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Néptanítók részére ezen árak fele.
Az előfizetési összeg e lap kiadóhivatalába Buda

pest, molnárutcza 12. szám küldendő.
Efrész éves előfizetőknek nagy lllűlíipot küldünk

50 kr. csomagolási utánvéttel. Fél éves előfizetőknek 
kÍS6l)b m űlapot 25 kr. csomagolási utánvéttel.

TARTALOM : É l e t m e n t é s .  Az alakítandó országos életmentési 
egylet alapszabályainak tervezeti javaslata. — Függelék az 
187(3-ik évben JBrüsselben megtartandó nemzetközi életmentési

11 -ik c z i k k. Ezen bizottmány teendői közé tar
tozik az egylet kormányzásán és az egylet ügyének 
vezetésén kívül az életmentés eszméjének lehető tágas 
körben való népszerűvé tétele, kiterjesztése és gya
korlati érvényt szerzése, mit egyrészről uj tagok szer
zése és felvétele másrészt életmentési közlöny és
egyéb e szakhoz tartozó irodalmi művek kiadása által 
érend el.

1 2. c z i k k. A bizottmány három évre választa- 
tik a közgyűlés által.

13. cz i kk.  Az elnök a köz- és bizottmányi gyű
léseiben a tanácskozmányokat vezeti és kimondja a 
hozott határozatokat.

14-ik cz i kk.  Az alelnök az elnököt ennek aka-
congressus és kiállítás exposéjához. A birminghami egész- j dályoztatása esetében helyettesíti.
séiíüeryi tanácskozmánv. — Vidéki levelezés. — E g é s z s é g .CT* CT* v V f ^

Gyermekek ránggörcse. — Váltóláz. — Vegyes közlemények. —
Hirdetések.

Életm entés 9

Az alakítandó országos életmentési egylet 
alapszabályainak tervezeti javaslata.

(A belgiumi kir. és középp. életmentők társulata alap
szabályai n a k m int áj ára. )

IY. FEJEZET.
Az egylet kormányzatáról.

10. cz i kk.  Az egylet ügyeit és teendőit egy 
életmentési bizottmány vezeti és kormányozza, mely
nek az összes tagok által megválasztandó fizetés nél
küli hivatalnokai a kővetkezők, u. m. :

1. egy elnök,
2. eo-v alelnök mint ennek helvettese,

Ü t  V  '

3. egy egyleti titkár,
4. egy pénz tárnok,
5. egy pénztári ellenőr a számadások átvizsgá

lására,
6. egy életmentési parancsnok, ki szükség eseté

ben az egylet segélyének közjó érdekében való fel
ajánlásánál az életmentési személyzetet vezényli,

7. egy igazgató a kölcsönös segélyzési pénztár 
ügyei részére,

8. hat vagy 12 bizottmányi tag és igy összesen 
13 vagy 19 egyleti választott tisztviselő.

15. cz i kk.  A vezértitkár a tárgyalások jegyző
könyvét valamint minden egyleti levelezéseket viszi 
és az elnökkel egyetértőié^ minden egvéb ügyeket a

ö « /  O  O i /  Ö t /

gyűléseken kívül is elintéz.
16- ik czi kk.  A pénztárnok a kettős pénztárt az 

; ellenőrnek ellenőrizése mellett kezeli.
17- ik czi kk.  Az életmentési parancsnok azon

k

esetben, ha az egylet személyzetének valamely alka
lomnál fogva tömegesen megjelenni vagy valamely 
nagyobb műveletnél együttesen részt venni kellene, a 
vezénylést viszi.

18- ik cz i kk.  A kölcsönös segélyezési pénztár 
igazgatója különösen a kölcsönös segély zés ügyeivel
foglalkozik.

Y. FEJEZET.
A tagok kötelességei az egylet irányában.

19- ik cz i kk.  Az életmentési egylet megvárja 
j tagjaitól, hogy minden érdek nélkül veszély, közinség 
í vagy egyéb csapás ecetében embertársaiknak segé- 
í lyére siessenek, és különösen kölcsönös segélyezés él-
! vezésére számitó tagjait adott szó vagy írásbeli nyi

latkozat által kötelezi is adandó alkalmaknál életmen
tési műveletek teljesítésére.

20- ik cz i kk.  A tagok évi vagy egyszerrei járu
lékai azon pénztárba folynak, melyre az felajánItatott 
vagy a tagsági dijjnak természetéből folyólag tartozik.

a) A nyereményben résztvevő tagok tagsági 
dijjaikat a kölcsönös segélyezési pénztárba fizetik be



és szerencsétlenség esetében, mely őket működésűk 
közben érheti, ugyané pénztárból húznak magok vagy 
hátrahagyottjaik segélyt és bizonyos kitüntetésre ér
demes eseményeknél jutalmat. Évi járulékaik G írt.

b ) A többi tagok évdijjaikat az életmentési pénz
tárba fizetik be és pedig :

1. a tiszteleti tagok évenkint 10 irtot,
2. a pártoló tagok egy bizonyos egyszerre lefi

zetendő összeget, mi azonban 100 forintnál kevesebbO 7
nem lehet.

c) A becsülettagok, kik a mű vagy az emberiség 
ügye iránti fáradozás és nagy tevékenységükért vá
lasztatnak meg becsülettagokká, semmi némü éviO O '
vagy egyéb dijat fizetni nem tartoznak.

A becsülettagokon kívül minden más tagnak fel
vételi dijja öt forintot tesz ki. melyen kivül azonban 
az érme kiállítási dijját fizetni tartozik.

(Vége következik.)

A birminghami egészségügyi tanácskozmány.

F ü g g e l é k
az 1816-11'évben Brimegtartandó

nemzetközi életmentési congressus és
(wposéjához.

Részletezése az osztályoknak.
Vége.

Vili. o s z t á l y .
G y ó g y á s z a t ,  s e b é s z e t  és g y ó g y s z e r é s z e t  az

e l ő r e m e n t  o s z t á l y  ok k a l i  k a c s o 1 a t b a u.
J á rv á n y o k , Egészségügyi előintézkedések, melyek ta- 

nácslandók lennének a közhatóságoknak és magányosoknak a 
járványokat megelőzni mikor az már közelegne, és óvintézke
déseket tenni a járványok kitörése alkalmával.

S e g é ly n y ú jtá s i e szk ö zö k  és an yagok  vizbe- 
íulás és tetszhalál eseteinél; gyakorlati eljárás ezeknél életre 
ébresztést eszközölni. Megégésnél első segitség nyújtás.

K ö z v e t l e n  s e g é l y n y ú j t á s i  a n y a g o k  és e s z 
k ö z ö k  sebesülteknél; sínek, kötözési szerek sat. Gyakorlati 
népszerű utasítások a nép számára e tárgyban.

E l s ő  s e g é l y n y ú j t á s i  e l j á r á s  sebesültek és bete
gek részére a nagyobb ipar-mühelyiségekben. beteg szállító 
eszközök és a beteg-elszállitásnak szervezete.

N yilván os és m agán -egészségü gyn ek  á lta lá 
nos a la p eszm é i.

IX. o s z t á l y .
A m u n k á s - o sztá ly  h e ly ze tén ek  ja v ítá sá t  

czé lzó  in té z k e d é se k .
Kölcsönös segélyező társulatok ; közreműködő egyletek ; 

előregoudoskodás, menedék és takarékpénztárak; munkás la
kásoknak építésére vagy vásárlására alakult társulatok. A 
gyárakban veszélyeket megelőző egyletek. Művészek és mun
kások részére alapított könyvtárak. Esteli iskolák, rajz, ipar, 
díszítési iskolák. Nyilvános előadások a mértan, erőműtan és 
gyakorlati vegytanból a munkások részére. Iparos segédek és 
tanulók segélyezésére alakult egyletek, ipartanodák.

Nagyobb ipar-műkelyiségekben alakított munkások kór
házai ; bölcsődék, gyermek-menhelyek, iskolák, gyermekkertek 
a munkások gyermekei részére. Intézkedések gyárak és na
gyobb iparvállalatoknál, hogy a munkások tápanyagjaikat ol
csón és jó minőségben nyerhessék. Éttermek gyárakban.

Módszerek a munkásokat az erős italok élvezéséről és a 
szenvedélyek kitörésének kártékonyságáról leszoktatni.

Az „ E n g i n e e r i n g "
közli :

Sólymos Béla.

után

(Folyt.)
Második az elnök által tanácskozmányra kitű

zött tárgy a munkás-osztály lakásának javítása volt. 
Ehhez hozzászólott legelőször is Mr. Martin, Bir
mingham legújabban épült házainak szerkezete meg
ismertetésével. A legcsekélyebb lakbér egy kis lakásért 
hetenkint 3 shilling (1 frt 50 kr) volt és a teendő az 
volt, hogy az építkezések czélszerü javítások által az 
egészség és Hiedelem igényeinek a lakbér felemelése 
nélkül megfelelhessenek. — Hogy építkezési anyago
kat takaríthassanak meg, szükségessé Ion a házakat 
bizonyos csoportokban építeni és míg az előtt a 
dos-a-dos rendszer volt a lakbér csekélysége miattO
majd általánosan elfogadva, az értekező mint olcsót 
és egyszersmind egészségeset a „terrace" rendszert 
ajánlotta különösen a tanácskozmánynak. Igaz, hogy 
ezen rendszernél a pinczelakok elhagyása miatt a 
lakbér valamivel nagyobb a régibbnél, de az azzal 
járó bajok is mellőzve vannak. Az uj házak lényeges 
rendszeréhez tartozik a megfelelő ventilatio, különo  /
félrehelyek, külön lakosztályok, tűzhelyek, folytonos 
vízvezeték, jó drainage és a házaknak a csatornák 
gőzétől való teljes elkülönzése.

Sir Sidney Waterlow ki a szegényeknek londoni 
lakásai iránt oly nagy érdekeltséget tüntetett ki, e 
tárgyról értekezést olvasott. Megvárja a kormánytól, 
hogy a lakások tultömöttségének elhárítása véget ti 
törvényt, mely már Londonra nézve érvénynyel bir, 
más városokra is ki fogja terjeszteni. 0 is mint a 
többi előtte szóllók különösen meghangsulyozta az 
egészség és erkölcsösség közötti szoros kapcsolatot. 
Azután a főváros egy társulatának működéséről szólt 
ösztönző példa szempontjából. A társulat 300,000 
fontot (3 millió forintot) fordított 1600 család laká
nak építésére, mely lakok 8000 egyénre voltak szá
mítva. A részvények igen gyorsan elkeltek s most 
még 100,000 fontot vagyis 1 millió forintot szándé
koznak uj építésekre költeni.

(Folyt, köveik.)

Vidéki levelezés.
Egy az életmentés magasztos eszméje iránt hőn 

lelkesülő vidéki előfizetőnk leveléből közöljük a kö
vetkező részt, és az ebben foglalt óhajtásnak eleget 
teendő az „Egészség" rovatban a gyermekek ráng- 
görcséiől irt czikkünket. Óhajtanánk, hogy mások is 
hozzánk fordulnának a helybeli viszonyokat felismer
tető közleményeikkel és mi részünkről minden óhaj
tást szívesen teljesitendünk, mely az uralkodó kárté
konyságok és vészteljes hanyagság vagy tudatlanság
nak megszüntetését tűzi ki czéljául.

Az említett levélnek erre vonatkozó része itt 
következik :

Ami „Életmentés" lapunkat illeti, nagyon sajná
lom, hogy épen azok nem vették ápoló karjaikra, kik 
ezt anyagi helyzetüknél fogva sok mások javára leg
inkább megtehetnék. Mert e lap csakugyan minden-



napi kenyérül Ígérkezik a nép számára. Az alsó cle- 
rusban sem minden tag bir a szükséges érzékkel eo o
tárgyban, mert a hajlam és gondolkozásmód külön
féle, pedig a szellemi mellett épen a felebaráti szeretet 
őzen tere az, melyen a szerény tehetség is nagyot mű
velhet sz. Pálként: non expedit quidem gloriari, de 
tapasztalásból tudom, mennyi áldást áraszt kivált a 
szegény falusi népre az „Életmentésu szellemében 
való szerén v működés is. és mi Ív közragaszkodást és

%j * ö
szeretetet szül e liumanistikus fáradozás.

Én részemről szeretném, ha az „Életmentés“ 
minél tágasabb körben olvastatnék és hintené áldá
sát, azért legközelebb, amint az esperes-kerületi táska 
a püspöki körlevelekkel ide ér, köröztetni fogom a 
lapot kerületünk papsága között is. Azonkívül csekély 
tehetségem szerint ezennel január-juniusra megren
delem a helybeli iskola könyvtára részére oly rendel
kezéssel, hogy a tanító, mint szintén casinoi tag, tar
tozzék a lapot olvasásul a casinónak átadni, tulajdo
nosa azonban az iskola könvvtára legyen, mert nem
epliemer értékű e lapnak tartalma, később is tanul
ságos lesz az az olvasókra.

Végül még egv kéréssel alkalmatlankodom.O  » w '

Ugyanis községünk meghaló kisdedeinek majdnem 
Vj-de ránggörcsben múl ki az anyák tudatlansága, 
gondatlansága és könnyelműsége folytán, mivel vagy a 
kisdedet vagv magukat hütik meg. Nem lenne szives
tek. ur az „Életmentés“-ben e tárgyban a szoptató
sak mikénti maguktartásának szükségéről orvosi, em-O O
beriségi és keresztényi szempontból egy rövid czikket 
tenni közzé s nekem azon számból 10 példányt külön 
számla mellett kiosztás és köröztetés végett megkül
deni, hogy az anyák olvashassák teendőiket s fölhagy
janak azon ön- és másokat ámító ön vigasztalással és 
hanyagság-szépítéssel : „Jól járt, jobb helyre se tehet
tem volna !“ Mert az ily gondatlanságból történő ha-%J O O
Iái félig szándékos gyermekölés.

De hogy becses idejét ne raboljam, sokszoros kö
szönet és üdvözletem mellett kiváló tisztelettel vagyok 

1875. febr. 16-án. N. K.
katli. h. plébánus.

O

A gyermekek ránggörcséről.
Az élet legelső hónapjai és éveiben a gyermekek 

oly gyakran esnek e betegségnek áldozatul, és ehhez 
míg némelykor a betegségi hajlandóságot kell okul 
tartanunk, máskor egy vagy másféle heves lefutású 
baj idézi azt fel, de leggyakrabban és pedig hazánk
nak legtöbb falvai és mezővárosaiban, a népünknél 
elharapódzott könnyelműség és helytelen életmódnak 
kell a baj gyakori kitörését főképen tulajdonitanunk.

A ránggörcsöt, népünk által nyav dyatörésnek 
nevezett irtózatos betegséget mindenki ismeri, de 
amúgy is az egészségtannak nem hivatása a betegsé
gek lefolyását leírni, hanem csak azoknak keletkezése 
okait azon okból, hogy ismerve egy bajnak okait, en
nek eltávolításával a bajt meg lehessen előzni.

Mert amúgy is hiábavaló legtöbb esetben, bár 
mihez kezdünk, a betegség ha egyszer már kitört és 
rémitő jelenségeivel dühöng, csak a legritkább ese
tekben végződik gyógyulással.

Azon ránggörc*ös betegségi esetek, melyek be
tegségi hajlandóság vagy egyéb heves betegségeknek 
fellépése folytán jönnek létre, más mint orvoslás ut
ján meg nem előzhetők, de igen is sokszor a ráng- 
görcsel végződő eme betegségek fel sem lépnének, ha 
egynémely dologra a szülők ügyelnének, és átkos 
könnyelműség, mulasztás vagy szándékos helytelen
ség egyes előidéző tényeit kerülnék.

Jól mondja a tisztelt vidéki lezelezőnk föntebb 
hogy a gondatlanság ez esetekben szándékos gyer
mekölés. Hangsúlyoznunk kell ez ítéletet, mert ha
sonló alkalmaknál az előhaladottabb műveltségű or
szágok jury-ei a vétkest mindenkor kimondanák a 
•ondatlan anyára.

Kötelessége mindenkinek ez okból felvilágosí
tani, oktatni és jó tanácsokkal ellátni a népet, a pap
nak nem szégyen a szószékről ostorozni a vétkes mu
lasztásokat, a tanítónak, az orvosnak, a gazdatisztnek, 
a gazdag mint művelt embernek a néppeli minden 
érintkezésnél elodázhaílan kötelessége ott, a hol alka
lom van azok ellen küzdeni.

Sőt úgy véljük, hogy a napi sajtónak is nem ke
vésbé kötelessége e tárgyhoz beleszólani, hiszen hiábaCJ O nJ *
számítják ki a hatóságok papíron az adózók számát, 
a nemzetgazdász a munkaerő mennyiségét ha a köz
teher viselőknek és a közmunkásoknak milliók esnek 
ki a népszámlálásnak várható eredményéből, mert 
ezek talán ötödik életévüket sem érhették el, a ráng- 
görcs megfosztá a hazát leendő polgáraitól.

Feladatunkhoz híven elmondjuk egészségi taná
csainkat e baj megakadályozása végett és ezenfelül 

I felkérjük még az egészségi szakma embereit is e nem*
| beli tapasztalataiknak közlés végetti beküldéséért.
| Először is hosszas, nép között gyűjtött tapasz ta- 
I latunk a szeszes italok és különösen a pálinka élvezé

sét anyák és gyermekeknél, mint olyan okot tüntette 
fel, a mely leggyakrabban szolgáltatja a baj okát.

Igen is mert akárhányszor volt alkalmunk rajta 
kapni az anyát nehány hetes vagy holnapos kisdedé
nek szájába pálinkát önteni, melytől az undorral for- 

i dúlt el, de kényszerítve azt elfogadni a szesznek elká- 
i  bitó hatása miatt lethargicus, az az halálhoz hasonló 
í mély álomba merüljön.

E rettenetes vétkes szokásról népünket minden 
! módon le kell beszélnünk, de egyúttal kövessünk el 

mindent, hogy az anyák se éljenek szoptatásuk ideje 
1 alatt ezen átkos és vért mérgező itallal.
| A pálinka és minden erős szeszes italnak első 

sorban a vérre kártékony behatása van, és a vele való 
élésnek következményei a vértorlódások és vizibe- 
tegség.

Azután az ideg és agyvelőrendszer következik, 
tobzódás, szenvedélyek fölzavarása, erkölcstelenség,

I és mi mindennél legszomorubb, mert már javít hatat 
lan baj a butaság.

És ezen végtelen rósz tulajdonokat a gyermek 
anyatejével együtt sajátítja el és fel növekszik velők, 
ha csak pusztító kórok előbb el nem sodorják.

A második nem csekély oka a ránggöresnek az 
áthülések és a gyermekeknek gyakori egyedül ha
gyása.

A munkás nép szobáját télen ha fűtője van, sütő 
kemencze melegségüvé füti be ; a szobában az anya és

/**



gyermek bőre folytonosan izzad és felkerült. Ha az 
előbbi a konyha, kamara vagy szabad lég hideg leve
gőjére kimegy és gyermekét is kiviszi, nem gondol 
arra, hogy jó lenne egy kendővel betakarni magát, 
emlőjét és kisdedét. Ha künnt van néki teendője, nem 
törődik azzal, hogy kisdedének keze lába a hi légtől 
megkékülhet, mert mivel ő munkája között felmeleg
szik, azt hiszi, hogy gyermeke sem fázhatik meg ; sőt 
mosás, főzés közben az alig 1 éves gyermeket kony
hájának vagy kamrájának vizes sáros földjén ülni és 
csúszni hagyja, és ha meghűlés folytán ez betegé lesz, 
bizonyosan valami rósz nézésű szomszédnak kellett a 
gyermeket megigézni ; azt hogy az átfázás vagy egy- 
átaljában gondatlanság okozta a bajt, önmagától fel
fogni nem képes.

Vagy künnt van a szegény asszonynak dolga, a 
gyermekre ilyenkor akár hányszor reá zárják az aj
tót, és ez étien, szomjan, fázva várhatja anyja vissza
térését és sirhat a mennyit akar, nem is szólva azon 
mindenféle szerencsétlen egyéb eshetőségekről, mik ez 
alatt a szegény gyermeket érhetik.

Yégre egy okot még fel kell emlitenem és ez a 
gyermek iránti türelmetlen és kegyetlen bánásmód a 
népnél ; ha sir, mert nem lehet mindjárt sejteni sze
génykének kivánságát, ezt roszaságnak tekintik és az 
első orvosság, mit az oktalan szülő ez esetben alkal
maz a verés. — Hát az ijesztések, rettegésben tartása 
a gyermeknek, a fürdő vizének majd túl hideg, majd 
tulforrósága ; nehéz táplálékok vagy altató mákfőzet 
nyújtása sat. sat. kórt előidéző okokat elősoroljam-eV

Mindezen okoknak távoltartása az mi köteles
sége minden anyának, ki ezt nem teszi, nem emberi 
lény többé és érdemes a legsúlyosabb kárhozat és 
elitélésre, és mi hozzá tesszük, hogy még azt is bűn
részesének nyilvánítjuk, ki látva a népnek eme hibáit, 
nem működik közre a nép felvilágosítása és megjaví
tására. — Legközelebb elő fogjuk sorolni a teendők 
sorozatát, mit ez ügyben ismerni és követni kellene.

Váltóláz.
(Folytatás és vége.)

A táplálékok megválasztása is igen fontos, téves 
hit az, hogy az izgató, fűszeres anyagok megóvják az 
embert a váltóláztól. Sőt épen hazánkban annyira el
hatalmasodott vese- és húgyhólyag-bajoknak épen a 
túlságos mértékben használt bors és paprikát, és erős 
sózást kell okául megjelelnünk. Uborka, dinnye, ba- 
raczk, szilva, lágy körtefajok ismert váltóláz felidé
zők; valamint a lágy, rosszul sült puha kenyér.

Mindennél azonban legfontosabb a beteget azon 
helyről, hol a váltóláz állandóan dühöng más kedve
zőbb fekvésű helyre vinni el, mert a tapasztalás eléggé 
bizonyossá tévé a'.on állítás igaz voltát, hogy ily mó
dón és pedig csak is ezen egyedüli módon lehetséges 
a legmakacsabb váltólázat is, és pedig gyógyszer nél
kül megszüntetni.

Ez az egyetlen biztos módja a váltóláz megszün
tetésnek, mit az életmentéshez tartozó közegészségi 
szempontból igen fontosnak tartunk.

Népvándorlást mint váltóláz orvoslást.
A helyett, hogy a baj által sújtott vidékeken 

ezerek sokszor éveken át minden munka nélkül bete

gen vesztegeljenek: Írassanak össze hatóságilag a vál
tóláz senyves betegek, és nyujtassék alkalom nékik a 
felvidék váltólázmentes helyén tartózkodni és meg- 
gyógyulások után egészségesen haza térhetni.

A helyváltoztatás által rövid idő alatt létrehozott 
javulás azonban megengedné az illetőnek a munka 
némely fajtáját, és azt hisszük, hogy ha a gyógyítás 
érdekében ily beteg gyarmatokat létesíteni tudnánk 
és azt valami iparvállalattal, legyen az kézműipar, 
gyár vagy valami gazdászati vállalat, egybekapcsolni 
lehetne, a költség igen csekély mértékre szállana alá, 
és viszont az egészségökben helyreállítottak nem len
nének kénytelenek talán akaratuk ellenére is éveken 
át henyélni.

A betegség így is úgy is a társadalom terhére 
esik, és nemzetgazdászati kárt képvisel, ha tehát ily 
módon gyökeresen orvosolva lenne, kevesebb költség 
és emberséges megoldást lelne ezen ügy, és ha érde
mes-e vele tüzetesen bibelődni? Ezen kérdésre felel
jenek azok, kik évekig szenvedtek váltólázban, és 
utoljára is más vidékre elköltözés után a bajtól meg
szabadultak.

Ily módon a külföldre ezereket kivivő Chininnek 
csak egy kis részére lehetne tán szükség, ha ezen 
anyag bevitelénél és a munkásnép ezreinek dologké
pessé tételénél Magyarország megtakaríthat néhány 
száz-ezer forintot, ezen összeget is használhatná az' O
ország elég jól.

Vegyes közlemények.
r

É le tm e n té sr ő l fe lo lv a sá s t  tartott e In polc szer
kesztője a fővárosi iparosok körében f. hó 25-én esti 7:3/4 óra
kor ezen czim alatt: « É l e t me n t é s  liai dán és most.** A 
felolvasó párhuzamba állitá jelen művelt korunkkal az elmúlt 
lovagkor, emberiségi eszmék iránt nem rajongó lelkiiletét gon
dolkozásmódunkkal ; megemlékezett a világkiállításokról és 
átment végül a brüsseli nemzetközi életmentési congressus és 
kiállításra, melynek érdekességét, hasznát és különösen az 
ipar terére való kiterjeszkedését példákkal világitá meg. A 
szép számmal egybegyült halgatóság a felolvasót a felolvasás 
végén élénken megéljenzé.

Tárgyhalmaz miatt a „Tárczát44 csak a jövő számban folytathatjuk.

Hirdetések.
Tettey Nándor OS Tsa könyvkereskedésében

(Budapest vácziutcza a vastuskónál) megjelent:

Nemorvosok használatára. Irta Dr. D u d i t s  Mi kl ós ,  
budapesti gyakorló orvos sat. 4-ik és befejező füzet. 

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

Egy t a p a s z t  a 11 és j ó bizonyítványokkal ellátott

néptanító keres alkalmazást
1 Ï I

Bővebb tudósítást ad felöle e lap szerkesztősége.
Nyomatott Neuer I-oál (országút és rostély-utcza sarkán.)




