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A J ÍIk *
vegyes tartalmú hetilap.

M egjelen minden szerdán és szom baton.

S z e rk é z tő l  Iroda.
hova a lap szellemi részét illető k(llde 

mények intézendők :
ÁLLAMI TANITÓKÉPEZDÉBKN. 

Levelek csak bérinentesen fogadtatnak 
el. Kéziratok nem adatnak vissza.

K indóh iva tn l:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba — N á n a y  L a j o s  

könyvnyomdájába — küldendők be 
(Bódog-tér, Scheibner-féle ház.)

■ > l S a »  A i r n  „T. R -s.

A pénzeslevelek és kocsipostai csomagok 
göugyöiése és pecsétlése.

Midőn valami csomagot a postán feladni és elküldeni 
akarunk, gyakran megesik, hogy a kezelő postatiszt azt el 
nem fogadja, hanem jobb csomagolás végett visszautasítja. 
Ily eljárás bennünket bosszant s hajlandók vagyunk azt a 
kezelő tiszt szeszélyének felróvni. Máskor számunkra érkizik 
valami küldemény. Papirboritékja (oszladozik, egyes dara
bok talán kivesztek, vagy könnyen kiveszhettek volna, ismét 
a posta az, mely ellen indulatunk árja csapkod. Pedig 
egyik, mint a másik esetben gerjedelmünk indokolatlan, 
mert midőn rosszul csomagolt küldeméuy föl nem vétetik, 
az csak a fél érdekében történik, midőn összevissza kuszáit 
küldeményt kapunk, annak oka a rosszul csomagoló feladó. 
Azért hasznos szolgálatot vélünk tenni szives olvasóinknak, 
midőn a jelenleg szabályozó rendeletet egész terjedelmében 
a következőkben közöljük :

I. Pénzeslevelek csak jó minőségű papírból készült bo
rítékokban, jó minőségű peesétviaszból álló és vésett pecsét
nyomóval lenyomott üt ép pecséttel lezárva fogadtatnak el.

A  borítékhoz sem voualozott, sem fekete vagy színes 
szegélyű papirt használni, sem a czimiratbau a  czimzett 
nevét, a lendeltetési helyet vagy egyébb feljegyzést aláhúz
ni nem szabad.

Ha a pecsétben hetük, név vagy egyéb szavak fordul
nak elő, ajánlatos vagy a pecsétnek fekete lenyomatát al
kalmazni a viaszpecsét mellé vagy az esetleges betűket, 
nevet vagy szavakat felírni.

A bankjegyeket a borítékba való helyezésük előtt kü
lön papírba kell burkolni, és ha kevés nagyértékü bankjegy 
van, czélszcrü azokat ezen belső papirburokhoz hozzá 
fűzni.

f á i C I l
Ilonli dal.

Magyar yagyok, fáj a szivem,
Hazám, ha sorsodat nézem,
Sorsod mikor fordul jobbra ?
Talán soha . . . talán soha

De nem l Jobbra fordul bizton,
Boldog, viruló lesz a hon 
Erős, nagy lesz, mint volt régen,
S híres a föld kerekségen.

Az lesz ! mert a honszeretet 
Ór’jás tetteket művelhet.
Szeressük őt szívvel, tettel,
S éltünk adjuk értté, ha kell.

Honom, imádlak, szeretlek,
Amiképen mást nem lehet.
Mást nem akar e s z ív  s  ajak,
M int: hazámért éljek, s haljak 1

irvalányhaj . . .
Árvalányhaj a kalapom mellett,
I t t  a délibábos rónán termett,
Hejh, termett még más is itt e rónán: 
Uz termetű, bogár szemű rózsám.

Czélszerü pénzes levélboritékot minden postahivatalnál 
kaphatni darabonként egy krért.

H a a küldendő pénzösszeg oly tömeget képez, hogy 
borítékban czélszerüen elhelyezni nem lehet, fonákjával 
kifelé fordított viaszos vászon, tartós gyolcs vagy bőrbe 
kell csomagolni. — Hasonló göngyölet alkalmazandó ékszer-, 
és ezüst-, valamint egyátalán csekély sulyokhoz képest 
nagy értékű küldeményeknél.

II. A csomagoknak úgy kell göngyölve lenniük, hogy 
tartalmukat a göngyöld külső befolyás ellen megvédje.

A  csomag tartalmának természete, a hosszabb vagy 
rövidebb, vizen vagy szárazon, vasúton vagy tengeren való 
szállítás majd egyszerűbb majd erősebb, tartósabb göugyö- 
lést igényel.

A kelforgalomban a csomagok a föladó egyenes kí
vánságára és veszélyére kivételképen gyengébb güngyölettel 
is elfogadhatók, ha a csomag nyilvánított értéke a 100 
forintot meg nem haladja és különben is nem képvisel sú
lyához képest nagy értéket. — Ily esetben a felvevő pos- 
taküzeg úgy a szállítólevélre mint a feladóvevényre felírja : 
„gyenge göngyölet." — Ily göngyölet megsérülése esetén 
a feladónak kárpótlásra nincs igénye.

Küllődre szóló küldeményeknek azonban nem szabad 
gyengén göngyölve lenniük, mert ezek a határon viszauta- 
si tatnak.

A közönség érdeke, hogy készpénzt más tárgyakkal egybe ne 
csomagoljon, mert a pénz hiányozásaért kárpótlás az erő
sen göngyölt csomagok megsérülése esetén sem adatik.

A csomagoknak átalában pecsételve is kell lenniük és 
pedig úgy, hogy a pecsétek megsértése nélkül a csomag tar
talmához hozzá férni ne lehessen.

Pecsételés nélkül csak lakattal bezárt utazó táskák,

Mint szeretem I szeret ő is engem.
Kincsem&dta, bodorfürtü szentem!
A rilágot feljárhatnám értté,
De olyan lányt nem találnék mégse.

(Jász-Ladány.)
Lakos Uyula.

Magyar nyelvünk buvárlatálioz.
— Szentelvén,. — .

Utóbbi pályamilvecskétn dija épen azon kiórdemült veterán 
tanár nrnak jelenlétében kézbesittetett nekem, akinek tiszteletére 
hozom köztudomássá ezen sorokat.

Hallgatta ő a föpásztori jelentést, értesült a kitüntetésről, s 
nem vonta meg tőlem becses részvételét ez örömben, süt emlé
kezvén a régiekről: az e lapokban megjelent „történelmi elme- 
futtatás" czikkemért az elismerést szeretetre méltó szavaiban volt 
szerencsém átvenni.

Minden komoly irányát ama cikknek helyeselvén — mondá 
a tisztelettel említendő tudós ur — egyet nem tudok mégis benne 
jónak találni. E szót : forbát.

Hárman voltunk együtt, s kiki örömmel szőtte nyelvtani dls- 
cursusunk gondolatait.

A forbát szónak törvényessége mellett én Bajza Világtörté
netére hivatkoztam, aki sokszor tünteti föl ezen elavult szót' 
Hánytuk, vetettük szócserénk alatt az akadémiai szótárt i s ; tag-



bóröndök jól abroncsolt hordók, erősen beszegezett ládák, 
továbbá vadhús, fegyverek, szerszámok, géprészek, vasrudak 
s efféle egy darabból álló tárgyak fogadtatnak el, ha az 
osztrák-magyar uiouárcliiába, Németországba, Olaszországba 
vagy a Svajczba vaunak czimezve és érték nincs nyil
vánítva.

A pecsételésbez csak jómiuőségii peesétviasz használandó. 
A ki rósz minőségű pecsétviaszt használ, ennek következ
ményeit maga tartozik viselni.

IJa a csomaghoz szállítólevél is szükséges, ennek 
ugyanazon pecsétleuyomattal kell ellátva lenni, mint aminök 
a csomagon alkalmazva vannak.

Szállítólevél szükséges minden csomaghoz 50 gramon 
íelill és pénzeslevelekhez 250 grammon felül. Az 50 gra
mon alul csomagokhoz csak akkor kell, ha azok nem le
vél alakúak.

A czimirat Írassák teljesen magára a göngyöletre. Ha 
azonban e czélra a göngyöiet nem volna eleg nagy, vagy a 
güngyöleten csak nehezen lehet írni : ez esetben legalább a 
czimzett neve, vagy az ezt jelző betűa ós számok, a ren
deltetési helye, az érték és esetleg az utánvétel legyen a 
göngyöletre Írva. A  czim oly szabatosan és tisztán olvas
hatóan legyen írva, hogy a czimzett azonossága és tartóz
kodása iránt minden kételyt kizárjon.

Ha a czimet göugyöletre Írni egyáltalán nem lehet, ez 
esetben azon papírlapot melyre a czim iratik, nemcsak szé
leivel, hanem egész lapjával a csomagra kell ragasztani.

Aranyt, ezüstöt, ékszert vagy pénzt, és efólét tartalmazó 
küldeményekre is, melyek értéke 100 Irtot meghalad, sem 
más tárgyat ragasztani nem szabad, mely a göngyöiet eset
leges sérülését eltakarhatná.

A gyorsan romló tárgyak göngyöletéu és szállító le
velén legyen kitéve a „gyorsan romló“, — a törékenyekén 
a „törékeny" megjelölés, vagy az utóbbiakon a törékenysé
get jelző szokásos palaczk-alak.

A Fiume és Triesztbe, valamint a külföldre szóló kül
deményekhez esetleg szükséges vámnyilatkozatok száma és 
kiállítása, vagy a csomagolás és pecsételés feltételei, vala
mint a czimirat szerkesztése iránt a felvevő postaközeg, 
esetleg a postahivatal főnöke ad bővebb felvilágosítást.

Budapest, 1879, deczember 8.

A m ag). kir. postaigazgatás.

L e v e l e z é s .
Búcs-AIuihb, 188U. február hó.

Múlt, hó 31-én volt a „Oaciuo bál* az egyleti könyv
tár javára. A fesztelen jó kedv, mind ott uralgolt a rit- 

I kaságok közé tartozik, mi abból is kitüuik, hogy a díszes 
! társaság csak reggeli 7 órakor oszlott el, magukkal vivén 

egy kedves mulatság emlékét. A jelenvolt szépek közül kő
vetkezőket jegyeztük fel : Piukovics Ilona k. a. Boromisza 
nővérek, Milasevits nővérek, Mélykutról, Antal nővérek. 
Knrcsay Ida k. a. Borsodról, Hnátkovszky Mariska k. a. 
Katymárról, úgy Kovacsics Nagy Marta úrnő, Martinovics 
Warner Josefa úrnő, Horváth Scliöft Panni úrnő stb. H.

j*j A szerb vasúti csatlakozások ügyében az clsií tárgya
lás, — Írja a „M. F.“ — a külügyminisztériumban, Schvegel osz- 
tályfónök, Beretvás a magyar pénzügyminisztérium képviselője és 
Mavics szerb miniszter részvétele mellett január 31 én megtar
tatott..

Alapját képezte e tárgyalásnak a közös kormány és Szerbia 
között múlt év julius havában megkötött egyezmény, melyet az 
akkori szerb képviselő, llanko Alimpics miniszter Belgrádiul vilt, 
de mely a szerb kormány által jóvá nem hagyatott. E tervezett 
egyezmény következő határozatukat tartalmazta: a belgrád-nisi 
vonal mindenekelőtt kiépítendő, az építés Belgrádiéi kezdetvén meg. 
ilárum év alatt a vonalnak kiépítve kell lenni. A Zirnony illetőleg 
i’aucsuvauál szükséges Indák valamint a kellő partépitmények kö
zös költségen aliitandok és lartandék fenn. A transita szállítmá
nyok kezelése, relakcziák sat. teaintetébeu a szerb kormány bele
egyezett abba, hogy az osztrák-magyar szaliitináuyok a szerb vas
utakon ep úgy kezeltessenek, ,iumi a szerb szállítmányok es 
megfordítva. ív Határ- és csatlakozási vonaluk forgalmat s a vám
hivatalokat illető egyen Uatározmányok is elinieztetteK ez egyez
mény tervezetben.

Ezen egyezményben íoglalt összes határozatok képezték a 
jelenlegi tárgyalás alapjat es inkább elvi irányban diskuiaitaltuá, 
nnre amaz általános szempontok, melyek a folyamatba Joli tárgya
lásnál mindkét részről lekiutelbe veendők, lettek mega lapítva. A 
tárgyalás tovább tarlóit 4 orauai, 11 órakor délelötL kezdődött es 
3 es fél órakor lett csak vege. A részletekkel — eltekintve a l e 
dolgozandó anyag halmazától, melyre nézve alta.áuos nézetek cse
reitettek ki, — már azért sem luglalkozhatiak a tárgyalók, mert 
a magyar kormány képviselői közül csupán Beretvás tanácsos érke
zett Becsbe, s Iiibáry közlekedésügyi minisztériumi tanácsos csak 
mára váratott.

latuk e szónak taláu német eredetét a „vor" előtag értelme 
nyomán, de akkor meg a „bál" gördített akadályt élénkbe.

Eszuieláncolatüál fogva inoinlá az ismert történet- s nvelv- 
buvár : „magyar nyelvünk spk szavában sajátságos alkotást derítünk 
föl, Így e szó „ígér" eme fogalombúi származott: az adott szó 
teljesítéséig ér valamit, innét aztán Ígérni annyit jelent, mint nem 
csak szót adui, hanem azt beváltani is, vagy különben nem ér semmit, 
ígér tehát egy cselekvést föltételez határveto raggal."

Szikra volt ezen gondolat lelkembe, s én általa ezen búvár- 
latra tüzeltettem.

Őseink nyelve érintkezésbe hozatott a classikai latin nyelv 
forgalmával. Ők is tanulták ismerni a nyelvképzök, szabadságát. 
Nevezetes egy alkotás maradt főn máig is e szóban „Cadaver" melynek 
minden tagja egy-egy önálló szónak megrövidítése folytán összefoglal
tam helyes egy nevet képzett olyan tárgyra, melynek megfelelő lég 
kifogástalan lön az elnevezés s általánosan elfogadva is. C'aro clata. 
Termikus hullát jelent, s ezen magyar szóban nyelvszerzöink 
is lehetőleg megktizeliték a latinok eljárását.

Avult „forbát" szónk se, más képezmény ; ismeretes, hogy 
ezen szó megtorlást, viszufizetést, tán lakolást akar kifejezni. Né
met hangzású „Vergcltung" jelentése elfogadott szó. Mi magyarok 
elfelejtettük már régi jelentőségét. Nem cselekszünk azonban hely
telenül, ha felelevenítvén illetékességét, eredeti jogaiba helyezzük 

vissza.
Visszatorlásnak előzménye a sérelem, sérelem pedig bátorsá

got tételez föl. Az indulatoknak szokásos hullámzatában sértésekre

mindig elégtételül szolgált a viszszafizetés. Nyelvképzöink, szdal- 
kotóiuk lélektiulósok is voltak, s a sértett lelkűidnek első harag- 

1 ját fogták fö', amely harag azon gondolatot kelté föl a bántott 
szívben, miként n sértem merőnek /onlitaudja idtorsógát, ami 
ugyanaz, mint lakóitatűi a bántalomért, visszafizetni a merészsé- 

1 get, kimérni az érdemiéit jutalmat.
! Nézetem szerént tehát „forbát" elavult szavunk helyes 

n apon állva közhasználatú szavaink közé karolható föl, mert lélek
tani igazsága mellett a szóalkotás rendes körülményei között 
szülemlett, nyelvbirtokká.

Legyen : hogy /ordítok fuítorságodou, vagy /orgatom 6cftor
ságát, egyre megy ki; legelőbb mérkőzést idéz elő az ellenféllel, 
aztán küzdelmet, s ha volt módjában, legutóbb a megtorlást.

Magasabb szempontbul Íróink, tudósaink a forbátiiak ezen 
I hatalmát a sorsra is úgy ruházták át, mint emberi társadalmaink 

rendes viszonyai között az igazszolgáltatásra. Innét ered, hogy a 
merénylők bátorsága az itélöszékek hatalmival fordittatik vissza, 
ahol egyszersmind kiegyenlítés szolgálta tik a végbevitt sérel
mekért.

Ennyit a „forbát." szóról.
Ha ezen elmélkedésnek érdemteljes keletkeztutője — a sze

retve tisztelt magányba vonult tudós — megelégedve van eme 
nyelvtani fejtegetéssel, úgy a sikernek érdeme egyedül övé, nem 
annak írójáé. Könnyű azon utón járni, amelyet tapasztalt férfiú 
alaposan ismerve másnak kimutat.

Alulírott örömmel fejezi ki e sorokban iránta mély tiszte-



H l  KEK.
— At idei lövészegyleti bál fényesen sikerült. A tiszt11 

jövedelem a üt) irtot lelülhaladta.
— Nemeslclkil em berbarátok. Somogymegye Marczali 

községéből írják a Ilonnak, hogy Széchényi Gyula grót naponkint 
VJ szegényt táplál és vagy 70 szegényt a legszükségesebb téli 
ruházattal lát el. Hunyady Imre gróf kéthelyi uradalmán iskolát 
meg kisdedóvó intézetet alapított és azok lönta-tásáról gondos
kodik.

— Visszatérő hadcsapatok. April és május hóban Bosz
niából és Novi-bazárból több hadcsapat érkezik haza s azokat i  
mások váltják tel. Visszatér pedig : A Memlel-téle csaszlaui 21-ik 1 
gyalog-ezred (Mostarból,) az Airoldi-féle zombori 23. ezred (Bi- 
hácsból,) az Albrecht íöherczcg-fóle kaposvári 44. ezred (Plevljéböl,)
a Lipót föherczeg féle zágrábi 63. ezred (Banyalukából,) a báró 
Philippovics-féle péterváradi 70-ik ezred (Travnikból) s néhány 
más nem magyarországi ezred. Ezek helyett más ezredek mennek 
az okkupáit tartományokba.

— l'J szerkezetű porhanyitó  vasborona. A gazdasági 1 
egylet titkára Rácz Vilmos, az eddigi boronáktól egészen elütő , 
vasboronát készített s azt a közeledő tavasszal már a gazdaközön- j  
seg rendelkezésére bocsataudja. A borona tisztán kovácsolt vasból 
készült, egészou vasbóli 4 kerékre alkalmazva, merev és 4-íéle uj | 
szerkezetű késekkel vau ellátva. Az első kesek török, az utána 1 
következők osztók, a harmadik sorbeliek porhanyitók, az utolsók 
simifók, ezen kések tetszés szerint (utasítás alapján) helyezhetők
a szerint, a mint a porhanyitásou kívül tarackot gyomot irtani, 
vagy zabot, árpát stb. alátakarui, különféle megvetésekhez sorokat 
készíteni akarunk. Minden munka kulöuléle távolságban és mély
ségben eszközölhető. A porhauytlás jelesül őszi vagy tavaszi szán
tás után tetszés szerinti melységben.

A borona fő rendeltetése szerint a készítő nevével „porhanyitó 
vasborona", minden nagyságban szállítható ; kisebbet 2, uagyobbat 
3 igás ló könnyen húzhat. Szerkezete erős. Számosán megtekin
tették s hogy elismeréssel laláikozou-e szolgáljon alapúi az, uiisze- 
riut eddig több megrendelést tettek. A tavasszal Budapesten ille
tékes helyim is be lesz mutatva.

Miután chlichéink még nincsenek, olvasóinknak ábrát ueni 
mutatkatunk be, de gondunk lesz rá, hogy azt részletesen megte- 
liessük.

— Felsű lt rablók. Kis Kér és Temerin között napokban 
Farubach milliomos földbirtokosnak furcsa kalandja volt, az utón 
egy törődött, szegényesen öltözött öreg asszonnyal találkozott, ki 
öt arra kérte, hogy kocsijába fölvegye. Fernbach megszánta a sze

letét, csatlakozván számos azon hálás férfiakhoz, kik egykor tanít
ványaiként közvetlenül gyarupultak bájos hangzású szavai ál' al.

Élőhalott az nem lehet, akinek közelében rövid idő alatt 
is épülést, ösztönt lehet nyerni a tevékenységre.

Olvastam egy kiváló iróuak auia valóban szép véleményét: 
így uj igazságnak, egy uj eszmének létesítője csak egyedül ezért 
is megérdemli az örök életet.

Örökké nem élhetünk, de a tisztelettel, míg élünk, örökké 
adózhatunk.

Engedélye nélkül a tisztelt nevet kiirnom nem szabad, hanem 
az érdemnek méltóan jutandó üdvözletét, hódolatot kifejezni nem 
is tilos.

Fogudja szeretettel ezen fejtegetést, mely létét tudományá
nak köszöni, és éljen soká Istennek azon kegyelmével, hogy a test 
fájdalmaitól mentve legyen, és nestori éveit vidáman tölthesse 
számos öregvő, fiatalabb sőt még az ifjabb korú barátjainak is 
körében.

Uengl Adolf.

gény nyomorultat, s azt monda, hogy iiljöu fel. De a kocsira szá. 
lásnál észrevette a szoknya alatt a férfinadrágot, s lélekjelenlétét 
el nem veszítve cselhez folyamodott. Ledobta a pipáját és asszony
nak öltözött rabló készséggel engedett a felhívásnak hogy a pipát 
vegye fel. Alig tette le lábát a gyanús egyén a kocsiról, Fernbach 
rögtön a lovak közé vágott és elhajtott. A rabló revolverből két
szer utána lőtt, de nem talált. A revolverlövésekre az utmentén két 
puskás egyén tűnt föl, de ezeket is szerencsésen elkerülte a ha
lálra ijedt földbirtokos, mert őket jókor észrevevén, a földek kö
zött hajtatott haza. Másnap három gyanús egyént elfogtak, kik 
magukat igazolni nem tudják.

— A budapesti népbank bűnügye, mely egy hónap óta fog
lalkoztatta a közönséget a afenyitő törvényszéket, végre befejezést 
ért. Az Ítéletet ma reggel hirdették ki. Scliödl János pénztárnokot 
letartóztalásátóí 1870. október 10-ától száui:tandó négy évi bör
tönre Ítéltek. Krövik Lajos könyvvezető 5 évi börtönre büntetést 
kap és Scliödtdlel együtt 60,344 irtot kell visszafizetnie az intézet
nek. Hazay Gy ula igazgatót végül 2 évi börtönbüntetésre ítélték s 
Krövikkel együtt 2130 frtnyi kártérítést kell fizetnie. (M. F.)

— Kétszeres gyilkosság. Barcelona közelében néhány nap 
előtt borzasztó kegyellenséget követtek el. Don Fulgencio, gazdag 
földbirtokos soká nem jött ki szobájából, azért egyik munkása a 
szobalány Mauuela szobájába nyitott, de ezt vérébeu halva találta. 
Erre több társat Dívott s azokkal a földbirtokom szobájába meut. 
Itt megdöbbentő látvány tárult töl előttük. A házi ur s neje Do- 
lores iöibonczolva he vertek a padlón. A szomszéd szobában a Ful- 
geucio két lánya, a 17 éves Natividud s a lü éves Petra tekudc 
sziutén legyilkolva: azonkívül a legidősebb lányt Providencziát 
szintén halva találtak, az első emeleten pedig Joaquiu, a legkisebb 
gyermek haldokolt; csupán az ü éves Anita menekült meg. A hét
szeres gyilkosságot, melynek oka rablás volt, a földbirtokos egy 
kanásza követte el, kit kél fiival együtt al is fogtak. (M. F.)

— Egyetem llök számára. Berliubeu a nők emauezipá- 
cziója annyira előre haladt, hogy kiilön uói egyetemet akarnak 
alapítani. A mozgalom élén egy írónő áll, ki Fabriczius név alatt 
szélesebb körben ismeretes. E uö férje halála után több éven át 
egy svájezi egyetemen az orvostudományt hallgatta. Minthogy a 
férfiak s a nők sokszor nem lehetnek együtt jelen: Fabriczius 
asszony elhatározta, hogy külön női egyetem fölállítása mellett 
fog küzdeni. Berlinben nagy viszhangra találtak törekvései.

Felelős szerkesztő :
Dr. B A R T S O H  S A M U .
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Majdnem

1 A J Á N D É K K E P E N !
Az Egyesült britania-ezüst-gyár“ („Vereinigten Britaniasilber-fabrik*- 

esődtöuiegétől átvett óriási készlet bekövetkezett többrendbeli fizetési köte
lezettségek teljesitése és az üzlet végleges feloszlása miatt

•  becsáron alul 75  száza lékk al olcsóbban adatik,
tehát majdnem ajándékképen.

Csak 7 írt 25 krért (mely alig képezi a munkadij felét) kapható az 
alább megnevezett legfinomabb és legjobb britauia-ezüst-servi§e, mely azelőtt 
29 frtba került.

'a r  *5 ÉVI JÓTÁLLÁS! -mi
ö^db britauia-ezüst asztalkés angol aczélpengével
6 db valódi angol britania-ezüst villa.
6 db nehéz „ evőkanál.
6 db fíuom „ kávéskanál.
1 db nehéz * tejmerő.
1 db „ „ levesmerő.
2 db gyönyörű „ karos gyertyatartó.
ti db nnom ,  tojástartó.
6 db igen finom „ asztali táleza.
1 db szép » bors- vagy ezukor-tartó.
1 db finom n thea*szfirő.
42 darab.

Megrendelések a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett, mig 
készlet tart

az „E gyesü lt britania-ezüst-gyár"
(bécs, Untere Douaustrasse 43.) 

által a legpontosabban eszközöltetnek.
Meg nem felelő áruk 8 nap alatt visszavételek.
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II!
Dr. SCHMIDT főtörzsorvos i i

által feltalált és dr. D e u t s c h M .  által javított

FU LO LA J
gyógyít minden süketséget, ha az nem születés óta 
létezik ; nagyothallást, fülzugást pedig rögtöni ha- 
tással gyógyít.

Legújabb bizonyítványa egy csodálatosan gyors 
módon meggyógyított egyénnek :

„Ezerszer és ezerszer köszönet, a nekem kül
dött fül-olajért, mivel nehányszori használat után 
már egészen elvesztett hallásomat Isten segedel
mével visszanyertem. Oly süket voltam, hogy fali 
órám ütését sem hallottam, bármily közel álltam 
is hozzá, mig most zsebórám kecsegését is oly 
tisztán hallom, mintha sohasem lettem volna süket. 
Ezer üdvözlettel

Babócsa. Steiucv Dávid,
oki. főtanitó.

Valódi fül-olaj h aszn á la ti u ta s ítá s 
sa l 2 f r t 4 0  k r. franco beküldése mellett csak is

Gratz Gyula ,
B é c s ,  II. P r a t e r a t r a s s e  49-

főraktárából rendelhető.
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Poudre de Serail.
Blaháné Louiza művésznő kedvencz arczpora.

Ezen arczpor, vegytanilag tökéletesítve, minden ártalmas szerek
től mentes és oly kitűnő tulajdonságokat egyesit, hogy minden eddig a 
kül* és belföldön készített porokat sokszorosan felülmúlja; nagymérvű 
federeje az arczot az időjárás kellemetlen befolyásától megóvja, az 
arcznak és a testszinnek ifjú és természetes színezetet kölcsönöz, úgy 
hogy a legélesebb szem Bem képes a port rajta észrevenni, mely kitűnő 
hatásaiért B laháné Louiza asszonyság következő sorokkal tüntette k i;

Tiszt. M üller J . L., ezelőtt V adász Ferencz özv. utóda,
illatszerész urnák Budapesten.

A Poudre de Serail, melyet ön feltalt, valóban kitűnő és
nem ében páratlan, mert nemcsak az arezon láthatatlan és tartós, de 
egyszersmind rendes használatnál ártalmatlansága által az arezra oly 
különös jótékony hatást gyakorol, a minőt még eddig semmiféle arcz- 
poruál nem tapasztaltam, mely kiváló tulajdonságáért jövőben mint ked
vencz arczporoinat kizárólag fogom használni, és megvagyok győződve, 
hogy felülmulb&tlan jóságáért általános elismerésnek fog örvendeni. 

Tisztelettel

B la h a  L o u iz a
C R E M E  P O M P A D O U R .

Az illatáBzat terén risi kitűnőségekkel való össze-i jelentékeny párisi 
köttetéseim folytán sikerült a világhírű és fölötte hatásos „Creme 
Pom padoar“-t egész eredeti tisztaságában és erejében előállítanom. 
Ez azon szer, melylyel a hírneves asszony egész agg koráig fönn tudta 
tartani csodaszépségét annélkül, hogy az egészségének ártott volna; 
azért nem mulaszthatom el a t. hölgyvilágnak azt a leghathatósabbau 
ajánlani. — E kitűnő szer jóval felülmúl minden eddigi e nemű gyárt
mányt. Egy tégely ára haználati utasítással 1 frt 60 kr.

Csak azon készítmény valódiságáért kezeskedem, mely alább 
védjegyemmel el van látva. Legnagyobb választók valódi lranczia és 
angol illatszerekben.

Minden doboz Poudre de Serail a mellékelt 
bejegyzett védjegygyei van ellátva, 60 kr és 1 frt do
bozokban ; valódi minőségben csupán a feltalálónál 
M üller J . L. ezelőtt Vadász Ferencz özv. utóda, 
illatszerész a „Virág-kirúlyné“-hoz Budapest, korona- 
herczeg-utcza 2. hz. kapható.

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltettnek.
mm

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján


