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Egy uj ventilatio rendszer.
Angolországban Tobin ur egy igen egyszerű lég- 

javitó (ventilatio) rendszerével tön a legjobb ered
ménynyel kísérleteket és ennek folytán az említett 
rendszer számos nagyobb középületek, kórházak és 
kaszárnyákban alkalmaztatott is.

Minden e nemben czélszerü újítást egészségügyi 
szempontokból örömmel üdvözölünk, mert a tapasz
talás míg egy részről kétségbe vonllátatlanul kimu
tatta, hogy a tiszta fris levegőnek hiánya igen sok be
tegségnek egyedüli létrehozója, addig más részről azt 
is meggyőzőleg bebizonyította, hogy igen sok beteg
ség eltávolításánál a íris és tiszta levegő játsza a leg
jelentékenyebb szerepet.

Többször említettük a levegőnek emberek által 
lakott zárt helyiségben történő megromlási módját ; 
az ember valamint a világitó készülékek az élet és 
elégéshez megkivántató élenyléget a levegőből elvon
ják és az emberi testben vagy a világitó gyű-anyag
ban tartalmazott szénnel egyesítvén azt, szénsavas 
léggé alakítják át. E szénsivas lég szaporodik ott, hol 
a légmegujitásnak alkalma hiányzik. És a szokott 
módon eszközlött légujitási módok nem mindenike 
felelt meg eddig a valódi igényeknék. Némely szobá
ban például a néha nagyon érezhető léghuzam daczára 
is igen kellemetlen, bűzös levegő foglaltatik, másik
ból, ha például a kályha füstöl s ettől szabadulandó az 
ablakot kinyitjuk, nincs mód benne, hogy a füst az 
ablakon kimenjen; nagy füstgombolyagokban látszik 
az ablakon egyik perczben kitódulni, hogy a másik
ban a szobába visszanyomulhasson.

Említett feltaláló rendszere ezen bajokon segíteni 
ígérkezik. A ventiláló cső az ablak alatti faltól jön és 
onnan a falban fölfelé 6—7 lábnyi magasságra a padló 
felett nyílik a szobába, és pedig minden mozgató erő 
segítsége nélkül hoz kívülről fris és tiszta levegőt. A 
nyilás a szoba teteje fölé van irányozva és a rajta ki- 
ömlő levegő először is a tető fölé áramlik, de nem 
hatol oly magasra, hanem erősebb légmozgás nélkül 
szétözönlik a lakszoba egész terében. Hogy mennyire 
ment e légmegujitás és légáramlat minden1 erőszako
sabb mozgásoktól, mutatja az, hogy három hüvelyk-

nyire a nyíláshoz közelített gyertyalángja legkisebb 
lobogást nem mutat. Ez utóbbi körülmény teszi az 
említett ventilátiot rendkívül fontossá, különösen oly 
helyiségekben, 1 tol vagy betegek vagy pedig hűvesebb 
levegő iránt érzékeny szervezettel bíró egyének tar
tózkodnak.

De a ventilatio természete megkívánja, hogy a 
kívülről hozott levegő jó minőségű legyen és ennél
fogva ott a hol a szoba külső fala valamely rósz és 
berekedt levegőjű zárt udvarra nyílik, az utczáról 
vagy a háztetőről csöveken át a fris és tiszta levegőt 
hozzá vezetni szükséges.

Ezen felhozott okok elegendő fontosságúak arra, 
hogy építészeink a leirfc ventiláló rendszerrel kísérle
teket tegyenek és azok eredményét a nagy közönség
gel tudassák.

A budai vizgyógy-intézet.
Sokszor találkozánk a hidegvizgyógymódot igény

lő beteg ismerőseink közöl olyanokkal, a kik felületes 
vélemény képzés folytán a hidegvíz gyógyászati alkal
mazását csakis külföldön vélték kivihetőnek. Mintha 
bizony egy alapos készültsége és gyakorlottságu ha
zánkfiának lehetetlenség volna a hidegvizgyógymódot 
nemcsak teljesen sajátjává tenni, de azt olyan, sőt mond
hatni nagyobb eredmények felmutatásával is tényle
gesen a szenvedő emberiség javára gyakorolni.

Hazánkban az igy gondolkozók serege nagy és 
ezeknek hasztalanul szónokolnánk a hazai megfelelő 
sőt jobb erőkről, sőt azt is hiába mondogatnók nekik, 
hogy Franczia-, Angol- vagy Németországot ép azon 
hazafiul érzület tévé és teszi nagygyá és gazdaggá, 
hogy szereti sajátját és nem keresi külföldön azt, amit 
honában is feltalálhat.

A hidegvizgyógyászat óriási előnye épen abban 
nyilvánul, hogy általánossá lehetséges annak alkalma
zását tenni, sőt hogy rendkívül egyszerű és természeti 
igazságokra fektetett alapelvei mindenütt és mindenki 
által gyakorolhatók ugyan, de fájdalom, jelenleg 
még annyira hátra vagyunk, hogy nem szólva az or
vosegyetemek hallgatóiról, az orvosok legnagyobb 
része előtt a hidegvizgyógyászat alapelvei és practi- 
cuma részint közönyös, részint ismeretlen dolognak 
nevezhető.

De még ezen kívül számtalan okot hozhatnánk 
fel, melyeknél fogva a hidegvizgyógyászatnak alkal



mazását egy czélszorüen berendezett és jeles orvos 
által vezetett intézetben sokkal előnyösebbnek tart
juk. Az étrend és a szükséges önmegtartóztatás úgy 
mint a következetes kitartás, nemkülönben jó levegő, 
jó minőségű viz, rendes foglalatosságnak száműzetése 
és főképen a betanitott szolgálat, mind olyan dolgok, 
melyeket a beteg otthon és intézeten kivül nem min- 
dig képes feltalálni.

Hogy személyesen győződjünk meg az emlitett 
körülményekről, múlt héten látogatást tevénk Dr. Vas- 
kovits János jeles vizgyógyászunk czélirányos és min
den igényeknek megfelelőleg berendezett intézetében, 
mely a budai rész városmajor-utcza 318. szám alatt 
található. Habár nem épitészeti külczifrasággal de an
nál barátságosabb lakályos kinézéssel biró helyiség 
az odaérkezőre jó hatást gyakorol. A magasan fekvő
ház jó levegője elféledteti velünk, hogy még a főváros 
határain belül vagyunk. A környék tájképe gyönyörű 
és mondhatni festőileg szép ; az intézet egy holdnyi 
kiterjedésű kertje és a város-major nagy terjedelmű 
sétányai lehetővé tesznek mindenféle irányú és terje
delmű séta-mozgást; a közeleső ló vasút, a fogaskerekű 
hegyi pâlyn, a svábhegy, zugliget és a főváros többi 
részeivel kényelmes és olcsó közlekedést tesznek le- 
netővé Az intézet igazgató-tulajdonosa bizalmat ger
jesztő egyéniség, a ki tudományáért és gyógymód
szeréért lelkesülni tud, de e mellett nem elfogult és 
betegeinek jólétét föléje helyezi az önérdeknek. Az 
intézetben ugyanis csak az olyan beteg vétetik föl, a 
melyiknél a vizgyógymód által javulás eredménye 
várható.

A szobák berendezésénél a tisztaság és czélszerü- 
ség szembetűnő, mit különösen helyeselhetünk, a be
teg szobájában nem mosatik le, hanem pár lépést téve, 
a tágas fürdőhelyiségbe jő és ez által a lakszobák fa
lai a nedvességtől megóva maradnak. A fürdő-helyi
ség készletei douche-ai kitűnőnek nevezhetők. A viz 
hőmérséklete 8—9 R'; jósága hires (a város-majori 
viz). A társalgó terem zongorával, tekeasztallal és hír
lapokkal a kedélynek és szellemnek tápot és szóra
koztatást nyújt. Megemlíthetjük a vizgyógymód rokon 
gyógymódjait, a testgyakorlatot, tornázást és villa
nyozást, melyeket azzal összekötve, vagy különösen a 
czélnak megfelelőleg az intézetben alkalmazni lehet.

Az intézet 58—60 beteget képes befogadni ; a 
nagy számú esetek közül, melyeknél a gyógykezelés 
kitűnő eredményt mutatott fel, felemlítjük a követke
zőket: idegbetegségeknél, melyek között hysteria, fáj
dalmas és nagy fokú görcsbántalmak esetei kezel
tettek az intézetben, bámulatos eredmény éretett el. 
Kezdődő gümőkóros vagy idült tüdő-hurutos betegek 
nagy számban hagyták el meggyógyultan az intézetet, 
felemlítjük a gyomor és alhasi bántalmakat, ezek kö
zött az arany-eret, továbbá a köszvény és csuz-beteg- 
ségeket, melyeknél bizonyos siker volt elérve és kü
lönösen figyelmeztetjük olvasóinkat a váltóláz és en
nek folytán beálló lépdaganatokra, hol a legrövidebb 
idő alatt és számtalanszor eszközöltetett gyógyulás.

Ez elősorolt esetekkel nem akarjuk sem kimerí
teni a gyógyítható betegségek számát, sem nem mond
juk, hogy épen csakis ezeknél lenne javallható a hi
degvíz-gyógymód. Annyit tudunk, hogy e gyógymód
nak sokszor kell oly esetekkel megküzdeni, melyek 
már gyógyíthatatlannak tartatnak, de azon nagyszerű

változás folytán, melyet az a szervezetben az anyag
cserére eszközölt behatás folytán létrehoz, sokszor 
bámulatos eredményt mutathatott fel.

És ez okból, kinél a hidegvíz-gyógymód beteg
sége ellen j avail va van, annak melegen ajánljuk, ne 
gondoljon külföldre és külföldi intézetekre, midőn ha
zánk fővárosában minden kedvező körülményt felta
lálhat, és nemcsak a gyógyítás de még jutányosság 
szempontjából is az általunk leirt intézet kielégítheti 
az ide jött beteget.

Hogy az intézet valóban jutányos, arra nézve a 
szobák és az ellátás hetenkinti költségét ezennel kö
zöljük :

A szobák ára hetenkint 4 frt 20 krtól kezdve 
12 frt 60 krig változik, .nagyság, kényelmes berende
zés és csinosság vagy egyszerűség mérve szerint.

Egész napi teljes ellátás hetenkint 8 frt 40 kr.
A fürdőszolga hetibére egy forint.
A beteg magán vendégének ellátása 4 frt 20 kr.
A vizgyógymód használatáért bárminő és bár

mennyi fürdőmüvelet van is orvosilag elrendelve, he
tenként 4 frt 20 kr fizetendő.

Ezen árakat azért közöltük szánaszerint, hogy 
meggyőzzük a netalán e gyógymódot igénylő betege
ket arról, hogy a leirt intézet jutányosság szempont
jából is különösen ajánlásra méltó.

Bővebb értesítést kiadóhivatalunk is nyújthat.

VI.
A kövéredés ellenszerei.

Az elhízott egyének sokszor nehezen elviselhető 
állapotának gondjai s veszélyei oda utalták a tapasz
talást, hogy megfigyelései nyomán igyekeznék bizo
nyos megállapodásokat érvényre emelni, a földi bajok 
ezen nem épen legnagyobbika, de bizonynyal egyik 
legkellemetlenebbikének elkerülhetése végett.

Az egyéni inclinatioktól — mint legtöbbször más
ban is — itt is nagyon sok függ. S ha mégis a gya
korlati tapasztalás nem is axiómaként, de sok esetben 
sikeresnek bizonyult óvszereit mint megkisérlendőket 
ajánlja: ezt figyelmen kivül hagyni — a kövér embe
riség érdekében — alig lehet.

Nagy discretioval enni, mérséklettel élvezni az 
alvást, sok gyalog vagy lovon eszközlendő commotiót 
tenni : e háromban találkozik a theoria általánosabb 
értékű megfigyelése. De miután arra, hogy valaki ét- 
vágygyal hagyja el a terített asztalt, igen erős lemon
dás szükséges — e téren nem is érvényesülhet az óva
tosság.

Az álmák lemondása is sok szív szaggatásba ke
rül, sőt a képzelődés egész komolyan siet praetendálni, 
ho gy a megszokott alvási óráknak egy elrablott ne
gyede is képtelenné tesz bennünket a nappali munka 
s elfoglaltságra. Hát a lovaglásnak mennyi igénye, 
mennyi apró hiúsága van! Nemes fajú, jóvérű paripa; 
legújabb ízlésben tartott amazonöltöny, s egy felül- 
mulhatlan kedvességü, élénk szellemű kisérő ! Hiány
zik az egyik — elmarad a sétalovaglás is. . . .

Nem marad egyéb hátra, mint az étrendben jutni 
a káros és hasznos megállapodására.

A tésztásoknak — bármily kiadásban jelennek



meg — nagyon elhizlaló befolyásuk van. A kávé, thea, 
liqueur — maga idejében, különösen evés után nem 
kerülendő. Hús félékből ajánlatos a bornyu és szár
nyasok. Kenyeret csak héja nélkül, — sört soha ! Ez 
az elhízásnak legbiztosabb veszedelembe ejtője. Kellő 
idő engedendő az emésztésnek a reggeli és ebéd, nem
különben ebéd és vacsora közt. A gyakori, étvágynél
küli étkezések nagyban elősegitői az elhízásnak. Igen 
ajánlatos kora reggel egy nagy pohár seltzi víz, reg
geli előtt kettő, ugyanannyi a lefekvés előtt. A könnyű, 
fehér asztali bor nem kerülendő. Articsókát, spanyol
laput, spárgát, zellert, hónapos retket mennél többet!

Fiatal lányok közt azon szomorú balhit van el
terjedve, hogy a savanyok, különösen az eczet előnyös 
szolgálatokat tesz az elhízás ellen. Kétségen kívül áll, 
hogy a savanyok élvezete savanyodást idéz elő, de el r 
rabolja egyúttal az egészséget s nem egyszer az életet.

Szomorú példát idézhetek e részben Dijonban 
töltött napjaimból. Ma is szívesen őrzöm emlékét azon 
nemes barátságnak, mely egy fiatal kedves leányhoz 
fűzött, ki társnői zaklató s borzasztó unszolására oly 
aggodalmakat ápolt elhízása felől, hogy nem átallotta 
reggelenkint egy pohár eczettel ellensúlyozni kövére- 
désre agitáló inclinatióit. A kiséri et csak egy hónapon 
át tarthatott, mert végre elgyengülve, arcza rózsáitól 
megrabolva menthetlenül elveszett.

Melancholicus hangulataiból gyakran sejtettem a 
belvilágában beállhatott változásokat, de bizalmas le
leplezései a segítség lehetőségén túlestek.

Ami a chinahéj hatásáról mondatik — nem való
színűtlen. Mindenesetre emeli az összes vitális erőket 
s oly aktivitást kelt a circulatioban, hogy a kövére- 
désre alkalmas gázaknak nincs alkalmuk tömegesedni, 
de dissipáltatnak minden irányban. Tannin is van 
benne annyi, hogy lezárhassa a kövérnyék befogadá
sára rendelt capsulákat. E két körülmény együttha
tása beszélőén tanúskodik e preservativum jó hite
léről.

A hasszoritónak éjjeli nappali használata s foko
zatos, eszélyes kezelése a legsikerültebbnek bizonyult 
gyakorlati óvszer. Akadályozza a g}^omor tultágulását 
s egyúttal az étkezésnél a szükséges táplálékok vétele 
után azonnal tiltakozik a túlkapások ellen. Ha a czél 
eléretett, meg lehet tőle válni s ha kezelése pontosan, 
fokozatosan történt: a gyomor erőt nyer, hogy vissza
szorított stádiumában zavartalanul fungálhasson s ne 
kezdjen újból régi terrénuma visszanyerésének kísér
leteihez. R. K.

Gondolatok
m e z ő m u n k á s a i n k  é l e t m e n t é s - ü g y ö k  f ö l ö t t

Vége.

Ily gyógykezelés mellett nem lehet aztán csodálni, ha 
halandósági viszonyaink mostohábbak a cultur-államokéiuál.

A népmozgalmi táblázatok gyűjtői nem elég szakavatott- 
sággal, nem is elég lelkiismeretességgel bánnak el az adatok
kal olyannyira, hogy azokból a mezőmunkások halandósági 
viszonyait föltüntetui nem lehet, minek folytán kénytelenek 
vagyunk az általános halálozási eseteket megfigyelni s úgy 
kombinálui belőle tárgyunkra, tekintettel lévén arra, hogy a 
kórházak az iparos városokon mégis sokat tesznek a %-0k 
leszállítására, hogy ezen körülmény a mezőiparnál fönn nem 
forog, tehát a halálozás is magasabb lehet.

10 évi átlagban : Poroszországban 33.8, Szászországban

34 x, Bajorországban 34.6, Hollandiában 36 2, Hannover és 
Belgiumban 40^, Francziaországban 41 7, Angliában 43.8, 
Dániában 45.0, Sveciában 46.7, Norvégiában 5 1 8 és h a z á n k 
ban 28.5 — s még az osztrák örökös tartományokban is 32.0 
lélekre jó egy halálozás.

A gyermekhalandóság még kétségbeejtőbb képet nyújt, 
itt már 12°/0-al állunk mostohábban a contiuentalis cultur-ál- 
lamoknál s ezen folytonosan növekvő rósz viszonyunk már
odáig ment, hogy a gyermekhalálozás az összes elhunytaknak 
50°/o-át teszi.

Pedig két éven alóli gyermekhalálozásunk a többi álla
mokkal szemben nincs hátrányban, a miből az következik: 
hogy uj szülötteink nem kevésbé életrevalók mint a többi 
európai nemzetekéi, s hogy igen súlyos társadalmi okoknak 
kell előidézni a későbbi mostoha halandósági viszonyt.

A járványok általi halálozásnál is 9°/0-al állunk mosto
hábban más európai népeknél, az összes járványok áldozatai 
(a cholerát és himlőt azonban kivéve) az összes halálozások
nak 62%-ra emelkedik nálunk. Még az endemicus bajok is 
4°/o-al szerepelnek.

De nem is lehet csodálkozni ezen mostoha halálozási vi
szonyon, midőn nincs intézkedés, nincs életbe léptetve mód és 
eszköz, a melyek a betegség kifejtését, megszülemlését meg
akadályoznák, vagy ha már föllépett, azt megszüntetnék.

Az a nehány kórház majdnem annyi mint semmi, a vidék 
nem veszi hasznát.

Egyedül a megyei és járási orvos az egyetlen intézmény 
a mi a mező munkásokért vau, azt meg már kimutatta, hogy 
nem vezet czélhoz, legfeljebb akkor látja őket a falusi ember, 
midőn valami törvényszéki eset vagy valamelyik uraságnál be
tegség adja elő magát, vagy épen vadászni kirándul falura.

Nekünk erős meggyőződésünk az, hogy ezen országos 
calamitáson csak úgy és akkor lesz segítve, ha mi n d e n  
k ö z s é g n e k  l e s z  l e g a l á b b  e g y  k ó r h á z a c s k á j a  
v a g y  á p o l d  áj a Ott a gyógykezelés biztosabb is, olcsóbb is 
leend.

Hanem persze hogy erre sok pénz kellene, gondolják 
némelyek . . . .  nem oly sok mint sokan hiszik, de kellene 
bármennyi, annak meg kell születni, több mint 4.000,000 em
ber egészségügye, nem kevesebb mint hazánk jövője úgy k í
vánj  a.

Csak az a kérdés : miként lehet ezeu égető szükségen 
segíteni zilált pénzügyi viszonyaink között úgy, hogy kórházunk 
is legyen minden községben s az állam pénztárát se terheljük
meg semmi részben. V a r b ó c z i.

Gözgéppeli cséplés körül támadható tűzesetnek
rögtöni megszüntetése.

A gazdászati gépeknek hazánkba behozatala és 
áldásthozó elterjesztése körül aligha van nagyobb ér
deme valakinek mint Fehér Miklósnak, a kinek a 
Hornsby és Howard kitűnő készültségü gépeivel ezek 
alkalmazásának eddigi ellenszenvét hazánkban sike
rült legyőzni. Fehér Miklós ezen czél végett ismét 
egy alkalmat ragadott meg, hogy gazdászatunk egyik 
fő veszedelmét és jólétünk egyik fő akadályát a tüz
eseteket kevesbíthesse és meggátolhassa azáltal, hogy 
a nála alkalmazásban levő Stick gépész ép oly elmés 
mint rendkívül egyszerű és könnyen rögtön alkalmaz
ható találmányát létesíteni és megpróbálni alkalmat 
nyújtott. Hazánkban oly ritka eset, hogy valamely 
szebb találmány pártfogóra találjon, hogy ezen alka- 
lomnyujtást lehetetlen volt említés nélkül hagynunk 
és utánzásra méltónak ajánlanunk.

A nevezett feltaláló tüzkioltó készüléke a követ
kező szerkezetű : 58 láb hoszzu igen erős kaucsuk cső 
egyik végével közvetlenül a gőzkazánhoz van illesztve 
úgy hogy azon keresztül egy gőzkibocsájtó csap fel
nyitása által a gőz óriási nyomás és sebességgel a cső 
végén kitódulhat és a netalán keletkezésben lévő tü



zet élenyhiány végett és eső alakjábani megnedvesi- 
tés folytán elolthatja, ha t. i. a gépész a cső végét ke
zében tartva azt az égő szalma vagy életre reá irá
nyozza.

A próba az említett találmány nyal a köztelken 
f. hó 4-én délután nagyszámu jelenlévők részvéte mel
lett megtartatott és a jelenlévő gazdasági és biztositó 
társulati tekintélyek a kísérlet eredményével rendkí
vül meg voltak elégedve.

Stick mint értesültünk szabadalmat von találmá
nyára, melynek kezdetleges alakja daczára is attól 
nagy eredményeket várhatni feljogosít.

Vegyes közlem ények.

Sűrű füst és szénsavas légben megfulás. Az „Egyetértés44
S. a Ujhelyből a következő borzasztó szerencsétlenséget Írja le. 
Az úgynevezett „ungvári dombon” hol száz meg száz alagút 
hálózata által képezett egész kis város terjeszkedik a föld 
alatt melyet mind a legnemesebb hegyaljai borok gazdag 
kincstárát messzeföldön ismernek a borkedvelők, egy pincze 
kigyúlt s a gerendázatok közt hamar föllobbant a tűz. A meg
rémült tulajdonos biztatásaira egy piuczeör oltási szándékkal 
nyomult be, de rövid idöu megfulladt s alig volt bullája is 
kivonszolliató. Eközban megjelentek az önkénytes tűzoltók, de 
az oltás lehetetlen volt mert a sűrű füst és szensavlég minden 
belépőt elkábitott és menekülni kényszeritett. Egy bátor tűz
oltó ki mesterségére nézve különben is ezen piuczében gya
korta megfordult bodnár volt, a legtovább hatolt be s ki is pu- 
batolá a tűz fészkét, de a parancsnokság belátván minden a 
pinczeürben kifejtendő oltási művelet életveszélyességét, min
denkinek eltiltá a pinczéhelépé >t, maga pedig körültekinté, 
mely ponton lehetne a tűzhöz legkönnyebben vermet ásatni 
Alig távozott azonban el a vakmerő fiatal ember a tilalom 
daczára másodszor is a pinczébe bocsájtkozott hogy többé 
vissza se jöjjön, A sűrű gőz megfosztá eszméletétől — s csak 
egy segélykiáltást volt még képes hallatni. A künnlévők a de
rekára övezett mentőkötélen ki akarták bűzni de a segély 
utáu kapkodó azt a bordók közé bouyolitá, hogy minden erő
feszítés hasztalannak bizonyult A megmentésre vállalkozók 
közül egynek sikerült odáig jutni, hol elterült, de kivonszolni 
már nem volt ereje. Egész éjjel szakadatlanul ástak egy nyí
lást a földszinröl, s midőn már a boltozatot ÍÖlfesziték, oly 
erővel tódult ki a gyilkos gőz, hogy két ember oly ájulásba 
esett, melyből a gyors orvosi segély is alig volt képes őket 
megmenteni. A fiatal vakmerőségéért meglakolt tűzoltó élette
len és eléktelenitett teste csak másnapra volt kivonható ideig
lenes sírjából.11 — Bizonyosau nem olvasták a s.-a.-ujhelyi 
tűzoltók lapunkban megjelent sűrű füst és mérges gőzökben 
lélegzés czimü czikkünket, mert különben ezen esetre egy 
bosszú lélegzési csövei ellátták volna magokat. Annak elkerü
lése végett, h o g y  a z u t á n  ö n s z e m r e h á n y á s o k a t  ne  
t e g y e n e k  j ö v ő r e  m a g o k n a k  a u e t a l á u i  m u l a s z 
t á s  mi at t ,  t a n á c s o l j u k  a 12-ik és 13-ik s z á m b a n  
l e i r t  k é s z ü l é k e k n e k  m e g s z e r z é s é t .

Az elmebetegségek Párisban oly gyakoriak, hogy nem 
kell keresgélnünk rendkívüli eseményeket, azok elég gyakran 
találkoznak.

E napokban egy párisi rendőr-biztoshoz beállít egy jó 
külsejű és művelt modorú úri ember oly arczkifejezéssel, mely 
borzasztó lelki állapotával össze nem férő rejtély volt. Beve
zették öt a főnökség irodájába és ez felhívta őt, előadni, hogy 
miért jött.

— Biztos ur — felelt erre a jövevény — én öntől kérni 
jöttem felvilágosítást egy dologbau, mely engem személyesen 
érdekel.

— Beszéljen kérem uram — mondá a biztos.
— Hallja tehát kérem — éu óhajtanám tudni, micsoda 

formalitásoknak kell eleget tenni, hogy nőmet guillotine-nal 
kivégezhessem. Én itt idegen vagyok és járatlan.

És látván az erőszakos iszonyodást a biztos arczkifejezé- 
sén, folytatá:

De kérem hisz én szívesen fogok fizetni annyit, a mennyi 
szükséges !

Fölösleges mondani, hogy e különös őrült le Ion tartóz
tatva, kérdezésre „hogy hívják14 Torpele Baptistának nevezé 
magát és nemzetiségéi e nézve olasznak.

Egy amerikai köszénbányában tűz ütött ki, melyneki el
oltását hiába erőltették a bánya-csarnokoknak viz általi te es 
elözöulitésével, a tűz mindig tovább és tovább hatolt és ter- 
jedett. Végre e miatt kétségbe esve, a gőz bevezetését kisér- 
lették meg, miután a csarnokok és illetőleg az egész helyiség 
minden külső nyílását légmentesen elzárták volt. Néhány hó
nap múlva végre kinyiták a bányát és behatolva annak helyi
ségeibe, meggyőződtek arról, hogy minden veszélynek vége 
van és a dúsgazdag kőszénréteg a teljes elpusztítástól megóva 
marad. A gőznek ezen tűzoltási képessége fényes sikerrel ál
lotta ki a próbát ,.Ragué*4 gőzhajón kiütött tűz alkalmával. A 
tűz itt a felhalmozott petroleum-hordók száraz dongafáiba és 
nem sokára a kőolajba magába kapott bele. A tűz azonban 
csakis a hajó alsó részébe bent dühöngött és midőn már telje
sen elveszték felette uralmokat, több gőzcsövön keresztül ve
zettek be gőzt az égő helyiségbe, mi által 10 perez alatt a tűz 
teljesen el lett oltva.

Hirdetések.
Tettey Nándor és Tsa könyvkereskedésében

(Budapest vácziutcza a vastnskónál) megjelent:
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a
Nemorvosok használatára, különös tekintettel azon 
határvonalok kijelölésére, melyen túl nemorvosnak 
gyógyítani nem helyes. Irta Dr. D u d i t s  Mi kl ós ,  
budapesti gyakorló orvos sat.

M á s o d i k  v á l t o z a t l a n  k i a d á s .
Egy kötetben. 24 iv, 376 lap.

Ára fűzve 2 írt 80 kr, bekötve 3 ft. o. é.

Egy jogvégzett
s éveken át hivatalt viselt egyén
ki mint ilyen jeles bizonyítványokkal bir, irodatiszti 
vagy ehez hasonló alkalmazást keres. Ha kívántatik, 
biztosítékot is hajlandó letenni. Értekezhetni levéli- 
leg lap e kiadóhivatalában.

Egy gimnáziumi tanárjelölt
helyben egyes órák adására ajánlkozik. Értesülhetni e 
lap kiadó-hivatalában.

Nyomatott Neuer I-nál (országút és rostély-uteza sarkán.)




