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100 szóig 2 frt., ezentúl minden megkezdett 100 szónál 50 krral több 

Mayánkirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 
Nyilt-tér három hasábos sorért 10 kr. 

B ő l j o g d l j  m i n d e n  h i r d e t é s é n  ilO k r ,

Kéziratok nem adatnak vissza. ------

Selnieozbánya szept. hó.
Az iskolák szünideje alatt kihaltnak lát- f 

szott városunk ismét népesebb; utczáin, terein 1 
hemzseg a közép és elemi tanodák ifjúsága, j 
növendéke.

Száz érvet lehetne a szülők azon ténye j 
ellen felhozni, mely szerint gyermekeiket te- í 
kiírtét nélkül tehetségükre, hajlamaikra, kiváló j 
előszeretettel küldik, hozzák a középtanodákba; j 
de ha eme tettük rugójára gondolunk, száz ’ 
enyhítő körülményt találunk mellettük.

Nagyon soknál azok a kedvezmények is 
irányadók, melyekkel az érettséginek letétele 
jár, és a tudományos pálya látszólagos előnyei; 
de nem tagadható az sem, hogy nem csekély 
azon szülök száma, a kikben a műveltség iránti 
érzék nyer kifejezést elhatározásuknál; a kik : 
azt akarják, hogy gyermekük először szellemi I 
ismeretekben gyarapodjék s azután ha hajlama * 
vagy körülményei a tudományos pályáról másra [ 
téritik is, ott is hasznát veszi azoknak. Ha ők i 
nem sajátíthatták el azokat az ismereteket, me- | 
Jyekre leikök annyira szomjazik, gyermekeik- 1 
nek teszik hozzáférhetővé azok forrását. A 
műveltségnek, a szellemnek hódítása ez, mely 
előtt készségesen hajol meg a jobb indulat, j 
a nemesebb gondolkozás.

Erre a jobb indulatra, nemesebb gondolko
zásra bízvást építhet az állam és társadalom 
s nagyon jól tenné, ha még több alkalmat adna, j 
az igy gondolkozó szüléknek gyermekeik ké- ; 
peztetésére. Nem értünk ez alatt uj gymnázium j

T Á R C Z A .

Ha zúg a szél.
Ha szél üvölt, s reszketve ingának 

A fák ; halványan, félve néz a hold 
Rémekként libbenő felhők közül;

És nincs az égen oly parányi folt,
Melyen csillagsugár ragyogna: engemcl 

A szél búgása, lombok rezzenése,
Gomolygó felhő elsuhanó árnya 

Vad képzeletnek bűvkörébe vet.

Elgondolom, hogy szellemszárnya nő 
Lelkemnek s az mohón terjesztve szét,

Felszáll a légbe gyorsan és tovább,
Élő halottnak hagyva Itü elyét.
Fölszál 1 a légbe, hol versenyre kél 

A zúgó és visongó förgeteggel;
Belek iáltja jajjat, s felkaczagva

Száguld lovábbb most lelkem és a szél.

És egygyc lesznek, együtt szálnak át 
Az éj takarta rejtett völgy felett —

Siró dauájuk szellemhanginál
Mi él, siet keresni búvlielyct.
Ijedve closon a denevér,

A cserje rezzen és zizeg a nádas,
A tó hulláma gyűrűzik sötéten,

S csobogva vifcSzahűll, ha partot ér,

Ott rebbenő lidércz incselkedik,
S alatta lesben gyilkos ingovány —

Hajrá! — Mint foszlik el a csalfa láng,
Miként szerelmed, szép kaezér leány !
Nem hallódé, mint rázom ablakod?!

Riadj álmodból; hallgasd, mint kesergek;

felállítását, a mi viszonyainkhoz képest vá
rosunkról szólunk — teljesen elhibázott dolog 
volna, hanem egyéb kisebb fokú intézetet, te
szem azt: polgári iskolát, vagy a meglevő ke
reskedő és iparos tanon ez iskola fejlesztését.

Ha a szülők, a kik gyermekeiket müvel- 
tebbeklil óhajtanák nevelni, fent ismertetett haj
lamuknak kielégítését látnák az által, hogy 
ezekbe az intézetekbe járatják gyermekeiket, 
ezen intézetek is látogatottak lennének s ők is 
ezélt érnének, de meg az állam, a társadalom 
is, melynek kereskedő s iparos osztálya képzet
tebb s a magyar szellemben gyarapodottabb ta
gokkal gazdagodnék.

Bizva abban, hogy „a mi késik, nem mú
lik “ addig is, mig a mai állapotok nem változ
nak, úgy látjuk, hogy mostani intézeteink is a 
fent jelölt ezélt mozdítják elő: az általános mű
velődést.

Mig ugyanis tömegesen bocsátják ki kebe
lükből évenként a magasabb pályára készülőket, 
csoportonként küldve azokat az érettségi után 
akadémiákra, egyetemekre, mialatt a magasabbra 
nem törekvők a társadalom nagy testébe külön
böző utakon lépnek be, ezek is mindannyian az 
ismeretek hasznos terjesztői, apostolai s cgy-egy 
porszem a nemzeti műveltség nagy épületének 
felépítéséhez.

Még abban a rósz szokásban, hogy a ta
nulók a hegyoldalakban fekvő szegényesebb 
házakat keresik fel előszeretettel, a népei, a 
bányásznépet, még ebben is látunk bizonyos

A démonoktól lestem el e hangot,
Midőn csapatjuk, vesztve, elbukott.

Hűteni neked, igaznak véve mind,
A szép beszédet, bűvölő mosolyt,

A forró csókot, melynek lánginál
A menny és föld előttem egybefolyt;
Hittem neked, leány! Lelkem levél,

A mely magasra törni bátorított —
S mivé lelt általad hitem, bizalmam?!

Galyról letépett, elliprott levél.

Es csalfaságod átka rajtam Hl,
Mint éj homálya tündérvölgy fölött;

Csak éj van ott, komor sötét, a hol 
Az éltető sugár elköltözött.
Tud-e mosolygni még a tiszta ég?

Van-e talán a szívnek még erénye?
Haha! Kaezagnom kell e gyermek álmon! 

Minden, mi szép, csak csalfa buborék !

önzés a rejtett indok mindenütt,
Bár m:!y dicső mezt öltsön is ta lán!

Kegy és barátság cl nem amit, én 
A gyilkos tőrt olt látom oldalán.
Nem, nem hiszem, hogy még az ég alatt 

Lehessen jó, nemes; csak álc/a minden,
Melynek kápráztató kígyószemébe 

Immár kaezagva sújtom gúnyomat.

Oh bárba úgy, miként a tölgyfa szált 
Tövében is megrázza a vihar,

Megrendíthetném lelkűteket is,
Melyet lefojtva földi gőg takar:
Ezt összetörném, mint a színfalat 

A sújtó villám, hadd ömöljék össze!
Lehet talán, hogy mállóit omladékiu 

Nemos virág csirája is fakad.

előnyt a közre, habár megváltjuk, magára, a ta
nulóságra, nem.

Lehetetlen ugyanis, hogy a növendékek 
érintkezése a néppel, ennek ismereteit ne gya
rapítaná, aminthogy az általános tapasztalati 
tény; az iskolából nemesebb érzelem, több tu
dat plántálódik át általuk a nép közé, mely 
aztán ezen a réven a hazaszeretet, a magyar 
haza szeretetében is erősbödik.

Más kérdés az, vájjon mennyit vészit a 
tanuló ifjúság és maga a nagy társadalom azzal, 
hogy a tudományos pályára készülők gy érmük - 
s ifjú korukban kevés kivétellel leginkább a 
kevésbbé müveit osztálylyal érintkeznek, azt 
nem tagadhatjuk, hogy városunk népe művelő
déséhez nem csekély mértékben járulnak isko
láink s növendékeink.

Mi drágának tartjuk ugyan a nép ilyetén 
oktatását, mert a nagyobb műveltség elsajátí
tására hivatott tanulók szellemi haladásának 
rovására történik; de az ily módon elért ered
ménynek, melyet kiki észlelhet, ha mellékut- 
czáinkon végig megy, vagy ott hosszabban időz, 

j mégis örülünk.
A félre eső kis bányászlakból is magyar szó 

üdvözli az arra menőt, ha e lak tulajdonosának 
gyermeke vagy diák lakosa van, a magyar szó
val pedig — ki tagadhatná — a művelődés, az 
ismeretekben való gyarapodás van összekötve.

Ezt a hivatást lelkére szeretnek kötni min
den kis tanulónak, hogy mit öntudatlanul végez, 
azt a munkát tudva még hasznosabbá tegye!

Haha! Hová ragadnak érzetim?!
Villámom nincs, a melylyel sújthatok.

Nem zúzlak össze gyáva nemzedék,
Legyen a végzet súlya rajtatok!
Ez mondja tiltva nektek majd: „ElégH 

Ibi dölylötök Istent feledni készül,
S felgyújtja majd az olthatatlan poklot,

Mely bosszúiéként szivetekben ég.

$ ha búg a szél, s nyögése felzudul,
S bömbölve hallat rémes hangokat:

Kiadjatok meg zúgó szózatán
Reszketve, félve, mint a bűntudat;
Í5 mig semmiséglck kínzó érzetén 

Remegve törpül gőgötök paránynyá:
Ujjongva és tirajtatok kaczagva 

A széllel újra messze szállók én.

Tovább, tovább! De nem ! — Mit látok o tt!?
Egy kis szobácska ! Szűzi nyoszolyán 

Az édes álomtól ölellen, im
Pihen nyugodtan szende szőke lány.
Az ártatlanság jelzi homlokát ;

Szép keble halmai lágyan pillognék,
Mint két fehér galamb, mely az egekből 

A boldogító édeut hozta át.

Uh, nem lehet, hogy itt is csalfnság 
Orvul honoljon tiszta szili alatt!

Az nem lehet, hogy itt is hintse el 
Bűn magvát a kisértő pillanat!
Itt harezra nem kel az erény s a vér;

Áldás legyen te rajtad, szűz leányka ! —
A földi lét igáját érző testbe

lm megnyugodva lelkem visszatér
Almi Ottó.
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Városunk közegészségügye.
Közigazgatási bizo.tsúguuk szeptember havi ülésen 

tiszti főorvosunk a k«> \ e:kezó havi jelentései olvasta fel:
Mcltóságos Főispán úr. Tekintetes közigazgatási 

bizottság!
A közeledő kolera járván) uetáni meglepetésének 

eshetőségére a magas kormáiiysz ki reudelelekbeii fog
lalt intézkedések betartása mellett figyelmemet a köz 
tisztaság es fertólleuitési n kívül, meg a hazak belső 
állapotára is kiterjesztettem, es sok helyen tapasztaltam 
Imgy a meghagyott házi és udvari tisztaság kellően nem 
gondoztatik, «s hogy n peezegödrök több helyen az 
előirt kitisztításnak es I' rtőtlenit. snek meg nem felel
nek, az árnyékszékeknek megjelelt áthelyezése több he
lyen elmulasztatott, és hogy az árnyekazéki ilrlllékek 
rendes időszakonként mm fertótleuitetnek.

Minek folytán ]892-i augusztus 1-i-ről keltezett és 
a városi tanácshoz beterjesztett jelentésemben mind ezen 
hiányokra rámutatni el nem mulasztottam, s habár 
azóta sok megtörtént, hiányok egy vagy más irányban 
mégis tapasztalhatók, jelesül azért, mert az a köztisz
taság, fertőtlenítés végrehajtásával, is  ellenőrzésével 
megbízott városi biztosuk elégtelenségében gyökerezik, 
mennyiben tudvalevőleg ezek, cgyébb teendőik mellett 
megbízásokuak és azzal kapcsolatos ellenőrzésnek pon
tosan megfelelni képtelenek, a mulasztások tehát nem 
is a hiányos intézkedésben, hanem az ellenőrzés elég
telenségében keresendők

Minthogy tehát n végrehajtó biztosok mindenütt 
mindenkor meg nem jelenhetnek, az intézkedések pon
tos végrehajtását kellően nem is gyakorolhatják, en
nél fogva indokoltnak találtam fenni érintett jelente 
semben kiemelni, illetve ajánlatba hozni:

Állandositassék a veszély fenyegetéséig egy értel
mes bejáró, kinek teendője csupán, az intézkedések 
végrehajtására és ellenőrzésére szorítkoznék, és e lc- 
kin teteiben a városi főkapitány és a tiszti főorvos 
egyetértő utasításainak betartására köteleztetnék.

Kiváló teendőihez tartoznék, a város részeit rend
szeresen bejárni , és meggyőződni, foganatositatik-e 
pontosan az Arnyékszékek és peezegödrök időnkénti 
fertőtlenítése, betartatik-e az utezák, udvarok es laká
sokban a kellő tiszlaság és fertőtlenítés. Tiszták-e a 
főcsatornába uyiló mellek csatornák, az árnyékszékek
nek meghagyott áthelyezése tényleg megtörtént e, az 
újból felhalmazott trágya- és szem •ulombok maga ide
jén cltiordatnak-e! Találkoznak e az ivó vizek közelé
ben tócsák, szemét vagy trágyadombok, jelelje meg a 
tapasztalt tisztálanságot és mulasztásokat.

A pusztító cholera járvány nyal szemben helyén 
találom a tts közigazgatási bizottságnak jelen leni, hogy 
a mindinkább közeledő járványnak legkitelliclőbb 
megakdályozása czeljáből, a közgészségtlgyi biz. legkö
zelebb egybe fogom hívni, és az előzetes intézkedések 
Ügyében vélemény adásra felhívni, különösen pedig 
az iránt szükségesnek tartja-e, egy tágasabb körit el
lenőrzési bizottságnak azonnali felállítását, és ha igen , 
hozza ajánlatba a szükséges tagok megválasztását, 
és azoknak működési körét, vagy szükségesnek tartja e 
a közegészségügyi bizottság Üléseiből időről-időre ho
zandó határozati javaslatok beterjesztései. Végül mikor 
véli szükségesnek kimondani, a közegészségügyi bizott
ságnak járvány bizottsággá alakulását.

A járvány kórházakra azoknak felszerelésére, a 
jégvermek korai biztosítására, a liallottas házakra, a 
betegek beszállítására, a halottak elszállítására szük- 
séglcndő hordágy akta vonatkozó ajánlatomat ugyana
zon jelentésemben beterjesztettem.

A közegészségügyi viszonyok Augusztus lefolyá
sában kedvezőknek mondhatók, mennyiben a felmerült 
kóresetek számában apadás tapasztaltatott, és kevesebb 
halálozások fordultak elő.

Leggyakoribbak volt a gyomor hurutos bajai, szá
mos jutalékot szolgáltattak még, a csorvás és gyomor 
bántalmak. Cliolera-nostras nem került gyógykeze
lés alá.

Augusztus második felében a dyphteritis croupos 
alakja néhányszor bejelentetett, köztök két eset halá
losan végződött. A dyphteritis burutos alakja ellenben 
gyakori gyógykezelés tárgya volt, és néhány nap múlva 
gyógy u 1 ássaI végzódte k.

Egyébb előadni valóm nem lévén, kérem jelenté
semet tudomásul venni.

Sclnieczbányán 1892. augusztus 31.
Dr. M ált áh
tiszti főorvos.

Betegsegélyző pénztár.
Baross Gábornak a megboldogult vasminiszternek ; 

ama nagy horderejű eszméje a munkások betegség es,- j 
lén való segélyezéséről szóló XIV. törvényezikkc immár 1 
az egész országban életbe lép.

Nagy munkát adott <•/. eleibe léptetés minden vá
rosnak, a napi berek megállapítása a helyi viszonyok
hoz stl). Az igaz. hogy a kezdet mindeulill neliez munka, 
egyrészt azért, hogy nem ösnrerik ki magukat teljesen 
• • törvény hol, másreszt pedig iparosaink eddig vajmi 
kévés érdeklődéssel voltak a törvény végrehajtása iránt.

Most, midőn a kerületi betegpéuztárak mindenütt 
alakuló felben vannak, nem lesz laláu érdektelen kissé 
vele foglalkoznunk.

A kerületi bet, gponziúrak életbeléptével a mim 
1 kasok nagyon sokat nyernek es méltán mondhatjuk, 

hogy ezzel kecsegtetőbb a jövőjük. Nem lesznek többé 
, oly viszontagságoknak ki le ve, mint eddig voltak meg- 
i beteg,'dós eseten. Miiv nyomorúságos helyzetbe került 

olyankor a munkás, midón beteg volt es kivált a 
családfő, odahaza 2—o gyermek es hitves! Mily nőik ti 
lözes volt ez! Hogyne, mikor sóvárogva kellett várni 
ama heti keresetre, mely I t fon tartásukra szolgált es 
ilyenkor az hiányzott, midőn a munkás beteg volt. Es 
lm volt is pár tillér ii.-.szetakargatva, ez mind kevés volt 
orvosra és gyógyszerre. Bizton várható ennek alapján, 
hogy az idegen talajról évtizedek óta átplántáltam! 
megkísértett tévesztő eszmék, az elégületlenség élet veszti 
s u munkásnak száz meg száz alakban fellépő baja, 
nyomora javulni, vagy legalább enyhülni fog.

Nem egy esetben történt az is egynémely munkás
nál, hogy eddig kénytelen volt betogeu is dolgozni; de 
most már ettől mentve lesz, mivel nemcsak hogy orvost 
es gyógyszert kapnak ingyen, hanem táppénzt is. Es 
megvan e beteg pénztárnak ama jó oldala is, hogy a 
munkás családját is beléptetheti; tehát mindenkép hasz
nos egy jó intézmény.

A befizetés e pénztárba — a segélyezéshez mérten 
,»ly csekély, hogy ellene szót emelni otrombaság volna. 
Alig heti 1(1— 12 kr. befizetésért kap a munkás ingyen 
gyógykezelést és ingyen gyógyszer!, munkaképtelenség 
esetén pedig a megállapított napibér felét, pld. Selmecz- 
bányán a ij() kros átlagos napibérnek a felét azaz 
30 krt.

Létesültek ugyan eddig is betegsegélyző egyesüle
tek, melyek már előbb gyakorolták hálás szerepüket, 
de alig egy-kettő kivételével nem oly mérvben, mint 
a kerületi betogpénztúr van hivatva cselekedni.

De úgyszólván e törvényszerű betegsegélyző pénztár 
azért is czclirányos, mivel nemcsak a fővárosban es na
gyobb városokban, hol ugyan eddig betegsegélyző egye
sületek létezték, lesznek a munkások segélyezve, hanem 
általában az egész országban minden alkalmazott része
sül segélyben, legyen az kereskedői, ipari, gyári, válla
lati, vagy bárminő alkalmazott.

Tehat mi munkások örömmel és lelkesülten üdvö
zölhetjük eme fontos és jótevő intézményt, tnc lylyei ii 
vasminiszter lángelméje ajándékozott meg bennünket.

Ezen betegpénztár életbeléptével bátran mondhat
juk, hogy a munkások életében nők változás fog- tör
tenni. Mert kik eddig minden ily egyesüléstől távol 
tartották magokat, most. a törvény szigorúan fogja kö
vetelni, hogy ennek tagja legyen és itt hasztalan lesz 
minden idegenkedés; elleneseiben ha mégis megtörténnék 
az, hogy egy vagy másik alkalmazott szántszándékkal 
nem fog belépni eunok tagjává, úgy a törvény szigo
rúan fogja sújtani büntetéssel.

Es ezzel be fog következni az a kor is, hogy a 
művelődés fokozása czéljából is tömörülni fognak a 
munkások, ami nagyon ^Bánatos volna, mert mi mun
kások nemcsak arra ösztönözte! nénk, hogy segélyezve 
lennénk betegség esetén, hanem mint egészséges mun
kások a sok hasznos és tudnivalókban is segítséget 
nyerjünk és műveltségben is gyarapodjunk drága hazánk 
javára.

Ezért méltán dicsérhetjük és áldhatjuk a meg
boldogult vasakaratu minisztert emlékében is!

YVei*/. Berlint.

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

rendezése.
(Folytatás.)

•Szoktassuk, szorítsuk, de sót menjünk tovább lm 
kell, követeljük a \Hidegtől, ha csak ágyhoz nem kö
tött, hogy az orvost saját lakásán rendelő óráiban ke
resse fel, ne engedjük, hogy lépten-nyomon szabadban, 
sétányon, társaságok bán mindig kérdezősködcseikkel 
lógassanak, gyötörjenek; ez egy utálatos szokás ná
lunk, s ez különben is, ha engedjük, a legtöbb esetben 
felületességre vezet, mert arra kénszerit. Kendclcleinkct, 
utasításainkat a betegnek mindig Írásban adjuk három, 
esetleg öt, napra a szükség szerint, mely időn belül, 
idútakaritás czéljából csak az ápolójától vegyünk ér
tesítést, liogylétc felől — kivéve a kivételes állapo
tokat.

írásbeli utasításaink a felkeléstől a lefekvésig
az ege.-/, napi teendőket pontosan óraszámra magába 
foglaljon mindéül, a vizivás idejét, mennyiséget, hőfo
kát, a fürdő idejét, tartamát, iniuóségét s az étkezési 
rendet stb. Mentői pedausabbak, szőrszál liasogatóbbnk, 
mindenre kiterjedő tigy. Imitek * a rendnek szigorú 

i betartását megkövetelnek leszünk, unnál jobban fogjuk 
fürdőnknek jó hírnevét, hitelét emelni a nagyközönség 
előtt, a házi rendnek ilyen lelkismeretcs, szigorú ke
resztülvitele által már igen sok fürdő lelt híressé és 
keresetté.

Magára, saját esze mán járni sohase engedjük 
meg senkinek, nem hogy fürdőnk gyógymódjával niu- 
guk inagukon kiserieteket tegyenek ; az ilyen széles 
szabadság megbontja a rendet, kárára lesz a többi 
betegnek, s ha tán épen nem engedelmeskedne valaki 
makacsságból vagv tán úri passiója azt úgy kívánja, 
inkább készebbek legyünk az legyünk az illetőt távo
zásra szóllitrtiii; ezen eljárásunkból anyagi kárunk nem 
lesz soha, de sőt hasznunkra fog a jövőben válni. 

1 Keljük, utasítsuk vendégeinket, hogy szemé lyzotünk- 
imk, kiknek hivatása rendelvényeinket foganatosítani, 
készséggel engedjék át magukat, haszontalanul idejü
ket mások elől el ne fecséreljék.

Az igaz, a magyar embert, mert természete az 
itthon, megrendszabályozni nem igen lehet; tessék csak 
egy pár jól elhízott debreczeui czivist, nénémasszonyt 
vagy nyíregyházi térpákot lefülelni, bezzeg elő kell 

i venni minden kapaeziláló tudományomat, de ha kimegy 
! a külföldi fürdőbe, olyan szelíd, jámbor ember lesz, 
j csak tölte után fogja szidni a német sógort, hogy vele 
| milyen bolondot miveit.

Ennek magunk is vagyunk okai, elkényeztettük, 
, magukra hagytuk a múltban, a helyett hogy szépen ki

dolgozott házi remi szerhez bozzáidomitottuk volna; szinte 
lmhotára fogja az ember, mikor a szabolesmegyei öreg 

■ dzsentri felsőim jt, hogy minő máskép volt ezelőtt busz 
| esztendővel Szobránczou; szabad volt minden: a bő

rös peczeuye, eper, málna, semmi sem ártott meg ak
kor (csak jól megdömöszölte a hideglelés), mulattunk 
reggelig s ha gyötört a macska, nyöször egy-két po
hár szobránczi vízzel kikergettük, most meg az urak 
kitalálnak minden bolondságot, azt hiszik, hogy gyer
mekekkel van dolguk, úgy bánnak velünk ; bizony né
mely helyen hasonlóan sóhajt a tulajdonos is, ha előtte 
valamely újítással előhuzulkodnak.

Nem nevetséges-e az, hogy a legtöbb fllrdótele- 
pen egész mozgó heti vásár van, még mindig érett, 
éretlen nyári gyümölcs, apró majorság árultatik; ezt 
ne tűrjük, meg kell szüntetni minden élelmi szer áru
lást, az ember gyárló, alkalom szüli a tolvajt, mind- 
annyija pénzért árult betegség; az egyedüli élelmezési 
hely a szigorú orvosi felügyelet alatt levő konyha 1c- 
gyeu, egy fürdőtclepcn több vendéglő, pláne kifőző 
hely nem épen czélszerü, nehéz az ellenőrzésük és -sok 
a hátrányuk; különösen az úgynevezett kóser konyhák, 
na ha ezeket valaki meg fogja tudni reudszabályozni, 
az előtt kalapot fogok emelni.

Gyakran előforduló és nem eléggé kárhoztatandó 
szokás az, hogy a drága pénzen felszerelt lakszobák- 
ban éléskamrákat, konyhákat rögtönöznek, egy nyo
morult theafőzőn csirkét, krumplit képesek némelyek 
lopva megfőzni s ezt szigorúan tiltsuk el, szennyet, 
piszkot, rósz levegőt okoznak a szobákban s óriási ká
rokat, okoznak a bútorzatban s óriási ártalmára van 
az ilyen kotyvalék az egészségnek; lehetőleg mindent 
el kell követnünk e visszáságok megakadályozására, 
s ha kell, alkalomadtán elkoboztalunk minden sütő- 
főző szerszámot. Az élelmezési czikkek elhelyezése a 
lakszobákban azon kellemetlenséget is okozta a közel
múltban, hogy egy fürdőtelepről szökni kellett a ven
dégeknek a miatt, miután az odacsalt egerek nagy 
mennyiségben elszaporodtak ; lessék már most egy ideges 
beteges egyénnek olyan szobában aludni, kinek éjjelei 
úgyis nyugtalanok, ha még reáadásul nyugalmát az 
egerek zakatolása zavarja ; hisz ez még magát az 
egészséges egyént is idegessé teszi.

A jó házi rend s begyakorlott ügyes személyze
ten kivlll főkellékc még egy a modern színvonalon 
álló fürdőnek a heh esen, czéltudatosau vezetett, jól 
felszerelt eurmüssig konyha; a hol e három nincsen 
együtt, arról a helyről nem beszélhetünk mint fürdő
ről, az nem létezőnek tekintendő. A konyhát mindig 
maga az orvos vezesse, körmei közül ki ne engedje, 
kötelessége legyen mindig figyelemmel kisérni; a lég
ibb!) intézeteink, kórházaink a nyomorult kouyha 
nyűge alatt szenvednek; lelkiismeretlen vállalkozókra 
vannak bízva, a kórházi élelmezés a legolcsóbban 
vállalkozók kapják s igy olcsó húsnak Ing a leve, de 
bizony szegény betegnek a levese is.

Egy jó, Ízletesen elkészített tál ételhez még nem 
epen szükséges könyökig tejfelben, vajban turkálni, 
“hoz szakácsinüvészét kell, vagy ha úgy tetszik, tudo
mány; nem szégyeulcm bevallani, hogy az első évek-

__ III. évfolyam. 37. szám.
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ben gyakran megfordultam szakáeskönyvi kivonatok- | 
kai jegyzetekkel a hónom alatt egy nagyúri konyhán | 
egy ügy> s szakácsnál csak azért, hogy < ■ tanulhassam . 
a kouyhmuűvészetet, s tg\ megtanulva azt, hogy un a j 
sava-java az ételuek, tamie^ot adhatok másnak. Magam 
g/.abom meg a vendéglőssel egyotórtdleg minden este 
a másnap főzendő ételeket, természetesen tájékozva 
lévén már körülbelül némileg a jelenlevő közönségnek 
Ízlésével s minden étlap általam lesz láttamozva, ele- 
gendőleg változatos fogásokkal, s attól eltérni nem 
szabad, természetesen s következetesen hiányzik róla 
a magyar ember ünnepi eledele: a töltött káposzta, 
meg a tálban úszó isteni túrós, töpörtós tejfeles csusza ; I 
lévén nálunk kétféle társas ebéd beosztás, rendes és 
megszorított beteg koszt. Ezen étlaptól eltérni nem szabad, 
nem törünk meg semmi kiváltságos különbséget még a 
fürdői műnyelven nevezett futó vendéggel sem; külön
ben nyugodtak vagyunk, mert kipróbált jó vendéglő
sünk a rétitől egy jottával sem tér el.

A fürdő 8 a vendég egymásközti viszonyából 
kell, hogy kifejlődjék egy neme a reális üzleti szellem
nek ; mihelyt nem ezen szellem lengi ál. a tulajdonost, 
fürdőről nem beszélhet; mennél nagyobb a kínálat, 
annál nagyobb a kereslet, az alatt az Üzleti szellem 
alatt azonban nem azt értein, hogy a távozó vendégtől 
az utolsó garasig kisajtoljunk mindent s nem törődve 
azzal, hogy miként fogja telekiabálni a vidéket, s még 
tán úgy vigasztaljuk magukat: hisz úgy sem jön többé 
vissza! ez a tökéletlen gazdálkodásnak netovábbja; 
hisz arra kell törekedni, hogy jövőre viszontlássuk, 
elégedve távozó vendég jövőre többet hoz magával, 
egy elégedetlen százat csinál; nem, ilyent nem értek, 
értem alatta mindig a tisztességes jövőre számitó üz
leti szellemet, mit a realizmussal karöltve jaró tudo
mány féken tart a tisztesség és mértékletesség határán.

A vendég a fürdőbe megrongált egészségének 
helyreállítása végett jön, ez a czélja, ezt keresi. A ven- | 
dégnek joga van pénzéért igényének megfelelő ké
nyelmet követelni, 8 azt minden modern igénynek meg* 
feleló fürdőintézet köteles kielégíteni. Kívánja a beteg j 
a teljes kényelmet, csendet s a módot az intézettől s a ; 
vezető orvostól, hogy tudománya állal megrongált ! 
egészségét helyreállítsa, visszaadja a családnak, a tár | 
sadalomnak mint munkaképes tagját.

Az orvosnak helyzete nehéz, idegen a beteg előtt, 
a gyógykezelésekbe belefáradt beteg nehézkes, ideges, 
indulatos, ismeretlen helyzetében bizalmatlan, nehezen 
megközelíthető, egy része már maga is tudákos orvos 
lett, helyzete tette azzá. Az első benyomás az az idő
pont, a mely dönt a beteg sorsán; óvatosság, türelem, 
szelíd bánásmód czélhoz vezetnek mielebb, egyszerre 
sokat ne ígérjünk, túl ne Hezitáljuk fürdőink gyógyha
tásún. mert a várt eredmény nem teljesülése igen kínos 
helyzetbe hoz, hitelünket vesztve szédelgőknek fognak 
tartan5.

Néha napján egy-egy sesonbau , ismeretek gyűjtése 
végett, ezelőtt egy pár fürdőt meglátogattam, mint 
egészséges s betegnek színlelvén magam, mindenütt 
más-más betegséget simuláltaui, mindenütt az orvoshoz 
fordultam tanácsért, de hogy minő figyelemben s tanács
ban részesültem, azt itt e helyen nem akarom tárgyalni. 
Vigyázzunk, legyünk figyelmesek, figyelők, a negédes 
felületességet kerüljük, mondják csak uraim, hogy bízza 
a lelkiösmeretes házi orvos kényes betegét, kinek egész
ségi állapotát szivén viseli az ilyen helyre, ha ezek ha
zatérve elégedetlenül a fürdőből, elmondják, hogy minő 
hanyag bánásmódban, figyelemben részesülteü: biztosan 
megköszönik nekik a figyelmes jó tanácsot, kikérvén 
persze előre, hogy jövőre nem kívánnak belőle, majd 
maguk ízlése szerint fognak jövőre a külföldre menni.

A beteg képes a szükséghez képest igen sok 
kényelemről lemondani, ha látja a jó akaratunkat, ha 
látja azt, hogy szeretettel, figyelemmel vagyunk beteg
sége iránt eltelve, kérésüket soha ridegen vissza ne utasít
suk, ha nem is volna teljesíthető de rábeszélő, engesztelő 
modorunkat latba vetve, teljes megnyugtatókig fogunk 
hatni úgy rá, mint környezetére. Bizony ne szépítsük 
a dolgot, beteg fürdőügyüknek a mi tapintatlan, neg
ligáló természetünk igen nagy mértékben ártalmára 
volt a múltban s fájdalom, még lesz egy ideig sok 
helyen, különösen olt, hol tanulni, haladni nem akar
nak, de csökönyösen az élhetetlenség útját követik.

(Folyt, köv.)

K ülönfélék .
— Irodalm i estélyünk, melyet e hó 4-én tar

tottunk a Városi Vigauó nagy termében a jelen volt 
hallgatóság tetszése mellett folyt le. E lapok szerkesz
tőjének bevezető szavai után jó hangulatot keltett Weisz 
Búrnál humoros szavallata, mire c lapok szerkesztőjének j 
felolvasása következett. Llchy Samu szavallatát szűnni ! 
nem akaró éljen kisérte. E lapok szerkesztőjének telol- j 
vasása s szavallata zárta be az estélyt, melynek foly- 
tatása közkívánatra legközelebb lesz.. •

— A köz-égi liinihkodáhHnl törvényhatósági 
bizottsági közgyűlésünk Öztauesay Miklós alkapitan) t is 
megbízván, e szerint a községi bíráskodássá! megbízott 
városi tisztviselők szama ismét négyre egészittetolt ki.

— Karm esterek próbája. A sehucezbanyai r. 
k. karmesteri állásra hirdetett pályázat lejártával bárom 
karmester mérkőzött meg a Boldogasszony-templomban 
Podbragyai Pál prépost, plébános, a városi tanács s 
Autós Károly körmöczt városi karmester leikért szakértő 
jelenlétében. A próba úgy az orgona, mint a hegedű- 
jatekra terjedt ki. A felkért szakértő jelentése határo
zottan Cziezka Sándor helyettes karmesternek adja az 
elsőséget versenytársai fölött; s igy valószínű, hogy 
Cziezka h. karmester nyeri el a pályázat alatt állott 
állást.

— A lövöldéről. A folyó évi szeptember-hó 4-én 
a lövészetét ileiuez Hugó egyleti tag tartotta, a ki 
betegsége miatt sajnos a lövészeten meg sem jelenhetett. 
A résztvevők száma is igen csekély volt. Összesen öU3 
lövés történt 442 köregységgel. Négyes kör 1U lövetett. 
Az első dijat 2 ezüst forintot nyerte Bencze Gergely, a 
második dijat 1 ezüst forintot Friebert Ferencz. Négyest 
lőttek még Krausz Géza 3-at, Szécsi Zsiga d-al, tieidol 
Ágoston l et, Friebert Ferencz 1-ei, folyó évi szept.-hó. 
8-áu reudkivUli lövészet tartatott, melyet Fiedler Gyula 
egyleti tag rendezett. A résztvevők ez alkalommal elég 
számosán voltak és a szives házigazda iparkodott is 
erősen a jó kedvet élesztem hathatós kinálgatásával. 
c8G lövés esett 495 körcgységgel Az első dijat Friebet 
Ferencz nyerte egy igen szép szeglövéssel, a másodikat 
Bencze Gergely és a harmadikat öeidel Ágost összesen 
lövetett lü négyes es 1 szeglövés. Négyest lőttek még : 
8eide Róbert 2-őt, Krausz Géza 1-et, Wankovits Lajos 
1-et, íSzéesi Zsiga 4-et és Seidel Ágost Ö-ot.

— Kohtitli DO-dik vziilcté* nap ját, városunk
ban is megünnepelik, llogy az ünnep mily mérvű lesz, 
azt még nem tudjuk, miután a mozgalom indítói ez iránt 
még nincsenek tisztában, azt hisszük azonban, hogy 
bármilyen formában lesz iá megtartva, népes lesz.

— A lyecuin növendékéinek *záma már eddig 
is meghaladta a 270-et. Tekiutve azt, hogy a beiratásra 
kijelölt időn túl is szoktak még egyesek jelentkezni, a 
kikel betegség vagy egyéb ok tartott vissza, az összes 
létszám valószínűleg el fogja érni a 280-at.

— A r. k. gyiiiiiasium e hó 15-éu nyílik meg, 
a mint lapunk előbbi számában jeleztük. A tanári kar
ban nagy a változás, a mennyiben Mihelits, Tirtzka, 
Majoros, Hidegh, Rékák tanárok másutt nyervén alkal
maztatást, helyeikbe hat uj tanerőt nyer a gymnasium.

— Telelőn belmecz és Viliim* között. Ka 
ebei maii Károly gépgyáros — mint már egy Ízben 
jeleztük — telefonnal szándékozik selmeczi lakását vib- 
nyei gépgyárával összekötni, mi végből az engedély 
kinyerése végett közig, hatóságunkhoz folyamodott.. A 
bizottság utóbbi ülésében megadta erre az engedélyt, 
s a telefon irány nyom közigazgatási bejárását e hó 
20-ikára tűzte ki.

— Hány ni válik va n?  Selmeezbányán ez idő 
szerint 1331, Bélabányán pedig 115 árvaj van, kik árva- 
székünk gyámsága alatt állanak.

- I j  to rony  órák. Városunk utóbbi közgyűlése 
elhatározta, hogy az óvár tornyába uj órát készíttet s 
lehetőleg a városházi toronyba is; ez utóbbiba egyszers
mind uj harangot is, a negyedek jelezése végett. A 
steffultói templom órája pedig javítás alá kerül.

— A Vá ősi Vigadó bérlői. A Városi Vigadót 
a jövő évtől kezdödőleg három esetleg hat évre Krausz 
V. G. és llell Jakab veszik bérbe.

— A hetypénzszedési jo g  gyakorlására nézve 
utóbbi városi közgyűlésünk akkóp határozott, hogy a 
belypénzszedést ezentúl házilag kezelteti, felfogadva a 
szükséghez képest 3—4 szedőt, a kiket rendes fizetésü
kön kivitt a bevétel arányában bizonyos illetményben 
js részesít.

— Jiililiiiniő. A következő sorok közlésére ké
rettünk föl a rendőrkapilányi hivatal által s mint gazda 
közönségünkre nézve közérdekűt, közöljük. H i r d e t 
mény.  Ezennel közhírré tétetik, hogy a nagyszalatnai 
főszolgabirói hivató' 3KSt>. sz. értesítése szerint Zsolna 
községben a juhok között kiütött a juhhimló járvány, 
minek következteben juhokat, továbbá a vészes istálló 
hói való szálas takarmányt es almot, nemkülönben juh- 
trágyát a vészes községből kivinni, juhokat a vészes 
községbe be vagy azon átvinni, juliokra a marhaleve
leket kiállítani tilos a julihiralő járvány teljes megszű
néséig: tilos továbbá mészárosoknak, és marha kereske
dőknek a vészes istállókba belépni. Figyelmeztetnek 
végül az érdekeltek, hogy a ki a juhhimlő terjedése 
ellen a hatóság által elrendelt zár vagy egyéb felügye
leti szabályokat megsérti, az 1888: VII. t. ez. 14tj. 
ö.-ában megállapított vétség miatt, ugyanazon t. ez. és 
szakasz értelmében 3 hónapig terjedő fogházzal fog 
büntettetni. Selmecz, 1892. évi szeptcnibcr-lió lü-én. 
S z t a u c s a y  Mi k l ó s ,  h. alkapitány.

— A ItctfgfcfKÓlyző pénztár megalakulásáról
számolhatunk már be közönségünknek. Krausz Kálmán 
főkapitány felhívására f. hó 4-én a munkaadók d. e. s 
az alkalmazottak d. u. gyűltek össze csekély számban 
úgy au a városi tanácsteremben, de ínindannyiau ügy- 
buzgó lelkesedéssel értették uicg a remek törvény al
kotás legnemesebb vezérelveit, melyek a gyűles alatt 
lettek előttük vázlatosan kifejtve. E törvény valóban a 
nagy Baross szellemével erős kényszerítő intézkedéseket 
tartalmaz, de mindannyi csuka legüdvösebbet czélozza: 
a munkás kérdés megoldását s a munkások gyámolitá- 
sát arra az esetre, ha önhibájukon kívül kereset kép
telenek. Az átlagos napi bérek és alapszabályok kidol
gozására és megállapítására JO-en lettek kiküldve: Frie
bert Ferencz, Fizély Károly, Horuyácsek István, Osz- 
vald Gusztáv, Waigl János a munkaadók s Bodnár 
János, Liohy Samu, Mraftsák László, Pischoff Ágoston 
és Visnyovsky Danó az alkalmazottak sorából. Már e 
névsor is teljes garauezia, hogy a nemes ügy keresztül 
vitele jó kezekbe lett téve s e hó 5 és 0-án az alap
szabályok meg is lettek állapítva s az átlagos munka
bér is következőleg: férfiaké (30 kr, nőké 30 kr, 18 
éven alóliaké 16 kr. A betegsegélyzó pénztár működé
sét valószínűleg november 1 én kezdi meg.

— Az chmlö ugyancsak sok bajt okoz azoknak 
az ebtulajdouo8oknak, a kik annak kJlő időben való be
fizetését elmulasztották. Midőn e kellemetlenségük fölött 
sajnálatunkat fejezzük ki, egyúttal el nem mulaszthat
juk azon megjegyzésünket, hogy mi jókor figyelmeztet
tük adózó közönségünket a bekövetkezhető bajokra, jó 
lett volna sorainkat elolvasni.

— Cső n-liosszu. Egy irodalombarát cseléd 
leány a következő sorokat küldte a napokban a ren
dőrséghez ; a neveket elhagyjuk- mondjuk kíméletből s 
commentár hozzá fölösleges, oly ékes nyíltsággal van 
megszerkesztve: íme a bosszúálló levél: „Tekintetes 
Uram! Én voltam cselédnél és bejelentem, hogy a pad
láson nem van viz és ilyen száraz időben nagyon ve
szélyes, tessék hajdút elküldeni, hogy meggyőződjön, 
meglátja kapitány Ur nem csalódik, legmélyebb alá
zattal N. N. Nem szedem rá az urakat olyan igaz 
minthogy van Isten az égbe és hogy mindenható. Csak 
azért iroui mert nem kaptam enni náluk eleget, éheztem.

— 25 m enyasszonyi Ezelőtt 8 évvel állandó 
rovatot tartottunk előbbi lapunkban a fennti czim alatt. 
Most abban a szerencsés helyzetben van városunk, hogy 
egyszerre nem 25, hanem 38 szép leányát tartják meny
asszonynak. Hogy mi mégis csak a régi czimnél ma
radunk, ennek az az oka, hogy ismerjük az „azt ínond- 
ják“-uak azt a szokását, mely szerint egy ifjú látoga
tása valamely leányos háznál nősülési szándék ; kétszeri 
látogatás ozsouuával párosulva megkérés; egy vacsora 
eljegyzés. De másrészt a régi 25 menyasszony mindegyike 
már boldog asszony lévén, azt hisszük, hogy a sokból 
most is kikerül a régi szám, s igy 13-mal kevesebbet 
vettünk. Ha egyébként valaki arról győz meg benntin-

■ két, hogy csakugyan a 38 a helyes, mi szívesen hc- 
' lyesbbitjüK a számot.

— A szárazság . Hogy milyen következmények- 
i  kel járt a szárazság, arról némi fogalmat nyerünk az 
; alábbiakból. Hon tmegy e felső részén Almás községben 
| s a mellette levő községekben heteken át nem élt a 
j nép kenyérrel akkor, mikor a gabonája már learatva 
! és zsákokba öntve volt, és pedig azért nem, mivel viz 
j híján azt meg nem Őröltetbették. A kenyeret a burgo- 
I nya pótolta ez alatt. Némelyek megpróbálták ugyan az

őrlést oly képen, hogy a malom kereke alá állva, ezt 
hajtották, de ezt a műtétet veszélyességénél fogva nem 
ismételte az, a ki már megpróbálta; inkább éhezett.

— A K ossuth ünnepélyt rendező városok, köz
ségek és egyleteket értesíti a budapesti 48-as kiállítás 
rendezősége, hogy Kiss György jeles szobrász művészünk
nek Kossuth 48-as Daguerotyp fényképe után készült 
életnagysága gyönyörű szobrát a fővárosi vigadóbeli 
48-as kiállítás rendezőinél *0 forintért megrendelhetni. 
Ugyancsak ez ünnepélyes alkalomra olaj festésű Kossuth 
képek is kaphatók. A gróf Károlyi Gábor által Székes- 
fehérvárnak ajándékozott életnagyságu Kossuth-kép 
másolata rámájával együtt 220 Irt. A kép 1/7 centi
méter magas, I4*> centim. széles. F képnek eredetijét Kar- 
lovszky jeles festőművészünk készítette Párizsban. A 
második Kossuth kép MeyerholVcr híres festőnek fény 
kép után készült eredeti festméuye 1877-ből. Ezen mell- 
kép nagyságú Kossuth festmény ára igen díszes rámá
ban 150 forint. Ezután van életnagyságu olajfestésü 
Kossuth mellkép szintén jeles művésztől öU fiiért, igen 
díszes rámával együtt. Úgy a képek valamint a szob
rokból befolyó pénzt is a 48-49-i szabadságharczunk 
nagyszerű gyűjteményének főntartására fordítja a ren
dezőség.

— É rtesíté s i Nagyérdemű közönség! Van sze
rencséin szives tudomásukra hozni, miszerint legközelebb 
becses körükbe érkezem es egy magán színi-előadást 
rendezek, melyre vagyok bátor előzetesen is felhívni
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