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Á r l e s z á l l í t á s . 

Wheeler és Wilson-féie 
varrógépek — Manufacturing — Kompagnie 

New-Yorkban, 
van szerencséjük ezennel köztudomásra jut
tatni, hogy gyártmányaik árait leszállították, 
s hogy azok csakis a magyar koronaországok 

képviselőjénél 

OHM C. O. Pesten, 
József-tér 15-lk sz. alatt 

kaphatók s rendelhetők meg általa a valódi s 
dicséretesen ismert családi varrógépek 70 fttól 
kezdve s feljebb. Ez alkalommal bátrak va

gyunk a t. ez. közönséget arra figyelmeztetni, hogy valódi gyártmányainkat 
illetőleg, bár honnan tétetnének is ajánlatok, azok a vevők tévútra vezetésen 
nyugszanak, s óvunk mindenkit az eféle lelkiismeretlen varrógép-kereske
dőktől, kik nem átalják vedmarknnkat s bé lyegünket meghamisítani. 

C S " Illustrált árjegyzékek egész készséggel szolgáltatnak ki s kül
detnek míg. 1290 ( 2 0 - 3 4 ) 

Á r l e s z á l l í t á s . 

Női divatkelmék . - a S2krtói fejeié. 
Csikós se lyemkelmék 1 » 40 » » 
Sima se lyemkelmék minden szinben 2 » — » » 
Fekete se lyemkelmék 1 » 75 » » 
Elegáns kész nöi rnhak (Costumes). j Téli posztó Jaqaettek és köpönyek . 
Se lyem bársony felöltök. Téli kendők sat. 

a legjutányosabb árakon. 1413 (3—5) 

KSLLER és ZSITVAY 
selyem- és nöi divatáruk raktárában Pesten, 

szervi ta- tér 6-dik szám. 

s 

-

Pest. uri-utcza 4-dik szám. 

K é r e m :0.gy©l©-oci."fc>© v e n n i . 
A jelen idényre alkalmazott 

női divatkelmék: se lyem, s minden ezen szakmába vágó árúk, rendkívüli 
leszállított áron kaphatók 

Fóliák Zsigmond-nál 
&3fT uri-utcza 4-dik szám, Pest. °|^33 

Fekete ternok-ripszek, minden minőségben 80 krtól feljebb. Kész felöltö
nyök 5 frttól kezdve, úgyszintén elkészülhetnek legújabb nöi ruhák 12 óra 
alatt legjutányosabb áron. Minták kivánatra bérmentve küldetnek. 30 frton 
felüli megrendeléseknél 5% leszámittatik,csomagolási dij nem számíttatik. 

#* 

•M) Pest, uri-utcza 4-dik szám. 

(2-3) 48 Egy 3 krajezáros 
levelezési lapkán tessék Beck Jakab-tói Pest, sz. Ferencziek-tere 
2 ik szám az uri-utcza sarkán egy árjegyzéket megrendelni, melyben a 
küszöbön álló Karácsonyi és újévi ünnepekre a leghasznosabb s min
den rangunkhoz alkalmas tárgyak bámulatos olcsó árért találhatók! 

Odontaline. 
szájvíz 

Maczuski A. illatszerésztöl 
Bécsben. 

Ezen szájvíz, mint legjobb szer fogor-
vosilag ajánltatott a fogak fentartására, 
s a foghus erősítésére, felolvasztja as 
oly káros borkövet, a fogzománezot erö-
siti s szépiti, s minden fogfájdalmat 
gyorsan csillapít, a szájürnek jótékony 
frisességet s kellemes illatot kölcsönöz. 

1 üveg Odontaline szájvíz ára Ift.SOkr, 
t 1 porczellán-szelencze Odon-

tine fogpaszta ára . . . . ! » — » 
1 skatulya Odontine fogpor 

ára 1 » — _» 

Maczuski A. illatszerészete 
B é c s b e n , 

karntnerstrasse 26. sz. a. 
Kaptő P e s t e n : Lneff M., Dorottya-

utcza 3. sz. Török József, király-uteza 
7. sz. Vértesy Sáador, Kristóf-tér. Va
dász F. , un-uteza. Kertész és Eisert, 
Dorottya-ntcza. 1423(2—12) 

Karácsonyi és újévi 
ajándékok. 

Nagel Bernát 
kiadásában Budán megjelentek és min

den könyvkereskedésben kaphatók: 
Ezer eicy éj az ifjúság számára, képes 

borítékba kötve. 8 színezett képpel. 
Á r a 2 f t . 

Gnlliver utazásai az ifjúság számára 
kidolgozva, képes borítékba kötve 
9 színezett képpel. Ára 2 ft. 40 kr. 

Hangok a mnltból a magyar nemzet 
nagy napjainak emlékéül, diszkö-
tésben. Ára 3 ff. 

Természetrajz szóban és képekben, 
Brorome után Kriesih János 700 szí
nezett ábrákkal. Kötve 6 ft. 40 kr. 

W e d e l e r ajándék jegyesek s uj házas
párok számára, borítékba kötve 
1 ft. 1421 ( 3 - 3) 

A „kék golyóhoz" 
czimzett fehérnemű raktár 

Deák Ferencz-utcza 15. sz. a. Pesten, 
ajánlja gazdag raktárát mindennemű vásznakból, asztalkendők, tö
rölközők, fehér és szines zsebkendők, függönyök, valamint minden
féle fehérneműkből, bélések, szőnyegek, varró és kötöczérna, 
kötőpamut, szines perkál és gyapotkendőkböl. Kész fehérnemű: 

Férfi ingek: szines 1 ft. 75 krtól 2 ft. 50 krig. 
„ fehér 1 ft. 25 krtól 3 ftig. 

„ lábravaló 1 ft. 50 krtól 2 ft. 50 krig. Harisnya valamint 
minden e szakba vágó czikkek a legjutányosabb áron. Külről vett 
megbízásoknak pontosan felel meg. 1*31 (1—2) 

Holfeld Henrik, 
Deák Ferencz-utcza 15-dik szám ala t t . 

Hézagát pótló uj magyar irodalmi vállalat. 
Előfizetési fe lhívás 

a 

„Közgazdászati hetiközlöny" 
czimü hetilapra 

a pénzügyi és forgalmi érdekek, a kereskedelem, ipa r 
és a biztosí tási ü g y köréből . 

A nemzet culturigényeinek fokozatos növekedése, az anyagi erő teljes mérvű kifej
tésének szükségérzete és egy hosszú sora a közbenső államéleti tényezőknek oly hihetet
lenül gyors föllendülést eredményeztek az ipar, kereskedelem és a tőke gyümölcsözteté-
sének eszközei körül., hogy ehhez csak Magyarország szellemi ébredésének az egész világ 
által méltán megbámult processusa hasonlítható. 

S mig egyfelül ez üdvös mozgalom következtében az ipar, kereskedelem és mező
gazdászat megnyerte azon szükséges támpontokat, melyek nélkül egy ország felvirágzása 
nem is képzelhető, addig másfelül a „társulás" áldásos eszméje nyomán az eddig tétlen
ségre kárhoztatott tőkének is bőséges alkalma nyilt a gyümölcsözés dús forrásait 
föllelni. . 

Mi sem természetesebb ily körülmények közt, minthogy ez alapjában, czéljában 
és eszközeiben egyiránt üdvös mozgalomnak ily rohamos kifejlése tért nyitott o ly tö
rekvéseknek és o l y vál la lkozásoknak is, melyek inkább a tájékozat lan nagy 
közönséic könnyenli ivösésere és fé lrevezethetöségére, mintsem az egészséges 
nemzetgázdászati erőkifejtés alapjára voltak fektetve. 

Beállott tehát s napról napra fokozódik annak szüksége, hogy a legkülönbözőbb 
vállalatok, biztosítási-, ipar-, kereskedelmi- , pénz- és hitelmüveleti intéznie 
nyék és a jobbára még mindig tájékozatlan, le lki ismeretes útbaigazításra váró 
nagy közönség között kapocs létesíttessék; h o g y mind e vállalatok és intézmé
nyek vezetésének nyilvántartása és kritikai e l lenőrzése által m ó d és alkalom 
nynjtassék a szabad verseny üdvös erejének kifejtésére . 

E czél lebegett szemeink előtt a „Közgazdászat i he t iköz löny" megalakítása 
alkalmával. Egy gonddal, lelkiismeretesen szerkesztett magyarnyelvű szakközlönyt óhaj
tunk teremteni, me lyben a becsületes, egészséges vál la lkozás föltalálhassa becsü
letes érdekeinek előmozdítóját, a selejtes szándék a maga le leplezöjét , a zsebe-
lési törekvés a maga kérlelhetlen ostorát — a n a g y közönség pedig összes 
közgazdászat i és pénzügyi dolgaiban a m a g a ntbaigazitóját. 

K ü l ö n á l l a n d ó r o v a t o t n y i t u n k e m e l l e t t forgalmi intézményeinknek 
s a s z á z a d u n k b a n o l y k i v á l ó n f o n t o s k ö z g a z d á s z a t i s z e r e p e t j á t s z ó 
biztosítási ügynek . 

Lapunk tehát kiválóan szakközlöny lesz ugyan, de tartalmában nem lesz uralkodó 
sem a szaktudósi pedanteria, sem az egyoldalúság A mennyiben föladatának körébe 
vágnak a napi politikának eseményei, nem hagyja érintetlenül ezeket sem, habár 
p á r t t e k i n t e t e k n e k e t é r e n b e f o l y á s t n e m e n g e d — és lehetőleg az általá
nos érdekeltség felkeltésére törekedvén, nem fogja nélkülözni a kellemes, mulattató és 
kedélynemesitő o l v a s m á n y t sem. 

Lapunk első száma az uj évben jelen meg. Kérjük tehát a t. olvasóközönséget, 
méltóztassék előfizetési megrendeléseit minél hamarább megtenni, hogy a lap pontos szét
küldése fönakadást ne szenvedjen. 1632 (1) 

Neumann II.. 
kiadó-tulajdonos. 

Hollós László, 
felelős szerkesztő. 

Előfizetési föltételek: 
A „Közgazdászati hetiközlöny" hetenkint egyszer és pedig minden h é t f ő n 

r e g g e l fog megjelenni nagy negyedrét alakban, rendesen egy, a szükséghez képest 
azonban másfélivnyi tartalommal. 

BOT* Előfizetési á r a ~ ^ M 
helyben házhoz hordva, vidékre postán díjmentesen elszállítva: 

E g é s z é v r e 8 forint. 
F é l é v r e 4 „ 
É v n e g y e d r e 2 , . 

W Az előfizetési pénzeket kérjük a „Közgazdászat ! hetiközlöny"' 
kiadó-hivatalába: Pest , kigyó-nteza 6. sz. intézni. 

Kiadó-tulajdonos Heckenast OusztaT. — Nyomatott saját nyomdájában Featen 1873. (egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 fi-t - Fél évre 5 frt. 
W - Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. - C.npán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 frt. - Fél évre 2 frt. 50 kr. * * Q 

Legfőbb tanintézeteink száma az idén 
e gygy e l szaporodott. Az ország fővárosában 
fenálló tudomány-egyetemhez és műegyetem
hez még egy harmadik hasonrangu taninté
zet já ru l t : a kolozsvári tudomány-egyetem. 
Hazánk Királyhágón túli részének, mely 
középtanodákkal eléggazdagon el van látva, 
s a reformátusok nagyenyedi, kolozsvári, 
marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi és az 
unitáriusok kolozsvári kollégiumain kivül, 
számos felekezeti (r. kathol., református, 
lutheránus, unitárius, s egy pár román) 
gymnáziummal, s miket először kell vala 

A kolozsvári egyetem rektorai. 
emlitenünk: Kolozsvárit és Szebenben ál
lami jogakadémiákkal s Kolozsvárit szintén 
állami sebésztanodával birt már előbb, 
egyeteme még nem volt. E rég érzett szük
ségen segitett most a kormány és törvény
hozás, midőn f. évi novemberben egyetemet 
nyitott meg Erdély fővárosában. A kolozs
vári egyetem, a theologiai kar mellőztével; 
bölcsészeti (s ebben nyelvészet- és tör
ténelmi), természet és számtudományi, 
jog- és államtudományi és orvostani ka
rokkal b i r , melyek jelenleg összesen 34 
tanszéket számlálnak. E szám elég kezdet

nek, de a további évfolyamok megnyiltával 
kétségen kivül szaporittatni fog. Az uj egye
tem tanárai között tudományosságunk né
hány elsőrendű kapaczitásán kivül, kik kö-
züj» elég egy Imre Sándor, Szabó Károly, 
Brassai Sámuel, Berde Áron, Ladányi Gedeon 
neveit emlitenünk, számos jeles tanár s még 
fiatal — részint mar kipróbált, részint nagy 
reményekre jogositó erő foglal helyet s alig 
volt még hasonló tömeges kinevezés, mely 
átalánosabb helyesléssel fogadtatott volna 
a szakértők és a közvélemény részéről, mint 
a kolozsvári egyetemi tanártestületé. 

BERDE ÁRON. BRASSAI SÁMUEL. 
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Az egyetem kar^i s tanácsa megalakul
ván, az első évre rektorát a jogi-, prorekto 
rát a mathematikai karból választatta; s 
választásai oly jeles egyénekre estek, kiket 
— az uj egyetem első rektoraiul — az 
e^ész ország örömmel üdvözölhetett. Mai 
kettős arczképünk e két férfiút tünteti föl 
egymás mellett; s képmagyarázatul elég
nek tartjuk életök és irodalmi s tudomá
nyos müködésök legrövidebbre összeszorí
tott vázlatát adni olvasóinknak. 

Berde Áron, a kolozsvári tudomány
egyetem első „rector magnificus"-a, 1819. 
márczius 8-kán született Laborfalván, Há
romszéken; szülei Berde Áron és Szász 
Krisztina (unitáriusok) voltak. Apja, kit 
mint sz.-udvarhelyi diákot, a székelységen 
akkor még teljes erővel sulyosodó katona
kötelezettség tanulmányait abba hagyni s 
a napóleoni háborúkban fegyvert fogni 
kényszeritett, sokat tartván a tanultságról, 
a kis Áront kora gyermekségében felkül
dötte — előbb a laborfalvi falusi iskolába, 
s 1827 végével, tehát kilenczedfél éves ko
rában a sz.-keresztúri (unitárius) gymna-
siumba, hol tiz évig tanult s 1837-ben a 
kolozsvári kollégiumba ment felsőbb tanul
mányokra. Ott bölcsészetet és jogot négy 
év alatt végezvén, magát bányász-pályára 
szánta s már épen Selmeczre volt menendő, 
midőn tanára Brassai ajánlatára a kolozs
vári kollégium egyik ürességben volt ta
nári székére pályázván, arra 1841-ben 
megválasztatott, de oly feltétellel, hogy 
tanszéke elfoglalása előtt külföldi egyete
meket látogasson. • 

Berde bőségesen kivette részét e köte
lezettségből, melyet kedvező szabadalom
nak tekintett s először a berlini egyetemen 
öt féiévet töltött, természet- és államtudo
mányok hallgatásával. Kiváltkép Mittscher-
lich, Dove, Ehrmannés Ehrenberg tanárok
nak szivessége bő alkalmat nyújtott a tu
dományszomjas ifjúnak a kisérleti nyomo
zások tanulmányozására. A később nagy 
hirre jutott Gneist tal megismerkedvén, ez 
Riedel és Friedlander tanárokkal is össze
köttetésbe hozta, kiknek sokat köszön az 
állam-tudományokban való kiképeztetése 
tekintetében. Á még hátra levő hatodik 
félévet több német egyetem meglátogatá
sára s tanári nevezetességeik megismerésére 
használta föl. Göttingában egy hónapot töl
tött; Marburgban Bunsennel ism rkedett 
meg s az akkor fogoly Jordánnal. Gieszen-
ben huzamosb ideig maradt, hogy Liebignél 
a vegytani analysisban haladhasson. Hei-
delbergben Rau és Gmelin, Münchenben 
Herrman tanárok ismeretségébejutott. A lip
csei, hallei és bonni egyetemeket már előbb 
berlini szünidei alatt látogatta volt meg. 

A külföldön töltött három év után ha
zájába visszatérve, 1844 őszén foglalta el 
tanszékét a kolozsvári unitár kollégium
ban. Az első évben az állam-tudományokat 
tanitotta; de már a következő évben a ter
mészettudományok körébe lépett át s kü
lönösen a vegytannal foglalkozott kiváló 
szenvedélylyel. De épen a vegytani kísér
letek kártékony tatását érezvén egészségére, 
ismét az állam-tudományokhoz tért vissza, s 
e tanszéken maradt 1863-ig. Ekkor a ko
lozsvári királyi jogakadémiához rendes ta
nárrá neveztetvén ki, a nemzetgazdaság és 
politika tanszékét töltötte be, s 1868-tól 
kezdve az intézet igazgatója is volt; mig a 
kolozsvári egy éten szervezésekor ehhez a 
nemzetgazdaságs pénzügytan tanárává ne
veztetett ki;* a rektor választó hatóság egy
hangú szavazataival választatott rektorrá. 

Berde azonban nemcsak a tanszéken, 
élőszóval, hanem az irodalomban is szintoly 
fáradhat lanul s nem kevesebb sikerrel hir

dette a tudományt, bár — sok gátló körül
mény miatt, — mint maga szerényen vallja, 
sokkal kevesebbet tehetett e téren, mint 
vágya lett volna. 

Irodalmi munkásságából legyen elég a 
következeket emliteni föl: 

1846-tól 1849-ig, először Takács János
sal, később maga, szerkesztette a „Termé
szetbarát" czimü derék szakfolyóiratot, s 
azt, kivált az utóbbi időszakban nagyobbára 
maga töltötte meg, alapos, érdekes s világos 
nyelven irt dolgozataival, részint saját neve, 
részint Laborfalvi Vincze álnév s L. V. be
tűk alatt. 1847-ben irta terjedelmes tudo
mányos munkáját, a „Légtüneménytan"-1, 
melyet az akadémia 1858-ban Marczibányi-
j utalómmal tüntetett ki,szerzőjét egyszers
mind levelező tagjává is választván. 1848-
ban Stöckhardt ,.Vegytan iskoláját" adta 
átdolgozásban, s e mü 1857-ben második 
kiadást is ért. — A forradalom után (mely
ben mint Csányi által Háromszékre küldött 
kormánybiztos vett részt) egy ideig félre 
kellett vonulnia. De már 1854 ben megin
dította a ,,Hetilap"-ot, melyet azonban az 
ostromállapot szigora pár év múlva meg
ölt, 1856-ban azonban újra s már nagyobb 
erővel és bátorsággal alapíthatta és indít
hatta meg a „Kolozsvári KözlÖny"-t, melyet 
nehán)'- évig szerkesztett, később azonban 
másoknak adott át. 

Visszalépve a szerkesztéstől, nemzetgaz
dasági dolgozatoknak szentelte erejét. Elő
adásai fonalául e tudományt teljesen ki is 
dolgozta, de az még eddig kéziratban van. 
Szellemét azonban néhány ide vágó kisebb 
hirlapi dolgozata eléggé sejteti. O testi és 
szellemi ereje teljében van, s a tudományos 
irodalom gyarapitását tőle ép annyira kö
vetelhetjük, mint remélhetjük. 

Az uj egyetem prorektora Brassai Sá
muel. Kell-e Brassait bemutatni? Van-emi-
velt ház hazánkban, hol nevét, munkáit ne 
ismerjék? Van-e lap, melynek hasábjai tőle 
ne közöltek volna valamit? Van-e könyv
tár, van e szakma, melyben neve, munkás
sága nyomai hiányoznának? Az újkor igaz
ságával szemben, hogy az encyklopediai és 
universal tudósoknak ma már nincs becsü-
letök, létezhetésök sincs, s csak a legszoro
sabb és legszűkebb szaktudósoké a világ, 
az érdem, az elismerés: e tagadhatlan igaz
sággal szemben — Brassai kivétel a szabály 
alól, mert hiszen nincs szabály kivétel nél
kül. Brassai a tudományok roppant biro
dalmában a legnagyobb birtokosok egyike; 
neki mindenik országban terjedelmes — s 
a mi több : jól mivelt urodalmai vannak. Ö 
a philosophiában, a földrajzban, a termé
szettanban, a botanikában, a nyelvészetben, 
a széptanban, a mükritikában — mindenütt 
szakember s első rangú tudós. Nemcsak hogy 
mindenik szakban külön-külön annyit dol
gozott, a mennyi elég volna abban a szak
ban tudós nevét megalapitni, hanem egyenlő 
kedvvel és egyenlő alapossággal dolgozott 
mindenikben. S nemcsak mindenikben, hanem 
minden fokozaton. A kisdedek számvetésé
től kezdve, a kik két babszemet összeadni 
tanulnak, sa kisdedek rajziskolájától kezdve, 
a kikkel az egymásra hajló két vonal irá
nyát kell megértetni, — föl a csillagászati 
számításokig (nagy kalendáriumcsináló!) 
s a földrajz és növénytan gymnáziumi tan
könyveitől föl a szaktudósokat sarokba szo
rító tudományos kritikáig, ö mindenhez 
ért. Az akadémiában sokáig a mathema
tikai osztály levelező tagja volt; de kü
lönös ereje levén abban, hogy az öreg s 
régi módú tudósok dedukczióit ad absur-
dum redukálja, nem férhetett meg a ma-
thematikusokkal. Áttétette magát a phi-
lqsophiai osztályba, hol épen ugf helyén 

; volt s mindjárt egy egészen uj rendszerű 
' logikával állt elő, melyet az akadémia 
• azonnal Marezibányi-jutaloinmal tüntetett 
! ki, öt pedig rendes taggá választotta. Miután 
már rendes tag volt a philosophiai osztályban, 
gondolta: nézzünk be egy kissé a nyelvész 
urakhoz is; s a magyar mondat elméletét 
megirta oly alaposan, oly kim-ritöen, annyi 
nyelvérzékkel, annyi tudományos appará
tussal és annyi attikai sóval (néha egy kis 
igazi magyar borsot is kevervén közé), mint 
még senki. Hogy azaesthetikában tekintély, 
hogy a világirodalomban senki sem jártasabb 
mint ő, ez mind nem gátolja abban, hogy a 
legalaposabb zeneértő és zenekritikus legyen. 

Összes munkái elősorolását máskorra 
hagyjuk. Akkorra t. i.: mikor a „Vasárnapi 
Újság" terjedelme a „Tim.es" nevű világ
lapéval fog versenyezni, mert most minden 
egyéb közleményt ki kellene szorítanunk 
lapunkból a hosszú névsor miatt. A helyett 
inkább megmondjuk, hogy Brassai 1799 ben 
született Toroczkón, hol atyja unitárius 
lelkész volt; hogy egész életét tanulással 
és tanitással töltötte — ez utóbbi rovatba 
esvén írói működése is — s hogy némelyek 
által cynikusnak nevezett, de igazában csak 
sajátszerű s valódi demokrat tudós modora, 
örökös kritizáló s azzal együtt oktató, vitat
kozva tanitó beszélgetése már akkor meg
szerezték neki országszerte • az átalános 
„Brassai bácsi" nevet, mikor hosszú szakálla 
még alig szürkült s hosszuftermete nem volt 
oly hajlott mint ma. De bármily szürke a 
szakálla s vállára csüngő haja; bármily haj
lott a termete: szellemileg ifjú, munkabíró 
ő. S hogy még soká a' legyen : kívánjuk is, 
hiszszük is. —á—r — 

Hit, remény, szeretet. 
Hit tem . . . mert hi t re megtaní tot t 
Is tenbe ' jó a tyám, a n y á m ; 
Csak ez a nap nem áldozott le 
Szomorú lé tük alkonyán. 

Templomba j á r tunk és a zsoltár 
Éle t re támadt a jkamon, 
S a gyermek-emlék vigaszával 
Ma is enyhébb a fájdalom. 

Hussz zsolozsmája volt a máglyán: 
„Lemondás i t t , remény felül!" 
Ez ének hangzott bús napokban 
Szülőim sírhalma felül. 

Reméltem . . . oh remélni könnyű 
A p á n k , anyánknak hű ö lén , — 
Pa jzán , v idor , kis szőke gyermek 
És büszkeségük voltam én. 

Ül tem az ábrándok vizénél, 
Megszólítottam a habot , 
L á g y énekével könnyű hullám 
Oly altató választ adott . . . 

Van-é dicsőség a jövőben, 
És boldogság, h i t , szeretet? 
Oh mondta volna kebelemben 
E g y érzet , hogy „nincs , nem lehe t " I? 

* 
Szerettem . . . és a szerelemnek 
Pályája olyan ór iás , — 
E g y i k követi büszke szárnynyal , 
Utói soha nem éri más. 

Meddő remény , beteg lesz a h i t , 
H a ellobog a szerelem; 
Hi t visszatér, remény kizöldül, — 
A szív ha vérze t t : soha nem. 

Nem érzi , kine's tör t virágát 
Fe lköl t i minden kikelet , — 
A szeretet büszkén od'adja 
E g y perczért ezt az életet. 

S ki dí jul e bűvös leánynak 
Egy röpke perczet sem v e t e t t , 
Miként az , a kit elt iport m á r : 
Hiában élt egy élete t ! Gáspár Imre. 
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Párbeszéd a köszvénynyel. 
— Franklintól. — 

Éjfél, okt. 22-én 1720. 
Franklin: E h ! Oh! E h ! E kegyetlen szenve

déseket mivel érdemeltem? 
Köszvény: Sok mindennel; többet ettél és it tál, 

mint kellett volna, túlságosan kimélted lábaidat. 
Franklin: Ki vádol engem ? 
Köszvény: Én , én magam, a köszvény. 
Franklin: Mi t ! személyes ellenségem? 
Köszvény: Csalódol,énnem vagyok ellenséged. 
Franklin: Ismétlem; ön el lenségem: mert 

nem elégsz k meg azzal, hogy testemet halálra 
kínozza, még jó hírnevemet is tönkre teszi: tor
kossággal s henyeséggel vádol; pedig az egész 
világ, s főleg kik ismernek, tudhatják, hogy nem 
vagyok sem torkos, sem henye. 

Köszvény: A világ gondolhatja s tudhatja a 
mit akar, s neki tetszik: enmagához mindig szives 
és előzékeny szokott lenni, sőt néha barátaihoz is; 
de azt én tudom legjobban, hogy a mennyi étel és 
ital, a külső dolgokkal foglalkozó és sok mozgást 
csinál > emberrfek szükséges, olyannak, a ki helyt 
ül , túlságosan sok. 

Franklin: Higyje el Köszvény asszonyság, 
hogy én eleget — e h t oh! — én eleget járok kelek 
— eh! — 8 mozgóm — a mennyi tőlem telik. 
Helyhez kötöt t hivatalomat kegyed ismeri, ezt 
tekintetbe véve tudhatja, hogy korholását nem 
érdemlem meg, a mivel vádol, nem egészen az én 
hibám, tehát lehetne irántam egy kis kímélettel. 

Köszvény: E g y hajszálnyit sem engedek; 
udvariasságod, ékesszólásoddal e g y ü t t , kárba 
ment ; mentségedet számba sem veszem. Ha hiva
talos állásod helyhez kötött : legalább mulatságo
dat s időtöltéseidet egy kis mozgással kellene 
összekötnöd. Helyesen tennéd, ha sétálnál vagy 
lovagolnál ; vagy ha ezekben a rósz idő meggá
tolna — tekézz. 

Vizsgáljuk meg csak egy kissé életrendedet. 
A hosszú reggeli órákban, midőn még elég szabad 
időd van a sétálásra, ugyan mit csinálsz ? — Az 
egészség szempontjából oly kívánatos séta he
lyet t , mely által a reggeHzéshez jó étvágyat 
nyernél, olyan könyvek, röpiratok és hirlapok 
olvasásával mulatod magadat, melyek ri tkán ér
demesek az átolvasásra. S mégis rendkívül sokat 
reggelizel, négy csésze theá t , tejsürüvel, 2 — 3 
darab írós vajas konyeret,egy szelet füstölt hússal , 
— azt,képzelem, hogy ezek nem valami könnyen 
emészthető étkek. 

Evés után rögtön az íróasztalodhoz ülsz, s 
dolgozol, vagy olyan emberekkel beszélgetsz, kik 
ügyes bajos dolgokban jö t tek hozzád. Egész déli 
egy óráig, a legkisebb test i mozgás nélkül, igy 
telik el az időd. 

Helyhez kötött hivatalos állásodat tekintetbe 
véve, még ezt mind megengedném. De hát ebéd 
után mit csinálsz? — Barátaidnak, kikkel ebédelsz, 
gyönyörű szép kertjök van, értelmes ember fel
használná az alkalmat és sétálna benne: hát te 
mit csinálsz? rögtön sakkozni ülsz, 2 — 3 óráig 
meg sem mozdulsz mellőle! íme , ez a te örökös 
időtöltésed. Ennél már esztelenebből választott 
időtöltése egy helyhez kötött embernek nem 
lehet, mert a helyett, hogy az életnedvek műkő 
dését siet tetné, a lekötött figyelem, mely e játékhoz 
oly szükséges, a nedvek forgalmát késlelteti, s a 
belső elválasztásokat akadályozza. E játék számí
tásaiba merülve, életszervezetedet összerontod. 

I lyen életrend mellett mit várhatni egyebet , 
mint hogy a test bűzhödt nedvvel teljék meg, s 
ez által mindenféle vesz-delmes betegségek pré 
dáj i legyen, — ha én, a kösgvény időnként meg 
nem jelennék, hogy e rósz nedvek télizgatása 
által 'könnyebbülést szerezzek, s a baj eloszlását 
elősegítsem — ugyan mond meg. mi lenne belőled ? 

H a Par isnak egy olyan részében történnék meg 
veled az, hogy ebed után rögtön sakkozni ülsz, a 
hol nem volna közel sétahely, ugy még megbo-
esáthatnám hibádot, de ugyanez a hibás ízlésed 
Passy, Auteuil és Montmartreben is megvan, 
pedig ott már gyönyörű kertek, sétányok, tiszta 
levegő, és s?ép asszonyok vannak, a legkellemesebb 
s tanulságosabb társalgást élvezhetnéd; — ha a 
sé tányólra j á rná l , ezt mind élvezhetnéd! — de az 
utálatos sakkjátékért ezeket há t té rbe szorítod. 

Te , Frankl in , nem Siégyenled magadat ! — 
De oktatásom alatt szinte megfeledkeztem jóté
kony hatású büntetésemről: tehát megcsíplek — igy 
n> — még eg\ et. 

Franklin: O h ! E h ! - Oh! - Ohhh! Kösz
vény asszonyság, a jó tanácsokat és szemrehányá
sokat ám osztogassa tetszése szerint , de arra 

kérem nagyságodat, hogy kössünk büntetéseivel 
fegyverszünetet 1 

Köszvény: Nem, uram, nem — egy hajszál
nyit sem engedek el abból, mivel javadra lehetek 
— tehát — 

Franklin:Oh! Ehhh! — Nem szép azt mondani, 
hogy nem csinálok mozgást, én bizony ebédre elég 
gyakran gyalog megyek, s kocsimon térek vissza. 

Köszvény: Ha a ruganyos hintóban való ké
nyelmes ülést mozgásnak nevezed, ugy mondha
tom, hogy minden képzelhető testgyakorlatok 
között, ez a legcsekélyebb és emlitést sem érde
mel. A különböző mozgás után érzett hőségből 
meg lehet ítélni, hogy melyik testgyakorlat volt 
legerősebb. Igy például: Aa áthült lábbal téli idő
ben sétálni mégy, egy óra alatt az egész tested 
fölmelegszik; ha lovagolsz, ugy azt az eredményt 
négy órai gyors ügetés után is csak alig veszed 
észre; de ha egy olyan ruganyos kocsiban hintáz
tatod magadat, mint a milyent az előbb emiitettél, 
egész nap utazhatol, s a leghitványabb fogadóba 
örömmel térsz be, hogy dermedt lábaidat a tűznél 
megmelegítsd. 

Tehát ezután ne hizelegj magadnak 'azzd, 
hogy a kocsidban ülve egy félórai fris levegő szi-
vás a mozgás nevét megérdemli. 

A kocsin való járásban kevés embernek adott 
a gondviselés módot, de egy pár lábot minden
kinek adott, már pedig ezek véghetetlenül ké
nyelmesebb, szolgálatkészebb s hasznosabb gépek 
mint a kocsik. 

Légy háládatos és vedd hasznát lábaidnak. 
Akarod tudni , hogy a gyaloglásban, a mint egyik 
helyről a másikra mégy, hogy működik vérfor-

^ásod? — Ügyeld meg, hogy midőn jársz, a tested 
súlya majd egyik, majd a másik lábodra nehezül; 
a lábodban levő véredények ez által nagy nyomást 
szenvednek, a vértartalom visszanyomóuik; midőn 
a másik lábodra lépsz, és súlyod arra nehezül, az 
első láb megkönnyebbül s véredényei ismét meg
telnek, — a súly ismét a vér visszanyomulását 
idézi elő; a vérforgás ez által sebesebben megy. 
A test melegsége a vérkeringés sebességétől függ, 
a folyadékok felrázódnak, a.test nedvessége ritkul, 
kevesbül, az elválasztás műtéte könnyebbül, és 
minden rendében megy ; az arcz piros, az egészség 
helyre van állítva. 

Nézd meg auteuili barátnédat; az olyan 
derék nő, a ki a jóságos természettől sokkal több 
hasznos tudományt nyert, mint a mennyit egy 
féltuczat ilyen magadféle, bölcsességet igénylő 
emberek, minden könyveitekből ki tudtok sütni. 

Ha látogatásával megtisztel, gyalog jő hoz
zád. A nap minden órájában járkál , a helytülés-
ből következő betegségeket lovainak hagyja. — 
Állandó egészségét és szépségét e mozgékonysá
gának köszönheti. De ha te látogatod meg, neked 
kocsi kell, bár Passy nincs távolabb Auteuiltől, 
mint Autouil Passytól. 

Franklin: Okoskodásai nagyon unalmasak. 
Köszvény: A rendreutasitást megkaptam. 

Hallgatok és folytatom jótékony tisztemet: — 
nesze ezt, — meg még ezt. 

Franklin: O h ! — Ohh! — Beszélj, beszélj — 
kérlek inkább beszélj! 

Köszvény: Nem, nem; az éjszakára még egy 
jó csomó csipésoim vannak hátra, s tudd meg, 
hogy holnap is kikapod a részedet. 

Franklin: Mit, ilyen lázzal? — Megbolondu
lok. — O h ! E h ! Senki sem veszi le rólam ? 

Köszvény: Kérdezd meg a lovaidtól; elég 
hűségesen szolgáltak. 

Franklin .Gyötrelmeimmel hogy tud ily ke
gyetlen játékot űzni? 

Köszvény: Já tékot űzni? —dehogy , én na
gyon komolyan veszek mindent. A saját egészsé
ged ellen elkövetett bűneidnek hosszú és igen 
érthetően irt sorozata van nálam, ha akarod, min
den esi pest igazolok. 

Franklin: Olvasd hát. 
Köszvény: A részletek nagyon hosszasak; de 

némely részét röviden elolvasom. 
Franklin: Folytasd,—figyelemmel hallgatom. 
Köszvény: Emlékezel, hánysror tettél foga

dást magadnak, hogy a következő reggel a bou-
lognei erdőbe, a la -muettei kertbe, vagy a ma
gadéba sétálni mégy, fogadásodat megszegted, 
egyszer azt állítottad, hogy nagyon hideg, máskor 
— hog^r nagyon meleg van, — szeles az idő, —-
vagy nyirkos a levegő, — s tudná az ég, hogy mi 
mindenféle kifogásokat nem te t té l ; pedig egyik j 
sem volt igaz, csak a te kiállhatatlan helytülési j 
szereteted. 

Franklin: Elismerem, hogy alkalmilag ez { 
megtörténhetet t velem, körülbelől tízszer egy ese- | 
tendőben. 

Köszvény: Vallomásod távol áll az igazság
tól ; az igazi szám 199. 

Franklin: Lehetséges-e? 
Köszvény: Annyira lehetséges, hogy tény ; 

állitásom pontosságában megbízhatói. A B . . . ur 
kertjét ismered, tudod, hogy milyen szép sétányok 
vannak benne ; ismered azt a szép helyet , hói 
száz lépcső vezet a terrasz tetejéről a lapályra. E 
szeretetreméltó családot, ebéd után, hetenként 
kétszer szoktad meglátogatni ; a lépcsőkön való 
le- a feljárásban tízszerte több mozgást tesz az 
ember, mint a sima földön; milyen jó alkalom 
nyilt itt , hogy mindenikben gyakorold magad! — 
Felhasználtad? és hányszor? 

Franklin: E kérdésro nem tudok rögtön vá
laszolni. 

Köszvény: Majd válaszolok hát én helyetted] 
egyetlen egyszer sem. 

Franklin: Egyszer sem ? 
Köszvény: Ugy biz nz, egyszer sem. Nyáron 

hat órakor mentél hozzájok. A bájos háziasszony, 
szeretetreméltó gyermekei s barátai mindig kész
séggel sétálni mentek volna veled és mulat tat tak 
volna kellemes társalgásokkal. És te, mit csinál
tál inkább? Leültél a terraszra, megelégedtél a 
szép kilátással, szemedet az előtted elterülő kor 
szépségein legoltetted, de egy lépést sem fáradtál 
le, hogy benne sétálj és ugy élvezd. Sőt ellenke
zőleg, theát kértél és a sakktáblát hozattad elő; 
ime 1 esteli kilencz óráig ott ülsz és sakkozol ; 
pedig ezenkivül obéd után már két óráig kár 
tyáztál; a helyett, hogy gyalog mennél haza, a 
mi egy kissé fölélénkitett voln ' , kocsin viteted 
haza magadat. Milyen képtelenség azt hinni, hogy 
ez a nagy figyelmetlenség, az én jótékony közbe
vetésem nélkül egészséged rovására ne történnék! 

Franklin: A szegény Richárd észrevételének 
igazságáról most már igazán meggyőződtem, 
hogy: „bűneink és adósságaink mindig n::gyob-
ba< mint egyelőre képzeljük." 

Köszvény: Ugy van! ti filozófusok bölcsek vagy
tok elveitekben, es bolondok cselekedeteitekben. 

Franklin: Azt is bűneim sorozatába 3zámitja, 
hogy B úrtól kocsin jövök liaza? 

Köszvény: Oda biz azt ; miután folytonosan 
ültél, a fáradságot nem ho hatod föl mentsé_ül, 
következésképen a kocsiban való nyugvásra semmi 
szükséged-

Franklin: Mit gondol, ugyan mit csináljak a 
kocsimmal? 

Köszvény :líi tetszik, égesd el; ily móddal 
legalább egyszer hasznát vennéd, s fölmeleged
hetnél általa; vagy ha ez inditványom ellen ellen
szenved van,szívesen mondok én másikat is : Vedd 
figyelembe a szőlőskertekben dolgozó szegény 
parasztokat, vagy a Passy, Auteuil, Chaillois stb. 
faluk határain dolgozó munkásokat, e derék em
berek közt mindennap találsz 5 — 6 öreg asszonyt 
vagy férfit, kik meggörnyedtek az idő Súlya alatt, 
vagy a hosszas, túlságos sok és nehéz munka terhe 
alatt nemcsak meghajoltak, de meg is nyomorod
tak. A napi munka fáradalma után, egy, sőt két 
mérföldnyi távolságra kell füstös kunyhójokig 
vánszorogniuk. Parancsold meg kocsisodnak, hogy 
vigye haza őket. E nemes tett jótékonyan fog lel
kedre hatni ; és ha ugyanez idő alatt B . . . . úrtól 
gyalog térsz ha^a, azzal a testednek használsz. 

Franklin: A h ! mily unalmas ön. 
Köszvény: J ó l van, hallgatok; de végzem a 

köt' lességem t ; nem kellene megfeledkeznem, 
hogy orvosod vagyok. Nesze. 

Franklin: Ohtih! Mily kegyetlen ördögi orvos! 
Köszvény: Hálátlan vagy, hogy rólam ezt me

red állítani. Hát nem én vagyok-e, a ki orvosi 
gondoskodásommal a gutaütéstől és vizkórságtól 
megmentettelek? — Ha nem őrködném feletted, 
vagy az egyik, vagy a másik baj már rég elpusz
tí tott volna. 

Franklin: Megadom magamat, s a múltban 
elkövetett szolgálatáért köszönetet mondok, de 
kérem, barátságos látogatásait szüntesse meg a 
jövőre : mert véleményem szerint, könnyebb az 
embernek meghalni, mint ilyen orvoslást kiállani. 
Engedje meg részemről is azt a figyelmeztetést, 
hogy én sem voltam önhöz barátságtalan. Orvoso-
k i t nem hizlalok, sem kuruzslókat, az ö" helyét 
senki sem foglalja el; ha nem hagy bókét, méltán 
azt lehet mondani, hogy ön is hálád tlan. 

Köszvény: Ez t alig ismerhetem el ellenve
tésnek. A kuruzsolókat megvetem: téged megöl
hetnek, de nekem semmit sem árthatnak. A ren
des orvosok pedig meg vannak róla győződve, 
hogy a köszvény egy ilyen teremtésnek mint te 
vagy, nem betegség*— hanem hasznos orvosság; 
ugy n m reva'ó volna ebből kigyógyítani? De do-
lo . ra . — Nesze — 

---
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Franklin: Oh! OhI — az égre kérem, hagyjon 
békét; hűségesen megígérem, hogy soha sem sak
kozom, mindennap járkálok és mértékletesen élek. 

Köszvény: Jól ismerlek. Mindent ígérsz; de 
néhány hónapi jóllét után, régi rósz szokásaidhoz 
ismét visszatérsz; szép Ígéreteid el lesznek fe
lejtve, mint a múlt évi fellegcsoportosulások 
alakjai. Végezzük be tehát számadásunkat, aztán 
megyek. — De biztositalak, hogy annak idejében 
és a maga helyén ismét meglátogatlak; javad szi
vemen fekszik, azt hiszem, (elismered, hogy igaz 
barátod vagyok. Közli: Sámi Lászlóné. 

Képek a hazai népéletből. 
Nehéz számadás . 

Megnézte a gyerek azt a fényes két pénzda
rabot, a mit a kezébe adtak otthon szülői, hogy 
menjen vele az ,,ifju úrhoz" (már t. i. a boltoshoz) 
s hozzon egymás 
után ezt meg am
azt. Megnézte na
gyon, mert elég 
kis darab volt ah
hoz képest, a.'mit 
hozni kellett értté, 
holott nagyobb 

darabért is vajmi 
keveset mért ki az 
ifju ur. Szegény 
emberkezében rit
kán látni pénzt, 
mert vagy a zseb-
beli sarkába köti, 
vagy á keszkenő 
csücskébe, s az 
afféle apró le
génykének csak 
mesélnek felőle az 
öregek, akkor is 
ugy, hogy: elvitt 
biz az ördög min
den pénzt. 

Ezekből a me
sékből maradt any-
nyi a gyerek fejé
ben, hogy szörnyű 
homályosan visz-
szaemlékezett a 

marj ás húszasokra 
is, melyekről azt 
hallotta, hogy ki
nyomták a szom
széd ládájának fe
nekét — no persze 
régesrégen. Aztán 
neki is volt annyi 
tudománya az is
kolából, hogy föl
ismert a két pénz
darabon egy ilyen 
numerust: 20. Már 
ugy kell lenni, 
hogy márjás-hú
szas biz ez. 

Egész utón csak 
nézegette, addig 
nézegette, mig a 
kerekes fia meg
szólítja , hogy hát 
mi van a marká
ban, madár-e vagy 
gyík! Hát ez van 
la! — Az ám a 
pénz, dejszen ve
szünk abból valamit. — De veszünk ám ebbe a 
kosárba való holmit, hanem abba ugyan nem vá
sik a fogad. 

Bemegy a gyerek a boltba, a másik meg 
künn várja, bebámulva az ajtón. Nehéz szívvel 
adja ki kezéből a két fényes pénzdarabot, mely 
ha az övé volna, jaj be boldognak érezné magát! 
De hát nem marad ott az egész pénz, egy pár réz
darabot visszaad érte a boltos, a mivel még me
sésebbnek tűnik föl az ezüst pénz mivolta. 

A kerekes fia rögtön megszólítja: „hát meny
nyit adott viasza a boltos ?" s azzal belenéz a 
másik markába. „Tyű te, mondok valamit! Ide 
nézz csak!" - s ezzel kihúz a zsebéből egy füzér 
gombot, a mi tudvalevőleg fiu gyerekre soha 
sem marad hatás nélküL — „Lásd csak, milyen 
fényes pitykék vannak közte. Nyolczat adok egy 
P v 7?' IÍAAÁRXÚ P e d i S egy ^ lökőt.*' S e sza
vaknál oda pattintja a lökőt a palánkhoz, a olyan 

szép ívalakban repül az, mintha parittyából haj
tották, lökték volna. 

A kísértés ellenállhatlan, s az ingerlő dolgo
kat megszerzi egy kis réz darabért. Talán csak 
nem tudják meg otthon, hisz a boltossal még nem 
is beszélt senki, hogy mennyit adott vissza. 

Hanem mégis ugy szorong valami a gyerek
ben, midőn otthon az anyja kezébe ád mindent, a 
kosarat, meg az apró pénzt. 

— Te selma, hiányzik ám ebből a pénzből. 
Csak most van aztán igazi alkalom a .pénz 

szörnyű természete fölött álmélkodni, mikor még 
az is vádaskodik rá, a mék csak most került be 
először a házba. 

— Hát elvesztetted-e te kujon ? — faggatja 
tovább az anya, hanem dehogy szólna a gyerek, 
csak ott áll némán, s várja nagyanyjukat, hogy — 
mint máskor, ha baj volt — szóljon] közbe vala
mit, s mentse ki a hinárból. 

E jelenetet ábrázolja egyik képünk, mely a be
számolás e nehéz pillanatát igen ügyesen tünteti 

Nehéz számadás. — (Gyulai László eredeti rajza.) 

föl. Különösen sikerült a kis financz-kapaczitás 
arczán tükröződő zavar. 

Egy fiatal festő: Gyulai László rajza ez, ki 
jelenleg Münchenben tanul, s ki a képes lapokba 
már sokszor rajzolt, mindig magyar tárgyú népies 
jeleneteket, jó felfogással ós kifejező rajzzal. 

A nürnbergi magány-fogház. 
Társadalmi életünk egyik legnagyobb beteg

ségének jele az, hogy mig a becsületes szegény 
ember gyakran hajléktalan, vagy legfeljebb tán 
sárkunyhóban lakik: kénytelenek vagyunk palo
tákat építeni a társadalom söpredékeinek, hogy a 
kunyhó lakója békén nyugodhassék. S még kiál
tóbb jele az a társadalom romlottságának, hogy az 
előrehaladás magas fokán állónak kell tekinte
nünk az oly államot, melynek minél több, minél 

nagyszerűbb ily palotája van a bűnösök számára. 
— De ez már igy van, hiába küzdünk ellene, s 
ha e sebet ki nem égethetjük gyökeresen, legalább 
igyekezzünk azon, hogy minél kevesebbet sa
jogjon. 

Magyarország még igen hátra van e tekin
tetben is. Eltekintve attól, hogy alig van állam, 
melyben a társadalmi rend ellen több és nagyobb 
kihágás történnék: szomorú az, hogy alig van 
állam, mely e társadalmi rend ellen vétők 
megfékezésére kevesebb eszközökkel rendelkez
nék. Állami fogházunk van összesen nyolcz, Vá-
czon, Lipótvárt, Munkácson, Lepoglaván, Sza-
mosujvárott, Illaván, Mária-Nostrán és Zágráb
ban, s ezek sem felelnek meg a kor igényeinek. 

E tekintetben külföldre kell folyamodnunk 
mintákért. Ilyen a nürnbergi, magány-rendszeren 
alapuló fogház, melynek rajzát mai számunkban 
adjuk, mely a fogságbüntetés fogalmához kapcsolt 
czéloknak a lehetőleg megfelelni igyekszik. 

E fogház 1869 végén nyittatott meg s a ba
jor kormány fé
nyesen megczáfol-
ta e nagyszerű épü
let, felállításával 
azt a föltevést, 

hogy a magánrend
szer alkalmazása a 
fogházaknál drá
ga. Magukkal a 
foglyokkal készít
tette e telep egyes 
részeit, nevezete
sen az épület egész 
negyedik szárnyát 
a séta-udvarokat s 
a föld- és egyen-
getési munkálato
kat. A fogház 20 

percznyire van 
Nürnbergtől. Vár
szerű, palával fö
dött épületei, va
lamint a 20 láb 
magasságú körfal 
szeglettornyaival 
és mellvédével 

homokkő-koczkák-
ból vannak építve. 
A körfal előtti tért 
az úttól vasrácso
zat választja el, 
mely mögött, a be

járattól jobbra 
és balra a főfel
ügyelők lakai, s 
valamivel odább 
mosolygó kertek 
között a többi sze
mélyzet s a nős 
felügyelők két há
za áll. Ezek között 
egy száz méter 
hosszaságu kettős 
fasor vezet vörös 
virágú gesztenye
fákból a főbejára
tig, melyet kívül 
is, belül is egy-
egy vaskapu zár. 
A két kapu köze 
hídmérleget ké
pez, melyen a nagy 
mennyiségben be-
szállitott kőszenet, 
burgonyát, szal
mát, vasat mázsál-

ják. A bejárattól balra van a tágas katonai őrház. 
Ebből egyetlen feljárás vezet a körfal tetejére, hon
nan messze kilátás nyílik. Jobbra pedig a kapuőr 
lakása, a látogatók számára egy váróterem, s a ha
lottas kamra áll. A belső kapun belépve, az u. n. 
idegenek udvarába jutunk, melyet a tulajdonképi 
bemenet a fogházba, a központban levő igazgató
sági épület s a kórház határolnak, jobbra-balra 
pedig alacsony fal választ el a fogházat körítő 
udvaroktól. A látogatót először is a jobb kéz 
felől eső udvarba vezetik, mely tágas és szellős s 
vetemény- és virágágyakkal, gyepes terekkel és 
facsoportokkal van tele. Ilyen kertben áll az egész 
fogház s e kert az üdülő betegeknek szolgál s a 
kilátást akadályozó sövény választja el a fegyen-
czek séta-udvaraitól. Ez udvarok az épület négy 
szárnyának végeiben állnak, s minden ilyen kör 15 
udvarra van osztva, melynek két öles falai mint 
valami küllők futnak ki a figyelőháztól, mely az 
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épületszárny végében áll. Minden ily egyes udvar 
46 láb hosszúságú s elől 3,hátul 14 láb szélességű. 
Minden egészséges fegyencz itt sétál egy órát na
ponként, de nem egyszerre, hanem egymásután. 
Ez udvarokat eső és szél ellen lemeztető fedi. Az 
-egész fogház alatt benn a földben még egy más 
épület van. I t t van elhelyezve a lég- és meleg 
viz-fütő szerkezet, négy készlettár, jégvorem s a 
naponként 50,000 pint vizet szolgáltató kut. E 
kútból gőzszivattyu húzza fel a vizet két nagy vas-
med' nczébe az épület tetejére, honnan csövekbe 
oszlik fel, melyeknek mindenfelé vannak csapjaik. 
A földalatti épületen áll aztán a körház hét, az 
igazgatósági épület öt és a négy épületszárny 
négy-négy emeletével. 

Az igazgatósági épületbe az idegenek udvará
ból tágas lépcső vezet. Az első emeleten vannak 
a hivatalhelyíségek, az igazgató és irodavezető, a 
lelkészek , főbörtöc-felügj elő és épületfelügyelő 
dolgozó szobája, tanács- és látogató terem. A fo
lyosó végiben egy erős ajtó, meh et csak nappal 
nyitnak ki. Az ajtó a hatalmas központi csarnok 
elfő emeletébe vezet. Falai 40 láb magasságra 
emelkednek, egész a tetőig, mely vasba foglalt 
üvegkupolából áll. E csarnoknak az épület négy 
szárnyát összekötő három falában-31 láb magas
ságú s 8 láb szélességű ablakok vannak. Miután 
e négy épületszárny mindegyikét egy egé-z a 
tetőig érő üres tér választja kétfelé, folyosót ké
pezvén középütt, a közpotti csarnokból vé
gig láthatni az óriásablakokon keresztül minden 
szárnyon. 

Minden szárny az első emelettől ezámitva 
még három emelettel bir, s minden emeleten a fo
lyosótól jobbra-balra 17—17, összesen tehát 34 
magánczellának, felügyelő szobának és szertárnak 
az ajtaia nyílik. A négy épületszárnyban vanösz-
fzeson 24 felügyelő szoba, 8 raktár, és 400 czella. 
A czellák közötti folyosó bevezet minden emele-
leten a központi csrrnokba, s annak falain karza
tot képez köröskörül, ugy hogy az egyik szárny
ból a csarnok k rzatán át a másik szárnyba lehet 
eljutni. A m'sodik emeleten valamennyi folyosó 
egész a csarnok középpontjában fut össze, s itt 
van az oszlopokon nyugvó observatoriuro, figye
lőszoba. Ebből a szobából az egész épület és annak 
minden hej\ isége belátható. Az emeleteket tiz 
egyenes és csigalépcső köti össze egymással. A 
karzatok. lé[ csök és hajózat-oszlopok öntöttvasból 
vannak. A központi csarnok földs7Íntje sirboltszerü 
termeket képez, honnan ismét az egész földszint 
belátható. Itt van a sütőműh' ly, liszt-, fa- és ke
nyérraktár, a konyha öt gőzüsttel, két tűzhely, a 
mosógép, szárító, mángorló és vasaló szerkezettel, 
a gépész, a szakács és különböző felügyelők szo
bája, fürdőszobák, tömlöczök, kettő belőlök sötét 
s olyan műhelyek és gépek, miknek befogadására 
egyes czoila kicsiny volna, vagy a mik mellett 
több fegyencnek kell egyszerre dolgozni. 

A czellák 14 láb hosszaságuak, 8 láb széles-
ségüek és 10 láb magasságúak. Mindegyiknek 
van egy üvegablaka, melyet azonban a fegyencz 
C3ak ugy nyithat fel, hogy levegő, világosság be
hathat rajta, de ő ki nem lát. A czellákat este 
gázzal világitják. Minden czellában van egy asz
tal, egy szék, egy ágy, mosdó és evőtál és. vizes 
korsó, egy faliszekrény, egy távirdagomb, seprő, 
kef., i öpöláda, s egy leleményesen készült vizzel 
tisztitható árnyékszék, mely bűzös kigőzölgést 
nem erged. 

A házirend megállapításánál figytlem volt 
a legújabb tapasztalatokra. A fegyencz, a mint 
bejön, munkára szofittatik, melynek meghatáro
zásánál nemcsak az illető képességei és hajlamai*, 
de jövendője is szem előtt tartatik. Kevés fe
gyencz tud valami mesterséget s itt a fogházban 
képeznek belőle szabót, vargát, asztalost, észter

et, takácsot, könyvkötőt, lakatost stb. Min
den fegyencznek ott vannak czellájában a mes
terségéhez szükséges szerszámok s tapasztalt 
k'zinüv. s tanítja azok kezelésére. Azonfelől van 
minden rabnak palatáblája, irkája, tolla, tintája, 
faíi naptára s kap iskolai és erkölcsjavitó köny
veket és egy nyomtatott magaviseleti utasí
tást, melyből megtudhatja, hogy javulása mér
tékéhez képest micsoda kedvezményekben ré
szesül. Némelyik még rajzolni és idegen nyel
veket is tanuk Havonként szabad egyszer s a 
körűim ínyekhez képest többször is levelet irnia 
3 rokonai látogatását elfogadnia. Magányát 
különben csak a börtönfelügvelő mindennapi, a 
mester gyakori s a hivatalnokok és lelkész olykori 
latog tasai szakítják fclbe. Az isteni tiszteletben 

oszt vesznek, de ugy, hogy csak a - papot, 
ma.t azonban nem láthatjuk. A templom az 

épület három felső emoletét tölti be 

Világos és barátságos s egy oltárt, orgonát, hiva
talnok-karzatot és 248 egy-egy fegyenczre készí
tett páholyt foglal magában. Az iskolaterem 
hasonló szerkezetű; 32 külön zárt szék van elhe
lyezve négy eorban egymás fölött. Szemben áll a 
tanitó emelvénye, mögötte a falon a tábla, fali 
térképek, minták stb. E rendszer melletti tanirás 
oly bámulatos eredményekre vezetett máris, hogy 
nem egy neveiésznek jutott már eszébe, nem 
lenne-e jó magányrendszert a gyermekoktatásnál 
is alkalmazni. 

Magyar házassági szokások. 
VI. 

K á r l á t ó . 
Bizon van is sok kár, az bizonyos, és van is 

mi kárt látni, a hol két-három nap egy végbe any-
nyi ember — a kinek egyedüli dolga a mulatozás, 
— ezt a terhes munkát erőmegfeszitéssol cselekszi. 
Kár ételben, italban; kár a sok tört pohárban, 
palaczkban; kár a gazdaságban s annak alteregója 
— a tárczát helyettesítő strimfli zeacskó fenekén. 
Hát még ha azt a kárt veszsziik, a milyen kár az, 
hogy egyik másik meghivott vendég el nem jött 
a lakzira. 

Már az ilyen elmaradozottal at c;ak meg kell 
látogatni, hátha hótthalálos beteg ? Hanem aztán 
az derék, hogy ilyen beteglátogatókul többnyire a 
legrakonczátlanabb legények vállalkoznak. Lesz 
is aztán ebből olyan beteglátogatás, hogy az em
ber mediczina nélkül meggyógyulhat rá. Miután 
pedig ennél a radikális kúránál van egy presum-
tiv orvosság, menjünk sorba , azon keresztül. A 
kik az esküvő napján bármi okból el nem mehet
tek a lakzira, sietnek tisztességgel részt venni 
belőle — másnap; elmennek — kárlátóra, vagy 
szögediesen kállátóra. Bizvást mehetnek még har
madnap is, rendesen még marad egy kis harapni 
való odáig ; ott bóbiskol még a banda is a kucz-
kóba, tehát lehet egy párt fordulni a menyasz-
szonynyal, (talán már nem is menyasszony többé?), 
a kinek kedve tartja; s azt a magyar ember elég 
böcsületnek veszi, — legalább részesült — a kinek 
kedve telt a házától kitellő szerény jókban. Hanem 
a ki m'-g a kárlátót is elkerüli, és pedig akad elég, 
a ki elkerüli, talán azelmaradhatlan ajándékok, a 
tepsi sütemény, selyemkendő vagy kappan-kakas 
miatt, — azok aztán keserűbben látják 1 árát a 
lakzinak. 

Bekötött fejű pajzán legénysereg, — ugy tes
sék kérem a bekötött fejet érteni, a mint azt a 
magyar ember érti, mert ha a legény egy kissé 
kótyagoi lenne is, nem kall mindjárt talán „beká-
/bZí"-nak, vagy pláne részegnek kikiáltani; — 
tehát egy virágos kedvű legénysereg, mikor a 
lakodalmas háztól már az utolsó kocsi is kifordult, 
meg a czigányokat is karhatalommal vitték el a 
harmadik utczára, a hol még most kezdődik a 
hadd-e'-hadd, — tehát a lakodalom vég berekesz
tése után a legénycsapat hosszába széltébe fogja 
a falut s a házsorokban azokat a házakat, a melyek
nek gazdái — a hívás daczára se jöttek a lakziba. 

Csak ugy zeng az utcza a nagy dalolástól, a 
merre haladnak, s bár „magasan repül a daru és 
szépen is szól"; de az meg nem köszöni, a hová 
ez a darucsapat leszáll. 

— Zárjátok be hamar az ajtót! 
D ! hiszen, zárhatják azt, vagy hagyhatnák 

nyitva is, miután az egymásba fogázott jó kedv 
nem engedné őket úgyse, hogy egy olyan szűk 
utón járjanak b) az udvarra, hanem esnek egye
nest neki a kátyautnak, a kerítés tetején . . . 

Annyi idő mégis marad a bennszorultak ja
vára, hogy a.z apjuk a vasvillát neki állítsa a 
konyhiajtónak, igy legalább a közvetlen ostromot 
némi önbizalommal várhatja az ajtó mögött. 

Az egyik legény megzörgeti az ajtót: 
— Bátyámuram, ki van itthon? gyű' ken

tek a lakziba ! 
Bátyámuram erre nagyot nyel az ajtó mö

gött; Pörke néni pedig befogja a száját a fölcsö-
pörödött kuszi lánynak, a ki természetes ösztönét 
követve már majd-majd elnyikkantoita magát a 
— legényszóra. 

_"— Bátyámuram, hoztunk egy kis hasba be
szélőt; meg konty alávalót. * 

Bátyámuram hallgat. 
— Bátyámuram, tán fölkötötte kend magát 

a mestrrgererdára? 
— Vagy a kéménybe ! 
Bátyámuram nagyot hallgat; pedig már 

ösztönszerűleg cyúl a vasvilla-nyél után; azonban 

meggondolja a dolgot, hogy hiszen Krisztus 
urunk is kitért a virágos embernek; azt is tudja, 
hogy a részeg embert még a szénás szekér ij 
megembereli, — tehát 5 különb ember legyen 
a szénás szekérnél? . . . 

Azoknak meg oda kint mi sem kell több. 
Már ilyenkor rendesen csak a parlamentair van 
az ajtó előtt, hogy a benrekedteket szóval és 
félszszel tartsa; a többi aztán lát a tyúkólnak, s 
a mi kakas, meg récze kézzel elérhető és nyakon 
csiphető, annak zsákba a feje! 

Az öregek pedig nagyon tudják, mi sors vár 
az aprómarha-gazdaságra; de miután azt is tud
ják, hogy e reakcziónak be kellé következni, mi
után az akcziót ők követték el, — elmaradván a 
lakziból, tehát jó előre elkergették láb alól az 
aprómarha állományt ki a kertre — hová; s igy a 
hóditóknak csak az az egypár ostoba kacsa esett 
kezük ügyébe, a melyik a kikergetett regiment 
közül csakhamar visszatötyögött a megszokott 
otthonba, a poros színbe s az ott rájuk váró itató 
vályúhoz, melyben olyan nagyon jól esik a lel
kűknek, ha locskos szájjal bele pocsékolhatnak, 

A győző sereg aztán — zsákba dugott ter
hével elvonul azon az utón, a hol jött — egy ház
zal tovább. Az utolsó bekiált a zárt ajtón: 

— Bátyámuram, ha nem tévedt a lakziba, 
legalább legyen része a — kárlátóba. 

Az öreg meg azt gondolja magában, hogy 
ebből a lakadalomból mégis csak óc-óbbért keve
redett ki, mintha elment volna bele, s mikor az 
utolsó is átugrott a kerítésen, szépen eltámasztja 
a vasvillát az ajtó mellől s kiáll az utcz'ajtóba 
háznépestül s kedélyesen nézi a „tyúkverő" se
reget, a mint a hátulsó szomszéd kerítésén az 
utolsó is beugrik. 

Ott aztán ismétlődik az a jelenet és ismétlő
dik a harmadik, negyedik és ötödik háznál is, 
mig vagy a zsák meg nem telik, vagy a tisztes 
sáskahadat minden emlékező tehetség annyira 
cserben nem hagyja, hogy több megkárlátogatni 
való házat, illetőleg gazdát már nem találnak. 

A zsák tartalmát kapja a menyasszony, per
sze olvasatlanul, mert megtörténik néha, hogy 
maguk az exequensek bográcsba tekerik a nyakát 
az áldozatoknak — az alvégi csárdánál, a ho! 
aztán isznak rá bicska-nyitó karczost, vagy bucz-
kait, a mi jobban izlik nekik, mint a lakadalma-
bor, mert már ezt, hiába! — pénzért adik!" 

Kilenczvenkilenczlakzi — száz közül a korcs
mában végződik, folyt volna bár a Tisza meg a 
Duna — vörös lével tele — a lakadalmas ház 
udvarán körösztül; áz utolsó pohár bort jobba., 
esik a korcsmában kiüríteni s jobban esik még azt 
a palaczkot is a falhoz teremteni, mert meg lehet 
— fizetni. Már ez is olyan büszke régi — rósz 
természet! Hiszen gavalléros az igaz! de nem gaz
daságos . . . . 

Az utójáték a lakadalmas háznál is kevesebb 
költészettel jár. A vőlegény harmadnap már ismét 
igavonó barma lett az életnek s a menyasszony 
ismét dolgozó két keze a háznak. 

A hétköznapi ruhával betér a házba a hét
köznapi élet is, az ő hétköznapi terheivel a a sá
tort, a sok fölforgatott bútordarabot — a mit 
ötven legény kéz állított tetejére — most & fiatal 
gazdának egyedül kell helyre rakni; a sok beéte-
lezett edényt, odaégett lekvárral, tésztával be
mocskolt tepsifélét az uj menyecskének egyedül 
kell elmosnia, törülgetnie és fényesre súrolnia. 

Mi azonban a mostani munka, a lánykori 
munkához képest, akkor már, az utolsó napokban 
különösen mindent kétszer kellett kezdeni és vé
gezni. Most! ugy ég a dolog gömbölyű karok 
után, mint a karikacsapás; haj, mert ott kotnye
leskedik a fiatal „hékám" a közelben, s ha valami 
edényt fölakasztani, vagy nehezebb dolgot emelni 
kell, könnyen kéz alá kapható. S közben-közben 
jobbra-balra egy kis sziverősitő csattanás is edzi 
a karokat s hevíti a munkaerőt. 

Erről a boldogabb álláspontokról pedig na
gyon szépen, bőven és kimeritőleg beszél a 
nóta is : 

Párosával ül a madár az ágon, 
Párosával élem én is világom. 
Te melletted szebb a világ mindenütt ; 
Kettőnkre a nap is melegebben süt! 

A többi pedig nem tarozik semmi kotnyeles 
újságíróra! Varga János. 
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A villám lecsapásairól. 
A villámlások mint a viharok kisérői igen 

gyakoriak a déli vidékeken, mig a hidegebb égöv 
alatt csak gyérebben fordulnak elő. A „szélcsend" 
vidékén az egyenlitő alatt a viharok napirend jn 
vannak, miért is azt a viharok örök hazájának ne
vezik. Feltűnő kivételt képez o tekintetben Lima 
él környéke, a hol sohasem mennydörög. 

A viharok jótékony és üditő hatással vannak 
a természet szervezetére. Tisztitják a léget, elölik 
a miazmákat és gyorsabb vérkeringést létesitnek 
vén földünk életében. Azonban a villámok mindezt 
nem adják ingyen és megszedik a vámot érte az 
állatvilágban épen ugy, mint a növények országá
ban. Érdekes tudni, hány emberélet esik a villám 
áldozatául évenként? E tekintetben Francziaor
szágban 1835 óta gyűjtik az adatokat az igazság
ügyi minisztériumnál, mi azonban csak 1854-től 
kezdjük táblázatunkat, a honnét kezdve ugyanis 
röbb tudós kérelmére nem szerint is kimutatják a 
,-illám-sujtott egyének számát. Volt tehát: 

villámsujtott villámsujtott 
* e r n : n ő : összesen: 

1854-ben 
1855-ben 
1856-ban 
1857-ben 
1858-ban 
1859-ben 
1860-ban 
1861-ben 
1862-ben 
1863-ban 
1864-ben 
1865-ben 
1866-ban 
1867-ben 
1868-ban 
1869-ben 

38 
72 
G4 
84 
58 
65 
36 
66 
74 
80 
Gl 
81 
99 
80 
117 
85 

no : 
14 
24 
28 
24 
22 
32 
15 
35 
26 
23 
26 
59 
37 
89 
39 
27 

52 
96 
92 

108 
80 
97 
51 

101 
100 
103 
87 

140 
136 
119 
156 
112 

összesen: . . 1160 . . . 470 . . . 1630. 
Ebb5l látjuk, hogy majdnem két és félszer 

öbb esik a férfiakra mint a nőkre, vasry másként 
fejezve ki 100 villám-sújtott egyén közül 71 esik 
i férfi- és csak 2.9 a nőnemre. Hogy miféle udva
riasságnak köszönheti a „gyöngédnem" eme ked
vezményt, annak okát még mai napig sem vagyunk 
képesek tökéletesen kimagyarázni. Foammarionki
nek egyik ujabb, kitűnő művéből (Atmosphére,Pá-
ris 1872.) veszszük át jelen sorainkat, e körülmény 
okát abban leli, hogy a nő házi körében foglala
toskodik, mig a férfi mezei munkával levén elfog
atva, többet jár-kel a szabadban, az erdőkbon, hol 
i villám-lecsapások is gyakoriabbak. Azonban 
Flammarion itt elfeledi, hogy Francziaországban, 
'alamint nálunkis,a nők jelentékeny részt vesznek 

i mezei munkákban, sőt Francziaországban a me
zei gazdasággal több nő foglalkozik, mint férfi. S 
így valószínűbb, hogy más oknak is kell itt mű
ködnie, nevezetesen a mit utóbb ő maga is felhoz, 
hogy a férfi átalán magasabb mint a nő és igy 
könnyebben érheti, vagy hogy a ruházat védi őket 
vagy maga a test bir különböző villany vezető ké
pességgel a két nemnél. Gyermeket ritkán csap 
agyon a villám. 

1835-től, mikor a számlálást elkezdették 
1869-ig bezárólag 3000-nél több egyént sújtott 
agyon a villám, ez azonban csak a halottak száma, 
ha a sebesülteket is számításba veszszük, kiknek 
számát legalább háromszor annyira tehetjük, ak
kor 1835-től 1870-ig 10.000-re tehetjük a villám 
által sújtott egyéneket, vagyis évenként kö-
zépszámmal háromszázra. Ugyanezen arányt 
alkalmazva az egész földgömbre, 10,000-et 
tenne középszámmal az évenként agyon sújtott 
egyének száma. Ez már mindenesetre nyom a 
latban valamit, azonbin csekélység ahhoz képest, 
roit a háború évenként elpusztit az emberiség 
közül és a mit Flammarion átlag 400,000-re 
becsül, kissé túlzottan. 

Daczára, hogy a férfi-nem egész Európában 
kisebbségben van a nő-nem mellett, a fentebbi 
körülményt több országban észleltékés mutatták 
ki, nevezetesen Bajorhonban. 

A villám ezenkívül ugy látszik, különös elő
szeretettel viseltetik némely épületek, tárgyak, 
sőt személyek iránt. 

Metzben 1782-ben egy kaszárnyában ugyan
i o n szobába csapott a villám, melybe 1766-ban 
i« lesújtott. 

1841-ben szeptember 10-én a villám Peronne-
ban ugyanazon szobába csapott, a melyben 25 
évvel előbb annak lakóját sújtotta agyon. 

1763. jun. 29-én a villám az antrasme-i tem
plomba csapott le, s miután mindent helyre igazi-
'ottak, 1764-ben újra lecsapott ugyanezen tem
plomba, ugyanazon helyre, sőt ugyanazon tár
gyakat sértette meg. 

A hajókat is igen kedveli. Saxon hajóra 
1845-ben kétszer lecsapott tiz nap alatt. A Ea-
dient-re 1861-ben kétszer csapott le öt nap alatt. 
A Massachusets-re 1853-bm kétszer csapott le a 
tengeren ugyanazon órában. A Louisá-ra, 1753. 
hatszor egy óra alatt, többen megsérültek. A 
West-Point-ra, 1848-ban kétszer harmincz perez 
alatt; két embert megölt. 

Csodálatos, léteznek egyének, kik szabida
lommal látszanak birni, hogy a villám többször 
sújtja őket. Boudin két ily egyént emlit, az egyik 
Bosco P . (Turinból), a kit háromszor megütött a 
villám különböző hajlékokon; a másik, egy ame
rikai nő, Hain asszonyság, South Rend-bői (In-
diána), kit 1850-ben és 1855-ben ugyanazon lá
bán sértett meg. 

Voltak olyanok is, kiket a villám csodálato
san több izben megkímélt. Richárd abba emlit 
egy ily nőt, ki Bourgogne-ban, kissé emelkedet
tebb helyen kastélyában lakott s a ki többször 
látta a villámot beütni lakába, sőt különböző 
nagyságú szikrák ruháira is tapadtak, a nélkül, 
hogy azt meggyújtották volna. Egy izben karján 
és ezombján ólomsz'nü foltokat hagyott hátra; azt 
monda, hogy a villám vele megbarátkozott. 

Már Arago monda, hogy ez az embor alkotá
sának természetétől függ; ép ugy vannak jó és 
rósz villanyvezetők az emberek, mint átestek kö
zött, az előbbieket a villám fölkeresi, az utóbbia
kat kerülj, megkíméli s csak szükség esetében 
használja átmenő közegül. 

Az embert kevésbbé kedveli a villám, mint 
az állatokat. 

1715-ben a villám anoirmoutiers-i apátságba 
csapott közel Tours-hoz és huszonkét lovat agyon
csapott, a nélkül hogy legkevesebbet ártott volna 
a százötven szerzetesnek, kiket épen ebédnél ta
lált, és a kiknek csupán százötven palacsk borát 
pusztitotta el. 

1781-ben április 12-én d'Aussac, de Gautran 
és de Lavallongue lóháton utaztak, a villám kö
zéjük sújtott, a három ló kidőlt, 8 a lovagok kö
zül d'Aussac maradt halva; 1819-bsn a villám a 
chateauneuf-les-moustiers-i templomba sújtott 
és minden ott levő kutyát agyonütött, mig a két
százon felül levő és ájtatoskodó hivek közül csak 
nyolezat sújtott le.") 

A villám a fák között is válogat. Flammarion 
166 följegyzései szerint esett ebből: 
tölgyre . . . . 54 bttkkre 6 berkenyére . . 1 
nyárfára . . . 24 kőrisre 5 eperfára . . . . 1 
szilfára. . . . 14 körtefára . . . . 4 akászra . . . . 1 
diófára . . . . 11 cseresznyefára . 4 fügefára . . . . 1 
jegenyefenyörelO gesztenyére . . 3 narancsra . . . 1 
fűzre 6 hársra 2 olajfára . . . . 1 
erdei fenyőre . 6 almafóra . . . . 2 stb. stb. 

Flammarion szerint a nagyság e fáknál csakazon í 
esetben határoz, ha több van egy csoportban, mikor 
is a villám a legmagasabbat választja. A fák el
szigeteltsége, a talaj emelkedettsége, a vihar 
iránya, a talaj természete, a levelek és gyökér 
alakja jelentékeny befolyással vannak arra, hogy 
a villám a fára üssön-e vagy nem. A villám a fák 
közüljkiválólag azokat kedveli, melyeknek gyökere 
mélyen lehet a földbe és igen szétágazik. 

A villámcsapások száma vidékenként is vál
tozik. S mig Francziaországban némely vidékre, 
mintPuy de Dome-ra 1835-től 1869-ig 105 esett, 
addig az Orne-ra csak hét. Kvassay Jenő. 

Robinzon szigete. 
A karácsonyi és újévi ajándékok idényében 

örömmel emlékszünk vissza gyermekkorunk leg-
kedvenczebb ünnepnapi olvasmányára, Robinzon 
történetére. Hogy bele éltük magunkat a szeren
csétlen hajóeört matróz rideg magányába és szen
vedéseibe, 8 mennyire tudtunk örülni megszabadu
lásának puszta szigetéről! Hogy megharagudtunk 
volna legkedvesebb barátunkra is , ha olyasmit 
mert volna szemünkbe mondani, hogy az egész 
történet nem egyéb ügyesen szőtt regénynél, hiu 
költött mesénél! Naiv lelkületünket gyöngédtele
nül érintette volna, ha valaki a Robinzon történe
tének valódisága iránt erős meggyőződéssé vált 
hiedelmünket szétrombolja vala. Később mikor 
értelmi fejlődésünk a műveltségnek mind maga
sabb és magasabb fokára jutot t , magunk is haj
landókká lettünk azt hinni, hogy egykori kedvencz 
olvasmányunk még sem egyéb, mint a serdülő 
gyermekkor mulattatására és oktatására szánt 
szivnemesitő s életrevalóságra tanitó ügyes ka- i 

landos elbeszélés. Csak akkor jutottunk a -dolog 
mibenlétének valódi tudatári e kedvencz köny
vünket illetőleg, mikor magasabb, fejlőd ittebb n mű
veltségünk megengedé, hogy földünknek és a raj'ta 
élő különféle népeknek ismeretét a hires világűrt '•-
zók leírásúból elsajátítsuk; csak elekor tudhattuk 
meg, hogy mennyiben igaz Robinzon története s 
voltaképen ki volt az a Robinzon ? Megtudtuk,, 
hogy a mi kedvencz Robinzonunk csakugyan tör--
téneti személy, kit valódi nevén Selkirk Sándor
nak hívtak, s ki 1704-ben vetődött a Jüan Fer-
nandez szigetére és 1709-ig maradt ott. 

Az ő történetét dolgozta föl de Foé Dániel 
angol iró világhírűvé vált „Robinzon Krusoé" 
czimü könyvének megírásánál. Az egyszerű elbe
szélésből, melyet S dkirk a maga viszontagságos 
kalandjairól neki elmondott, az anzol szerző gaz
dag képzőimével oly eseménydús és érdekfeszítő 
mesét kerekített ki, mely az olvasó világ figytdmét 
azonnal magára vonta. Érdekes müvét mindnyá
jan ismerjük. 

Jüan Fernandez, Robinzon szigete, Valparai-
eótól, Chile dél-amerikai tartomány fővárosától 
mintegv 360 ang. mfldnyire fekszik és mindössze 
hat mtid hosszú s három-négy míld. széles; part
jai meglehetős meredekek. A szigetke mostaná
ban majdnem egészen pusztaság. Egy valparaisói 
gazdag földbirtokos tartja bérben és nyájakat te
nyészt rajta. Lakossága néhány, legfeljebb 10 — 
11 pásztorból áll. 

A mérsékelt égalj gyümölcsei, füge, bnraczk. 
eper, alma és cseresznye pompásan tenyésznek itt 
8 az erdőkben óriási myrtus-f'ák virulnak. A szi
get nyngoti részén, egy domb tetején, kőalap-
zatra egy bronz-lemez van helyezve, melyen a 
következő fölirat olvasható: „Selkirk Sándor 
matróz emlékezetére. Született Laego ban, Fife 
grófságban, Skótországban 8 négy éven át e szi
geten élt, teljes magányban. Szárazföldre jutott a 
Cinque Porté nevű 96 tonnás és 50 ágyúval ellá
tott gályáról 1704-bon és eltávozott a szigetről a 
Duc nevű kalózhajón 1709 februárjában. K sőbb 
tengerész-hadnagyi r ingra emelkedett s ő Fel
sége (az angol király) szolgálatában halt meg 
1728-ban, 47 éves korában." 

Legérdekesebb és leglátogatottabb hely az 
egész kis szigeten természetesen az a barlang, 
melyben Selkirknek négy hosszú éven keresztül 
élnie kellett. Az utazók tömegesen zarándokolnak 
ide és egyik sem távozik el a nélkül, hogy valami 
emléket ne vigyen magával. A barlang egy kis 
tengeröböl közelében fekszik, a főkikötőtől egy 
negyed mérföldre. Magassága, a földszinétől szá-
mitva, körülbelől 15 láb, mélysége 20 láb. Kiszö
kellő moréd k sziklacsúcs védi a bejáratot s kö
rülte apró csalitok és bozótok tenyésznek. E hires 
barlang épen S3mmit sem hasonlita De Foii által 
olyaprólékos részletekig leírthoz; nincsenek benne 
sem áthághatatlan kerítések, sem kijáró a hátte
rében, szóval semmi abból a sok ügyesnél ügye
sebb találmányból, melyekkel Robinzon Krusoé" 
itteni lakását földíszíteni, vagy inkább De Fo8 az 
olvasó képzeletét foglalkodtatni törekedett. De a 
bejárat eléggé megközelíti azt;a fogalmat, melyet 
arról a szerző leírásából alkottunk magunknak. 
Valóban körülbelül 100 négyszögölnyi lapály az, 
melyet a nap izzó sugarai ellen a hátterében 
emelkedő barlanghegy árnyéka védelmez. A bar
lang föliratokkal és az ott jártak bevésett nevei
vel van borítva, mig a több helyen letördelt 
szikla kétségtelen tanúbizonyságul szolgálhat 
ama kiváló érdekeltségre nézve, melylyel az uta
zók a Robinzon története és történetének szinhelye 
iránt viseltetnek. Sámi Lajos. 

*) Dédatyámnak is a villám T á t i környékén négy 
lovát sújtotta agyon egyszerre, mig a kocsisnak é» neki 
magának legkisebb baja sem lett. K. J . 

Öt hét léghajón. 
(Utazás A f r i k á b a n . ) 

(Vége) 

Tizennegyedik fejezeí. 
A ..Viktória" utolsó erőlködései és vége. 

— Ha előre nem gondoskodtunk volna a 
„Viktória" megkönnyebbítéséről, — monda Fer-
gusson, — mikor az első veszélyen tul voltak, 
most veszve volnánk. De azért ne hagyjuk ma
gunkat e pillanatnyi siker á l a l elvakittatni. 

— Mitől félsz? 
— Nézd! -
Az erdő sűrűje hatok megett maradt s lát

hatták , hogy mintegy harminczból álló lova* 
csapat üldözi őket. A szél oly gyönge volt s a 
léggömb oly lassan haladt, hogy a lovasok min
denütt nyomukban lehettek. Csakhamar észrevet-
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ték, hogy a „Viktória" lassan bár, de érezhetőleg 
hanyatlik lefelé.iA léghatlan mázától majd egészen 
megfosztott tafota likacsai nem birtak ellenállani 
a köneny feszitésének, s az szabadon elillanhatott 
azokon át. 

— ö k azok, — monda Fergusson, — az Al-
Hadsi marabujai, e vérszomjas rablók s ugy lát
szik, nem akarják kisiklani engedni egyszer 
ozélba vett prédájokat; isten őrizzen, hogy a vizén 
innen essünk le, akkor vesztünk bizonyos. Néz
zétek — folytatá — e fölgyújtott városokat, e 
földúlt falukat, ez mind az ő munkájok. 

— Talán nem esünk le, mindenesetre készen 
tartom fegyvereimet. Jó, hogy mégis ki nem 
dobtam. 

— Még arra is kerülhet a sor, — jegyzó meg 
Sámuel szomorúan. 

A „Viktória" csakugyan mind alább, alább 
járt. A talibák folyvást nyomában voltak s sze
meik kárörömtől és vérszomjtól villogtak, a mint 
látták, hogy egyre közelebb s közelebb érhetik 
prédájokat. Tizenegy óra, bár utasaink alig halad
tak még 4 mérfóldnyira s a folyótól majdnem 
annyira voltak még, oly közel voltak már a föld
höz, hogy a golyó is bejárhatta a csekély magas
ságot. 

Rendre-rendre kidobtak mindent, a mi még a 
csolnakban volt; az utolsó napi eleséget, a pálin
kát s a lőszereket is. Az üldözők, eresztett kan
társzárral, gyorsabb nyargaláera vették a dol
got, hogy utolérbessék a „Viktória" pillanatnyi 
előnyét. Már újra épen nyomukban voltak, s Sá
muel szomorún nézett körül, van-e még valami 
ledobni való. Nem volt. 

—Rikhárd, — monda fojtott hangon, — fegy
vereidre került a sor; dobd ki. 

— Nem addig, mig utolsó lövésemet ki nem 
lövöm e gyilkosokra. 

Négyet lőtt egymás után s az üldözők közül 
négy a fűbe harapott. Mindjárt utána kirepült a 
két puska s a „Viktória," a csekély könnyebbsé
get is megérezve, mintha végerőlködést tenne, 
még egyszer magasra szökkent. De ez sem tartott 
sokáig. Ismét alászállott, alább mint valaha, s a 
csolnak már majdnem a földet horzsolta. 

— El vagyunk veszve, — mormogá Kennedy. 
— Még nem, — felelte Sámuel. — Még van 

150 font terhünk, a mit nélkülözhetünk. 
— Mi az? — kérdé Kennedy. 
— Mi ? — felelt Sámuel, — hát a csol

nak. A folyó alig van félmértföldnyire, ad
dig a kötelekben is megkapaszkodhatunk. 
Gyorsan, gyorsan! 

A csolnak köteleit eloldozni csak né
hány pillanat müve volt. A csolnak a föl
dön maradt s a három vakmerő, erősen a 
kötelekbe csipeszkedve, ugy függött raj
tok, míg a „Viktória" egyszerre ötszáz 
láb magasságba szökkent föl. 

A folyam egész közelben harsogott 
már, szokatlan erősen. A magasból egy
szerre rá láthattak; alig félmérföldnyire 
volt tőlök. Roppant zuhatagban, éles szikla 
csúcsok közt zuhogott le a mélységbe. 

— A guinai zuhatag, — monda Sámuel; 
— egy negyed óra múlva ott leszünk. 

De a „Viktória" ezt a negyedórát sem 
bírta már kitartani. Ismét hanyatlott, s 
megint előbbi állásába jutott vissza. Sze
rencsére a szél valamivel erősebb volt mint előbb 
8 az üldözők jókora távolságban maradtak el 
mögötte. De mi haszna! Látni való volt, hogy 
mégis csak vizén innen fognak le esni; sem híd, 
sem hajó nem állt rendelkezésre, mely a fegyver
teleneket átszállíthatta volna, mielőtt vad üldö
zőik beérik. 

A „Viktória" lebukott. S ők egy sivatag köves 

Í
tart közepében álltak, segélytelenül, alig húsz 
épésnyire a folyam zuhatagától. 

— El vagyunk veszve I — szólt Rikhárd. 
— Most már csakugyan el, — felelt Sámuel, 

elhalványodva; talán először életében, a csügge
dés rajta is erőt vett. 

— Házassal talán megmenthetjük magunkat 
— monüá Joé. 

— Másutt talán, szólt Sámuel; — itt a zuhatag 
elsodor. De axért tegyük meg az utolsó kisérletet; 
inkább a vízbe veszni, mint ez emberarczu vad
állatok kezébe jutni. S azzal gyorsan vonta tár
sait a folyam felé. A. viz közelében erős és sűrű 
bozót boritá a talajt. Egyszerre levágott s ha
lomba rakott durva füvet találtak. 

Fergusson, uj eszmétől megkapva,felkiáltott: 
— Gyorsan! az isten meg akar menteni; ha 

még néhány percznyi időnk van, meg vagyunk 
mentve. S azzal a száraz szénából jókora meny-

nyiséget felnyalábolva intett társainak, hogy kö
vessék példáját s el kezdett szaladni vissza, az 
elhagyott léggömb felé. Mire azok, egy-egy nya
lábbal utolérték, ő már tüzet is gerjesztett s a 
száraz széna, egyszerre lobbot vetve, vigan kez
dett égni. 

A léghajók első,kezdetleges emelkedési elve: 
a fólhevités által ritkított levegő volt. Kevés perez 
múlva a megpetyhüdt „Viktória" ismét felfújva, 
csaknem előbbi domboruságában, vigan lebegett, 
két kötél által egy fatörzshöz erősítve, fölemelke
désre készen, mihelyt ismét eloldják. Ideje volt, 
mert a lovasok ismét kibukkantak, rövidebb utón 
jőve, a vizesés alsó részénél s nagy hujjogatva 
kezdték megmászni a csekély magaslatot, melyen 
Fergusson és társai épen végezték indulási ké
születeiket. 

— El a köteleket! — vezénylé Sámuel, s a 
„Viktória" még egyszer a magasba emelkedett s 
csöndes szellőtől hajtva, a zuhatag fölött kezde 
átsuhanni. Maguk ismét a lecsüngő kötelekbe ka
paszkodva függöttek a viz torka fölött, mely har
sogva rohant alattok zuhatagának meredekjére. 

Az üldözők, felérve a magaslatra leírhatatlan 
düh orditásaival néztek, ezúttal végkép elszalasz
tott áldozataik után s puskalövésekkel üdvözöl-

vizben reájok váró tisztek elébe s maguk is a 
vizbe lépve, ott történt a találkozás és kölcsönös 
bemutatás. 

— Dr. Fergusson? — kérdé a sorhajó
hadnagy. 

— Én vagyok, — monda Sámuel, két tár
sammal. 

A francziák örömmel vitték magukkal az any-
nyi kaland és veszély után épen megérkezett uta
sokat, mig a vízbe hullt léggömböt az ár ragadta 
magával. 

— Szegény „Viktória," — sóhajtott utána 
Joé. 

Kevés mondani valónk van még. 
Fergusson, hogy utazása megtörténtét okmá-

nyilag is igazolhassa, a következő bizonyítványt 
állíttatta ki magának: 

„Mi, alólirottak, hitelesen s becsületszavunk
kal igazoljuk, hogy az alább kitett napon, Fer
gusson Sámuel tudort, Kennedy Rikhárd esquiret 
és Wilson Józsefet szemeinkkel láttuk egy lég
gömbbel, arról alácsüngő kötelekbe kapaszkodva, 
kelet felől a Senegalon át, a guinai vízesésen ke
vésselfelül, megérkezni s az itteni franczia telepen 
kiszállani. Minek hitelére kiadtuk ezen bizonyít
ványunkat. Kelt a Guinai zuhatag mellett, 1862. 
május 24-ón. Aláirva: Bufraisse sorhajó-hadnagy; 
Eodamel zászlótartó; Bufays őrmester; Flippeau, 
Mayor, Pelissier, Lorois, Éascagnet, QuiUon, Le
hel, katonák." 

Három napi múlatás után Senegalban, má
jus 27-én, Fergusson tudor és két társa, a medi
nai postakocsira ültek s e városba, mely a fran
czia telep főhelye és a Senegal mentén pár 
órányival lejebb fekszik, uj barátjaik közül kettő 
által kisérve, megérkeztek. I t t a „Basilia" nevű 
kis gőzös, épen indulóban St.-Louisba, vette fel 
őket s vitte a tengerig. 

St.-Louisban néhány napig kellé időzniök, 
hogy Angliába menő hajóra szállhassanak. S ez
zel átadjuk őket a tengeri ut esélyeinek. De mi a 
tengeri hajózás minden veszedelme oly emberek
nek, a kik léghajón utazták át egész Afrikát!? 

Öt hét léghajón: Megérkezés a Senegalhoz. 

ték. Egy golyó Joé vállát súrolta, de a bátor fiu 
föl sem vette, csakhogy tul lehetett kezök ügyén! 

Tiz perez múlva, mialatt egy szót sem szól
tak, a rettenthetlen utasok lassanként ereszkedni 
kezdettek alá, a folyam túlsó partja felé! A par
ton pedig egy kis csoport férfi, franczia egyenru
hákban, bámulva és várakozásteljesen nézett fe-
léjök. Látták, a mint egy léghajó, a túlsó félen, 
egyszerre fölemelkedett, csónak nélkül, három 
ember függve rajta, köteleibe csipeszkedve. Fő
nökük, egy sorhajó-hadnagy, ki nem rég érkezett 
Európából, az újságokból olvasott Fergusson nagy 
zajt ütött vállalatáról s könnyen eltalálta, hogy 
nem máB mint o tudós és merész angol az, ki ott 
léghajóval, vagy annak romjaival közeledik. Lát
ván, hogy e perczről perezre alább hanyatló lég-

' gömb már alig fog a partig érhetni — a mi azon
ban, a víznek azon oldalon nagy sekélyessége 
miatt épen nem fenyegetett veszélylyeL — a fran
czia tisztek a térdig érő vizben gázolva, az érke
zők elébe, elfogadásukra siettek. Egy csónakot 
pedig néhány ügyes evező legénynyel a vizre bo
csátottak, hogy a „Viktoriát" leestéig kisérje. 

Épen jókor érkeztek, hogy a végkép össze
zsugorodott s a vizbe alápottyanó „Viktória"-ról a 
merész utasokat karjaikba fogadják. Fergusson és 
társai a cslónakba lépve, gyorsan eveztek a sekély 

Egyveleg. 
** {Főuraink magyarsága 70 év előtt.) 

A „P. N . " Kazinczy Ferencznek 1806. 
május 29-én Cserey Farkashoz intézett 
levelét közli, amelyben Kazinczy egy főúri 
családnál tett látogatása után panaszko
dik, hogy a francziául és németül nevelt 
leányoknak csaknem idegen a magyar hang, 
s hogy gróf Csáky Emmanuel fia Theodor 
által német orácziót nyújtott át a korona
örökösnek; de erre két adomát is följegyez 
következőképen: „1) Gr. Teleki László, 
az ugocsai főispán atyja, I . Ferencz csá
szár elibe bocsáttatván, a a császárnak 
ezen kérdésére: „Sind Sie der gelehrte 
Teleki?" ezt felelvén: „non sum, augustis-
sime imperátor; ille filius meus est" s tu-
dakoztatván, miért nem felel németül, azt 
felelte: hogy ő németül nem tud, mert mikor 
németül tanulhatott volna, még akkor ma
gyarnak szégyen volt németül tudni. — 2) 

Báró Vay Miklósnak a fia Miklós, a tavaly tett 
karlsruhi útban gyermek lévén, igen hamar és 
igen jól megtanult németül, holott addig egy szót 
sem tudott. A minap valaki németül szólott a 
gyermekhez. A gyermek a háta mögött álló jáger 
felé fordult, hogy azon a nyelven feleljen ő. — 
Édes barátom, az Isten hatalmas Ábrahámnak 
teremteni nakatméga kövekből is, hogy a lánczos 
mennykőbe ne higyjem hát, hogy az én maradó
komból harminc z és negyvened Íziglen is ki fog 
törni, hogy én voltam az atyjok. O, tum mihi 
molliter ossa quiescant!" 

** {Mennyi sort isznak Bécsben ?) A fogyasz
tási adóvonalon belül múlt évben nem kevesebb 
mint 72.171,758 osztrák pint sört fogyasztottak 
el. Ha? most Bécs lakosságát tekintetbe veszszük, 
ugy találjuk, hogy minden 15 éven fölüli egyénre 
évenként 319 pint, vagyis naponként 3 és fél 
meszely sör esik. 

** {Kocsikerekek papirosból.) Amerikában a 
kerekeket papírból kezdik késziteni. E kerekek 
vassal vannak megpántolva, a fát azonban gép 
által eszközölt nyomás által előállitott papiranyag 
helyettesíti, mely hosszabb időn keresztül annyira 
kiszárittatik, hogy ugy lehet faragni, mint a fát. 
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Irodalom és művészet. 
— {Szász Károly kisebb műfordításai) Teljes 

kiadás. Három kötet. Kiadja Ráth Mór. A három, 
díszesen kiállított, vastag kötetnek ára fűzve 5frt, 
diszkötésben 8 frt. — Az első kötet Moore Tamás, 
Heine Henrik, Burns Róbert, a második Lord 
Byron, Hugó Viktor, Béranger, a harmadik számos 
különféle német, franczia, angol költőkből s a kü
lönböző nemzetek költészetéből tartalmaz fordí
tásokat. — Szász Károly érdeme, mint műfordítóé 
már régen el van ismerve. Több mint húsz éve 
táplálja kitűnő forditmányaival az olvasó közön
séget és az emelkedőben levő ifjú irodalmat Íz
lés , művészi csín és költői eszmék dolgában. 
Közönségünk csaknem átalában az ő forditmá-
nyaiból ismeri a nyugoti irodalmakat. Ajánlatra 
nem szorul, mert egy ily gazdag gyűjtemény, 
melyhez fogható még Németországon, a mű
fordítók hazájában i s , a ritkaságok közé tar
tozik , bizonyára még kapósabb lesz közön
ségünk előtt, mint eddigi gyűjteményei, me
lyek ugy elkeltek, hogy a könyvpiaezon ma már 
csak is ez a három kötetes gyűjtemény forog 
Szász Károly költői forditmányaioól. Kiállítása 
épen olyan, mint Arany és Tompa diszes, hat kö
tetes kiadása. Horváth Lajosnak van ajánlva. 

— {„Huszonöt év után") czim alatt jelentek 
meg Tóth Kálmán válogatott költemény^ í Aigner 
Lajos kiadásában. A két kötet ára 2 frt 40 kr., 
diszkötésben 3 frt 60 kr. Tóth K. költeményeinek 
eddigelé legteljesebb gyűjteménye, melyből köl
tői pályája teljesen megismerhető. A gyűjtemény 
értékét a válogatás által is emelte a költő a az ő 
közönsége — az „arany ifjúság" mindkét nemből 
— ezt a két kötetet sem fogja olvasatlan hagyni. 
— Ugyancsak Aignernél jelentek meg: Torkos 
László költeményei. Egyszerű, csendes érzelmek, 
csinosan, választékos formákban, melyeken a mű
gond és tanulmány dicséretesen meglátszik. 
Ara 1 frt 20 kr. 

** {Az „Athenaeum") czimü uj lap első, mu
tatványszáma érdekes tartalommal jelent meg. A 
szerkesztő Beöthy Zsolt előszava után, politikai 
szemle van, s aztán ,,A művészet osztályozása" 
ez. értekezés Greguss Ágosttól, Dante „Poklá"-
ból egy rész Szász Károlytól, „Az ehető drágakő1' 
beszély Jókaitól, „Fejdelmi parainesís" (Rákóczi 
György intése fiához) Szilágyi Sándortól, „A fá
tyolos próféta" Vámbérytől, Cervantes „Don Qui-
jote"-jából töredék Győry Vilmostól, több tárcza-
czikk, külföldi levél, hírlapirodalmunk és köny
veink 1872-diki statisztikája, atb. Ez utóbbiból 
tudjuk meg, hogy ez évben, november 30-ig 703 
magyar könyv jelent meg; köztük 604 eredeti,99 
fordított mű. A lap ára egéaz évre 10 frt. 

** {Uj lap.) Kolozsvárit újévtől kezdve „Jó
nás lapja" czim alatt baloldali humorisztikus po
litikai néplap fog megjelenni. Kiadja K. Papp 
Miklós. Ára egy évre 5 frt. 

** (.4 „Korunk") czimü politikai napilap 
jelenti, hogy folyó deczember hó végével meg
szűnik. 

— Sz. J . {Magyar hírlapirodalmunk 1872-
ben.) A „V. U . ' ez évi folyamában eddig előso
rolt hírlapokon kivül még a következő ujabban 
megindult lapokat kell fólemlitenünk: 

255. A nők munkaköre. (Pest.) Nevelési, gazdasági és 
szépirodalmi közlöny. A nőképző-, gazdasszony- és nóipar-
egylet hivatalos lapja. Laptulajdonos és fel. szerk. Wohl 
Janka, Wohl St«phanie. Kiadó a Deutsch testvérek pest
bécsi irodalmi és művészeti intézete. Megjelen minden hó 
8-án és 24-én 4-drét másfél ivén. Elóf. ára: egész évre 8 
frt, félévre 4 frt, évnegyedre 2 frt. (Keletkezett nov. 
20-áa.) 

256. Vasmegyei Hirdető. (Szombathely.) Kiadó-tulaj
donos és fel. szerk. Seiler Henrik nyomdász. Megjelenik 
minden vasárnap 4-drét féliven magyar és német szöveg
gel. Elóf. ára: egész évre 1 frt. (Keletkezett decz. l-jén.) 

257. Athenaeum. (Fen.) Társadalmi, politikai, művé
szeti és irodalmi hetilap. Kiadó-tulajdonos az -lAtne-
naeum" részvény-társaság. Fel. szerk. Beöthy Zsolt. Meg
jelenik minden csütörtökön nagy 8-drét kétszer hasábzott 
két ivén. Elóf. ára : félévre 5 frt, negyedévre 2 frt. 50 kr. 
(Keletkezett decz. 20-án az 1873-dik év 1-só számával.) 

M e g s z ű n t l a p o k : 
33. Szünórák. (Pest.) Megszűnt május végén. 
34. Súgó. (Nagy-Kanizsa.) Megszűnt április végén. 
35. Nemzetgazdátzati Közlöny. (Pest.) Megszűnt már-

cxiu3 végén. , 
36. Független Somogy. (Kaposvár.) Megszűnt decz. 

15-diki számával. 

T A R H A Z. 
37. Tanulóifjutdgi „Szépirodalmi Közlöny". (Pest.) 

Megszűnt nov. l-jén az 1-só számmal. 
A folyó 1872. évben magyar nyelven megje

lent 257 hírlap és folyóirat közül megszűnt $ 1 , 
tehát jelenleg megjelen 220. 

Közintézetek, egyletek. 
** (.4 magyar tud. akadémia) decz. 23-án tar

tott összes ülésében Kautz Gyula olvasta föl em
lékbeszédét Rau Károly német nemzetgozdász 
és az akadémia kültagja fölött. Ezután Arany Já
nos főtitkár jelenté be mindenekelőtt Sir John 
Bowring és Szénássy Sándor akadémiai tagok ha
lálát ; majd arról tett jelentést, hogy a királyi pár 
köszönetét fejezte ki az akadémia Bessenyei-ünne
pélyére küldött meghívásért. B. Wenkheim Béla 
miniszter értesité ugyanis az akadémiát, hogy a 
király a Bessenyei-ünnepélyre szóló meghívást 
köszönettel fogadta; a királyné nevében pedig b. 
Nopcsa főudvarmester intézett az akadémiához 
levelet, melyben jelenti, hogy a királyné „köszöni 
a meghívást s meleg elismerését fejezi ki az aka
démia azon törekvéseért, melylyel e nemzeti in
tézetünk a magyar nyelv fölvirágzásának előmoz
dításán működik." Ugyanez alkalomból Berezel 
község (Bessenyei szülőhelye) s Gáváról Bessenyei 
utódjai intéztek levelet az akadémiához: az előbbi 
háláját, az utóbbi önvédelmét közölvén azon vád 
ellen, mintha a nagy előd sirját pusztulásnak, 
hagyták volna az utódok. Tárgyalás alá került 
még a 3-ik osztály azon indítványa, hogy a neve-
zetesb akadémiai értekezések német vagy franczia 
nyelven is Közöltessenek egy e czélra alapítandó 
folyóiratban a külföldi tudományos világ haszná
latára. Az indítvány tetszéssel fogadtatott, s meg
vitatására s végelintézésére bizottságot küldtek ki. 

** {A természettudományi társulat) jan. 15-ón 
tartja közgyűlését az akadémia heti ülés-termé
ben. E társulat örvendetesen virágzik, mint ez 
ülésen Egressy Rezső pénztárnoki előterjesztése 
tanusítá, ki maga is ötszáz forinttal lépett az 
alapitók sorába. A titkár 44 uj tagot jelentett be. 
Ez évben a társulat 798 rendes taggal gyarapodott. 
A tagok összes száma 3400, s a „Természettudo
mányi közlöny" ez évben 3600 példányban jelent 
meg, januártól pedig 4500 példányban fogják 
nyomatni. 

Egyház és iskola. 
** {A kolozsvári egyetem) e napokban adja ki 

az első jogtudori diplomát. Az illető szigorló Lon-
csár S. volt, ki jogi tanulmányait Bécsben, Ber
linben és Münchenben végezvén, most a szigorlat 
letételére az uj egyetemhez ment. 

** {A vallás- és közoktatási miniszter) tízezer 
forintot utalványozott a vallásalapból a pest
lipótvárosi bazilika tovább építésére. 

** {Mihálovics zágrábi érsek) évenként tízezer 
forintot ajánlott föl szegényebb papok és káplá
nok fizetése javitására. 

•* {Gyergyó-Alfalu) 5000 lelket számláló de
rék székely község, egy gazdasági szakosztálylyal 
megtoldott fensőbb népiskolát létesített, melynek 
megnyitása a székelyszék összes értelmiségének 
résztvevése mellett nagy ünnepélylyel ment végbe. 

** {A kolozsvári árvaházat) e hó 15-én nyitot
ták meg ünnepélyesen, diszes közönség jelenlété
ben. A bizottmány fáradhatlan elnöknője b. Bor
nemisza Ignáczné megnyitó beszéde után, melyben 
köszönetet mondott ama lelkes pártfogásért, 
mely az árvaház létesítését lehetőre tette, bemu
tatta az intézet árváit; összesen 8-an voltak, mert 
két távolabbi helyről való még nem érkezett meg. 
Az uj intézeten kivül Erdélyben jelenleg csupán 
egy árvaintézet van, az 1770-ben Mária Terézia 
által alapított „Therezianum", hol mindkét nem
beli árvák gondoztatnak. 

Mi újság? 
(jpgtöfi Sándor születésének félszázados év

fordulója) épen az uj év első napjára esik. Lapunk, 
mely élte mozzanatait már annyi közleményben és 
képben ismertette az olvasó közönséggel, termé
szetesen ez alkalommal is meg fog róla emlékezni, 
hogy a nemzeti irodalom ez ünnepi érzelmeiben 

részt vagyen s az ünnepelt költőre vonatkozó 
drága emlékeket ismét valami újnak fölmutatá
sával gyarapítsa. 

— {A "karácsonyi ünnepek) derült, már vala
hára télire forduló, szép idővel folytak le. A fő
városi közönség ezt egeszén a gyermekek öröm
ünnepévé szokta tenni a sok ragyogó karácsonyra 
s az ezer meg ezer ajándékok álul . Még az árva 
gyermekekről sem feledkeznek meg a jó szivek s 
az „Erzsébet" árva-leányházban, a magyar gazd
asszonyok árvaleány-intézetében, a protestáns 
árvaházban stb. stb. mindenütt szép közönség 
előtt leplezték le a karácsonyfákat. A társadalom, 
mely a sora által sújtottak számára így nyújt 
kárpótlást, annyi egészséges elemet rejt magá
ban, hogy a sötét kétségbeesés az élet jó és szép 
oldalait el nem homályosíthatja. 

** {Szigligeti 100-ik színmüve:) „Struensee," o 
napokban kerül színre a nemzeti színházban. Az 
érdemes drámaköltőt ez alkalommal kitüntetések
ben és megemlékezésekben készülnek részesíteni. 

** {Szerdahelyi Kálmán, elhunyt jeles színmű
vészünk sírjára) állítandó emlékszobor ügyében 
bizottság alak ult Feleki Miklós és Keudeffy Ár
pád urak elnöklete alatt, a mely a közönséget arra 
hivja föl, hogy hazafias adományaival az emlék 
fölállítását lehetővé tegye. A közönség, melynek 
a geniális művész annyi derült és élvezetes üstét 
szerzett, áldozatkészségét kétségkívül nem fogja 
megvonni az ügytől, a melyre begyülendő ado
mányokat szerkesztőségünk is kész elfogadni, s 
azokat az illető bizottság kezeihez juttatni. 

** ( 4 sajtó diadala.) Schuyler Kolfax, az 
észak-amerikai Egyesült-Államok alelnöke, el
hagyja ezen állomását azért, hogy a „New-York-
Tribune" czimü napilap szerkesztője legyen. Ez 
bizonyára a legnagyobb diadal, melyet eddig a 
sajtó elért. A világ legnagyobb köztársaságának 
s a nagyhatalmak egyikének alelnöke egy napi
lap szerkesztőségeért elhagyja méltóságos hiva
talát. Mily nagy föltűnést okozna»z európai álla
mokban, ha valamely nap azt hallanók, hogy ez s 
ez a koronaherczeg vagy miniszterelnök lapszer
kesztő lett! 

** {A trónörökös vizsgája.) Rudolf korona
herczeg Gödöllőn decz. 23-kán tett vizsgát ma
gyar történeti tanulmányaiból királyi atyja előtt; 
mint meghívott vendégek jelen voltak ez alka
lommal Toldy Ferencz, Horváth Mihály és He
gedűs Lajos tanügyminiszteri tanácsos. A trón
örökös, mint irják, ügyesen és szabatosan felelt 
magyar történeti tanára Rónay Jáczint kérdé
seire ; s fölszólittatván rá, két beszédet is mon
dott, hogy t. i., mint Szilágyi Mihály miként 
buzdította volna hadait Mátyás királylyi válasz
tására, mint Lotringi Károly pedig Buda vissza
vételére. A vizsgálatra hívott vendégek a meg
előző nap az udvari ebédben is részt vettek. A vizs
gálat után pedig a trónörökös adott reggelit ta
nárainak és a vendégeknek; azután pedig — 
jutalmul — vadászni ment. Gödöllőn az udvart 
nagy egyszerűség jellemzi; a királyi kastély őrsége 
összesen a nagy kapu magyar portájából s egy haj -
duból áll. 

** {Egy magyar könyv Oroszországban.) Az 
orosz czárné számára, közelebb egy díszpéldány 
rendeltet, tt meg Pesten azon nagy vadászati ké
pes műből, mely hg Eszterházy ozorai nagyszerű 
vadászatait tárgyalja. 

*• {Liptay Pál,) kitől lapunk több érdekes 
levelet közölt a külföldi magyar dolgokról, mnlt 
héten érkezett haza Észak-Amerikából s a bécsi 
világkiállításnál nyer képességéhez és tapaszta 
lataihoz illő állást. 

** {A sugárúti építkezések) már meglehetősen 
előhaladtak; a sugárút városligeti végén már a 
két nagy sarok-nyaraló fedél alatt van a a nagy 
mező-utczánál lévő házcsoport első emelete is fel 
van épitve. 

** {Házvétel.) A király-uteza sarkán lévő 
Orczy-féle házat a pesti épitő - társaság megvette 
1.200,000 frért; ugyané társaság megvette az 
„Uj világ" nevű mulató helyiséget is, s helyébe 
békés lakházakat fog építtetni. 

= {Rózsa Sándor elítéltetése.) Rózsa Sándor 
bünpöreinek tárgyalását karácson estéjén végezte 
el Szegeden a törvényszék, s a hires rablót 32 
bűntényéért, melyekkel több mint százez r forint 

• 
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kárt tett,, életfogytiglani börtönre ítélte. Nem 
először történik ez Rózsa Sándoron, s akkor, kuf
steini fogságában mindig csak azért folyamodott, 
azt kérte, hogy fogságát bizonyos számú eszten
dőkre szabják, habár számuk annyi lesz is, hogy 
valószinüleg élete hosszával fölér. Most Ítélete 
kihirdetésekor Mossa Sándor börtönben megsáp-
padt arczán egy izom is alig látszott megrándulni, 
csak szemeit rántotta össze; Ítéletére különben 
előre el volt készülve, mert már az előbbi napok
ban többször ugy nyilatkozott, hogy „hát az urak 
csinálják a magukét, nem most próbálom ezt elő
ször, hisz tudom én, hogy nem az urak végzik el 
az én bajomat, hanem oda fönt." Monda azt is, 
hogy ő ugy hallja, hogy a királynak jó szive van; 
tehát ugy látszik, hogy méí mindig kegyelmet 
remél. Az utolsó napi tárgyalás alatt módosabban, 
szerényebben viselte magát mint előbb, nem fe-
szelgett, s a kérdésre: „megnyugszik-e Ítéletében?" 
— felelte: „tisztölettel fölebbözöm," a mire azon
ban, valamint -arra is, hogy bármi lesz Ítélete, 
meg ne ütődjék rajta, védő ügyvéde előlegesen 
figyelmezteté. — Ugyancsak decz. 24-kón Rózsa 
Sándor bűntársaira is kimondatott az ítélet: Vé
szeiket Imre szegedi korcsmáros 42 bűntényért, 
köztök 19 tolvajság, 22 rablás, 1 gyilkosságért 15 
évi; Csonka Ferencz szegedi napszámos 30 bűn
tényért 15 évi; Rózsa András, Sándor testvére, 
szegedi pásztor, 21 bűntényért 10 évi; Schwab 
Hermán József, szegedi házaló zsidó, 10 évi bör
tönre ítéltettek el. — Veszelka athletai termete 
ítélete hirdetésekor roskadozni látszott, a megtört 
ember egészen elhalaványodott, szemei könybe 
borultak; már a tárgyalás alatt is fejét ölébe helye
zett két kezére támasztva, összegörnyedve ü l t ; ő 
is fölebbezett. Csonka Ferencz, Tombácz Antal 
Rózsa András, Schwartz Hermán József látszó
lag elfásulva, egykedvüleg fogadták itéletöket, ők 
szintén felebbeztek, valamint mindnyájokra nézve 
a kir. ügyész is, ki Rózsára és Csonkára halált, 
Veszelkára és Tombáczra 20, Rózsa Andrásra, 
Schwab Hermán Józsefre 15 évi börtönt kért 
volt. 

** (A pesti kholera-btsottság) legutóbbi ülé
séből azt az örvendetes jelentést olvassuk, hogy a 
járvány nemcsak Budán, de Pesten is teljes meg
szűnéséhez látszik közelíteni. Megemlítjük még, 
hogy mióta a járvány kitört, a Pesten tett óvin
tézkedések 16 ezer forintnál többe kerültek. 

f (Halálozások.) Csik-szent-királyi és krasz-
nahorkai gr.Andrássy Cryörgyw. b. titkos tanácsos, 
kir. főpohárnok-mester, volt országbíró, ós Sáros 
vármegyének volt főispánja, a magyar tudomá
nyos akadémia és a tiszavidéki vasút igazgató
tagja, Bécsben, hosszas szenvedés után dece. 21-én 
élete 76 évében meghalt. A boldogult emléke 
szorosan hozzá van fűzve hazánk 1848 előtti moz
galmai történetéhoz; ő Széchenyinek reform tö
rekvéseiben, különösen a lánczhid létesítése körül 
buzgó munkatársa, általán konzervatív irányú, 
de a gyakorlati reformok előmozdításában buzgó, 
s hű magyar hazafi volt. Született 1797. február 
5-én és gróf Königsegg-Aulendorf Francziskával 
volt egybekelve. Hulláját Bécsből vasúton Pestre 
szállították és innét azonnal Krasznahorkára vit
ték, hol a családi sírboltban temetik el. — A sá
rospataki főiskola egyik derék tanára, Finkey Jó
zsef folyó hó 29-ón, tanárságának 24-ik évében, a 
járvány áldozatává lett. A boldogult nagy kedve
lője és mivelője volt az ókori görög és római iro
dalomnak s mint műforditó különösen Sophoclese 
által széles körben szép nevet szerzett magának. 
Részt vett a sárospataki görög-magyar szótár 
szerkesztésében, ezenkívül több rendbeli iskolai 
tankönyvet is irt. — Sopronmegyéből Csornáról 
irják nekünk, hogy Buky József, ki a szilsárkányi 
kath. híveket már 30 éven túl mint főtanitó és 
jegyző szolgálta, életének 58-ik évében f. hó 4-én 
elhunyt. 

— (Fölh ívás) Hazánkban megjelenő, minden 
hírlap és folyóiratból egy-egy példányt szándé
kozván a bécsi világkiállítás alkalmával gyűjte

ményben kiállíttatni, fölkérem a t. kiadó és 
szerkesztő urakat, hogy az 1873-dik év elején a 
magyar koronaország területén bármely nyelven 
megjelenő hirlap vagy folyóiratból egy példányt 
a „Vasárnapi Újság" vagy a „Hon" szerkesztő
ségéhez mielőbb beküldeni szíveskedjenek. Pest, 
decz. 23. 1872. — Szinnyei József. 

t^T Mai számunkhoz mellékelve veszik 
olvasóink a Vasárnapi Újság 1872. évi folya
mának tartalom-jegyzékét. 

Nemzeti színház. 
Péntek, decz. 20. „A tündérujjak". Szinmű 5 felv. ír

ták Seribe és Legouvé; ford. Feleki M. (Szilágyi Béla ven
dég föllépteül). 

Szombat, decz. 21. „Tannhlluser." Opera 3 felv. Szöve
gét és zenéjét irta Wagner R. 

Vasárnap, decz. 22.„A vén bakancsos és fia a huszár." 
Népszinmü S felv. Irta Szigeti József. 

Hétfő, decz. 28. „Szökő év." Vigj. 3 felv. Buckstone 
után angolból ford. Csepregi. {Szilágyi B. föllépteül). 

Kedd. decz. 24. A színház zárva volt 
Szerda, decz. 25. „A strike." Népszínmű 3 felv. írták 

Szigligeti és Balázs Sándor. — (A nemzeti színházi tűzoltó 
csapat fölszerelésére). 

Csütörtök, decz. 26. „A fekete dominó. Víg opera 3 
felv. Zenéjét szerz. Auber. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— E g y régi előfizető. Jó kívánságait köszönjük, 

s hasonlóval viszonozzuk. Kedélyes leveléből — ha tán van 
is benne itt-ott egy kis túlzás — meg nem állhatjuk, hogy 
meg ne mutassuk többi olvasóinknak is a következő 
sorokat: 

„Vizözönben élUnk. Annyi az előfizetési fölhívás így 
újév felé, hogy nyakig úszunk bennök. Mindegyik iv egy-
egy kisértő lélek. Azt hiszik, a falusi ember már olyan, 
hogy mindent elhisz, a mit nyomtatásban lát. S ilyenkor 
mennyet, földet ígérnek neki nyomtatásba. A lepedő újsá
gok hirdetik, bogy ezentúl még nagyobb lepedők lesznek 
(pedig talán épen az a bajuk). A divatlapok ígérnek var
rásmintákat, szakácskönyvet, s tán még házassági közvetí
tést is (!) A szépirodalmi lapok kosárszámra ígérik az 
idegen regényt, a mit már az antiquarius leszállított áron 
sem bír eladni. A másik újság ráliczitál, hogy ő meg vál
lalkozik venni fejkötőt,harisnyát, hamis hajat (illő diseretio 
mellett.) Van lap, a melyik büszkén Ígérkezik hiányt pótolni 
s annak okáért le akar szorítani minden más újságot a ver
senytérről. Az egyik a legjobb, a másik a legolcsóbb. Akad 
újság, a melyik olyan képeket mellékel, hogy kétszer is 
megérik az értök kiadott pénzt, ó maga szerényen csak 
ráadásnak kivan tekintetni . . . 

„Hát én csak azt gondoltam, maradjunk meg a réginél. 
Hisz itt van a bibliothekámban szépen bekötve eleitől 
fogva, tizennyolez tisztes kötet. Már maga egy könyvtár. 

íme itt küldöm az illető taksát, mert igazat mond 
Csokonay, mikor azt mondja: „a ki praenumerál, de pénzt 
nem tesz mellé, — az nem numerái prae." 

— Gyór. B. L. Örülünk, hogy az „Öt hét léghajón1' 
czimü közleményünk is ily „hú előfizetőnk és olvasónk" 
tetszésével találkozik. A másik, hasonlóan „rendkívüli uta
zás" lapunk jövő évi folyamára van kitűzve szándékunk
ban, és pedig olyazerü kivonatban és képekkel, mint 
Vernének lapunkban már eddig közlött három műve, s 
ugyanazon munkatársunk átdolgozása alatt munkában is 
van már. 

— Tolcsva, Dévaványa, s több helyről lapunk szer
kesztőségéhez beküldött uj kalászokat, másodvirágokat és 
másod gyümölcsöket mint ritkaságokat átadjuk természet
tudományokkal foglalkozó dolgozótársaink növénytani 
gyűjteményei számára. 

— Kisújszál lás . H. L. A küldeményeket vettük, 9 
első sorban a mártír halottak statisztikáját fogjuk kö
zölni. A többit igyekezünk kipótolni. 

— Hódmezővásárhely N. N. A kérdezett Kv. J. la
kása: ósz-uteza 3. sz. 

— Kezdi vásárhely. B. L. A régi jó viszonyt mi is 
teljes mértékben fóntartani óhajtjuk. 

— Alrppo (Kis-Ázsia.) Sz. T. J. Kivánata szerint 
im itt értesítjük, hogy indiai útjából küldött levelei már 
megjelentek lapunkban, a bagdadiakra stb. az uj évben ke
rül sor. Érdekes tudósításaiért világ körüli útjából fogadja 
köszönetünket! 

— Megvételre kerestetik: A „Vasárnapi Újság" 1854. 
és 1855-diki évfolyama, kötve vagy kötetlenül, de minden 
esetre hiánytalan és eléggé tiszta állapotban. A ki el 
akarja adni, egy évfolyamot hat forinttal számítva, szíves
kedjék tudatni: „Huszár Lászlóval Kecskeméten." 

SAKKJÁTÉK. 
683-ik sz. f. — Gorgias V i k t o r t ó l 

(Sopronban.) 
§fttét. 

d e t g 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 678-ik számú feladvány megfejtése. 
(Drtina J.-től Prágában.) 

1. H g 5 - e 6 . . 
2. He6—f4f . . 
3. Ve7—e3 matt. 

1 l . 'Hb8-d7:(b) 
2. He6—c71 2 tetszés szer. 
3. Ve7—eS matt. 

1. K tetsz. szer. (a) 
2. tetszés szerint. 

b. 
1 1. H b 8 - a 6 
2. d2— d8 2. tetszés szer. 
3. Ve7—g5 matt. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József-
— Miskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. — N.-Szalontán: Kovács Albert. — 
A pesti sakk-kör. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1873-ik évi folyamára. 

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Az egyik számos 
eredeti képpel illustrálva; a másik rendkivalijmellék-

le tekkel bővítve.) 

Előfizetési föltételek: 
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva. 

A Vasárnapi Újság és Poli t ikai Újdonságok 
együtt: 

Egész évre (január—deczember) 10 ft. 
Félévre (január—június) 5 » 

Csupán a Yasárnapi Újság: 
Egész évre (január—deczember) 6 ft. 
Félévre (január-június) 9 » 

Csupán a Politikai Újdonságok: 
Egész évre (január—deczember) . . . . 5 ft. — kr_ 
Félévre (január—június) % » 5 0 » 

P F * Egyes előfizetések legczélszerübben postai utal
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
darab 5 krajezáros bélyeg kívántatik. 

3KF~ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgátunk. 

A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 
kiadó-hivatala (Fest, egyetem-uteza 4. sz. a.) 

W * Melléklet : János i Gyula magke-
reskedö árjegyzéke Pozsonyból. 

Hona pl-és 
netinap 

Katholikas es protestáns 
naptar 

Görög-orosz 
naptar 

Í 9 Vasár 
30] Hétfő 
81 Kedd 

1 Szerd 
2 Czöt. 
8 Pént. 
4 Szóm. 

Deczember 
¥ Tamáö píup | f Jonatán 
Dávid király ! Dávid 
Szilveszter pápai Szilveszter 
Kis Karácson 
Makár, Béla 

IGenovéva szúz 
Titus piisp. 

Decz. (ó) 
13 A 2 8 Dániel 
18 Sebestyén 
19 Bonifácz 

Cj ev napja 20Decemb. 1872 
21 Juliánná 
22 Anastasia 
23 10 vértanú 

Hold változásai. * Újhold 80-án 7 óra 53 perczkor reggel 

Ábel, Béla 
Dániel 
Izab 

naptara 

Kizlev R 
29 Elizius 
30 Roscnod 
1 Teb. Ho. 
2 
3 
4 Ezekiel 
5 Sab. Vá. 

t p. 
278 7 
279 8 
280 9 
281 26 
282 27 
283 28 
284 29 

f. ». 
266 42 
281 32 
296 34 
304 6 
317 
335 
347 11 

6. p. 
7 9 
8 20 
9 18 
regg. 

10 37 
10 57 
11 10 

ó. p. 
3 12 
4 13 
6 27 
este 
8 21 
9 34 

11 2 

T A R T A L O M . 

A kolozsvári egyetem rektorai (két arczképpel). — 
Hit, remény, szeretet. — Párbeszéd a köszvénynyel. — 
Képek a hazai népéletből (képpel). — Magyar házassági 
szokások. VI . — A villám lecsapásairól. — Robinzon szigete 
— Öt hét léghajón (vége, két képpel). — Egyveleg. — 
Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyle
tek. — Egyház és iskola. — Miujság? — Nemzeti színház. 
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő Nagy Miklós, (L. magyar-uteza 21. sz.) 
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HIRDETÉSEK 
a nagy közönség érdekében kedves köte
lességünknek tartjuk az általunk már több 
izben is kitűnő és solidnak megismert 
Brauswetter János chronome
ter és műórás urnák 25 óv óta fenálló 
óra üzletét S z e g e d e n (szülővárosá
ban), készséggel ós részrehajlatlanul a 

legmelegebben ajánlani. — Kelt márcziushóban 1872. 
51. Dani Ferencz, Arad, Kecskemét és 

Szeged városok főispánja. 
Deák János, Kecskeméten. 
Fábián Sándor, Kunhegyesen. 
Facsinay István, Tornallyán. 

55. Főjti J., tanár Ó-Kanizsán. 
Gál Lajos, tanár Uszkán. 
Goboczi Károly, K.-Marján. 
J. N. Grünn, tanár Perjámoson. 
Gubovics J., lelkész N.-Ruszkán. 

60. Hajlemász J., keresk. Ó-Besenován 
Hegymeghy László, Szerencsén. 
Hierl Imre, kasznár Légrádon. 
Horváth József, jegyző Margittán. 
Ivancsov Baz., lelkész Királyházán. 

65. Jurenák Gy., urad. isp. Királyság. 
Kardos József, Hollód Venter 
Kapisinszky István, lelkész Gálszécs. 
KésmárkyBéla, szolgab. szántován. 
Kertész László, ügyvéd Mugocson. 

3 70. Lázár Mihály, jegyző A.-Keresztur. 
© Lévay Henrik, az első magy. ált. 
J5 bizt. társ. vez. igazgatója Pesten. 

Martinetz József, Szakálon. 
Mártonfy Dezső, Szarvason. 
Molnár Antal gazdatiszt Magócson. 

> 

75. Narancsik Lajos, jegyző Batinán. 
Nemes Gy., vasmúgy. feltigy. Bánrév. 
Neiszer János, lelkész Rézbányán 
Nics Ad., m. k. postamest. ököritón. 
Pollatschek M., Szegeden. 

80. Pálinkás György. 
ö z v Péchy Pálné, ököritón. 
Podra István, Mezó-Heszin. 
Ragályi Miklós, Edelényen. 
Ribáry Gábor, T.-Füreden. 

85. Ruff Mátyás, Bezdán. 
Sádor János, Sebeshelyen. 
Simon János, tanár N.-Ruszkán. 
Ifj. Szilágyi János, Gyulán. 
Szakáll Albert, Kőrös-Tarcsán. 

90. Stammer J.,m. kir. postám. Szegvár. 
Stefánovits Gy., keresk. Kőrösmezőn. 
Szeghő János, ügyvéd Pesten. 
Szegedy Lajos, lelkész. 
Szivesy Józs., takarékp. ig. Szeged. 

95. Szmonka János, Szolnokon. 
Temesváry László, Derékegyházán. 
Toldy Sándor, győgysz. B.-Komlós 
Torjay, Massán. 
Tóth Antal, urad isp. Szegváron. 

100. Tóth J. föreáltanod. ig. Szegeden 

E 

1 
írt 

9 

horg. duplatokk. 55, 58, 65, 70 
horg. kristályüveg. 42,45, 55, 65. 
I n g a - Ó r á k legnagyobb választékban saját találmányú uj készülék' 

kel, melyeken a tokon kívül legyen az 1—2 vagy 8 nehezékkel mind egyszerre 
fölhúzni, úgyszintén meginditani és a mutatókat igazítani lehet. Körülményes 
leírás és árjegyzék kívánatra ingyen beküldetik. 1293 (23—0) 

I A évi írásbeli jótállásról szóló iratot kap minden óra vevője. 5 évit 
• 1 " pedig minden javítás megrendelője használati utasítással együtt. 
A zsebórákat függő és fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásban, 

arányossan és pontosan szabályozva adom által a közönségnek. 
BW Arany és ezüst órák, lánczok a m. k. ellenőri hivatal által megvizsgál -

vák s minden nemben dús és a legdíszesebb választékban kaphatók. 0 V Ezüst 
óralánczok 3—8 frtig, hosszuk 6—16 frtig, 3-mas számú aranylánczok rövid 
18—70 frtig, hosszú 35—100 frtig. Talmiarany, bronz- és aczéllánczok is kap
hatók. Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. Órák, arany és ezüst a 
legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. g/T* Vidéki megrendelések a pénzösszeg 
előleges beküldése, vagy utánvét mellett pontosan teljesíttetnek. 

| Hely szűke miatt időnként megújított névsorozat 
Pest, n r i -u tc ia 4-dik szám. 

6 

A jelen idényre alkalmazott 
női divatkelmék: s e l y e m , s minden ezen szakmába vágó árúk, rendkivfili 

leszáll ított áron kaphatók 

Pollák Zsigmond-nál 
uri-uteza 4-dik szám, Pest. "g3J 

5 
1 
1 
pr 

o 

w 

Számtalanszor történik, hogy csupán csak előítéletből mel
lőztetik a kisvárosi magának valódi érdemet szerzett és képzett művész és honfi; 
mert többnyire a bécsi órakereskedők mindent igérö és ámító hirdetéseinek hitelt 
adva, oly silány szerkezetű, hasznavehetlen órák vásároltatnak, melyek — mit az 
alólirottak nagyrésze is bizonyíthat — igenis játékszernek, de óráknak semmi 
esetre sem nevezhetők; ezen a szándékos csalással határos eljárás ellen kötelesség 
erélyesen felszólalni, és mindenkit óvatosságra inteni. 

K i t Ü n Ő j Ó S á g l l órákat vásárolni vagy javíttatni a közönség 
tapasztalása szerint tehát, egyetlen biztos forrás 

Brauswetter János 
chronometer- és múórásnál az első valódi knlcs nélkül fölhúzható remontoir 
inga-órák szabadalmazott föltalálója, ki az 1871 -ik évi londoni világkiállításon 
d i szokmanynyal lőn kitüntetve; továbbá külföldön, különösen pedig afranczia 
Svájcz óragyáraiban 12 éven át az óraművészet minden titkait magáévá tette és 
a hozzávaló gépekkel el van látva, valamint Münchenben is az elméleti és gya- \ 
korlati vizsgát eddig még senki által meg nem közelitett sikerrel végezte. 

Férfi-órák. Frt. | Frt. 2 t 
Ezüst hengeróra 4 rubinnal 10—12 

» » aranyszél. ugrói. 18 — 14 
» v dupla tokkal 15—17 
» » kristályüveggel 14—17 
» horgonyóra 15 rubinnal 16—18 
» » dupla tokkal 18—20—22 
» angol horgonyéra 15 rubinnal 

kristályüveggel 18,20, 2 2 - 2 4 
» ugyanaz dupl. 22, 24, 2 6 - 2 8 
» valódi horg. remont. fülénél föl

húzható kristályüveg. 80,82,85. 
» ugyanaz duplatokkal 85, 87—40 

Arany horgonyóra 3. szám. (18 kar.) 
15 rubin. 36, 88. 

Ar. horg. krist. üv. dup. tok. 62,65,70,80 
» valódi remontoir horgonyórák 

kristályttveggel 65, 70, 80, 90 
» ugyanaz dupl. 100,110,120, 160. 

Hölgy-órák. 
Ezüst hengeróra 4 rubinnal 13—16 
Arany őrák 3-mas számú (18 karátos) 

» hengeróra 4 és 8 rubinnal 25, 
27 80 83. 

» ugyan, dupla födél. 38, 40,45,48. 
> horgonyóra 15 rub. 42,45,48, 50 
» ugyanaz duplát. 50, 52, 58, 60 

Serkentők, órával együtt 7 ft., gyer-
tyagyujtóval 10 ft., 8 napos 12 ft. 

Ezenkívül minden egyéb kívánható 
órák kaphatók, ugy munkás órák is. 

Előfizetési fölhívás 

KÉPES NÉPLAP 
1873-ik évi folyamára, 

mely megjelen havonként kétszer, tudniillik minden hó 1 -ső és 16-ik napján, mulattató 
és tanulságos tartalommal, a szövegbe nyomott képekkel, 

külön mellék lappal: 
POLITIKAI HIEADÓ 

czim alatt, 

mely politikai kis újság megjelen minden hó elsején, a hazai és külföldi politikát 
tárgyazó közleményekkel, és egy külön érdekes tárgya képpel, mely keretbe 

foglalva a szobák falait ékesítheti. 

Mind a két újság, összesen 
havonkint négy ivnyi tartalommal 

egész évre csak S forint. 
Csupán a „Politikai Híradó" 

(minden számhoz egy külön lapra nyomott képmelléklettel) 

egész évre csak • forint. 
A „Képes Újság" és „Politikai Híradó44 kiadó-hivatala, 

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám.) 

meg. 

! Tessék elolvasni! 
A pénzbecsének alanti állása végeit a következő csikkek rendelhetők 
mérsékelt áron s utánvét mellett, u. m.: 

ft. kr. 
2 90 
8 20 

6 font eredeti Domingo kávé 
6 » . Java * 
5 v finom Portorieeo » . . . 3 60 
5 «• » Lagaalra » . . . 3 60 
5 » arany Java » . . . 4 — 
5 » finom Cnba » . . . 4 — 
5 > legfin.Caba » . . . 4 50 
5 v • Cnba gyöngy kávé 4 50 
5 » » Java gyöngy » . 3 50 
5 v Mórra valódi arábiai » . 4 50 
5 » » nso > 3 80 
1 » Peeeo virágthea . . 3, 4, 5, 6 -
1 

ft.kr. 
1 font orosz thea 2, 8 — 
1 zománczolt thea-szelencze '/» font 

finom Nelanire thea tartalommal 1 60 
1 Ugyanaz '« font tartalommal . . 1 — 
1 pint brazillal ram . 90 kr. és 1 ft. — 
1 > Caba ram 1 60 
1 » valódi Jamaika ram . . . . 2 10 
1 • legfinomabb Jamaica ram 2 80 
5 palaczk Dac de Montebello . . 16 — 
6 » V i x Bara 15 — 
6 » belföldi pezsgő . . . . ő — 
5 •• lmltation * . . . . 7 50 

Welangc 3, 4 
flaF"" Az itt elősoroltakon kívül ajánlok még minden az e szakba vágó fa

szer s gyarmatára czikkeket, melyekkel raktáram mindenkor gazdagon el van 
látva, a Iegjutányosb árakért. — Az áruezíkkek fris s jó minőségeért — pontos szol
gálat mellett jótállás biztosíttatik. 

Midőn a t. ez. közönségnek, valamint a polgári- s urasági nagyobb háztartáso
kat illetőleg, — a fentebbjegyzett igen mérsékelt árakat szíves figyelmébe ajánlani 
szerencsém volna, számos megrendelések reményében kitűnő tisztelettel maradtam 

Lukovits József, 
1400 (11—0) Pesten, az országút- s ezukor-uteza sarkán, 20. szám alatt. 

Elöílzetési fölhívás 

Fekete ternok-ripszek, minden minőségben 80 krtól feljebb. Kész fe l* 1 ' 0 -
nyftk 5 frttól kezdve, úgyszintén elkészülhetnek legújabb nőj ruhák 12 óra 
alatt legjutányosabb áron. Minták kívánatra bérmentve küldetnek. 30 Irton 
felüli megrendeléseknél 5% leszámittatik,csomagolási dij nem számíttatik. 

Pest , uri-utcaa 

.Jogtudományi Közlöny 
a 

nagyváradi, kassai és kolozsvári ügyvéd-egyletek közlönye, heti szaklap, 
kapcsolatban a 

DÖNTVÉNYTÁRRAL 
és a törvénykezésre vonatkozó összes 

Szabályrendeletek s ) ffvriítpmpÍIVpVP| Törvényjavaslatok } sy»J«emenyevei. 
Szerkeszti: 

Dr. Dárday Sándor 

Szaktudósok közreműködésével 
Kiadja: 

Heckenast Gusztáv. 
Előfizetési föltételek: 

Negyedévre (január—márczius) 3 forint. 
Félévre (január—június) 6 „ 
A lap kiadó-hivatala részéről legyen szabad arra figyelmeztetni, hogy a „Jogtudo-

mányi Közlöny" nemcsak a legterjedelmesebb, hanem a legolcsóbb szaklap, mert a felso
rolt mellékletek külön beszerzésénél a „rendeletek tára" évenként 3 ftba, a „döntvénytár 
évenként 4 ftba és a „törvényjavaslatok" évenként legalább 2 ftba, tehát összesen 9 ftba 
kerülnek, és igy a „jégtudományi Közlöny" ezen mellékletek szolgáltatásával a legolcsóbb 
qTfl V* IÁT) 

Az előfizetési pénzek bérmentesen és a vidékről legczélszerübben posta-utalvány 

utján küldendők a )(j0gtud0mányi Közlöny" kiadó-hivatalához 
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.) 
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Á r l e s z á l l í t á s . 

Wheeler és Wilson-féie 
varrógépek — Manufacturing — Kompagnie 

New-Yorkban, 
van szerencséjük ezennel köztudomásra jut 
tatni, hogy gyártmányaikárait leszállították, 
i hogy azok csakis a magyar koronaországok 

képviselőjénél 

OHM C. O. Pesten, 
József-tér 15-lk sz . alatt 

kaphatok s rendelhetők meg általa a valódi s 
dicséretesen ismert családi varrógépek 70 fttól 

____^ kezdve s feljebb. Ez alkalommal bátrak va
gyunk a t. ez. közönséget arra figyelmeztetni, hogy valódi gyártmányainkat 
illetőleg, bár honnan tétetnének is ajánlatok, azok a vevők tévútra vezetésén 
nyugszanak, s óvunk mindenkit az eféle lelkiismeretlen varrógép-kereske
dőktől, kik nem átalják vedinarknnknt s bélyegünket meghamisítani. 

C 3 " Illustrált árjegyzékek egész késaséggel szolgáltatnak ki s k*l-
detnek meg. 1290 (21 - 3 4 ) 

Á r l e s z á l l í t á s . 

Fraikenbergi technika 
(Szászország, Chemnitz mellett). 

G é p é s z e t i i s k o l a három különböző osztá lylyal : g é p é s z * 
m é r n ö k ö k , m ű v e z e t ő k é s g é p s z e r k e s z t ő k kiképzésére. 
Mindazok, kik nemcsak elméleti leg, hanem gyakor la t i l ag is 
szándékoznak kiképeztetni e tudományokban , alkalom nyujta-
tik a technikával összeköttetésben lévő gépgyárban . Á m u l t év 
kezdetén életbelépett egy v e g y é s z e t i t a n f o l y a m jó l szerve
zett l a b o r a t ó r i u m m a l , a melyben gyakor la t i l ag is kiképez
hetik m a g u k a t a vegyészek. 

Prograt trm s ttrzetesebb ttrdósitássarl szorrgélrsz igazgartóság. 

Dr. J. Heubner, 
1437(1 - 6) igazgató. 

Előfizetési fölhívás 

KISVASÁBA AH IJSAfi 
l§73-ik évi folyamára. 

Képes hetilap az ifjúság számára. 
Szerkeszti 

K. Beniczky Irma. 
Kiadja 

Heckenast Gusztáv. 

K i a d ó i s z ó . 
A „ K i s Vasárnapi Újság" megjelenik egész éven át, tehát az iskolai szfln 

idd alatt is, betenkint egyszer , 16 oldalbál ál ló n a g y íven, számos képpel , az 
előnyösen ismert „Vasárnapi Ujság"-hoz hasonló diszes kiál l í tással . A megjelenést ille
tőleg ugy intézkedtünk, hogy a ..Kis Vasárnapi l 'jsag"-ot már vasárnap regge l va
lamennyi, még vidéki előfizetőink is megkaphassák. 

EWf zetésl ar: 
Egész évre (január—deczember) 6 forint. 
Félévre (január-június) 3 „ 

| B * ° Különös kedvezmény01 minden évnegyedben, tehát egy évben négyszer, 
e g y diszes, nagy, keretbe i l leszthető képpel fogjuk meglepni előfizetőinket. B jnta-
lomképekért semmi n*ánfizetés nem jár. 

Minden félévben az első számmal sz ínes borítékot küldünk, melybe a következő 
számokat be lehessen rakni. 

ttF' Az előfizetési pénzeket (legczélszerübb postai utalványnyal) mielőbb kér
jük beküldeni, hogy a lap szétküldése semmi akadályt ne szenvedjen. 

gajr* Egyszerre beküldött 10 slsfiaető után a t. gyűjtőknek tiszteletpéldánynyal 
szolgálunk. 

A „Kis Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatala 
(3—3) (Fest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.) 

• V " Figyelmeztetés ' • B 

a szülőknek!!! 
legbiztosabb szer a giliszta min

den nemei ellen: 
Sipőcz giliszta-csokoládéja 

gyermekeknek kellemes izénél és 
biztos hatásánál fogva különösen 

ajánlható. 
• T 1 db. ára 20 kr. o. ért. 

Sipicz István, 
g y ó g y s z e r é s z P é c s e t t . 

Kapható Pesten: TÖRÖK József 
gyszer., Thalmayer és Társa, Schopf 
4* Bresányt uraknál. 1362 (10—26; 

A di. Sampson tanár által az 

I., II. és III. számú coca-lapdacsok 
használata felett irt tudományos értekezet 
a „Szerecsenhez" czimzett gyógyszertár ál
tal Malnzban, ingyért szolgáltatik ki. 

1 skatlaya ára 1 tallér vagy 2 f t o. é., és 
6 tallér vagy 10 ft. o. é. A légzés és emésztő 
szervek minden betegségei; — továbbá: az 
átalános és különleges gyengeségi állapotok 
minden nemei ellen, mint az indiánok kitűnő 
tulajdonságú egyetemes szere a „coca" Pe
ruból, a legmelegebben ajánltatik. 

Kapható P e s t e n : Török József gysze-
résznél, király-uteza 7 dik szám alatt. 
^ | 1 3 3 8 ( 2 0 - 2 0 ) 

A „kék golyóhoz" 
czimzett fehérnemű raktár 

Deák Ferencz-utcza 15. sz. a. Pesten, 
ajánlja gazdag raktárát mindennemű vásznakból , asztalkendők, tö
rölközők, fehér és szines zsebkendők, függönyök, valamint minden
féle fehérneműkből, bélések, szőnyegek, v a r r ó és kötöczérna, 
kötöpamut, szines per kai és gyapot kendőkből. Kész fehérnemű: 

Férfi ingek: szines 1 ft. 75 krtól 2 ft. 50 krig. 
„ fehér 1 ft. 25 krtól 3 ftig. 

„ l áb rava ló 1 ft. 50 krtól 2 ft. 50 krig. Harisnya valamint 
minden e szakba vágó czikkek a legjutányosabb áron. Külről vett 
megbízásoknak pontosan felel meg. 1434 (2—3) 

Holfeld Henrik, 
Deák Ferencz-nfcza 15-dik szám alatt. 

Bársony kötetu-uj kath. imakönyvek! 
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pest, (egyetem-uteza'4-ik sz. alatt) 
következő finom bársony-kőtetfi ezüst kereszttel és kapocscsal, diszkiadásu 
katb. imakonyvek je lentek meg , s általa minden könyvkereskedő által meg

szerezhetők : 

Tarkányi vezémillag, zsebkiadás két finom képpel, 
bársonykötés 8 frt. 

Tarkányi rózsáskert, zsebkiadás czimképpel, bársony
kötés 8 frt. 

Tarkányi najado ok őrangyala, kis 8-rét, öt képpel, 
bársonykötés 8 frt. 

Hiingari isíen temploma, zsebkiadás, aczélmetszettel, 
bársonyba kötve 6 frt. 
9 V * Ezen imakakönyvek vörös és kék bársonyba vannak kötve, más szintiek

kel nem szolgálhatunk, azért figyelmeztetjük a t. ez. közönséget megrendelésnél a 
szint határozottan megjegyezni. 

Köszvény és csúzos állapotok 
gyógyithatók. A legjobbnak bizonyult s valószinüleg az egyetlen szer, ehhez a 

dr. Pattison-féle köszvényvatta, 
melylyel különösen az arcz-, mell-, nyak- s fogfájások, fe j - , kéz- s térdkösz-
vény , továbbá tagszaggátasok, gerincz és ágyékfájda lmakban stb. a legkitű
nőbb eredménynyel használható. — Egy egész csomag ára 7 0 kr., fél csomagé 4 0 kr., 
s kapható Pesten: Tőrök József gyógyszerész, király-utcza 7-dik sz., — Ara
don : Bokor Antal, — Pozsonyban: Helnriei F . gyógysz. uraknál. 1383 (5—8) 

í z őszi és téli idényre ^ ^ ^ 

Bretschneider Zsigmondnál 
szervita-tér 5-dik s furdő-uteza 11-dik szám alatt, 

legjobb minőségű, vízhatlan s a legújabb minta szerint készített 

férfi-, noi-s gyermek-topánkák 
dús választékban a következő árakért kaphatók: 

Férfi topánkák: 
1 pár borjubőr topánka . . . 5—6 ft. 
1 pár borjubőr topánka an

gol varrással 6—7 » 
1 pár orosz-lakbórang. varr. 7—8 » 
1 pár patent bőrtopánkalak

bőr borítással 6'/»—7*/t » 
1 pár tuffel, bőrboritással. . 7—8 » 
1 pár tuffel igen magas ezug-

csizma, bőrboritással . . . 9—10 » 
M i topánkák: 

1 pár brunell, lakbőr borí
tással 3 ' / . - 5 » 

1 pár brunell, lakbőr borí
tással húzóra 4—5',« » 

1 pár bársony vagy posztó 
lakbőr borítással 4'/i_ 

5—6 ft. 1 pár vízhatlan bőrtopán . 
1 pár bársony-topánka bá

ránybőr-béléssel, finomul 
prémexve s lakbőr-kör-
borítással T/t—9 » 

1 pár reggeli czipó minden
nemben l'/»—3'/» » 

Fin-, leány- és gyermek-topánkák: 
Brunell. bársony, bor vagy posztóból 
a nagyság arányához: V/t—4 ft. Az ösa-
szes lábbeli áruk nemcsak vászonnal , 
hanem franczla flanellal béllelvék 

Ezenfelül nagy raktárt tart minden
nemű férfi-, női- s gyermek me leg 
eomode-ezipókból a legjatányosb 
árakon. M 

Vidéki megrendelések a legjobban, gyorsan és pontosan 
teljesíttetnek. 1385(3-6) 
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Hamburgi, hollandi, irlandi, creas-vászon. 
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Karácsonyi ajándékokul ajánlja 

JÓZSEF 
rumburgi vászonraktára 

A „MENYASSZONYHOZ" 
uri-utcza és zsibárns-nteza szögletén 10. sz.báró Orczy György-féle házban. Fehér vászon zsebkendők 2.75,3, 4, 5, 6, egész 15 ft. 

Szines batiszt-kendök 6 db. 8, 10,12 ftig. 
Angol vászon-batiszt kendők 7, 8, 9, 10,14 ft. 
Franczla finom vászon-batiszt kendők tnczatja 

1 0 - 8 0 ft. 
Hímzett vászon-batiszt kendők 4—20 ftig. 
NŐI corsettek 2, 2.50, 3, 4, 5, 6 - 8 ftig. 
Kávés kendők, fehér és színesek 2.80,3,4,5,6 - 10ft. 
Fehér chiffon f é r i ingek 2.20, 2.60, 3 ftig. 
Hamburgi férfi ingek 4.50^5. 6, 7, 8,9, 10 ft. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

MF* a legolcsóbb szabott arakon. 

Chiffon Ingek hímzett vászon mell-betéttel 6,7,8,10 ft. 
Szines férfi Ingek 2 ft., 2 ft. 20 kr. 
Valódi angol oxfordi ingek 4, 4 ft. 75 kr. 
Törők törülközők 11, 15, 18 ft. 
Febérdamast törülközők tnczatja 6,7,8, 9 ,10-20ft . 
6 személyre való damaszt-garnitúra 6, 7, 8, 9, 10 

egész 18 ftig. 
IS s zemé lyre való damaszt-garnitúra 12,14,16, 18, 

20, 25, 30, 40—50 ft. 
s egyéb vászon-árnit 

1 4 2 4 ( 6 - 6 ) 

8/*> %' '%' ágylepedök és kész nöi és férfi fehérnemnek. 
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Karácsonyi és újévi ajándékok! 

Beck Adolf 
hatvani-iitcza 5-dik szám, 

ajánlja a tisztelt közönségnek gyáriraktárát, 
mindennemű kész fehérnemfiekből, urak, 

hölgyek és gyermekek részére, ugy mint: 
l'ri ingek, szines frt 1.50, 2, 2.20; két kü

lön gallérral frt 2.80. 
» » chiffonból frt 1.80, 2, 2.20, 2.50, 

3 frt 8-ig. 
» » vászonbél frt 2.20, 8; mmbtirgi 

frt 3 .80-8- ig . 
» ' Oxfort angol ingek, 2 külön gal

lérral frt 2.80, 320. 
l'ri lábravalók vászonból, magyar és fran-

czia formában frt 1.30,1.60, 2.20, 2.50. 
Női ingek, chiffonból frt 1.20,1.60; diszes 

frt 2, 2.60, 8 
* » vászonból frt 1.50,2; diszes2 30, 

2.60, 8.50. 
» hálórékll, diszes frt 1.50, 2, 2.30, 3 

3.50, 4,4.50 
Baschlik poztóból, gyermek frt 1 60,2,2 60. 

» » nói frt 2, 2.60, 2.80, 
3.50, 3.80, 4-ig. 

Barchet kész ruhák, téli alsó ingek, láb
ravalók, harisnyák és félharisnyák, kézelők 
gallérok, nyakkendők, zsebkendők és kez-
tyük, urak, hölgyek és gyermekek részére; 
továbbá női derékfüzők, esernyők, gummi-
esököpeny, chingon és hajbetétek, valamint 
mindennemű fehér, rövid és pipere árukat a 
legnagyobb választékban és a lehető legju-
tányosb árak mellett. 

0 V * Megrendelések a vidékről legjob
ban kivitetnek. 1438 (1) 

Láng Hl, porczellán-árn raktára, előbb Deák Ferencz-utczában, b. Sina-féle házban, 
mostantól fogva a Mária-Valeria-utczában, az I. magyar biztositó-társaság 
épületében, szemben az „angol királynő" szállodával. 

Női divatkelmék . . — ft. 32 krtól felfelé. 
Csíkos se lyemkelmék 1 » 40 » » 
Sima sr lyemkelmék minden színben 2 » — » » 
Fekete s e lyemke lmék 1 » 75 » * 
Elegáns kész nói rnhák (Costumes). ! Téli posztó Jaqnettek és köpönyek . 
Selyem bársony fe löl tök. Tél i kendők sat. 

a legjutányosabb árakon. 1413 (4—6) 

KflLLER és ZS1TVAY 
selyem- és nöi divatáruk raktárában Pesten, 

szervita-tér 6-dik szám. 

küldi bérmentes kérdezősködésekre (5 kr. vitelbér) 

I Orlice R. mennyiségtani tanár 
*» 1 Berlinben, Wilbelm-Strasse 5. szám 

í j legújabb nyereményjegyzékét 
g i s (nem előrefizetés mellett, mint sokan csaló utánzói közül, kik névtelenül 

több hírlapot ellene felbujtattak s őt rágalmazták) tudományosan elismert, s 
mint ismeretes általában szerencsésnek bizonyult lottójáték-utasításairól a 
magyarázatot. 1438 (1) 

Fekvő birtokokban 
adásvevést és haszonbérlést közvetítő szakintézet. 

A fekvő vagyon forgalmában az állami reconstructióval, párhuzamosan haladó 
társadalmi mozgalom új életet ébresztett hazánk földén. Élénkebb mint valaha a len
dület ez irányban most, s terjedelemben napról napra nő. 

A kiszélesedő forgalom a nemzeti vagyon bármely ágában, tehát ebben is, 
alkalmas közvetitő közegeket igényel, megfelelő arányban. ' 

Csupán számát tekintve azoknak, kik ez idő szerint nálunk a birtok-forgalom 
közvetítésével foglalkoznak, koczkáztatva volna az állítás, mintha e mezon hezag-
póllás szüksége forogna fenn — kivált mióta szaporán keletkező új meg új banktár
sulatok szeretik működésük körébe bevonni ezen üzemágat. 

Egyike ezen tekintélyes társulatoknak sem szorítkozik azonban csupán erre, 
de rendesen felvesznek e mellett számos más gyakorta egymástól nagyon is elütő uzlet-
tárgyat működésük programjába. , . , , , . , , . „ , , , j t • 

Már maga a terjedelem, melyre korunkban az tizletvilág különböző feladatai 
egyenkint kifejlődtek gátot emel a lehetőség ellen, hogy alapos tárgyismeret éti szak
értelem minden oldalon gyakorlati érvényre juthasson a szervezkedés e módjával. 
Mellőzve van az ilyennél a m u n k a m e g o s z t á s e l v e , mely az egyéni erőt biztosab
ban czélhoz segíti, mihelyt ez munkásságát hely- és viszonyismerettel és szakavatott-
s*ggal párosítva egy adott specialitásra korlátolja. 

E tekintetek vezérlik alólirottakat, kiknek neve és hivatása, egyiké mint föld
birtokos és jószágrendező, a másiké mint birtokbecslő és rendező, mindkettőé a mező
gazdasági gyakoílat körén kívül a gazdasági literatura mezején is az országban ta án 
°em egészen ismeretlen, midőn szövetkezve Neumann Antal úrral pesti kos- es vaito 
ügyvéddel egyszersmind földbirtokossal, sok éven át szerzett tapasztalataikat es Be
csületes igyekezetüket egy oly intézet alapítására egyesitik, melynek kixáró feladata, 
ha ugy mondani szabad s p e c i a l i t á s a legyen 
magyarországi fekvíségek adásvevését és haszonbérlését közvetíteni. 

Ezen intézet 1873 január elsején kezdi meg működését, irodát nyitván Pesten 
(mázsauteza 7-ik sz. Levélczim: Tanárky Gyula) és egy másikat Bécben (Prater-
strasse 52. sz. Levélczim: Egan Ede). , . . . „ v _ 

A két iroda szoros érintkezésben fog tartatni egymással olyannyira, hogy minden Be
jelentés vagy tudakolás,melv az egyiknél bejegyeztetett, közölre lesz azonnal amás.kfcai. 

Az intézet szervezete könnviteni fogja a vevőnek vagy bérlőnek * keresett 
tárgy körüli lehetőleg pontos és gyors tájékozhatá3t; azeladot vagy bérbeadót viszont 
számos összeköttetései által érintkezésbe hozaodja vevőkkel es bériem kívánókkal, 
kiket más utón fellelnie olykor nehézségekkel járna. . ! • „ „ „ 

Főbiztosítékát az intézet fennállásának és sikeres működésének vezetői a mun
kájukat igénybe vevő közönség bizodalmában keresik, melyet kiérdemelni ernye
detlen törekvésük lesz. 

Posztó csuklyák (Basáliks). 
Nőknek hímzettek 2.50, 3, 3 50, 4, 4.50 és 5 ft. a legfinomabb; 

leányoknak 1 ft. 60, 1.80, 2, 2.50; Cacbemir-fókötők 90 kr., 1 ft., 1.50, 
2, 3 ft. bársony. Női selyem Capuchonok 3 ft. 50, 4,5, 6, 7 ft. legelegán
sabb, Beek Jakabnál barátok-téren 2. ez. uri-utcza sarokházban. 

1428 ( 3 - 3 ) 

Egan Ede. Tanárky Gyula. 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

ELET-ITAL, 
kitűnő hái i szer 

váltó- és moesárlás, bél- és gyomorgörcs , epeinger, hányás, tengeri beteg
ség, vizelet«zorolas, álmatlanság, stb. e l len. 

Át* egy nagy üregnek 65 krajezár. kisebb 50 krajezár. 

Sós-borszesz 
mint háziszer. 

N r . Wi lüam Lre ntasita«a fzrrint. Gyors harást eszközöl: Rheama, e>ú» 
•zacgatas . fagyas, fog. fej- M fülftjdalmak. szem«yrill»da*, rákfekély, bé
nulások stb. stb. ellen; sót fogtisziMó szerül is igen ajánlható, mennyiben a fogak 
fényét elősegíti, a foehu-t erő.hili . és a száj tiszta szagtalan izt nyer a szesz 
elpárolgása után. 

i r a egy nagy üvegnek 80 krajezár, kisebb 40 krajezár. 
^ ^ Használati utasítás magyar vagy neme', nyelven, jelentékeny orvosi s egyéb 
elismerő bizo. itvánvokkai, valamint bízománvosaink névsorával, minden üveghez 
mellékeltetik. , 1420 ( 3 - 3 ) 

WERTHEK é s B R A Z I L 
Gyári iroda és központi főraktár: Pest, országút 26- szám. 
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Nagy választékossá^ illatszekrényekben, Fla«on, Flajonier, 
fésűk, kefegarniturákban. 
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Haj-üditő 
(Haar-Restorer). 

A legkitűnőbb szer, hogy már az ós* hajaknak is előbbi 
eredeti színét és fényét visszaadja, a nélkül, hogy a hajat festené. 

Ezen Haar-Restorer nem hajfesték, semmi olajat nem tartal
maz, korpát s minden tisztátlanságot a fejről eltávolít, s a hajak 
kihullását megakadályozza, 1*88 (2—2) 

valódi minőségben egyedül kapható 

Vértessi Sándor, 
királyi magyar illatszerésznél, 

Pesten, Kristóf-tér 1. sz. 
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^ T l^*-üjst«í>l<f> t A l " 8 ; y « l l S L - ^ 6 (Rafraichiseur) 
a levegő tisztítására háló-, ebédló'szobákban, salonokban stb. felette ajánlható. 

Rumburgi vászonáru-raktára és fiókja 

az első és legnagyobb amerikai 

fehérnemű gyárnak. 
FOGL S. 

Pesten, belváros, városház-tér 6. sz. 
Az alábbi árjegyzék szerint sokkal olcsóbban lehet nálunk vásárolni, mint bárhol 
másutt a legfinomabb rumburgi 2 fajtájú vászonbői urak, hölgyek s gyermekek számára 
A t. közönség s üzletbarátainkkal tudatjuk, miszerint a kedvező alkalmat ne szalasz-

szák el, mert ily olcsó áron eladás Pesten nem fog egyhamar ismét előfordulni. 
Minden fele áron. 

1 rumburgi vászon férfiing csak most 1 ft. 80 kr. 27» 8.50 4'/i 
1 » » lábravaló csak most 1 » 20 » 1.60, 1.80 
1 » » hölgying csak most 1 » 50 » 2.50 
1 v > gazdagon himezve csak most . . . 2 » 80 » 8.50 
'/i tuczat rumburgi vászon nagy zsebkendő 6 darab . . 1 » — » 
% » v v v 6 » — » 65 » 
'/« » > » damast asztalkendő 6 » 1 » 80 » 2.50 
'/, » x » törülköző 6 " . 4 » 80 » 
1 drb rumb. vászon asztalterítő fehér damast 6 személyre 1 > 95 > 250 
1 » n > szines nagy zsebkendő dohányosoknak — » 80 » 
1 * férfiing damast chiffon gallérral s a nélkül . . 1 » 50 » 
1 ü férfiing damast chiffon gazdag kézi hímzéssel 

bálok és estélyekre ára csak 2 » 95 » 3.50 
1 > ' hölgynadrág damast chiffon legfin. fajta diszitve 1 » 50 » 2.— 
1 » szoknya damast chiffon legfinomabb fajta diszitve 2 » 50 » 3.50 
1 pár fehér hölgyharisnya — » 80 » 
1 férfi gallér minden nyakmérték 3-szorosan . . . . — » 15 » 
1 pár férfi kézelő 4-szeresen 6 gomblyukra — » 85 » 
1 pár férfi harisnya gyapjú vagy czérnából — » 80 » — .50 
1 darab ozfort-férfiing a legújabb minták szerint előbb 

6 frt most csak 2 » 90 » 
1 pár gyermekharisnya különféle szintt — » 20 » —.85 
1 darab férfiing ránczolt mellelővel finom 2 » 60 » 8.50 
1 darab férfiing keresztbe mellelővel finom . . . . 2 » 75 » 3.80 
1 vég rumburgi vászon 50—54 rőf 20 » — » 
1 vég rumburgi vászon %—% széles 80 rőf . . . . 8 » 60 » 10.50 
5000 rőf rumburgi vászon rőfszám — » 28 » 40.50 
5000 rőf chiffon y« széles finom rőfszám — » 26 » 30.38 
6000 rőf gyapjú ruhaszövet, finom minta rőfszám . . — » 18 » 
1 darab 30 rőfös kanavátz szines darab szám . . . . 6 » 50 » 7.80 
1 darab 30 rőfös félvászon gradl ágyteritőnek darab szám 7 » — » 8.60 
1 darab ágy vagy asztalterítő gyapjúszövetből finom . 3 » 50 » 
1 darab svájezi fehér v. szines szegélyű battiat zsebkendő — » 25 » 
1 darab ágylepedő varrás nélkül 3 rőf hosszú 2 rőf széles, 

1 röf 1 » — » 
1 darab mellényke hölgyek számára diszitéssel vagy a 

nélkül a legfinomabb battiszt chiffonból 
ára darabonként csak 1 > 50 > 

1 darab férfi flaneling, nagy különféle szinü . . . . 2 » 80 » 3'/i 5.— 
1 darab férfi trikot-mellény merino-gyapjuból . . . 1 » 40 » 2VJ 
1 darab női barchet-mellényke, nagy 2 » — » 2'/« 
1 darab női barchet-szoknya sima vagy horg. . . . 2 » — » 3.90 4'/» 
1 darab asztalteriték 6 személyre 1 asztalterítő s 6 asz

tali kendő 5 » 80 » 
d arab asztali teríték 12 személyre 1 asztalterítő 1 12 

asztali kendő 12 » 80 » 
1 darab asztali téritek 18 személyre 1 asztalterítő % 18 

asztali kendő 18 » — > 
1 vég nagyon finom rumburgi vászon férfi ingeknek */» 

széles, ezelőtt 60 frt. most csak . . . . 29 » — » 
1 vég nehéz rumburgi vászon */« 54 rőf, leginkább hölgy

ingekre alkalmas azelőtt 45 frt. most csak . 27 » — » 
1 vég rumborgi vászon % 36 rőf ágylepedőre vagy férfi-lábravalónak, finom fajta, 

azelőtt 26 frt., most 13, 15, 18 frt. 
Legfinomabb franczia női vállftizők különféle szinü 1 frt. 20 kr. 

Klbázasltási készletek részletfizetésre is kaphatók. 
A kik 50 frt értékig vásárolnak, 1 damast garnitúrát 

6 sasemélyre ingyen kapnak. 
» 11 i f ^ I . ? e S r * n d * , é " ' k P«»ta:l utánvétel mellett gyorsan és pontosan 

• ~ * ^ ^ ^ 1317(2-12) 

M: Ezen porok, rendkívüli s legváltozatosabb esetekben megpróbált hat-
•^hatósságuk által, minden az eddig ismert házi gyógyszerek felett elvitázhat-

lanul az első helyet vivták ki maguknak; melyet ugyanis, ezer meg ezer, a nagy 
császári birodalom minden részeiből előttünk fekvő köszönő-iratok részleges bizony
latai igazolják, — hogy szokványos hasdugulások, emészthetetlenség s gyomor-
éne t és- továbbá: görcsök, vesebetegségek, idegbántalmak, szívdobogás, ide-
ites fejfájdalmak, vértolulások, köszvényes tag-saenvelgések, a mehgörcs-
rei hajlam, lépkór, folytontartó hányinger stb. eseteiben a legjobb sikerrel 
használtattak, s a legtartósabb gyógyeredményeket nyújtottak. 
i ra egy eredeti katulyának, hasznalati utasítással egytttt 1 ft. o. é. 

ÓsbOTSZeSZ (Franzbranntwein). 
Í j A legmegbízhatóbb önorvos a szenvedő emberiség segítségére, minden 
• ^ b e l - s külső loboknál, legtöbb betegségek, és sebesülések minden nemei ellen, 
fej-, fül- s fogfájdalmak, régi sérvek, a nyílt sebek, rákfene, üszök, szemlo
bok', bénaság s a sérülések minden nemei ellen stb. 

Egy üveg ára, használati utasítással együtt 80 kr. o. é. 

D orsch-májhalzsir-olaj 
(Dorsch-Leberthran-Oel). 

A legtisztább s leghathatósb gyógy-olaj Bergenből, Norvégiában (fel nem cse
rélendő a mesterségesen tisztitott máj-olajjal). 

A valódi dorsch-máj-olaj a legjobb sikerrel használtatik: mell- s tüdőbe
tegségekben, gttrvély (Scropheln) s angol-kór (Rhachitis) ellen. Meggyőgyitja a 
legmakacsabb köszvény s csúzos fájdalmakat, valamint idült bőrkütegeket. 

Egy üreg ára, használati utasítással egytttt 1 ft. o. é. 

3 W Raktárak a következő városokban le'teznek: ~ W 
D A C t ű i i 1 TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-ueza 7-ik szám alatt. 
r C M C U } UHL JÓZSEF (ezelőtt Stelnbaeh) ur kereskedésében, granátos-uteza. 
Aradon: Tones T.és Társa, Hógyéseen: Rausz J. özv. 

Reinhard ésBendik, Prin-
ner V. S., Bistritzky J. 

Baján: Michitsch István és 
Herzfeld Jakab. 

B. -Gyarmaton: Milován és 
Isakovits testv. 

Beregszászban: Buzáth 
Cajet. 

Beszterczén: Soltész A. 
gyógysz. 

Besterccebányán: Göll-
ner Fr. 

Boldogasszonyban: Mer-
sits F. 

Bonyhádon: Traiber A. V. 
Brassóban: Jekelius F., 

Scheider F. és Eremias 
Döme. 

B.-Csabán: Biener B. 
Csaczán: Bentsath F. 
Csáktornyán: Karass. 
üebreczenben: Göltl F. 
Dettán: Braumüller J. és 

fiai. 
Déván: Lengyel G. 
Dnnaföldvár.: Nadhera P. 
Eszéken: Argirovits G., 

Lekitsch ülés, Thürner 
J. S. fia. 

Egerben: Köllner Lórincz 
és Schuttag János. 

Eperjesen: MakovitzkyE. 
Esztergomban: Schalk-

házF. 
Érsek-Újváron: Fogd A. 
Fehérgyarmaton: Bali-

ka K. gysz. 
Győrben: Kindermann J. 

és Némethy P. 
Gyöngyösön: Kociáno-

vich T. 
Gyulán: Ferentzy A. és 

Oerley István. 
Hatszeg: Schnur F. J. 
Homonnán: Szekerák A. 

gyógysz. 1242 (17—0) 

Illókon: Kempner L. özv, 
Jolsván: Maleter Béla. 
Kaposváron: Eohn Jak. 
Kassán: Novelly és He

gedűs L. 
Kézsmárkon: Genersich A. 
Kis-Várdán: Balkányi F. 
Kolozsvárott: Wolff J., 

Binder C. H. és Dr. 
Hintz G. 

Komáromban: Grötschel 
Zsig- és Belloni A. 

Körmöczön: Forsterlmre 
gyógysz. 

Kőszegen: Csacsinovits 
Istv. és Bründl J. 

Léván: Boleman E. 
Losonczon: Geduly Alb. 
Lúgoson: Schieszler A. 
Magyar-Ó váron: Antoni. 
M.-Ujvártt: Ujváry S. 
Marosvásárhelyen: Bu-

cher M. 
Mlskolczon: Pasleiner F., 

Forly és Tömlő. 
MHrovi tzon: Kerstono-

sics A. 
Mohácson: Pyrke r k. 
Monoron: FeÜoldy Kálm. 
Moórott: Eranzel özvegye. 
Munkácson: Gottier L. és 

Köstenbaum N. 
Nagybányán: Haracsek J. 
Nagyváradon: Kiss Samu 

és Jánky A. 
N. -Becskereken : Böhm 

Izrael és Weisz Hermann. 
X.-Kanizsán: Lowák Ká

roly, Rosenberg Fr., Be-
lus és Fesselhofer. 

N.- Károlyban: Scböberl C. 
N.-Kikindán: Kisslinger 

M. és Damjanovits T. 
N.-Szebenben: Müller C. 
N.-Szombatb.: StanzelH. 
Nyitrán: Ottó Gusztáv. 

Pápán: ifj. Tscheppen J 
Pancsovan : Graff W. H. 
Pécsett: Neumann M., Si-

pőcz F. és Spitzer Sánd. 
Perja mosón: Neumann 

testvérek. 
Péterváradon: Junginger. 

Pozsonyban: Sóltz Ru
dolf, Pisztóry F. és Fi
scher J. 

Rozsnyón: Posch J. 
Rimaszombaton: Hamal-

liár K. 
Selmeczbányán: Vitko-

vits J. 
S.-A.-Ujhelyen: Deutsch 

J . iposa. 
Segesvárott: Teutsch J. B 
Selmeczen: Vitkovits J. 

gyógyszerész. 
Sopronban: Mezey A. 
Szabadkán: Brenner J. 
Szarvason: Réthy W. 
Szegeden: Kovács A. 
Szegszárdon: Brassay M. 
Sz.-Fejérvárott: Leg-

man A. 
Szolnokon: Horanszky I. 
Szombathelyen: Pillich 

Ferencz. 
Tatában: Széth Antal. 
Temesváron: Uhrmann H. 
Th.-Szt.-Mártonban: To-

perczer L. 
Tokajban: Juhász Pál és 

Brzezányi Ernő. 
Trencsénben: Groag Zs. 
Újvidéken: Steffanovits L. 

és Brammer Mór. 
Unghváron: Krauss Adolf. 
Váczon: Reichenhaller L. 

ésHufnagel József. 
Veszprémben: Feren-

czy G. 
Zilahon: HarmáthS. F. 
Zólyomban: Thomka L. 
Zomborban: Weidinger. 

kárpátnövények kivonata 
Fáykiss C. orvostudor által Késmárkon mell- és tüdőbajokban szenvedők 

számára. 
A leggondosabban összegyűjtött és kizárólag alkalmas szepesi kárpáti fünö-

vényekből készítve kitűnő hatásúnak bebizonyult szer köhögés, rekedtség, könnyű 
hurutos izgalmak, nyelő- és lélegzőmúszerek, görcsös, idegzetes, nehézkes lélegzetű 
köhögési rohamoknál, szúkmellüség, oldalszurások, idült tüdőbajok, tüdőkőrosak 
görcsös és gyengitő izzadásainál, sőt a tápnedvek meggyüléséből származó betegsé
geknél, valamint gyomor- és általános testi-elgyengülés ellen is. 

A szepesi kárpátnövény thea, és szepesi kárpátnövény bonbonok használata 
Fáykiss orvostudortól legjobb eredményt nyújtják. 1380 (5—5) 

Árak: 1 üveg kivonat használati utasítással együtt 75 kr. o. é. 
1 csomag thea » » > 15 kr. o. é. 
1 skatulya bonbon » » » 35 kr. o. é. 

9HF" A tárgyak beszerezhetők magánál a készítőnél Fáykiss gyógyszerész
nél Késmárkon; továbbá Pesten: Török József király-utcza 7-ik szám. — Thall-
mayer et Comp. — Kochmelster. — Zubek és Bátory egyetemtér. 
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Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a 

Dr. Forty-féle átalános 

SEB-TAPASZ, 
mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által 
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű 

bajokban. — Ily ba
jok a torokgyula-
dás, légcsőhurut, 
b ő r k és - barnaság, 
nártyásgyik (Croup, 
angina) mindenne-

Ŝ mü megsértések, ha-
,̂ í rapás, szúrás, vágás 
^ vagy égés által tá

madható s e b e k , 
megforrazások, da
rázs- vagy méhszu-
rások, konok-feké-
lyek, zúzatok (con-
tusiók) — meglepő 
gyors fájdalomcsil
lapítással — rögzött 
daganatok, gűmők, 
tályogok, pokolvar 

(carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, min
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vad
hús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz; továbbá a szülés 
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok 
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi 
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg. 

Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh-
fulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, 
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül 
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik. 

Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének 
számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a 
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legktilönnemübb esetekben meg
próbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyekfhasználata által 
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedettnirét kétségbe-
vonhatlanul igazolja. 1332 (9—6) 

Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomagé 1 frt. használati utasítással együtt, pos
tán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállitmány nem tejesittetik. 

Központi küldeményező raktár: Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész 
urnái király-utcza 7-ik szám alatt. 

Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. udvari gysztárában, a Lipótvárosban, 
három korona- és marokkói-uteza sarkán. — Formágyi F. gysz. 3 korona-uteza 26. sz. 
— A „szent háromsághoz" czimzett városi gysztárában a városháztéren és Emresz K. a 
váczi-utezában az „arany oroszlánhoz" és ugyanannál az uri-utezában a „két matróz
hoz," czimzett üzletében. — Botka és társánál a nagymező-uteza 45.sz.a.—Budán: 
Pichler Győző kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban Wlaschek E. gyógysz. A Tabán
ban (Ráczváros) .-'Ráth P. gyógyszerész fő-uteza. Aradon :Szarka J.-nál. — B.-Ujfa-
lun: Vass Jenő. — Békés-Csabán: BienerB. — Debreczenben: dr. Róthschnek V. E. 
és Tamássy K. gysz. — Duna-Földváron: Nádhera P. — Egerben: Plank Gy- Schut
tag J. és Köllner Lőr. gyógysz. — Eperjesen : Isépy Gy. — Érsekujvárott: Con-
legner J. — Esztergomban: Kégl L. — Gyöngyösön: Mersits J. — Győrött: 
Lehner F. — Hajóson: FallerJ. postamester urnái — H.-M.-Vásárhelyt :WolfV. — 
H.-Szoboszlón: Beszédes J. — Jászberényben: Teschler E. — Kassán • Koregtkó A., 
Wandraschek K- gysz., Megay G. és Hegedűs L. — Késmárkon: Genersisch C. A. 
gysz. — Komáromban: Grötschel Zs. — Kún-Madaroson: JungK. — Léván: Bo
leman Ede. — Makón: Weil M. — Mlskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — M.-Szi-
geten: Héder L. — Mohácson: Pyrker Gy. gyógysz. — N.-Kanizsán: Wajdits J. — 
N.-Szombaton: Pántotsek R. — N.-Váradon: Huzella M. — Nyirbathoron: 
Sztruhár J. — Nyíregyházán: Kovács S. — Pakson: Malatinszky S. — Pécsett: 
Sipőcz J. —Pozsonyban: PisztóryB.— Rimaszombatban: HamaliárK.— Rozs
nyón :Pósch J.és HirschJ. N. — Sümegen: Stamborszky. — Szabadkán: Bugárszky 
S. és König S. — Szathmáron: JurácskoD.— Sz.-Fehérvarott: Braun J. — Szom
bathelyen : Pillich F. — Temesvárott: Pecher J.E.és Quiriny A. gysz. — Técson : 
Ágoston Gy. — T.-Ujlakon: Roykó G. — Unarvárott: Okolicsny J. és Lám Sán
dor gysz. — Veszprémben: Ferenczy K. — Zágrábban: Mitlbach Zs. — Zir-
ezen: Tejfel J. 

Bécsben: Plebán F. Xav. gyógyszerész urnái a régi tábori gyógyszertárban 
István-tér Nr. 1. — Dr. Girtler győgysz. Freiung Nr. 7. — Wisinger F. az „arany 
sashoz czimzett" gyógytárában, a Schwarzenberg-téren. Prágában: Fürst J. — 
Grazban: Dr. Grablovitz V.-nál. 

Erdélyország. Kolozsvárott: Binder K. győgysz.— Brassón: Fabick E. 
és Gyertyánffy J. és fiainál. — Hátszegen :MátéfiB. gyógysz. — Magyar-Laposon: 
Breuer P. gyógysz. M.-Vásárhelyt: BucherM. — N.-Szebenben: Zöhrer I.F.-nél. 
— Szászváros: Rekert E. K. 

Főraktár : Moldvaországban: Jasslban: Jassinski A. gyógyszerésznél. 
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók 

lennének, felszőlittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő
jéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára (Ráczváros, főuteza, 590. szám) 
beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít. 

BHT" Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni 
beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban 
teljesíttetnek. 

B i z o n y í t v á n y . 
Debreczen, 1867. évi decz. 19-én. 

Tekintetes ur! Sebtapaszát a múlt évben bütyök-daganat és kisebzés ellen a 
legkitűnőbb eredménynyel használtam. Bátorkodom tekintetes ur becses kezeiből 
saját használatomra utánvétellel postán 3 darab közép nagyságút megrendelni. E ta
paszt magamon tapasztalt jó hatása következtében másoknak is több bajeseteknél 
ajánlottam, nevezetesen oldalnyilalás ellen, és igen jó sikert tanúsított. 

A tekintetes urnák alázatos szolgája Dáné István, s. k., 
ék- és diszműkereskedó. 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó által legújabb időben kiadó-hivatalában (Pest, egye-
tem-uteza 4-ik sz.) ugy mint minden könyvárusnál kapható: 

Fiedler Igiiácz. 
A TELEKKÖNYVI TÖRVÉNY 

gyakorlati alkalmazása. 
Harmadik kiadás. (XXIV, 274 lap, nyolezadrét.) Ára fűzve » ft. 40 kr. 

•fc 

Magyar általános 
földhitel-részvénytársulat. 

A magyar általános főldhitel-részvénytársulat ezennel I 
[ közhírré teszi, hogy a forgalomban levő igazolványai után' 
laz 1871—1872-iki üzletének eredményei terhére 80 ezüstl 
frt 5°/0-os kamatainak megfelelő osztalék-részlet fog 1873.] 

I évi január hó 2-ától kezdve a következő helyeken kifizet
hetni és pedig 

P e s t e n : a társulat főpénztáránál . . 2 frt ezüstben,] 
Bécsben: a franco-osztrák banknál. . 2 „ „ 
Frankfurtban : (Majna mellett): Erlanger 

és fiai háznál . 2 frt 20 kr délnémet é. 
Parisban: Erlanger Emil és társánál 5 franc 
L o n d o n b a n : K Raphael Sons bankháznál 4 sh. 

Ezen részletfizetés eszközlésével egyidejűleg fognak a július hó 20-án j 
I tartott rendkivüli közgyűlés határozata folytán osztrák értékű átváltoztatott i 
I ideiglenes részvényjegyek a nevezett helyeken a forgalomban levő igazolva-1 
I nyokkal k i c s e r é l t e t n i . I 

Ezen részvényjegyek a közgyűlés említett határozata szerint az ezüstben I 
'történt 80 frt befizetés 97 frt 75 krral osztrák értékben leszámítva s az 1871— J 
11872. üzletévre eső felülosztalékból, darabonként 2 frt 25 krral kiegészítve 100 ( 
I osztrák értékű a társulat pénztárába befizetett forintot képviselnek, mely befi-1 
zetés a részvényjegyeken látható bélyeg által el van ösmerve. 

^ ^ i r * Az osztalékrészlet kifizetése s a részvényje- j 
jgyek kiadása az ideiglenes igazolványok visszaváltása! 
I mellett történik, miért is azok sorjegyzéke kettős pél- ' 
dányban bemutatandó. 

Pest, 1872. dec. 15-én 

io66 s. Magyar általános főldhitel-részvénytársulat. | 

Heckenast Gusitáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-uteza 
4. ez.) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 

Falusi gazda naptár. 
Szerkeszti dr. Farkán Mihály, földbirtokos. — Ára 80 krajctár. 

Naptári jegyzék-könyvecske 
gazdák számára. 

Szerkeszti Jurenák A. — Ára kötve 1 forint 40 krajezár. 

Nemzeti nagy képes naptár. 
Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal. Számos képpel. 

Szerkeszti ÁLDOR IMRE. 
ö t ö d i k évfolyam, 168 l ap , 37 k é p , 12 fehér papir-oldal. 

Igen disces boriiékbn fttzve csnk 1 forint. 

Magyar nők házi naptára. 
Szerkeszti K. Beniczky Irma. — Ára 60 krajezár. 

Ifjúsági naptár. 
Számos képpel. Szerkeszti K. Beniczky Irma. — Ára 50 krajezár. 

WJ fft l t naptár . 
Egész nagy ív, ára 20 krajezár. 

Színházi naptár. 
Ara 80 krajezár. 

Megrendelések, melyek legalább Z forintot tesznek, s egyenesen 
a fennevezett kladó-hivalahoK a járnlék beküldésével intéz-

tetnekT vagy pedig postai utánvétel mellett kívántatnak, pontosan é* bér
mentve küldetnek szét. 

Heckenast Gusztáv kSnyrkJadó-niYatala, 
Pesten egyetem-uteza 4-ik szim. 
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Lepdiesöbbnek tapasztalt s a le 
Dr. Bérfnguler L. 

KORONA-SZESZE, 
( v a g y a kölni vlz qnintessentlája) 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 eredeti üvegcse ára 1 forint 2 5 krajczár. 
Legkiválóbb minőségben — nemcsak mint igen kellemes 

szagos és moedóviz, hanem agy is, mint az élet-szellem ébresz
tésére és az idegek erősítésére szolgáló dicső gyógyszeres se
gélyszer. 

Dr. Sun de Boutemard 
ILLATOS FOGPASZTÁJA 

gkedvezóbh sikerrel meprobáU 
AROTSl :«g: BORCHARDT 

orvos tudor ^^•nmmnaaa 

ILLATOS NÖVÉNY-SZAPPMA, 
a bórszin szépítésére és épségben tartására, megpróbálva min
den afféle bőrszenny ellen, ajánlható továbbá mindennemű fürdő
nél sikeres eredménynyel-, CZ bepecsételt csomagokban, árai 

4S njkr. = 

l>r. L1ADES tanár ^ ^ 
NÖVÉNYI RÜDAS-HAJKENÖCSE, 
előmozdítja a haj fényét és ruganyosságát s egyszersmind a 
fejtető szilárdítására is igen alkalmas; ~ eredeti darabok

ban, ára iO ujkrajczár. ~ 

BALZSAMOS OLAJBOGYÓ-SZAPPANA, 
mint enyhe s egyúttal hatályos napi mosdószer még a leggyön
gédebb bőrű hölgyek és gyermekek számára is a legjobbnak I 

ajánlható; ~ eredeti csomagokban, ára SS ujkr.~ 

Dr. Béringnier L. 

NÖVÉNYGYÖK-HAJOLAJA, 
hosszabb használatra elégséges üvegekben, ára 1 ft., 
a legalkalmasabb növényi alkatrészekből összeállítva a haj ael 
szakáll fenntartáséra, erősítésére és szépítésére, s az oly kellé-1 

motlen fejkorpa és bőrmoh-képződés eltávolítására. 

Dr. K O C H 

XÖYKXY-CZUKORKAI, 
(eredeti dobossokban,) ára 3 0 és SS ujkr. 

Ezen, a legkiválóbban alkalmas fú-j»és nö
vénynedvekből áUapcdottságra hozott növény-
czukorkák, a legelismertebb véleményezések nyilvánításával ta
lálkoznak és különösen köhögés, rekedtség, torokbán talmak, I 

zett üveg-tégelye*oen,; ara O J VJKT. , elnyákosodások stb. eceteiben csülapitólag hatnak. 
K f A föntebb elősorolt, hasznosvoltuk és szilárdságuk által annyrra kedveltekké vált különleges czikkek, 

a valódi minöaégérti jótállás biztosítása mellett, következő városokra nézve egyedül s kizárólag kaphatók : 

Török József Jezovitz H. Scholz J. Kiss E. Sztnpa G. 

'/t és '/> csomagokban, ára 70 és 35 ujkr. A legol 
csóbb, legkényelmesb s legbiztosabb tisztítószer a 
fogak és foghus épségben tartására; ezen paszta, 
egyidejűleg az egész szájüregnek igen jótékony fri 

seséget kölcsönöz. sr^j 

^ 1 Dr. Béringuier L. 

[NÖVÉNYI HAJFESTÖSZERE 
(tokban, kefécskével és csészével, teljes készülék,) 

> » — _ ^ | ára 5 ft. 
Mint a czélnak teljesen megfelelő és átalában ártalmatlan 

awer ismertetett el a haj és szakáll, valamint a szemöldöknek 
bármely tetsző árnyalatbani tartós festésére. 

Dr. I I A R T I X G 

CHINAHÉJ-OLAJA 
a haj fenntartására és szépítésére, (be
pecsételt s bélyegzett üvegcsékben ára 

85 ujkr. 

, _ ^ J Dr. HARTUNG 
NÖVÉNYHAJKENÓCSE, 

a haj nővé* ujraébresztéaére és élesítésére, (bepecsételt, bélyeg 
aett tivegtégelyekben,) ára SS ujkr. 

Odontaline, 
szájvíz 

Maczuski A. illatszerésztöl 
Bécsben. 

Ezen szájvíz, mint legjobb szer fogor-
vosilag ajánltatott a fogak fentartására, 
s a foghus erősítésére, felolvasztja az 
oly káros borkövet, a fogzománczot erő
siti Í szépíti, s minden fogfájdalmat 
gyorsan csillapit, a szájürnek jótékony 
frisességet s kellemes illatot kölcsönöz. 

1 üveg Odontaline szájvíz ára 1 ft. tOkr. 
1 porczellán-szelencze Odon-

tine fogpaszta ára . . . . 1 » — » 
1 skatulya Odontine fogpor 

ára 1 » — » 
Maczuski A. illatszerészete 

B é c s b e n , 
Karntnerstrasse 26. sz. a. 
K a p t ó P e s t e n : LueffM.,Dorottya-

utcza 3. sz. Tftrftk József, király-utcza 
7. sz. Vértesy Sándor, Kristóf-tér. Va
dász F. , uri-utcza. Kertész és Eisert, 
Dorottya-utcza. 1428 (8—12) 

PESTEN: 
BUDÁN: 

gysztár a „sz. lélekhez1 

király-utcza 7. sz.; 
gysztár a „Magyar 

királyhoz' 
városi gyógysztár; gyógyszertár 

a „kígyóhoz"; 
gyógysztár a szé

natéren. 

üdvari gyógy- Ráth P. f l -BITT. ! i V BakatsA. Proc 
•mmmtt S Z e r t a r : gyszerész. Tabán. Í J J l l j t v J C k J l • - gyszertár; kereskedése 
valamint a kővetkező magyarországi t. ez. ezégeknél . és a hozzá kapcaolt részekben 

Tyroler és Schle- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * A.-Kabin 
singer. 

A lmás : Koby Beck. 
Altsobl: Lange Károly. 
Arad : Tedeschi J.. Ad. Schaffer 

gysz., Éliás Ármin és Jul. de 
Schwellengreber. 

Bann: Ochs Samu. 
Baja: Klenancz és Babocs. 
Bártfn: Waniek és társa. 
R.-Gyarmat: Havas Gyula gysz. 
Besztercze: Kelp Fr., Dietrich 

és Fleischer. 
Besztercze-Bánya: F. Göllner. 
Bonyhád: Straicher B. 
Breznobanya: Göllner és fia. 
Böszörmény: Lányi M. 
B a z i n : Nagl L. 
Brassó: Stenner F. , Jekelius 

F. gysz. és Fabik Ed. gysz. 
Csáktornya: Kárász A. 
Csongrád: Bányai Antal. 
Csakvár: Lukács Gyula gysz. 
Debreezen: Czanak József, 

Rothschneck Em. gysz., Ge
rébi és Hannig. 

D é v a : Bosnyák A. 
D.-Földvar: Nádhera P 
D e é s : Krémer S. 
D. -Bozsan: Brayer Ad. 
Krseknj var : Latzko F. és fia 
Eperjes: Pap J. S. és Holenia 

G y u l a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

II. M.-Vásárhely : Braun J. 
Hommona: Feuermann S. 
Heves: Blau J. 
Ig ló : Tirscber G. gyix. és 

Hajts János. 
Ipo lyság : Winter Alex. 
Jolsva : Maleter A. gyógysz. 
Kalocsa: Behr Lipót B. és Brú

der és Horváth Károly gysz. 
Kaposvár: Kohn Jak. 
Kassa: Eschwig E. és fia, Quirs-

feld K., Münster Gyula és 
Megay G. A. gysz. 

Késmárk: Genersich A. gysz. 
és Faikiss J. gysz. 

Kecskemét: Milboffer J.gyaz. 
Komarom: Belloni A 
Kisújszál lás: Nagy S. 
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és 

Engel J. gysz. 
KftrmAcz: Ritter J. özvegye. 
Knn-Szt . -Mlklósi Csappó G. 
Koszra;: Brttndl J. gysz. 
Kézdivásarhely : Fejér L 
Lippa : Csordán A. 
Losonez : Plichta L. gysz. 
Lőcsén: Zeller István gysz. 
Lnbló : Glatz J. 
Logos : Schieszler A. fiai 
Léva: Bo'eman E. gyógysz. 
Makó : Nagy Adolf gyógysz. 
Magyar-Óvar : Czeh S. 
Marczal l : Isztl Nándor. 

Eszek: Czurda Rudolf gyógysz. Marosvásárhely: Fogarassy J 
MPT.A-Kft vesd : Klein Józsefé IEger: Pillér j ^ ^ ^ ^ 

Esztergom-. Rudolf M. I 
l'acsev: Hirschl D. ^ ^ ^ ^ 
Fehértemplom (Bánát): Sie-

gel J. H. 
Foaiaras: Megay G. A. gysz. 
Gyöngyfa-. Mersits János gysz. 
(ienrxenberg: Hensch Ed. 
Gölnlez . Fischer C E. 
fiyér: Neme hy Pál. 
« > -*z t . - Mtklóa: FröhlichE , 

"Oláh és Hain. 

Í
Gyula: Oerley Istv. gysa. és 
- WinkW F. E. 
Hogy ész: Rausz W- és fiai. 

Mezó-Kttvesd : Klein József és 
társ. 

Mlsko lea: Medveczky F. gysz. 
Forty és Tömlő és Pasteiner F. 

Munkács : Haupt J. L. és Ho • 
rowitz S. 

Malaczka: Röbrich J. gysz. 
Mohács: Deutsch Ant. 
Nagy-Banyn : Haracsek J. 
Na«y-Abony: Lukács A. gysz. 
\ » « > - K a r o i y : Schöberl C. 
X.-Halmagy: Neubauer J. 
Nagy-Mibaly : Brenning F. és 

Albrecht Ede. 
i Nyírbátor: Legányi E. 

Nagy - V a r a d : Huzella 
Janky A. és Perlits Lajos. 

Nagy-Kanlz«a: Rosenfeld A., 
Sehwarz Ad. és Roaenberg F. 

Nagyklb lnda: ManojlowitzP. 
N a g y - S z c b e n : Zöhrer J. F. éf 

Lurz J. 
Ny íregyháza: B Reich és Pav-

lovitz Imre. 
N a g y - B e c s k e r e k : L. Arseno 

vits és Böhm Isr. 
N a g y - R A c z e : Naudrá«i M. 
N a g y s z o m b a t . Heuffel C. F. 
Ny i tra : dr. Láng E. gysz. 
N a g y - K a l l ó : Mandl S 
N a g y - E n y e d : Horváth C. 
Olaszy (Wallendorf): Roth R. 
Oravicza: Schnab-lGy. 
Orosháza: Benedik József. 
Ó-Orsova : Böhme K. könyvk 
P a k s : Flórián J. 
Pancsova : Huber J. 
P á p a : Bermtiller J. 
P é c s : Zách K , Zsolnay W. és 

E , Lechner testvérek és Ko
vács M. gysz. 

Pétervarad: Junginger L. C. 
Pozsony : Grossmann A. F., Fi

scher János, Kiss Clarus ir
galmas rendi gysz., Heinrici F. 
gysz. és Kesztler Gy. 

Putnok: Fekete F. gysz. 
R e p s : Szentpét eri János 
Rimaszombat: Kratschmar K 

és Imre István. 
Rozsabegy: Jureczky pysz. 
R o z s n y ó : Feymann Antal. 
Honi . -Lúgos. Popovits J . 
Sasain: Müke A. gysz 
Senesvar: Miszelbacher é *i•: 

Se lmecz : Dimák J. C. 
Szombathe ly : Tempel F. 

és Pillich F. gysz. 
Székesfehérvar : Deutsch R., 

Légmán A., Braun J. gysz. 
és Dieballa György gysz. 

Szamosnjvar: Placsintár G 
és fiai gysz. 

S z . - E g e r s z e g : Izsó F gysz. 

Heckenast Gnszláv könyvkiadó-hivatala 
ban (Pesten, egyetem-utcza 4. sz.) megjelen 

és minden könyvárusnál kapható: 

Uj olcsó és teljes kiadás 
négy kötetben. 

Kisfalud! 
Kisfaludy Károly 

minden munkái. 
A Kisfaludy-társasás? megbizásábó 

szerkeszté 
TOLDY FEKENCZ. 

Hatodik ö s s z e s k iadás . 
Négy kötet fűzve 4 ft. 

S z a r v a s : Réthy V. 
S z a t h m a r : Weisz J. 
S z a b a d k a : Farkas J 

mony J. 1 2 ^ 
S z e g e d : Kovács Alb. gysz. és 

Burger és Dörner. 
Sx . - l dvarhely : Kauntz J . A. 
Szentes Várady Lajos gysz. 
Szereda: Gozsy A. 
Szép.-Várai ja: Steller Nándor 
Sz . -Keresztár: Binder M. 
S z a s z - R é g e n : Kinn Ján. G 

és Wachner T. 
S iklós : Holmik F. gy 
Sztgeth : Tyrnauer G. és Beér 

Szín.-Váralja: Weisz M. 
S z . - S o m l y ó : Ruszka Ign 
S z o b o s z l ó : Túry J. 

I Sopron : Eder F. gysz. Pach-
hofer , Mezey A. gysz. és 
Reckert D. gysz. 

Szolnok : Horánszky Istv. gysz. 
S. Sz t . -6yArgy: Sigmond és 

Bogdán. 
Temesvár: Quiriny A. gysz 

PecherJ.E. gysz., Jahner K 
gysz. és Kuttn M. ^ ^ ^ ^ 

T.-Sz.-Márton: Soltész L 
Thorda: Rigó J. Fnedr, 
Trenesén : Kulka Izid. 
Topo lya : Sárkány L. gysz. 
Unghvar: Liszkay J. 
Uj-Becse: Weliacha jun . 
t j v l d e k : Brammer M., Stefa-

novicz L. és Ratkovits Istv 
Vagnjhe ly : Löwinger S. 
Versecz : Fuchs J. és Moldva 

j nyí Sándor gysz. 
'Várasd : Halter A. gysz. 
Veszprém : Guthard fiai. 
Vakovár: KraicsovicsA gysz 
Zenta: Waits testv 
Zomboly: Schnur Fer. Józs. 
Zombor: Popits J. ésFalcione 

Gyula. ^ ^ ^ ^ ^ 
Zágráb: Cejbeck J J. gysz 

és Hegedús Gyula. 
Zlmony: Joannovicz A D 

Cs. és kir. szabadal
mazott, a maga nemé
ben egyetlen hatású 
patkány- és egér-

Irtószer. Egy bádog doboz ára 1 ft., 6 
doboz S ft. o. é. 

Cs. és kir. szab. gyökere
sen ható poloska-Irtószer, 
bútorok számára. Egy üveg 
ára 4 0 kr. 6 üveg t ft. o.é. 

Fölülmulhatlan hatású poloska-lrto-
szesz , falazat számára. Festésnél, me
szelésnél vagy falak mázolásánál a fes
tékbe, mészbe vagy vakolatba keverésre 
alkalmas. Egy pintes üveg ára 1 ft., 6 
pintes üveg 5 ft. o. é. 1 pintes üveg elég
séges egy középnagyságú szobára. 

Specialitás, kitű
nően biztos és gyöke
resen ható sváb-bogar 
(Heimchen) irtó-por. 

, 1 csomag ára 3 0 kr., 
' 6 csoma g ára 1 ft. SO kr. 

Valódi persa rovar- por. 
a bolhák, molyok.legyek, han
gyák stb. kiirtására. Egy nagy 
üveg ára 4 0 kr., 6 nagy üveg 
X ft o. é. — Egy kis üveg ára 
SO kr., 6 kis üveg 1 ft. o. é. 

srw A legcsekélyebb megrendelések 
is, a illeték beküldése vagy utánvét mel
lett, pontosan teljesíttetnek. Minden 
czikkhez a szükséges használati utasítás 
mellékelve van. 1 2 9 2 ( 2 4 - 2 4 ) 

BasF* Nagybani árszabályok a t. ez. 
gyógyszerész és kereskedő urak kívána
tára dij- és bérmentesen megküldetnek. 

*•** Alólirt gyár, kölcsönös meg
egyezés folytán, egyszersmind városi há
zak, falusi birtokok, gyárak, áruraktá
rak, kórházak és egyes helyiségeknek sze
mélyzete által a nevezett férgektőlimeg
tisztítására kezesség mellett vállalkozik. 

B a V Azon hathatós eredmények kö
zül, melyek féreg-irtó szereim alkalma
zása által e'érettek, csupán a következő
ket vagyok bátor kiemelni: a magy. kir. 
miniszter-elnökség és magy. kir. belügy
minisztérium palotái; továbbá Festetich 
Ágoston és Festetich Dénes grófok pa
lotái stb. stb. 

Számos megrendelést vár: 

n E i * * B.. 
magyar, kir. szab. vegy-szerek gyára a 

férgek gyökeres kiirtására 
Pesten, három korona-ateza 9. 

Kiadó-talajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1873. (egyetem-uteza 4-ik szám alatt). 




