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—  Kéziratok nem adatnak vissza.

A helypénz szedése.
Rég* nem tapasztaltunk oly élénk érdeklő

dést polgárságunk körében valamely városi 
Úgy link iránt, mint a minőt most észlel link a 
helypénz szedési jog* bérbeadása idején.

Kétszáznál több aláírással ellátott beadványt 
nyújtottak be a városi törvényhatósághoz a 
helypénzszedés házi kezelését kérve, s ugyanezen 
beadványt lapunk szerkesztőségének is átadták 
mint közérdekűt, ismertetés végett.

A beadványból átvesszük a kővetkezőket:
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Tisztelettel nluliroltak, egyrészt mint városi tör

vényhalósági bizottsági tagok, másrészt mint adózó pol 
gárok, a következő előterjesztéssel bátorkodunk a Te
kintetes Törvény hatósági Bizottsági Közgyűlés elé 
járulni:

A Tekintetes Törvényhatósági Bizottság előtl 
tudva van, hogy a városi tanács f. évi augusztus-hó 
17-én több javadalomnak bérbe adása czéljából árve
rési tartott. Ez alkalommal Bősen féld József, mint 
egyedüli jelentkező, a helypéuz szedési jogért évi 28(>('< 
frtol ajánlott, tehát az eddig fizetett 0297 frt évi ha
szonbérhez képest 497 írttal kevesebbet, miért is a vá
rosi tanács mellőzvén ez ajánlatot , a helypénz szedési 
jognak bérbe adása végett szeptember hóban egv uj 
árverésnek tartását látta szükségesnek elrendelni.

Tisztelettel alúlirl városi polgárok csak helyesei
be! jiik a városi tanács azon inteuezióját, hogy az amúgy 
is mostoha anyagi körülmények között levő városunk
nak jövedelmét csökkenteni nem engedi; de midőn 
e tekintetben helyeslésünknek vagyunk bátrak kifeje
zést adni, azon elvnél fogva, hogy a városi közön
ségnek érdeke a városnak, mint testületnek érdekével

! elválaszthatatlan kapcsolatban áll, — nem téveszthetjük 
el szemünk előtt a fogyasztó közönség érdekeit sem. 
Ez oknál fogva azon tiszteltei párosult kéréssel járu
lunk a Tekintetes Törvényhatósági bizottsághoz, hogy 
a helypénz szedést javadalom bérbeadása czéljából 
ujabh árverés ne tartassék, s e helyett mcltóztassék 
elrendelni, hogy a városi hatóság a helypénz szedést 

j házilag kezelje.
E kérésük támogatására az aláírók azon szám 

, talau visszaélésre hivatkoznak, melyek a helypénz feze 
(lésénél évek óta oly gyakoriak, s melyek hatósági 
beavatkozást igényeltek s a szedéssel megbízottak el
járása legtöbb esetben kihágásnak minősíttetett. Minek 
azonban nem lett más következménye, mint a beadvány 
mondja, ..hogy a városi piaez megdrágúit, meri a ter
melők nem akarván magukat az amúgy is magas taritta 
mellett, a helypénzszedő segédek által folytonos zakla
tásoknak kitenni, nagyn szí lemondtak arról hogy árúikat 
városunkban adják el, s e helyett inkább elviszik a 
közeli fürdőkbe vagy helyiségekbe, piaezokra, nekünk 
pedig, selmeczbáuyai polgároknak csak selejtes árú jut. 
melyet drágán kell megfizetnünk stb.

A kimerítő érvekkel biró beadvány azzal végződik: 
„hogy pedig jövőre minden hasonló visszaéléseknek 
eleje vétessék, tiszteletteljes ajánlatunk oda terjed, íiiel- 
tózlassék elrendelni, hogy a helypénzszedés jövőben 
házilag kezeltessék. Ez ajánlatunk mellett szól azon 
körülmény, hogy a városi hatóságnak a házi kezelés 

! melleit semmi esetre sem lesz kevesebb jövedelme, mint 
! ha a javadalmat bérbe adja mert hiszem a bérlő a 
; fizetendő bérösszegen kivid jövedelmet is akar. Továbbá 

meg vagyunk győződve, hogy a Rímelő nép sem lesz 
i  zaklatásoknak kitéve, mi által a piaez emelkedni fog 
• s a fogyasztó közönségnek érdekei meg lesznek óva.
; Végűi pedig a javadalom házi kezelése által a törvény- 

hatóság legalább Ö öregebb szegény polgárnak adhat

állandó keresetet s foglalkozást, a mi mindenesetre 
figyelemre méltó és sokkal jobban méltánylandi, mint 
ha a fogyasztó közönség hátrányára a bérlő jövedelmét 
szaporítjuk stb.

Midőn e beadványt a fentiekben ismertettük, 
nem késünk megjegyezni, hogy a városi tanács 
e beadvány átvételét megelőzőleg elhatározta, 
hogy azt az ajánlatot terjeszti a legközelebbi köz
gyűlés elé, miszerint a helypénzszedési jog ne 
adassék bérbe, hanem házilag kezeltessék.

A segély-pénztárak.
(Folyt, es vége.)

A belépésre kötelezett tagok s általában a biz
tosi ttottak járulékai az átlagos közönséges vagy a 
valósággal elvezett napi  bér alapján állapíttatnak 
meg, melynek megállapított élelmezés egyenértékű is 
számba veendő, az ily módon megállapított összeg 
2 — b 'Jo adja a járulék nagyságát.

A tagok járulékait a m u n k a a  d ó k ö t é l  e s fi
z e tn i  oly kép, hogy a járulékok l 3 részét s a j á t j á -  
b ó I köteles fedezni részét pedig levonhatja a 
biztosított tag bércből.

A munkkaudó és alkalmazottja között ezen in
tézkedéssel ellenkező szerződések a mennyiben az alkal
mazottra hátrányt hárítanának t i l o s a k  és é rv é  ny- 
t. e 1 e n e k.

Tanonczokért, gyakornokokért s mindazokért kik 
he nem fejezett kiképzésük miatt bért vagy fizetést 
nem, vagy a szokásosnál csekélyebbet húznak — az 
e g é s z j  á r u 1 é k o t a munkaadó sajátjából tartozik 
fedezni hacsak a szülővel vagy gyámmal kötött szerző
dés másként n,,m intézkedik.

A m u n k a a d ó  k ö te le s  minden nála alkalma
zott biztosításra kötelezeti egyént a munkába lépéstől

T Á R C Z A .
T u (1 o d-e?

Ma néha úgy melletted üldögélek 
Tétova arczczal. némán, komoran, —
Tudod e, édes, jóságos szerelmein 
Mitől vagyok oly zord. oly szótalan V

Bús lelkem első üdvödön tűnődik . . .
Hiába már! Változnak az idők. —
Most engem szeretsz, akkor mást szerettél . . . 
Miéri is nem találkoztunk előbb?!

8 hu lested’ égő testemhez szorítom 
.8 vérünkbe izzó vágy ezikáz . . . iliaj ! - 
Tudod e édes jóságos szerelmem,
Mitől vagyok oly lázas, oly szilaj?

Jbvőnktől félek . . . S kapzsi mámor izgat: 
Csak rajta! Mig nekünk áll a világ . . .
8 vadul ölellek és reszketve érzem 
A tűnő kéj inenicnto móriját . . .

T e l i k é *  B é l...

Hattyúdal.*)
— (Ír. Hullás (rém lói lóm ia —

Édes dalt zeng a hallyu 
Tó pariján éjszaka.
Bű báj kent hatja állal 
A táj csendjei dala 
Halk zsongás kél a sasban,
Köszönti a nagy éjt . . .
Mesés pompája, hószin 
Láprózsák szanászét.

*) „A Hót*1 f. évi 21). számából.

8 mire az ej eloszlik,
A hajnal fölragyog, —
Bég elzengett a dal már,
A dalnok rég halott.
Kelő nap a virágot 
llév csókkal kelti fel,
A hattyúdal az áron 
Reszketve hangzik el . , .

T e le k é *  B é la .

A bátor franc/iák.
Bulgáriában összeesküvést fedezlek fel Férd illáiul 

fejedelem és az ország törvényei ellen és az összeeskü
vőkéi, a kik az orosz kormány fizetett hercnczei voltak, 
a törvényes elővizsgálat után törvény szerint' lefejezték. 
Oroszországon kívül, melynek nagyon csúnya szerep 
jutott ebben az ügyben s Fraucziaországon kivül, a 
mely köztudomás szerint hűséges szövetségese Oroszor
szágnak, Európa összes államai helyén valónak ismer
ték el a bolgár kormány meg a bolgár fejedelem eljá
rását az orosz pénzen kitartott bolgár cselszövőkkcl 
szemben. Az előbb említett két állam azonban más ál 
láspontot foglalt el legutóbb s Francziaország népe ezt 
a l’árisbati megtartott mceliiigen ki is jelentette.

A bátor framziák „hóhérunk" gyilkosnak s más 
hasonló neveti nc\űzhető gonosztevőnek eziinezik azóta 
Kóburg Ferdinándoí, Bulgária fejedelmét, a miért az 
összcssklh ökre szabott halálbüntetésnek megengedte 

i a végrehajtását. „Mert — igy szólt a meeling egyik, 
\iharosait éljenzelt szónoka — Paris mindig megszó
lalt és meg fog szólalni, a mikor elnyomottakról lesz 

I szó; meg fog szólalni a hatalmasokkal a koronás bán- 
j (lilákkal szemben is. Hadd tudják mega monarchiák, 
! a lcghatalmasabhak is. legyenek urai bármelyik ncin- 
I zetnek: ha igazságtalanságot követnek el a néppel 
! szemben, Paris sohasem lóg néma maradni".

Fra nézi a országgal, nem s olyan régen, őszintén 
rokonszenvezett Európa minden szabadságra s mllvelt- 

i ségre törekvő állama, hacsak régi hagyományos gyű
lölködés nem akadályozta ebben. Rokonszenvezett vele 
még ellenfele, Németország is, és a differcncziákat kie
gyenlíteni, elküldötte hozza az özvegy német esászár- 

i nőt. De legjobban rokonszenvezett a sok közt Magyar 
í ország, a mi véren szerzett s verítéken tartott édes 

hazánk, melynek ezredéves népe éppen olyan hősiesen 
hurezolt a zsarnokság ellen, mint a franczia nép.

: Ez a rokonszenv azonban jelentékenyen megcsap-
: pánt az utóbbi időkben a magyarnál ép úgy, mint a 
j többi államok népeinél. A nemzetek morális érzékét 
| bántotta az a természet-elleneség, a mclylyel a szabad

ságot képviselő franczi&k a zsarnokság századunkban 
legmegközelilhetetlenebb mintaképének, az orosz biro
dalomnak váltak szövetségeseivé ; bántotta az a frivolitás, 
hogy az a nép, atucly annyira kitartó ellensége volt min
den önkénynek, nem átalotla kezet fogni Oroszország
gal, a legpéldátlanabb önkény birodalmával, azzal az 

I álammal, a mely a francziák s minden szabadon gon 
| dolkozó nép gyűlöletének a tárgyát, a korlátlan abszo

lutizmust, egy cscgy edül képviseli ma Európában. Alhires 
I francszia oroszlán önmagát tiporta sárba, mikor az 

északi jegesmedvéhez lealázta magát s a franczia lo
bogón soha nagyobb szégyen nem esett, mint a mi
kor hajtársává szegődött az orosz kanosukénak.

És a . liberté, fiatéinite, égalilé* hazája, szép 
Francziaország, itt nu*g nem állott meg. Fokról-fokra 
sülycdt a lejtőn lefelé s nemsokára a politikai svindler- 
ségek hazájává aljasuk. Fölkarolta a kalandorokat, az 
iparlovagokat s tisztességes szándékú, tiszta kártyával 
játszó államférfi csak a legnagyobb küzdelmek árán 
érvényesülhetett területén, hogy az ország legdrágább 
kincsét, a reszpublikál, megmenthesse a politikai szé
delgők nyílt vagy rejtett támadásaitól.

Hogyha mindez kevés lett volna arra, hogy a 
külföld őszinte rokonszenve elforduljon Francziaország-
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számított ^ nap alatt az iparhatóság (rendőrkapitány
sági már előre iuegjel-lt pénztárhoz b e j e l e n t i  - 
úgyszintén a munkából kilépőket is.

A betegsegélyző pénztár tagjainak a következő 
segélyezéseket köteles nyújtani.

a ingyenes orvosi segélyt busz hétig, szülés lsek 
ben az ingyenes szülész* ti támogatást esgyógykezelést;

b) gyógyszereket é-s a szükséges gyógyászati se 
gédes/közöket (szemüveg, mankó, sérvkötő sth) húsz 
béteu át szintén ingyen.

c) keresetképtelous g eseten a járulék kiszámí
tásának alapjául vett összeg bt.)—7.V',-unát egyenlő 
táppénzt, — ha a betegség és k. resetkeptelenség előbb 
véget nem érne — 2t> réten át < gv évig terjedhetóleg,

dl gyermckágyeseibeu a táppénzzel egyenlő s 
legalább 4 hétig járó g\ ermekágy segélyt.

e) halálozás esetében temetkezési segélyt és pedig 
a járulék kiszámításának alapjául vett összeg 20 !0-
szeres értékéig.

Ha a betegnek hozzátartozói vannak, kiket addig 
keresetéből tartott fenn addig, inig a kórházi ápo
lás tart, a kórházban v: ló ingyen ellátáson felül hozzá
tartozói részére a táp] -nz  fele kifizettetik a pénztár 
részéről Hogy a beteg mikor ápoltassak kórházban, 
vagy részesüljön házi ápolásban, a törvény közelebb
ről is intézkedik.

Minden biztosításra kötelezett a kővetkező beteg. , 
segély zó p é n z t á r a k v a I a m e I y i k é n e k k e l l , ,  
h o g y  ta g ja  le g y e n .

1. kerületi betegsegélyző pénztár
2. vállalatoknál é > gyáraknál úgyszintén a közle

kedési vállalatoknál alkalmazottak betegsegélyző 
pénztárai

3. építési vállalatoknál alkalmazottak b. s. pénztárai
4. ipartestületi betegsegélyző pénztár
5. bánya társládák és
ti. magán egyesült s utján lé*tesitett betegsegélyző i 

pénztárak.

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

rendezése.
(Folytatás.)

Szerencse már. hogy jobbadán, mindnyájan ele
mezve vannak; ez is csakúgy történhetett, hogy a tör
vény szigorú szava rájok parancsolt, különben még most 
sem igen volnának elemezve, ezért hálával tartozunk a 
vegyészeknek; e vegyelemzési táblák az egyedüli örö
münk, ezek tudományos kísérleteink és megfigyeléseink 
alapjai; haladjunk ezen a nyomon lelkiismeretes kitar
tással, biztosan olyan m glepő hatályokra fogunk jönni 
hosszú idők tanulmányozása álatt, s akkor a nagy szá
mok összeségéből, határozottabb, biztosabb gyógy hatá
lyokat fogunk felállíthatni, mint a minővel jelenleg bi

tói, a párisi mecting az utolsó lépést is megtette erre 
nézve. Mert az a prokl: maezió, a mi ott született meg 
s a mi most a világ eló;t fekszik, más államok jogkö
rébe vág s a politikai svimllerségnek egy olyan dísz
példánya, a mely még a több szabadsággal dolgozó 
diplomácziai érintkezés torén is ritkaság számba mehet.

Vájjon, ha Fram ziaország államformája ellen 
összesküvést szőnének és a tervei idejében fölfedeznék, 
a fenséges Pária megváltaná-e az összeesküvőket a 
guillotiutól ? Ha igen: miért nem akadályozta meg ! 
Káváéból ki végeztetését, aki nem is alattomos eszkö- ; 
zükkel hanem nyíltan küzdött az anarkhia mellett V j 
Nincs olyan állama Európának, a mely józan kor- i 
mányzat mellett büntet lenül hagyhatná a maga ke
belében idegen államok bércuczeiuek az aknamunkáját, I 
és a híres Páris elitéli ezért Bulgáriát.

„Párig mindig megszólalt és meg fog szól la I ni ; 
a mikor elnyomottakról lesz szó, a hatalmasokkal, a 
koronás banditákkal szemben! „igy szól az a nagv | 
kaliberű kijelentés. Noliát, ne menjen akkor Bulgáriába, 
mert ott a jelen esetben nem elnyomottakról, hanem 
mindössze négy lefejezett cselszövésről van szó. Menjen 
inkább Oroszországba s emelje föl szavát az ottani 
kormányrendszer ellen, mert ott vannak igazi „elnyo
mottak", s ha valahol Európában — ott találhatni 
meg a leghatalmasabb ..koronás banditát" is.

Ezt azonban nem teszi, mm teheti, mert hiszen 
Fraueziaország, ez a népjogvédö, igaztalanság-tildözö 
fejedelmeket; zsarnokokat fenyito, politikai nagy er- 
kölcsbiró — Oroszország abszolutisztikus áilauiformajá- 
uak régi tisztelője, „koronás banditájának" pedig szö
vetséges fegyvertárai.

„Madarat tolláról, embert barátjáról", s „varjú a 
varjúnak ki nem ássa szeméi", azt mondja a magyar 
példabeszéd. Ennek a két nyiltszavu közmondásnak az 
alkalmazásával igen könnyen megítélhetni azt, hogy a 
jelenlegi esetben is mennyit ér a „bátor" francziák, az 
„igazságtalanság* miatt megszóllak) Páris szava, IV.

S E L M E C Z B A N V A I  H Í R A D Ó .

runk. E hiányt igyekezzék minden magyar fürdő pótolni, 
itt az ideje már egyszer, hogy tiszta képet adjanak 

J gyógyvizük hatályairól s ez csak úgy lesz nagy értékű 
I es az emberiség javára felhasználható, ha az az élettani 
I alapon fog nyugodni, minden felesleges cziczomál, sal

langot elhagyva, csakis a valódi tudományosán kipró
bált eljárásokat megtartva, összegezés végett tegyük le 

j az egykor tán létesítendő magyar balneologiai tudomány 
i zsámolyára, mert ezélja nincs annak, hogy hazugságok - 
! kai túlliczitaljuk egymást, mint eddig tettük.

Hiszem és remélem, hogy a közel jövőben el fog 
■ jönni annak is az ideje, mert szükséges lesz. hogy nem 

egvedül a vcgyeleinzések után fogjuk fürdőinket oszta 
: lyozni; nem leszünk annak rabjai sokáig, a gyógyvi- 
! zek élettani hatásait jobban kutatva, a vegyészek ősz 
j rályozása halomra fog dűlni.

Fürdöorvosnak lenni kellett, az idő megkívánta,
! azzá a fürdő s a nagyközönség nevelte magának az 
j elsőt; nem született arra, nem iskolában nevellek, ha 

nem lassan azzá fejlődött, s ugv összenő fürdőjével, 
hogy anélkül nem élhet, beleéli magát a világába, lelke 

I szelleme, mindig vele foglalkozik, — de talán el fog 
jönni az az idő is, mikor tudományos egyetemünkön 
tanszéke lesz, e nélkül minden igyekezete a balneologiai 
egyesületnek tán sokáig meddőnek fog maradni. A ma
gyar gyógyfürdők ismeretébe be kell vezetni az ifjabb 
nemzedéket, hogy kilépve az életbe, tudja magát biztos 
alaphoz tartva tájékozni és a helyesel megválasztva 
ajánlhassa betegének ; ez a mód is arra vezet, hogy e 
hazának e holt kincsét gazdaságilag is jobban kihasz
nálhassuk. S ezért nem eléggé lehet ajánlani a fürdő 
tulajdonosoknak, hogy állandó fürdöorvosokat tartsanak, 
mert csakis igy nézhetnek a biztos jövő elé: elegendő 
tudományos képzettség a tisztességes üzleti szellemtől 
áthatva, de mentve a kapzsiságtól, a fejlődésük el nem 
maradhat.

l ’raiiu! Különbség van a tudományos alapon álló 
fürdőorvos és gyakorló orvos közt, mindeniknek más- 
más tere vau, de utjoknak egy ponton mégis össze kell 
térniük: a betegnél. A fiirdőorvos legyen emberbarát, 
fürkésző, eniberismerő; ez utóbbira helyzeténél fogva 
könnyen tehet szert, csak akarnia kell ha állásának 
tudományos voltától át van hatva, azon az időn már 
túl volnánk, mert volt a magyar fürdők életében olyan 
idő is, tán nem is olyan régen, mikor a vándorló für
dőorvosnak a legfőbb kötelessége a nulla Ha tás és az 
udvarlás volt; manapság mások az igények, más szellem 
lengi át e realisinussal saturált világot, a fiirdőorvos is 
más, most már ő is többé kevésbbé klinikus, de hiszen 
mi is volna más, mikor manapság már a modern gyógy
fürdők is nem egyebek, mint nyári kórházak.

A fürdöorvosnak helyzete nem könnyű, igen sok 
nehézséggel kell léptcn-nyomon megküzdenie, minden 
tudománya és ismerete mellett is a társadalomnak sok 
csínját binját sallangját kell elsajátítani; az alkalmaz
kodni tudás egy nagy szerencse, a hány ember, annyi

Makacs múzsák.
I jabb fiaskó a király himnusz pályázattal.)

Mióta Haydn, a híres zeneszerző, a lianglétrának 
azt a bizonyos harmiuezket fokát a zenészek egyik-má 1 
sik táborának az állítása szerint kellő inspiráozióval, ; 
de aspirácziók nélkül végig csuszta-múszta a földig érő | 
luijlongásnak, meg a köntös-szegély csóknak a motivu- I 
maiból, légé mely gősebb német himnuszt, a Gotterbaltét. 
összekalapálta: nálunk, Magyarországon :s akadt egy-egy ! 
zongoramajszter, akit a lojális prézis szele meg-megkör 
nyékezett s úgynevezett „királyhimnusz" zengésére sár- j 
kait. Minthogy azonban a jó klavirspielerek inkább I 
aspirálzióiikal, mint inspirációval dolgoztak, a magyar ' 
nemzet király liininuszát egyiküknek sem sikerült meg- j 
komponálni.

A nemzeti öntudat fokozatos ébredésével egyre i 
impozánsaid) formában nyilatkozott meg a magyar nép * 
gyűlölete az osztrák nephimouszszal szemben, mint a j 
melyre a bakóhimnusz elnevezés illenék a legjobban. 1 
Nem említve azt, hogy a muszkavezetők lb4'd hen ezzel 
a liimnuszszul fogadták a hazánkba özönlő orosz liail- | 
erőt s hogy az oláhok e himnusz urdi tozjsa mellett - 
rendezték a zalatnai vérfürdőt, méltóvá teszi e névre 
ezt a zenemüvet az az egyetlenegy körülmény is, hogy 
az aradi Golgollián, a tizenhárom vértanú kivégeztetése 
alkalmával, hivatalból szerepelt a műsoron s ezzel örökre 
száműzte magát minden magyar ember szivéből.

Azok, akik azt hiszik, hogy a költészet istennőjét 
is lehet egy pár száz aranyaval kommándirozni. töltették 
magukban, hogy a mindinkább kiszoruló Gnttcrlialtu 
helyett uj himnuszról gondoskodnak. Olyanról, amelyhez 
semmiféle átok, szenny és gyűlölet emléke nem tapad 
s amelyet igv a lojális magyar nemzet szívesen akcep
tálhat. majd. Pályázatot hirdettek hát, nem egyet, 
s illetékes sajtónk ölszámra fejtegette a magyar király- 
himnusz „kellékeit".

Nemsokára egymásután lejártak a pályázatok, de

! természet s számolni kell neki azzal, hogy e termesze 
lek jobbadán hetouként változnak, azt kiismerni, ahoz 
alkalmazkodni tudni, egy sajátságos rutinnal kell bírnia, 
s hogy ezt ó tűikor sajátítja el, azt maga sem tudja 
de i s/.n \eszi u figyelő közönség egy szavából, egy moz
dulatából, s nu ntől jobban tapad reá e társadalmi máz. 
amiál kegyeltebb lesz de ha tulságbu megyén, annál 

! nevetségesebbé válik.
A ki fürdőbe megy -n, értem alatta a szó szoros 

értelmében vett gyógyfürdőt, a szenvedő beteg; — az 
j ilyen beteg oda jövetele előtt már biztosan henyargalla 

a tel ország orvosait, sz* nvedő, türelmét vesztett, ide 
I ges, seeans, megunta házi orvosát, az öt s ez, hogy 
I szabaduljon tőle, a nyárnak egy pár hetére, fürdőbe 

küldi; — jaj neked fiirdőorvos! ezek a betegek már 
jobbadán kész orvosok, ralTinirozottak, ha gyenge vagy 
«K sokat beszélsz velük, véged van; egy-egy ilyen mé- 
telvezi a többit, azok bizalmat vesztve még bizalmatla
nabbak lesznek veled szemben, — az ilyeneken csak 

[ egy erős szigorú fürdői rendszabály segít bet, — ez a 
szerencséje a külföldi fürdőknek, házszabályaik nem 
engednek semmi extravaganliát; a legnyakasabb ma
gyart is lefüleli a német, hallgat reá az idegenben, 
meg se piszszen, de itthon bezzeg legénykedik. A túl
ságos szabad állapot, mit mi engedünk betegeinknek 
nagy hátrányára van a magyar fürdőknek; soha se 
engedjük betegeinket teljesen szabadjára, hogy gyógy
vizeinkkel kísérletezzenek magukon, igyekezzék minden 
fürdő egy egységes szigorú rendszabályával az ilyen 
állapotokat megszüntetni. Láttam nem egy fürdőhelyen, 
hol az ilyen egyének gyenge vezetés mellett, a többi 
betegeket is orvosokká avatták, mert a mint vannak 
spitiil-brudcrek, úgyszintén vannak a fürdőknek is ilyen 
növevényei, kik még az orvost is oktatni akarnák, 
teszem fél olyan helyen, hol az orvos évente változik, 
nem ösmerve az intézetet: az ilyennek a régi fürdő 

| vendég mindig szeret előadást, utasítást adni, tanulni 
j nem szégyen, az igaz, de az ilyenből nem kérek.

A betegnek teljes kihallgatását, panaszainak fi 
gyclembe vételét s a teljes kórelőzmónynek előadását el 
ne engedjük soha; a betegnek telőtől-talpig való meg
vizsgálása után, lelkiismeretes jegyzőkönyv vezetése 
minden egyénről évek során egy oly anyaggal fogunk 
bírni, hogy ha azt tudományos czőlból feldolgozzuk, 
fürdőnknek s a jövőnek óriási hasznot fogunk tenni.

A fürdőorvosnak egy nagy feladata az, de köte
lessége is, hogy jó, megbízható, ügyes cselédséget ne
veljen magának, legyen minden egyes személyünk 
udvarias, előzékeny, gyengéd, figyelmes, a durva nyers 
embert betegek közt egy perczig se tűrjük. Uraim ezt 
mindnyájan tudjuk, e nélkül hasztalan minden igye
kezetünk, törekvésünk dugába dől; — egy ügyes 
cseléd, ki gondolatainkat ellesi, felér egy jó sezouual 
s rengeteg időt takarítunk meg vele; elkezdve az ápoló 
és ápolónőktől az utolsó fürdésig, mindeniket magunk-

Hl.  évfolyam. 3f>. szám.

mindamiyi meddő maradt. Pedig — a dijért-c, vagy a 
koronánál remélt feltűnésért? annyi volt a pályázó, 
hogy a beérkezett müvek ezimoinek a felsorolása is 
megtöltött egy pár hasábot. Azok között, akik szöveg- 
írásra találtak vállalkozni, alaposan blamirozta magát, 
egy rósz verssel Koszorús Jókaink is. Az ö himnuszáról 
tudniillik nem volt nehéz kisütni, hogy a Gotterhalte 
rillimusa szerint s annak hatása alatt született. így 
jártunk n királyhimnusznak a zenei részére hirdetett 
pályázatokkal is. Az országos dalárszüvetség pályáza
tának az eredményét, százötven ki len ez pályamű közül 
a három legjobbat, éppen most mutatták be a budapesti 
országos dalversenyen általános visszatetszés mellett. A 
három közül tudniillik egy sem üti meg a mértéket.

Királyhimnuszt Írni nehéz dolog. Egyik kiváló 
esztétikusunk szerint, akinek vau humora s a politikához 
is kónyit valamelyest, a zeneszerzőnek nemcsak azzal 
kell számot vetni, Imgy szerzeménye ünnepies, komoly, 
lendületes, szóval a hangulat emelésére alkalmas darab 
egyen, hanem tekintettel kell lennie az uralkodók ter
mészetére is, amely legtöhhnyiro megegyezik abban, 
hogy a meglepetéseket rósz néven veszik, mert ijedősek 
Egy mintaszerű, igazán lojális himnusz nem kezdődhe
tik zajosabb akkorddal, amelyben esetleg a dobnak 
meg a harsonának szerep juthatna, mert az ünnepelt 
fejedelem ösztönszerüleg összerezzenne. A hang-létrán a 
szerzőnek bizonyos fokon tűimen ni, tehát a magasabb 
régiókba csapni nem szabad ha szerénytelen lenni nem 
akar. Az egyes hangok között a nagyobb távolság bi
zonyos ön tudatosságot és bátorságot fejez ki, ami a 
szem előtt tartandó niajestasszal szemben vakmerőség 
vagy inzultus számba is mehet. S ezzel még mindig 
nincs kimerítve azoknak a mellektekinteteknok a tárháza, 
amelyek a királyhimmiszirásnál figyelembe jőnek.

Egyfelől ez a sok melléktekintet az oka annak, 
hogy az igazán hivatott múzsák idegenkednek a király- 
himnusztól s a pályát a versenyen csupa kétes becsli 
pályázók foglalják el, minden számbavelietóbb siker
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mik kell uovelui, meri különben magunkra hagyva, az I 
óriási munkállak naponta meg neiu felelhetünk, akkor, | 
mikor mi mién egyes vendég jogosan elvár',.1. hogy un 
pontú legalább egy pár szóval tudakozódjunk bugyiéin J 
felöl; jó rendszer, jó beosztás mellett én mm egyszer j 
naponta 150 egyénnel is képes v agyok hogy lett: telöl | 
kérdezősködni, Szóval legyünk szigorúak, legyük meg j 
kötelességeinket, a rend s az. utasítás megtartását kö
veteljük, meg ne engedjünk könnyelműen semmit, az ! 
ilyen szigorral fürdőinknek jó hírnevét csak fokozni j 
fogjuk. Hogy mily könnyelmű eljárást tapasztaltam ne
med y fürdőhelyen a fürdő, a veudeg és az. orvos közt, 
itt e helyen tárgyalni nem akarom, nem czélom.

Nem eléggé tudom ajánlani azt a rendszert, a 
melyet mi Szobra nézőn igyekszünk meghonosítani lassan, 
lassan, mert egyszerre azt keresztül vinni nem lehet; uva 
rauta. szükség szerint egy-két irgalmas női ért igyekszünk 
tartani mint betegápolókat, ezekre hízzuk gyenge ideges 
nőbetege mkel, ezekkel végeztetjük a szükséges pakolá
sokul. iszaphorogatásokat, másságot, mit teljes odaadás- | 
sál vég znek; mióta őket alkalmazzuk, vendégeink nem 
eléggé tudnak hálálkodni; már csak a véletlen raeg- 
betegülésok alkalmából is mily megheesülhetetlonek; 
ápolók nélkül mi történik az idegenben, az elhagyott 
beteggel? mi más, mint magára hagyva kétségbe esik, 
pakoltál rögtön s távozik haza, telekiabálva a világot, 
hogy rendetlenség miatt megbetegedett; ez kárunkra 
válik, pedig egy pár forinttal, mit a képzett ápolókra 
kiadtunk megkímélhettünk volna.

Az ápolóknak megadjuk a szükséges utasításokat, , 
azok szigorúan őrködnek betegeink felett éjjel-nappal 
s un nin ivei inkább megbízhatók ezek, mint a kórházi 
világi ápolónők, bizonyítani nem kell; betegeinkről 11a 
pontú, lm kell referáltatunk magunknak áltatok.

A férfi ápolókkal az ápolásnak nehezebb részét 
végeztetjük; kijut mindenkinek a maga dolga, munka 
nélkül íum engedünk egyet se lenni: e rendszer mel- | 
lett a mi fürdővendégeinket semmi különösebb kiadás- j 
sál nem terheljük, viselvén némileg azt magunk. A be- ; 
tegnek adott utasításainkat mindig a hozzá kirendelt • 
ápoló vagy ápolónő előtt adjuk, mert a tapasztalat arra J 
tanított, hogyha azt a betegre bízzuk, hol megteszi, j 
hol nem ; ha gyógyul, jó, ha nem — akkor mi valljuk | 
kárát, mert első sorban a várt eredményt el nem érjük, 
másodsorban elégedetlen lesz irániunk s az ő hibája miatt, 
mit be nem látva, hazamenve kigyót-békát kiabál reánk. 
~  az ember gyarló.

E gondos ápolás, figyelem mellett, vendégeink 
az idegenben mihamar otthon fogják magokul érezni, 
a bizalom, a megelégedés a helyzettel már maga lel 
gvógyeredmény.

A házi szolgák, takarítók, flirdősök saját nevelé
sünk legyen, ne változtassuk őket minden évben, akár 
kellenek, akár nem. Az nem ér semmit, mindig esik 
kezdetlegesek leszünk. Sokan talán azt az ellenvetést 
tehetik, hogy könnyű mondani, de nehéz kivinni : fele-

uélkül. Másfelől a királyhimniisz-pályázatok meddősé
gében sok része van a kornak is, meg az igazi költé
szet természetének is.

Korunkról egyáltalában nem lehet azt mondani, 
hogy valami lojális volna. Az emberiség, amióta él és 
küzd, annyi bűnét, árnyát s egyéb erény számba nem 
vehető tulajdonságát tapasztalta már a különféle koro
náknak, hogy egy kevés műveltséggel s a nuhság bi
zonyos fokán alul abszolúte nem lelkesül a koronák, rí. 
Az igazi költészet pedig, amely szintén a korszellem 
hatása alatt áll, sőt rendesen a korszellem apostola 
szokott lenni, hivatásán alulinak érzi élő embereknek 
csupán azért, tömjéuezni szép heged Aszóban, mert azok 
esetleg koronát viselnek. S valóban, ha az ember el
gondolja, okvetetlen rájön, hogy ez egymagában lég 
föleid) a Marullusok füzfasipjál szólaltathatja meg, az 
igazi lant burját rezgésbe hozni nem igen alkalmas. j

Kossuth nótára senki sem hirdetett soha pályáza
tot s mégis termett ilyen nagyon sok is szebbnél szebb. 
Szilből fakadt és szivet ér valamennyi, mert ennek a 
koronáthin élő embernek a küzdelmei, aspiráeziói, szen
vedései a mágiái* nemzet küzdelmeivel, aspiráe/.lóival, 
szenvedéseivel azonosak s ezeknek a küzdelmeknek, 
aspiráczióknak, szenvedéseknek a motívumai a legbe 
csescbb zenei költeményekre szolgáltatnak anyagot De 
micsoda motívumokat dolgo/.kat föl korunkban a király- 
himnusz író ?

Annak a királynak, aki a múzsák rokonszenvére 
számot kivan tartani, nagyobbnak kell lennie a luczat- 
fejcdelmoknél, ha másban nem. abban, bőgi nemzete 
örömében, bújában és törekvéseiben inkább osztozzék, , 
mint a többiek Ez az, ami még nálunk is megtörheti 
a hivatott múzsák makacsságát s meghozhatja azt az 
örömet a nemzetnek, lmgy nemcsak Kossuth neveiiapját 
ünnepelheti meg a költészet közreműködésével, hanem 
a király születése napját is. A múzsa nem lehet, hálát
lan az iránt, a kinek „bizalma az ősi erényben".

lelem reá az, hogy szezon zártával ne bocsússult őket 
a világgá, tartsunk évi tisztességes conventiós cseléde
ket ; az ilyenek nem lesznek kapzsink, nyáron a triók- 
geldre szorulva; figyeljük őket, folyton oktassuk, ért
senek mindenhez, jobb kezünk legyenek s legyünk 
igazságosak Hozzájuk, teendőikéi beleiikeni változtassuk, 
igy n szaiáuyosau jutnak a vendégtől kapott jutalom
ban cs sohasem lesznek a vendéggel szemben elbizako- 
dotlali, nyersek ; - ez az úgynevezett betesreiidszer a 
cselednek uiunkiikedvét, kószáé 1 növeli; azt sohase 
engedjük, hogy egyiknek essen a másikunk köp legyen 

s ne feledjük, hogy a cseléd is ember; a folytonos 
i'deg parancsszó iilegenit, inig az ellenkezője nemesit 
szelídít. bzóval cselédség dolgában legyen a fürdő olyan, 
mim a régi nemesi porta, hol születnek, ott baljá
nak meg.

(Folyt, köv.)

Uj találmányok és műszaki leírások.
Közli : Uergl Sándor első liudnpesti szabadalmi irodája VI. And-

rássy-iít 30. sz.
A kereskedelemügyi in. k. minisztertől újabban a 

következő magyar feltalálók kértek szabadalmat. Mos- 
dasy József m ed vési lakos: Porbanyitó és uedv-lekötö 
vetési eke borona; (Jiclincr Simon és fiai budapesti 
ezég: Javítás farugany ágybetéteken; ifj. Szerdahelyi 
János ó-kanizsai lakos: újítás az árlézi kutak fúrá
sához szükséges fúrókon ; Mairay Sándor bpcsti lakos: 
Mátray féle czement vasszerkezetek; Kleiiim István sze
gedi lakos: GiV/föröny kemény magvú termények feloldá
sára ; Sehilftér Károlybpcsti lakos: Lópatkó sarok kicse
rélhető edzett a ezé I szeggé I ; Láng Bébi bposli lakos: Bil 
liárd dákó változtatható súllyal ; Klemm István szegedi la
kos :Couibiuált magas és alacsony nyomású gőzgép körforgó 
dugatyukkai; Rotscbild Lipot budapesti lakós : l j  vo- 
zérniű k eret .fit részek bez; Vizák János budapesti lakós: 
SzcIelŐ az ismétlő szol ma rázó hoz, Union keményítő 
gyár Beimet es Baseli: N úri tás a liszt és liszt készít
mények táperejét a súly és térfogat nagyobbodása nél
kül emelő szer és eljárás : Köreinek Tivadar keszthelyi 
és Décsy Béla Alfréd budapesti lakósok: Stefánia fém ; 
dr. Kemény Ignáez losouczi lakós: tJj eljárás felírások, 
rajzok vagy effélék porezellán edényeken való előállí
tására.

N a g y h o r d e r e j  ti ti j t a l á l  m á n y . A köz- 
egészségügy javítását ezélzó igen praktikus eszközt talált 
lél Tamás János marosvásárlielyi városi állatorvos, 
mely uj találmány a kormány köreben is igen kedv evő 
fogadtatásban részesült es mely hivatva van maga 
iránt országszerte sót hazánk határain túl is általános 
érdeklőd, sl kelteni. E találmány az úgynevezett „állat- 
hanivas/ló kemeneze", mely egy A m magas, 5 ni. 
bosszú es .! ni. széles tégla alkotmány, mely tűzfallal 
elválasztott égető-kamaraból és tüzelő helyből áll. E 
kettő boltívei között iczettetik az égési termék a t ni. 
hosszúságú kürtőbe. A liiz rostély felvonására a kamra 
felső részén két lánezlienger van alkalmazva, melyeket 
a kemeneze külsején levő hajló-készülék hoz működésbe, 
mig a 1 ú . lemezzel födött vas tartó van a zsiradék fel
fogására es levezetésére. Az eljárást nagyban megköny 
nyiti a kemenezéhez tartozó s kitünően szerkesztett 
„dögszálliló kocsi". Az uj találmányú állatliainvaszió 
kemenczévcl való első kisérletezés eredményéhez képest 
a hamvasztott döglest zsírja 7 perez múlva folyt, s a 
felfogott zsiradék l lJ kgr. zsírral bírt. A test elham
vasztása 70 perezet vett igénybe, de különben az sok 
kai gyorsa boái. történik, ha a Kemeneze belseje telje
sen száraz, a vasajtók zárvák és végül ha a dögtest 
(élboiitatik az égetés elolt.

N e in z e t k öz i v i l l a m o s  k i á l l í t  á s M i I á- 
n ó b a n. Olaszország légkiválobb elcktroteelmikusaiból 
nemrég egy bizottság gyűlt össze oly czélból, hogy 
1 st»4-ben egy nemzetközi villamos kiállításnak rende
zését léptetnék életbe. Az cliez kívánt lépések lehelő 
gyorsan megtörténnek is legközelebb egy második gyű
lést fognak összehívni, melyben az eddig elért ered 
menyről tesznek jelentési.

I g o n e, r ő s en t a r t ó k ő-r a g á s z t ó l  ny erűnk 
Bötlger E. módszerre szerint az ázaUig-IÖld alkalmazása 
által. Hu egy egyenlő rész ázulag-fold és ólomtajt es 
lel rész frissen égetett luesznél, lenolaj firnisszel való 
keverékéi jó egyforma vastagságú pasztává keverjük, 
akkor egy rend kívül nagy ragasztó erővel hiró tömeget 
kapunk, mely hosszabb idő múltával a közönséges ho
mokkő keménységet veszi fel. Előnyösen használható 
a követke/.ó reezopt is: 10 rész iszapnló ázalag-föld. 
.s rész ólomtajt, ö rész oltott mész, ;> rész lenólaj liirnisz, 
! rész niiniiim és 1 rész cz'iikfehér.

B á d o g  pa p í r .  Csomagok körül lógására Ame
rikában oly szalagok használtatnak, melyek két papír 
réteg köze ragasztott vékony fémbádogból állanak. A 
,.Papier Zoilg“, melyből c közlemény véve van, ezen 
csak egyik vagy mindkét oldalán papírral beragasz
tott fémbádog sokoldalú alkalmazására „figyelmezteti

olvasóit, de a kezelésre nézve semminemű útmutatás
sal ni ni szolgált A IV mbádogut olló al tetszés szerinti 
hosszúságú es szélességű szalagokra metszi!k. Egy ily 
szalagot a tárgy körül meghajtunk ok 'égéit szorosan 
összenyomjuk. Ezen a/ egyszerű módon egy könnyű, 
di igen sok c/elra teljeaen elengedő zárás eszközöltetik. 
Színes szalagokkal a kötés csinosítható.

Az el e k t r o m o s s  á g s o k o I d a I ú a l k u i  in a- 
z á s a  e g y  a m e r i k a i  vá r o s b a n .  A „Lpa. Tgbl. 
szerint Seatlle városában i Washington) oly sok ezélra 
használják az elektromosságot, lmgy nincs város, mely, 
azt c tekintetbe felülmúlná, öeattleban nem kevesebb, 
mint Init elektromos-vasút vau forgalomban és egy he
tedik, melynek vágánya e városka környékét fogja a 
központtal összekötni, már épülő félben van. Továbbá 
bárom elektromos fényfoirás vau működésben, mely 
tföUO izzólámpának és DUÓ ivlámpáimk szolgáltat ele
gendő elektromosságot. A megjelenő lapok, egy kivé
telével, elektromos uram segélyével nyomatnak. Kézmű
vesek es gyárosok gépeiket elektromossággal hajtatják; 
a hajtó-erő egynegyed és 20 lóerő közt ingadozik. 
Petroleum vagy gázlángok helyett izzólámpák világít
ják meg a lakóházakat. A legegyszerűbb munkás 
lakásában is vau két izzólámpa. Egy gombra eszközölt 
nyomás elengedő, hogy a szobák megvilágitassaimk, 
melynek oxigénje ez állal nem omésztetik fel.

A me l e g  k ö z v e t l e n  á t a l a k í t á s a  ui uli
le á v á A gondolat megvalósítása nagy feszültségű 
gőzöket folyadékból előállítani, melynek forrpotja a 
közönséges hőmérséklet, tehát gőzgépeket hajlani anél
kül, hogy gőzök előállítására tüzelőanyagot felbasznál- 
nánk, napjainkban már-már előttünk volt. Az erre a 
ezélra alkauias folyadékot csakhamar feltalálták az 
aelbil-metilaetber alakjában, mely 11" C-nál már forr 
és ebből fejlődtek ki az úgynevezett aetber-kazánok 
és gépek, melyekről a legújabb időben igen sokat hall
hattunk. Mind ez ideig a tüzelőanyag megtakarítás 
imaginarius volt, mert az actlier gőzöket a gépben vég
hez vitt hatás után alacsony hőmérsékletre való hűtés
sel folyadékká kellett ismét sűríteni és e czél elérésére 
az egyedüli eszköz a hűtőgép volt, melynek üzemben 
tartása szintén mechanikai munkát igényel. Mig a 
közönséges gőzkazánban meleg előállításra tüzelőanya
got használunk fel, addig itt a hűtési művelet szénbe 
kerül. Azonban sikerült az aethergőzöket cbemiai pro- 
czessus segély evei megsüli teni. Nevezetesen , ha az 
aethergőzöket jegeczes eczetsav felett hajtjuk el akkor- 
az említett gőzök megsUnttetnek, mert a gőzök lappangó 
bője fel használ tátik a szilárd eczetsav felolvasztására. 
Ezen oldat ismét, jegeczes eczetsavvá és megfelelő fe
szültségű aelhcrgőzé alakul át, ha a közönséges hő
mérséklet mellei t egy megfelelően szerkesztett kazánba 
vezetjük. Ezen anyag folytonos körfutás.ával a gépet 
folytonos működésben tartjuk és igy az eisö lépés nem 
a fizikai, lom in a gazdasági perpetuum mobile létesí
tésére meg van téve. (Folyt, köv.)

K ülönfélék .
— Foisi* oi látogató*. Városi törvényhatóságunk 

közgyűlése szept. 1 -ón, a közig, bizottság Illése, pedig 
-  án lesz. Mini;l>ettón főispánunk fog elnökölni.

— latja- napján S< liiierz* n ez évben csak két 
í *szló emlékeztetett, arra, hogy vaunak városunkban is 
a kik megemlékeznek Kossuth Lajosról Az egyik zászló 
az akad. ifjúsági kör helyisége ablakán, a másik pedig 
Oszvald Gusztáv házán lengett.

— Rakii\ ő. E lió 2-1 -en vezette oltárhoz Krause 
Károly püspöki uradalmi erdész Schuszler Giza kisasszonyt, 
Schuszter Antal polgártársunk kedves és müveit leányát. 
Az ifjú párt Köuig Gyula fővárosi lelkész eskellette. a 
ki igen szép és tartalmas beszédet mondott ez alkalom
mal. Tartós boldogságot kivárniuk az ifjú párnak.

— Népié* előadó*. Szent István napján a Vá
rosi Vigadóban irodalmi estélyt rendezett e lapok szer
kesztője, a dohánygyári nők énekkarának s iparosse
gédek közreműködése mellett. Előadásunkat, melyet Sz. 
Istvánról tartottunk, folytonos figyelemmel kisérte a 
hallgatóság, mely kevés kivétellel fiatal iparosokból, 
dohánygyári nőkből s bányászokból állott. Az énekkar 
sokkal többet nyújtott, mint azt tőle vártuk, minden 
dalát élénk tapsok kisélték. Meg is érdemelték a tap
sokat. A szavalók is: YVeisz Boruáth, Lioliy Samu, Bur- 
dáts Károly jól állották meg helyüket. Az előadást 
tánc/ követte; melynek folyamán számosán kértek fel 
bennünket köszönetiik kifejezése mellett arra, hogy a 
népies előadásokat a tudni es tanulni vágyó ifjúság 
érdekében folytassuk. Ez alkalommal is arról győződ
tünk meg, hogy ifjabb iparosaink úgy a magyar nyelv
ben mint egyéb ismeretekben őszintén haladni törek
szik. Rajta leszünk, hogy e töröli vésőknek kifejtésére 
minél több alkalmat szolgáltassunk. Erre fog szolgálni 
legközelebbi előadásunk is, melyet jövő vasárnap szept.
4-én rendezünk s melynek tárgya az ipari életből vau 
véve. Szívesen látunk bárkit is ez. előadásainkon, me
lyeket ép úgy mint az „irodalmi es művészeti estélye
ket' állandósítani igyekezünk.
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— A lövöldéről. A folyó évi augusztus 1*1 -éu 
tartott lövészeten *>14 l«»vé« eseti 416 köregységgel és
10 uégyea Irtvéasel. Az I. dijat nyerte Seidel Ágost, a
11 dikat Luugauer Józsel és a 111 dik dijat tieidül Gyula. 
Négyest lót lek még: U.'litendung Iguátz let, Stuller 
Gyula l et. Seidel Gyula l et, Szeesi Zsiga l et, Meneze 
Gergely 2-Őt, Seidel Ágoston l et. A kivetkező vasár
napon azaz augusztus 2s An a helybeli lövöldén a lóvé- 
szót uem lesz megtartva, miután a lövő tagok legna
gyobb része a KörniöczbAnyán ugyanazon nap kezdődó 
főlövészethez rándulnak ki. Tudomás szerint elutazik 
Körinöezbányára Széesi Zsigmond fólövészmester, Seidel 
Ágost és Krausz Géza lövészmesterek, továbbá Krausz 
W. G., Seidel Gyula, Scide Hóbort és Bencze Gergely 
lövészek is.

— Az irgalma* nővérek iskolájátó l, mely az 
utóbbi időben állandóan közbeszéd tárgya volt, azt 
közölhetjük t. olvasóinkkal, hogy ez intézet gyökeres 
átalakuláson megy kőlisztül. Úgy a fónöknő, mint a 
többi tanerők újak. Nagyon szerencsés intézkedésnek 
tartjuk azt, hogy az int zet főnöl.nőjévé az évek előtt 
már itt alkalmazva volt Dyonisia soror lett, a ki a 
felejthetlen Charitas főm knő mellett szintén hozzájárult 
ahhoz, mint akkoriban kivétel nélkül mindegyik tanerő, 
hogy az intézet virágkorát érheti•• el.

— Mula tság Vilinyén. Mint értesülünk e hó 
28-án va8árnaj) Vihnyén a barsnngyei tűzoltók kedélyes 
gyűlést készülnek tartani s utána égy kis kánikulái 
búcsúztatót, melyre szívesen látnak mindenkit s különö
sen sok tánezost remélnek összetoborzani a vidékről s 
Selmeczről; legalább az erélyesen megkezdett toborzá
sokból ítélve a félig meddig rögtönözni látszott táncz- 
mulatság sikeresnek Ígérkezik. Nosza fel, búcsúzzunk a 
kedves vendégtől a kánikulától!

—  Gyü mö lcs  és virág. Teljesen kifejlett virágot 
küldött be hozzánk Mráz Vcnezel gázgyári gondnok, ki 
ezt oly almafáról szakította, a melyen a virág mellett 
szépen érő gyümölcs is van Megjegyezzük, hogy az 
almafán csak egy fajta gyümölcs van, újabb ojtásnak 
semmi nyoma, ép ez teszi különössé e másodvirágzást.

— Ki n bűnös ! Egyszerű a történet, oly min
dennapi s mégis oly szi\ et íacsaritó. Kis tizenkét éves 
leányka áll a bíróság előtt ártatlan arczal, félő mosoly
ával, szavai gyöngék, elbalóak. Nem tudja mii tett — nem 
szabad tudnia. Megparancsolta a nénje, hogy hallgasson 
— beszélnie nem szabad, mert akkor kikap. Ártatlan kis 
arczán nem látszanak a bűn barázdái, mosolyát -  elhaló 
szavát nem a büntető igazságtól való rettegés teszi fé
lénkké — nénje a hatalom mely megköti a gyermek 
ajkait. Pedig bűnt követelt el — lopott, lopott mert a í 1 
nénje parancsolta; neki adta — mert ő ngv paran
csolta: lopott, mert ha nem — nénje megverte volna, 
talán az anyja is, talán az atyja is. Itt történt a na
pokban Selmeczen. Egyszerű a történet oly mindennapi 
s még is oly szivet facsaritó!

— Vadem ber-gyártás Kínában. A világ sok 
furcsa és hihetetlen ipari tud felmutatni, de oly kegyet
lenül borzasztót, mint aniiiiőt a mennyei birodalomban 
Űznek, aligha. Egy angol orvos személyes utánjárással 
tudta meg a következőket : Azok a kínaiak, akik ezzel 
a rettenetes iparral foglalkoznak, ellopnak egy gyerme
ket, a bőrét darabonkint lefejtik s élő kutyáról, vagy 
más állatról lehúzott hasonló nagyságú, szőrös bőrrel 
helyettesítik, a mely a fiú busára ránő. Ezt a műveletet 
folytatják mindaddig, m g a fiú egész teste szőrös állat- 
bőrrel van borítva. Azután faszén darabokat adnak neki, 
amelyek a hangszalagokat lassankint annyira elvássák, 
hogy a gyermek nem tud beszélni. Végre bedugják a 
szerencsétlent több évre egy sötét nedves lyukba, ahol 
minden szellemi képessége visszafejlődik, úgy, hogy pár 
év alatt tökéletes vadember lesz belőle, aki csak arti- 
kulálatlan hangokat tud kiejteni. Az igy kikészített 
vadembereket azután jó pénzért mutogatják. Az orvos 
állítása szerint e művészetben különösen a kínai papok 
nagy mesterek.

A selmeczbányai kir. katli. nagygimnásimu- 
bán az épületen teljesítendő javítási és átala
kítási munkálatok miatt az 1892 3-iki tanévre a

b e i r a t á s o k
f. é. szeptember 12., 13. és 14. lesznek, a 
tanév megnyitása pedig u. ti. hó 15-én.

Sölmeezbáuyáu, 1892. aug. 11.
Pnuck Ödön

2—8 gymn. igazgató

11 i r  (I e 1 é s e k.
'“7Si892"’"!k“°: Póthirdetmény.

A korponai kir. jbiróság mint telekkönyvi ható
ság közhírré teszi, hogy az esztergomi takarékpénztár 
és csatlakozott kir. államkincstár végrelmjtatóimk Czesz- 
uak Csergi József és neje Placbi Zsuzsanna nemes Var- 
bóki lakósok végrehajtást szenvedők elleni 750 frt és 
1 üti frt. 0*8 ’/a kr- tőkekövetelés és járulékai behajtása 
ránti végrehajtási ügyében a 978/892. tk. sz. alatti 
kiboesájtolt árverési hirdetményben a korponai kir 
jbiróság területén levő nemes Varbók község határában 
fekvő a nemes Varbóki 7-ik számú tjkvben A. f. 1—7. 
sor. sz. alatt foglalt Czeszuak ^Csergi1 József es neje 
Piaebi Zsuzsanna tulajdonukat képező tagositott sza
bad birtokra 1752 frt kikiáltási árban Nemes Varbók 
községben a községi bíró lakában évi >n‘p-
tem her-liő  ‘it í- i l i  napján délelőtti 10 órájára kitűzött 
árverés az 1881. LX. I ez. 167-ik £ a alapján csatla
kozott Simkó János végrehajtató érdekében is 10 írt 
tőkekövetelése és járulékai kielégítése végett megtar
tatni fog.

Kelt Korponáu, 1892. évi augusztus-hó 10-ik 
napján.

A korponai kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.
I j ' Ik r t i n y ,

kir. jbiró.

ÖJS- Árverési liirtielmén\ i knointl.
1SH2. tkvi.

A korponai kir. jbiróság mint tkvi hatóság köz
hírré teszi, hogy az esztergomi takarékpénztár végre
hajtanálak Czeszuak (csergi) József és neje Plachy Zsu
zsanna végrehajtást szenvedő elleni 750 frt tőkeköve
telés es járulékai behajtása iránti vhajtási ügyében a 
korponai kir. jbiróság területén levő Nemes-Varbók köz
ség határában fekvő a nemes varbóki 7 sztjkvben A. f.

rsz. a. foglalt Czeszuak ^csergi) József és neje 
Plachy Zsuzsanna tulajdonául jegyzett tagositott szabad 
birtokra az árverést 1752 frtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az évi szepte Ilibe r-lui 2 6 - ik
napján délelőtt 10 órakor, Nemes-Varbókon a községi 
biro lakánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. Árverezni 
szándékozók tartoznak az ingatlanok becsáráuak 10%-át 
készpénzben, vagy az 1881. LX. tcz. 42. ig ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi november l-én 3333. 
sz. a. kelt igazságllgyiiiiniszteri rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. tcz. 170. $-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiál
lított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Korponáu, 1892. évi május-hó 30-ik napján.
Kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.

Dr. Pa za r,  
kir. aljárásbiró.

N yilt-tér. *)
Egész selyem, mintázott l'nulardokat mé

terenként 85  Űrtől egész 4, fit 05  Űrig (mint
egy 450 különböző árnyalatban) megrendelt egyes 
öltönyökre, vagy egész végekben is szállít házhoz 
szállítva, poslabér- és vámmentesen lleiineberg G. 
(cs. kir. udvari szállítói selyemgyára /íirirbben. 
Minták posta fordulóval küldetnek. Svájczba .zimzetf 
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 0

l-ső kér. 8-ik sz. ház, l-sö 
emeletben Lechner József úrnál, 
a Rákóezy idejéből származó

á t l l T r á c i n i . ^ - ó r a -

eladó.

N y i l v á n o s  k t i s z ö i i H .
Fogadják mélyen érzett köszönctünket 

mindazon tisztelt részvevők, kik Tibély Vilmos 
úr felejthetetlen nagybátyánk temetésén való 
megjelenésükkel a boldogult iránti kegyeletnek 
kifejezést adni és ez által fajdalmunkat is eny
híteni szivések voltak.

A gyászaiéi roUonoU.
*) K rovat alatt közlöttoknok 

nőm Telelős a
i tai talmáért som alakjáért 

Szerk.

ráncztaniíási jelentés.
Van szerencsém Selmeozbányu város 

n. é. közönségének becses tudomására 
hozni, hogy f .  e. s z i / t t t ' in b v r - h ó  (>- H a to l  
kezdődőiig egy
hat heti tanfolyamot nyitok a

!- és Iliit
Hivatkozva o város t. közönsége részről 
márt többször tapasztalt támogatására, 
valamint az általam elért sikerre, njbál 
kérem kegyes pártfogásukat.

Heiratásokat személyesen veszek át.
Mély tisztelettel

G i l t t m i i i m  S a m u .
1 —2 táneztanitó.

C O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Q

COfilAC-OBIST-KIVOIAT.
5 Kitűnő, egészséges és tar

talmas cognac pillanat alatti 
készítésére, mely a valódi 
franczia coguactól semmiben 
sem különbözik, ajánlom e 
j ó n a k  bizo ny ult különle
gességet.

Ara 1 kilónak 'elég 100 
liter cognac készilésére) 16 
frto. é. Készítési utasítás in
gyen mellékeltetik.

Y Legjo bb sikerért és egészsé ges  gy árt
V Hiányért kezeskedem.

0 Sp iritusz m egtak arítás
v  érhető el felilliiiulbatliin p á liiik ae rö sitö k iv o n o -
0 tóm által; ez az italoknak kellemes, erőteljes ízet 
A ád és csakis nálam kapható. Ára kilónként 3 frt 
a 50 kr. (600 -1000 literre) használati utasítással 
X együtt.
v  E különlegességeken kivül ajánlom még vala- 
Q mennyi csscnc ziám nt  . r u m .  szilvopálink>i, 
A törköly, fiikesei'ii, valamint a létező likőrök.  
A szeszes italok, eezet és boreezet készítésére 

felUlinulliatlaii minőségben. Készítési utasítások in
gyen mellékelteinek. 6—50

--------  Árje gy zé k  i n g y e n . --------
Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok,

l’ollók Kuroly Fiilop
essenezia különlegességek gyára Prágá-ban. 

------- Ti s z t e s  Ké pv i s e l ő k  k e r e s t e t n e k . _____
öoooooooooooooooooooo

Hirdetmény,
A közeledő évad alkalmából van 

szerencsém a n. é. közönségnek szives 
tudomására adni, hogy vaskályhákon 
kivül- kiiiiiio jó ni i itoség ii lm. 
/.isi £>yftitmáii.vii- ó német

Az alsó-utczában levő 1V/229. 
szám alatli ház 3 szoljával 1 
konyha, I bolli helyiség nagy 
udvarral szabad kézből

is tartok raktáron, melyeknek teljes 
felállíttatását — 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.

( M i m  I s t v á n ,  
vaskereskedő

0-10 Sehneczbányán.
_ IX1XXXXXXXXÍ

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Öelmcezbányán. 1892.

e l a d ó ,
Tudakozódások a tulajdonosnál
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