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Még nem elég!
Ej>y szaki ckintély állítása szerint oly czél- 

tudatos és kellő időben életbe léptetett védeke
zési rendszert még egyik kormányunk sem al
kalmazott a kolera ellenében, mint a mostani, 
sőt e tekintetben meglehetősen előljárunk a min
dig mintákul állított államok között. Maga a fő- 
és székváros mintául szolgálhat.

Az intézkedéseket az ország lakossága is, 
elő lévén készítve a talaj a hírlapok utján, ál
talában kellő tisztelettel fogadta, s dicséretes 
hajlandóságot mutatott azok foganatosítása iránt.

Ámde olyan az emberi természet, hogy 
egyszerre talpra ugrik a vészhir vételekor; de 
ha a vészszcl nem találja magát azonnal szem
ben, buzgalma megcsappan, s majdnem közöny 
váltja föl lelkében a helyét.

Hónapok óta hirdetik hatóságok, hírlapok 
egyaránt, hogy a járvány legbiztosabb szövet
ségese a félelem és a tisztátalanság, s óva in
tik a nagy közönséget, hogy e két csúf szövet
ségesnek ne adjon helyet lelkében, házában.

No hát a nagy lakosság meglehetős nagy 
adag bátorsággal és vasgáliczczal látta el magát 
az okos szóra; s talán ennek is tulajdonítható 
egyrészt, hogy még eddig nem lépett át hazánk 
határán a hamburgi és altonai vendég.

Amit általában észlelünk, az kicsiben, vá
rosunk falai között is megvan. Megvan a féle
lem hiánya és a vasgálicz, s ezek birtokában 
népünket nagyon kerülgeti a közöny és az a 
hamis vendég, amit furfangnak nevezünk: s ha
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Haza járó lelek.
Mi az?!
IJgy, mintha szál akarná 
Feszitui koponyám,
Feszül agyam — de nem fáj,
Csak, mintha rám 
Borulna óriási kö,
Vagy szemfedő,
Mely azt suttogja szelleinajkkal:
„Elég!
Minek továbbra élni még ? !
A sirgödör 
Ott vár reád!“ —
S mám borítja fátyolát 
A bús halál.
S el is temetnek!
Göröngyöt vetnek 
Le koporsómra,
Beliautolják
iá már sirhalom is domborul föléin!
8 most azt hiszik 
Ott nyugszom én.
Talán nem tudják,
Hogy ott fönn hagytam szivemet,
S inig visszaadják 
Önkényt, engem feledve,
Addig nyugalmam nem lehet.
De most kiszállnom nem szabad —
Várnom kell itt,
Mig jó a kellő pillanat.
Majd éjjel,
Felhők közöl 
Ha néha, néha

a rendőri ellenőrzés és szigor csak kissé lany
hulna, ez utóbbi vendég lenne az ur a háznál.

Úgy tudjuk, hogy a gyakori intelmek, 
falragaszok s dobolás utjáni figyelmeztetések, 
helyszíni szemlék, fáradságos utánjárások, kime
rítő ellenőrzések után most már azoknak a pa- ( 
ragrafusoknak az alkalmazása következik, me
lyek In—100 frt büntetést szabnak a törvény 
rendel kezeseit mellözőkre.

Ez a körülmény és az általunk tapasztal
tak és hallottak adtak léteit jelen sorainknak, 
melyekben ujabbi buzgalomra, kitartásra biztat
juk városunk lakosságát, figyelmeztetve minden
kit, hogy a mulasztások észrevétele esetén a jó
akaró figyelmeztetés mindenkinek kötelessége, i 
és a köztisztaság és a hatósági intézkedések 
ellen konokul vétők följelentése nem denun- 
cziális.

11a a hatóság minden lehetőt megtett is, s 
a közönség is; mindez még, miként a ezimbe 
vettük: még nem elég.

Az óvó rendszabályokat még heteken, hó
napokon át kell folytatnunk, mert a kolera a 
tigris természetével bir, a mely kiszemelve ál
dozatát, nem törődik az útjába eső akadályok
kal, arra veti magát, s azt fojtja meg. A kolera, 
bármiként állják is útját, lm áldozatát kiszemelte, 
a neki alkalmas fertőzött helyet, legyen az nagy 
vagy kis város, falu, vagy egész vidék, átszáll 
az akadályokon, s pusztít és öl.

Tanácstermekben, szószékeken, iskolákban, 
falragaszokon, hírlapok hasábjain egyaránt hc-

Kibukkau egy—egy holdsugár 
8 lombok kőről 
Suttogva jár
A szollő, a mely egykoron 
Fohász volt,
Melyet
A fájdalom kisajtolt 
Búsult kebelből, —
S ha majd az óra 
Éjfélt ütött 
Templom fölött 
Sötótiő vén toronyban:
Koporsómon
Majd a födél megdobban 
8 kiszállok 
Keresni szivemet;
8 a mely síromra tévedett 
A lioldsugárból 
8 ködből fonom 
Majd leplemet;
A szellő adja 
Szárnyúi nekem,
Suhanok 
A berkeken,
Gyorsan, gyorsan 
Libbenve cl —
Hol a kebel,
Moly fogva tartja szivemet?! 
s  ha meglelem,
Loliellctem
Mint. halk sóhajtás
Leng lágyan majd körlllte,
Ki még cl nem felejtett;
8 szeméből
Ha köny gördül le
riánnm,

lyén van még mindig az oktató figyelmeztetés 
a védekezésre. Legyen ez igazi védő- és irtó
háború.

Marhatenyészlés.
Föjdmivelésligyi niinistcrünk látogatása 

alkalmival tett ama nyilatkozatának, mely a 
marhatenyésztés támogatására vonatkozott, már 
is észlelhetők némi következményei. Városunk 
állattenyésztői újabb reményt táplálva a marha
tenyésztés jövője iránt, készek áldozatok árán 
is újításokat tenni, hogy lendületet nyerjen 
marha tenyésztésünk ügye.

Egyesek már is szereztek fajmarliát te- 
nyészanyagul, s Dr. Tóth Imre bányakár, fő
orvos alapszabály-tervezetet nyújtott he a
város tanácsához, melyet alábbiakban közlünk: 
Sclmccz hái iya  v á r o s  le n i leién n marha állo mány  

nemesítésére alakult sziikebh társulat szabályzata.

1. Korlátolt számban intelligens gazdák 
társulatot alkotnak és szövetségbe lépnek egy
más között 10 évi időtartamra nyugoti fajmarba 
tenyésztésére, hogy Selmeczbánya város terüle
tén a nemes marhafajt meghonosítsák és elter
jesszék.

A társulatba közgyűlés határozása mellett 
bárki is beléphet ki a társulat, szabályait elfő- 
puljll.

A társulatból egyes tag bármikor is kilép
het. s ezen kilépéssel a társulatnál hirt előnyeit 
elveszti.

2. A tál vallat tagjai kötelezik magukat a) 
hogy a közösen megállapított és megválasztott

Azt elviszem;
Föld mélyiben 
Gyémánt leszen belőle,
8 mindig eljárok hozzá,
Kié szivem,
Az éjjelen,
Mikor felhők közűi
Úgy néha-néha
Kibukkan egy-egy boldsugár,
8 lombok körül 
Suttogva jár 
A szellő,
F.s várok,
Mig bárom év 
És bárom éj 
Leszállt a sírba,
Melynek neve:
A múlt.
8 ha addig,
Kié szivem volt, elfelejtett:
A boldsugár már fel nem kelthet, 
Nyugodni tértem,
Már visszanyertein szivemet 
8 a nyugodalmat.
De hogy ha már 
A bárom év 
8 a bárom éj 
Letűnt,
8 ki é szivem,
Mégsem felejtett el:
Tovább rém várhatok,
Viszem magammal 
Együtt pihenni én velem.
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m arhafajt m indaddig tisztán ós belterjesen te
nyésztik . mig a társu la t küzelbatározással más 
egyéb  fa jt nem választ, b) a tenyészte tt marha 
eladásánál a társulat tagjait tudósítják és egy
m ásnak az elért árban  előnyt biztosítanak s 
pedig  egy éves korú m arhánál idősebb marba 
áránál 10 írtig . c A társulat tagjai közül kettő 
s pedig N 'yitray L ászló és É rti Vilmos első 
időben 1 — 1 fa jb ikát, később a harm adik évtől 
kezdve 2 — 2 fajb ikát tart állandóan, jó  tenyesz- 
képes állapotban.

Ö. A társu la t tagjai kötelezik m agukat a 
fajtehenek minden életképes szaporodását gon
dosan felnevelni, s a kiválóbb b ika-borjukat a 
tenyésztés biztosítása és nem esitése végett a 
két bika-tartó  társulati tagnak méltányos áron 
eladni, e czélból a társu lat tagjai összejönnek 
és szótöbbséggel az eladási év fölött tiöntenek : 
ha a társu la t által m eghatárolt értékben az 
egyébkin t elérhető ári ái szemben nagyobb 40 óo 
frtnyi különbözet volna, ezen árkülönbözetet a 
városi pásztorból volna fedezendő s a tulajdo
nosnak m egtérítendő.

4. AIihelyest a társulat tenyészképes b ika
borjakat felnevelt a városi tanács ezeket hasz
náltatja mint apaállatokat a város területén, 
s lm a társu la t elegendő apaállatokkal rendel
kezik . a város összes területén. E gyes gazdák 
bikát tarthatnak , de idegenek teheneinél még in
gyen is tilos azt használni, továbbá nem a tá rsu
lat által tenyészte tt fa jb ikák  vagy bikaborjuk 
az egész város területén legelőre vagy itatáshoz 
nem bocsájtliatók, ezen tilalom át hágói 10— f>0 
frtnyi büntetésben részesitendők, mely büntetés- 
pénz a társu lat javára , illetőleg a marlia-neme- 
sitésrc fordítandó.

5. A két bikatartó  társulati tag a  tá rsu la t 
fajteheneit előnyben ré szesíti: stb.

(>. A társu la t évenként kétszer s pedig  ta 
vasszal márczius, ősszel november hónapban 
gyűlést tart, hol elnök és jegyző  választása  
után a tenyésztés érdekében határozatokat hoz 
és ezeket jegyzőkönyvbe vezeti, s hitelesíti.

E venk in t ké tszer őszszel és tavasszal a 
társu la t a közgyűlés á lta l kiküldött bizottsági 
tagok által a tagok m arhaállom ányát, ezek te
nyészetét, az istállókat, a m arhák nevelését és 
gondozását egészségi állapotját stb. m egvizsgál
tatja. a vizsgálati eredm ényeket jegyzőkönyvbe* 
vezeti, egy évben egyszer ezen bizottságba 
a város polgárm estere, a gazdasági előadója a 
városi állatorvos és az állami állatorvos is 
meghívandó.

Ha a társu la t valam ely tagjánál a tenyész
tés hibásan volna vezetve, vagy a m arhák kellő 
gondozásban nem részesülnének, az illető tá rsu
lati tag  első Ízben megintés, másod ízben a 
társulatból való k izáratással büntettedk .

Ezen tágabb bizottság vizsgálata körül 
esetleg  felm erülő költségeket a város viseli.

8. A városi tanács, m ihelycst a  társu la t a 
tenyésztésben előre haladt és elegendő fa jb ikák 
kal rendelkezik , a város terü letén  ily fajbikák 
ta rtására  kötelezi m agát, s pedig* minden s() 
darab tehén után 1-et, de a töredékszám , mely 
25-nél többet teszen ki egy bika ta rtá sára  kö
telező.

9. A városi tanács a két b ikatartó  tá rsu
lati tagnak  minden nemes bika ta rtá sára  segé
lyül 2 —2 catastrá lis  holdnvi használható rét 
élvezetét adományozza.

10. A tenyésztésre használandó bika a tá r
sulat e czélra választott bizottsága által ineg- 
vizsgáltatik  és tenyészbizonyitváiiyuyal lá tta 
tik el. Az első időben tenyésztésre beszerzett 
b ikák , lm tenyészkép telenekké válnak és ela
dásnál a beszerzési árnál alacsonyabban vol
nának értékesíthetők , az árkülönbözetet a város 
fizeti.

11. A városi tanács a mii. gazdasági mi
nisztérium nál k ö zben jár, hogy a társu la t tenyész-
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niarliaálloumnya jutányosukban beszereztessék 
és olcsó törlesztésre a tagoknak adassék. továbbá 
liogv a társu la t által tenyésztett tajm arha az 
országos törzsköm  vbe felvétessék.

12. A társulat a városi tanács ellenőrzése 
alatt lévén, annak védelmét és tám ogatását a 
nyugati szarvasm arha tenyésztése érdekében 
kéri.

A fürdő. a vendég és a fürdőorvos 
egymásközti viszonya és annak 

rendezése.
(Folytatás.)

Nagv és öreg hiba, hogy az idény befejezésével 
a legtöbb fürdőt csakugyan valójában bezárják, nem 
törődnek jövő tavaszig többé semmivel, lefektiszuek 
leli álmot aludni, pedig tulajdon képen csak. akkor vau 
meg dolog. Vegyük csak azt az általános panaszt, hogy 
a legtöbb fürdőben a lakások egy része nedves, — 
nem tudom, ha látotl-e valaki önök közül teli időben 
fürdőt; liát bizony én láttam , csak a háztetők 
látszottak ki a hóból, hó fedi az épületeket, körös-kö
rül a falakat, de hogy is jutna eszébe valakinek, hogy 
azt el kellene a totók a falak tövéből lapátoltatni, — 
bevárják, hogy a késő tavasz olvadása könyörüljön rajta, 
elviszi a jó nap, de sajnos, legnagyobb része az épületek 
falába húzódik fel, ezért oly sok a nedves lakás a fürdők
ben; bizony lm niegszivelnék a közegészségügy kívánalmait 
a lakásviszonyokról, a mint azt Fodor tanár úr tava
lyi előadásában lelkűkre kötötte, elenyészne ezen álta
lános panasz is.

Egy nagy hátrányára van a fürdők jó hírnevének 
az, hogy a gyógyvizek kezelése körül botrányos köny- 
nyelmtiséggel járnak el, pedig e kereskedelmi tárgyat 
képező ezikkel, lm az a modern igényeknek megfele- 
löleg kezeltetik, töld) hasznot húzhatnak, mintha ezer
számra árasztanák el az országot prospeetussal. Fontos 
tehát, hogy szakképzett, lelkiismeretes egyénre bízzuk 
a töltést, dugaszolást, csomagolást; a rendetlenség na
gyon meg szokta magát boezului. Láttáin egy helyet, 
hol ? megnevezni nem akarom, az üvegeket portól, 
szalma-szennytől ki nem mossák, úgy dohosán, pisz
kos törött csuporral töltötték még piszkosabb egyé
nek ; na ha ezt egy finnyás kényes beteg látja, 
dehogy inna belőle, lm tudná azt, hogy mindjárt 
meg is gyógyulna tőle, s méltán ezért mindig* a 
legtöbb panasz egyes magyarországi vizeket éri.

Nem közömbös dolog uraim az sem. hogy a nap
nak s az es nek melyik szakában palaczkoltatunk; — 
hosszas megligyeléseim igen fontos dolgok ismeretére 
vezettek, mely ismereteket a palaezkolásoknál ha ér
vényesíteni lógjuk, lényeges különbséget fogunk elérni 
a víz hatásában és vegyértékében; nedves, ködös idő 
sohasem alkalmas, ilyen időben a töltést ne engedjük. 
A megfigyelést ajánlom minden kutkezelőségnek, mert 
ez figyelemre érdemes; hogy mit tapasztaltam a szob- 
ránezi kénes konyhasós víznél, engedjék meg nekem, 
hogy most még az a mi titkunk maradjon. A glauber- 
sós vizek tulajdonosainak különösen melegen ajánlom, 
hogy légsúly, hő, fajsúly mérőt s egy delejül t mindig a 
kút mellett tartsanak, jegyezzenek mindent fel figyel
mesen, a fajsúlyúiéról különösen figyeljék az évnek 
minden szakában a napnak mentői több óráiban s a 
ki <■ megfigyeléseket értékesíteni fogja tudni a töltés
nél, az gyógyvizének értékét mint mondám, hatás és 
vegyértékben növelni fogja.

Az igaz, hogy a közönségnek megvan az a rossz 
szokása, mert előttem az, hogy rendelvénye igy hang
zik, kérek friss töltésit vizet, vagy sokan a helyszínén 
saját szemük láttára akarnának tölteni, ezeket uraim 
én sajnálom — de ha megmondanám, miért töltetek 
(leiben vagy tán épen januárban, ők nem de önök igazat 
adnának nekem ; teszem fel csak a hydrolion gáz
mik értékesítésé czéljából, melynek niennyileges meg
határozása a vegyésznek nagy munkát ad s a hozzá 
küldött elemzésvegetti vízben nagyon szűkén fog találni. 
A napnak s az évnek nem minden szakában fog 
egyenlő mennyiségben szabadulni s hogy a hydrotion- 
nak gyógy hatálya van, az kétséget nem szenved ; ed
dig ugyan meg kews figyelemben részesült, de hiszem 
és remélem, hogyha gyógyvizekkel jutva a szervezetbe 
s élettani hatása tudományos búvárkodás tárgyává té
tetik. az illető kísérletező nem fog meddő munkát vé
gezni. Eddigi tapasztalatom s megfigyeléseim eredmé- 
nyckepeii engedjék kinyilvánítanom azt, hogy a hidra* 
tion a szervezetbe jutva, a zsírszövetekre emésztöleg, 
rgelóleg hat. A gáznetnü testek a napnak nem minden 
szakaiéin, nem mindig egyenlő mennyiségben szaba
dulnak lel. s ezen ingadozást különösen a Ilidről ionnál 
tapasztaljuk leginkább s ezen ingadozás nagysága pe
dig mindig* összefüggésben áll a légnyomás változá
saival.

Az időjárás, évszakok nagyon befolyásolják a
gyógyforrásokat; ne elégedjünk meg azzal még, hogy 
tízévenként elemeztessük gyógforrásaiukat, de menjünk 
tovább, minden legkisebbet figyeljünk meg forrásaink 
körül, a rendes meteorológiai észlelőieken kivlll, nézzük 
naponta vizünk töménységét, hőfokát, a föld delejes 
Régi tüneteit, a talajvíz magasságát, ingadozásait, a 
szomszéd kutak víztükrének viselkedéseit, idővel ezek 
összegezéseiből positiv következtetéseket fogunk levon
hatni, s különösen, mint már oinlitém, a konyhasós, 
(Üaubersós vizekre nagy értékkel fog bírni. E megfi
gyelések sok időt és még több türelmet kívánnak, az 
igaz; tárjuk, kutassuk lel e még ismeretlen világrész 
homályában rejlő kincseket a szenvedő emberiség ja 
vára, mert, hogy ama, az óserőból kivált vegyértékek 
más élettani hatással bírnak a szervezetre, mint a 
gyarló emberi elme által született mű legesek, azt még 
csak sejtjük, de positive még nem tudjuk.

A czéltudatosan vezetett fürdóinté/etnok minden
ható mozgató lelke a fürdőorvos legyen; ott kell len
nie mindenütt, figyelnie el ne kerüljön semmit, szóval 
az összes vozetőszálaknak az ó kezében kell összefutni. 
Évek hosszú során nagy emberösmeretre tevén szert, 
azt minden egyes beteggel szemben már az első pilla
natban igen liáladatosan érvényesítheti. A beteg érke
zésekor azzal csak egy pár szót váltva is, beszédmo
dorából , mozgásából tájékozást szerezhet magának, 
hogy körülbelül minő rangú, rendű, természetű egyén
nel van vagy lesz dolga; az érkezőt, ki e megfigye
léseinket észre nem vette, elhelyeztetjük a számára 
kijelölt lakásban, a pavillon-rendszerben épült fürdőben 
sohase engedjük meg a vendégnek a lakszobákban 
nagyon válogatni; lakjék ott, melyet mi neki kijelöl
tünk s ez fontos, nem közömbös dolog, mert ezen emberi 
ismeretünkből kifolyó eljárásunkkal azt érjük el, hogy 
az egyes pavilonokban lehetőleg* hason-tennészetll fe
leket fogunk összehozni, de vigyázzunk, hogy a liason- 
természetüek elvét össze ne tévesszük a hasonraug 
és renditekkel, mely utóbbit nekünk ne igen legyen 
szabad (ismernünk egy fürdőhelyen. A ilyen figye
lem rövid idő alatt egy családdá fűzi őket össze s 
helyzetüket kellemessé tesszük, különösen a nagyon 
szenvedőkét; de annál kiállhatatlaiiabb, borzasztóbb ál
lapotot nem teremthetünk, mint mikor különböző ter
mészetek jönnek össze, avagy ha közébök még csinta
lan. lármás gyermekes szülőket hozunk össze, megvan 
a perpatvar, az intézőknek hallgatni kell a sok panaszt 
estétől reggelig; több gyermeket pláne egy pavillouban 
no igen engedjünk soha elhelyezni, ha azt akarjuk, 
hogy a többiek meg ne szökjenek.

Mihelyt a vendég elfoglalta a lakását, a felügyelő 
által tájékoztassák a vendég* mindenről; a fürdőben 
történendő kin dúsa inak pontos hatóságilag ellenőrizett 
árjegyzékünket adja át, tudja a vendég a napi teljes 
kiadásait az utolsó krajezárig kiszámítani. Ezen elő- 
leges tájékoztatással elértük mi Szobránczon azt, hogy 
vendégeink soha elégedetlenül nem hagyták el távozás
kor, soha leszámolási zavaraink azóta nem fordultak 
elő, tiszta, nem komplikált számadást csinálni, nem ör
dögi munka. Különben a legalkalmasabb, egy teljes 
házi szabályzatot egy teljes árjegyzékkel minden egyes 
esetben a betegnek érkezésekor a kezébe adui, s ezt 
leszszük is és küldjük minden esetben, ha a fürdőkről 
tájékoztató kérdésekkel keresnek meg. Egy teljes 
egyöntetű házi és árszabály kidolgozása, a mely kő
telező lenne minden fürdőre, nálunk Magyarországon 
igen sok okból nagyon megszivolkető volna. Mi bete
geinktől, mikor házi szabályzatainkat utasításainkat elő
adtuk, követeljük, hogy ahhoz az utolsó betűig szigorúan 
alkalmazkodjék s ugyanakkor a jelenlevő cselédségnek 
előadjuk a beteggel szembeni kötelmeit 8 kijelöljük az 
ápolót. Ezen eljárással a vendég mihamar otthon fogja 
magát érezni, az idegenben nem lesz többé idegen, 
különösen ha magános nő, az ilyen eljárással kifejlődik 
a bizalom. Az orvosnak megkönnyeblll a dolga.

(Folyt, köv.)

Hogyan kell dezinficziálni.
Az orvosi Útmutató könyvek gyűjteményében 

inejeleut egy „Hogyan kell dezinficziálni?" czitnü 
füzet, melyet Pozsony város egészségügyi bizottságá
nak megbízásából Pávay G. dr. és Dobrovits M dr. 
országos kórházi főorvosok szerkesztettek. A füzet Út
mutatásokat ad a (Ic/.mficziálásra nézve és leírja a 
kolera betegségének egyes stádiumait is.

A kolera kitöréséig elegendő — úgymond a füzet 
— lm a csatornákat , pöczegődröket, pisszoárokat, 
trágya és szemét (lombokat, piaczokat, köztereket ár 
nyékszékeket és szennyes vízfolyásokat stb. dezinficziál- 
juk s pedig legczélszerübben 20 százalék vasgáliczol- 
duttal. Ha azonban már kitört, akkor vasgálioz helyett, 
nemcsak a most felisorolt helyeket kell 5 százalék 
karbolsavoldaltal pontosan és bőven dezinficziálni, 
hanem még a kolerabeteg szobáját, fshérrubáit, ágyúé-
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műit és minden a kolerabeteg közelében fekvő tár
gyat is.

A kolcráuak 3 fósLádiuma van. Az Fső stádium
ban gyakori hasmenés \an minden fajdalom nélkül. 
Ez a kolerás hasmenés.

A második stádiumban a hasmenések mindinkább 
gyakorinbbak, ezt követik aztán a hányás, gyengeség 
nagy szomjúság és lábikragörcsök, úgy, hogy ez a 
második stádium egészen a kolcrin képét nyújtja.

A harmadik stádiumban a beteg megliidcgttl s 
nagy mértékben összeesik, az érverés alig érezhető,
8 a beteg hangja sajátszerUen elváltozik, gyenge, a 
vizelleikiválasztás tökéletesen szünetel, görcsök, hányás 
és rizslészcrü hasmenések gyakoriak. Ez a tulajdon
képpeni kolera.

A két első stádiumból a gyógyulás kellő orvosi j 
segély mellett legtöhbnyire biztos , a harmadikban I 
azonban ritka.

A kolera csak ritka esetben tör ki az emberen 
oly rohamosan, hogy néhány óra alatt halált okozzon. | 
Teljes kifejlődését legtöhbnyire napokig tartó hasme
nés előzi meg s igy a kolera orvoslásának első szabálya, 
hogy azok a betegek, kiknek kolerajárvány alkalmá
val a legcsekélyebb hasmenésük is van, azonnal az 
ágyba feküdjenek és mindaddig maradjanak abban, 
mig hasmenésük tökéletesen meg nem szűnik.

A második szabály, hogy a hasmenés ideje alatt 
szigorú etreudet keli tartani. Nvákos levesen, vizes 
boron vagy ásványos vizen kívül semmit sem szabad 
a betegnek adni.

A harmadik szabály, hogy a hasra hideg boro
gatás alkalmazandó, a melyet még akkor is kell foly
taim, ha a hasmenéshez hányás is csatlakozik.

A lábak melegen tartása végett, a lábakra me
legített téglákat és lepedőket kell tennünk.

A gyötrő hányás és kínzó szomjúság elleu taná
csos, hogy a beteg jeget vagy fagylaltot nyeljen, to 
vábbá hogy jégbe hűtött széusavas italokat — pezsgőt 
vagy jeges szóda vízzel kevert ebartreuse-t vagy Uog- 
nakot, továbbá ásvány- és szódavizet, pezsgő port, 
tiszta, friss vizet, vagy 10— 15 csepp sósavval kevert 
vizet stb. ígyék annyit, a mennyit csak kivált.

Az elliidegUlt kolerabetegnek mindaddig kell 
adni erős, forró, fekete kávét, rumot, kognakot, vál
togatva jégdarabokkal, mig annak a teste meg nem 
melegszik.

A kolerabetegek, a közéletben annyira divatos 
fodormenta, orosz, székfű, bodzafa, hársfavirág es 
czitromfű stb. Ilmákat az orvos megérkeztéig, ha nem 
mutatkozott még hányás, ártalom nélkül illatjait, há
nyás jelenlétében azonban nem tanácsos, mivel azt 
csalt fokozzák.

A kifejlett koleránál fődolog a szervezet nagy 
fokú nédvveszteségét pótolni, s a betegeket izzadásba 
hozni. Éppen azért e stádiumban a betegeknek foly
ton jeget, jégbe hűtött italokat, pezsgői es ásványvize
ket kell adni s a testet jeges ruhával folytonosan dör 
zsölni. A lábikragörcsök ellen az orvos megérkeztéig 
szeszes dörzsöléseket kell alkalmazni.

*
Kolera ellen csak úgy lehel sikerrel védekezni, 

ha a hatósági intézkedések pontos betartása mellett 
mindenki még saját maga is megteszi a szükséges dől 
gokat. Sőt jó ha előre elkészül az ember, hogy ha 
eljön a veszély, neki ne árthasson. A háztartásban a leg
nagyobb tisztaság legyen, el kell távolítani mindent, 
a mi megrónthatná a levegőt.

Rendes és mérsékleten életmódot kell folytatni. 
A nehezen emészthető és a nyers táplálékokat, mint 
gyümölcsöt, főzeléket, tejet, sajtot, vajat kerülni kell 
és lm valaki emésztési zavarokban szenved, azonnal 
forduljon orvoshoz tanácsért.

Ha már kolera-megbetegedés volt abban a hely
ségben, a hol lakunk, akkor ne menjünk olyan he
lyekre, a hol sokan szoktak összegyűlni. Gyakran fü
rödjünk és mosakodjunk, de sohasem nyilvános fürdők 
ben. Ivásra és az evőeszközök tisztítására egészen tiszta 
kutvizet, használjunk s ha ilyen nincsen, akkor forral
juk fel a vizet, mielőtt használjuk. Folyóvizet ne 
használjunk.

Ha egyáltalán nincsen viz, a a kor theát, levest 
stb. igyunk. A hamisítatlan vörös vagy fehér bor mér
tékletes használata is ajánlatos. Koleracsöppekel, me
lyeket utón útfélen hirdetnek és árulnak, ne vegyünk 
igénybe : ezek inkább ártanak, mint használnak.

A kinek olyan házban akad dolga, a hol kolerás 
beteg van, az ott ne égjék és ne igyék semmit és mig 
kezeit dezinticziáló szerrel meg nem mosta, addig ne 
érintse száját azokkal. A kolerás betegek által bemocs
kolt tárgyakat el kell égetni vagy öt százak kos kar
bolsavval deziniieziálui kell azokat.

A kik a beteg szobájában gyakrabban megfor
dullak, azoknak, mielőtt ismét emberek köze mennek, 
ruháikat és fehérneműiket deziníicziálniok kell.

Az általán használt dczinficziáló szer az öt szá
zalékos karbololdat. tízubliiuátoldatot csak orvosi ren

deletre szabad használni. A falakat bemcszelésscl kell 
deziniieziálui. A betegek szalmazsákjait és a nmtráczokat 
el kei! égetni.

Fontos meg az is, hogy mihelyt kobra vagy 
koleriu betegedés történt, azt azonnal jelentsük be a ha
tóságnak és mindenben szigorúan kövessük az orvosok 
tanácsait.

A segélypénztár megalakítása.
Rendőrfőkapitányunk a seg lypénztár megalakítása 

ügyében a következő hirdetményt teszi közzé:
Alulírott rendőrfőkapitány, mint a f. évi január 

gy-én 23 i^./ö& k. m. sz. a. kelt rendeletben az 1891. 
évi XIV. t.-cz. végrehajtására Selmeez-Bélubáuya sz. 
kir. város és Hont vármegyéből Korponu sz. kir. város 
területén megjelölt székhely szerint illetékes 1. fokú 
iparhatóság a kerületi botegsegélyző pénztár megalakí
tása czéljából felhívom: 1. a fent megjelölt területen 
tartózkodó összes m u n k a a d ó k a t tkereskedők, ipa
rosok, gyárosok); 2. úgyszintén az ezeknél alkalmazott 
és a kerületi betegsegélyző pénztárba belépésre kötele
zett a l k a l m a z o t t a k a t  (tanonezok, segédek, gya
kornokok és más oly személyek is, kik be nem feje
zett kiképzésük miatt bért. vagy fizetést éppen nem, 
vagy a szokásosnál csekélyebbet húznak s általában 
mindazok, kik az ipartörvény (1884. XVII. t.-cz.) alá 
eső foglalkozásnál, ideértve az államegyedárúság és az 
ezzel összekötött vállalatokat, a malomüzlelet és az 
italméréflt, a mennyiben az ezekhez való jog a kir. 
kisebb haszonvételek sorába tartozik, továbbá bányák
ban és kohókban vagy a bányatermékeket feldolgozó 
egyébb müvekben, kőfejtő, homok-, kavics- és agyag- 
termelő telepeknél, nagyobb építkezéseknél, vasúti üze
meknél és ezek gyáraiban és műhelyeiben, postánál, 
távírdánál, távbeszélőnél, hajózásnál és lmjóépitésnól, 
valamint fuvarozásnál, szállítmányozásnál, raktáraknál 
és kereskedelmi pinczésznél oly fizetéssel vagy bérrel i 
vannak alkalmazva, melynek egy munkanapra eső I 
összege 4 fiinál nem nagyobb és a kikkel szemben a | 
munkkaadó a munkába álláskor világosan ki nem í 
kötötte, hogy az alkalmazás 8 napnál rövidebb időre 
nem terjed) hogy az 1891. évi XIV. t.-cz. életbelépte- 1 
tése tárgyában kiadott 13228-/VI. 1892. sz. a. kereske
delemügyi m. kir. ministerium rendeletének 7. és 8. 
j^S-ai értelmében külön a munkaadók és külön az al
kalmazottak állal az alapszabályok kidolgozására ille
tőleg megállapítására es az átlagos közönséges napi 
bérek megállapítására hivatott 5—5 bizalmi férfi meg
választására a munkaadók 18y2. évi szeptember 1-én 
<1, c. 9 órakor, az alkalmazottak p.‘dig 1892. évi 
szeptember 4-én d. u. 3 órakor a városháza tanács
termében jelenjenek meg annál is inkáid), mert a bi
zalmi férfiak megválaszlása tekintet nélkül a megjelen
tek számára fog megejletni s a mennyiben a gyűlésre 
egy érdekelt sem jelennék meg a 3932Ő./92. k m. 
rendelet értelmében az iparhatóság által javaslatba 
hozni szándékolt bizalmi férfiak megválasztottaknak 
fognak tekintetni.

A kerületi betegsegélyző pénztárba belépésre kö
telezett tagok mindazok lévén, kik az 1891. évi XIV. 
t.-cz. 28. § ában megjelölt s ugyanezen törvény szabá
lyainak s rendelkezéseinek megfelelő alapszabályokkal 
bíró: 1. vállalati és gyári, 2. építési vállalati, 3. ipar 
testületi, 4. magánegyesülések útján létesített hetegse- 

( gélyző pénztárak avagy 5. bányatársládáknak a kerü- 
! leli betegsegélyző pénztár megalakításakor nem tagjai,
I figyelmeztetem a belépésre kötelezett alkalmazottakat, 

hogy a mennyiben oly más egyletnek vagy pénztárnak 
I volnának tagjai, mely a rendeletileg megái lapított | 
I időig (1892. junius 30.) alapszabályai megfelelő módo- j 
; sitása által nem óhajtott az 1891. XIV. t.-cz. értelmében 

működni, az ezen egyletbe lépés által az említett 
kötelezettség alul felmentve nincs s igy ezen tag kettős 
járulékkal lesz terhelve, mert egyrészt a szóban forgó j 
egylethez, másrészt pedig az 1891. évi XIV. t.-cz. 28. 
íj a alatt felsorolt valamely pénztárhoz lesz köteles 
járulékait fizetni.

Selmeczbányán, 1892. évi augusztus 22 én.
Rendőrkapitányt hivatal mint I. fokú iparhatóság 

krntixz kő linón.
főkapitány.

Uj találmányok és műszaki leírások.
Közli: JJorgl Sándor első budapesti szabadalmi irodája VI. And- 

rássy-út 30. sz.

IC é s 7. fi I e k a t ej z 8 i r t a r t a 1 m á n a k m e g* 
h a t á r o z á s á r a .  A készülék egy kétszer vékonyított 
és felül zárt, alul nyitott üvegcsőből áll, a melynek 
felső megvckonyiiott része l[in cm3 I leoszt ássál van 
ellátva ezen részbe gyűlik össze a műtét után kiváló 
zsíróidat; a tömeg 1 , fok pontosságig leolvasható. A 
butyromélerbe öntetik először aether, azután alkohol 
vagy megfordítva is, rögtön reá 3 csepp kálioldat és 
csak legutoljává vétetik a 10 cm3 tej. Ezután tnár

csak egy egyszeri hatalmas rázás és a dugó kinyitása 
szükséges. Ezen fordított eljárás jelentékeny előnye 
abban áll, hogy a tej az alkobol-aetber keverékbe 
jut, miközben a regi eljárással ellentétben igeu ritkán 
képződik kemény, nyúlós, hanem inkább a legtöbbször 
igen finom aludék.

G é p t i b z t i t ósze  r. Ezen pépszerü tisztítószer 5 
súlyrész terpentinolaj, 25 súly rész stoarinolaj 25 súlyrész 
vasoxid és 45 súlyrész állati csontszén keverékéből áll. 
A keveréket spiritussal üigfolyossá tesszük és azután 
ecsettel a tisztítandó tárgyakra és géprészekre kenjük. 
Az alkuból elpárolgása után a maradókkal és 45 
súlyrész állati esontszén és 25 sulyrész vasoxid száraz 
keveréke segélyével a tárgyakat jól bedörzsöljük. Az 
igy megtisztított részek fénylők és tündöklők lesznek.

E le  fán l e s o n t  é s  c s o n t e s z t e r g á l y o s  
m u n k á k li o z v a l ó  r a g a s z t ó. Egy rész valódi 
vizaliólyag és két rész Gelatine 20 rész destillált vízben 
féloldalik; a meleg oldat egy tiszta vászonzacskón át- 
szü rétik és azulan 0 részig lepároltatik. A meleg tömeg
hez keverés mellett l/ao mastisfeuyő adatik melyet elő
zőleg */a rész borszeszben oldottunk fel, és végül 1 rész 
száraz ezinkfehéret. A kitt szilárd tömeggé keménye- 
dik, mely a használatnál felmelegittetik, folkovertetik és 
melegen bemázolandó. Egy másik rendelvény szerint 
mely esetben valódi vizahólyag használata fölöslegessé 
válik, 2 rész Saudarach, 1 rész mastis és egy rész ve- 
lenczei terpentin 8 rész borszeszben 1 ti0 feloldandó. 
Aztán 1(5 rész feliér Gelatine ugyanannyi vízzel felhi- 
gittatván, főzés utján feloldatik. Ha ez teljesen meg
törtéül az edényt eltávolítjuk a tűzről és a fentemlitett 
oldatot keverés között hozzáadjuk s ezeu oldat keveré
sét mindaddig folytatjuk, mig az megszilárdul. A hasz
nálatnál a fenyő enyvtömeg egyenlő rész borszes és erős 
eezetsavból álló keverékben feloldandó.

M e s t e r s é g e s  s e l ye m.  A lipcsei szövő-ipari 
folyóirat jelenti, hogy már két társulat létezik, mely a 
mesterséges selyem előállításával foglalkozik. A nitráto- 
zott celllilából álló fonalak szövésére egy külön fonógép 
építtetett, melyre Chordonnet, a feltaláló legközelebb 
szabadalmat nyert.

K ülönfélék .
— I.j álla to rvos. Főispánunk Ő méltósága Singer 

Mihály állatorvost nevezte ki városi állatorvossá. A kine
vezett állatorvos legközelebb elfoglalja állását

—  Mai népies elő: dósunk a Városi Viga
dóban lesz s 7 órakor veszi kezdetét.

— Ipariskolába a beira tás folyó-bó 4-éu d. e. 
8—11, d. ti. 2 —4-ig és 8 án d. e, 8— 11, a városi elemi 
fiúiskolák épületében történik, az előadás pedig szept.
11-én kezdődik.

Az utó ajánlatok mellőzese. Városunk több 
javadalmának utóbbi árverése után több javadalom 
bérbevételére utóajánlat érkezett a város tanácsához, 
melyeket a közgyűlés a tanács ajánlatához képest nem 
vett tekintetbe. E mellőzést indokoltnak tartjuk, mert 
az sehogy sem lielyesellielő eljárás hogy egyes bérelni 
szándékozók, az árverés eredményét megvárva, ehhez 
képest teszuek utóajánlatot.

— A lövöldéről. Ez alkalommal nem a seline* 
cziről, hanem a testvér körmöczbányairól van szó, a 
hol az idei fő- és diszlövészet augusztus 28 és 29-én 
tartatott meg. tíelmeczi lövóhelyiségüuk felszerelés és 
nagyság tekintetében nem versenyezhet a körmöczeivel, 
ámbár talán nekünk nagyobb helyiségre volna szüksé
günk, mert kivált lövő tagjaink száma nagyobb. A 
földrészét erős küzdelemmel és sok kedélyességgel 
folyt le. Összesen 1544 lövés történt és lövetett 2U darab 
négyes kör. A kitűzött 12 darab szép dijat nyerték 
1. íáeidel Ágost, 2. Nikolay Alajos 3. Selinabel György 
4. Friebert Ferencz, 5. Lande Ede, ü. Szécsy Zsigmond, 
7. Krausz Géza, 8. üeutsch Salamon, 9. Geitner József, 
10. Szeidel Gyula 11. Janovszky. A 12-dik díj négyes 
hiányában ki nem adatott. Ezen lövészetnél egy kitűnő 
lövő is bemutatta magát, a ki eddig saját képességeit 
önmaga sem ismerte és a ki jövőre nem csak Körmö- 
czön de remélhetőleg itt nálunk is a lövészetet gyakor
latilag fizni fogja. Az illető az 5-dik dijat nyerte el. 
29-én (lédben a szokásos közebéd tartatott Körmöczbá- 
nyán, jó volt az ebéd, kitűnő hangulat, jók a lósztok 
es megfelelő a zene is. A körmöcziek igazán megér
demlik az olt jelen volt selrneczick köszönetét és háláját. 
Csak a vezetők kedélyesarczárakcllett nézni és buzdító sza- 
. ukat kellett hallani, azonnal ürült a pohár és emel
kedett a jókedv. Az igaz, hogy a körmöeziek azt hi
szik. hogy az ott volt sclmecziek kínálás nélkül se 
nem esznek se nem isznak a mit ezennel üncpélyesen 
és nyilvánosan tagadásba veszünk, s a jövőre tettleg 
is megcáfolni igyekezendünk. Adjon Isten a jövőre 
öelmeczen és Körmöczön is a lövészeknek és pártoló 
bnrátjainknak újra ily kedélyes napokat a megfelelő 
egészséggel.

— Az flitulnjdoiiAMik figyelmébe! A kutya- 
poezérek tegnap megkezdték azon kutyák fogdosását, 
melyekért tulajdonosaik az adót le nem fizették!
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— A tánrzti«iiitc» Guttmann Samu tan-ztaniio 
c hé 6-An kezdi meg varosunkban, cs pedig nem u vá
rosi vigadóban, a mint ez a falragaszokon áll, hanem 
a fóutczáu álló Milmlik I le ház 1 só eim letén. Ajánljuk 
e tanfolyamul közönségüuk figyelműbe.

— Egy level. A napoki au kaptuk az alahhi
sorokat; közöljük egész terjedelmeken, mert talán van 
benne egy kis megszívlelni való A levél igy hangzik : 
„Tisztelt Szerkesztő ur! Roppan: ul lélek a eholefától, 
pláne mióta a lapokból olvasom, hogy közeledik s 
egy pesti színész és egész famíliaia Hamburgból dezin- 
ticziálás nélkül Becsen át Budapestre szökött. Benne 
voltam én is 73-ban ebben a csúnya betegségben a 
feleségem ápolt hűséges, n, de m g is esak az anyósom 
lármázó hangja hivott vissza az árnyékvilághól, pe
dig már benéztem jócskán oda. Az akkori érzelmeket 
nem kiváltom vissza, oly borzasztónk oly leírhatni 
lauok, hogy — le se írom. Nem is azért kívánom én 
most a t. szerkesztő ur ügyeim t pár perezre lekötni, 
hanem valamit városunk közönsége érdekében óhajtok 
besúgni. Nagyon helyesen el lett rendelve a kormány 
részéről minden jóravaló intézkedés a dióiéra ellen — 
az alsóbb hatóságok is hűségesen eljárnak a végrehaj
tásban, a selmeezi tanács és rendőrséget sem érheti 
semmi gáncs és mégis-mégis talán mi leszünk az első 
kiválasztottak. £ddig uralkodott szerencsétlen köztisz
tasági viszonyaink s a lakosság kijátszási szenvedélye 
a legíidvősebb intézkedéseket is dugába dönti. Újólag 
ismétlem a rendőrséget mivel sciu lehet vádolni 
talán sőt biztosan neki is tudomása lesz majd a visz- 
szaélésekről. El lett rendelve a vasgáliczoldattal a de- 
zinfieziálás — a rendőrök ellenőrzik naponként s mégis 
megvan a kijátszás. A szomszédaimnál láttam, hát 
elmondom. Megvették u vasgáliezot már ezelőtt 2 héttel, 
fel is oldották s a rendőrség mindig ott látja az olda
tot a kellő helyen — de a lakós nem használja, esak 
tartja szemszurásból, meg hogy büntetést ne kapjon, 
egyszer megveszi s aztán mindig azt mutogatja. Nem 
lehetne e a lakósok között hatósági utón kiosztatni a 
vasgáliezot s az árát közigazgatásilag beszedni ?*) mert 
ha meghatározott időben az a lakos kénytelen meg
venni a szert — akkor mit csináljon vele mást in
kább — használja s ez a ezél! Elmondtam mert na
gyon félek a cholerától! tisztelője X.

— A családok szellemi kincsét képezi ma már 
a „Magyar Nők Lapja" a mely főlapjával és számos 
mellékleteivel a család minden tagját élvezetes, mulat
tató s érzelem nemesitő olvasmányokkal látja el. Leg
utóbbi száma Rudnyáns/.ky Gyula. Zempléni Árpád és 
Pajor István költeményei, Dr. Prém József, Pntaky 
István, Kovács Laura, Vörös Julianna és Gyóry Ilona 
elbeszélései, regényei tárczaczikkci gazdagítják. Ház
tartási rovatában a gazdasszonyokra és anyákra 
nézve megbecsülhetetlen közlemények találhatók. Az első 
oldalon József főberczeg nagvkorusitott fiút, József 
Ágost főherczeget sikerüli képben mutatja be. A „Ma
gyar Nők lapjára" minden nap előlellet fizetni. Ára 
egész évre li forint, \., évre 3 Irt, 14 évre 1 Irt 50 kr. 
Mutatványszámokat ingyért küld a kiadóhivatal Bpest 
kishíd uteza 9 sz.

— A világ legnagyobb városai. Legújabb sta
tisztikai kimutatások szerint az egész világon 232 olyan 
város van, a melyben a lakosok száma meghaladja a 
100.000-et. Milliós lakosságú város van tizenegy, n. m. 
London 5.(5, Párig 2.3, Berlin l.ö, New-York 1.6, Pe- 
king 1.6, Kanton 1.6, Toldó 1.4, Becs 1.3, Chicago 
1.1 milliónyi, s Filadelfia, Szucsan, Sziangtau, Sziugau 
és Csaucsau egy-egy milliónyi lakossal. Olyan város, a 
melynek lakossága meghaladja a félmilliót, mindössze 
18 van (ezek közé tartozik Budapest is) 300—500 ezer 
lakosságú város 81, 200— 300 ezer lakosságú 39, 100—200 
ezer lakosságú pedig 130.

*) Ez iránt már felterjesztést intézett hatóságunk a ininis- 
teriumhoz. Sz.

Nyilt-tér.*)
Fekete, feliér és sz íne* selymeket méte

renként 4 5  ki tol i<» fi t (>5 ki ig sima és mintá
zott mintegy 240 különböző fajta és 2000 klilömböző 
sziliben szállít, megrendelt egyes öltönyökre, vagy 
végekben is póstabér-és vámmentesen llcii nch crg  
<«. (c«. kir. udvari szállítói sel yc m gy ár a Zürich 
ben. Minták póstafordulóval küldetnek. Svájezba 
czimzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó 1

*) E rovat alatt közlöttoknek sem tartalmáért som alakjáért 
nem felelős a SzerkLE GRIFFON

a legjobb  szivarkapapir

a legjokb szivarka Imvelyek.
Fő raktár a nngytő/.*ilél»en. ""a

ooooooooooooooooooooo

C Ö G N A C D U I 1 T  KIVONAT.
a . Kitűnő, egészséges és tar-

laltnas cognac pillanat alatti 
készítésére, mely a valódi 
franezia eognaetól semmiben 
som Különbözik, ajánlom e 
jón ak bizonyult különle
gességet.

Ára 1 kilónak (eleg 100 
liter cognac készítésére) 16 
Irt o. é. Készítési utasítás in
gyen mellékeltetik. \

Legjobb síkéiért és egészséges gyúrt- | 

Hiányért kezeskedem. I

Spiritusz m egtakarítás
érhető el felülmulhatlan |)álinknerősitő-kivoiin-  
tom álta l; ez az italoknak kellemes, erőteljes ízet 
ád és csakis nálam kapható. Ára kilónként 3 Irt 
50 kr. (600 1000 literre) használati utasítással
együtt.

E különlegességeken kívül ajánlom meg vala
mennyi c ss e n c z iá m a t . r u m .  szilvapalinka,  
törköly, fükeserii.  valamint a létező likőrök,  
szeszes italok, eezet és boreezet készítésére 
felülmulhatlan minőségben. Készítési utasítások in- 

mellekeltetnek. 7—50
-------- Árjegyzék ingyen. --------

Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok.

Fóliáit Kiírói) Fii lop
essenezia különlegességek gyára P rágá ban.

& ________T i s z t e s  k é p v i s e l ő k  k e r e s l e t n e k .  „
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Az alsó-utczában levő IV/229. 
szám alatti ház 3 szobával I 
konyha, I bolti helyiség nagy 
udvarral szabad kézből

e l a d ó .
Tudakozódások a tulajdonosnál.

2 —3

íáneztanitási jelentés,
Van szerencsém Sclmcczbánya varos 

n. p, közönségének becses tudomására 
hozni, hogy /  r  * * /,/<  w 6 r r - / to  M a / o l  
kezdődőleg; a Milialik-félc házban

hat heti tanfolyamot nyitok a

tilt
Hivatkozva e város t. közönsége részéről 
már többször tapasztalt támogatáséra, 
valamint az általam elért sikerre, ajbél 
kérem kegyes pártfogásukat.

Behatásokat személyesen veszek át.
Mély tiszteletlel

( i l u t l m a i m  S a m u .
2—2 táneztanitó.

ÖXD

Hirdetmény.
A közeledő évad alkalmából van 

szerencsém a n. é. közönségnek szives 
tudomására adni, hogy vaskályhákon 
kívül- k i t ű n ő  j ó  m inoN é& ii h a -  
xii i g y á r t m á n y ú -  ó n é n ié t  
:il:i li is r ‘

is tartok raktáron, melyeknek teljes 
felállíttatását — úgy helyben mint vidé 
ken is, elvállalom.

Kérem a t. ez. közönséget, hogy 
engem megbízásaival szerencseltetni szí
veskedjék, a jutányos és pontos kivi
telről előre is biztosítást nyújtok.

( S i b a  I s t v á n ,  
vaskereskedó

6—io Selmeczbányáit.
^ x x x x x x x x í x i x x x x x x x x ^

^ae lie r l in 4 4
3 5

W

|  a legkitűnőbb sser minden rovar ellen,

w
4 1
í # v
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V aló<IÍK iigál i»sr/.c»ló je le l i  : I .  l e p e c s é t e l t  ü v e g .  2 .  A „ K a e h e r l^  n é v .

S t  l i n e p / . h ó n y á i i : Sommer A. János üzv., Krausz V. G., Marschalko Gyula 
\V Trauer (1 yula. S/.tankay Ferencz, 'l'akáts Miklós uraknál; IS ó ltih ó  n y á i i : Mendl Fri- 

yes úrnál: K o r p o i i ó n  : Sehlilszer F. úrnál: I p n l y M á g o n :  Doniba Károly úrnál.

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost ű/v. és Fia könyvnyomdájában Selűiecv-bányán. 1892.
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