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T Á R S A D A L M I *  HETILAP.
Megjelenik minden vasárnap.

Előfizetési á ra k : i
Egész é v r e .........................................4 Irt.
Fél é v r e ............................................ 2 „
Negyed é v r e .................................... 1 „

Egyes szám ára 10 krajezár.

E. M. K. E.
Megnyitni akarjuk Erdélyt a turistaságnak; 

föltárni szándékunk azokat a gyönyörű helye
ket, melyek eddig ismeretlenek voltak úgy magunk, 
mint a külföld előtt ;\ ■ idevonzani óhajtjuk a Királyhá
gón túli lakosságot, hogy üdülés, szórakozás es gyógyu
lás végett ne a külföldre menjen, hanem a mi fürdőin
ket keresse fel, a mi belhegyeiuket látogassa. Egy má
sodik Svájczot akarunk teremteni Erdélyből, hogy az a 
sok pénz, a mit évek során külföldön költünk el, bent 
maradjon az országban elhanyagolt közgazdaságunk 
javára, a kulturális haladás cs a szegény nép vágyó- 
nosodása érdekében. Ha svájez milliókat tud évente a 
turistaság csatornáján magának behajtani, a mi pazar 
szépségű Erdélyünkben szintén megtehetjük ezt, ha tu
dunk lelkesedni az eszméért s ha tudunk egyelőre áldozni 
azért, hogy hozzáférhetővé tegyük bel!:'gyeinket, hogy 
ellássuk a Kényelemhez szükséges alkotásokkal, hogy 
utakat nyissunk, hogy utjelzéseket csináljunk, hogy 
leírjuk és képekben bemutassuk ezt az ’stentól megál
dott országrészt, hol még kiaknázatlanul hever a folyó, 
a kitűnő gyógyilóhatásu ásványvíz, az erdő sz,épsége és 
a havasok testedző látnivalója.

De nemzeti szempontból is felette fontos okok 
sürgetnek, hogy az eszme megvalósuljon és Er 
dély bérezek minél számosabb turista-csoport özö
nölje el, mert csak a barátságos érintkezés által 
remélhetjük kiegyeztelhetni azokat az ellentéteket, 
mik országrészünkben köznapiak. Az Alföld, illetve, a 
Királyhágón túli erős, szilárd, hajthatatlan magyarság 
mik idevonzásával az egymás tűzhelyeinél találkozó 
társadalmi rétegek és népfajok közeledése és összesi- 
mulása a legádázabb politikai izgatás közepette is be 
fog következni.

Ezeknek megvalósítása oly szent és hazafias 
czél, hogy egész bizalommal és reménységgel teszünk 
eleget választmányunk határozatának, hogy a Király

T Á R C Z A .

A kereszt után jön a guillotine*)
Phantasuia.

Szin : vérpad.
N é ]>:

Ne félj! . . . Nincs Isten! . . . Bátran czimborn !
I t é 1 ö :

Isten kegyéből és a nép nevében 
Halálra küldünk im atyánkfia, -  
Ki társadalmunk ősi rendje ellen 

5. Közös munkát, közös vagyont kívánva 
Egyenlőség elvével ajkadon, —
Hogy rémülettel biztosítsd üzclmed,
Rabolni, ölni és rombolni mertél . . .
Azért fogadd itéletüuk : halálra !

E l i t é i t :
10. Halálra? . . . Éljen az anarchia!

(A búrd lecsap, a fő aláhull, a törzs lebillen. Haldoklás.)

A g y :
Halálra? . . . Persze! . . . Meghalsz, elpihensz . . .
Vért izzasztó munkád jutalma kép
Es azzal vége ! — Csitt, fájó ideg!
Méltányos üzlet ez s természetes, 

lő. Fogat fogért és éltet életért . . .
Ültél, — hát illő, hogy megöljenek
Ah, a nyomor, hogy igazát villássá
Csak pusztítást ragadhat fegyverfii . . .
Halál a kezdet s a vég is — halál.

2i). Éljen a hóhér! Éljen az igazság!
Es éljenek, kiknek egy komor ember
8 nehány sötét betű a bfinlmkuk:
Éljenek a törvényes gyilkosok !

*) Az „Élet" f. é. augusztus 1-én megjelent füzetéből.
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Kiadók:
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lapot illető szellemi közlemény a szerkesztőre, az anyagi rész 
pedig a kiadókra czimzendő.

HIVATALOS H IR D E T É S E K  DIJA:
100 szóig 2 írt., ezentúl inindon megkezdett 100 szónál 60 krral több 

Mayánínrdetések megállapodás szerűd számíttatnak.
N y itt-tér három hasábos sorért 10 kr.

K e t y e g d  íj  m i n d e n  l i i r d e t l u ő r t  8 0  k r .

------ Kéziratok nem adatnak vissza. ------

hágón túlra Felhiliást bocsássunk, melyben a fenti 
czélok érdekében tavaly megalakult egyesületünkbe a 
tagul való belépést és törekvéseinknek támogatását kér
jük. Alapszabályaink immár miniszterileg jóváhagyattak 
az érdélyrészi vármegyékben osztályaink alakulnak, a 
menedék házak építését megkezdettük, az utak nyitása 
napirenden, a kirándulások rendezésével már sikereket 
értünk cl, fürdőinket egy alapos képekkel gazdagon 
illusztrált könyvben leírtuk, az úti kalauz megjelenését 
elősegítettük, a tagokkal való folytonos énntkezhetés 
végett közkedveltségnek örvendő ingyenes lapot adunk 
ki, utjelzéseket csinálunk, a külföldi sajtóban ismerte
téseket teszünk közzé, egyszóval a mozgalmat a czél 

I érdekében minden vonalon megindítottuk. Nincs kétsé 
gliuk benne, hogy ezéljaiuk haszna, nemzeti sürgőssége 

I megtalálják az utat a nagy közönséghez és eme Fölhi- 
I vasunk alapján meguyerondjük azt a támogatást, melyre 
| szükségünk van, hogy a szépen megkezdett hazafias 
I munkát tovább folytathassuk. Ezért tehát tisztelettel 
! kérünk mindenkit, kit Fölhívásunk megtalál, hogy egye 

síi létünkbe ez ivén tagul belépni és arra másokat is 
| buzdítani szíveskedjék.

A rendes tagság évi dija 2 Irt, az alapitó 
j tagságé öU fit. Ezzel szemben egyesületünk ingyen 

küldi meg Erdély czimmcl f. év január 1 -ón meg- 
j indított luristusági, néprajzi és fürdőügyi fényes 

kiállítású, illusztrált lapját; ingyen küldi meg nem vál- 
, lalatszerü kiadványait, a minthogy tavaly már kiosztottuk 

tagjaink között a 24 ives térképekkel ellátott úti kala- 
i uzt és fürdő leírást. Kedvezményeket szereztünk és adunk 
: tagjainknak a csoportos vasúti utazásoknál, az enlély* 
i részi fürdőkben való tartózkodásoknál. Kirándulások 
í alkalmával tagjaink a földniivelési és pénzügyi ininisz- 
1 tér urak engedélye következtében az erdő és bánya tiszti 
' lakokban megszállhatnak és az altiszti személyzet ut- i 
: baigazilá.sait igénybe vehetik.

Magyarország jobb kezének, Erdeiyrésznek | 
közgazdasági fejlődése, kulturális előbaladása egyik !

nemzeti nagy kérdését tesszük le a hazafias közön
ség kezébe, remélve és bízva abban, hogy áldozat
készségével azt a legrövidebb idő alatt megol- 
dandja. A támogatásban van az erő, és mi ezt az erőt 
kérjük, hogy munkánk hasznos legyen az országra és 
annak nemzeti erősítésére.

Kolozsvár, 1882. jul. 15.
Honfiúi üdvözlettel:

Gróf Bethlen Bálint, Badnóti Dezső,
elnök. titkár.

A fürdő, a vendég és a fürdőorvos 
egymásközti viszonya és annak 

rendezése.
Tisztelt balueologiui kongressus!
Előadásom tárgyául a fürdő, a vendég és a fltr- 

dőorvosuak egymásközti viszonyait -  ezeknek egymás- 
közti követelményeit, — a közönség és a mai közegész
ségügy kívánalmait szemelőtt tartva, választóm.

E uagyfontosságu nemzetgazdasági kincs érdeké
ben valljuk meg őszintén, mi nálunk Magyarországon 
mind ez ideig vajmi kevés történt. E rengeteg kincs- 
vágyon kihasználatlanul parlagon hevert bár a sze
rencse kínálkozott utón útfélén, de nem volt embere, ki 
képes lett volna értékét megbecsülni, ráterelvén figyel
mét a tudoniánynyal párosult üzleti szellemnek, a mely 
szintén csendes álmát aludta; — folyt s folydogál még 
most is az aranynál drágább kincs a föld gyomrából s 
ha csak borral kellemesen ható üdítő ital nem volt, a 
többi mind érték nélkülinek tekintetik.

Fürdőintézeteinknek legnagyobb része, a legutolsó 
időkig, nagyon is kezdetleges patrialchalis idejüket él
ték, a legtöbbje privat-vagyont képezvén, a tulajdono
saik részéről, kik a modern vezetés berendezése iránt 
érzéketlenek teljesen elhanyagoltainak. Esze-veszott rend
szer, fejetlenség a vezetésben, a tudományos alap hiá
nya, reális érték nélküli üzleti szellem, jellemzi vala-

S z i v:
Fáj? . . . fáj, hogy éltél. Fáj, hogy haldokolsz 
Fáj véres múltad, véres jelened . . .
A vad. — mely őrült, ádáz tetteidben 
Csak sanda czélt, csak szennyes bűnt talált . . 
Fáj bűnhödésed : hogy hiába küzdiél,
Hiába estél bűnbe, hasztalan 
Tevéd meg szörnyű áldozataid,
Mert ime, minden, mit kivívtál:
Érzés, erő, vér meddő apadása 
Vönagló izmok kínos táneza és 
Egy szétfoszló, bolond — utópia . . .

A g X ■
;>5. Ne még . . . ne még! ..  . Oh, van jogod panaszra . .. 

Öltek s rombolták ezredévek óta 
Es ölnek és rombolnak még ma is 
Fegyverrel, szóval a — hatalmasok . . .
A mint mondják : eszmék szolgálatában,

40. De senki sincs, ki Ítéljen fölöttük.
Mert szentesíti ám a czél az eszközt,
Ha az erősebb él és küzd vele . . .
Te — gyönge voltál és a gyönge veszt . . . 
Halj meg! . . .  Ne vergődj’ ! . . . Halj meg, nyomo-

45. Ne még . . . ne még! Csak ezt a látomást ! . . . 
Ez megtisztít, felold, raegüdvözít . . .
. . . Egy földiekén egy nép, egy czél, egy érdek : 
Az emberiség, a jólét, a béke . . .
Nyomor, kincses dölyf, gyűlölet sehol!

50 Testen, leiken csak a természet úr
8 a szerelemnek is csak az parancsol . . .
Egész világ boldog köztársaság . . .
öli diadal! . . . Meghalhatsz . . . El az eszme!
Meghalhatsz . . . Bűnöd megbocsátva már . . .

55. E* bünhödésedből a nagy idő,

A társadalmi érezek e kohója,
Külön forrasztja a martyri részt . . . 
Megátkozott véred nem folyt hiába,
Jóslattól terhes sírod éjjele:

(50. A kereszt után jön a guillotine! . . .
U t ó k o r :

A kereszt után jött a guillotine!
Teleken Béla.

I r m a.
8iess, siess . . . Rajongva várlak,
Szivem ki nos láz égeti.
Hozz írt a szenvedő sováruak;
Egy csókod enyhét, ád neki.

Siess, siess . . . Rövid az élet,
Élvezzük tűnő mámorát . . .
Csak akkor tfiz a láng, ha éget:
Azt mondod, szeretsz, — rajta hát!

Siess, siess . . . Hisz újra válunk . . .
Őrjíts meg addig angyalom !
Ne tudjam, hogy én itt. — le másutt . . .
Csókolj, ölelj, szoríts agyon !

Teleken Béla.

Fecsegés a lapszerkesztésről.
Nyájas olvasóim! bigyjék cl, ha mondom, hogy 

nincs veszedelmesebb ember a világon a vidéki szer
kesztőnél, különösen az ilyen évadban, mint a minő a 
jelenlegi, a mikor az uborka az uralkodó planéta.

Jó növény, az igaz, az uborka ; szeretik is sokan, 
ha mindjárt hideglelést kapnak is tőle ; de elvégre
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menynyit < s a legtöbb helyen a közegészségügynek leg
primitívebb követelményei süket Miiekre találnak.

Fürdőinknek e letargikus álmát misem zavarta 
meg, nem a rohamos vasul epitkezesek, melyek őket 
közelebb hozták a nagy világba, — nem igen vették 
észre, hogy ama hatalmas lüktető erei az országnak hi
vatva lesznek a jövőben nekik is ébredést hozni, 
ébredtek, de nehezen, későn, mikor mar a vasutak ki 
vitték s meg most is viszik az ország százezreit a kül
földi fürdőkbe; r&jok értéknélkiili volt ama legközelebb 
mondott nagy mondás, „hogy távolság esak ott van. 
hol vasút limesen.u A legtávolabbi vi<h kék könnyebben 
hozzáférhetőkké leltek, az azelőtt ott nem látott idege
nek jöttek, mentek, mindenki észre vette okét, esak a 
fürdők nem: szemesé a világ vaké az alamizsna;
— ily óriási közönyben teljes készületlenül találta okét 
a forgalomnak őriási lendülete. Hibás, de tan bűnös 
volt, mondjuk, e tétlenségben maga az allain is, mert 
ha ő akkor körültekintő s a vasute-piikezének ideje alatt 
egyidejűleg felfogja e nagy fontosságú nemzetgazdasági 
kérdésnek értékét s jó példával elóindul és a kincstár: 
fürdők közül okosan megválasztva a szó szoros értelem
ben vett gyógyfürdőknek valókat mondjuk esak egy 
párt s oda nyújtván ki vonalait es azokat a kor igé
nyeinek megfelelően helyesen európai színvonalra emelte 
volna s élére állitván hozzá értő egyéneket, a helyett, 
hogy azokat kevés pénzzel rendelkezőknek eladogatta, 
kik az igényeket nem voltak képesek kielégíteni — 
megakadályozza a milliók kivándorlását a külföldre, 
utána indult volna versenyre a többi s most már virágzó 
türdóügyünkkel bizton imponálhattunk volna a külföld 
nek, A vasúti építkezések ideje alatt a jól felfogott ér
dekek hiányában fürdőink emelkedés helyeit hanyat
lottak, keveset adtak a keveseknek, s ezek is a közle
kedés gyors szárnyán oda mentek, hol kényelmet s biz
tos módot kaptak a gyógyulásra. E hanyatlás, szeren
cse, nem sokáig tartott, bár még az utolsó években is 
ezrekre megy a magyarok száma külföldön, fájhat a 
lelkünk ama tekintélyes összegekért, melylyel igy is 
adózunk a szomszédnak,

(Folyt, köv.)

Uj találmányok és műszaki leírások.
Közli : Itergl Sándor első budapesti szabadalmi irodája VI. And- 

rássy-út 30. sz.
E lek trom os arany-kereső. Az „Industries11-ben 

egy készülék van ismertetve, melynek ezélja az lenne, hogy 
aranydús vidékeken a föld felületén levő vagy a folyók 
által lesodort aranyat vele felfedezhessük. A készülék 
fő lényegében egy uczélcsőhől áll, melynek belsejében 
egy rúd van elhelyezve; az utóbbi egy hajlítható veze- 
tékzsinor segélyével egy galván teleppel és egy csen
gettyűvel van összekötve, mely tárgyakat a munkás egy 
bőr tálkában az oldalán hord. A fúró a megvizsgálandó 
földrétegbe belaszittatik. Ha a fémrúd hegye egy fém
darabba ütközik, a csengetyű azonnal megszólal. A ké
szülék oly érzékeny, hogy azonnal jelt ád, mihelyt a 
fémrúd hegye csak egy gombostűfej nagyságú fémda
rabkával is érintkezik. *

I j  g z a p p a n - e lő á l l í t á s i  mód. A közönséges 
szappan es maronátron, haniuzsir vagy ammóniák olda
lara egv, terpentinből, czitroiusavas ammóniák- és kén
ből álló kövéreket hagyunk hatni. Az igy nyert szappan 
gyapjúból készült alsó ruhák mosására, mint fsztito es 
folts/.appan epén úgy. mint illatos olajok hozzáadásával 
finomabb mosdószappan gyanánt használható.

A v z é I e s lá g y  f e m b ő 1 ö s s z e á l l í to t t  p a t k ó.
A patkó egymással összefornisztott, összehegesztett 'agy 
összeszegeesell aezél es valamely inas lágyaid) fémből 
áll, úgy hogy azok sikerült kemónyedése után az aezél- 
reszek kisebb kopás folytán islolyt és patkósarkot pó
tolnak.

V illa  m o s s z a v a z a ts z á in I á 1 ó. E készülék
nek az a ezélja, hogy a parlamentben egy pillanat alatt 
megolvassa a szavazatokat, miáltal mindenesetre sok idd 
takarítható meg. A gép egyes készülékekből áll, melyek 
a szavazásra szolgálnak es melyek a körforgó áramosztó 
és a szavazatoszló segítségével a befogadó készülék 
megfelelő orgánumaival összeköttetésben állanak. Minden 
szavazóliészülék lényegében 2 gombból áll, a melye
ket a képviselőnek esak meg kell nyomnia, ha szavazni 
akar. A szerint, a mint ..igent11 vagy „nenr-et akar 
mondani, a gombok egyikét vagy másikát nyomja meg 
ha mindkét gombot nyomja meg, akkor az annyit jelent, 
hogy nem akar szavazni; lm pedig egyiket sem nyomja 
meg. akkor az a képviselő távoliétól jelenti és ily mó
don a gép még a távollevőket is ellenőrzi. A szavazók 
az egész idő alatt, mig a skrutinium nyitva van, tetszés 
szerint válloztátlmtják vagy igazíthatják ki szavazatai
kat. A mint a szavazás befejezettnek jelentetik ki, rög
tön összegyűjtik a szavazatokat az által, hogy a kör 
forgó szavazatosztót mozgásba hozzák. Egy áram az 
összes szavazó gombokat automatikus utón nyugodt 
állapotba hozza és a gép kész az uj szavazásra. A sza
vazat befogadó készülék szerkezete két részből áll, 
úgymint: egy számláló és egy registráló szerkezetből.
A számláló készülék mutatja a szavazás eredményét 
minden szavazó által könnyen olvasható számokban; 
egy perez alatt 500 szavazatot számlál meg. A szava
zatok osztályozását eszközlő készülék a legegyszerűbb 
szerkezettel bir. Egy érchengerből, a mely a szavazók 
jegyzékével és 4 színező kerékkel van ellátva, ame
lyek 4 elektromágnes által az „igen", „nem", .tartóz
kodás11 és „távoliét11 jelölésére mozgásba hozatnak. A 
henger ugyanazon tengelyre van erősítve, mint a sza- 
vazatosztó, miáltal a kettőnek egyidejű működése biz
tosítva van. Az áramnak szerepe az, hogy a szavazatokat 
az iró kerekek által irt jegy gyei a szavazó neve mellé 
odajegyezze. Mielőtt a számláló és registráló készülé
kek működésbe hozatnak, a különféle szavazó gombok
ból kiinduló áramok egy kis meilékkcszülékeii mennek 
keresztül, a szavazatosztó készüléken. Szerepe abból áll, i 
hogy az összeköttetéseket, melyek egyszerű szavazatok j 

leadására szükségesek, létrehozza és megakadályozza az 
olyan áramokat, a melyek esetleg több vagy egymás
nak ellentmondó szavazatok feljegyzésit okoznák.

K o m i k u s t a 1 á lm á n y o k. Az amerikai szaba
dalmi hi\atal kimerithetlen forrása az akaratlan korni-

8 E L M E C Z B A  V T  A J  H Í R A D Ó .

kuninak. Nem régiben egy yankee oly eljárást szabii- 
dalmaztutott. melylyel a hadviselést lehetetlenné akarja 
tenni, mit az által vei a feltaláló elérhetőnek, hogy 
mindkét hadakozó félt elpusztítja. Ily körülmények közt 
persze a csapatok megtagadják az engedelmességet. 
Miként akarja a yankee a hadakozó feleket elpusztí
tani? Egyszerűen villámokkal, melyeket hatalmas dina- 
mógépek fejlesztenek és egy angol inértföldnyi távolra 
czikAztatnak. A dolognak csak egy bibije van, t. j a 
villámgépek nedves időben nem működnek. Egy másik 
yankee szabadalmat nyert egy kéreg papírból készült 
macskára, melynek szemei foszfor által izzóvá tétetnek. 
A villogó szemű kéreg macskákat a padláson vagy 
pinezébeiu felállítjuk és elegendő egyszerű jelenlétül,-, 
hogy a haVzias egerek szégyenteljesen visszavonul
janak

A született feltaláló.
Irta: Itergt S á n d o r .

Leereszkedő köszöntéssel toppantott be reggeli 8 
órakor Edison El'hu amerikai honpolgár Sir Thomson 
Haddan szabadalmi irodájába. Az iroda egyike a legjob
baknak és legkeresettebbeknek, és Edison Eliliu ur 
egyike a legutolsó klienseknek.

Az irodában a szolga porolta az állványokat és 
asztalokat, kívüle senki sem volt az irodában. De azért 
Eliliu, rendes szokása szerint, méltóságteljesen beleeresz
kedett a Thomson ur klienseinek szánt karos székbe, 
epen úgy mintha legalább is pár ezer dollárt hozott 
volna a találmánybuvárnak.

Edison Elihu 42 éves férfiú volt, szakáll, bajusz 
és biztos jövő nélkül. Mesterségének a műlakatosságot 
vallotta; tényleg tanult kereskedő, elesapott vasutas, 
szolgálatban lévő házmester és született láugész és 
feltaláló volt. — Ez utóbbi mesterségében a legnagyobb 
tökélyre vitte. Találmányainak számát ö maga sem 
tudta ; de annyit önérzetesen állított mindig, hogy ta
lálmányai az emberiség jövő boldogságát hordják 
tnókUkben - Lángeszét az iparnak egymástól na
gyon távol eső terein foglalkoztatta. Talámányai a 
legváltozóbb ipari czikkeket ölelték fel és megtöl
tötték bizarr képekkel elcsigázott agyát, mintái pedig 
szűk lakásának minden zegét-zugát. Annyira vitto a 
feltalálást, hogy bizony ha istálója van, még ebbe is 
csupa uj találmányt! minta-paripát állított volna.

Mint minden emberi cselekedet, úgy Edison Elihu 
találmányai is alá voltak vetve holmi földi fogyatko
zásoknak. Először semmit sem értek, másodszor a leg- 
bizarrabb kategóriába tartoztak, harmadszor pedig azt a 
szégyent hozták Elihu fejére, hogy miattuk bölcs oko 
zójuk New York összes, számszerűit 6ő, szabadalmi irodá
jából ki . . -~ Edison Elihu a pénztelen feltalálók
hoz tartozott, de azért ez a kiküszöböltetés kevervcs 
per özeitől eltekintve — nem hervasztotta elviruló re
ményeit.

Minden reményének, önbizalmának és egész lé
nyének egy támpontja volt a neve. Ezt hangsúlyozta 
valahányszor egy-egy találmányáról beszélt — soha
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mégsem olyan nevezetes, hogy sokat lehetne róla Írni.
Ha külsején, belsején, tenyésztési módján és al

kalmazásán kívül elmondjuk felőle, hogy 1848-ban a 
ránk törő muszka katonák javában élvezték még pedig 
úgy. a hogyan azt az áldott anyatermészet ez árnyék- 
világra hozta, és sokán ennek lettek betegei meg a 
halál fiai; továbbá, hogy manapság is e kolerás világ
ban szeretik ezt egyesek muszka módon élvezni, ^lát
tam, kérem az ablakomból a legközclben elmúlt, heti 
vásár alkalmával,) úgy minden lehetőt elmondot
tunk róla.

Ilyen időszakban, mit csináljon a szegény szer
kesztő, kinek akarva, nem akarva mindenféle újdon
sággal kell clöállanin; mert bizony a mélyen tisztelt 
olvasó közönség nem szereti a régit, legfölebb az ót, 
de ezt is csak akkor, ha a bor előtt áll egyik minő
ségi jelző gyanánt ?! . . .

Megvallom, sajnálom a szerkesztő urakat: mert 
bizony főhet ilyenkor a fejők! 11a mindenha nehéz s 
életsorvasztó munka a testhez szellemet adni; úgy 
ilyen ez a foglalkozás az uborka saisonhan. De bármi
lyen nagy is a sajnálatom a szerkesztők iránt, de azért 
békét én sem hagyok nekik : mint a hogyan ők nem 
hagynak nekem

Kérem, nem kegyetlenség e részükről, hogy éppen 
most kívánnak tőlem ezikket, mikor a drága időmet 
az édes semmittevés ölelő karjai között akarom töl
teni, mikor még az eszemet is pihentetni vágyom, ne
hogy kár essék még valahogyan benne ?

Hisz ez kegyetlenség, sót határozott rossz indulatra 
mutat.

Uk kiragadnak engem az én leirhatatlanul bol
dog (?) állapotomból és visznek csaknem üstökűmnél 
fogva az élet küzdő terére, hogy ott ki legyem maga
mat mindenféle kritikának.

I

l

De él a bőszéin ! S ők lesznek a martalékok ! Azt 
mondják a szép hölgyek, hogy édes a bosszú. Meg
próbálom én is élvezni. Elárulom a szerkesztő urak 
rétnségcs titkát.

Mi is a ó titkuk ?
A lapszerkesztés.
Nem tudom nyájas olvasóim közül foglalkozott-e 

valaki lapszerkesztéssel; de akár foglalkozott akár nem, 
annyit mondhatok, hogy biz’ az nem könnyű munka.

Gondot okoz mindenekelőtt u vezérczikk, különö
sen, ha politikainak kell lennie. Annyira szétágazó a
n. é. közönség politikai Ízlése, hogy vajmi bajos a 
képzelt s jogos igényeknek megfelelni. Ilyenkor úgy 
segítenek magukon a tisztelt szerkesztő urak, hogy 
Írnak olyan se hideg, se meleg ezikket; vagy pedig, 
ha már épen ezt tenni nem akarjak, akkor előveszik a 
divatot, és szidják az adóvégrehajtót; mintha bizony ő 
csinálná a divatot. Hanem más itt a bibi ! A szerkesztő 
urak ilyenkor olyanok, mint a sanda mészárosok, kik 
nem oda sújtanak, a hova néznek.

Gondolják magukban a divat jó théma, bőséges 
anyagot szolgáltat az, juttat valamit tározóba is.

Nem-e felséges gondolat, kérem, leírni, hogy a 
szöghajú kedves kicsikének milyen jól áll a kék ruha! 
Milyen bájos benne! Milyen igézői stb. Csak azt ne 
Írja valahogyon, (nagy igazán) a szerkesztő ur. hogy a 
számlától a papának ugyancsak lapul a zweblárczája 
és borzasztóan fáj a feje. Mert ez főben járó bűn. Ibi a 
sz- p szőke angyal ezt megtudja, akkor oda a hájmo
soly, a barátság ; örökös a harag.

Miután én a haragtól borzadok, ígérem, hogy a 
számlákról hallgatok és — egy mukkot sem szólón 
rólok : had nyugodjanak azok békében szabó iiramék 
ládafijában.

Folytatom tovább a lapszerkcs/Jcs mélységes tit

kának leírását; nehogy egyre kiteregetvén tárgyain 
elől, még valami zsémbes magyar nyelvi professor rám 
fogja, hogy a czikkezés legkezdetlegesobb szabályait 
sem ismerem.

üli azok a professorok ! Szigorú bírák ám ezek !
Ha az ember szájuk ize szerint nem komponál, 

mindjárt készek szekundába pónálni az embert 1
Jól teszik, hiszen úgy is sok a dudva irodalmunk

terén.
Jól tudják ezt a szerkesztő urak ; épen ezért rajta 

vannak, hogy lapjuk irodalmi szempontból kifogás alá 
ne essék és a kívánt niveauoii álljon. Szegény szer
kesztők ! Ok valódi tragédiái hősök; pedig a társadalmi 
s egyéb törvényeknek meg szabályoknak nem állanak 
útjában, sőt ók maguk is alkotnak törvényeket és sza
bályokat; eszméket hirdetnek, küzdenek ezekért; és a 
jutalom — meg8cmm isii lés, fe’edtetés.

De igy jár minden az ég alatt!
Tudván ezt a szerkesztők, azért csak küzdenek 

tovább, mert bízva bíznak abban, hogy az eszme é! ; 
mikor a czikkekkel rendben vannak, figyelmüket for
dítják a másodrendű közleményekre, melyekért felelő
sek, jóllehet nem is Ők szerkesztik; sokszor hona fi de 
közlenek ogyet-mást, s egyszerre csak nyakukba szakad 
a per. Sok gondot okoznak a jó szerkesztő uraknak 
az újdonságok, kiváltképen az uborka uralkodásakor. 
Ilyenkor, a mint azt nyájas olvasóimnak tudni tetszik 
a város módos lakosai elszélrdnek, ki ebbe, ki abbt 
a fürdőbe megy pénzét elverni, azaz uram bocsáss 
partiét szerezni; ismét hibáztam, egészségét helyre liozn 
t,csak már egyszer a mi jó magyarjaink egytől-egy if 
magyar fürdőben reparáltatnák megrongált egészségű 
két. még sokan szerelnek külföldre utazni s ott ga 
vallérkoskodui!) a nem fürdésük s hon maradtak vona 
kodnak kitenni magukat a nap hevének : nem csoda
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gém beszeli másról. - Ezzel akart imponálni, ineg a * 
leimről'áll ábrázatával, a milyen a valódi Eddisoné is. | 
Csak egyről feledkezett meg. Arról tigy ...k  hogy az : 
igazi Edisonnak a neve Tamás, Eli hu pedig a léltalá- j 
lás bűvös mesterségében volt Tamás. A villamosságban j 
g a repülésben legtöbbet fáradozott ElMiu s a repülés j 
terén mm is kellett kísérletekkel vesződnie, mert va- | 
labányszor egy-egy szabadalmi irodába ment, miiidaiiy- j 
uyiszor öukémelenül kísérletezett.

Első találmánya egy ablakkal ellátott esernyő volt, ' 
melynek ezéIját az képezte, hogy regényes hajlamú ifjak j 
és lányok esős időben is láthassák a vándorló felhőket, j 
Második terméke épen nem meddő lángeszének egy , 
csizma húzóval összekötött pctroleumlámpás. melynek | 
ezé Iját nem igen kell megmagyarázni. A későn haza
jövő férj ugyanis csak beleállitja ezipójét a húzóba és a j 
lámpa meggyulad. E találmány különös tekintettel j 
van a pityókos állapotban leledzőkre.

E nyughatatlan fej ntosl már a mosóink tönkre- 1 
tételére fordította erejét, a kik neki sok kellemetlcnsé- | 
get okoztak. Feltalált egy 3ü5 finom rétegből készült 
férfi-ingei. A napi használat után le kellett szakítani a 
felső réteget és az ing ilyetén tisztán leszolgálta az 
esztendőt. Szökő évekre külön 366 tvlegü ingek gyár
tását vette ozólba, nehogy a rétegek és napok számá
nak össze nem egyezése miatt kifogásolják találmányát 
n pedáns amerikaiak.

Valahányszor találmányai értékesítéséhez fogott, ( 
mindannyiszor kudarez lett a dolog vége. Mindegyik 
találmányára külön részvénytársaságot akart alapítani, 
de ez sehogy sem akart sikerülni. A különben vállalkozó 
szellemű yankcok igen zsugoriaknak mutatkoztak vele 
szemben. Lelki szemei előtt óriási számoszlopok állottak, 
a melyeknek mindig megmarad az a hibájuk, hogy csak 
számoszlopok. így találgatott fel, igy ábrándozott 
és számolt ló sovány eszendón át Eliliu, minden évben 
remélve, hogy a következő lesz az a várt kövér esz
tendő és minden esztendőn csalódva, hogy ez sem volt az.

Most is a következő ..biztos-* kövér esztendőn 
merengett el, midőn belépett az iroda tulajdonosa 
Mr. Haodan. Elihu felállott és jelentőségteljesen pis
logott Mr. Thomson felé. De ez a legnagyobb czi n iz
mussal, a milyen csali egy szabadasai iroda-tulajdo
nostól kitelhetik, azt mondta:

— Tudja, hogy nincs időm, röv idén végezzük.
— Igenis Sir Thomson röviden fogok végezni, 

olyan rövidem, a mint az ilyen gcniális gondolatnál 
csali lehetséges.

S avval szemei a lehető legjelentősebb keivkded- 
ségel nyerték, de ez Thomson ural nem hozta ki Heg- 
májából. Egyet dörmögött s lógliegynil szolt csak

— Folytassa.
Elihu folytatta :
— A leggenialisabb találmányomról lesz most szó, 

azért különösen figyeljen Mr. Thomson, mert nem tu
dom, el tudom-e még egyszer mondani.

Elihu ugyanis azt gondolta, hogy minden láug- 
cszueli hirtelen halállal kell kimúlnia.

Arról van szó, hogy két igen hasznos dolgot, a
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tehát, ha vajmi kevés uj dolog adja elő magát; a mi 
előfordul is, nem nagyon jelentős. De a melyen tisztelt 
olvasó közönség nem éri he akármilyen hírrel. Neki 
jó és sok kell a hírből. Azt mondják sokan: az a jó 
újság, melyben sok az újdonság. Igazuk van. De ha 
tudnák, hogy mily nehéz a híreket összehozni, Isten 
engemi felhagynának túlzott követeléseikkel. Már csak 
elárulom, ha mindjárt a magam kárára is, hogy egy 
ízben az egyik szerkesztő megbízott a reporlőrséggel ; 
nyakamba vettem a várost; lótoliam, futottam ide s 
tova; jegyezgettom egyre; midőn piliegve rohantam 
estefelé a szerkesztőségbe 8 végig vetettem magamat 
kőkemény nyugovón; a szerkesztő liamarjába átnézi a 
gyűjtött híreket 8 lakonikus módon ezt mondja : ez ugyan 
nem sok, nem is újdonság voltaképen; mert hogy a 
nőném asszony a komám asszonnyal szóvitába elegye
dett, még Imgy a szomszéd uram a korcsmából haza 
jövet egyengette az utat, az ugyancsak nem újság.

Jól van, gondolám magamban, majd segítek én a 
bajon ; csak még egyszer bízzanak meg az újdondász 
szerepével ! Eltökéltem ugyanis magamban hogy a he 
Iveit, hogy annyit lolnék-futnék. elő'eszem a s/. ria sz
tói nagy ollót s innét, onnét is kiollózok majd egyet- 
mást, és, hogy a munkáim még inkább megfeleljen a 
kivánalmaknak, elmegyek a szomszéd Sós Antalné 
asszonysághoz, szólok hozzá egy két nyájas szól, majd 
ő a jó uzsonna mellett < l-elmondogalju nekem a város
ban történtekéi ; mert kérem tudni való dolog, hogy 
n  az asszonyság bár egy tapodtat sem mozdul ki a 
szobájából, (nem engedi ót járni a podagrája , mégis 
mindenről szerez magának tudomást, a mi akar éjjel,
v .ár nappal történik a városban ; kitűnő birkózói van- 

k Egy Ízben csakugyan igy tétlent. A szerkesztő út
it. a turpiságra s ugyancsak szerkeszt eteti.

Ekkor tanultam meg, hogy bizony nehéz munka

melyek eddig külön tettek hasznos szolgálatokat, most 
egyesítsünk. Nemde ön is odúdig elhagyja a fogpisz
káló ja t V Lássa, én is igy vagyok vele, most sincs 
nálam (ez igen hihető volt). De az inggomb, az mindig 
helyén marad. Rendeltetésénél fogva ugyanis az ing 1 
gomb két ellentétes irányban huzó ruhadarab részlet
nek lyukaiba 'tilt helyezve. Nem kell hosszasan 
magyaráznom, hogy a két ellentétes erő nyugalmat 
szül s az inggomb mindig helyén marad. Erre alapítom . 
én találmányt. Az inggombba Iteiyezzllk a fogpiszkálót, ■ 
én ezentúl m m lesz oka senkinek sem panaszkodni 
arról, hogy fogpiszkálóját elvesztette. Azt is elmondom 
mindjárt, hogy szándékozom értékesíteni. Természete
sen szó sincs arról, hogy ezt a találmányt kiengedjük 
kezeinkből. Mi kelten, ön Sir Thomson és én Mr. Edi
son Elihu new-yorki lakosok, mi fogjuk ezen rendkí
vüli lóitlonosságii iparczikel ti világ öt részét ellátni. 
Szállítani fogjuk Massacliuliets államtól egészen Tokióig. 
Es Kameliatkából Kamerunig az emberek mindenütt 
ingontb-fogpiszkálóval fogják fogúikat ebéd után tisztí
tani, és fogpiszkáló iuggonibbal fogják ingeiket gom
bolni. I00,UCU dollár tőke biztosan hoz évenként 
8000 dollár kamatot. Ekkor megállt s jól megnézte 
gondolatában a 8<jüü dollárt.

Azután folytatta:
önnek van pénze, nekem nincs. Nekem van ge- 

nialis találmányom, önnek nincs. Adjuk össze e kettőt 
és 10 év múlva saját vasutaink fogják szállítani a fog- 
piszkáló-inggombukat. Adja be a világ összes szaba
dalmi kérvényeket.

Egyet mondok meg. Ez a gineális találmány 
megérdemli, hogy születésekor tögtön mcgjutalmazlas- 
sék. Én - és itt Elihu akadozni kezdett legszebb 
jutalomnak tartanám Miss Ellen Thotnsonuak, az ön 
leányának kezét. Itt állok, egy valódi gentleman, adja 
nekem . A nyál feleségül,

Mr. Thomson megnyomta a csengetyüt. A szolga 
megjött, annak intett egyet, és Sir Edison Elihu. szú 
mos gcniális czikkitok a feltalálója, kint volt a folyosón.

Ez volt az egyetlen szabadalmi iroda New-York
ban, a hova még mellettem és most innen is . . .

Lent a kapu alatt Mr. Thomson ezégtábtája alatt 
állott meg Mr. Edison Elihu s azon gondolkodott, 
hogy honnan vegyen útiköltségre való pénzt Washing
tonba. Ott vannak még szabadalmi irodák.

K ülönfélék .
— I'nispáiii lá togatás. Báró Roszner Ervin 

főispánunk ó méltósága nemcsak közgyűlésünket s 
közig, bizottságunk ülését vezette, miként lapunk előző 
számában, jeleztük, liánéin hivatalos vizsgálatot s szá- 
monkérn széket is tartott. A vizsgálat a közigazgatás 
összes ligyágazatairá kiterjedt s igy nem csoda, ha az a hét 
elejétől egész péntekig tartott. A kérdő pontok, mely- 
kot ő m.■!lósága a főispán állapított meg, a legkisebb 
részletekre terjednek ki, s ezek szolgálnak valószínűleg 
mintául majd a többi törvényhatóságoknak :s. A ta
pasztalt ívnd, pontosság és tevékenység fölött ő méltó
sága éli-.mérését fejezte ki.

Előadó* Sz. István napján A városunk 
intelligensebb közönsége részéről tetszéssel találkozott

a lapot lelkiismeretesen szerkeszteni, ha csak hírekről 
is van szó.

Mondhatja valaki, ha a szerkesztő megtud bízni 
mást a hirszedéssel, miért ne tudna megbízni egyeket 
n többi szellemi munka elvégzésével: hiszen manap
ság a munka megosztás korát éljük; a munkatársak 
semmik ?

Igen-igen kérem ez mind szép és csattanód elleti 
vetés. De a munka megosztás dij megoszsztássál is 
jár. A mit a vidéki szerkesztő urak lapjuk után kuli
nak, az bizony édes-kevés; a nyomda tömérdeket fel
emészt. A munkás megkívánhatja a maga jutalmát. A 
munkatársak vidéken tiszteletbeliek és fizetésnélküliek 
szoktak lenni s épen ezért munkára nem kötelezhetők; 
dolgoznak, mikor kedvük tartja.

Ezekkel a munkatársakkal nem egyszer g'ülilc 
meg a szerkesztek baja. Megesik, hogy Ígérnek derűre- 
borúra ezikkeket, és mégis, mikor kenyér-törésre kerül 
a dolog, nincs mit a nyomdába küldeni, pedig az óra 
siet, Ukaloyon háza ég. Ilyenkor van csak bajban a 
szerkesztő! akár \an kedve akár nincsen, hozzá kell 
látnia a munkához, s hevenyében írni különféle dol
gokról, hol 'igán, hol szomorúan, hol komolyan, a hogy 
a tárgy hozza magával. Es ez kérem irtózatos egy 
állapot,

Egy alkalommal elutazott a szerkesztő s az egyik 
fizetéses munkatársai megbízta a szerkesztői tendőkkel. 
Ez az Ígéretekre támaszkodva bevárt a pénteki napot, 
de kézirat ekkor sem érkezett; szombat virradóra kény
telen volt a dolgot fején fogni és elvégezni. Szegény 
hogyan izzadott belő!

Bizony nem tréfa dolog a lapszerkesztés!
De ez meg mind nem minden!
Hogyha meg van már a szellemi rész, következik 

az anyagi, nyomdai.
A nyomdába meggyül a baj a szedőkkel; ezek a

„irodalmi és művészeti estélyek" mintájára Szent István 
napján a Városi Vigadó kertjében <-s termében u. n. 
„ncpelóadást** i szándékozunk tartani, énekkel, zenével, 
táuczczal egybekötve, melylyel azon uéposztály ismere
teinek gyarapításához kivárniuk hozzá járulni, a mely 
eddig magasabb színvonalon álló ..irodalmi estélyeinké
től távol tartotta magát. Az u körülmény, hogy a „pol
gári dalkör* ugyanerre a napra halasztotta tavaszi 
mulatságát, némileg módosítja programmunkat. de ter
vünk kivitelében nem gátol, valamint mi sem kívánunk 
a dalárda mulatságán rontani. 11a ezen első előadásunk 
sikerűi, akkor több Ízben rendezünk majd hasonló elő 
adást.

— A Mdmcczbáiiyni kii . kálit, nagy gyiiinn-
*iiimlmn a/ épületen teljesítendő javítási és átalakítási 
munkálatok miatt az 1892/3-ifei tanévre a b e irá tá so k  f. 
é. szept. 12. 13. és 14. lesznek, a tanév megnyitása 
pedig u. a. hó 15-én. — Selmecbányán, L892. aug. II. 
— Bánok Ödön gymn. igazgató.

— A *zcnt l*tváu napi ünnepélyre felráudulók 
el ne mulasszák megtekinteni a fővárosi vigadóbeli 
48/49-i szabadságbarezunk emlékeinek gyűjteményét. A 
48-as kiállítás az idéu teljesen rendezett és ezenkívül 
igen nagy számú újabban kapott ereklyéket és képeket 
tartalmaz. Külön szobában lettek csoportosítva a Petőfi 
képek és ereklyék. Külön csoportban vaunak a hős 
Bem apóra, gróf Guyonra és a vértanuk szobája mellett 
a Görgeyre vonatkozó emléktárgyak és képek. A kiál
lítás mostan 1800 képet és harmad félezer egyéb emlék
tárgyat tartalmaz. Kétszer annyit, mint tavaly.

— A lövöldéről. A polgári lövőegyesület szoká
sos évi főlövészetét f. é. augusztus 7-én és 8-án tartotta 
meg a lövő tagoknak erős résztvétele mellett. Vendé
gekül a körmöczbányai társegyésület három tagját tisz
telhettük, és pedig: Dr. Ámen Ede orsz. képviselőt és 
főlövészmestert, valamint Se Imabei György és Nikaloy 
Alajos lövészeket, a kik derekesen közreműködtek a 
dijak elnyerésében. A lövészet másod napján délben 1 
órakor a közös ebéd tartatott meg, melyet Bogya ven
déglősünk kitűnő ételeivel és jó kiszolgálásával élveze
tessé tett. Jó borban sem lévén hiány a hivatalos és 
nem hivatalos túsztok egymást érték és a jó kedv tető
pontra hágott. A fegyverek sem szüneteltek soha, és 
így csak az a csoda, hogy a sok puskapor füst és gőz 
esőt. nem eredményezett, összesen 2185 lövés tortáit 
1569 köregységgel. Lövetett egy szög és 45 négyes kör. 
A dijakat mély lövésekre a következők nyerték: I. 
Krausz Géza egy szöglövésre, II. Seidel Ágost, III. 
Ochteuílung Ignátz, IV. Nikolay Alajos, V. Dr. Stuller 
Gyula, VI. tíclmabel György, VII. Fiedler Gyula, VIII. 
Seide Róbert, IX. Szécsi Zsiga, X. Kasparek Ede, XI. 
Bencze Gergely, XII. Krausz W. G. XIII. Liszt Gusz
táv és a XIV. dijat négyes körre Horváth József. Né
gyest lőttek ezenkívül Krausz Géza 3-at, Seidel Ágost 
5-öt. Ochtendung Ignátz l-ct, Nikolay Alajos 6-ot, 
Söbnahel Gyöigy B ot, Stuller Gyula 1-et, Szécsi Zsiga 
2-őt, Kasparek Ede 1-et, Bencze Gergely 3-at, Horváth 
József 2-őt, Dr. Tóth Imre 1-et, és Longauer József l et. 
Találó dijakat nyertek: Seidel Ágoston 1. Schnabel 
György 2, Szécsi Zziga 3. Nikolay Alajos 4. Langaucr 
József 5, Krausz Géza 6, Bencze Gergely 7, Ochtendung 
Ignátz 8, Krausz W. G. 9, Stuller Gyula 10. Liszt 
Gusztáv 11, Seidel Gyula 12, Fiedler Gyula 13, Krausz 
Kálmán 14, Kasparek Ede 15, és Horváth József a 
IC-odikat,

— A kutyaado az 1892-93 mar ki van vetve, 
a lajstrom e hó 18-áig a kapitányi hivatalban megte
kinthető. A l-it érdekel, az tekintse meg, hogy kellő 
időben fellebezhessen a kivetés ellen, ha esetleg kifo
gása volna ellen.

legtöbbször jogosan panaszolják, hogy a kéziratot nem 
olvashatják (közbevetőleg mondva az én Írásom is 
olyan, hogy ember legyen, a ki elolvassa; pedig Isten 
látja lelkem, igazán mondom, nagy urnák nem szület
tem, mivel nincsen meg a nervus rerum gerendárum 
hozzá.)

De nemcsak hogy nem olvashatók, hanem össze
vissza. Előáll a nyomdavezető s mondja ez a hasáb 
nem futja ki, a másikba meg kelleténél több jutott; 
az elsőbe pótolni kell, a másodikból kihagyni.

Valóságos loldozás-foldozás történik ilyenkor.
Velem is megesett, hogy egy két hasábos színházi 

rcferádából fél basábnyit kellett rögtönöznöm, majd 
pedig egy fclhasábnyil két hasábnyira kellettt föle
resztenem.

Czifra egy munka volt.! Nem kérek belőle.
Szegény szerkesztők, hányszor jut ki néktek az 

ilyenből! Ezt c-ak az tudja, a ki titkukat ismeri.
Hátba még a javításról szólok! Lehetetlen nem 

méltányolnom ilyenkor a szerkesztők furcsaságát.
Egyszer bízták rám a révisorságot, de mégis fo

gadtam, hogyha 100 Irtot fizetnének érette, nem tenném, 
csak legnagyobb szükség esetén.

Javítgatni kell a columnáknt, a kefelenyomatot, 
majd az eredeti, a közönségnek szánt lapot. S bármeny
nyire is javítgatja az ember, a hiba mégis csak meg
esik ; sokszor nem a szerkesztő hibájából, hanem a 
szedőjéből vagy a nyomdavezetőjéből; a kik sietős 
munka közben vagy rossz betűt szúrnak ki az árral, 
vagy ha jót böknek is de rosszat tesznek a kibökött 
helyére, s igy esik tneg azután, hogy csevegés helyett 
a mélyen tisztelt olvasó fecsegést kénytelen olvasni.

Csakhogy ez egyszer sem a szerkesztő, sem a 
betűszedő, sem a nyomdavezető nem hibás, hanem a 
bocsánatot kérő fecsegő.
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i z l c t  1111‘t f i i y ' H á f .
Alulírott bátorkodom a u. ó. kiizünség be

lió lO-óli Iktangii-fólo házban a posta lUrlíött.
a mai igényeknek megfelelő

i  és fí,,,i rtl'
nyitok.

Tiszteletteljes kérelmein oda irányul, hogy 
a 11. é. közönség nagybecsű bizalmát belőni 
helyezze, én pedig legjobb teladatoiunak to- 
gom tekinteni, hogy arra magamat mindég mél
tóvá tegyem.

Kiváló tisztelettel 
M ’e i s z  M i l l ió n .

-so 
emolel ben

— A tcltiicciháiiyai polgári ital és* /< m kör
f. hó 14-ére tervezett nyári mulatsága közbejött aka
dákoknál fogva, de főleg azért, mert az egyesüli tuek , .. » •
tnblí tagja ugyanekkor Pozsonyba lantiul a tiizoltó | esés tudom ására hozni, hogy t. i m  augusziu» 
egyleti ünnepséghez. ellialaszlatoii. s I' hó L*o au a/, az 
Öz. István király napján, ked\c/.oilcn idő esőim p alig 
2l *-n fog Hovuan inegtariatni. Miről a 1 közönségét a 
rendezőség azon hozza adassai értesíti, hogy jo italról, 
és pedig borról úgy mint serről, nem különben hideg 
ételről gondoskodik s áltálán mindent elkövet arra nézve, 
hogy a t. résztvevő közönségnek minél kedélyesebb s 
vidámabb mulatságot nyújtson.

— II.Örsetek. A lapunk előző számában közölt 
balesetek tárgyában a vizsgálat az eredményt tün
tette ki, hogy azok mindegyike a megsérültek vigyá
zatlanságából eredeti, mit ez illetők maguk is beis
merlek.

— A7. elkobzások napi renden vannak piaczun- 
kon E héten ismét több kosár gyümölcsöt s hamis mér
legeket kobozott el rendőrségünk. A vidékről jövő gyü
mölcsárus asszonyok közül többen a regi itczevel mer
ték, gyümölcsüket s ez k*rült most a rendőrség kezébe.

— A ‘•értén orbáncz Zólyomban megszűnvén, 
a zárlat feloldatolt s igy a sertések ki és beszállítása 
Zólyomváros területére nézve ismét folyamatban van, a 
mi nagy befolyással bir piaczunkra, a mennyiben a bizolt 
sertések nagyobb része Zólyom városból kerül hozzánk.

A vnsgnlicz. Rendőrségünk gondoskodott ar
ról, hogy a vasgálicz nagy mennyiségben lartassék 
készletben. Újabban Krausz V. G. es Takáls M. keres- 
Uereskedése rendelt nagyobb mennyiséget, a hol a vas
gálicz kilója 10 krjával kapható. Figyelmeztetjük vá- I 
rosunk lakosságát, hogy a fertóztelenitést ne mulassza 
el, mert rendőrségünk gyakran tart vizsgálatot.

— Ángy zene és ének liaugversenyt hirdetnek 
e hó 13 és 14-ére a falragaszok, a stíriai fülemülék 
Karola és Groszmann Róza felléptét jelezve. Annak föl- 
emlitésével, hogy alkalmunk volt a plakáton hirdetett 
magas elismerés hiteles szövegét olvashatni, ajánljuk a 
hangversenyt olvasóink pártfogásába.

— Verekedő csehek. Khoscliitzban múlt vasár
nap a német lövészek diszlakoinát rendeztek, melyet 
a csehek azzal zavartak meg, hogy berontottak a te
rembe, megtámadták a mulatókat, botokkal eldöngették 
őket s szétromboltak mindent, a mi kezük ügyébe ke
rült. Végre, mikor már mindegyik német lövész kapóit 
az (Idegekből, megjelentek a csendőrök s az ünneplők 
ezeknek a védelme alatt indultak haza: de útközben 
még mindig gyalázták a németeket. A pánszlávok észa
kon, a dákorománok délen dllköngcuek.

W).

'UT. 8-Íli 87,. Ilii/,. 1-8Ö 
L vcIiiiim ' József úrnál , 

a Hákúczy idejéből szármázd 
é - l l T 7 " á . 3 ^ . 3 7 - - ó r a .  

eladó.
m ö m o m m m o m m

Hirdetmény,
A közeledő évad alkalmából van 

szerencsém a 11. é. közönségnek szives 
tudomására adni, hogy vaskályhákon 
kiviil- k i t ű n ő  J ó  in iú ő x é g 'ü  h:a- 
sr.ai g y á r tm á n y i J -  ó  n é m e t  
a  In k Vi

' r 1 r 'n [ti ti nri nrinur-

A Kopogda alatti lllrselincr-féle házban, f> szoba 
konyha és hozzátartozóval mi|tu*ztu* 1-töl

lakás kiadó
megjegyezve, hogy a ház előtt egy csinos kell v 
— Több tudósítást a feiitnovezelt lulajdonosnál szerez 
belni.

c O O O O O O O O O C O O O O O Q > O O O 0

AC0GN4C-PIHT-KIFÖMT.!
« _ Kitűnő, egészséges és tar- 9

talmas eognae pillanat alatti ó 
készítésére, mely a valódi A 
francain cognaetól semmiben A 
sem Különbözik, ajánlom e ¥ 
jón ib bizonyult klllönle- 9 
gossóget. 0

Ára 1 kilónak ideg 100 0 
liter eognae készítésére) in A 
frto. é. Készítési utasítás in- A 
gyen mellékeltotile. X

¥  Legjobb síkéiért és egészséges gyárt- T
9  Hiányért kezeskedem. 9

0 Sp iritusz m egtak arítás o
0 érhető cl felülmulhatlan pálinkaerősitö-k ivoiia- 0 

tóm által; ez az italoknak kellemes, erőteljes ízet A 
ád és csakis nálam kapható. Ára kilónként 3 írt A 
50 kr. (600 — 1OOU literre) használati utasítással a 
együtt. X

E különlegességeken kívül ajánlom meg vala- V 
mennyi essencziánm t . rum  . szilvapálinkn, Q 
törköly, l'iikeserii, valamint a létező likőrök, Q 
szeszes italok, rezet és boreozet készítésére a  
felülmulhatlan minőségben. Készítési utasítások in- X 
gyen mellekeltetnek. b—50 v

-------  Árjegyzék ingyen. -------  9
Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok. 0

N yilt-tér,

Ar\érési liirdelménv

Fekete, feliér és színes damast selymeket
mcfereukint 1 frl. 40 krlól 7 frt. 7ő krig (38 kü 
lönbözö fajtában szállít megrendelt egyes öltő- 

j uyekre, vagy egész végekben is póstabér-cs vám
mentesen lleiineberg ti. (cs. kir. udvari szállítói 
selyemgyára Ziirirliben. Minták póstafordulIával 

, küldetnek. Svájezba csimzctt levelekre 10 krros bé- 
! lyeg ragasztandó. 8

A selmeczbányai kir. kath. nagygiinnásiHiú
ban az épületen teljesítendő javítási és átala
kítási munkálatok miatt az 1892 3-iki tanévre a

beiratásoJi
f. é. szeptember 12., 13. és 14. lesznek, a 
tanév megnyitása pedig u. a. hó 15-én.

Sclmeczbányán, 1892. aug. 11.
Ibinek Ödön

1 —3 gyinn. igazgató
*) K rovat alatt küldötteknek sem tai (almáért sem alakjáért 

nem felelős a Szerk.
1055. szám.

18927
A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyv i ha

tóság részéről közhírré tétetik, miszerint ezen niróság 
területén lévő Liker Franciscának a selmeczi 99. számú 
tljkvben A j\ 1. sor. (560 helyr. szám alatt foglalt 84/1. 
számú ház és kertre 695 frt adószerinti megállapi 
tott kikiáltási árban, selmeczi árvaszéknek 2UU frt 
tőke és járulékainak kielégítése végett a selmeczi kir. 
járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál végrehajtási 
árverés nt. 189*4. évi szcp-tcmliM-hő 15-én reggeli 
9 órára tűzetett ki azzal, hogy fentebbi fekvőseg 095 frtou 
becsárou alul is a 15 nap alatt utóajánlatnak fentartása 
mellett eladatni fog.

Kikiáltási ár 695 frt. adó szerint megállapított 
becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak 695 frt becsár
nak 10%-át készpénz vagy ovadókképes értékpapírok
ban bánatpénzül letenni.

Vevő köteles az Ígért vételért az esedékes 6% 
kamatostól az árverés napjától számítva 90 nap alatt 
a selmeczi kir. adóhivatal mint bitói letéti pénztárnál 
kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelke
dése után haszonélvezetbe lép, a tulajdonjog javára azon
ban, a vételár teljes lefizetése után, hivatalból bekebe- 
leztetui fog.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztosítani.

Ha vevő az Ígért vételárt a megbatározott idő
ben le nem fizetné, bár mely érdekelt fel kérelme 
folytán késcdelmezó vevő költségére és veszélyére uj ár 
verés elrendeltetni fog.

Selmcczen, 1892 iki julius hó 23-án
I I I  yd e t',
kir. jbil

is tartok raktáron, melyeknek teljes 
felál Iktatását — úgy helyben mint vidé 
ken is, elvállalom.

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

^ . “l ib s t  B w tv A n . 
vaskereskedő

4—10 Sclmeczbányán.öetootoocacix x x x x x x x x ^

Polliik liár-olj Fiilop
essenczia különlegességek gyára Prágá-ban. Q

___ 'i'isztCN k é p v i s e l ő k  k e r e s t e t n e k . --------  Q
ö o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oLE GR1FFON

a legjob b  szivarkapapir

a l é g i i  szivarka Mvelyek.
Fii lábtól- n iiiigylözsdébcn.

• «  m  i  m  m m  ü €>h ®

a rovarport ne 
tessék mérve adni, mert én Zachcrlint 
kértem! .............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!“
ív ü p  li a t ó :

K. liiu c i-h A n  vH: : Sommcr A. János üzv., Kransz V. G., Marsclmlko Gyula, 
Traucr Gyula, Sztankay Ferencz, Takáts Miklós uraknál; ISÓInli.n yáwi: Mctidl 
Frigyes úrnál: l im - p o m u i : Sohlilszer F. árnál; 9 : Doniba Károly árnál.

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Juergcs igosL ósv. ás Kin kfiuyvnyi.uidájíban öelmTSbányán. 1892.
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