
Tagilletr.o.ény _

~e=V}=O=ly=a=m=.==========5=.=s~Z=á=m=.======1=8=9=8=.~ja=n=u=á=r=h=6=.==

KALAUZ
AZ EMBERBARÁTI OK'l'ATÁS ÉS NEVELÉ'S rrERÉN.

,HAVI FOLYÓIRAT.
A testi és szellemi fogyatkozásban szenvedőket gyámolitó országos' eg.yesület hivatalos közlön,ye.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l A.lap 1-.3-9-'7-9 szárrlait .
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ELŐFIZETÉSI ÁRA: Felelös szerk~sztö és kiadó . ÍURDE'l'ÉSEK ÁRA':

Egész évre 2frt 50kr, Scherer István Soronkint 15 kr.

Egyes szám ára: " 25 kr. Budapest. VIlI., Sandur-utcza 38. Bélyegilleték 30 kr.

TAT~'rALOM: Egyesületi közlemények - Siketnémák bálja. - A legujabb talál-

mányv-> Külföldi szemle. - V~gyesek.IHGFEDCBA

E g y e s ü le t i - k ö z le m é n y e k .

A jelen évben megkezdett működés mindinkább ki-

domboredik s láthatóvá válik az az irány, melyet egye-
sületunk követ .s a jövőre nézve követni akar. A szak-

" osztályok teljes erővel ,kezdették\ meg a nem könnyü
feladatok egész sorát megvalósítani s ha a pénzügyi
eredménye a megindítandó országos gyűjtésnek csak némi

részben is kielégítő lesz, ugy már" a legközelebbi jövő
néhány új intézmény létesülését fogja felmutathatni.

Nagyon nehéz ma még hazánkbán e szerencsétlenek
sorsának javítását előmozdítani. Annyi a teendő akár a
tanítás,' akár' a foglalkoztatás tekintetében kivánjunk
is segitőleg és fejlesztőleg kőzbelépni, hogy nagyobb.
áldozatkészség és pedig kűlönösen anyagi áldozatkészség.
nélkül alig érhetűrik el számbavehető eredményeket.

És éppen ez teszi, indokolttá azt, hogy szakosztályaink
mindegyike egyelőre a pénzügyileg könnyebben kivihető
módozatok ·felé forditotta figyelmét.

Eltekintve asiketnémák számára létesített Asylumtól,
a vakok ügyével foglalkozó szakosztály az ipar űzésnél
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kiván segitséget nyújtani a szerencsétlen vaknak, hogy a
mindennapi betevő falat biztosítva legyen számára; a hü-
lyék ügyével foglalkozó szakosztály pedig a munka üzése
által kiván szórakozást nyújtani az elborult elméjűeknek.

Mindakettő arra számit, hogy pénzügyileg kevésbé
terheli meg az' egyesületet, hanem a munkák értékesitése
utján befolyó természetes haszonbél. illetőleg a hülyéknél
a gazdagabb családok által fizetendő mérsékelt tartásdíj-
ból, fedezi a kiadások egy részét, mindaddig, a mig az
állam és a hatóságok támogatásával s egyesek áldozat-
készségéből ez intézmények megerősödhetnek. ,

A létesítés költségei remélhetőleg kikerülnek az 'egye-
sület rendes bevételeiből s a fenntartási költségek pótlá-
sára szelgalnak a gyíí] tésből befolyó összegek.

Az egyesület már rövid fennállása óta is szép ered-
ményeket ért el az emberbaráti oktatás terén s bál' fő-
gondját a szegények segélyezése képezte, már eddig is
szép tőkét gyüjtött, mely elegendő arra, hogy megvesse
vele nagyobb alkotások alapját. A kormány és hatóságok
jóakaratú támogatása, a tagok áldozatkészsége és buzgalma.
kezességül szolgál arra, hogy az alapból kiemelkedő épü-
let nemcsak czélszerű, hanem tetszetős és kényelmes is lesz.

Eg.yesületünk igazgató-bizottságafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. hó 26-án tartotta
meg gyűlését a tagok élénk érdeklődése "mellett. Résztvettek
a gyűlésen: Rakovszky István elnök úr O Nagyméltósága el-
nöklete alatt Humpél J ózsefne, Benitzky Lajos. Neuschloss
Marcel szakosztályi elnökök: Müller Mórné, Falk Zsigmond,
Dr. Grosz Emil, György Aladár, Klimes Gyula, Dr. Mandello
Károly, Dr. Szenes Zsigmond bizottsági tagok; Scherer István
titkár, MiM,lik' Lajos jegyző. Távol maradásnkat kimentették :
Hollan Ernőne és Kléh István ezukosztályí elnökök.

Titkár bejelenti, hogy Lovag Falk Zsigmond, Sváb Károly
és Grötschl Imre ~ választmányi, illetőleg ig. bizottsági tag-
ságot elfogadják. Orvendetes tudomásul vétetett.

Jelenti, hogya földművelésügyi .m. kir. ministerium az
Asy Ium számára 20 km. tűzifát engedélyezett. Hálás köszörie-
tét fejezi ki az ig. bizottság ezen nagylelkű adományért.

A pénzintézetekhez kérvény intézte tett segélyezés tár-
gyában. Ezideig az osztrák magyar bank 20 frtot, az angol
osztrák bank 10 frtot, a hungaria m ű trá g y a és kénsav gyár
10 frtot adományozott. Hálás köszönettel vétetik tudomásul.

Á.z első hazai takarékpénztár folyószámla kivonata, mely



szerint egyesületünknek 1897. decz 31-én 7062 frt követelése
volt - kiadatott fölülvízsgálásra a számvizsgálóknak.

Az Egyetértés siketnémák társasköre a január hó 29-én
tartandó tánczmulatság tiszta jövedelmének felerészét .felaján-
lotta az Asylum javára. - Tudomásul szolgál.

A póstaigazgatóság értesitese, hogy frankojegy adományo-
zása iránti kérelmünket a kereskedelmi ministerium az alap
megterhelése miatt uem teljesíthette, - tudomásul vétetik s a
kérvény megújítása határoztatik el.

A siketnémák ügyével foglalkozó szakosztály részéről
titkár jelentést tesz az 1897. évi decsember hó 22-én tartott
karácsonyfa ünnepély lefolyásáról s a begyült természetbeni
és pénzbeli adományokról s kiadásokról. Pénzbelileg befolyt
213 frt 84 kr. - Tudomásúl vétetik. A gyüjtések körül kifejtett
buzgalom ért Hollán Ernőne, ÖíIV. Herich Károlyné, Müller Mórné,
Böhm József, Hajnal Adolf tagoknak köszönet nyilváníttatott.
A szakosztály megbizatott, hogy az adakozóknak az egyesület
köszönetét nyilvánítsa.

Az Asylumba ujabb időben behozott házi kezelés, tudo-
másul vétetett.

Az Asylumnak alkalmas berházba való elhelyezése ügyé-
ben szükséges intézkedésekre a szakosztály hatalmaztatott fel.

Az Asylum orvosi felügyeletére és az orvosi teendők el-
látására Dr. Grosz Emil es Dr. Korányi Sándor bizottsági ta-
goknak önkéntes ajánlkezása hálás.köszönettel vétetik tudomásul.

A vakok ügyével foglalkozó szakosztály részéről Mihalik
Lajos jegyző terjeszti be -jelentését. A szakosztály új intézetek
ínitiálása mellett legközelebb megvalósítandónak tartja a vakok
ipari foglalkoztatásának elősegítését s e czélból tervbe vétetett
a családtalan vakok részére menhely felállítása s az esetleg
kitelepítetteknek munka közvetítése s illetőleg a munkák érté-
kesítése. A befektetés költsége a vakok által készitett perzse-
lyek jövedelméből fedezhető lenne. A jelentés tudomásul véte-
'tett. A már foglalkozó vakok ipartermékeinek értékesithetése
czéljából a termékek árjegyzéke a Kalauzban közöltetni határ.
rostatott azon kérelemmel, hogy az egyesületi tagok ily irányú
szükségleteiket e nnihelyből szerezzék be.

A hülyék ügyével foglalkozó szak osztály részéről titkár
tesz jelentést. A szakosztályIHGFEDCBAJ I hülyék menhelyét" kiván léte-
síteni, mely czélból a belügyminísterium 2000 frtot vett fel
a jelen évi költségvetésbe s a székesfőváros is megigérte támo-
gatását. A szükséges területet a földmívelésügyi ministertől
kérte a szakosztály. Tudomásúl vétetett.

Neumann József bélyegző ügynök hülye fia taníttatási
költségeihez a szakosztály javaslatára 50 frt egyszersminden-
kori segély szavaztatott meg.

A szakosztályok elnökei és jegyzőinek az eddigi buzgó



működésert, jegyzőkönyvi köszönetét fejezi ki azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAíg . bizottság.
Az országos gyüjtes engedélye ez ideig még' nem érkezett

le, mert a gyűjtő ivek szövegét kellett beterjesz.teui pótlólag.
Tudomásul vétetett. A gyüjtes módozatainak iuegállapitásával
a gyűjtő bizottság bizatott meg'. .

Az egyesület ügyei iránt meleg érdeklődesert s adományok
gyújteseert Hirsch Magda úrnőnek jegyzőkönyvi köszönet fe-
jez~~U ~. .

A budapesti siketnéma- ifjak segélyegyesületének kérvé-
nye kiadatott a szakosztálynak. .

A legutóbbi igazgató bizottsági gyűlés óta meghaltak:
Schlesinger J ózsefué, Fuchs Vilmos. Krausz Artnr, kilépésüket
bejelentették: Mattyasovszky )[ór és Hajnal Győzö. Uj tagokul
beléptek: PáHik Béla, Hirsch Jakab alapító j Rimaszombat
város, gömörmegyei nép és íparbank, Baditz Ottó, Leimetzer
Lajos, Dely Gyula, Adler Simon, Mi~álik Lajos, ifj. Majtényt
József (Esztergom) Pannonia nyomda, Daláry Sándor, Viatóra
Istvánné rendes tagul.

. A tagok száma 825,IHGFEDCBA

A b ü ly é k ü g y é v e l f o g la lk o z ó s z a k o s z t á ly január
22-én tartotta meg első ülését Kléh István és Hollan Ernőne
elnöklete alatt.

A szakosztály kiegészítése iránt történt gondoskodás után
behatóan foglalkozott a szakosztály it létesítendő hülyék men-
háza ügyével. Az egyesület anyagi helyzetének mérlegelése
után, arra az elhatározásra jutott az elnökség, hogy legczelsze-
rű b b n e k látszik a tanulásra képtelen hülyék elhelyezéserél es
foglalkoztatásáról gondoskodni. Ebben az irányban a belügyi
es vallas és közoktatásügyi ministeriumnál, továbbá a székes
fővárosnal nyújtott be kér ."~llyt. A székes főváros a segélyezést
kilátásba helyezte, mihelyt az intézet meg-nyílt, a belügyini-
nisterium pedig az 1898. évre 2000 frtot vett be a költsegve-
tésbe a következő indokolással :

"Az egyesület czélja első sorban, hogy a hazánkban élő,
tanköteles korban levő siketncmák, vakok és hülyék nevelésé-
nek, oktatásának és m u n k á s egyénekke való kiképeztetéseuek
előmozditása, másod sorban hasonló czélú egyesületeknek léte-
sítése, illetve az ez ir, nybau való kezdeményezés, végül a se-
gélyre szorult siketnémáknak, vakoknak es hülyéknek megfelelő
támogatásban való részesítese

Az országban igen nagy amn szerencsetlenek száma, kik-
nek támogatását a fent emlitett egyesület feladatául kitűzt«,
miután csak 8 intézet áll. rendelkezésre a vakok és siket-
némák s 2 a hülyék befogadására. A családokban eltürt es sok
esetben a községben gúny targyul szolgáló ezen szerenesetle-
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uek szamara nincsen elegendő hely az intézetekben.

. Alig telik el nap. 110gy ne érkeznék kérés a család vagy,
a község részéről ily szerencsetlenek elhelyezése végett A
kérések nagyobb része azonban sikertelen, mert nincs mód az
elhelyezésre

A belügyi kormány 'humauízmusból és közerkölcsiségí
tekintetekből kötelességének tartja, hogy a~ egyesület fenn-
állása és működésenek biztosításahoz a költségvetésbe felvett
összeggel hozzá járuljon,"

. Ily módon ar. intézmény létesítéséhez reményt lehetvén
fűzni s a további teendőkről kellett gondoskodni. Az intézet
elhelyezését illetőleg a földművelésügyi minísterinmnál kértünk
lO hold területet a budaeörsi kamara erdőből, mérsékelt árért,
Az erre vonatkozó kérvényt Hollan Ernőne vezetése alatt kül-
döttseg adta áto melynek tagjai voltak Hampél J ózsefné és
Scherer István. A küldöttség azon biztatast nyerte, hogy ha
Budaeörsön nem is, a székes főváros közelében esetleg másutt
kaphatunk alkalmas területet

A szakosztály az eddig' történteket tudomásul veszi es
megállapitja azon alapelveket, melyek szerint ezen "menházat"
szervezni ldvanje.és az íly értelemben kidolgozandó alapsza-
bályok elkészitesere Klimes Gyul ct és Scherer István tagokat
kéri fel. Némely kisebb tárgy iritéztetett még el. mely után a
gyűlés bezáratett.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E g y e s lile tü n k titk á r i h iv a ta la (B u d a p e s t v m . S á n d o r-u tc z a

3 8 . s z .) k é s z s é g g e ] s z o lg á ! fe lv ila g o s ltá s s a l a k á r le v é lb e n , a k á r

s z e m é ly e s e n , m in d e n a s ik e tn é m á k , v a k o k é s h ü ly é k ü g y é re v o -

n a tk o z ó d o lo g b a n .

E g y e s ü le tü n k p é n z ta rn o k a D r. S z a b ó J ó z s e f ü g y v é d ú r (B u -

d a p e s t V ii. E rz s é b e t- k ö rú t 1 . s z .) A ta g s á g i d ija k a t és a d o m á -

n y o k a t a z ő ezlmére kérjük küldeni,

Nyngtázás. Egyesületünk tagjai közül 1898, január
25-ig tagsági díjaikat megfizették és pedig:

Alapító tagságí díjakat: özv. Herich Károlyné 25 frt,
Lustig Emma (1896-97) ]O frt, Willinger Ferencz (1897)
5 frt, Barkasay Géza (1897) ] 5 frt, Hirseh J akab 25 frt,
Corvin Mátyás páholy li) frt, Deutsch Károlyné 5 frt, Arn-
stein Henrik 5 frt, Hampel Józsefné 5 frt, Neuschlosz Marcell
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5fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfr t, dr. Bruck Jakab 5 frt. Rieger György h frt, Neuschlosz
Ödön 5 frt, Wünsch Róbert 5 frt, Arnstein Henrik 5 frt, ,dr.
Fekete Ignácz 5 frt, Mai Manó 5 frt. Hacker Bertalan 5 frt,
Ney Lipót § , frt, Rózsa Zsigmond 5 frt, Schwarcz Lajos 5 frt.,
Vogel Gyula i 'í frt, Scheible Armand ,5 frt, Hikisch Lajos 5
frt, dr. Basch Gyula 5 frt. Fluss Jőzsefné 5 frt, Stern Gusz-
táv i) frt, gróf Pállfy Daun Lípótné 5 frt, Grötschl Imre 5
irt, Hass Fülöp és fiai 5 frt, Villányi Alajos 5 f it , Simon
Jakab 5 frt, dr. Szenes Zsigmond 5 frt, Neer Ferencz 5 frt,
Homolka György 5 frt, Pívár Ignácz 5 frt, György Al adál'
5 frt, dr. J ankovics János 5 frt, Leleszi Kovács KálmáIfné
5 frt, Holtzspach A. fiai 5 frt, Deutsch Károlyné 5 frt, Sváb
Károly 5 frt. Blum Etelka 5 frt, Illés Károly 5 frt.

Pártoló tagsági díjakat., Kecskemét város (1894 és 96)
10 frt. Pancsova város (1897) 5 frt. dr. Kovácsy Sándor 5 frt
dr. Mandell o Károly i) frt, Linzer Béla 5 frt, dr. Szmrecsányi
Miklós 5 frt, dr. Justus Jakab f) frt. dr. Kovácsi Sándor 5 frt, özv.

Bischitz Salamonae 5 frt. Bíschitz Salamon es fia 5 frt.
Rendes tagsági díjakat ':- 1898. évre Berinza János.

NyuJászi Béla, Krausz Simon, Fleischer Antal.
1895. évre Berlaza János, Nyulászi Béla, Guttmann

Miksa, F'leiseher Antal. Krausz Simon, gróf Csáky Albinné.
1896. Vröm község, Grünwald Adolf, Berinza János,

Nyúlaszi Béla, Schweitzer Frigyes, Adler Dávid, dr. Schiller
Henrik, Frim Jakab, dr. Balásy Antal. Szenti Bálint. dr.
Csobolh Simon, Rakovszky Antal, Guttmann Míksa, dr. Katona
Lajos, Szirmay Antal. Schelz Gusztáv, Gonda József, Benitzky
Mihály, gróf Csáky Albinné, Gröber Lajos, Herzmann Bertalanne
Szimon Istvánne, Bichler Ignácz, Orbános Győző, Steinhühel
Antal. Tomasek Edit, Lubich Etel.

1897 ... évre: Grünwald Adolf, Szabó Gyula, Nyulászi
Béla, dr. Osterreicher Samu, Dobos László, Gerater Béla,
Strasser Béla, Knoblauch Sándor. Kitseer Samu, Ruppert
Vilmos, Bitrgermeister Ferencz. Hottelmann Ágost, dr. Kelemen
Gyula, Strasser Adolf, Strasser Adolfné, dr. Temesváry Rezső,
Singer és W olfner, Lakatos Miklós, Tompa Antal. Well isch
Hugó, Fischer Győzö, Auer Róbert,dr. Mandello Gyula,
Wilcsek Gusztáv, Mautner Adolf, Scherer Istvánné, dr. Wein-
berger Jakab, dr. Gerő Lajos, dr. Bleyer Vilmos, dr. Gruber
Armin, Weisz Vilmos, dr. Murányi Elemér, Auer Béla, Joel
Lippmann Fülöp, dr. Bachruch Gyula, Dirnfeld Adolf, Neményi
Míksa, Gnttmann Lajos, Weisz Nándor, Braun Ignácz, Quittner
Zsigmond. Waldner Ágoston, Feítscher Mór,' Szokoloyíts József,
Sch erer István, Breuer Henrik, dr. Rigöcz Kálmán. Grum
Ferencz, dr. Bosányi Iván, Vuk Gyula, Mandelio Minna,
Kanitz Ignáez, Fürst Jakab, Latzko és Popper, Brust Dávid,
Auer Dávid, Goldberger Sámuel és fiai, Munk Mór és társa,
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dr. Radó Antalné, dr. Hirschfeld Antal, Marz és Singer,.
Stern Jenő, Ransburg Mark, Stern Izidor, Ráth Péter, Irsaí
Ignácz, dr. Politzer Gusztáv, Hoffmann Mór, Eckbauer Andor,
Lónyay Gabriella, dr. Fülöp Károlyné, dr. Székely Ferencz
Schmidt Károly, Kozma István, dr. Harsányi Gáspár, Szeyffert
Ede, Geittner és Rausch, Tóth Mihály, Filó János, Rózsavölgyi
és társa, Grünberger Lipót, Grünhut Miksáné,' Grünhut Irén,
dr. Grünhut Józsefné, Schwarcz Camill a, dr. Török Gyuláné,
Grünberger Mártonné, Schlesínger Henrikne, Katzburg Fülöp,
Druker Már, ifj. Schlesinger Jakabné, dr. Bató Henrik. dr. Bató
Henrikne, Detsinyi Károly, dr. Feleki Béláné, dr. "Grosz Gyula,
König Albert, Elirenstein Mór, Fridmann O. József, Heller
Gyula, W erringer Vineze. dr. Davida Miklós, id. Nérey Dezső,
Kullmann Lajos, Nagy János, Dunkl Norbertné, Abeles Berta, dr.
Karácsonyi Lipót, Müller Hugó, Müller Ilona, Vajdafy Gusztáv,
Borbély Vider, dr. Szilárd Ferencz, Vajda Károly, Rózsavölgyi
Antal, dr. Tatár János, Fried József, Hajnal Győző, Steiner.
Arminné, dr. Schwarcz Gyula. Beksich Gusztávné, Kniel Antal,
Müller Lajos, dr. Szalay Sándor, Némethy Béla, Gröber Lajos,
Umrath es társa, Herzmann Bertalanné, Szimon Istvánhé,
Bichler Ignácz, Kohn József, Orbanos Győző, Steinhübel Antal,
'I'omasek Edit, Lubich Etel, Pertik Béla, Geszler József,
Merényi József, Merényi Richard.

Budapest. 1898. január hó 28-án.

Dr.IHGFEDCBAS z a b ó J ó z s e f

pénztárnok.

Egyesületünk czéljaira f. évi január hó 25-ig a következőIHGFEDCBA
a d o m á n yo k folytak pe.

Az osztrák magyar banktól 20 frt, az angol osztrák
banktól io frt, nagy körösi takarékpénztár 2 frt, Hungária
műtrágya es kénsav . gyártol 10 frt.

Fogadják a nemesszivü adakozók ez uton is egyesűletünk .
hálás köszönetét.

K a r á c s o n y f a ü n n e p é ly . Az ez évi' karácsonyfa ünne-
pélyt deczember hó 22-én tartotta meg egyesületünk. A jól-
tevők adományaitól gazdag karácsonyfát állítottunk fel, ellátva
szegény növendékeinket ruhával, játékszerrel stb. Az ünne-

.pelyen özv. Herich Károlyna úrnő szakosztályi elnök vett
részt egyesületünk képviseletében s részt vettek a szülők s
néhány érdeklődő. Egyik leánynövendék imája után Scherer
István tartott a növendékek nevében beszédet,. megköszönvén
a szakosztály elnökének özv. Herich Károlyné úrnőnek buzgó
fáradozásait s megköszönvén az adományozóknak a nyujtott
ajándékokat. Azután az ajándékok szétosztására kerültfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa sor,
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Bőven kijutott miuden gyermeknek az édeseégből s ajándék

tárgyak ból s a boldogságtól sugárzó szemeik tan uságai voltak
a benső örömnek és megelégedésnek, mely mindnyájukat eltölté.

Egyesületünk karácsonyfájára Elnök úr Ö Nagyméltósága
25 frtot küldött özv. Herich Károlyné úrnőhöz, asiketnémák
ügyével foglalkozó szakosztály elnökéhez a következő sorok
kiséretében:

Méltóságos Asszonyom!

Isteu kegyelme megengedte, hogy házasságunk megkötése
óta huszonöt évet tölthessek nőm es gyermekeim szeretetétől
és jóságátói környezve.

Engedje meg Méltóságod, hogy ez alkalomból a siketné-
mák asylumáuak karácsonyfájára 25 frtot mellékeljek.

Kérem, hogy az irás szavai szerint, ne az adomány cse_o
kelység et, hanem a jóakaratot mérlegelni s a csekély adományt
kegyesen elfogadva. azt rendeltetési helyére juttatni méltóztassék.

Magamat nagyrabecsült szives jóakaratába ajánlva, ma-
radtam . tisztelö hive

Rakovszky István.

AdományokIHGFEDCBAa karácsonyfára. A mult számunkban
kimutatott adományokon kivül kaptuk még a következő pénz-
beli és természetbeni adományokat.

'I'ermészetbeni adományok: Viktória gőzmalom 1 zsák
rozs liszt, Konkordia gőzmalom 1 zsák 4-es liszt. Erzsébet
gőzmalom 1 zsák 5-ös liszt, Haggenmacher 'Henrik 50 kgr.
2-es liszt, Pesti Hengermalom 1 zsák t-es liszt, Topits József
es fia 10 kgr. macaroni ;) kgr. tarhonya 5 kgr. tészta, Magyar
czukoripar részvény-társaság 25 kgr. koczkaczukor, Quentzer
testvérek 6 drb. kalap, Wégh Elek nyakkendők, . Nemlaha
Gyuláné (Kassa) 6 pár érmelegítő, Schneider József 4 alsó-
nadrág, 4. pár harisnya, 4 trico-íng, Kolaríts József 1 vég
ruhaszövet, Ismeretlen 4 pár nyári czipő, 2 sapka, Müller J.
L. 1 csomag (100 drb.) mosdó szappan, Édeskuty Jenő 5 kgr.
dió, 5 kgr. szilva, 2 doboz tea-sütemény, Rechtnitz H. :\JI. 1 zsák
szilva, 1 zsák dió, Hajduaka A.. és társa narancs és füge,
Gerbeaud Henrik 1 doboz czukorka, Rigler JózsefEde papír-
nemü és Íróeszközök, Schuler József papírnemu és íróeszközök,
Seefehlner József papírnemű és íróeszközök, Toldy Lajos képes-
könyek és ifjusági iratok, Lampel Robert képeskönyvele es
ifjusági iratok, Franklín társulat képeskönyv ek és ifjusági
iratok, Singer és .Wolfner kepeskönyvek és ifjusági iratok,
Sziklai Sándor játékszerek, Fodor Kálmán papír dobosok.

Pénzbeli adományok: Rakovszky István elnök úr ő
Nagyméltósága házassága 25 éves évfordulója alkalmából' 25
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frt, özv. Saxlehner Andrásné úrnő 5 frt, a VI. ker. külső-
váczi-úti közs. elemi isk. tautestilete 4 frt 30 1(1'., (Ebner
Károly '10 kr, Scb erzer Károlyné 20 kr, Marossj' Arpádné 50
kr, Deszátt B. Amalia LO kr, Hajnal Ilona 10 kr. Szervanszky
Irén 20 kr, 'I'hezarovits 10fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk r, Lipinszky Irma 10 kr, Szleme-
nitsné 11 kr, Petrus Emma 10 kr, Boár Béláné 13 kr, Szervey
György 20 kr, Soha Arpád 10 kr, Révhegyi Iván 10 kr, X.
Y. Z. 50 kr, Husztolecz József 10. kr, Róth Lajos 20 kr ,
Alkér Hermina 50 kr, Ring István 10 kr, Kardos E. 10 kr,
Hermann G. 10 kr, Gyisták Endre 10 kr, Walder Adolf 10
kr, N. N. 10 kr, Szlemenits 10 kr, Schnöller Imre 10 kr.,)
Bessenyey Géza 2 frt, Humbolclt 5 frt, Goszleth István 3 frt.
Deák Ferencz páholy 3 frt, Aczélhang férfi dalegy let 3 frt,
Nemiaha Gyuláné 1 frt, Neruda Nándor 2 frt, Mül ler Mórné
úrnő gyüjtése 24 frt. (Müller Mórne 3 frt, Umrath és társa 2
frt, Freiszleder Nándorné 2 frt, Szimon István 2 frt, Monasz-
terly és Kuzmik 2 frt, Ladstatter P. L. és S. 2 frt, Haris
Zeilinger és társa 2 frt, Márton 2 frt, Sárkány Pál 1 frt,
Calderoni és társa 2 frt, Breslmayer Kálmán 1 frt, Schottola
Ernő 1 frt, Haas és Czjzek L frt, Hagn Károly 1 frt.) Eín-
traelit egyesület 10 frt, Mechwart A. 5, frt, Böhm József úr
gyüjtése 9 frt 50 kr. (Böhm József 1 frt, Schreyer József 50
kr, Wa ck Keresztély 50 kr, Kt ncz Ferencz 50 kr, Mann 50
kr, Wichmann Ede 50 kr, dr. Karácsony 50 kr, Vajda Ernő
50 kr, Weisz 50 kr, Breutner 50 kr, Hoisty 50 kr, Mai Manó
50 kr, Ney 50 kr, Hirschfeld Mór 50 kr, Kopstein 50 kr,
Bunt 50 kr, Erneror 50 kr. Wolf 50 kr.) özv. Herich Károlyné
5 frt, özv. Fuchs Rudolfné 2 frt, Kubik Irén 1 frt, Bibel'
Károly 1 frt 50 lu. Mandlik A. 2 frt, Hungaria páholy 5 frt,
Alpár Ignácz 1) frt. Hollán Ernőne gyüjtése 21. frt, (Szily
Kálmánné 1 frt, Hollán Ernőne 2 frt, Giczy Béla altábornagy
2' frt, Szily Dezsöné 2 frt, Bottlík Lajosné 1 frt, Mészáros
Károlyné 2 frt, Fehérpataky Lászlóné 1 frt, Békássy Imréne
1 frt, Szokolay Kornélné gyüjtése 5 frt, Zubek József 1 frt,
Zubek AntalIfrt, Bekássy Elemérné 1 frt, Matuska Péterné
1 frt.) Szokolovits József 2 frt, Özv. Saxlehner Andrásné 10
frt, dr. Székely Ference 5 frt, Apárhy Fodor Gizella 50 kr,
Vogel Gyula 3 frt.

Fogadják a nemesszivü adakozók
hálás köszönetét.

ez uton is az egyesületIHGFEDCBA

A; z e ln ö ks é g .IHGFEDCBA

S ik e t n é lu á k b á l j a .
1898. január 29-én.

A ezerény Wassermann -féle helyiség után a VI. kerületi
kaszinó, a szükebb .kör után, melynek tagjai csak siketnémák
voltak, a nagy nyilvánosság. Es senki sem veszi tett vele.
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Azok ll, kik rendezik, csak életre valóságnkat igazolják be, az
érdeklődök pedig nem tagadhatják meg, sokonszenvüket tőlük
és nem bánják meg, hogy felkeresik a zajtalanok tánczvigalmát.

Az a zsibongás, a mely más alkalommal méhkashoz teszi
hasonlatossá a kaszinó termét, nem volt hallható, a fülnek
szokatlan volt ez a csoszogás és kézcsattogásból álló zaj,
melyet ritkán tarkitott egyegy hangosabb szó, a szem azonban
semmi szokatlant sem látott. Csinos an és ízléssel öltözött nők,
frakkos férfiak. A szokott báli kép. A szemet igen könnyen
meglehetett csalni, a könnyed fordulatok nemárulák el, hogy
a zene teljesen felesleges volna nekik, nem tünt fel,' hogy a
tánczoló párok közül melyik a siketnéma, melyik a halló.
Mert hallók és siketnémák vegyesen voltak együtt. Az érdek-
lődök, a családtagok, az ismerősök eljöttek, vonzotta őket a
mult évek sikere s az tudat, hogy kedélyesen mulathatnak.

Kedélyes volt ez a tánczvigalom is. A siketnéma nem
állhatja meg, hogy humort ne vegyitsen a táncz egyforma-
ságába s ha már ez évről elmaradt a szokásos szinielőadás
legalább a szünóra unaimát üzték el aIHGFEDCBAké i fe jü a s s zo n yn ya l . Sohr
és Breisach urak mulattatták és nevettették meg a nézőket
ezzel a bohózat tal, a mit mindaketten az ő megszokott ügyes-
ségükkel adtak elő.

Bohó cottillon figurák még inkább emelték a jókedvet s
igazán a reggel vetett véget a tánczmulatságnak.

A bálon kezet fogtak az összes siketnémák s együttes
működésük szép sikert eredményezett. Lehet, hogy az anyagi
siker kevesebb lesz, mint a multban nehányszor, de az erkölcsi
siker semmivel sem maradt a muLt évieknél hátrább.

De akkor lenne az eredmény a legnagyobb, ha a most
apróbb részekre szakadt, de a bál érdekében tömörült egyle-
tek erőteljes egyet képeznének s' egyesült erővel segitenék
czéljaik megvalósításában egymást.

De ez nem a tudositás keretébe vág. A bálról csak jót és
szepet mondhatunk. A tánczrendek az izlés finomságát dicsérik,
mig a mulatság zavartalausága a rendezők ügyességére vall.

Asiketnémák Hymen rovata pedig valószinüleg ismét
megszapcrodik, talán nem is egygyel. Találják meg' a boldog-
signt, a kik ezt a házas életben keresik.

A IHGFEDCBAl e g ú j a b b ta lá lm á n y .

A sok hallócső mellett, melyet a siketek es siketnémák
számára feltaláltak és feltalálna.k, ismét egy újabb találmány,
a mely mert nem a fülre támaszkodik, talán sokkal értékesebb
lesz az előbbieknél.
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A találmánynak tonográf a neve, föltalálója Curtes H'
amerikai fizikus, aki az eszmét hozzá egy régi es mindenki
előtt, aki valaha fizikát tanult, vagy fizikai laboratoriumban
megfordult, jól ismert jelenségből merítette. Nevén kell csak,
említe em a Chiadni-féle akusztikai alakokat és mindenki tisz-
tában lesz, hogy miről van szó . Valamely fémlemezt behintünk
finom homokkal, a lemezt vonóval. vagy más módon hangsásba
hozznk és a homokszemek sajátságos alakokká csoportosulnak.
Az alakok a hangzó lemezen a csomóhelyeket mutatják, melye-
ken a lemez nem végez haránt, vagy keresztrezgést, valamint
azt, hogy a csomóhelyek két oldalán a lemez ellenkező irány-
ban mozog.' Jól tudták, hogya Chiadni-féle alakok a lemez
hangjával szeros kapcsolatban vannak, de eddig semmiféle
gyakorlati czélra nem alkalmaztak, eljátszottak vele a fizikai
laboratoriumokban. Most azután előáll a megnevezett amerikai
fizikus, kigondol egy elég egyszerű készüleket, malyben az
akusztikai alakokat úgy állítja elő, hogy azok az ember éneké-
nek, az énekhangoknak jellemző képeivé alakulnak. Más szóval,
előállít benne, helyesebben rajta olyan fígurákat, melyek egy
bizonyos hangra állandóan jellemzők. Bárkinek, aki énekel,
énekelni tanul, azok mintául szolgálhatnak arra nézve, hogy
milyen alakot kell neki mintegy kíénekelní, ha az illető kottát :
az ö tökéletességében akarja énekben reprodukálni. A hang,
az ének tehát grafikai alakban válik szemlélhetővé, ami a hang,
a hallás kiképzésében, gyakorlásában megbecsülhetetlen, 'ameny-
nyibenIHGFEDCBAs ze m m e l e l le n ő r izh e tő a z, a m i t a fü l ta lá n n e m e g é s ze n

m e g b ízh a tó a n é r e z) illetőleg az éneklő vel vagy annak meateré-
vel éreztet.

A készülék, a tonográf, pipaforma széles fémcső, melynek
szélesebb (13-14 centiméter átmérőjű) végén vörös szinű
kaucsuklemez van kifeszítve. A tökéletesen egyforma vékony-
ságú és gondosan kifeszített kaucsuklemez kitünő alap akusz-
tikai alakok létrehozására, ha a cső másik végén a készülékhe
énekelnek. A legfőbb a kaucsuklemeznek egyenletes kifeszítése,
ami kerek alakú hímző-ramához hasonló fémrámában történik,
mely aztán reákerül a tonográf végére. Annak ellenőrzésére,
hogyakaucsuklemez aczélnak megfelelelően feszül-e koncen-
trikus köröket alakítanak rajta, ezeknek elliptikus, vagy más-
féle eltorzulásai rögtönösen arról tájekoztatnak, hogy van-é
még a kaucsuklemezen igazítani való, avagy már megkezdőd-
hetik-e a tonográfba való beeneklés. Az akusztikai alakok kép-
zésére, mint, hintőpor finom amirgelpornak és jól megszárított
konyhasónak keveréke 'szolgál, A kaucsuklemez közepére hin-
tünk e keverekből, vagy egy husz filléres nagyságut és valamely
kitünő énekessei énekeltetünk valamely kottát el, tonográfba.
A por rögtönösen valamely szabályos, geometrikus figurava
rendezkedik, olyan figurává, mely a legpontosabban jellemző
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azokra a hangokra nézve, melyek a kottában foglaltatnak. Ismé-
telten bebizonyosodott, hogy a tonográf kaucsuklemezen min-
denker egy s ugyanazon alak képződik, ha ugyanazokatfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli

hangokat énekli belé' egyforma tisztaságban, akár egyazon egyén
akár. pedig más más énekes, vagy énekesnő; vagyís- a kaucsuk-
lemezen támadó akusztikai alak mindig a megfelelő hang'
magasságána k és tisstaságénak megfelelő egyenértékese. Amel-
lett azonban, hogy az alak egyazon hangra nézve állandó, a
készülék lehetségessé teszi az éneknek, a hangnak valóságos
elemzését, aszerint, hogy az illető 'alakot majd erősebb, majd
gyöngébb vonalak alkotják. Határozottan meg lehet az alako-
kon különböztetni, vajjon egyazon kottáról egyazon hangma- .
gasságban meg tisztaságban operaénekes, énekesnő, avagy más-
fele iskolázottságúénekelt a tonográfba. .

De hát hol' marad tulajdonképen az' éneknek, a hangnak
íotografálása, amelyből e közlemény kiindult, kérdezheti méltán
az olvasó? A felelet az előadottakból könnyen adódik. Egyéb
sem kell mint a piros kaucsuklemezen -előállitott akusztikai
alakot .lefotografálni és mindenkorra megőrizhetö fotograűában :
bírjuk bárkinek egy bizonyos énekét, hanganyagát. A fotográ-
fiára reá kell, jegyezni, hogy mely éneknek, mely kottán ak az
'a megfelelő akusztikai alakja és ha ugyanolyan alakot vagyunk
képesek a tonográfba kienekelní, tudjuk, hogy jól, a kottán ak
a hangnak megfelelőerr énekelünk. 'I'ermeszetes, hogy kiváló,
hires énekesekkel, énekesnőkkel énekeltetnek bizonyos éneke-
ket a tonográfba, az akusztikai alakokat lefotografálják és
azokat minta gyanánt árulják. Bárki biztos vezet őként, elérendő
czélként használhatj 3 , föl azokat. Mennél inkább megközelíti
valaki a tonográfba történt éneklése közben valamely' mester-
nek' előtte fotografiába levő akusztikai al akj alt, annál nyugod-
tabb lehet a tekintetben, hogy halad, avagy ha .sehogyan Sem
férkőzik hozzájuk, még idejekorán hagyhat föl éneklési eről-
ködéseivel. "

A tanulmány egyelőre az éneklés terén nyújt segítséget
a tanulőknak. Innen már csak egy lépés van hátrá, hogy az
annyira érzékennyé tétessék, 'hogy ne csak az énekhangok,
hanem a beszédhangok, illetőleg magánhangzók alakjait is
mutassa. S ha erre alkalmas lesz, úgy benne asiketnémák
jelentékenyen hasznosabb segédeszközt kapnak, mint a hallócső-
vekben, a mík bizony-bizony eddig nem valami fényes ered-
ményeket mutatnak fel. A siketnémaIHGFEDCBAs ze m e mindenkor megbíz-
hatóbb lesz, mint a fü le , bárha azt hiszik, hogy a rezgés m e g -

é r zé s e pótolhatja is a hallást. A találmány további sorsára
nézve igen kiváncsiak vagyunk.
I
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K ü lf ö ld i s z e m le .

A N ie d e l ' - l l ' la l ' s b e l 'g í hülyék-intézetében, a mely intézet
16 éve áll fenn, a mult évben 311 volt a ápoltak száma 194
fiu es 117 leány.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA legfiatalabb 4 éves, a legidősebb 48 éves
volt. Az ápoló és tanszemélyzet összesen 73 tagot számlált.
A z intézetben mühelyek is vannak és pedig szabó, asztales.
czipész. kertész, mázoló, lakatos. A leányokat varrónő tanitja
a kézi munk ára. A személyzetből (ápoló és tanító) az irgal-
masrend nővérei 48-an voltak. Az intézet élén pap áll.

A Neu-Erkerodei hülyék-intézete Braunschweig herezeg-
ségben J 896 -ban 265 hülyét ápolt. A herezegség 1894-ben a
nem épérzéküek tankötelezet.tségét mondta ki s ennélfogva
ezen intézet még bővülni fog, a mennyiben mintegy 120 új
növendéket fognak benne elhelyezni. .

A u s z t r iá b a n uj in t é z e t n y i l t m e g Grinzingben Bécs
mellett. A intézet magánjellegű s. gyenge tehetségű s ideges
gyermekek számára rendeztetett be.

A l\I a l ' i e n b u r g i hülyék-intézete Württenbergben 50
éves jubileumát üunepelte meg szeptemben. Az intézet tágas
zárdában van elhelyezve s gazdálkodást ü z . Kicsiny magból
fává növekedett s ma már 150 szerencsétlen pihen árnyé-
kában.

Továbbképző siketnémák számára, Reuschert W.
Strassburgban 1 esetleg 2 évfolyamra terjedő továbbképző is-
kolát létesitett, melynek czélja az intézetben tanult ismeretek
megszílárditása s it gyakorlati életben való értékesitése. Heti
8 órában, mely mindig 8 este órakor kezdődik, nyelvtan
fogalmazás, alkotmánytan, számtan és földrajz képezik az
oktatás any~gát.

Szerbiában 4692 siketnéma él. Két intézet van számukra,
mind a kettő a legújabb idő ben lék sült, egyik Pozarevazban,
a másik Belgrádban. .

A z életmentű kutya. Altonában történt, hogy egy siket-
néma . szivarkészitő, kevéssel lefekvése után arra ébredt fel,
hogy kutyája huzgálja paplanát, s rángatja ingújját. Felébredve
látja, hogy a szeba tele sürü füsttel s a szőnyeg ég.. Való-
s-inüleg vigyázatlanul eldobott gyufától igyuladt meg. A hü
állat nélkül a szerencsétlen köunyen megfulladhatott volna.
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V e g y e s e k .

K ö s z ö n e t n y i lv á n i t á s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA m. kir. vallás- es köxoktatás-

ügyi minister úr köszönetét nyilvanitotta Somsich Adolf gróf-
nak non alkalomból, hogy a siketnémák kaposvári iskolájának
200 frtot adományozott; továbbá Bisdermann attó földbirto-
kosnak a kaposvári siketnéma-iskola szegénysorsú tanulói
részére tett liOO frtos s Biedermann Rezső nagybirtokosnak
100 frtos adományáért.

A z o r r mint v a g y o n s z e r z ö . Az is ritkaság, hogy vala-
kinek az orra legyen annyira kifejlődve, hogy vele fontos fel-
fedezéseket tehessen, olyanokat, a melyek hasznot hajtok.
Ilyen esetről tudositának az amerikai lapok. A hős egy siket-
néma, a ki azzal a rendkivüli képességgel bir, hogy 100 méter
távolságról képes felismerni a szaglása segitségével nemcsak
azt; hogy ember közeledik, hanem még azt is, hogya közelgő
az erős, vagy a gyengéd nemhez tartozik-é. Sőt még a szag-
lása akkor sem hagyja cserben, ha azt kell megállapítania,
hogy eszakamerikai, vagy délamerikai egyén-e ez? vagy pedig
a continensröl származott áto Az élelmes amerikai nem elég-
szik meg azzal, hogy ilyen akadémikus felfedezéseket tegyen,
hanem gondoskodik arról is, hogy néha napján kellemes illatot
nyújtson szagló szervének. ","z illatszer azonban Amerikában
sem olcsó s megszerzéséhez pénz kell, a mi szegény embernek
kevés szokott lenni. A jó szaglásra azonban részvénytársasá-
got lehet alapítani, különösen, ha az orr a petroleum sxagát
is megérzi, még akkor midőn az a föld alatt 150-200 méter-
nyire elrejtve van. Nos, a mi orremberünk ezt is érzi s erre
alapitota életpályáját, s hogy nem rossz pályát választott,
bizonyit ja az, hogy eddig mintegy 500,000 dollárt keresett, a
miuek fejében nem kevesebb, mint 40 új petroleum forrást
fedezett fel. A részvény- társaságok jól fizetnek s bár a sok
forrás a petroleum ár hanyatlását vonja is maga után, a mi
siketnémánk napi keresete minden esetre meghaladja a szegény
európai sorstársakét, a kik a müvészi és ipari foglalkozás
mellett bizony ritkan szeresnek annyit, hogy szagló érzékük
számára illatszereket vásárolhassanak. Az egészben csak az a
gyanus, hogy ami siketnémánk, a kit bátran nevezhetünk orr-
embernek, Amerikában él, még pedig Virginia államban s bár
neve Morsmann John, nem egészen bizonyos, hogy ily nevü _
egyén feltalálható -e, ha a hosszu utat meg is te) -né érte ·vala-
melyik galicziai petroleumforrás vezérigazgatója.
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A megszorult, de koldulni szégyenlő vakok számára

befolyt s az ebből eszközölt segélyek kimutatása, a) Be-
folyt adományok: "Adria bizto társ." m. orsz. osztálya 15 frt,
Babos Kálmán tábornok 10 trt, Beliczay Béla egy nagy cso-
mag mézeskalácsot az intézet karácsonyfájára, Berezik Árpád

10 frt, Bloch Róbert 15. frt, "Budapesti Napló" 50 kr., Farkas
és Faragó 1 frt, Fischer Laura 2 frt, Gervay Anna 1 frt, Glasz
József 3 drb téli ing és 4 üveg befőtt, Dr. Goldzieher Vilmos
5 frt, Habran István 20 frt, "Haladás;' asztaltársaság 6 frt,
Königes Róza 10 frt és egy értékes fiú-télikabát, Kulcsár János
1 frt, Lichtenegger József 2 frt, br. Liptay Béla 5 frt, Loser
Orsolya 100 frt,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . J. 25 frt, Maletits T . 1 frt, Mándlik A.
2 frt, M. N. 2 frt, N. N. 2 frt. N. N. 1 frt 38 kr .. N. N. i frt
30 kr., N. Ni 1)0 kr., N. N. 50 kr., 'l'ischgesellschaft "zum
Mohren " beim "Blumenstöckl" 20 frt, Schwartz Nagykikindán
5 frt, Schwarz Jakab 5 frt, Soós Vaczi-körút 49. sz. 1 frt,

V. P. 2 frt, Zsinkó István 1) frt. Összesen 274 frt, egy téli-
kabát, három téli-ing és négy üveg befőtt.

Nem mulaszthatom el e kinálkozó álkalomtnal fel emliteni
ama kedveskedéseket, malyekkel néhány különösen nemesszivü

pártfogónk magát intézetünket halmozza és halmozta el. Ilye-
nek: hogy a bpesti jótékony nőegylet évi 100 frttal már 50

éven túl farsangi uzsonnákat ada t növendékeinknek ; továbbá,
hogy id. br. Wodianer Albertné ő msga szintén évtizedek óta ösz-
szes növendékeinknek minden karácsonykor és husvétkor egy-egy
kocsira való kalácsot, gyümölcsöt és piros tojást küld; nem-
különben Szalay Péter miniszteri tanácsos úr ő msga szintén
évente egy-egy lucullusi uzsonnaval örvendezteti meg növén-
dékeinket. Ezen állandó pártfogóinkon kivül a lefolyt tanév-
ben adtak még: domonyi Brüll Miksáné ő nsga február 7 -én
tartandó uzsonnár ~ 20 frtot ; Feld Vilmos kegyesr. tanár
szintén uzsonnára 15 frtot ; Dr. Óváry Ferencz orsz. képviselő
úr ő 'usága szőlőre 5 frtot.

Az itt felsorolt köuyöradományokert ezennel hálás köszö-

netet mondani kötelességemnek tartom.

Pivár Ignáez
kegyesrendi áldozópap, a vakok bpesti

orsz. intézetének igazgatója.
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Lapunk kiadóhivatalában
rendelhető meg:

Irta :IHGFEDCBASc h e r e r I s tvá n .

- Ára ::3korona. -

Néll{ülöz1tetl~n tendesede szülől{ és tanüg1?
barátol{ részére, cclcmínt mmdceclmch, a

l{il{ cr sil{etnémál{ tanításá"al foglall{ozni
ckcrnck.

A mű jövedelmének fele része a "Testi és szellemifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
fogyatkozásban szenvedőket gyámolító országos .

"'"t egyesület" asylumának fenntartására fordíUatik. :.
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N e v e lö - in é t z e t g y e n g e e lm é jü e k s z á m á r a .
DBEZD..6... N. Oppellstrasse 44.

Az intézet czélja, hogy a szellemileg
elmaradottakat (fiukat és Ieányokat)
vallás-erkölcsös és a társadalomnak
hasznos tagjaivá képezze. Szeretet+el-
jes és g-ondos ápolás és nevelés mellett.
egyéni oktatást nyujt a polgáriskola.
minden szakjában, különös gonddal
üzi a kézügyességi oktatást (kosár-
fonás, papirmu.nkák, asztalosság, fa-
faragás) s igya mesterségekre készit

L - ,_ _ --.-.J elő. Epp ugy előkészít a kertészségre
is. Az intézetet kiváló orvosok és paedagogusck, valamint a növendékek
szülői is melegen ajánlják. - Közelebbi felvilágositást az intézet igaz-
gatója 'W'.Schröter nyújt.

Bíchler 1. könyvnyomdája, Budapest Ill.


