy János budapesti lakós. Uj eljárás mű
trágya előállít ásónál: Fiselier Jakab budapesti lakos. 
Vasúti árú kocsizár: Maiul! Lajos Manó zágrábi lakós. 
Bergerhof Agost-f 'óle um versül is szecska vágó : Bergerhof 
Ágoston budapesti Uniós.

Miként forrasztunk fémet üvegre vagy poreellánra. 
Ezen különben igen érdekes művelet végrehajtásánál, 
kenjük be az üveg azon helyét, melyet fémmel akarunk 
összeforrasztaui, kamilla olajba kevert dorplatinnal. 
llogy az olajat, — mely e műveletnél semleges szerepet 
játszik — cltúvolitsuk, hevítsük az üveget gyenge piros 
színig. A platiu réteggel bevont üveget most vegyük 
kénsavas rézíürdőbe cs kössük össze az elektromos 
telep negatív sarkával. Az áram megindítása után meg
lehetős vékony rézréteg fog a platinra rakodni, mely 
arra nagyon erősen tapad. Az ily módon kezelt üveg 
horgannyal vasra, rézre, bronzra, platinra szóval hor
gannyal forrasztható bármely fémmel öszszeforrasztható. 
A platin- réteg helyett ezüstöt is használhatunk, azon
ban az előbbi tartósabb.

Időjárást jelző óra. Tudva van, hogy a higrometer 
— tudományos és műszaki kísérleteknél való alkalmaz
tatásán kívül — mint időjárást jelző műszer is gyakran 
alkalmaztatik, mely czólra az ma már különféle alakban 
és kivitelben kapható a kereskedelemben. Egy nagyon 
czélszerü és az avatlanok használatára alkalmas legújabb 
higrometer szerkezetét talált fel nem régiben Reutseh 
németországi kereskedelmi kertész. Ezen higrometer egy 
közönséges sulyokkal ellátott fali óra alakjában készül, 
melynek számlapja a szokásos óra beosztáson kívül még 
két skálát visel és pedig egyet, mely a nyári idényre 
szól, az órabeosztáson belül a következő megjelölések
kel: szél. „kellemes", ..változékony", „szép", „eső" cs 
„nedves" a másik skálát pedig, mely a téli évadra szól 
az óra beosztáson kivül: „vihar", „tiszta", „változékony", 
„nagyon hideg", ..hó" és „lanyha" megjelölésekkel. Az 
óra első beállításánál, valamint mindenkor ha az tisz
togatás esetén vagy inas alkalommal véletlenül helyte
len állásba hozatnék, a mutató a tiszta időben az 1-es 
számra, esőzés vagy havazás alkalmával pedig a 7-es 
számra igazítandó. Ekképp; n szabályozva, a szóban 
forgó időjárási je lző óra a megelőző napon, tehát már

De direkte is ajánlani is lehet sokaknak. Ilyen betegek 
például az idült gyomorhurntban, ideges dyspepsiában 

; szenvedők, a köszvényesek — természetesen a roha
mok idejét kivéve — a ueuraslhenikusok s végül nagy 
serege a túlságos sokszellemi munkát végező, vagy 
illő életmódot folytató egyéneknek. A közvetlenül az 

j anyagcserére és az ideg rendszerre gyakorolt testi befo- 
! Iváson kivül nem vetendő meg a kedélyállapotot érin

tő jótékouy alteratió sem. Az elégültség, mely a turis
tát eltölti, lm egy magasabb hegycsúcsára baj nélkül, 
bár némi fáradalmak után, fölért vagy egy nagyobb 
gyalogútat megtelt: a legjobb eszköz a rossz kedv, in
gerültség és csüggedtség elűzésére.

Röviden : a turistaság megérdemli, hogy fürdőhe
lyeken gond forditassék reá. 11a egyéb okból nem, 
már csak azért is ajánlatos előmozdítása, mert elvonja 
a beteget más, kevésbbé ártatlan szórakozástól. Félre
értésekre • nem szeretnék okot adni, de konstatálnom 
kell, hogy hazai fürdőink közül erre igen sok helyen 
szükség van, mert a közönség az izgató mulatságokat 
a kelleténél jobban kulliválja. Különösen a kártyát és a 
czigányt. Ismétlem, nem mindenütt. De pár évvel ezelőtt 
megfordultam egy helyen — prospektusokban mint 
hidegvíz-gyógyintézet van feltüntetve a hol a fürdői 
szépségeknek adott éji zenék miatt ritkán lehetett éjfél 
elöli elaludni; egy ismerősöm pedig, ki több hetet 
szándékozott, ott tölteni, kénytelen volt haza menni 
már az ii-ik napon, mert minden pénzét elnyerték 
ferblin. Igaz, hogy ennek nagyobb hatása volt rá, mint 
akármilyen hideg zuhanynak. S az is köztudomású, 
hogy prolessionatus játékosok, kiknek télen át nem ked
vezett a szerencse, a fllrdósasison alatt szokták ma
gukat regressálni, egyik másik hazai gyógyfürdőben 
és nem Monacóban.

A fürdőigazgatóság vagy a fürdőorvos tilalma 
sokat enyhítheti c bajon, de gyökeres segitségcl ettől
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24 órával előbb pontosan fogja jelezni a bekövetkezendő 
időváltozást. Maradandó időjárás esetén az óra mutatója 
sem változtatja állását. Közelebbi adatokkal szívesen j 
szolgál e laj) előfizetőinek a fenni jelzett iroda, kik az 
időjárást jelző órát beszerezni kívánnák.

Az arauyesinálás titka, Berthelot franczia vegyész 
kitalálta, hogy miként lehet aranyat csinálni ezüstből.
A párizsi akadémiában kollégáinak egy uj ezüstöt mu
tatott be, melyet bátran aranynak tarthatna az ember. 
Ezt az aranysárga ezüstöt barró ezüstsókkal és vaséit 
láttál való kezelés folytán állította elő. Ettől az uj ara
nyozó módszertől sokat várnak, mert nem kopik és 
nemesük a felülete, hanem a belseje is olyan, mint a 
s/.inarany. De egyszersmind kiszúrnilliulhn csalásoknak 
is tág tért nyit. Valószínűleg ez a találmány volt isme
retes a középkorban ez adhatott okot az alehimisták 
állítására, hogy ezüstből aranyat lehet csinálni.

A fal nedvessége ellen használandó máz. Tudjuk, 
mily egészségtelen a nedves szoba, azért minden házi
úrnak és gazdaasszonynak szolgálatot vélünk tenni, ha 
e kitűnő máz készítésével megismertetjük. A kőszén 
kátrány a jelzett ezélra igen alkalmas, egyszerű és e 
mellett olcsó szer, melyet egy tágas kazánban megol
vasztunk és némi kihűlés után kétszeres súlyának meg 
felelő német terpentin olajat (úgynevezett kienöl), és a 
gyors száradás előmozdítására egy súlyrész ligroint ön
tünk belé. Az olaj hozzáöntése tűz veszéllyel jár, azért 
ajánlatos e műveletet a szabadban eszközölni vagy a 
tüzet teljesen eltávolítani. Azonban az igy nyert anyag 
nagyon lúg, miért is fürészport kiverünk hozzá, miáltal 
az tarlósabbá válik. Igen természetes, hogy a mázat me
legen kenjük a falra. Azon esetben, ha a máz hig, a 
felkenési többször ismételjük. Legczélszerübb 1 kg. asz
faltot, 2 kgr. német terpentinolajat és 1 kgr. ligroint 
használni; azonban e két utóbbi nagyobb mennyiségben 
is vehető.

A Niagara-zuhatag energiája. Ayrton tanár a nia- 
gara-zuhatag energiáját oly nagyra becsüli; mint azon 
erőkifejtést melyet 150,000,000 tonna kőszén 1 évi el- j 
használásából vagyunk képesek előállítani.

Ablak üveg tisztitó szer. Kitűnő ablaküveg tisztitó 
szert készíthetünk, ha caloiönált magnéziát tiszta ben
sőibe mártva, pépet készítünk. Ezen tisztítószert akként 
használjuk, hogy belőle egy keveset pamutra öntünk és 
arra az ablaküvegre dörzsöljük. Az ablaküveg megtisz
títás után szép fényes lesz. Ezen tisztitó szert üvegpa
lack kba tehetjük cl, melyet azonban beköszörlllt dugó
val kell ellátnunk, nehogy a bensin elpárologjon.

Zsebóra vakok számára. tívajezi órások találtak 
fel ilyen órát, melyet világtalan embertársaink biztosan 
örömmel fognak üdvözölni. Minden szám közepén egy 
kis perezek van alkalmazva, mi azonban azon óraszám
nál eltűnik, a melyre a mutató érkezik. Ha ezen óra 
viselője az időt tudni óhajtja, tapogatva kikeresi azon 
számot, melynél akis perezek eltűnt, vissza olvas 12-ig és 
megtudja a kívánt időt.

Mesterséges étvágy. Pentzold erlangeni tanár a 
sósavas „plicnitdiliidro-cliinazolin** bán állítólag egy oly

nem várhatunk. Fürdőink fejlődése minden irányban, 
különösen a törekvés, a vendégek ártatlanabb szóra
koztatásáról gondoskodni s a fogékonyság terjedése a 
testet edző mulatságok iránt- ezek többet fogják javí
tani a helyzeten.

Konkrét javaslatokat előterjeszteni, miként emel
hető a turistaság fürdőkön, nem szándékozom. Mit és 
mennyit lehet és kell valahol tenni az a hely: vlszo 
nyolctól függ, s legjobb, lia a fürdőtulajdonosok, vagy 
az orvos, leinek épen úgy érdekében áll a gyógyító 
tényezők szaporodása a direkte e czél ápolására alakult 
egy lelek -  minők a magyar Turista-egyesület, a Ma
gyarországi Kárpát egyesület s azok helyi osztályainak 
morális vagy akár anyagi támogatását veszik igénybe. 
Az orvos föladata azután odahatni, hogy ez észszerű 
sport ne csak egészségeseknek szórakozatóuí, hanem 
betegeknek is gyógyszerül és ttdülésőkre szolgálhasson.

*

I)r. Potyák Lajos megjegyzi, hogy nz előadó Brehmor gyógy
módjának főrésze gyanánt a hegymászást emelte ki, holott maga 
Brolunor a wiesbadeni kongiessuson hangsúlyozta, hogy eljárásának 
minden egyes része egyaránt fontos, mert mindezeknek összhatása 
eredményezi a gyógyító hatást. Brclimer különben a hegymászást, tú
llőhet' goknél mindig igen óvatosan alkalmazta és ezt is az utolsó évek
ben folyton redukálta. A tuberknlosis ellen absoluto immun vidék nem 
létezik, de az tapasztalati tény, hogy a tuborkulosisban szenvedő 
betegek inkább gyógyulhatnak meg oly helyeken, melyek relatív 
immunitással bírnak a gtimőkór ellen.

I)r. Ballagi János hangsúlyozza, hogy ő Hrelnnor intézetében 
győződött meg arrról, hogy Brolunor gyógyeljárásánuk egy fontos 
tényezője a hegymászás. Azt a tényt, hogy giimőkőros betegek re
latív immunitással bíró helyeken jobban érzik magukat, nem abból 
magyarázza, hogy ott n levegő kevesebb baeillust tartalmaz, hanoin 
annak tulajdonítja, hogy ily vidékeken kevesebb por van és igy a 
betegek tüdői kevesebb insultusnak vannak kitéve.

szert fedezett fel, amely étvágyat gerjeszt. Ezen szernek 
bordereje tehát, tekintettel azon körülményre, miszerint 
több betegségnél csak elgyengülés következtében áll be 
a halál, legalább is világraszóló. Az uj szer, amely csak 
mérsékelt adagbau vehető be, nagy adagban pedig ve
szélyes, oly csodálatos módon fokozza az étvágyat és 
emésztést, hogy a betegek és gyengélkedők jó evőke- 
pesség mellett, még erő és súly tekintetében is sokat 
nyernek. — Pentzold úr, a gyomorbajosok Pasteurje és 
Koebja, „Orepiu" (étvagy) névre keresztelte találmánya 

i tárgyát.
Hideg elosztás a szállodákban, magánházakban 

síb. Napjainkban már a fényt és erőt egy központból 
nyerjük és ez igen fontos tényező az iparra nézve. 
Mint a „Leipziger Tagblatf Írja ez az alapeszme indí
totta egy amerikait arra, hogy a hideget is egy köz
pontból csövek segélyével ossza szét a városban. Ezen 
rendszer gyakorlatilag először Washingtonban vitetett 
keresztül. Hatalmas hideget előállító gépekből áramlik 
szét a jég hideg levegő a hálózatban, melynek egyes 
ágai a szállókban, magán házakban stb. végződnek. 
Egy szóval mindenki vehet jég hideg levegőt. Ez által 
minden, sokszor igen drága és complikált jégszekrény 
válik fölöslegessé. Egy Washingtoni szállóban hová ezen 
központ hálózat csövei vannak vezetve az előbbi költség 
75%-ka takarittalik meg. Tehát jogosan tekinthető ezen 
praktikus eszme egy jelentékeny haladásnak a higicna 
és a gazdászat terén. Igen ezélszerű volna ezen rendszer 
meghonosítása nálunk is, legalább tUrbelővé tudnék 
tenni az itt lakást. Oh! mily kellemes volna ebben a 
kánikulában egy hideg levegővel bíró szoba.

Különfélék.
— Turistáink tisztelgése Coburg bérezés

nél. A Szitnyaosztály választmánya az elnökséget 
küldte ki, hogy a jelenleg Szt. Antalban időző herezeg 
tízász Coburg Gótai Fliltip ő kir. fenségénél tisztelegjen, 
a megváltozott egyesületi viszonyokról felvilágosítással

1 szolgáljon és a herczeget a védnökség további elfoga
dására felkérje. Ö kir fensége a küldöttséget vasárnap 
délelőtt nyájas szívességgel fogadta és az osztály elnö
ke által előadott kérelmet meghallgatva készséges öröm
mel elvállalni kegyeskedett a védnökséget továbbra is. 
A fenséges ur azon kérdésére, hogy miért vált el az 
osztály a Magyar Kárpát egyesületből, az alelnök oly 
kimerítő és meggyőző felvilágosítással szolgált, hogy ö 
kir. fensége a történt elválást teljesen helyeselte. Az 
elnökség egy régibb határozatnak megfelelve bátorko
dott egyúttal a herczeget arra is felkérni, engedné ineg. 
hogy az osztály az arczképét olajba festesse és azt a 
Szitnya pavillonban elhelyezhesse, mit a fenséges úr 
nemcsak szívesen megengedett, de utolsó, igen sikerült 
fényképét ezen czélból át is adta. Miután még abba 
is szívesen beleegyezett, hogy a Szitnyaosztály a szt. 
antali levéltárat átkutathassa, sőt erre nézve személye
sen is intézkedni fog a küldöttséget szives kézszori- 
tással elbocsátotta. —T.

— Árion- hegedű hangverseny lesz e hó 24-én 
a Városi Vigadóban. A Szabó testvérek, kik újabban 
Olaszországot és Svajczot járták be, s tegnap Coburg 
kir. herezeg sz.-antali kastélyában játszottak, lépnek fel 
igen változatos, sokat ígérő műsorral. Melegen ajánljuk 
imiértő közönségünk figyelmébe a fiatal művészeket.

— Turisták kirándulása. A Szitnya egylet e 
hó 24-én kirándulást rendez a kohutovai völgybe a 
Modertárnához. Az indulás ideje reggeli ti óra. Turis
táink a Modertárnáig mennek s onnan Hodrusra, s a 
hodrusi völgyön át térnek este vissza.

— Anna-hál Vihnycii. Napok óta figyelmezte
tik a közönséget a nagy falragaszok arra, hogyVibnye 
fürdőnkben e hó 24-én Anna-bál lesz. A figyelmeztetés 
— úgy látszik — nem eredménytelen, mert számosán 
készülnek e bálra.

— A stelfultói r. Katii, templom fölszcntclcsc.
Örömttnnepek ülünk ma f. hó 24-én Steffultón, mert a 
mai nap hozta meg Főt. Sandrik József buzgó lelki- 
pásztorunk sok évi fáradtság és küzdelem teljes munká
jának szép gyümölcsét; igen, mert ma van a legjobb 
ízléssel diszfénybe öltözött templomunk fölszentelése. A 
kitartás és türelem szép példáját adta önfeláldozó lelki
atyánk, ki krajczárokból gyűjtve a renoválás költségeit, 
küzdve a gyűjtési akadályokkal és kellemetlenségekkel 
és fölhasználva minden czél hoz vezető eszközt, inig végre 
össze tudta szedni az amúgy is szegény és ily ezélra 
vajmi keveset áldozható nép filléreiből azt az összeget, 
melylycl a kiadásokat fedezni képes volt. — De végre 
megjött a nap, melyen látja munkájának fényes ered- 

i ménjét, megjött a jutalom, mert látja minden hivő há- 
! lát vebegő tekintetét s od nuló ragaszkodását. Kedves 
! lelkipásztorunk hívei, tiszta szívből kívánjuk, hogy 

az a jóságos Isten, kinek házát oly kedvessé és vonzóvá 
tette, áldja meg szeretett lelki atyánkat az egészség 
drága kincsével, hogy rá bízott gyermekeit továbbra is 
atyai gondjával és tanácsaival a jó utón vezethesse. 
A templom renoválásánál odaadó közreműködést fejtett 
ki tck. Oszwald Károly biztos urunk is mint templom

atyánk. A templom kifestésével Krause József aranyozó 
és lestő volt megbízva, s úgy a tek. városi Táuács mint 
kegyúr, valamint a nép teljes megelégedésére tökélete
sei! megfelelt, s bátran ajánlliátjuk őt, mint reális s vál
lalatának mindén tekintetben megfelelő mestert, ki 
büszkén tekinthet fényes munkájára. A főoltár ujta- 
tosságra ragadó remek képe pedig Krikler József aka
démiai műfestő ecsetje alól került ki. A fölszentelési 
Unepély lefolyásáról a jövő számban. A steffultói hívek 
nevében. H a l io n  I s tv á n  tanító.

— He tűrés. A múlt heten az alsó-utczai Bau- 
merth házba tolvajok törtek be éjjel s onnan öbb érték
tárgyát és készpénzt loptak el, melyek Baumcrth Gyula 
kereskedő tulajdonát képezték.

— Ibi lesetek. E bó 18-án a ribniki gőzfűrésznél 
Jureso József ácslegény jobb kezének két ujját gyalu- 
lás közben elvágta a forgó gvalű. A Teremtőtárnán a 
gépműhelyben egy munkásnak keze bele akadt a smjba 
minek következtében alkarja teljesen szétzúzódott. A 
Pachertárnához tartozó szénsiklónál llelvig Gyula nevű 
gymn. tanuló kíváncsiságból a csille mögé bujt s a ke
resztgerenda és a csille közé kerülvén a feje, súlyos 
sérülést szenvedett léjén és nyakán. Az oktalan fiú 
előbb elolvasta a tilalmi táblára irt figyelmeztetést s 
csak aztán lépett a veszélyes helyre. Szerencséje, hogy 
nem életével bűnhődik e miatt.

— Dohány lopó* A Selmeczre vasúton szállított 
dohányból e napokban ismét, tehát rövid időközben másod 
Ízben loptak nagyobb mennyiséget. Most egy lőOO ki
sebb csomagot tartalmazó nagy csomag hiányzik. A nyo
mozás folyik.

A szigor jo  hatása . A rendőrségünk részéről a 
rósz magaviselet!! leánycselédek ellen foganatosított in
tézkedéseknek már is meg van a jó hatása. Az esti 
és éjjeli kóborlások megszűntek, s ezzel kapcsolatban 
a letartóztatások is.

— T alált tá rgyakat árvereztek múlt szombaton 
kapitányi hivatalunkban ; a hol még több is található, 
és pedig női órák, női esernyők, kisebb tárczák, melyek 
szintén azt mutatják, hogy női ruha zsebéből kerültek 
ki. Vájjon a nők szórakozottsága vagy zsebök alkalmat
lan elhelyezése mellett tanuskodik-e ez!

— A líinláveiidégek szám a Vilmyéii e hó 
14-ig 625-öt ért el.

— Sertés orbáncz Zólyom v árosában . Zólyom 
városában nagy fokú sertés orbáncz ütött ki csakhamar 
járványossá fejlődve. E miatt a város cl lett zárva a 
sertés kivitelre.

— Szépírás. E napokban egy diszmű fordult 
meg kezünkben, melyhez az írás rész Budapesten készült. 
A iuü még szebb lett volna, ha egészen itteni készít
mény volna. Szerkesztőségünk szívesen ajánl kitünó 
szépirót a diszmüvek kiállítóinak.

— K norr Alajos „Öiu'igyvédjic“  Ötödik telje
sen átdolgozott és javított kiadásban jelenik meg ifj. 
Nagel Ottó könyvkereskedő kiadásában Budapest, Mu- 
zeumkörut a Nemzeti színház bérházában; egy munka, 
mely hasonló munkák közt elismert használhatóságánál 
fogva két évtizedet meghaladó időn át mindég keresett 
kézikönyv maradt, melynek további feladata is az leend, 
hogy minden jogviszonyok között megbízható és kime
rítő utasítással szolgáljon mindenkinek valamint azoknak 
is, kik jogisegélyt igénybe venni kénytelennek. Az első 
füzetben melynek ára 30 kr. a szerző, a közjogi részt 
kezdi ismertetni: nevezetesen a törvényhozó hatalmat, 
a főrendikar szervezetét, közli a főrendiházi tagságra 
jogosított családok névsorát; a képviselő választás sza
bályait, a választói jogosultságot megállapító törvényes 
intézkedéseket; ismerteti a képviselőház szervezetét; a 
törvények kihirdetésének módját, és a delegatiók szer
vezetét és tárgyalásának módját. Ezután áttér a végre
hajtó hatalom kezelésének ismertetésére; meghatározza 
a végrehajtó hatalom fogalmát, megnevezi az ennek 
gyakorlatára hivatott közegeket; ismerteti a m. kir. 
ministerium teendőit, az egyes ministerek jogait és kö
telességeit, a ministerium szervezetét is különösen min
den egyes ministeriumok ügybeosztását, és ügyosztálya
inak ügykörét, az államszámvevőszék hatáskörét és a 
közös kormanyhatóságokat, a közös külügyministerium 
és pénzügyminisleriutn ügykörét. Az egész mű tartalma 
tekintetében utalunk a részletes ismertetést tartalmazó 
előfizetési felhívásra és eme mindenkire hasznos munkát 
ajánljuk a t. ez. olvasó közönség figyelmébe és párt
fogásába.

0 s a r n o k,
Itoblesse obiige.

— Elbeszélés —
Irta : M o ln ár  Gyula .

(Folytatás.)
Elmerül újra kellemes gondolataiba, maga előtt 

látja kedves ifja délezeg alakját, a mint örökhűséget 
fogad, hogy soha el nem fogja felejteni és felveszi érette 
a küzdelmet az egész világgal, az egész társadalommal 
szemben. Oh! az imádott ifjú! Már egy hét óta nem 
látta, pedig úgy vágyik a látása után. Dzsina grófnő 
egészen át van szellemülve, arcza, melyet a téli hideg 
fel pirított, most a belső érzelemtől lángol, szemei tün
dökölnek.

E pillanatban a szán a Teréz-körút sarkán kissé 
megállóit, úgy látszik szántorlódás akadályozta meg az 
előre haladást. A grófnő széttekintett; az Andrássy-út 
két oldalán temérdek nép járt-kelt. Eleven élet lükte
tett minden útezasarkon. Nagy zaj, zsibongás, tolongás 
mindenütt.
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Dzíiua grófiló szóra kozott un vette figyelembe a 
járókelőket. Es egyszerre, mintha szemei kápráztuk volna. 
Vagy talán rosszul látott ? . . . Oh ! nem, megismerte, 
a járdán, alig tíz lépésnyi távolban a szántól haladt 
egy fiatal pár karonfogva, bizalmasan csevegve egymással. 
Jól látta, igeu, megismerte, a férfi G&rdussy Bertalan, 
a testó volt. de a nő ? Oh a nó? A grófnő ajkaiba hara
pott. Bertalan észre sem vette ót. még esak nem is 
köszöntötte őt, kinek pedig gondolatai vele foglalkoztak 
szüntelen. Mit jelentsen ez?

A fiatal grófnő látja, hogy milyen bizalmasan si
mul a csinos nő Bertalanhoz, ki mosolyogva, élénken, 
vidáman beszél vele. Ki lehet az a uó? . . . Ez a kér
dés tolul Dzsina grófnő ajkára és nem tud reá megfe 
lelni. Érzi, hogy a szive összeszorul és a vére izzóvá 
lesz az ereiben.

— Hajts! — kiáltja a kocsisnak.
Es mialatt a szánt vágtatva viszik magukkal a 

telivér, tüzes lovak, Dzsina grófnő az alatt isszonyű 
változáson ment keresztül. Valami sajgó kín járta át a 
szivét, mely megfulással fenyegette. Arcza, moly az 
elóbb még élctpirtól duzzadó volt, most halálsápadt lett. 
Isszonyű gyanú fogamzott meg a lelkében és mialatt 
szivét a vad féltékenység mardosó fájdalma hatotta át, 
addig fejében kegyetlen gondolatok sokasága forgott 
meg. Tehát Bertalan megcsalta és mást szeret! Ot csak 
játékszernek tekiuté. kit reá szedett, ndalatt arczképéi 
készítette. Igen! megcsalta, hiszen szavaiból is kiveheté, 
hogy alig meri reményleni, hogy merész álmait valaha 
teljesítse a sors.

Borzasztó fájdalmat élt át a fiatal leányka azon 
rövid kis idő alatt, mig a szán a palotájuk előtt meg
állóit. A szép grófkisasszonynak alig volt annyi ereje, 
hogy leszálljon a szánról. A lépesön a komorua segítette 
fel a roskadozó leánykát, ki szobájában tehetetlenül 
roskadt össze. Szemei elhomályosultak és jól esett ár
tatlan sziveeskéjének a gondolat, hogy meg fog halni. 
Aztán elveszítette eszméletét.

A gyorsan hívott orvos a nagy mérvű lázt kons
tatálta. A gróf, Ki az egészről nem tudott semmit, va
lamint a herczeg kétségbe volt esve. Az orvos nagy 
gondozást ajánlott és ígérte, hogy minden telhetőt el 
fog követni. A herczeg fejedelmi jutalmat helyezett ki
látásba. A gróf pedig egyre ismételte:

— Orvos úr, mentse meg gyermekemet!
iVége köv.)

becsült bórnemüek és hűtor nemitekből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnau.

Mely árverésnek az ipolvsági kir. jbiróságok 
2353 185*2. számú végzése folytán 303 Irt. 54 kr. tőke
követelés, ennek 1892 évi április-hó 25 napjától járó 
*'»", kamatai es eddig összesen f>o fit 55 krban biróilag 
már megállapított költségek erejéig Ipolyságon leendő 
eszközlésére ISIPi. t \ i  ju liiis-bó napjának délutáni 
2 órája határidőül kitltzetik <s ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi EX. t.-ez. IU7. és 
108. £-a értelmében készpénz fizetés mellett, a leg
többet Ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni.

Kelt Ipolyságon, 1892. évi julius-hó 8. napján.
liaig >lór, 

kir. jblrósági végrehajtó.

Nyilt-tér.*)
Fekete, feliéi' és színe* selymeket méte

renként 45 ki től 16 Irt 65  ki ig sima és mintá
zott mintegy 240 különböző fajta es 2000 ktilömböző 
színben szállít, megrendelt egyes öltönyökre, vagy 
végekben is póstabór-és vámmentesen llenneberg 
(>. (es. kir. udvari szállító) welyeingyára Zürich 
ben. Minták póstafordulóval küldetnek. Svájczba 
ezimzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó 1

LE GRIFFON.
a legjobb szivarkapapir
a le p l i l )  szivarfca M ie ly e t

F ő r a k tá r  a nagytózs ilében . 4—13
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Hirdetmény.
A közeledő évad alkalmából van 

szerencsém a n. é. közönségnek szives 
tudomására adni. hogy vaskályhákon 
kivid- k í l i i í t ö  jó  ibbf ••íí'sö./SB Siít- 
tr.ni g y á i ' t i i i á n y ű -  ó  n é c i ip t -  
a l a k  ti

i f - ü í .IJUl U fi
is tartok raktáron, melyeknek teljes 
felállíttatását — úgy helyben mint vidc 
ken is, elvállalom.

Kérem a t. ez. közönséget, hogy 
engem megbízásaival szerencséltetni szí
veskedjék, a jutányos és pontos kivi
telről előre is biztosítást, nyújtok.

4 \ i l > a  Bs I v íí í g
vaskereskedő

i-i»  Sel mQczb á uyán.
b c a a a a c K x  ixoooooóoocy

d o o o o o o o o o o o o o o o o o o <

5 COGNAC- 0UI HT- KI VOJAT.
f  r Kiltlnó, egészséges és tar-

|  f  > talmas eognae pillanat alatti
5 L* : ,v 0 készítésére, mely a valódi

> 5 ” ' ■'/. franezia eognaetólsemmiben
ti ;  [J  sem Különbözik, ajánlom e
X'JZ / ’ l /  jónak  bizonyult klllönle-
Z  .1 ':L-,yLS gességet.
> f" Ara 1 kilónak l elég 100

|  liter eognae készítésére) 16
%L 1%1 frt o. é. Készítési utasítás in-
« gyen meüékcltetik.
Legjobb sikerért és egészséges g y á r t

mányé rt kezeskedem. ^

Spiritusz megtakarítás o
érhető el felltlmulluitlaii pálinkaernsitö-k ivoiia-
tom által; ez az italoknak kellemes, erőteljes ízet 
ád és csakis nálam kapható. Ára kilónként 3 frt 
50 kr. (600—1000 literre) használati utasítással 
együtt.

E különlegességeken kivltl ajánlom meg vala
mennyi essenez iánm t. ru m , szilvapáliiiUa. 
törköly, fükesen i, valamint a létező likőrök, 
szeszes italok, rezei és boreezet készítése re 

¥  fclUhnulhatlau minőségben. Készítési utasítások iu-
V gyen mellékelteinek. 2—50

V Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok.

 ̂ Polliik Károly Fülöp
a  esseuezia különlegességek gyára Prógá-ban.
A ______ T i s z t e s  liépviMelíüi k e r e s t e t  i i e k . ---- -—
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c

H ely  iség  változtatás.
Vau szerencsém Igen Tisztelt vevőimmel 

tudatni, miszerint
—ESE divat-üzletemet = —

folyó évi julius-hó 1-től 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-havábaii. 
Mély tisztelettel 

s/dil. í i la S íS ia ia r l i  J ü i i k a  
divatárusnő o- ü

*) E rovat alatt közlőiteknek sein tartalmáért sem alakjáért 
nem felelős a Szerk.

1301 szám.
1892.

Építési hirdetmény.
A nagyméltóságu m. kir. Pénzügy min isterimn múlt 

év deczember-bó 20-én kelt 90250 számú kegyelmes 
rendeletével jóvá hagyott terv és költségvetés alapján a 
selmeezi m. kir. kohóhivatalnál egy érez raktár felépí
tése czéloztatván, felhivatnak a vállalkozni szándékozók, 
hogy ebbeli 50 kros bélyeggel és b% bánatpénzzel el
látott zárt ajánlataikat folyó évi július-hó 30-ig a scl- 
meczi m. kir. kohóinvalalnak czimezve beadják.

Az ajánlat az összes alant elősorolt munkálatokra 
vonatkozhat, vagy azok egyes részleteire, megjegyeztet
vén, miszerint kőművesmunka csakis a munka kivitelére 
anyag nélkül (1416 frt 69'/2 kr.) az ács , (2907 frt 16% kr), 
asztalos-, (104 frt 50 kr), kovács-, (116 frt 80 kr), la 
katos-, (164 frt 62 kr), üveges-, (4 frt 35 kr) és mázoló 
munka (2Ü frt 75 kr), pedig anyaggal együtt elválla
landó és hogy fenti bánatpénz az ajánlat elfogadása 
esetében a szerződés aláírásakor 10%-rn lesz vállalkozó 
által kiegészítendő.

A terv és költségvetés a selmeezi m. kir. kohóhi
vatalnál a hivatalos órák alatt betekinthető.

Selmeczbányán, 1892. évi julius-hó 14-én.
>1. k. koliőhivntnl.

8iÍ92Am Á rverési h ird etm én y,
Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-ez 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az 
ipolvsági kir. járásbíróság 1892. évi 2249. száimi vég- 
zése következtében I)r. Weiszlicrger Miklós ügy ved 
által képviselt Grltnmann Arnold javára Paskus Adolf 
ellen 303 frt 54 kr. s jár. erejéig 'foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lcfnglalt .s

Vevő: „.............a rovarport ne
tessék mérve adni, mert én Zachcrlint 
k é r te m !.............Mindenhol ezt a kü
lönlegességet. dicsérik, mint a legjobb 
szert mindenféle rovar ellen, és azért 
csak olyan lepecsételt Üveget viszek

el a melyre a Zacherl név rá van irva!“
I I  sí  j >  l i  ;a  t  ó :

j í í j i  : Sommcr A. János iizv., Kraiisz V. G., Marsclialko Gyula, 
Traucr Gyula, S/.tanUay Fcrcncz, Takáts Miklós uraknál; ! ? ó l u h u y á n : Meneti 
Frigyes úrnál: K o - |> o n ; í i : Sohlilszer 1'. úrnál; I  |>«ly só idon  : Dopffiia Károly úrnál.

7 -1 0

>38 frt 10 krra
Nyomatott kiudo-lulujdonosok Joerges Ágost 6sv. ős Fia kSujvnjouidájálan SelmeeabányánT"[mTÍT
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