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Kéziratok nem adatnak vissza. ZZZZ

A nemzeti művelődés.
Haladó korunkban, daczára annak, hogy 

még mindig milliókat költenek az ■emberirtó 
eszközökre, a műveltség egyre terjed. Nem 
csoda.

A ki az élet tengerén nyllzsgö-mozgó em
beriség kiilönfóle csoportjait megfigyeli, kény
telen belátni, hogy a műveltség jótékony ha
tást gyakorol az egyedre, népekre és nemzetekre j 
nézve egyaránt.

A műveltség ugyanis finomítja az Ízlést, 
szelídíti s nemesbiti az erkölcsöket, efŐsbíti a 
gondolkozást, szélesbiti a szellemi látókört, 
fejleszti a tudományt, művészetet, ipart, keres
kedelmet s a közlekedést, teremt kényelmet 
és jólétet.

Épen ezen hatásnak tudható be, hogy ma
napság már azok a népek is művelődnek, me
lyek jó ideig nem nagy fogékonyságot mutat
tak a műveltség iránt.

Hiába, a műveltség utat tor magának. A 
vadság, durvaság, érzékiség, bárdolatlanság, 
tudatlanság, lelki sötétség bánni nt. is iparkod
jék a műveltség útjába akadályokat gördíteni 
s haladásában meggátolni, czélját cl nem éri, 
mert a szellem, mint győztes fél, felülkerekedik.

Róma fegyvere leigázza Görögországot, 
de Görögország szelleme meghódítja Rómát.
E szellenilióditás nem volt ám könnyű munka, 
mert a köztiszteletben álló Cato 
veltségről igy nyilatkozik : 
bele tekinteni de

egykissé enyhének látszó nyilatkozatát tönkre 
teszi e másikkal: „a mikor ez a nép tudomá
nyát nekünk adja, mindent meg fog rontani.“ 
Catonak e nyilatkozatait sokáig életszabályok
nak tartották a rómaiak; igy könnyen sikerül
hetett neki számos rlietor és philosoplms iskolát, 
mint államilag veszélyes intézeteket, bezáratni.

De bár mennyire is fáradozott ezen, mégis 
ő maga volt az, a ki öreg korában a görög 
nyelvet tanulta. A görög műveltség aránylag 
rövid idő alatt annyira terjedett, hogy a római 
ifjúság szorgalmasan tanulta a görög nyelvet a 
grammatikusok iskoláiban, a szónoknak készü
lők pedig javában olvasgatták Hornért, Hesio- 
dot, Demostlienest, Lysiast, llerodotot, Thuki- 
didest, Platót és Aristotelest.

A mitől egy Cato és egy Cicerónak nagy- 
atyja annyira tartottak, t. i. hogy a görög mű
veltség megrontja majd a rómaiak szokásait, 
erkölcseit, veszélyezteti nemzeti létüket, nem 
következett be.

Nem is következhetett be, mert a rómaiak 
nemzeti művelődésükről rom mondottak le, ne
velési rendszerűket ti nemzeti szellemnek nieg- 
telelőleg megszilárdítani iparkodtak. Igaz, 
hogy a magasabb fokú tudományos műveltsé
get tekintve, nagy önállóságot nem mutatnak, 
inkább a görögök utánzóiul lépnek fel, a mint 
ezt igazolja Cicero például, a ki a görög phi- 

i alapelemeit ülteti át a római irodalom- 
helyctt, hogy egy minden ízében római | 

rendszer megállapításán fáradoznék,

de ezzel, a mi fő, nemzeti létük nincs veszé
lyeztetve. A türténelem-nyujtóttá e képben, 
mint tükörben, megláthatjuk a miénket is némi 
változással.

A mi műveltségűnket is nagyban befolyá
solja a német műveltség; intézményeinket te
kintve, a dologhoz értők mondják, hogy azok 
nem viselik magukon az eredetiség bélyegét, 
csak gyenge utánzatok. Nálunk is találkoztak 
feljajduló Catok, a kik féltették nemzeti er
kölcseinket, szokásainkat, intézményeinket, lé
tünket. Jól tették! Örök hála legyen ezért a 
jutalmuk! így óvatossá tették a gyorsan előre 
törekvőket. Az óvatosság ha valahol, úgy a 
művelődés terén nagyon is kívánatos; mert ha 
nincs ideje a művelődő nemzetnek az idegentől 
szerzett gyümölcsöket élvezni, úgy veszélyesen 
megbetegedhetik, és könnyen meghalhat politi
kailag s államilag.

Nem hiszem, hogy volna csak egy igaz 
magyar is, a ki az efféle megbetegedést és 
nemzeti megsemmisülést óhajtaná, a ki nem 
kívánná, hogy évezredek után is mondhassák, 
a derék unokák: él magyar, áll Buda még! 
Hogy ez Kárpátoktól Adriáig elhangozhassák: 
művelődnünk kell folyton; az idegen civilizátió 
elöl elzárkóznunk nem szabad, annak termékeit 
meg kell ismernünk, de úgy, hogy .azokat as- 
similálhassuk és nemzeti műveltségünket velők 
gyarapithassuk. így tettek a görögök is, mi
dőn a keleti népek műveltségének gyümölcseit 
élvezni törekedtek. így tesznek manapság is

görög m ii- 
jó dolog irodalmukba

losophii 
ha, a

nem tanulmányozni41, mely | philosophiai

Elsápadsz-e, vagy elpirulsz tán 
Könnyelmű, hűtlen, szép gyerek ?

Ah, én nem fogok szólni hozzád . . 
Hanem le — kérlek — nézz reám 
Pilláid el ne fátyolozzák:
Ha boldog vagy-e igazán . . .

Mint szivünknek égő lángja, 
Mely kettőnket egybe fűze.

Simogattam homlokodat . . . 
Szeretsz-e? — igy kérdeztelek. 
Te mosolyogva intól „igent44 
S én keblemre öleltelek.

T Á R C Z A .

Az Etelka czikjjjjszból.
i.

Az első csókok szép korában 
Ilyesmit mondtál egy napon :
Ugy e — mi már öröktől fogva 
Szerettük egymást, angyalom ?

Es vígan, csengőn kelt a visszhang:
. . .  Öröktől fogva . . . Angyalom! .. .

Most pedig búcsúzunk — örökre . . .
Csak egyet súgsz még csöndesen :
Uram, — nem szerettük mi egymást 
Soha, — soha de sohasem ! . . . I

És búsan, tompán kel a visszhang;
. . . Soha, soha de soha sem! . .

II.
Amig ügyes volt esalfaságod, 
folyton gyötört egy gondolat:
Ha léged is el vesztlek egykor,
Semmim, de semmim sem marad . . .

És — elvesztettelek. Lesiklott 
Telkedről a maszk, a szerep 
S ah! — Semmit, - semmit sem vesztettem j 
A mikor elvesztettelek . . .

Teli-kos Méla.

Ha majd találkozunk . . .*)
Ha majd találkozunk az utezán 
Es én halkan köszöntelek,

*) „A llét“ f. évi. 31. számából.

Bátran kaczaghat a szivembe 
Gond nélkül égő szép szemed;
De bátran nézhetsz rám, ha benne 
Pár nyomorult köuy is rezeg.

11a boldog IÓS8Z, ha nem csalódtál, —
Jó! — Csak majd boldog is maradj . . . 
Nem állok meg a fordulónál,
Hogy még egyszer láthassalak.

De ha szemedből bú villan ki,
Hozzád szegődöm szótlanul,—
Mint vert hajóshoz a Hollandi, 
lla utolsó vész tornyosul . .  .

És elfásult, halálra szomjas 
Keblemre vonlak majd, hogy ott 
Kedved szerint sirhass, zokoghass,
Mig cl nem hervaszt bábátod.

Teleké* M é la .

Hoz z á .
Emlékezem, bégen, régen,
Az ábrándok szép honában 
Elmerengve ültünk kettőn 
Barátságos kis szobádban.

Mellettünk a kandallóban 
Fel-fel lobbant a cser tüze,

Sokáig igy ültünk szótlan,
Mig szemünkben a könny égett;
De az a forró néma könny 
Oh ! sok mindent beszélhetett!

Emlékezem ! és úgy érzem 
Mintha nemrég történt volna,
Ereimben mintha most is 
Olyan forró tüzláiig folyna.

Pedig azóta sok vihar 
Zúgott cl a fejem fölött . . .
Csoda hogy a küzdés alatt 
Elet sajkám szét nem törött.

ki* Csúnya.

Két nap Budapesten.
A falusi élet monoton napjai sohasem voltak még 

oly unalmasak, mint most, midőn a falu apraja nagyja 
mind elköltözik a természet által áldottabb;vidckrc, hol 
a pörkölő nap sugaraiban fürödve keze munkájával ke
resi kenyerét, hogy a kegyetlen tél oly készületlenül ne 
találja, mint a mesebeli éneklő tücsköt.

IÍvkor reggeltől délig elüldögélek kertemben, gyö
nyörrel nézem az ott tenyésztettek vegetáczióját, gyors 
fejlődésüket, érdeklődéssel szemlélem a magból törekvő
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ai  angolok és fram/.iák. midőn a klasszikus 
népek műveltségével alaposan megismerkedni s 
mindazt, a mi abban szép és jó. értékesíteni 
iparkodnak. Ne feledjük, hogy a nemzeti mű
velődés alapvető munkáját a nemzeti szellemű 
neveléssel eszközölhetjük leginkább: miért is 
erre kiváló gondot kell fordítani. Különösen a 
kisdednevelésre kell kiváló súlyt fektetni. A 
gyermeki benyomások maradandók. A kisded 
szive olyan mint a viasz, könnyen idomítható. 
Nagyon helyesen jár el e tekintetben a felvi
déki közmivelödési egyesület akkor, mikor a 
nemzetiségi helyeken óvodákat állít fel s az 
óvodákban magyar érzésű s gondolkozása pae- 
dagogákat alkalmaz.

Azt mondják a bölcselők: aetio parit reae- 
tionéin (hatás, visszahatást szili : tudva azt hogy a 
nemzeti művelődés terén az erőszakoskodás 
fegyveréhez nyúlni mindaddig nem szabad, a 
inig csak vétkes gonoszsággal nem állunk szem
ben. Ezt a gonoszságot azonban kérlelhetetle
nül meg kell büntetni. De mielőtt bünte
tésre kerülne a dolog, előbb a tapintatosság- 
nyujtotta eszközöket kell felhasználni. Tapasz
talatból állítom . hogy azok a nem magyar 
ajkú szülök, kiknek kisdedeit szerény tehetsé
günkhöz mérten iparkodtunk nemzeti szellemben 
nevelni s igy művelni, kezdetben állást foglal
tak ellenünk, megszóltak, rágalmaztak bennünket: 
de később, midőn szándékunk becsületes és 
igazságos voltáról őket meggyőztük, ürömmel 
hallották a magyar szót, mely kisdedeik ajkai
ról ellebbent. Hogy e szülőket a magyarosodás 
szent ügyének s igy a nemzeti művelődésnek 
is megnyerhessük, sietve siettünk olvasási vá
gyukat nemzeti szellemben irt könyvekkel kie
légíteni. És mondhatom, fáradozásunk sikerte
len nem volt.

Adja az Ég, hogy ne legyen ezután sem! 
Hadd mondhassa Magyarország minden egyes 
lakosa szivböl és igazán: Éljen a haza! . .5 •

Uj találmányok és műszaki leírások.
Közli: Berg] Sámlor első bujapesti szabadalmi irodája VI. And- 

rássy-út 30. sz.

M e g fo g ta  a v illá m . Komikus jelenet játszó
dott le nem régen Durangóban, Bilbao mellett. Mint 
ugyanis Sau-Sebastianból jelentik, a durangói pályaud
varon véletlenül elszakadt a villamos világítás egy sod
ronya. Egy parasztgazda utána kapott a drótnak, de a 
villamos ár annyira meglepte, hogy hangos kiabálásra
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A ti,un-g körülfogta nz ugráló |inra*zlot, ki 
„bilim n liiszMuben, hogy meg van biibiinázvii, fogta a 

| sodronyt es f'eulmngon gyónta a/, összes bűneit. Mikoi 
kiszabadítottak kényes helyzetéből, imákat mormogva 

i távozott.

S E L M E C Z B A N Y A l  H I B Á I )  0.__________

Az e m b e r s z á m o k b a n .  Az emberi test lüö , 
.•somlai ás ;,00 izomuiul bír, egy fulmW ember veiének j 
súlya mintegy lí> kginol lesz. A színiek átmérője ren
desen K> etil: lierezellkillt 7U-. I, Orúllkint 4ü«) al, evem 
kint L'.HÜitKi-ai ver, minden egyes verés i4 gr. vert 
visz lova perczenkiiu, Ü30Ü grammot, órán kint 13£"j 
kgmot es naponkint mázsát. A test összes vére 3 ;
pere/, alatt fut keresztül a szíven és tüdőnk a rendes ! 
állapotban .> liter levegőt tartalmaz. Óránkint átlag j 
láOÜ-szor lélegzőnk, mélynél 300 liter levegőt fogyasz
tunk el. A búr 3 rétégből áll, melyeknek vastagsága ü 
mm. és 3 mm. között váltakozik. Minden negyzetezentimé- 
terbór 12,50) izzadó csövecskét vagy likacsot tartalmaz.

M o s b a t o k a rp .il. Az újabb kutatások szerint 
számos betegség, mint a dipliteritis, sarlaeh, himlő, tí
fusz, átvitel következtében ragadós, és hogy sok csel
ben járulnak hozzá a kárpitok a betegség anyagának 
átviteléhez. Kíséreljük meg néhányszor letörölni a rég 
felragasztott kárpitokat akár törlővel, akár kelével, ak
kor látni fogjuk mily nagy mennyiségű festék anyag es 
szenny száll el a falról. Mindenki tudja mennyi fárad
ságba kerül a régi euyvszin kárpitok tisztogatása a tá
lakon, mert azok ritkán érik el a megkívánt tisztaságot, 
ezzel szemben gyakrau elrontjuk a szilieket, úgy hogy 
a szobát újra kell kárpitozni. Ezen a bajon lehet ugyan 
segíteni a/, állal, hogy a kárpitokat lirnásszal hekenjük, de 
ez az eljárás igen drága es a legtöbb helyiségnek nem 
felel meg. Az angolok csak néhány cv előli jutottak 
arra a gondolatra, hogy olyan kárpitokat állítsanak elő, 
melyet vízzel lehet tisztogatni. De ezen kárpitokat ná
lunk mogorva és csekély Ízlésességük es drága voltuk 
miatt nem igen szeretik. Most azonban sikerült olyan 
mosható kárpitokat előállítani, mely az angol gyártmányt, 
nagyban felülmúlja. Ezen gyártmány nem enyv-festék
kel — mint a közönséges kárpitok -  hanem olajfes 
lékkel van nyomva, azonkívül a papiros olajjal van 
telítve, úgy hogy teljesen vízmentessé lesz és ekkor a 
kárpit mosható. A kárpit kezelése által létre jött sima 
és kemény felszín nehezen veszi fel a port és szemetet, 
de ha ez mégis megtörténik, akkor szappannal vagy 
vízzel lemosva ismét tiszta és üde szint nyer, anélkül, 
hogy a mosás a papírt vagy szint elrontaná. A kárpit
nak bizonyos olajszaga van, mint a linóleum kárpitnak, 
de a felragasztás után elveszíti azt. Mindezek folytán 
igen ajánlatos a ház bármelyik helyiségében, de való
sággal nélkülözhetetlen a háló vagy beteg szobában 
sat., mivel az orvosokeszközölte kísérletek azon ered
ményre vezettek, hogy a kárpitok sublimát és karbol- 
oldattal is desinticziálliatók, minélfogva lehetetlen, hogy 
valamely betegséganyagot magukba fogadják. Tischner 
Klehiselmiidt és Ilink Elberf'eldben a szószelint követ
kező szakértői véleményt adták: ..A kárpitot ismételten 
megtisztították 4U° B. hőmérsékü szappanos vízzel, 1% * I

sublimát vagy 4—5$, karbololdattal, anélkül, hogy a 
mosás bármi csekélyét ártott volna a papirosnak, vagy 
u szilinek, vagy hogy ezeknek eredeti külszínük vala
mit változott volna. Egy darab kárpiton vízzel infieziált 
tápgelatiu segélye vei peneszgoinbákat tenyésztettek. 8 
nap múlva a kárpitokat újra lemosták és lefejtették. A 
falon ez idő alatt peuészgomba min fejlődött. A kárpit 
megóvja a nedvességtől meg az oly helyiség falait is, 
hol sok v í z  párolog el.

A segély-pénztárak.
Minthogy az ipari alkalmazottak segély pénztára 

a sc.lmeczbánvai kerületben is alakulóban van, helvén 
valónak találjuk a törvény erre vonatkozó szakaszait 
alábbiakban ismertetni.

liotögsegélyzó pénztárhoz k e ll tartozniok nőmre. 
Korra és lionpolgárságra való tekintet nélkül mindazok 
nak, kik a in a g y a r k o r o u a ő rs  z ág  a i területén :

a) valamely az ipartörvény (1884. XVII.) alá eső 
foglalkozásnál ide számítva a z á M am i e g y e d á r u- 
s á g és az azzal összekötött v á I I a I a l o k a t ugyszin 
tón a m a 1 o m ü z l e t e t  és az i t a 1 m e, r é s t  a meny. 
öviben az azokhoz való jog a kir. kisebb haszonvételek 
sorába tartozik, . . .

b) hányákban és kohókban, vagy a bányatermé
keket feldolgozó egyéb művekben, úgyszintén kőfejtő-, 
homok-, kavics-, és agyagtermelő telepeknél

c) nagyobb építkezéseknél
d) a vasúti üzemeknél és ezek gyáraiban és mű

helyeiben; a postánál, távírdánál. távbeszélőnél
e) hajózásnál, szállítmányozásnál és kereskedelmi 

pinezészetnél
oly fizetéssel vagy bérrel vannak alkalmazva, 

melynek egy munka n a p r a e ső  ö s s z e g e  4 fr  I n á 1 
nem  m a g a s a b b  és a kikkel szemben a munkaadó 
a munkába álláskor világosan ki nem kötötte, hogy az 
alkalmazás n y o 1 c z n a p n ál r ö v id é  b b időre terjed.

Alkalmazottaknak tekintetnek a tanonezok, gya
kornokok és olyan személyek is, kik be nem fejezett 
kiképzésük miatt bért vagy fizetést éppen nem, vagy a 
szokásosnál csekélyebbet húznak.

Beléphetnek, de belépésre kötelezve nincsenek, 
a kik —

a) az előbb említett v á 11 a 1 a to k b o z .8 napnál 
rövidebb időre szerződtek,

h) az előbb felsorolt ü z e m e k n é l  lí?"0 írtnál 
magasabb évi, vagy 4 írtnál magasabb napi fizetést 
vagy bért élveznek

c) azon egyének kik házi iparral foglalkoznak
d) önálló iparosok
e) oly mezőgazdasági vállalatok munkavezetői és 

munkásai kik az ipartörvény luitározinányai alá nem 
tartoznak ugyan, kiknek belépését, azonban a vállalkozó 
az illetők beleegyezésével óhajtja

f) a biztosítottak családtagjai.
Nem kötelesek azonban belépni a betegsegélyző 

pénztárba olyanok, kik állami, törvényhatósági, köz
ségi és közalapítványi vállalatoknál, vasút-, posta,-

csirát, a virágba menő szárát, a dús tenné nyit gyümöl
csöt és az anya földbe vissza kívánkozó magvat, mely a 
növény életét permanensen fentartja. Önkénytelenül jut 
eszembe a földi rövid élet múlandósága, a gyermekkor, 
a virágkor s a hervadás kora s ennek küszöbén a tul- 
világi öröklét.

Mély csend uralkodik mindenütt. A mélabus esti 
liarangszó lelkemet a betűk milliói közt búvárkodva 
találja. Ekkor összeszedem sátor-fámat, s a szoba négy 
fala közt, dúdoló kis fiam fejét ringatva ölemben, töl
töm az est hátralevő perczeit.

Így múlik nap nap után a nélkül, hogy a társa
dalomtól elszigetelt lelkem, uj táplálékot nyerne.

De a szellem is megkívánja jogait. Lelkem meg
unva a mindennapi kerékvágás nyomait, egy tágasabb 
látó s szélesebb eszmekör után vágyódott. Mint afelé 
falusi, világlátott emberektől dicsérni halottam Budapest 
szépségeit s egy ujságlapból melyben a kereskedésből 
ezukrot kaptam, értesültem, hogy valami „Wulf ezirkusz- 
ban“ két hatalmas ember, egy olasz és egy franczia 
egymással bírókra kel. Hamar kész voltam a t érvvel. 
Felrándulok a l'ó és székvárosba, illik magyar ember
nek ezt megnézni. Feleségem is velem akart menni, de 
nagy mosás lévén nem szabadulhatott, másrészt meg 
gondoltam, ha esetleg a franczia elveri szövetséges ola
szunkat, bajos volna asszony nyal a menekülés.

Előszedtem hát egy nagyanyámtól hagyományos 
bőröndöt (magyarul paktas s miután feleségem benne 
ünnepi ruhámat elhelyezte s a fenmaradt üregeket zsí
ros pogácsákkal s egy üveg hazai sziverósilövol kitől 
tötte, útnak indultam.

A késő esti órákban robogott be a vonat a fővá
rosba. Sok viszontagság után kiérve a rengeteg pálya
udvarból, az a kérdés támadt bennem merre mozduljak

Mindig azt hallottam hogy n vidéki embert mész-

sziröl megismerik, én az ellenkezőjét akarva bebizonyí
tani, büszke léptekkel közeledtem egy bérkocsihoz : Grand 
Hotel Hungáriába hajtson. Ezt a nevei a naptári czim- 
táblázalban olvastam, ott lakik t. i. szeretett honatyánk, 
tisztelt képviselőnk.

Nagy urnák nézhetett a bérkocsis mert három 
forintot követelt tőlem e kocsizásért. Később figyelmez
tettek hogy vidéki embereket megszoktak itt nyúzni. •

Gyönyörű virágsorok és tükörfalak közt vezetett 
a hajlongó pinezér a számomra kijelölt szobámba.

Az éjjelt nyugtalanul töltöttem, a folytonos zaj 
kocsik zörgése miatt csak éjfél után tudtam elaludni.

Heggel ölkor már talpon voltam, hogy a szokott 
reggeli sétámat itt is megteliessem.

Kiérve a Dunapartra majd leütött az ezerfele gá
zuk keveréke, szerencsére magammal hordtam a kitűnő 
sziverősitöl, mely helyrehozta e bűz levegő által elgyön- 
gitett éhgyomromat.

Az első rossz benyomást feledve, majdnem iri 
gyeIni kezdtem a gyönyörű paloták tulajdonosaiktól 
azt a sok Kényelmet, a melyet ily remek lakás nyújt
hat. Bűnömet alig volt időm megbánni, midőn egy reu-

I geleg palota harmadik emeletéről leugrott egy még 
gyönyörűbb szép és fiatal leány, ki bár a gazdag ház
tulajdonos leánya volt, sehogy sem tudta feltalálni apja 
házában ti kényelmet. Tova siettem az utczák labirint
jaiban. Minden lépten nyomon félelem fogott el. Hol a 
zscbmetszőktÓl tartva, pénztárezám után kapkodtam, 
hol meg az utánam robogó fogatok elől menekülni vol
tam kénytelen. Félelmem óráiban családom jutott eszembe, 
magamban cl is búcsúztam tőlük, mert hát ki tudja 
élve kerülök-e haza. Betértem egy üzletbe hogy valami 
emléket vásároljak nekik.

A czimtáblán egy bét próbás tiszta magyar név 
ragyogott. Szinte kezet szerettem volna szorítani az üz
lettulajdonossal, midőn fülemet furcsa hangok ütötték

meg. Vais, liais. onais, beghds; istenem miféle nyelv 
ez? Ekkor eszembe jutott atyáin szójárása: li . . . a 
nemet s mielőtt még a szüntelenül ugrándozó segéd 
szóhoz juthatott volna, elirainodlam. No itt sem végez
tem jól dolgomat, gondolám s tova ballagtam.

Felülve a lóvonatra budai oldalra rándul- 
tani. Solisem felejtem el azt a nyílt szivü kocsist 
ki a citadelláról igy nyilatkozott: „az nímet kaszárnya, 
onnan néznek mindennap ágyukkal ránk magyarokra, 
pedig jobb volna ha mi magyarok onnan azt a város
ban levő sok kunezut nímetet kilövöldöznék “

A „szép Ilona" C'd ni fi vendéglőnél kiszálltam. E 
vendéglő, mely mulatóhelyül szolgál, Mátyás király 
idejéből veszi eredetét, s nevét az akkori szép csaplá
rosnétól vette. A név után itelve szép magyar leányt 
vél lem ilt találni, de az idők nyomai itt is meglát
szanak. Jobb szeretik itt a német discursust mint a 
magyart.

Kedvetlenül (értem vissza a pesti oldalra, hogy 
Wulfnak híres körlovagló intézetét is megnézzem.

ttok kellemes bonlaütést és hátbalökést élvezve, 
bejuthattam végre a híres udvarba. Szerencsés ember 
vagyok hogy tyúkszemekkel nem dicsekedhetem. Be
lepve a fényesen berendezett és tág terembe, ön
kéntelenül eszembe jutott, hogy mily kényelemmel férnénk 
itt el, falubelieimmcl együtt. A mutatványok megkez
dődlek. Wulf 2 paripát, általa betanítva, vezet elő. 
Mily nagy a lelkesedés! Óriási meg nem szűnő éljenzés. 
Nagy érdemei vannak ez embernek. Lovait czifni já 
rásra, ügyes mozdulatokra s ütem szerinti futásra tani 
tolta s azonfelül évek óta szedi a jó pestiek pénzét. 
Lehetetlen hogy párhuzamban a lanitással a népoktatás 
ne jusson eszembe. Milyen a világ. Ha a szülő iskolában 
gyermekét látja, müveit lélekkel, csiszolt nyelvérzékkel, 
kecses járással, dehogy jut eszébe neki a tanító s a 
mi a legérdekesebb , nem is megy oly örömmel
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távirdu . In \ beszélő és gyáraknál végleges minőségben * 
államié fizetéssel várniuk alkalmazva lia a szolgálati I 
rendtartások Rzeriul betegség (Kelében ik i. rüiiényeilv 
részükre a betegség kezdetétől számilva legalább 20 ‘ 
hé I e n á 1 k i j a r n a k. (Folyt. kin . i

A fürdő, ;t vendég és a fürdőorvos , 
egymásközii viszonya és annak ■ 

rendezése.
(Folytatás.)

('rcs fürdők, folytonos anyagi károk, a tnaradi- 
ságnak netovábbjától mégis ki\állak egyesek; egyesek | 
eltalálták a helyes ulat, mások meg megütöttek a nagy 
dobot, Ígértek sokat, túl, fát. csalogatták a vendéget, j 
liu lesz jövedelem építünk jö őre, hangzott mindenfelé; 
de a közönség (ordított a dolgon — okosan — mert 
azt felelte: építs előbb, lássuk, mit adsz s akkor jövünk 
pénzünkért élvezni s kapni akarunk valamit.

Az okosak hja életrevalóbb lévén, e zavarból kibon
takozott, lassacskán felébredt, felépült s jól szervezkedve 
virágzó fürdővé emelkedett; de még mindig sokan van
nak, melyek fejet vesztve e zavarban még most is ba
nya tla na k.

Az úgynevezett dzsentri-fészkek idejöket lejárták; 
egykor jók voltak nyári mulató helyeknek a büszke 
benszülötreknek; de most már más időket élünk, becsü
letes munka adja a mindennapi kenyeret; jogosan keres 
gyógyulást véres verejtékkel keresett pénzéért a mun 
kában fáradt szegény hivatalnok s a nemzet minden 
napszámosa.

A magyar fürdők emelkedésének nagy akadályul 
szolgált az, hogy nem volt emberük, ki tudományos 
alapon állva, ismerve egy fürdöiutézet csínját bioját, 
meg tudta volna jelölni a helyes utat, a melyen halad
janak, mert pénz és fürdő nem elég, a tudományos 
alap legyen a sarkköve minden fürdőnek; a melyik 
nem ezen emelkedik fel, annak jövője nem biztos, olyan 
mint a börze árfolyama. Hol lehet ott a tudományos 
alap, ha az volt sok helyen a szokás, de még most is, 
hogy minden évben más-más embert alkalmaznak für- 
dóorvosnak, ki a reá bízott gyógyintézetnek addig nem 
(ismerte a gyógy hatályait, nem a módokat, melyeket ép 
a rábízott fürdőben leginkább lehetne alkalmazni: -  
ilyen móddal, ilyen eljárással türdótulajdonos urak e 
kincset ki nem használhatjuk, bolt kincs fog maradni 
az továbbra is önöknek. Ez lelkiismerotlenség, nagy* 
kön nyelni Itséglt eljárás a közönséggel szemben, mind n 
íiirdögyakorlati előismeretek nélkül ilyenekre bízni egy 
fürdő közegészségügyi részéi, pedig ettől tán jogosan 
ép annyi ismereteket kivan a inai világ, mint egy iskolai 
orvostól, kiknek kiképzésére már tanfolyam is van. 
Micsoda jövőt várhatnak egyesek ilyen vándoroktól? 
ezen eljárással hagyjanak fel, alkalmazzanak állandó 
fürdőorvosokat, kik szenvedéllyel, testtel lélekkel min
den idejöket a fürdő tanulmányozására fordítják.

A ftirdőorvos legyen és kell hogy mindenlitt a 
flirdőintézetekben a főintéző legyen; ő intézze az egész

gépezetet, figyeljen s tanulja fürdőjének gyógyhatásúit, 
szem elölt tartva azt, hogy vizét neui östueri teljesen, 
mert egy gyógyforrás tanulmányozására egy emberöltő 
is nagyon kevés, különösen jelenben a magyar vizeknél, I 
melyek eddig alig lettek tanulmányozva.

E téren elődeink, a kevesek, mitsem tettek ; ugyan 
mit véltünk által örökül? jóformán semmit; szájról- 
szájra járva nőitek fel a gyógyliatályok; öregauyáulitol 
'hallottuk a csodás gyógyulásokat meg azokat a neve
zetes mankókat, melyeket senki sem tudja, nem látta, 
ki mikor hagyta ottan, az élelmes felügyelőség gondos 
kodik az ilyen mese száruyrakeleséről s múzeumba való 
gyűjtéséről.

Bizony jó. lélekkel elmondhatjuk, hogy alig van 
fürdőnk, melynek gyógyhatásúiba lelkiismeretes lélek 
tudományos búvárkodás czéljából behatolt volna; egyet
len egy magyar gyógyfürdőnek határozott reális tudo
mányos alapon álló gyógyhatályail nem ismerjük. Ol
vassuk csak a tavaszi hónapokban feeskemódon megje
lenő prospektusokban a gyógy hatályokat, mennyi zavar, 
mennyi szédelgés, értéknélküliség s nemcsak a tudomány, 
de a józan ész hiánya is jellegzik; a világ minden né
ven nevezendő nyavalyáját sikeresen bámulatos gyorsau 
gyógyítja, egyik a másikát túlliezitálja, sokat igér, de 
te szegény szenvedő, hiszékeny ember vigyázz, mert 
pénzedért keveset kapsz.

Némely fürdőnek nagy szerencsétlensége az, hogy 
magános-birtokosok tulajdonát képezvén, anyagi helyze
tüknél fogva, lm tehetnének is valamit, tökéletlen házi 
kezeléssel, hozzá nem értőkre bízva, minden üzleti szel
lem nélkül, mert az üzletet méltóságuk alólinak tartják, 
nem képesek a kezdetlegesség színvonalára sem emel 
kodul, az ilyenek kezében isten ellen való véteknek 
tartom a fürdőt. De ártanak másodsorban a helyes für
dőiig)' irányának azok is, kiket a szédelgő üzleti szel
lem vezet, kik nagy garral ütik a dobot, túlságos sokat 
és csodálatosokat Ígérnek, kapzsiságukban egyedüli 
igyekezetük az, hogy a közönséget mentői jobban mog- 
kopaszszák.

(Folyt, köv.)

K ülönfélék .
— A lioiitincgyci VörÖK.licichZt-válaHZlmáiiy

Ipolyságon élénk részvétel mellett megalakult. Díszei- 
nőkké Süli ülőin Öaalenstein Leontina grófnőt választották; 
elnökök Chorinszky lgó gróf és Oberndorf liugóné 
grófné ulelnükük Lestyanszky Sándor, és Morvát Mik
lósáé, jegyző Főre tor Frigyes, pénztárnok Borbély Pál, 
orvos Kovács Sebestyén Endre Dr. Elhatározták, hogy 
fiókegyletek alakítása iránt a megyében nagyobb moz
galmat indítanak; az eddigi gyűjtés (520 frt 12 krt. 
eredményezett. Lestyanszky Sándor alispán meleghangú 
felhívást intézett egyesekhez és testületekhez, hogy aján
latokat tegyenek sebesültek és lábadozó betegeknek 
háború eseten való gondozására nézve.

Óvóim választó*. Törvényhatósági bizottsá
gunk utóbbi közgyűlése Mladouiczky Erzsébet okleve
les óvónőt választotta meg bélabányai óvónőül. Az

gyermekének viszgájára mint a cirkusba, hol még fi
zetnie is kell. Tanítók, tanítók, jobb lett volna nektek 
lóidomilónak vagy lovásznak beállani. Bőséges fizetés 
mellett, még taps és éljenzés is jutott volna nekiek.

Következett ezután egynéhány bohócz bolonderiája, 
egy leány, vagy ti* ölnvi magasságban függő trapézén 
hajmeresztő szabad gyakorlatai, egy ovou lánezoló 
leány mutatványai, mind mind ügyes kivitelben.

Most következett egy kis szünet, szomszédom ka
ron fogva egy pohár sörre hívott.

Szívesen tartottam vele. Leérve a sorházba, mész- 
szeréi halottam a lelkes vendéglős finom diseursusáL 
Zoliin, zoliln. e!f kreiozer frilicr mir, dón irinken. Szinte 
felháborodott, bennem a vér. Mégis csak borzasztó, hogy 
a ki Pestre akar menni előbb németül kell tanulnia 
Eszembe jött ama nemei ember története, ki gazda 
létére az alföldön telepedett le. Öt év múltával meg
látogatja egyik rokona, ki liogyléte felöl kérdezóskö 
dik. Jól, jól mondja németünk (perszenémetül, magya
rul nem tudott) csak ezek az emberek ne t olnának 
oly buták, öt évig lakom már itt s még sem tanultak 
meg németül.

De térjünk vissza a cirkusba.
Előáll a két markos cmb*Tüuk. Karjaik valamivel 

vastagabbak voltak ezombjaiamál. A franc,ziának sze
meiből a közöny az olaszéból barátság tükröződik. Az 
olasz jóval nagyobb a IVanczinuál.

Felolvassák a feltételek t, megalakítják a bíráló 
bizottságot, a vívók kezel fog aik s kezdődik a liarcz. 
Két kis kakas módjára, összedugják fejőket, kezeikkel 
az ellenfél leje majd nyaka után kapkodva. Először 
az olasz látszik a vesztesnek, a nép fel ugrál helyéről, 
egyszerre ezer hang is kiabálja:

Vállai még nem érintették a főidet. Most egy 
ügyes mozdulattal felülkerekedik az olasz maga alá 
teperve a francziát s alig húsz pereznyi birkózás után

földön fekszik a franczia miközben háromszor is föld
höz nyomja vállait az olasz, a bíráló bizottság talpra 
ugrik s miután meggyőződtek, hogy az olasz a győztes, 
átadták neki az 500 Irtot. Leirliátlan a nép tombolása. 
Keresztül ugrándozva a páholyokon siet a nép feléje, 
mindenki iparkodik kezet szorítani vele. Éljen az olasz, 
éljen szövetségesül)k visszhangzott minden oldalról. A 
zsúfolásig telt teremben mindenki az olaszt nézi győz
tesnek, én meg azt láttam hogy sei# az olasz sem a 
franczia de YVulf németünk volt a győztes. Jnter duos 
litigantcs, tertius gaudet.

Tagadbatlan, sok ügyességet láttam. Bnkfenczek 
mintha a levegőből potyogtak volna, az ugrások leg- 
klilönfélébb nemei, ezigánykerekek a legeredetibb alak
ban . De jobban tetszett mindezeknél a csikós pósta. 
Magyar csikós ruhába öltöztetett gyerek, két lábával 
két ponilovon állva maga előtt hajt villám gyorsaság
gal (5 gyönyörű fekete potii lovat párosával.

Egy német gavallér gyerek lieuezegni akarva, 
Imgy irántunk való jóindulatát minél élesebben kifejezze, 
azt mondja: magyar ember nem képes ezekre. Nem 
állhattam meg feléje fordultam és azt mondtam: Ki 
nézné a német komédiást, lm magyar ember is az vol
na. Szép vagy hazánk szive, remek alkotásod, szerellek 
is liiven, de menekülök tőled. Idegennek érzem magam 
kebleden, mert németül nem tudok. Sírva vigad a ma
gyar, pogácsáimat elköltve az éjét bor és ezigány mellett 
átvirraszt oltani.

A reggeli vonat nagyot fütyülve hagyta cl n fő
ié rost. Szerettem volna a kocsisnak borravalót adni, 
hogy jól hajtson. Itthon ülök már, elmélkedve Buda
pesten. töltött napjaimon, jól érzem magam kis falumban, 
de feltettem magamban hogy mig németül nem tanul
tam, Budapestre nem megyek.

(•á*pái‘ Ármin.

uj óvónő kitűnők a bizonyitváiiyai, s az óvónőképző 
intézet elöljáróságának ajánló levele kiválóan meleg 
hangon vau írva.

— A lövöldéről. Folyó hó 14-én tartatott az
úgynevezett Suliarf féle emlék lövészet, mely néhai Scharf 
Frigyes lövótag által tett alapítvány kamataiból reu- 
deztetik évente. 5(kj lövésre 4-00 köregység lövetett. 
Az első és második dijat Krausz Géza és Seidel Ágost 
felezve nyerték két teljesen egyoulŐ négyes körre. A 
harmadik dijat Beneze Gergely nyerte. Négyest lőttek 
még: Beneze Gergely l el, Krausz Géza 3-at, Seidel 
Ágost 6-ot. A folyó hó 7 én 8-án tartott főlövészet 
egyúttal dijtekczcssel volt egybekötve, a mely alkalom
mal 7 báb állíttatott fel és 3 dobásra történt a verseny 
a melynél győztesek lettek a következők: I. Seidel 
Gyula a ki .‘5 dobásra 21 bábut ütött. II. Turánszky 
Béla lö-ot, 111. Picéin Alajos lö-ot, IV. Jávorok András 
15 öt, V. Klein Frigyes 14-et, VI. Bánik Lajos 14-et, 
VII. Horváth József 13-at, VIII. Filipp Antal 13-at, 
IX. Nenrath Antal 13-at, X. Suhaj Péter 13-at.

— A rendőri tisztviselők egyenruháját e hó
18-án 0  Felsége a király születés napja volt először 
alkalma látuia közönségünknek. Rendőrtisztviselőink 
megjelenése az uj egyenruhában, általános érdeklődést 
keltett, s remélhető, hogy ez öltözet is nem csekély 
mérvben fog a rendőrség tekintélyének emeléséhez já 
rulni.

— A szent istvniimtpi népies irodalmi elő
adásnak következő a műsora: 1. Bevezető, Vörös 
Ferenezfől, 2. ének, előadja a Nők énekkara. 3. Szent 
Istvánról, előadja Vörös Ferencz, 4. Dalok Nők énekkara;
o. Szavalat: Wcisz B. (5. Dalok: Nők énekkara; 7. 
Szavalat: Lichy Samu ; 8. Szavalat: Burdács Károly; 
1). Ének: Nők énekkara. Táncz. Hisszük, hogy azok, a 
kik a „polgári dalkör" mulatságára nem mehetnek, 
nem Késnek ezen nálunk úttörő estélyt meglátogatni.

- A polgári dalkör szent istvánnapi mulatsága 
a Rovnán előre láthatólag népes és sikerült lesz. A han
gulat jól van előkészítve hozzá, s úgy látszik, az idő 
is kedvező leszen.

— Lopás. F. hó lil án vagy 17-én d. e. Bálik 
János steffultói majoros ládájából eddig még ösmerőt
len tettes (,499 irtott, lopott, ki. A rendőrség azonnal 
megindította a nyomozást s 3 a lopás vétkében gyanús 
egyéniséget tartóztatott le, ezek között egy rovott elő
életű s korábban már Steffultóról el is tolonczolt em
bert, ki szolgálati viszonyát nem tudta törvényesen s 
kellőleg igazolni.

— Italt ló a környéken. Egy Lehoczky János 
nevű 21 év körüli több rendbeli lopás és gyilkossággal 
vádolt suhancz tartózkodik jelenleg Szklenó erdeiben s 
a közeli majorok körül. Rendőrségünk már több nap
óta erélyesen nyomozza.

— Yihiiyci kaland. Egy csinos ftlrdŐvendég — 
persze hogy kisasszony kapott 100 frt mulató dijt a 
napokban. Kedélyes séta közben a póstáról kapott 2 
(lrb. ötvenest legyezőnek használva — gondtalanul azaz 
hogy inkább nagyon is sok kedves gonddal vonult visz- 
sza sétája után szobájába — de nem egyedül, mert 
rögtön utána egy elegáns férfi alak csúszott be mezte
lenül. A dolog pikáns része abban van, hogy maguk
ra zárva az ajtót — (ezt a férfi tette) — szerelmi val
lomásaival az — 50-nesek iránt kezdte ostromolni az 
asszonykát sőt meg is merte ragadni karját és de
rekát. Ezt aztán sikoltozás követte — ezt már a nő 
(ette — . . .  a fürdő közönség kezdett összegyűlni s az 
elegáns férfi alak kénytelen volt a harcztérről diadal 
nélkül távozni s kényszerűségből szerelme tárgyát — a 
2 darab ötvenest is ott felejteni. A tanár ur — mert 
annak adta ki magát a fürdő vendégek előtt — elro
hant s valószínűleg a steffultói utón próbált újabb sze
rencsét. Eddig a pikáns történet — folytatása a rend
őrségnél lesz.

-- litona llás . Egy mészáros polgártársunkat 
f. hó 16-án éjjel a steffultói utón két gavallérosan 
öltözött jó madár megtámadta s erőszakkal elvéve apró 
pénzeit már oldalzsebeit hol természetesen szokás sze- 
szerint a bankos tárcza volt kezdték fosztogatni, mi
dőn a közelben a „vészteljes lépések zaja" hallatszott, 
mire a két jó madár lemondó elszánt bátorsággal fu
tásban keresett s talált is menedéket. A rendőségnél 
eddig még nem jelentkeztek — de a behívó jegyek 
mar ki vannak Osztva s valószínűleg a két jó madár 
már közelebrő! 50 % -os korházi banquetten fog tósztozni.

— Egy kis csetepaté, Nyolczan valának a hő
sök inni halálig készen s jó pompás ligusörök a Reif 
üzletében s pálinkás jó napot egymásnak kívánva a 
murizás úgy . . . no . . . dél fél tájba; ekkoron azon 
bán holmi „seprő" dolgon nyomban mind a nyolczan 
ölelkezve folyton pudlitól ajtóig, ajtótól meg vissza, 
botokkal érvelve, kövei igazítva — quadrilloznak 
szépen. A rendőrök éppen kiváncsiak lévén a nép 
„zeneszóra" a törvény nevében „tánezrendező módra" 
bilietjüket kérték. Mig ezt keresgélték a „banda" el
kezdő ráhúzni - botokkal arra meg emezre. A drága 
„kő" repült, de ..gyűrű" is kerül 8 most már mind a 
nyolczan édes nyugalomban azon tudakodnak bűvös 
állapotnak ki volt okozója ? Egyik a másikra az meg 
arra tolja, „én netn, de te !“ „nem én mert t e !“ és 
és mi lett a vége? Egy-két kilencz napra jó városi 
kosztra lettek „marasztva" kinek a hogy dukált — 
úgy törvényes módra.

— A városi rendö ' knpitáuysáy; tekintettel a 
napokban uralkodó rekkenő melegre elrendelte s 
külön hirdetményekkel jutotta városunk közönsége tu
domására, hogy addig mig, a nagy melegek tartanak, 
minden házigazda köteles naponként legalább kétszer, 
reggel és délután saját háza előtt a járót meg az előtte 
levő térséget öntöztetni. Ez utón is felóhajtjuk hívni 
polgártársaink figyelmét ez üdvös és czólszerü intézke
désre, mert hiszen az külön-klllön midenkinek érdeké-

I ben áll, hogy a nap égető melege enyhittessék s a le- 
i vegó tiszta, egészséges legyen.
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— kályhák. A kályhák beszerzésénél — úgy lát
szik — mindinkább előnyt ad közönségünk a hazai 
gyártmányoknak, a mit helyesen is tesz; mert újabb 
időben a leseheui gyártmányokb:ui melyeket kelletén 
túl karoltuk fel egyesek < s hatóságok, sokan csalódtak. 
A Csiba István polgártársunk vaskereskeilesében kapható 
hazai gyártmányú kályhák csakhamar ki fogjak szorí
tani varosunkban a külföldieket, mert olcsón kaphatók 
és jól gyártottak. Ajánljuk közönségünk figyelmébe.

0 s a i* n o k.
Politikai morál a század végén.

Erkölcs dolgában ugyancsak csehül állunk egész 
Európában, még a társadalmi téren i s ; de az a morál 
nélkül valóság, amit ezen a téren tapasztalunk, valósá
gos szentelt víz ahhoz a morál nélkül valósághoz képest 
ami most, a század végén, a politikai téren Európa szerte 
nyilatkozik.

Politikai erkölcstelenségre volt ugyan már példa a 
század elején, közepén s azon innen is fölös számmal. 
Hogy többet ne említsünk s lehetőleg csak itthon ma
radjunk, ilyen morál nélkül való politikai stikli volt a 
magyar nemzetnek a uiárczius tizenötödiki vívmányok
ból történt kijátszása, azután az orosz missziós a többi. 
De arra még sem a század elején, sem a század köze
pén nem volt eset, hogy a politikai erkölcstelenség oly 
leplezetlen nyíltsággal s oly mértéktelen nagy töme
gekben ülje orgiáit, mint a hogyan most, a század leg
végén teszi.

Ezt az orgiát a Milán- Natália- affér nyitotta meg. 
A koronás házaspár ország-világ szilié előtt nyilvánosan 
hajba kapott, hogy a maga erkölcseinek a nimbuszát 
megvédcltnezze és a másikét letépje. Hónapokon keresz
tül folyt az ádáz tusa s mikor a feleket elválasztották 
egymástól, csakhamar kitűnt, hogy egyik sem jobb a 
deákné vásznánál. Natáliáról világossá lön, hogy hazá
ját és alattvalóit csak a muszka kedvéért szerette, 
Milánról pedig az, hogy ő abszolúte nem törődött sem 
az osztályával, sem a trónjával, sem úgynevezett „isten
től származó44 fenségével, hanem csak a járandóságaival 
meg a feleségét helyettesitó Subra-féle soubrettekkel, 
De ez még mind nem politikai morál, hacsak azt nem 
vesszük annak, ami belőle tisztán az országra tartozik.
A Milán és Natália politikai morálja ott kezdődik, ahol 
a kis Sándor szerb király szenvedése. Az apja karba- j 
tál ómmal elhurczoltatta tőle az édesanyját, az anyja | 
meg C8elszövényeivel száműzette köréből az édesapját, I 
a korona súlyos terheit pedig azokkal a következnie- • 
nyekkel együtt, amiknek mind ók kelten voltak az 
okozói, ott hagyták a gyermek fején. Annyi morális 
erő sem az apában, sem az anyában, sem az ország 
kormányában nem volt, hogy a szerb koronáról s ahhoz 
fűződő jogairól, e jogoknak az Obrenovics dinasztia 
számára való megőrzéséről lemondjon s ezen az utón a 
gyermeket megváltsa az árvaságtól.

Más természetű politikai moráltalansággal találko
zunk nyugaton. Risuiark herczeg nagygyá teszi hazáját, 
biztosítja a llohenzollern-ház jövőjét s akkor ennek a 
háznak egy trónra jutott sarja félrerugja utjából a ko
losszális államférfit, hogy kedvére gazdálkodhassak an
nak az alkotásaiban. A vaskanezellár rezignál-, egy ideig 
hallgat, végre megsértik. Akkor elhagyja nyugalma, 
cszélyessége, morális érzéke s uralkodójára, akinek a 
báuthatatlanságát oly harsányan prédikálta egykor, 
kerülő szavakkal kigyót-bókát kiált. Németország poli
tikai moráljának csak méltó folytatása lenne, ka a bi
rodalom megteremtőjét egy szép napon pörbe fognák s 
isten igazában elütnék ősz fején a port.

Ismét másképen fogják fel a politikai morált 
Marokkóban. Az ottani szultán bizonyos dolgokra nézve 
megalkuszik Anglia kiküldött követével s a szerződés
ből áz Angliára nézve kedvező megállapodásokat ki
hagyja. Van esze, hogy a kihagyásokért magyarázat
képen néhány zsák aranyat, drágatnivü lószerszámot s 
annyi paripát kUldjöu a követnek, amenynyi csak elfér 
az udvarán. S mikor Anglia követe -  nyilván más 
fogalmakkal bírván a politikai morálról — a szerződést 
összetépi és a szultán követének az arczába vágja: 
Marokkó nagy ura úgy értelmezi ezt a dolgot, hogy 
bizonyosan nem volt elég nagy értékű az az összeg, 
amit az angol követ becsületének a megvásárlására 
küldött.

És ez a felfogás nem is nagyon feltűnő keleten, 
ahol a szultáuok emberemlékezet óta ravaszok es egy 
ügyüek. Feltűnőbb annál a szomszédos Románia politi
kai morálja. A nép, meg a kormányszine előtt békés 
viszony fejlődik egy nem is szép, de emelkedett lelkit 
fiatal román hölgy, meg az ország jövendőbeli trónörö
köse közt. A viszonyt maga a királyné táplálja es cgy- 
ideig a kormány is jó szemmel nézi. A buta nép végre 
megirigyli a saját vérének a koronás vérrel való egyc- 
sUlhetését és a leány szerencsétlenné lesz. !S ugyanez a 
nép az ujjongva fogadott uj trónörökösné jelölt számára 
nem tud összeadni egy nyaklúuczra valót a maga jó 
szántából, a kormánynak pedig van orczája-bóre QZ

ajándékra szükséges összeget poroszlókkal bázról-bázra 
fölhajtani.

A Romanov-diuasztia jól ismert viselt dolgait nem 
is kell fölemlítenünk, annyira tisztában van mar az 
egész világ az orosz birodalomban divatos politikai mo
rállal. Egy abszolút monarchia, a mely csak eddig tűri 
meg kebelében az alattvalókat, amíg egy kis vagyont 
szereznek s akkor kidobja ókét a keresményeikből; 
barmoknak tekinti az államot alkotó legrégibb polgáro
kat, tömi velük a ezár ólombányáit s pusztítja hátukon 
a kanesukát; kéz alatt más államokban összeesküvése
ket forral az uralkodók ellen s ugyanazokat az eszkö
zöket használja, a melyek miatt a nihilisták ellen Európa 
előtt vádat emelt: ez a politikai morál valóban illik a 
Roinanov-dinaszlia hagyományaihoz, és illik megvéultlt 
s kitanult századunk végéhez is.

Van azonban egy másik politikai morál, amely 
századunk végéhez még enne! is méltóbb: az, amelyik az 
európai nagyhatalmak keretéből a czári morálnak ilye
tén gazdálkodását összedugott kézzel nézi. fj.

N y ilt-tér .1
Csíkos és koczkás sel yemszöveteket,  Doni

uhui, l oiiini'd-Sm ali-Tniletas, nem különben Jler- 
ve illőus selymeket is méterenként 45 krtól 3 írt 

| 85 kiig egyes öltönyökre, vagy egész végekben is 
póstabér- és vámmentesen szállít Jlcmicbcrg ti. (es. 
kit*, udvari szállító) solyemgyára Zürichben. Min
ták postafordulóval küldetnek. Svájczha czimzetl leve
lekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 10

A selmeczbányai kir. katli, nagyginmásiunt
ban az épületen teljesítendő javítási és átala
kítási munkálatok miatt az 1892/3-iki tanévre a 

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

Selmeczbányán, 1892

2 - a
Ibinek Ödön
gyinn. igazgató

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

1055. szám. - .
1892. Árverési liirdetinéiiy.

A selmcezi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság részéről közhírré tétetik, miszerint ezen bíróság 
területén lévő Liker Franeiseánnk a selmeczi 99. számú 
tljkvben A f. 1. sor. 000 helyi*, szám alatt foglalt 84/1. 
számú ház és kertre 995 Irt adószeriuli megáll api 
tett kikiáltási árban, selmeczi árvaszéknek 200 írt 
tőke és járulékaimul kielégítése végett a selmeczi kir. 
járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál végrehajtási 
árverés az 1S!)1  évi szcp-tcinhcr-lin 15-én reggeli 
9 órára tűzetett ki azzal, hogy fentebbi fekvőség G95 Irton 
becsáron alul is a lő nap alatt utóajánlatnak* fentartása 
mellett eladatni fog.

Kikiáltási ár 095 fit. adó szerint megállapított 
becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak 695 írt becsár
nak 10%-át készpénz vagy óvadék képes értékpapírok
ban bánatpénzül letenni.

Vevő köteles az ígért vételárt az esedékes (J% 
kamatostól az árverés napjától számítva 90 nap alatt 
a selmeczi kir. adóhivatal mint bírói 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- 
leztetni fog.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztosítani.

11a vevő. az Ígért vételárt a méghatározott idő
ben le ucd' fizetné, bár mely érdekelt fél kérelme 
folytán késed címező vevő költségére és veszélyére uj ár
verés elrendeltetni fog.

Selmeczeu, 1892-iki julius-hó 23-án
llcydcr,

__ _____  kir. jbiró.

isa^  íkvi Árverési hirdetményi kivonal.
A korponai kir. jbiróság mint tkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy Dr. Tilless Béla mint a bcsztenzebá- 
nyai káptalan által kezelt kegyes alapítványok s egy
házmegye pénztárai jogi képviselője, végrehajtatnak 
lluilieza Mihály alsó legeudi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 200 frt tőkekövetelés és jkai behajtása iránti 
vhajtási ügyében a korponai kir. jbiróság területén lévő 
Alsó Legem! i .Mladony) határában fekvő az alsó-lcgémli 
25-ik sztjkvben A. I. 1. 1 „ 1 129 hisz. a. foglalt bir
tokból lluilieza Mihályt illető ' ,  cd úrbéri bel és kül
telkére 850 frtban a f. I. sor 720 hrsz. széliéből ,-cd 
rész hányadára 90 frtban, y. 2. sor 798 hrsz. szállóból 
%-ed hányadára 50 frtban, *|*. 3. sor. 801 hrsz. a. szál
lóból - ,,-eil hányadára 130 frtban, és a f. 4. sor. 709 
hrsz. szóllóböl '-'„-ed hányadára az árverést 128 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, es hogy 
a lennebb megjelölt ingatlanok az 185)2. évi augiisz 
tus-lió íM) ik napján délelőtt 9 órakor Alsó-Legénd

községbeu a községi biró lakában megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog. Árverezni * szándékozók tar
toznak az ingatlanok hcesárának 10",, -át készpénz
ben, vagy az 1881. LX. tcz. 42. $ óban jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi november l én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § óban kije
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál időleges elhelyezéséről kiál
lított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Korpouáu, 1892. évi július hó ll-il< napján.
Kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.

Dr. P azar, 
kir. aljárásbiró.LE GRIFFON 1

a legjob b  szivarkapapir

a lé g i i  szivarka iveitek
Fő rak tá r  a nagytó/,sdében. 8—13

Nyomatott kiuitá-ltilajdouosok Joerges Ágost özv. és Pia könyvnyomdájában Belmeczbányán. I»ü2.

o a n í s m . *

I-sö kor. 8-ilí sz. ház, I-sö 
emeletben Lechner József úrnál . 
tt Hákóezy idejéből származó

eladó.
cooooooooooooooo-ooooo

iCÜGIAC-OÜHT-KITOIAfJ
$ 2 Kitűnő, egészséges és tar- 0

talmas cognac pillanat alatti Q 
készítésére, mely a valódi Q 
franczia cognactól semmiben A 
sem különbözik, ajánlom c X 
jó n ak  bizonyult külőnle- Y 
gességet. 0

Ára 1 kilónak (c! g J00 0 
liter cognac készt lésére) 10 Á 
frt o. é. Készítési utasítás in- A 
gyen mellékeltetik. a

Y  L e gjo b b  síké ié rt  és eg észséges gyárt
Y m ányérf kezeskedem. Y

0 S p iritu sz  m egtak arítás o
0 érhető el felülmulhatlan páliukaeiösitó-k ivóim - 0 
0  tóm által; ez az italoknak kellemes, erőteljes ízet Á 
A ád és csakis nálam kapható. Ára kilónkén! 3 frt A 
a 50 kr. (600 M Oo literre) használati utasítással a 
a  együtt. ' V
Y E különlegességeken kivűl ajánlom még vala- 0 mennyi essencz iá ina t, ru m , szilvapá linka,
Q törköly, iükeserii. valamint a létező likőrök,
A szeszes italok, eczet és lioreczet készítésére 
a felülmulhatlan minőségben. Készítési utasítások in-
Y  gyen mellékelteinek. 6—50
X  ---------  Árjegyzék ingyen. ---------

Y Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok.

q Föl Iák Károly Fillöp q
Q essenczia különlegességek gyára 1‘rngá-ban. a

A ------- T isz te s  K épv ise lők  k e r e s te tn e k .-------  A
O O O O O Ö O O O O O Ö O O O Ö Ö O O Ö O

IXXXXXXXXlXiXXXXXXXX^

Hirdetmény,
A közeledő évad alkalm ából van 

szerencsém  a n. é. közönségnek szives 
tudom ására adni, kog-y vaskályhákon 
kiviil- k i t ű n ő  j o  m i n ő s é g ű  h a 
z a i  g y j í r t i i i á n y u -  ó  n é m e t  
a  1 a  k  ű

is tartok raktáron, melyeknek teljes 
felállíttatását -  úgy helyben mint vilié 
ken is, elvállalom.

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

^  i l n i  I s t v á n t ,  
vaskereskedő

5—10 Selmeczbányán.
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	34

