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A prosti tutié.
Fővárosi lapjainkat ha figyelemmel kisér

jük, majd minden számában találkozunk 
e rovattal, melyből csak felháborodással, 
de szomorúan vehetünk tanúságot fajunk
nak, különösen a fővárosi népnek, s 
ezzel kapcsolatosan a tőszomszéd vidék 
lakosságának erkölcsi sülyedéséről.

Ma már egy egész, különálló bünkróni- 
kát képez e rovat; a gyilkosságok s ön- 
gyilkosságok nagyon sok esete e társadalmi 
fekélyre vezethető vissza. Sikkasztás és 
prostitutió, a bűnöknek e két ikertestvére 
ma már állandó rovata a sajtónak.

Könnyelmű fiatalság, a mely még úgy
szólván meg sem nyílt az életnek, még 
a fejlődés stádiumában van, már esze
veszetten rohan az örvénybe; a legőrül
tebb kicsapongásokban dobálja el magá
tól az életerőket; a bűnnek ez ösvényén 
a legrafináltabb ledér személyek társasá
gában öntudatlanul dől a sorvadás, a 
pusztulás karjaiba.

Vén practikus élvhajhászók, kiket már 
csak az úgynevezett specziálitások képe
sek ingerelni, nem tekintve a családok

boldogságát, mindig egy-egy életet törnek 
le a fejhajszolt fejlődő bimbó leszakitá- 
sával; a tapasztalatlanságot, az emberi 
természetben rejlő állati ösztönt, a pénz
vágyat használva fel áldozatuknak meg- 
keritéséhez ; mely szenvedélyek felizgatá
sával rendesen, mint győzők kerülnek a 
bukottak fölé.

Mi oka a corruptió e legundokabb fajá
nak ? Talán már a század vége levegője 
hozza azt magával; avagy a mai civili- 
satiónak lenne követelménye, mely mint 
malum necessariuin töretik? Korántsem? 
Legelső oka e bajnak a családok életé
ben, az elhanyagolt nevelésben, a vallás- 
talanságban keresendő; rnig másik főoka 
az elhanyagolt policziális rendszerünknek 
tulajdonítható. Sok esetben már maguk 
a szülők erkölcstelen élete, könnyelmű ki- 
csapongásaik, miket a gyermekeknek akarva 
nem akarva látniok, hallaniok kell, adják 
meg az első lökést a még gyenge sarja- 
dék erkölcstelen nevelésirányának. Már 
a szülői háznál nyílik meg a gyermek 
szeme a rósz példára; mig az emberi 
kíváncsiság, az örökké kutató szellem, 
mely már a gyermekben is megnyerte

kifejezését, a megfogamzott bűn csiráját 
tovább fejleszteni iparkodik.

Sok esetben, hol a szülők bál’ elég 
lelkiismeretesek arra, hogy az élet myste- 
riumát gyermekeik előtt, eltitkolják, maga 
a ferde irányban vezetett, könyelmü neve
lés, a gyermekeknek felügyelet nélkül ha
gyása, romlott elemekkel engedett érint
kezése oka a prostitutió fejlődésének. S 
mig a szülők álmukban sem mernék 
hinni gyermekeik romlottságát, addig ezek 
már régen túl vannak az élet titkának 
ismeretén, s csakis a bekövetkezendő ön
kénytelen leleplezések döntik halomra a 
gondatlan szülők reményeit.

De tagadhatlan az is, hogy policziális 
rendszerünk nem kevésbbé erős rugóját 
képezi a bűn ez elharapódzásának. Fő
városunkban különössen ezrekre megy 
azok száma, kik a türelmi bárczával 
zsebükben, mint notórius erkölcstelen 
személyek fel s alá lézengenek, hogy a 
fiatalságnak, a tapasztalatlan gyerkőczök- 
nek hálót vessenek, kiket ha egyszer 
hatalmukba kerítettek, az élvvágy révén 
a bűnök halmazába döntenek.

De nemcsak gyermekek kerülnek e

TÁRCZA.
Azok a régi orvosok.

Irta: Magyar Gyula.
Ahogy az orvosi tudomány terén a szen

vedő emberiség javára újabb és újabb vívmá
nyok jutnak köztudomásra, ahogy a felfedező 
emberi elme egymásután győzedelmeskedik a 
legveszedelmesebb nyavalák mikrobái felett ;éppen 
oly rohamosan pusztul ki a régi orvosvilág egy 
külön osztálya s a század végével együtt örök 
pihenőre tér, feltámadhatatlanul. Igen, azok a 
joviális öreg urak. a derék kirurgusok egymás
után tűnnek el, mint a hogy lepereg az ősz
szel még a gallyon maradt levél, hogy helyet 
adjon az uj rügynek, az életerős hajtásnak.

Elvétve, itt-ott a vidéki városokban akad kö
zülük még egy-egy, hírük és nevük fentartója- 
ként. Nem azért immáron, hogy betegeket gyó
gyítson s minden betegség óvszeréül vért csa
poljon a pácziensek ereiből, hanem inkább azért, 
hogy czéltáblája legyen a társaság jó és rósz 
éleseinek.
* Pedig hát a gúnyolódást éppen nem érdemlik 

meg ezek az öreg urak, most, hanyatló napjaik
ban. Nem ők az okai, hogy az orvostudomány 
hatalmas fellendülése elsodorta őket az embe
riség szolgálatából és múltjukat emlékké vál
toztatta át. Katonák voltak ók is Aesculap szol
gálatában, derék, jóravaló katonák, akik amíg 
kevés tudásukból tellett, megtették kötelessé
güket s mikor elérkezett az idő, hogy egy vér- 
tezettebb nemzedék következett utánuk, akkor 
panasz nélkül félreálltak az útból, visszavonul
tak officzináikba, vagy oda, ahol épp oly kö
zömbös dolog már a szerűm, a vérsavő is. mint 
a köpöly: a másvilágba, a szív várába.

Aki megírja majdan e tűnő század orvosai
nak történetét, bizonyára nem feledkezik meg 
róluk sem, mint ahogy eszünkbe jut egyikünk- 
másikunknak is az a tipikus alak: a .doktor* 
íir a régi világból, amint az elmaradhatatlan 
érvágóval zsebében s hóna alatt a kopott eser
nyővel Siet végig a város utczáin, nagy tiszte
letben tartatván, különösen az asztalosmesterek 
által, akik mikor gyakori elfoglaltságban látták 
derék tudósunkat, biztosra vették, hogy nagy 
kelendősége lészen a koporsónak.

És az emberiségnek eme derék barátai a 
maguk idejében a megérdemlett népszerűség
nek örvendettek. Ha a mai nagyon tudós fiatal 
orvos-doktorok csak fele annyi népszerűséggel 
dicsekedhetnének, mint annak idején a jó kirur
gusok, akkor bizonyára ma több orvos tagja 
volna a tisztelt Háznak is, ahol tudvalevőleg 
szintén elkelne néha-napján egy-egy jóravaló 
orvosi tanács vagy konzultáczíó, különösen azon 
alkalmakkor, mikor például a paralvzis ipro- 
gressziváról s hasonlatos dühöngő nyavalákról 
vagyon szó az urak között. Az ilyen betegsé
geknek a meggyógyitására különítsen jó mód
szere volt néhai kirurgusainknak. Radikális, de 
hathatós módszere. Íme a péida:

Veszprém városában még alig két évtizeddel 
ezelőtt is mint orvos működött Szebenyi Imre 
bátyánk, a derék kirurgus, hogy légyen áldott 
az ö emlékezete. Nem volt a földön lévő em
beriségnek valamelyes nyavalyája, melyet ő 
sikkerrel ne gyógyított volna. Keze alatt a be
teg vagy meggyógyult, ami az ö tudásának kö
vetkezése, vagy meghalt, ami meg az. Isten 
rendelése volt, de gyógyulatlán senki sem ma
radt. Különösen híres vala azonban Szebenyi 
uram a bolondok gyógyításában. Messze főidről 
hozták hozzá a szerencsétlen elmebetegeket, 
akik közül nem egyet egészségesen adott vissza

| az életnek, övéinek. Pedig elég különös volt a 
módszere.

Egy alkalommal fiatal, huszonnégy éves embert 
hoztak hozzá. A szerencsétlen egy református 
papnak a fia volt, különben maga is theologus. 
Az volt a rögeszméje, hogy a vallási üldözések 
korszakában él és máglyán fog eiporladni. 
Elborult elméje szörnyű víziókban kápráztatta 
eléje az égő máglya felcsapkodó lángjait, 
melyek lassú gyilkolásssal égetik üszőkké testét.

Szebenyi uram megvizsgálta a páezienst, 
azután azt mondta hozzátartozóinak:

— Hagyják nálam, egy hét alatt kigyógyitom 
az eszét.

Szavának állt. A beteg alig volt nála két 
napig, mikor az orvos fokéit éjszakának idején 
és lakása elzárt udvarában egy máglyához 
hasonlatos farakást halmozott össze, a köze
pébe egy rudat erősítve. Mikor ezzel megvolt, 
bement a beteghez :

— Készülj, elérkezett az időd, a máglya
készen áll. *

A szerencsétlen fölkelt s követte az orvost, 
folyton zsoltárokat énekelve, mint tették hajdan 
a vallásók vértanúi.

Mikor kiértek az udvarra. Szebenyi uram 
pácziensét felsegítette a máglyára s hozzákötötte 
az abból kimagasló rudhoz. Az őrült szemeit 
égre függesztve, lelkét a mindenek urának 
kegyelmébe ajánlotta, a doktor pedig a máglya 
elé egy rakás szalmát tett és azt meggyujtotta.

Mikor a lángok a szerencsétlen körül — bár 
jó távol tőle — felesapódtak, az egyideig csak 
nézett a rémülettől megüvegesedett szemeivel, 
egyszer azután velőtrázó sikoltással össze
rogyott.

Szebenyi doktor, mint aki jól végezte dolgát, 
eloltotta a szalmát s pácziensét levéve a fa
rakásról, bevitte szobájába, nagy gyöngédséggel
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hogy uton-utfélen, a korcsmákban, kávé- 
házakban találkozunk már a syrének egész 
társaságával, kik a legleplezetlenebb mo
dorban iparkodnak üzletüknek teret nyitni.
Legfőbb ideje volt már ez intézkedésnek, 
mert a közegészségügy maga is követelte 
az eljárás e szigorát, melynek illustrátió- 
jául el nem mulaszthatjuk itt megemlíteni 
azon nálunk előfordult borzalmas esetet, 
hogy egy kis öt éves gyermek, az illem
hely használatával oly fokú veneriával 
inticziáltatott, melyben ma az egész test 
a rothadásnak esik áldozatul, s a szülők 
kétségbe esve kapkodnak a mentő esz
közök után.

Községünk jól felfogott érdekében csakis 
hálával adózhatunk főszolgabírónk erélyes 
eljárásáért, bár gyakrabban óhajtanok 
hallani a minap e téren sújtott személyek 
jajveszékléseit, mert ha ezek jajgatnak, 
az erkölcs nevet, de ha a prostitutió ujong, 
a közerkölcsiség, a közegészségügy tartja 
halotti torát. Cato.

A jövő világítási anyaga.
A múlt hétfőn d. u. 5 órakor az „Aeetylen- 

gáz részvény-társaság“ helyiségében (Andrássv- 
ut, 13. sz. a.) előkelő, főurak és újságírókból 
álló társaság gyűlt összey hogy megtekintsék a 
jövő világítás anyagát: az acetylen-gázt g össze
hasonlítsák a közönséges világító gázzal, A 
rendkívül érdekes bemutatáson lapunk részéről 
a szerkesztő s egyik munkatársunk volt jelen.

Csak a legnagyobb elragadtatással szólhatunk 
a látott és tapasztalt dolgokról s amit azelőtt 
csak kétkedve fogadtunk, ma már meggyőző
désből örömmel állítunk mi is, azt t. i. hogy 
az acetylen-gáz világítása a jövő, ez a legköze
lebbi jövőnek az egyedüli világítási anyaga.

Meggyőződéssel merjük állítani, hogy egy pár 
év múlva a legszegényebb munkás néposztály 
lakóházában ép oly otthonos lesz ez á  világító 
anyag, mint a nagy úri termekben, mert min
den kellék meg van arra nézve, hogy ez a 
világitó anyag átalános elterjedésnek örvend
jen, akár az olcsóságot, akár a fény tisztasá

giit és erejét, akár a kezelés veszély telin é 
egyszerű voltát tekintsük.

Az aeetylen-gáz nem más, mint vegyi össze
tételű szénköneny, mely 7.7 rész könenyt és 
92.a rész szénenyt tartalmaz,' tehát szénenvben 
kiváló gazdag test s ennek a körülménynek 
tulajdonítható, hogy égésénél kiváló világom fény 
keletkezik.

Acetylen-gáz nyeréséhez elégséges, ha egy7 
újonnan felfedezett vegvüléket: a „calcium- 
carbid“-ot közönséges vizzel hozzuk érintke
zésbe.

Az aeetylen színtelen, Íztelen gáz, határozott 
ammóniák szaggal; valamivel könnyebb a leve
gőnél.

Mint minden uj, korszakot alkotó oly talál
mány, mi ezélszerü voltánál fogva a kevésbé 
ezélszerü találmányokat leszorítani van hivatva 
s ezáltal érdekeket veszélyeztet — úgy az 
aeetylen-gáz ;s, mióta a tudományos világban 
ismeretessé vált — a leghevesebb támadáso
kat volt kénytelen eltűrni; mindenféle hibákat 
tulajdonítottak neki, melyeket az érdekeltek a 
kétségtelenül veszélyes konkurrensre csak ki
találni tudtak. Azzal vádolták, hogy kellemetlen 
bűzt terjeszt, rossz, kormos és nem világos 
lánggal ég, fémeket megtámad, veszélyes, mert 
könnyen felrobban, végül és főleg, hogy mérges 
még pedig oly mérvben, hogy már a puszta 
kezelése is veszélyes.

Ma már e vádak alaptalanságát a tudomány 
■és alapos vizsgálat kézzelfoghatólag kimutatta, 
sőt bebizonyult tény, hogy ha az acetvlent meg
felelő égők segélyével égetjük, páratlan szép
ségű lángot nyerünk, mely ép úgy fénye, mint 
nyugodtsága által feltűnik.

Az sem áll átalnosságban, hogy a fémeket 
megtámadja. Megtámadja az ezüstöt és vörös
rezet és ezeknek sóival az első fejlődési stádium
ban acetylideket képez, melyek veszélyesekké 
válhatnak, de legcsekélyebb befolyással bír a 
sárga rézre, bronzra, vasra, öntöttvasra, ólomra, 
horganyra stb. szóval minden oly fémre, mely
ből a közönséges gáztelepek és csővezetékek 
készülnek s. ebből az következik, hogy minde
nütt, hol ily berendezések már léteznek, ezek 
acetylen-gáz részére is felhasználhatók, csak az 
égők cserélendők ki, a mi költség szempontjá
ból figyelembe sem jöhet.

Levegővel keverve az aeetylen-gáz, ugv -mint 
a közönséges gáz is robbanékony keveréket ad, 
de veszély még csak 7°/o aeetylen jelenléténél 
kezdődik. Már most, ha tekintetbe vesszük, hogy

pókok hálóiba, tapasztalat mutatja, hány 
családapa, kinek volna kiről gondoskodni, 
kinek becsületes felesége van, van gyer
meke, ellöki magától családját, elválva él
feleségétől —  mit nem tudna okszerűen 
indokolni, —  gyermekét, ki az apának 
tobzódásaiban útban van, átadja a rang
jához nem is illő tartásba, csakhogy 
akadálytalanul áldozhasson a bűnnek; 
de azért gyermekének tartását sem képes 
fizetni, mert elnyeli a moloch. Mig ily 
utón maga a gyermek a társadalom 
szemetévé válik, hogy kövesse apja nyom
dokait.

Hány ember van, ki köztisztviselő lé
tére kivetkőzve a szégvenérzetbőí, min
denre képes, csakhogy e bűnnek áldoz
hasson.

A gyenge fizetésből nem tellvén ki a 
költség a tobzódásokra, a kit csak lehet 
belevon roszlelküleg kötelezettségekbe, 
melyeket soha be nem képes váltani; 
elhanyagolja hivatalát, melyet talán térdem 
csúszva tudott elnyerni, képes elsikkasz
tani a más vagyonát, melyért hivatalos 
esküjével vállalt felelősséget, —  mindez 
miért, —  bűnért, hogy annak örvényéből 
soha ki ne kerüljön.

Ezen eseteket illusztrálják a már fel
derített s publicussá vált bűnesetek; 
illusztrálják a még fel nem derített, de 
már sok esetekben inagántudomásul vett 
epizódok, s a jövőben illusztrálni fogják 
még számos, súlyos vagy enyhébb be
számítás alá eső bűntények.

Községünkben a járási főszolgabíró ur 
múlt héten tartott egy rendőri razziát, mely 
alkalommal a nialum necessarium e bün- 
helyeiről csendőrség vezette el a bárczá- 
val nem birt ledéreket. S ez már legfőbb 
ideje volt ez intézkedés szükségességének; 
mert ha semmiben nem adtuk tanujelét 
annak, hogy a főváros szomszédjai va
gyunk, ezen téren már annyira haladtunk,

lefektette, erősitö italt csepegtetett ajkai közé | 
s ott virrasztóit mellette.

Mikor az idő hajnalodott s mikor az első 
napsugár is belopódzott az ablakon, a beteg 
nagyot sóhajtva, felnyitotta bágyadt fényű 
szemeit. Az öreg kirurgus homlokára tette 
kezét s megszólította :

—  Ugy-e, rosszat álmodtál, édes fiam?
— Nagyon rosszat álmodtam.
— Mi volt az álmod?
— Azt már nem tudom.
— Akkor jól van, — folytatta a doktor — 

ne is törd a fejedet rajta. Beteg voltál, meg
gyógyultál — punktum.

És a fiatal ember a rettenetes lelki rázkódás 
következtében teljesen visszanyerte ép eszét s 
azt nem is vesztette el haláláig.

Ez a halál pedig —- két hónap múlva követ
kezett be.

De talán amúgy is bekövetkezett volna.*
Egy másik őrültje az öreg Szebenyi Imrének 

egy nótárius volt. Az volt a rögeszméje a beteg
nek, hogy becsukják. A doktor ezt is hason- 
szenvi mód szerint kezelte. A szolgáját felöl
töztette börtönör ruhába, a páczienst iecsukatta 
a pinezébe és valóságos rabkoszttal táplálta, 
azonkívül pedig vizsgáló bíró gyanánt vallatta.

Az elmebajos delikvens nem vallott, hanem 
egy hét alatt tökéletesen meggyógyult aparalv- 
zis progressivából. vagy a jó  Isten tudja, hogy 
minek nevezték még akkor ezt a betegséget.

Ha már a pusztuló gárdáról megemlékszünk, 
hát hogyan felejtkezhetnénk meg az öreg Miskey 
Sándorról, aki annak idején Pápán „rendelt. 
Nincs az a diák ember, azok közül, kik valaha 
a pápai kollégium padjait koptatták, aki a visz- 
szaemlékezés jóleső derűjével ne gondolna 
Miskey bátyánk híres „operaezióira.“

Egyszer egy parasztgazda áliit be hozzá az 
officzinába bekötött fejjel.

— No, mi a baj, atyafi? — kérdi előzé
kenyen a doktor ur.

— Beütötték a korcsmában egy pintes üveg
gel a fejemet.

— Tyüh, aki áldóját, abba bele is halhat kend.
— Hát isz azért gyüttem, hogy a doktor ur 

gyógyítson meg.
— No, ne búsuljon, meggyógyítom egy vál

tott malacáért. Meglesz-e?
— Meglesz, doktor ur.
— Az ilyetén kölcsönös megegyezés után 

Miskey „orvos ur“ hirtelen előkeriett egy pintes 
üveget, azt összetörte s az üvgdarabokat észre
vétlenül zsebre vágta, hozzá fogott az „ope- 
ráczióhoz." A pácziens fejét mindenekelőtt le
mosta, leborotválta, miközben elmondta azt 
mindenféle gézengúz gazembernek, mint aki 
nem vigyáz magára. Ekkor azután vizsgálat alá 
vette a sebet s fölkiáltott:

— Jaj, aki angyala van kendnek, hiszen égy 
egész magazinra való üvegcserép van a fejében!

A paraszt nagyot nyögött s azután könyör
gésre fogta a dolgot:

— Szedje ki, doktor ur, megszolgálom.
— Hát hoz-e kend egy kosár tojást is ?
— Hozok.
— Meg egy atalag bort is?
— Azt is hozok.
—- Hm. Hát akkor megpróbáljuk, de meg ne 

mukkanjon kend. — És hozzá fogott a mun
kához. Miközben a paraszt fejének sérült részét 
nem épen nyomogatta, az üvegcserepeket nagy 
ügyességgel kicsempészte zsebéből s oda rakta 
egytöl-egyig a pácziens elé.

—: Lássa kend, ez is benn volt, ez is, meg 
emez is.

ütoljára akkora üveghalmaz volt a sebesült

előtt, hogy három ember fejébe sem fért volna 
bele, de ez szentül meg volt győződve, hogy 
az ö kobakjából szedték ki a cserépdarabokat, 
hiszen — érezte.

— A műtét után egy hét múlva otl volt 
ismét — az orvosi rendelet szerint — a paraszt 
Miskey uramnál, magával hozván a váltott 
malaczot, tojást és átalag bort, hogy az vegye 
le róla a karbolyos köteléket.

Mikor a dolog igy aztán rendben volt, Miskey 
nram parolát csapott a meggyógyult páczienssel 
s megkérdezte tőle:

— Aztán becsületes ember kend ?
— Már minthogy az volnék.
— No hát akkor hiszem, ha kend is egy 

pintes üveget vág annak a másiknak, aki kendet 
ellálta, a fejéhez.

Egy hét múlva az a másik is jelentkezett 
aztán bekötött fejjel Miskey Sándor uramnál, 
akiből különben nem lett sem nyilvános, sem 
magán, sem rendkívüli egyetemi tanár. ,

Pedig talán lehetett volna.
*

Nem volna helyén való dolog, ha még Kuty 
Lajos kirurgus uramról meg nem emlékeznénk, 
aki, midőn egy községben orvossá választották, 
legelső sorban is azt indítványozta, hogy a 
temetőt nagyobbitsák meg. Az atyafiak azonban 
nem hallgattak az okos szóra, hanem fölhábo
rodva az indiivánv fölött, menten a határra 
hordták ki az uj doktort.

— Minket ugyan nem végez ki kigyelmed!
Ilyen balesetek azonban nem csüggesztették

el az öreget, aki mindig derült kedélyű ember 
volt. Egyszer ennek daczára nagyon megszon- 
tyolodott arezezal foglalt helyet szokott ven
déglői asztalánál.

— Mi baja bátyám? — kérdezték.
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az acetylen égő óránkint 5^20 litert igényel, 
míg a köszéngáznál állagban tízszer több szük
ségeltetik, világos, hogy a robbanás veszélye 
az acetylengáznál tízszer csekélyebb mértékben 
áll fenn, mint a közönséges gáznál. A kezelés 
sem veszélyes, csak is egyetlen esetben, ha t. i. 
az acetylen vezetékbe bármi robbantó szert 
juttatunk s ezt felrobbantva ezen hatás alatt 
az acetylen is fel fog robbani. Ily véletlenség 
vagy roszakaratra pedig annál kevésbé helyez
hetni súlyt, mivel más hatás alatt az acetylen- 
gáz nem robbanik s igy veszélyről egvátalán 
szó sem lehet.

A mi a mérgességet illeti úgy Broeiner tanár
nak a franezia tudományos akadémia jelenté
seiben közzétett vizsgálataiból kiderült, hogy az 
acetylen csak akkor lesz mérges hatású, ha a 
levegővel kiváló nagy, azaz 40°/o-os arányban 
keveredik. Igv pl. egy 10 köbméteres űrben 
íulladási veszély csak akkor állana be,iha 4 
köbméter aeetylen-gáz nyomult be e helyiségbe. 
Ezen gázmennyiség azonban egy nyitott égö
viek 200 órára való szükségletét képezi. Ennél
fogva nyugodtan állítható, hogy e gáznak mér- 
gessége egyenlő a zéróval.

Az aeetvlengáz tehát minden szempontból 
tekintve, sokkal csekélyebb mértékben veszé
lyes, mint az eddig használatban levő kőszén- 
gáz, és használata oly egyszerű, oly praktikus 
és gazdaságos, hogy a legjobb jövőnek néz 
elébe.

Az acetylen-gáz kiváló tulajdonait tekintve 
pedig bátran állíthatjuk, hogy az acetylen ma 
a legesodálatra méltóbb és legmegbízhatóbb vi
lágítási anyag az összes eddig ismertek között. 
Mert fényerőre nézve ezen gáz oly fényerővel 
bir, mely a közönséges gázénál 20-szorta na
gyobb. Lángjában alig venni észre azon sötét 
magot, mely a közönséges gáznak majdnem 
4's-át képezi. Lángja hasonlít egy fénylő tömb
höz, csodálatos nyugodtsággal, minden rezgés, 
mozgás nélkül. A szem a fényt, kiváló erőssége 
daczára is fáradtság nélkül eltűri, a nélkül, hogy 
kápráznék. Az acetylen-gáz másik kiváló tulaj
donsága az is, hogy az égésnél nem fejleszt 
kiállhatatlan hőséget, mint a közönséges gáz, 
bár ennél 2‘ /í-szer több hőt ad. Ez ugyan ellent
mondásnak tűnik fel, de felfoghatóvá lesz, ha 
meggondoljuk, hogy az acetvlennél a gázfogyasz
tás legalább is tízszer kisebb, azért is a láng 
használatban kevésbé melegnek tűnik fel és a 
levegőnek tényleg kevesebb meleget is ad át, 
mint a közönséges légszesz.

— Nagy baj van, — tagolta ■— eret vágtam 
égy paraszton.

— Hisz az nem baj.
— Nem ám, de annyi vért találtam belőle 

'kiereszteni, hogy reggelre felfordul. Erre meg
esküszöm.

Másnap reggel az öreg csakugyan szorongva 
sietett betegéhez, aki már fölkelt s pipázgatva 
fogadta.

— Hát jobban van kend? —• örvendezett 
a doktor.

— Jobban ám — felelt a pácziens — mert 
.mikor a doktor ur elment, levettem a flastromot 
s kieresztettem magamból még egy dézsa vért.

No még az is az öreg Kuthvval esett meg, 
hogy a kórházi főorvosnak segédkezett egy 
operácziónál. A sérült egy a jobb kezén pár
bajban megsebesült ujságiró volt.

— Fűrészeljék le a karját, — indítványozta 
Kuthy mester.

— Már miért ? kérdi megilletődve a főorvos.
— Legalább akkor nem verekedik többet, — 

;volt, a válasz.
És Kuthy uramnak igaza lett volna.

*

Annak a sugárnak a fényéből, mely a Crokes- 
csöböl messze szétszóródik, már nem jut a 
derék öreg doktoroknak. A szemük gyönge 
ahhoz, hogy még nagyitó üvegen is meglássák 
az embergyilkos baczillusokat, melyekkel szem
ben korlátolt tudásuk tehetetlen volt, mint 
ahogy a halál csiráját nem fogja az emberi 
'testből kiirtani soha, semmiféle nagy tudás, 
bölcselet.

Igen, meg kell immár nagyobbitani a temetőket.
Nem sokára oda térnek pihenni egytöl-egyig 

.azok a jó öreg doktor urak >s.

Legkiválóbb tulajdonsága azonban az aeetv- 
len olcsósága, melynélfogva egy láng egy óra 
alatt nem kerül többe 1—lVs krajczárnál.

Az acetylen előállitásához sem retorták, kádak, 
gazometerek nem szükségeltetnek. Egyszerűen 
veszünk caleium carbidot, azt vizbe teszszük és 
azonnal felfogjuk az azonnal fejlődni kezdő gá
zokat.

Az előállítására elég a részvénytársaságnak 
egyszerű, szabadalmat nyert, tudományos ala
pon szerkesztett készüléke, mely csak az égők 
által szükségelt gázmennyiséget produkálja, mely 
mihelyt elhasználtatott folytonosan megújul, mi 
mellett a nyomás mindig egyenlő marad. Egy 
ily készülék mellé most már mindenki caleium- 
earbid alakjában otthon nehány edény készlet
gázt fog tarthatni, úgy a mint kőszénben tart 
ma készletet.

Az acetylen-gáz említett kiváló tulajdonságait 
mind beigazolva láttuk s hogy ily részletesen 
ismertettük, tettük azért, mivel biztos tudomá
sunk van arról, hogy a nevezett részvénytársa
ság már a legközelebbi napokban ajánlatot fog 
tenni Erzsébetfaiva elöljáróságának az utezák 
és terek olcsó kivilágítása tárgyában. Az aján
latot ma még nem ismerjük, de az acetylen-gáz 
olcsóságában bizva, hiszszük, hogy az nem lesz 
elfogadhatlan s ha az elöljáróság a polgárság 
óhaját és érdekét szivén hordja, úgy bizonynyaí 
meg fogja ragadni a kínálkozó és kedvező alkal
mat, hogy a polgárságnak egy régóta érzett köz- 
szükségletét, az utezák és terek kivilágítását 
megoldásra juttatja.

Nem vagyunk pesszimisták, mi még tudunk 
hinni is, remélni is. E tárgyra különben még 
visszatérünk. Alfréd.

VEGYES HÍREK.
—  Felhívás iparos polgártársaink

hoz. Vasárnap, február 28-án délután 
4 órakor, a Pauncz-féie vendéglőben, 
az alakítandó általános ipartestület alap
szabály-tervezetének megvitatása tárgyá
ban értekezlet tartatik, melyre t. iparos- 
társaink minél számosabban megjelenni 
kéretnek. Több iparos.

Bolond-estély. F. hó 20-án Carnevai her
ezeg fejére csörgös sapkát véve, vidám társa
ságot gyűjtött össze a Korona vendéglő tenné- 
ben. Polgári dalkörünk e jót sikerült mulatságán 
az eredétibbnél eredetibb jelmezek egész soka
ságával találkozhattunk, melynek mindegyike 
bohókás tréfáival élénkité az úgy is farsangi 
hangulatban lévő társaságot. Nehéz volt válasz
tani közöttük, vájjon melyik nyerje el Páris 
almáját. Majd egy pattogatott kukoriczával be
hintett, álarez lebegett el mellettem, követve a 
madarak seregétől, majd egy türingiai paraszt 
leány osont tova bájosabbnál bajosabb magyar 
menyecskéktől követve, kik a bébék egész tarka 
koszorúját vezették. Volt deli veteránunk, kinek 
torzonborz szemöldei alól nyájas szempár mo
solygott reánk. Volt kitűnő élezés csavargó, ki
nek alakítása bámulatot keltett Virgoncz med
vénk, ki daczára a méhikék fulánkjainak, 
kapkodta egyre-másra az édes mézet. Számta
lan csintalan ördögök, bohóezok élczeikkel 
nevettették meg bájos hölgyeinket és csipkedték 
a karmesteri széken ülő, már-már kopaszodni 
kezdő, tudós agglegény barátunkat, ki váltig 
iparkodott komoly arezot öl leni, de hiába! 
0  sem birt ellent állani bájosan csacsogó 
hölgyeinknek és egy-egy szép czigány leánynyal 
jósoltatta magának a hímen lánczait. Nemes 
grandok, komoly aggastyánok, mind örömest 
áldoztak Terphishore istenasszonynak és meg
mutatták, hogy fiatal pezsgő vér lüktet ereikben. 
A jó kedv tetőpontját érte el a dalárda által 
előadott egy-egy énekszámánál, melyek bohókás 
alakításukkal valóban emlékezetessé tették ez 
estét. A polgári dalkör ezen igazán páratlan, 
fáradságot nem ismerő rendezőségét a nagy 
közönség dicséretének halmazával árasztotta 
el. E kedves estét kivilágos kiviradtkor e sóhaj
jal hagytuk el: .Bárcsak ez az éjszaka három 
napig tartana.”

— Az elöljáróság szives figyelmébe ajánljuk 
az uri-utezai 12. számú házat. Ez a ház ugyanis 
arról nevezetes, hogy gyalogjáróján még akkor

is feneketlen sár és átlábolhatlan kátyú van, 
amikor már más házak előtt a sárnak se híre, 
se hamva. Talán meglehetne éitetni'a renitens 
házi úrral, hogy a nagyközönséggel szemben 
neki egy igen-igen kis kötelezettsége is volna, 
t. i. háza elejének tisztántartására egy kissé 
több gondot ís fordíthatna!

— Hymen. Dr. Bárok Samu fiatal orvosunk 
folyó ért márczius hó 4-én délelőtt 10 órakor 
esküszik örök hűséget bájos menyaszönyának, 
Goldberger Vilma kisaszonynak. Fogadja az 
uj pár legmelegebb szerencsekivánatunkat.

— Farsang vége. Még három nap választ el 
bennünket hamvazó szerdától, a mikor is ős 
régi szokás szerint hamuval hintjük be fejün
ket ; mely actus emlékeztet bennünket arra, 
hogy .porból lettünk s porrá leszünk". Volt 
lagzi elég, a bálokba s tánczmulatságokba 
szinte bele csömörlöttünk. Most már elmond
hatjuk, hogy .minden farsangnak megvan a 
böjtje” .

— Pozsár István zenekara által márczius
6-án a Pauncz féle vendéglő összes termeiben 
rendezendő czigány bál iránt, feltűnően nagy 
az érdeklődés. E fekete gyerekek estélyére 
községünk mulatni vágyó polgárai megragadva 
az alkalmat, mar is nagyszámban jelentkeztek 
a meghivö és belépő jegyekért Dé ez nagyon 
helyes is. Legalább a rendezőség tájékozhatja 
magát teendőiről. Különösen érdeklődnek az 
intelligens körökben, hol, mint halljuk, tünte
tőleg a Pista iránt tömegesen vesznek részt 
mulatságán. E mulatságos estéjyen részt venni 
kívánók nagyon jól teszik, Jiá jegyeiket előre 
megváltják, melyek Herimut .Sándor vendéglős 
urnái és Pozsár István .zepikara tagjainál 
kaphatók. A mulatság érdekes progranímja csak 
az estélyen adatik ki; közreműködik az Erzsébet
falvai polgári dalkör is. A tombola főnyere
ményéül egv hegedű fog fciiátszatjp, .

—  Az erzsébetfalvai hölgybizottság. 1897. 
márczius hó 18-án Erzsébetfalván, a . jó  Sziv“ 
vendéglő összes terméibeti Gráner Sándor ür 
védnöksége alatt és az alább jegyzett úrnők 
pártolása mellett jótékonyczélu zártkörű jel
mezes tánczestélyk rendez,. A tiszta jövedelműt 

■fiz Erzsébetfalván építendő izr. templom javára 
fordítják. Beléptidij személyenként f frt. Család
jegy (2 hölgy 1 ijfjsát At. Jegyek kaphatok a 
bizottsági tagoknál és este a pénztárnál. Felül- 
fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilá  ̂
nyugtáztatnak. Kiyiijfi.... s*jtóaöSa&Öl -gflBlto- 
kodva van. Kéretnek a hölgyek és urak lehe
tőleg jelmezben megjelenni. Rendező-bizottság: 
Pérlgrund Szidónia elnök, Buchwald Berta, 
titkár, Lusztig MtílvilT pTOZtárnök; Kartlds 
Gizella jegyző, Schwarz,Gizella ellenőr, Halász 
Ilonka ellenőr, Steiner Gizella ellenőr. Ren
dezők: Baller Linka]: Bochesa, Gizella, Bochesa 
Marihka, Breuer Ilona, Buchwald Janka, Deutseh 
Luiza, Deutseh Sarolta, Fischer Berta, Frieá- 
maiin Irén, Fuchs Gizella, Grosz Feriké, Halász 
Sárika, Hauer Francziska, Hau?r.R:Zit. Móllá odor 
Ida, Itzkovits Anna, Klem Rozsa Dr Iíomgs- 
berg Szidónia, Lsedig Hajuk lka, .Pértgmad 
Fanny, Pérlgrund Gizella, Pérlgrund Kornélia, 
Pesty Erzsiké, Schwarz .Jolán,. Sleinei Giga, 
Stern Emilia, Szekrényessy Irén, Weii Ilka, 
Zerkovitz Adél. Fdrioló tagok: Aihnarm Sámáné, 
Báthory Vilmosné, Dr. liauer Háborúé. Blöch 
Manóné. Bochesa Henrikné, Bnchvuld Gyulámé. 
Davidovits Adolfné, lovag • Deutseh Lajósué, 
Eeker Mónié, Édes Dezsöné, Fischer Istvánná, 
Fischer Mártonné, Flax Izsóné, Fried Miksáné, 
Gráner Rezsőmé, Gráner Sándorné, Hahn Kál- 
mánné, Halász Vilmosné, Jager Fercnczné, 
Korner Andorné, Löwinger Adolfné, Palásthv 
Istvánná, Dr. Párfos Henrikné, Pauncz Ma népé. 
Rabolth Ferenczné, Rosenstrausz Istvánná, 
Rosenstrausz Samifnéí RoSner Józseféé, Scfiwarz 
Henrikné, Schwarz Jakabné, Skutetzky ÖtténS, 
Spitz Simonná, Özv. Stonawsky Manóné. tilts 
Gézáné, ifj. VVeisz Adolfné, Weisz Lipótné, 
Witalis Mártonné, Witz Mónié, Dr. Wolf 
Sándorné. Csak dicsérettel és hódolattal szól
hatunk ifjú hölgyeink e hazafias fáradozásairól, 
mely valóban megérdemli, hogy illő hálával 
viszonozza a nagy közönség már a jőtékony- 
czél iránti tekintetből is e szép hölgykoszoru 
nemes igyekvését. Sikert kívánunk, úgy erkölcsi, 
mint anyagi tekintetben!

— Meghívó. Az erzsébetfalvai ifjúság a 
helybeli szegény gyermekek felruházására



4. oldal. ERZSÉBETFALVA1 KÖZLÖNY. Február 28.

1897. évi márczius hó 18-án (csütörtökön) a 
l’auncz Manó-féle vendéglő összes termeiben 
zártkörű tánczvigalmat rendez. Kezdete este 
8 órakor. Belépti-dij: személvjegy 80 kr., család
jegy 1 írt 50 kr. Jegyek előre válthatók a 
rendező-bizottságnál és este a pénztárnál. 
Feiültizetések köszönettel fogadtatnak és hir- 
lapilag nyugtáztatnak. A zenét egy helybeli 
közkedvelt czigányzenekar szolgáltatja.

— Az első magyar asztaltársaság ma, február 
hó 28-án (vasárnap) d. e. 10 órakor, a „Jósziv* 
vendéglő termében rendes évi közgyűlést tart, 
melyre az asztaltársaság tagjait ez utón hivja 
meg a választmány. A közgyűlés tárgyai:
1. Beszámolás az egylet vagyonáról. 2. Tiszt
viselők választása. A jelenlegi tisztviselők 
kéretnek, hogy ezen közgyűlésre múlhatatlanul 
jelenjenek meg.

— Vicinális mizériák. Vicinális vasutunkon
az állapotok hova tovább tűrhetetlenekké válnak. 
A tekint, igazgatóság, ha panaszszal fordulnak 
hozzá, nem fukarkodik az Ígéretekben, kilátásba 
is helyezi a bajok orvoslását s ezzel rendben 
van azután minden. A budapesti állomásról 
esti 6 óra 30 perczkor induló vonattal például 
oly nagyszámú közönség utazik, hogy a kocsikat 
a szorongásig töltik meg. Ez még nem volna 
baj. De az azután nyilt sérelem, hogy a

j II. osztályú kocsikban utazó közönséget a
III. osztályú jegygyei bírók helyeikről kiszorítják 
s ha valaki ezért felszólal, azt vetik neki oda, 
hogy „nem tehetünk róla." Nos, hát ezt nem 
bírjuk megérteni, nem tudjak felfogni, hogy 
az igen tisztelt főnökség miért néni szaporittatja 
meg az ilyen vonatoknál a kocsikat? Ha pedig 
ezt nem hajlandó megtenni, miért adat ki 
II. kocsi-osztályra szóló menetjegyet? Ha az 
egyenlőség- és testvériségnek annyira lelkes 
hive az igazgatóság, hát az egyenlőséget miért 
nem terjeszti ki a fizetség dolgában? Vagy ha 
már elvből fönn kívánja tartani a II. kocsi- 
osztályt, miért nem ügyeltet fel arra, hogy ez 
osztályban első sorban azok foglalhassanak 
helyet, kik ezen osztályra váltották meg jegyeiket? 
Mert csak elnéztem most hétfőn is, alig hogy 
berobogott a vonat, a mozdonyt még hozzá 
sem kapcsolták a 24. számú vonathoz, inár 
ellepte a kocsikat a tömeg s legelőször is 
a II. osztályú kocsit szállották meg azok, kiknek 
Hl. osztályra jogositó munkásjegyük volt s mikor 
a II. osztályú jegyet váltott utasok beszálltak, 
már ülőhelyet nem találtak s állni voltak 
kénytelenek. Lehet, hogy az ily állapotok az 
igen tisztelt főnökséget nem feszélyezik, de 
bennünket igen, még pedig annyira, hogy ha 
a legrövidebb idő alatt e bajok nem orvosol-

tatnak. kénytelenek leszünk ahhoz a fórumhoz 
fordulni, amely megérteti a tisztelt főnökséggel 
majd azt, hogy az utasnak nemcsak arra van 
joga, hogy a II. kocsi-osztályra jegyet váltson, 
hanem arra is, hogy II. osztályú jegyével 
ezen kocsi-osztályban ülőhelyet is kapjon. 
(Beküldetett.)

— Ipartestületi bál. A kispesti ipar-testület f. 
hó 13-án, szombaton, a „Kispesti Vigadó" ter
meiben tánczmulatságot rendezeti; sajnos azon
ban, hogy ebből a tudósításból a „sikerült* jel
zőt el kellett hagyni, mert bizony ez a táncz- 
mulatság a kisebb szabású társas estélyek nívóján 
sehogy sem tudott felülemelkedni; a színház 
díszes nagyterme a jelenvoltakon kívül még 
igen sok mulatót képes lett volna magába fo
gadni. A jókedv azonban itt sem hiányzott és 
a mulatság elhúzódott éjfél utánig. —  Ennek a 
kedvezőtlen eredménynek az okát az ipartestü
let kebelében egy idő óta dúló viszálynak kell 
tiilifjdonitani. Hiába', az egyenetlenség mindig 
káros hatással van. (B .)

—- Az „Első biztosító intézet katonai szolgálat 
esetére ő cs. és kir. Fensége József főherczeg 
védnöksége alatt* czimü fiu-gyermekek biztosí
tására szerkesztőségünknél minden időben tör
ténik felvétel. Ajánljuk a t. szülök figyelmébe.

A P R Ó  H I R D E T É S E K .

Ha
\ alakinek eladó telke van ;
Ha valakinek eladó háza van ;
Ha valaki telket akar venni;
Ha valaki házat akar venni;
Ha valakinek bérbeadó háza van ; 
Ha valaki házat keres bérbe és végre 
Ha valaki gyorsan és biztosan akar 
hirdetés utján eredményt elérni, az 

forduljon bizalommal az

..Erzsébetfalvai Közlöny
hirdetési irodája és kiadóhivatalához

Erzsébetfalván, Erzsébet-utcza 55. 
Mindezen apró hirdetések alig pár 
krajezárba kerülnek s a leggyorsabb 
eredményt érik el. Az apró hirdetések

ben egy szó 2 kr.

Eladó
egy uj, szolidan épült ház, legélénkebb 
helyen, hat lakással, gyümölcsös kerttel, 
üzlethelyiséggel, szép pinczével. Czim a 

kiadóhivatalban. 4

Két tisztességes
fiatal ember, lakásra felvétetik tisztes
séges családnál. Értekezhetni a kiadó- 

hivatalban. 8

Egy ház üzlethelyiséggel
minden órán kiadó. Áll egy üzlethelyi
ségből lakással, továbbá 2 lakás, pincze, 

kamara stb.
A telek 300 Q öl. Ezen ház ajánlatos 
örök áron való megvételre is, melyről 
bővebb értesítés nyerhető a kiadó- 

hivatalban. 26

E g y  sz é p  te lek ,
a községháza közelében, 300 Q öl, szé

pen bekerítve, szabadkézből eladó.
A tulajdonos neve megtudható a kiadó- 

hivatalban. 25

Kitűnő baraczklekvár
kis és nagymenyiségben kapható. Hol?" 
Megmondja a kiadóhivatal. 23

Eladó vagy bérbeadó
egy igen szép helyen fekvő ház, mely 
áll 5 lakásból, esetleg egy üzlethelyi
ségből. Házbér olcsó. A vételár elő
nyős és szintén olcsó. — Bővebbet a 

kiadóhivatalban. 27

Vasnt-állomás mellett
eladó egy újon épült ház, szép üzlet- 
helyiséggel, esetleg a kész üzlet is azou- 
nal átvehető. Czim a kiadóhivatalban.

28

H I R D E T É S E K .

Aki olcsón s lelkiismeretesen venni akar 
v a r r ó g é p e t  v a g y  b ic y k lit . forduljon biza
lommal

H e r b s t e r  F e r e n c z
mechanikus jól ismert ezégéhez 

B u d a p e s t,  A k á c z fa -u trz a  3 . szá m .

Műhelyem megnagyobbitása folytán, azon hely
zetben vagyok, hogy mindenféle előfordulandó 
ja v ítá s o k a t  lelkiismeretesen, olcsón s  p on tos  
k é s z s é g g e l  te lje s íth e te k .

Pályázati hirdetmény.
Csepel községe mintegy 12000 forint építkezési költség-előirány- 

zattal egy

k ö s s é g h á s a t  ĵ j
fog építtetni, melyre vonatkozólag úgy a tervezet, mint a feltételek a P j 
vállalathoz a községházánál a jegyzői hivatalban megtekinthetők. BJ

Csakis szolid, megbízható, ismert iparosok ajánlatai fognak BTj
figyelembe vétetni. n  .  „ „ , Ml

Csepel község eloljarosaga, fii

.PÁRTIA* irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.

Olcsó fuvar Úcsára.
Van szerencsém tisztelettel tudatni a nag\ 

Mzönséggel, hogy K r z s é b c t r a l v á t é i
O c s á ig r  naponkint kocsiközlekedést nyitót 
tani. A viteldijait szemólyenkint 1 írtban álla
pítottam meg, természetesen olyformán, hog  ̂
egy-egy utazásra egy személynél több jelent
kezik.

Bővebb felvilágosítással szolgál
G azd ik  Károly,

Erzsébet-utcza 16.


