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Meghalt ?
Csak porhüvelye törött meg, lelke, szelleme 

tovább is velünk lesz, hogy erőt adjon jó- s 
balsorsban egyaránt. Vele lesz e nemzettel ö, 
az erő főforrása mindenha!

A „Szózat" halhatatlan költője leírja azt 
a temetést, melyet egy nemzetnek népek mil
liói rendeznek. Hát koszorús költőnk szavai 
teljesen ráillenek Kossuth Lajos temetésére, 
mert sírját

Népek veszik körül,
S az ember millióinak 
Szemében gyászköny ül.

De beszéljen a „nagy“ a „legnagyobl»“-ról: 
átadjuk a szót a magyar költők fejedelmének:

Kossuth Lajos ravatala előtt állunk.
Láztól izzó agyam előtt . az emlékezet 

ködfátyolán keresztül végig vonul egész titáni 
alakja, a milyennek őt ifjú szívvel, férfi kora 
delén, sikerei dicsfényében láttam.

Azon magasztos nagy eszméknek, melyek 
kortársaimmal együtt engem is örök híveikké 
avattak fel, ő volt a vezére, az Ígéret földének, 
az állami utópiának Mózese: a szabadság lói
val 1 ásá 11 ak prófétáj a.

TÁRCZA.
Memoran . . .

Sokan nem gondolták azt, hogy Selmeez olyan 
kritikus helyzetbe fog valaha jönni, mint a minőben a 
mai memoran . . . os világban van.

Pedig Selmeez sok válságos időket, viharos napo
kat ólt át, de a viharok elvonultak, a válságos idők
ből szerencsésen kivergődött; csak hogy akkor nem 
memoran . . . kai, hanem eredményt nyújtó eselekvé- 
nyekkel segítettek a bajon.

A baj megvan, az ezUst fémbányászat halál 
harangját a valuta rendezés tervezése alkalmával meg
húzták, most a beteges viszonyokat mindenki ismeri 
és sietnek is a nagybetegen segíteni.

Orvos és jóakarat van elég, talán sok is; igye
keznek a nagybeteget különféle orvosságokkal gyógyí
tani, de a gyógyszerek régi és újabb könyvekből 
kiirott receptek szerint készültek; gyakorlatilag ki 
próbált hatását senki sem ismeri, és nekem úgy tet
szik, hogy a sok, különféle hatású gyógyszerekkel a 
nagybeteget agyon gyógyítják.

Hiszen szépen, nagyon szépen, zseniális kőről 
tekintéssel van kidolgozva a memoran . . . , csak egy 
tóhibája v a n : a pénzügyi tokintetek figyelmen kívül 
'annak hagyva, s e fölülni vöróslbnalkent vonul végig 
* zseniálisan kigondolt memoran . . . inon.

A tervek pénzügyi eredményének megjelölésére 
senki sem gondolt.

Senkinek sem jutott eszébe, pénzügyi kormány 
zatunk zseniális vezetőjének, a pénzügyekben reális 
elveivel számot vetni.

A memoran . . . bán felölelt módoknál hiányzik 
a számvetés, látszik hogy a zöldasztalnál ülő intéző 
k'hök „pipámesterek“ nélkül dolgoztak.

Azon közharezosok sorába tartoztam, kik 
nem vakbuzgó, de látnoki odaadással követték 
vezérüket abba a harezba, mely egy uj, egy 
szent, egy dicső Magyarország kivívásáért küz- 
detett elébl. a szó hatalmával.

Es annak a hatalmas szónak is ő volt a 
föl kentje. Soha olyan szónokot nem fog a föld 
többé teremni : ki meg tudta gyújtani a jég
hegyet s el tudta oltani a pldegetont szónok
lata büverejével.

S a mit a teremtő erejű szó , a mint a 
viUggyujtú eszme létre, hozott: az egységes 
Magyarország, a szabad nép, a jogegyenlőség, 
a felszabadult gondolat, — az örökké meg
marad, s mind ezek a kincsei egy újjászületett 
nemzetnek Kossuth alakjától elválaszthatlanok.

De a sors magasabb árt követelt tőlünk, 
mint. szavakat és elméket. Tetteket és áldoza
tokat. S a milyen nagy volt a sors követelése: 
olyan nagy volt a nemzet áldozatkészsége.

A történelem ingyen nem adja a diadalokat. 
A magyar nemzőinek keresztül kellett menni a 
vér- és tűzkeresztségen, hogy létjogát bebizo
nyítsa. Azokat a lapj-.it a történelemnek, a 
mikre e nagy dicsőséges küzdelem van felírva, 
mindig lelketemelő érzéssel fogja olvashatni az 
utókor, s megtalálja bennük a vezéralakot.

A lmrez bebizonyított ; de nem nyert. Egyet 
kifeledtünk ideális számításunkból: azt hogy 
Európa közepében lakunk: ránk mindenki ne
hezedik, mi senkire sem támaszkodunk.

Zseniális pénzügy érünk elveihez alkalmazkodva 
elsősorban törekedni kellett volna kimutatni, hogy a 
Kincstári fémbányászatnál az államnál; nincs veszte
sége, es ha van, nem oly nagy mint ezt a reális zár
számadás mutatja.

Hisz tudjuk, hogy a zárszámadás neinzctgazdászat; 
fejtegetéseket nem tárgyal, indirect jövedelmekből szár
mazó adatokat egyes számadási ág vesztességének j a 
vára nem ir.

Ki kellett volna mutatni, hogy a kincstári bányák 
tulajdonát képező birtokok és bánya mértékek után 
maga az állam visszazsebelt 15720 frt. 80 krt, a mi a 
kiadásokban és igy a detíicitben foglaltatik, továbbá : 
a tisztviselők altisztek szolgák és munkások keresetei
ből kereseti adó czimén visszazsebelt 1150)2 frt 38 krt,

Figyelemmel kellett volna lenni arra is, hogy a 
bányászatnál alkalmazott tisztviselők íizetméuyei, a l
tisztek, szolgák és munkások bérei, valamint az üzem 
által szükségeit anyagok és egvébb ezikkek beszerzése 
által a közforgalomba átment 2,350.L'(i8 frt. tőke az 
illető kereskedők és iparosoknak 470058 frt nyers, és 
az üzletük folytatására szitgségelt % levonása után 
400052 frt. tiszta jüvcdelmel hozott, és ebből 10?, -nak 
megfelelő czimén 400b5 frt. 20 kr. f’oly vissza az 
államnak.

De menjünk tovább, hagyjuk el egy pillanatra a 
zöld asztalt, s nézzünk szét a fogyasztó közönség között, 
például egy bérfizetés után következő szombati vásár 
hoz, figyeljük meg a különféle eleimi es más szükség
leti ezikkek keresletét.

Ivz élvezetes és tanulságos lesz.
Látni fogunk sok szép piros arczu menyecskét. 

Ezekben való gyönyörködés mellett észre fogjuk venni, 
hogy a piac/.i eladásra hozott különféle élelmi szerek 
Sclmcezcn mind elkelnek és valószínűleg el is fogy asz 
tatnak.

Észre vesszük, hogy munkás népünk nagyon sze-

líjból kellett kezdeni a munkát: más ala
pon építeni fel a romba dűlt ideált. Az egész 

1 nemzet hozzá járult e munkához.
Csak ő maga maradt meg a régi alapkő 

őrének.
És látta hazáját mindig tovább-tovább ha

ladni az ő sziklájától, mint egy úszó szigetet 
! Látta az uj pálmaerdőket felvirulni rajta, látta 
j a jólét palotáit, a köz mi vetődés propylaeumait, 

a hatalom akropolisait emelkedni rajta, s mentül 
szebbnek látta a hazát, annál messzebb tűnt az 
előle.

És maga a haza is csak igy látta őt már, 
mint egy Memnon szobornak ködalakját a lát- 

: határon, ki néha megszólal.
Es látni fogja még azután is. - Kossuth 

I hamvát akármely kő alá temessék, az a mo
numentális ködalak ott marad a láthatáron.

A nemzet nem adhatott neki életében 
semmit. Egy elmúlt álmot visszaálmodni lehe- 

i tetlen. 8 ő neki kevesebb nem kellett. Egy 
más csillag lakója volt már, a ki nem a mi 
érzékeinkkel érez. Most már nincs előtte se 
múlt, se jövendő, tud mindent; nem látja tii- 

| körből a mi világunkat.
Appellálhatunk az elhunyt nagy szel- 

j leméhez.
Kérhetjük, hogy szál Íja meg az engeszte- 

j lődés ihletévi 1, fájdalmasan szeretett hazája fiai- 
j nak lelkületét.

Mi emberek vagyunk mind, kicsinyek és

réti és fogyasztja a sült malaezot és egyébb pecse
nyének valót; de néni idegenkedik a sült krumplitól 

: sem s azt nagyban fogyasztják is ; ezek pedig mind 
1 oly tápszerek : melyek bő locsolást igényelnek, a korcs- 
I márosok örömére.

Nézzünk szét az ivó helyiségekben, az előkelő ven
déglők és köré-máktól kezdve a pálinka mérésekig, 

! tapasztalni fogjuk, hogy a bor és műbőr, sör és pá
linka árusok minő élénk ital fogyasztásnak örven
denek.

Nézzük a jól prosperáló mészáros üzletek nagy 
mennyiségű hús áruit, melyet Selmeez és környéke 
mind elfogyaszt.

Azt is tudjuk, Sehneczen és környékén a kávét, 
theát is kedvelik és az estveli sötétségben a világos
ságot is szeretik. Ha ezt tudjuk, tekintsünk be a fü 
szerüzletekbe, és látni, meggyőződni fogunk arról, 
mily tömérdek ezukrot és "kőolajat fogyasztanak el 
évenként.

Ezek olyan szükségleli ezikkek, melyek fogvasz- 
I tási adó alá vannak vetve.

Ezek után sétáljunk le az adókat beszedő hiva 
! talba, tudakoljuk meg mily nagy Selmeez fogyasztásai 
j után befolyt adónak egy évi összege, a mi 1892-beu 
i tett 5054:5 Irt 92 krt Ezt megosztva Selmecznek a Icg- 
! újabb népszámlálás szerint 15250 lélek számával; esik 

egy főre 8 frt 81 kr. fogyasztási adó.
Selmeez népességének többsége a bányákinestári 

alkalmazottak s munkások családjaiból áll, nem esaló- 
i dunk tehát, ha az államtól fizetett keresetük általi 
• fogyasztóknak a népesség két harmadát vesszük, k isü l: 
, hogy a bányászat után indirect utón az állam 33.648 
| frt, 4t> kr. jövedelemhez jutott.

Gyerünk most egy más bányakerületbe, és tekint- 
; síik meg ott a gazdálkodás eredményét; ott örömmel, 

irigység nélkül látjuk, hogy a kedvezőbb viszonyok 
előnyeit élvezik, a mennyi1 :i 133310 forintot meg-
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nagyok földi indulatokkal háborgó a vérünk, 
szenvedélyeink ösztöne téveszti meg akaratun
kat; de ö már a meny lakója, ki nem vitt el 
innen magával egyebet, mint azt a végtelen 
honszerelmet, mely az idvezülteket visszakéri a 
földhöz. — Emeljen bennünket magához ennél 
az erőnél fogva.

A magyar nemzet okos és nagy. Mutassa 
meg a magyar nemzet ez alkalommal, mily 
nagy tud lenni, ha senki sem emeli: milyen 
okos tud lenni, ha senki sem tanácsolja; milyen 
helyes utón tud járni, ha senki nem vezeti: 
saját érző szivén, saját helyes eszén kívül.

Gondolja meg a magyar nemzet, hogy a 
kerek világon csak egy bizonyos jó barátja van: 
saját maga; — s csak egy félelmes ellensége: 
saját maga; — válasszon benne!

Valamennyi gyászlobogón elöl, melyet a 
nagy halott ravatala előtt fog vinni a gyászolók 
tábora, egy fehér zászlót lobogtasson a nemzet:
— az engesztelődés fehér zászlóját, — az al
kotmány oszlopai iránti hódolat szeplőtlen fehér i 
zászlóját. — In hoc signo vinces.

Áldott legyen a föld. mely e nagy szellem 
hamavait betakarja! s áldottak lesznek e hamvak.

1894. rnárcz. 21-én.
Jókai Mór.*) '

1
Az Erzsébet-kórház.

A magyar szent korona országai vörös-kereszt j 
egyletének tulajdonát képező Erzsébet-kórház ismer
tetése.

A magyar vörös-kereszt egylet igazgatósága az 
Erzsébet-kórház alapszabályait és házi rendjét legköze- i 
lebb némileg módosította.

Azt véljük, hogy a t. közönségnek szolgálatot 1 
teszünk, a midón a következőket köztudomásra hozzuk : ;

Az Erzsébet-kórház Budapesten a Krisztinaváros 
szélén a győri-út és alkotás-uteza sarkán — övezve a 
gyönyörű budai hegyek által — 48,200 □-méternyi 
területeu fekszik és 120 ágygyal van berendezve. A j  
magyar vörös-kereszt egyletet a kórház létesítésében ,
— kizárva minden nyerészkedést — egyedül azon 
nemes czél vezérelte, hogy a háború esetére elvállalt 
kötelezettségeinek érvényesithetését már béke idején 
előkészítse az által, hogy egy minta-gyógyintézetet , 
emel. melyben a közönség az orvosi tudomány lehe
tőleg minden modern vívmányát találja értékesítve, és ;

*j A „Nem zetiből.

haladó tiszta jövedelmet elérni szerencsések voltak. De 
nem ismerjük a bányászat alkalmazottjainak kereseté
ből és keresete után az állam javára direct és indirect i 
utón befolyt adó összeget, azt azonban tudjuk, hogy ! 
kereseti adót ott is fizetnek, élni szeretnek, vig pajtások j 
lévén ott is fogyasztanak; a selmeczi lélekszám és 
fogyasztás arányában kiszámított adó összegeket 2ö74'> 
frtra tehetjük.

Ha mindezeket számba vesszük, forduljunk a má
sik kerület collegiális szívességéhez, — hisz mindkét 
kerületben egyaránt állami érdeket szolgálunk, kérjük, 
ne vegye rósz néven, ha nehezebb viszonyaink ked
vezőtlenebb eredményeit szerencsésebb viszonyaikból 
kifolyó kedvezőbb eredményükkel az állammal szemben 
részben fedezve látjuk.

Tessék ezeket összegezni, kitesznek 272102 Irtot.
Ezt most a selmeczi kerület 230407 frt. 71 kr. 

vesztességével szembeállítani, kisül, hogy a fémbányá
szat művelése által az államnak nincs vesztesége.

Ezt kellett volna előbb bebizonyítani, aztán me- 
moran . . . mozni és a memoran . . . bán felölelt módo
kat megközelitóleg financzirozni, az egyes módok által 
igényelt befektetéseket, a bekövetkező kiadásokat és 
várható bevételeket megközelitóleg jelezni. Egyébiránt 
„mostanában jó volna minden" csak ne lenne belőle 
egy ad acta te t t :

memorandum.

Végzetes látogatás.
(Csevegés.)

Szervusz Alice!
így köszöntő két fiatal leány — Ilka és Margit

— Alicet, kihez látogatóba menve ennek szobájába 
léptek.

Isten hozott benneteket kedves barátnőim, szólt
Alice.

Legalább a délutánt kellemes együttlétben tere- i 
ferével fogjuk eltölteni.

60 _____________________________________

igényeihez mért ellátást, ápolást és gyógyítást nyerhet.
Az Erzsébet-kórház felvesz mindennemű állású es 

vallású betegeket, a kik gyógyítható heveny, vagy 
idült betegségekben szenvednek,

Ki vetetnek a ragályos betegségek es az elme 
kórok.

Az Erzsebet-kórház két részből á l l : az 1 osztályú 
sanatoriumból es a II. osztályú tulajdouképi kórházból.

A ) S a n a t o r i  u in I o s z t á l y ).

A sanatoriumban illetve az 1. osztályon a beteg 
kényelmesen berendezett egy, két vagy három ablakos 
külön szobát kap. Az élelmezés a következő: reggeli: 
tej, tejes kávé vagy tea, tojással vagy süteménynyel; 
ebed : leves, főzelék sült hússal s felváltva pecsenye 
befőttel és tésztás: estebedre: stilt bús mellékétellel, 
vagy tea hideg felvágottal. Fehér vagy fekete kenyér 
s fehér vagy vörös bor orvosi rendelet szerint jár.

Ez osztályon a beteg az ellátásért naponkint 4 
Irtot tízet, mely összegben a lakás, étkezés, a közönsé
ges gyógyszerek, az ápolás, ágy- es fehérnemű, fűtés 
világítás s a házban használt fürdők beufoglaltatuak.

Különleges gyógyszerek, kötőszerek, sebészi ke 
! szüléitek, külön étkek, sör, csemegeburok, pezsgő stb.
; külön felszámítás tárgyát képezik.

Két és három ablakos szobáért a beteg napon
kint 2 frt pótlékot fizet: azonban vannak oly külön 
szobák is, a melyekben az 1. osztályú beteg mindössze 
csak ;; IVtnyi ellátási dijat fizet naponkint.

Minden öt beteg részére egy ápolónő van kiren
delve, ki éjjelre felváltetik, Különös nehéz esetekben 
az ápolónők számát es szolgálati beosztását a kezelő 
orvos a kórházi igazgatóval (jelenleg: Dr. Jauny Gyula 
egyetemi m. tanárral) egyetértőig állapítja meg s a 
kellő számú ápolónőt a főnökasszony rendeli ki.

Ha sí beteg külön ápolónőt vesz igénybe, ezért 
naponkint 2 frtot fizet.

A sanatorium betegei a kezelő orvos díjazására 
nézve ezzel egyezségre lépnek. Jogukban áll a kezelő 
orvost a vörös-kereszt egylet egészség ügyi tánácsának 
rendes es rendkívüli tagjai sorából tetszés szerint vá 
asztali i.

1 Az egyetemi rendes, rendkívüli és magántanárok 
továbbá a közkórházi igazgatók, fő és rendelő-orvosok 
kivétel nélkül fel vannak jogosítva arra, hogy az álta
luk az Erzsébet-kórház I. osztályára beküldött betegeket 
kezelhessék ; továbbá a vörös-kereszt egyleti igazgatóság 
a kórházi igazgató meghallgatása után a gyógykezelést 
bármely más orvosnak is megengedheti.

Consiliumra kezelő orvos közbejöttével bármely 
orvos minden további engedély nélkül' meghívható.

A sanatorium betegei jogosítva vannak kísérőt is 
hozni magukkal, a kinek teljes ellátásáért, hu külön 
szobát vesz igénybe, ugyanoly díj fizetendő, mint a 
betegen ; ha pedig a beteggel egy szobában helyeztetik 
el. a két ablakos szobában a beteggel együtt 8 Irt 
es a bárom ablakos szobában a beteggel együtt 10 frt 
dijat fizet naponkint.

Mielőtt még nem jöttetek volna, eszembe jutott a 
múlt hónapi különös esetem, s ezen aztán annyit bo- 
szankodtam, hogy — mint látjátok — a könyv, mit ol
vasni vettem elő, bezárva áll.

Miféle könyv az mit olvasni akartál? * szólt Margit.
Képzeld Ilka! Alice Himfy „Kesergő szerelmét" 

olvassa. — Edesem. azt akkor olvasd, mikor jó han
gulatban vagy, mert az előbb mint említetted, boszan- 
kodlál valamin.

llát igen ! lligyjélek el kedveseim, az ember 
sokszor ártatlanul oly félreértéseknek lesz az áldozatja 
hogy aztán nincs alkalma azt eloszlatni. — Ez által 
aztán csak ellenségeket szerez az ember, vagy ha azt 
éjien nem is, hát haragosokat, kik rósz indulattal vannak 
hozzánk s ez a legrosszabb. Mert ha mi nem is nehez
telünk rcájok, ők jó indulattal irányunkban többé nem 
viselkednek.

Ugyan Alice, mondd él nekünk körülményesen, 
mert oly kiváncsiak vagyunk, s mind az mi kiváncsivá 
tesz. érdekel bennünket.

Szavaidból alig értettem valamit s csak annyit 
tudok, hogy valamin boszankodol, vezess bennünket a 
kertbe. Kezd a virágokat, illatuk egész ide a szobába 
érzik. rI udod a vadszólló lugasban egész zavartalanul 
elbeszélheted nekünk.

M<njünk oda Alice szolt Margit és Ilka.

Figyeljétek tehát! Egy napon, midőn tőletek 
lluskám haza jöttem, mama érdekes látogatást beszélt 
el, egy ismeretlen fiatal emberről.

Az napon nem volt senki itthon, csak mama s ó 
a ház előtti rózsás kertben gyoinlálgaiott. Sülitek a ró
zsák lombjai, s igy öt nem láthatta senki. — El volt 
merülve a gyomlálásban s alig vette észre a kertbe 
belépő elegáns fiatal embert

Várjál csak Aliee ! Milyen kinézésc volt annak 
a fiatal embernek? szólt Ilka.

B) K ó r h á z  (11. o s z t á 1 y).
A kórház (II. osztály) áll egy sebészeti osztály 

hói (fertőző és elmebajok kivételével, főorvos Dr. Ta
kács Endre); egy nőgyógyászati osztályból főorvos 
Dr. Eliseher Gyula és egy szemészeti osztályból (főorvos 
Dr. Golezieher Vilmos).

Az intézetben állandóan bárom alorvos lakik.
Minden osztály 8 ágygyal biró közös termekből 

áll. Szükséghez képest külön (isoláló) szobák is rendel 
kezésre állanak.

A II. osztályban az ápolási dij naponkint 1 frt 
50 krt tesz; ezen összegben az összes költségek (ellátás 
ápolás, orvosi dij, gyógyszerek, kötószerek, a házban 
használt fürdők' beufoglaltatuak. Az ápoló s szolga 
személyzetnek ajándékok elfogadása szigorúan meg 
van tiltva.

A kórház a fizetéses helyeken felül, még 12 d'jae 
alapítványi ágy fölött rendelkezik, melyek kiválóan 
kisebb javadalmazásit tisztviselők, nyugdíjasok, katonák 
s azok hozzátartozói részére — benyújtandó kérvényeik 
alapján — az egyleti igazgatóság által adományozót 
nak Az igazgatósági iroda Budapesten, IV., Korona 
berczeg utcza 2. szám alatti házban vau.

Végül van hat ingyenes ágy ; ezek közül kettő 
fölött a penzügyminister ur ő Nagy méltósága és négy 
fölött a s/.ékes fővárosi tiszti főorvos rendelkezik.

Az I. osztályú betegek naponkint délután 2—ti 
óráig, a II. osztályó betegek jiedig délután 2—4 óráig 
látogathatók meg.

* *

Hogy a betegek felvételét illetőleg nehézségek ne 
támadjanak, ezélszerti a szobái vagy ágyat az intézet 
igazgatóságánál előre megrendelni.

Postai czim : „A vörös-kereszt Erzsébet-kórházának 
Budapesten, I., Győri-út“.

Távirati czim : „Vörös-kereszt Erzsébet-kórház Bu
dapesten, I. kerület".

A válasz vétele utáu a beteg megérkezésének 
napja pontosan megjelölendő, s az ápolási dij 14 napra 
beküldendő, mire a megrendelt szoba, illetőleg ágy 
készén várja.

Súlyos esetekben a beteg beszállítására az intézet 
betegszállító kocsija megrendelhető, mely esetekben 
csakis tényleg felmerülő költségek téritendők meg.

A beteg a felvétel alkalmával az ápolási dijat 
30 napra előre köteles megfizetni, s ha ezen időn bellii 
hagyja el az intézetet, a le nem já rt dijat visszakapja.

Az ápolási dijak kiszámításánál úgy a felvétel, 
mint a kibocsátás napja számításba jön.

Uly betegeKnek, kiknek a budai hővizek haszná
lata van rendelve, alkalmuk van a különböző für
dőkbe 20—30 perez alatt eljutni.

Az igazgatóság gondoskodik arról, hogy a betegek 
az orvosi s szolgaszemélyzettel magyar, német, franczia 
angol és szláv nyelven érintkezhessenek és megfelelő 
szórakozásban (olvasmány, biliárd) részesüljenek.

Budapesten, 1894. évben.
A magyar szent korona országai vörös-kereszt egyleté

nek igazgatósága :
(iro/ Csekonicx Endre, Dr. Darányi [gnácz,

v. Ii I. tanácsos olnök. orsz. képviselő fögondnok.

Légy türelmes! Mama arczát nem láthatta, mivel 
j háttal állt mama felé.

Bejött a kertbe, megállt, körül nézett s látta, 
hogy a kertbe nincs senki, elment.

Midőn mama megszólítani akarta volna, már ak- 
j kor a házunk melletti kis utczán haladt fölfelé. Mama a 

kert kerítéséhez ment s utána nézett, szerette volna 
ismerni személyét. Azonban megint csak hátban láthatta, 
a mi bizony ok volt boszszuságra. Egyet meglátott: 
bogy felöltője szürke galléros volt, a mi bizony csekély 
jel a felismerbetésre.

Ugyan Alice, mily furcsa fiatal ember volt az, 
hogy csak a kertbe jött s nem ment be a szobába, — 
szólt Margit.

Halljatok tovább , kezdte Alice. Mama nem 
gyomlált többet, hanem be ment a szobába s azon tii- 
nődötl, a min te most Margit, bogy nem jött be.

A mint igy gondolkozott eszébe jutott az udvarra 
menni, s a reggel félben hagyott munkát elvégezni.

Alig hogy az udvarra ment, kisebbik testvérem 
jött szaladva mamához és sietve beszélte el, hogy egy 
fehér pápaszemlt bácsi járt a szobákban, várt egy kissé 
s látva bogy nincs senki bent, elment.

Mama a szobába lépve, az ablakhoz sietett s 
ugyanazt a fiatal embert ismerte fel benne.

Mikor tőled Ilkám hazajöttem, mama elbeszélte 
nekem ezt a furcsa látogatást. — Egy kissé izgatott 
volt azért, hogy itthon volt, s mégis úgy jön ki, mint 
hogyha nem lett volna hon.

Az a fiatal ember mindjárt először, ha látta, hogy 
nincs senki a kis kertben, ment volna a szobába, s ha 
olt sem volt senki, úgy az udvarra s a külső kertbe a 
inig csak valakivel találkozhatott volna. Hanem nem 
úgy mint ő tette, mindjárt elmenni.

De. édes Alieem, mamád csak láthatta, hogy 
milyen volt külső alakban ? szólt Ilka.

Ó igen. Main a nagyon kidicsérte, hogy csinos, 
elegáns volt Ha az volt, a kit mama sejtett, úgy 
az nagyon megegyezik alakjával.
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Különfélék.
V/. IHÖlt ik < 7.1 t <|r\i-«. ni>'/áuo<K kiállító*.

Miután ezen kiállítás szervizésé annyira előhaladolt 
mar. hogy az ez iránt alkotót*, szabályok mindarról 
iutezkeduek, mi a nagy közönséget érdekli, s minek 
tudása úgy a kiállítók, mint másokra felette szükséges, 
olvasóink tájékoztatása végett ellmtároztuok . hogy 
mindazt közöljük, minek ismetetése hasznos s utha- 
igazitó.

Ezen szempont alá első sorban a kiállítási tár
gyak oda- es vissza szállításáról, valamint csomagoló 
sáról intézkedő szabályzat sorozható

E szerint a történelmi főcsoporthoz tartozó kiál
lítási tárgyak szállításának határideje és módozatai 
nincsenek megállapítva s esak később fognak közöl telni. 
Itt csak annyit emelünk ki, hogy gondoskodás lóg 
történni arra nézve, hogy a történelmi kiállítás tárgyai
nak csomogolása, szállítása esetleg szállítás ideje alatti 
felügyelete, továbbá csomagolása és felállítása tekin 
tétében minden lehető óvintézkedés és könnyítés ál
nál mázt assék.

A többi kiállítási csoport iránt a szabályzat már 
egészeu praecis tételes intézkedéseket állapitól meg, 
melyek közül kiválóan a következő méltó a figyelemre.

A jelenkori csoportokba tartozó kiállítási tárgyak 
— az előleges kiállításra vonatkozók kivételével — 
1890. évi márczius hó lilétől april Ifj-ig, a képzőmű
vészeti csoportba tartozó műtárgyak pedig 1890 évi 
marcz. 1-tői márczius hó 3 1-éig bocsájtattalnak a kiállt 
lási területre.

A vidéki kiállítók feladata, tárgyaikat oly időben 
az illető szállítási vállalatnak átadni, hogy ezen határ
időkön belül érkezzenek' Budapestre.

Ezen határidők az igazgatóság részéről kivételes 
esetekben, igy például oly tárgyakra nézve, melyek 
hosszabb ideig tartó becsomagolás által kárt szenved
nének, nagyértékü tárgyaknál stb. megváltoztathatók ; 
mind azon által köteles a kiállító a tárgyak kiállító 
sóval kapcsolatos előkészületeket az általános határidőn 
belül megtenni.

Külön intézkedés tárgyát képezondi azon határ
idő megállapítása és az érdekeltekkel való közlése, 
a melyben kiállítási tárgyakat képező építkezések 
anyagai úgy nem különben alapozási munkálatokat 
igénylő, valamint terjedelmes és hoszszabb ideig tartó 
felszerelésekkel összefüggő kiállítási tárgyak beszálli- 
tandók.

A csomagolás és a kiállítás területi re való szállí
tás eszközlése, valamint az ezzel járó kiadáson viselése 
a kiállítót terheli. Minden küldemény bérmentve kül
dendő a kiállításra.

llogy a szállítási költségek viselésére, nézve 
kivételes eljárásnak mely esetekben van helye, annak 
megállapítása külön intézkedés tárgyát képezi.

Csinos, barna, szabályos férfias nrc.z, fekete pely- 
liedezó hejuszsz.nl s megnyerő modorral. Mama igy irta 
le külső alakját annak , a kit gondol.

Vége van már Alice? nincs folytatása? szólt 
Margit.

De kedveseim legyetek türelemmel, hiszen nem , 
kerepelhetek olyan gyorsan !

No de l ka, — mi van ezen nevelni való? .'gazán 
mily naivak vagytok. — 11a nevettek, nem folytatom 
tovább, pedig tudom, hogy a kíváncsiság majd meg öl 
benneteket.

Alice kedvesem, ne haragudj, folytasd esak to 
vább hiszen oly érdekes. Nagyon komikus arczczal 
ejtetted ki. hogy nem kerepelhetek gyorsan, s ezért ne
vetünk. szólt Ilka.

Jól van, folytatom, mely úgyis rövid, mert vege 
felé vagyok már.

A múlt hónap augusztus tizenharmadikán vasárnap 
igen szép verófényes nyári idő volt. Apa már korán 
reggel eltávozott hazulról, hegyi fenyves erdőkbe baran
golni. Még ebédre se jött haza, s igy nagyon unal
masan telt el az idő.

Délután egy regényt vettem kezembe olvasni, 
mely igen untatott. Mama azt tanácsolta, hogy menjek 
kisebb testvéreimmel a hozzánk nem meszsze levő erdei 
útra sétálni nehány perezre. Örömmel fogadtam el a 
mama engedélyéi, s a már megkezdett regényt ma 
gammal vittem.

Nagyon szeretem azt. az erdei sétányt, jó emlékek 
tűznek hozzá, mivel mondhatni ott nőttem tel. - Mi 
dón kisebb voltam s az iskolából kijöttem, többi leány 
gyermek társaimmal késő estig ott cl játszadoztunk

Az erdő aljában egy lócza van s én arra ültem 
kis testvéreimmel s a regény olvasását folytatni 
kezdtem.

Egyszerre a sétány túlsó oldaláról S/> pesy Albert 
j'ht atyjával, kik illő lelmcseii köszöntek nekem.

(Folyt, kbv.)
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A csomagolásra a legnagyobb gond fordítandó ós 
a tárgyuk minőségéhez képest a legszilárdabb csoma
golási mód és anyag alkalmazandó. A hol lehetséges, 
szilárd ládák használandók, melyek fedele csavarszegek-
kel zárandó le. A cziinlapok és ragjegyek megóvására 
a ládák faléczekkel szegelendők közül.

Egy csomagba vagy táblába esak egy kiállítónak 
egy csoportba tartozó tárgyai helyezhetők el.

Kivételit képeznek :
a) azon esetek, a melyekben egy kiállító több 

csoportba tartozó kiállítási tárgyából az igazgatóság 
engedélyével gyűjteményes kiállítást rendez;

b) több kiállító áltál egy és ugyanazon csoportban 
rendezett gyüjtomenyes Kiállítás lárgyai. Sz. ./.

Selmee/. K o s-u lImák ! Városunkban a lég 
nagyobb magyar halálhírére azonnal kitűzték több he
lyen a teke,te zászlói, s a hangulatnak megfelelően 
városunk külsőleg is visszatükrözte a gyászt. Előre 
láthatólag szerdán a törvényhatóság ünnepe mellett a 
társadalom összesege is lerója a kegyelet adóját. Az 
akad. ifjúság küldöttel menesztett s koszorút kül
dött 1 úrinba. — Bővebbet ma még nem mondhatunk.

Ma réz in* l.j-e ii cziinü közleményéből lapunk 
előbbi számának Kimaradt annak fölemlitése, hogy a 
nemzeti ünnepen, még pedig a szélaknai honvédsirok- 
nál is a Szt. Erzsébetegylet is képviselve volt: Ocsovszky- 
Markovits Mária elnök s Cserey Adölfné alelnök úrnők 
személyében. Készséggel pótoljuk helyre mulasztásunkat.

— H onvédőink j  v ám  e lapok szerkesztője 
által kibocsátott felhívásra a következő adakozások 
történtek. Szószerint közöljük az aláírásokat: (folyt) 
GlUckstlml Gyula 1 I r t , olvashatatlan uév 20 kr, 
Liptay László 50 kr, Margótsy János 1 írt, Krause 
József 50 kr. Ileim 50 kr, N. N. 20 kr, Holczapfel 
J. 50 kr, Steril 50 kr, ifj. Steril 30 kr, Rotter Mihály 
-.0 kr, Weisz testvérek 30 kr, Velies György 50 kr,
T. Gy. 20 kr, Singer M 30 kr, Márkus M. 50 kr,
Seidcl Dezső 50 kr, Gretzmaclier Gyula 1 Irt, Szöllösy 
Manó 1 frt, Cseh 50 kr. Welwárd Jakab 50 kr, Ernst 
Linót 50 kr, tíalkovitz 50 kr, Málz Fcrencz 20 kr,
Jtihn Vilmos 50 kr, Ti 11 Dénesné 30 kr, Geiger 30 kr,
Wnutsko F.-né 30 kr, Greguss 30 kr, Niemau H. 30 kr, 
Dukasz Gyula 20 kr, ifj. Bartb Antal 30 kr, Trgina 
Antalné 3(! kr, Dessewffy I frt, Sz. J. 20 kr, H. J. 
20 kr, N. J. 20 kr, J. 20 kr, N. H. 20 kr, Csanády 
Gerő 30 kr, Bencze 1 frt, Bukovicb 30 kr, Geiger 

I Bernét 30 kr, Hermáim I fit, Joerges Ágost 1 frt, 
j Gseti Ottó 1 Irt, Faliér Károly 50 kr Brozse;< János 
| 30 kr, Weisz Ignácz 20 kr. Friebert F; 30 kr, Dr. Tóth 
, I frt Olvashatatlan név 1 frt, Kostcuszky 1 frt, Schimdf 
; N. 50 kr. Oregus 50 kr, Kriaszter J. 30 kr, Szentistváuyi j 
i oO kr. Krausz Géza oO kr, Immerblum Károly 50 kr, I 
■ Lindmayer János iái kr, Szilaveezky Flóris 30 kr. * 
| Sehelle 50 kr, Stanga Adolf 30 kr. Schuszter M. 20 kr.

Dr Tarnllieb 1 frt, Weiner Lipól 20 kr, olvashatatlan 
: né\ 0 kr, Kaekelmaii K 1 frt, Wagner 40 kr, | 

\\ 30 kr, l'izely K. .»(> kr. II. A. 30 kr, Storeli János |
1 frt, l'éesi 50 kr, Megyeri Vilmosné 30 kr. R. M. 10 
kr, Lesivánszky József 1 frt , Stahl Lipót 80 kr, 
Kiidi-I Nándor :!0 kr, Goldbninner Sándor I frt, Bnks !
2 frt, Baum- rili Gy. 2.) kr. Picém Alajos AD kr. Kralik I 
20 kr, Balázsy 50 kr, N. N. 1 fit, lleli Jakab I frt, j 
Irgalmas nővérek 20 kr, Kaelie'.mau Gáspár 50 kr, I 
Daiibner János iO kr. (’sernák Sándor 10 kr, Kamrák j 
Imre 40 kr, Csernv József 20 kr, Dr. Fodor László |
1 frt Cborven Andor I frt, Ileyder Antal I frt, N. N.
•10 kr — Összesen 101 frt 50 kr. - Ezzel kapcsolat
ban hálás köszön etem kifejezése mellett van szerencsém
a szives adakozókat értesíteni, hogy a kiosztás 50 frt 
erejéig folyamatban vau ugyan ; azonban tekintettel a 
jelentkezők nagy számára s azon nehézségre, inelylycl 
egyesek honvéd voltának (leigazolása jár, egymagám 
által nem végezhető be. Így egyelőre 50 Irtot a Nép 
bankba helyeztem el, s a honvédek és özvegyek név
sorának Összeállításához fogtam. Vörös Ferenc*.

— A lévai d a lá rd a  liiisvéf másodnapjára terve
zett hangversenyét Kossuth halála miatt későbbre ha
lasztotta a rendezőség.

E lhallak  73. Gasparecz Fereucz 38 éves, rk. 
PlilysifN Pulmonam, márczius 17-én. <4 Scliwarcz Márton 
7 eves. cv., végelgyengülés. 18-án. 75. Kögl László 23 
éves rk , öngyilkosság, 18-án. 70. Káderjuk Mária 
tigyermi ke ev , Partus praeinatarus 20-án.

Óng>ilkoW itc Kögl László üvegessegéd e hó 
i8-án egy háztetőn ülve főbe lőtte magát s azonnal 
meghall, 'rétiét elmezavarban követte el, melyet való
színűleg nagyzási hóbort idézett ebi. .Sajnáljuk szegény 
apját.

K endőn  liirek. R ndőrkapitányi hivatalunk 
közhírre teszi a m. kir. helügyministerium 51201/1887. 
számú körreiulelelel, mely szerint azon szülők, rokonok, 
gyámok vagy felügyelők, kikm-k gondjára bizolt 12 éves

uél fiatalabb gyermekek a vasúti sínekre követ rakuak, 
a vasúti átjárók korlátáit felnyitják, vagy beteszik, a 
vasúti jelzőket megfordítva állítják, a vonatokat kővel 
dobálják s általában a hasonló cselekményükkel a vasúti 
közlekedés biztonságát veszélyeztetik, a kelló felügyelet 
elmulasztásával kihágást követnek el, 2—loO frtig ter
jedhető pénzbüntetéssel, behajtatlanság esetén megfelelő 
elzárással fognak bUuteltetni. — Fém találtatott. E hó 
20-án a belváros fóutczájáu 2 frttal telt kis tárcza ta
láltatott melyet igazolt tulajadosa a kapitányi hivatalban 
átvehet. — Aranyláncz. Értékes óraláuezot talált minap 

I egy szabóinas, ki azt a kapitányi hivatalnak szolgál- 
: tutin át. A szerencsés találó 2 frtuyi jutalomban része- 
| stilt az igazolt tulajdonos részéről. —- Két nayyokb kulcs 
\ van letéve a kapitányi hivatalban, mely a Ferencznkua 
j közelében találtatott. — Meyszüntetett szemétdomb. A 

v árosi kórházhoz vezető utón volt szemétdomb megszün- 
| tettetvén, a városi szeméthordókocsi ezentúl minden 

reggel 8 órakor a „Iíöszla" városrészben lög járni s a 
I Sosko báz előtt megállva a szemetet fölvenni.
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Nyilttér.
I lcnnchcru  <i. (es. kir. udvariszállitó sclyem- 

| g y á r .-1 Zür ichben .  pr ivűfmegrendelőknek  köz
vet lenül szállít: fekete, fehér és hzíiic* selyem- 
szöveteket, méterenként 4 5  krtól I I  frt  (15 kr ig

i póstabér és vámmentesen, sima, csikós, koczkázott és 
1 mintázottakat, damasztot stb. (mintegy 240 külöra- 
í bőző minőség es 2000 külömböző szili s árnyalatban). 

Minták póstafordulóval küldetnek. Svájczba czimzett 
levelekre !0 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. 1

H i r d e t é s e  k.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX><X

Tudomásul.
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására 

adni, liogy bécsi és budapesti bevásárlási utániról vissza
érkeztem és úgy

kész férfiruhákban, 
divatáru czikkekben

valamint sajátkezüleg kiválasztott divatos franczia és 
angolszövetekben a legnagyobb raktárral rendelkezem 
és mindennemű ruháknak elkészítését saját szabóm 
által eszközlöm. Vagyok tehát oly bátor a n. é. kö
zönség b. figyelmét raktárom megtekintésére felhívni és 
mint eddig, úgy ezentúl is az lesz a legtöbb törekvésem, 
hogy a n. é. közönség megelégedését és pártfogását jó 
áruval, szolid és olcsó kiszolgálással magamnak minél 
nagyobb mértékben kiérdemeljem.

Magamat továbbá is a n. é. közönség pártfogásába 
ajánlva maradtam kellő tisztelettel

Singer Miksa.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H  i i -d u té . - i .
LADÓ. Samu ur tulajdonát 

képező 35 holdból álló szántó
föld és rét szabad kézből eladó vagy bérbe

adó jutányos ár mellett.
Az alsó utczában özv.HEH BEADÓ.

MEGVÉTELRE

szemben fekvő Mell-féle ház első emeletén 
4 szoba, két előszoba, konyha,' éléskamara 

stbböl álló lakás olcsón bérbeadó.
kerestetik egy 

nyaralásra alkal
mas ház kerttel a városon kívül.

P j  i kisebb ház, 3 szoba, udvar és kis 
I jU í  kerttel'a FeLóRózsautczában eladó, 

vagy bérbeadó.
TíFItlTK \ IlD Klli Vi,raos urD L D l i  L i. i  l ' v j  lajdonát képező, úgy 
nevezet „kis lyukTkormahelyiség, iio/.zátar 

túzokkal.
1>1?R \\V \ I il Fizéb  károly urtu- 
D l i l l  I M * lajdonát képező nyaraló
a Zsindely helyen’,fürdóhasználattal, a nyári 

idényre.
Mindezekről valamint még több más házak el- 

ailásáról és bérbeállásáról, bővebb értesítést ad
Selmeczbányán 1894. márezius-havában

I ?  Í«3 ll1  Olt* 1 
ü ey n tík .
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a ii. é. közönség becses figyelmét 
a következő hirdetésre.
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