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(Folyt.)

Azon földek, melyek a Mária Terézia és a 
Béga csatorna völgyében mint mocsárok egy és 
három húszasért adattak el, már régóta több adót 
tizetnek, mint a mennyi azokba befektettetett azál
tal, hogy olt. két csatorna lélesittetett. JIa. az 
akkori térképet nézzük, azon földeket „Kaiscrlichc 
M oráste" név ala tt találjuk feljegyezve, és igy a 
Bánságnak gyönyörű felvirágzását csakis azon két csa
tornának lehet köszönni. Ugyancsak a multszázndban 
Tolna-, Somogy- és Fehérmegyékben a Sármellék 
a Sárvize által lecsapoltatván, sok szá/.ezci hold
ja  terjedő mocsár földmivelés alá került. Nem
különben a múlt században történt, hogy gróf 
Károlyi a Körös vizét hajózhatóvá tette ; de ez 
később ismét, ellianyagoltatott. Ugyancsak a múlt 
század végén történt Bácsmegyébcn a Ferencz- 
csatorna megásatása, még pedig azért történt, hogy
300,000 holdra terjedő mocsár földje a locsapo- 
lás által a földmivelés alá kerüljön.

Ekkor történt, hogy Németországból, W ür- 
tembergböl, Radonból odat.elepitettek nemeteket. 
E  németek Bácska jöttek G400 számban és ha o 
mocsárok miasmáitól cl nem vesztek, csakis a 
Forcnczcsatornáiiak és a kisebb lecsapoló árkok- 
nelc köszönhető. Most pedig azt látjuk, liogy ime 
alig cgv század múlva a 6400 fő 68,000 főre 
szaporodott, még pedig mind igen jómódú föld- 
birtokos, jó gazda és habár származására német, 
jó  magyar érzelmű polgár.

A Ferencz csatornának akkori mivclctcit né
hány föur, közöttük Batthyányi, azonkívül két 
Kis testvérek, az egyik őrnagy eszközölték 25,

A  »H>öja.« tárcája .

A 8ZERKI.KMKKKESŐ.*)
„A szerelem rózsafája 
Hol virul nz, merre V 
Hol keressem, hogy az üdvöt 
Föltaláljam benne.

összejárok hegyet, völgyet,
I)e sehol sem latom ;
Öszszcl virul, vagy tavaszszol,
Vagy a forró nyáron ?

Melyik csermely öntözgeli 
Gyökerét a Iának.
Milyen felhők hoznak reá 
llurmutot áldásnak V

Tengeren túl van hazája,
Avagy pedig innen ?
Fiamat, hogy rátaláljak 
Merre szükség vennem? . . • ““

Mohó fiú! . . ■ hiszen e lát 
Ne keresd nz erdőn !
Nem ringatja ez virágát 
Künn a szabad szellőn.

Nem virul ez őszszel, nyáron,
Vagy tavaszkor épen;
Sokszor a legszebb virágot 
Hozza zordon léiben.

évi privilégiumok lévén, melynek lej ír ta  után az 
államnak visszaadták valaménnyi épülettel és ja 
vított területekkel.

Az állam ingyen jött annak birtokába, vissza
kapván majdnem 10 millión, i értékű javított 
földet, és csatornát, holott annak idejében csak 
mocsárföldeket adott át, hozzá kell számítani még 
azt is, hogy u közbirtokosok javított földje szintén 
50 millió értékre emelkedett.

D e mintán a privilégiumnak utolsó idejében a 
csatornát elhanyagolták, a  szeszélyes Duna Monos- 
torszegnél folyását mcgváltozfatta, ezért egy uj 
zsilipet kellett volna építeni.

E  bajok orvoslása egy millióba került volna, 
a melynek befektetésére senki sem akart vállal
kozni; és igy daczára azon szép mivclctcknck s 
azon tetemes haszonnak, melyet, az a csatorna 
már eredményezett, a szegény 36 éves Ferencz- 
csatorna 1836-ban halálra Ítéltetett, azaz kimon
datott, „hogy he kell tömni" és csak az nem 
volt meghatározva, hogy a sirásó ki legyen, vájjon 
az állam vagy a megye fedczzc-c a költségeket.

Hogy ez iránt tisztába jöjjenek, gróf Zicliyt, 
a mostani nagykövet atyját, mint kir. biztost 
küldték ki.

Mikor ez azon vidéket beutazta, igen örven
detesen meglepetve lévén a vidéknek felvirágzása 
által, Cscrvcnkán megdicsérte az ottani tclcpit- 
vénycscket, hogy rövid pár év alatt oly szépen 
előrehaladtak.

Ekkor előáll egy vén német, azt mondván : 
„Alles was mer baba, verdanke mer dóm Graba.“ 
(„Mindenünk a mi van, ennek az ároknak köszön
hetjük.0)

Akkor gróf Zichy nem azt nézte, hogy mi
kép kell a csatornát eltemetni, hanem inkább

Az a forrás, mely gyökerét 
Öntözi c fának,
Ottan fakad, hol a szemek 
Forró könynyel áznak.

Agaival sóhajtások 
Lágy szellője játszik ; 
Körülötte ezer veszély 
Villáma fikázik.

Sokan tépik és tördelik 
Fgy-cgy gyönge ágát,
He ö annál gazdagabban 
Hozza szép virágát.

Nem kell ezt a lát ültetni, 
Megterem magától ; 
Birtokában az is boldog,
Kit senki sem pártol.

Tengeren túl, avagy innen, 
Éjszakon, vagy délen,
A pazarló bőségben és 
Sanyarú Ínségben.

Mindenütt virul lépésid 
Akármerre visznek,
He egyedül a s z e r e t ő  
És s z e r e t e t t  szívnek.

„Úgy szeretni fogok tehát 1“ 
— De ki szeret léked?
Azl keresd föl s fülleléd a 
Vágyott üdvösséget !

azon volt, hogy mikép Kellessék feltámasztani, és 
igy azon egyszerű német mentette meg a Fcrcncz-csa- 
tornáf, s vele Bácsmcgye jólétét. (Tetszés) Tagad
hatja)), hogy a kormány kezébe vevén az ügyet, 
te tt is némi javításokat, de azt elmulasztotta, hogy 
oly magasra köttessék a csatorna a Dunához, mi
szerint, !t csatorna kellőleg tápláltassék, és hogy 
a hajózás minden időben biztosítható legyen.

Elismerem, hogy az utolsó 30 év alatt is igen 
sok történt az országban, a mennyiben a Tisza, 
Körös, Maros és más vidéken vizszabályozási és 
véd gáttársul átok keletkeztek, melyek máig 4 millió 
holdról a kártékony vizeket kiszorították. Ugyan
ez időben történt, hogy 876 mérföldnyi vasút 
keletkezett.

En ez időben érkezvén haza 25 évi távoliét 
után, 1867-ben itt a közvéleményt lázas roham
mal a vasutak felé iramodva találtam, én pedig 
nemcsak Olasz, hanem a nálunk sokkal ridegebb 
éghajlatú Poroszországban, Ázsia és Afrikában 
tapasztaltam az öntöző csatornáknak a mezőgaz
daságra való üdvös hatását.

A midőn Bajára, szülővárosomba jöttem, azt 
találtam, hogy mig egykor Sugoviczán gőzhajó 
járt, ott most keresztül lehetett gázolui. K örutat 
tévén Bácsmegyébcn barátommal Zákó Sándor 
képviselővel, a Fercncz-csatornát siralmas álla
potban találtam.

Sok helyütt, igy Zombor, Szivatz, Cservenka, 
Verbaszuál azt tapasztaltuk, hogy ritkán lehetsé
ges a hajózás. Egy nagy hajónak szüksége volt
3 - 4  kis hajóra, melyekre a rakraány megosztva 
té te te tt fel és csak a nagy D unára kiérve, lehe
te tt az egész terhet a nagyhajóra rakni. A  Ti
szával való összeköttetés meg volt szüntetve, mert 
a földvári zsilip romba dőlt.

Az érzibe szerelme.
Boszély.

Irta Tftuher Káliért.
Jelige: Eltér líott ist dór Gott dér llache.

Gutzkow: Uricl-Acostn III Act.
I.

A/, „ember" szó értelmezését már sokan kísérelték 
megadui, anélkül, hogy a többi értelmezni szeretők 
helyeslésével találkoztak volna. Nem szándékom újabb 
definitió alakjában t. olvasóim türelmét próbára tenni. 
Csak egy oly tulajdonságáról a sokat definiált emberi
ségnek akarok szólni, melyet mi „világ urai" büszke 
férfiak a szegény nőnem rovására szoktunk megkacagni: 
értem a kíváncsiságot.

Nincs kíváncsibb lény a földön mint az ember !
— Csakhogy okosan fog a dologhoz, szebb névvel jelöli 
a kissé törvénytelen származású a tudvágy és „plety- 
kázhatnám" balkézfelöli házasságából származó gyerme
ket. A kiváncsi ember e szenvedélyét : „eszmék for
radalmának" a „tudásvágy lázának" és több cfélénck 
ciinezi.

Például magam szolgálhatok. A világért sem val- 
lunum másnak mint a hallgatag papírnak, hogy mi 
most vizsgálásra unszol, nem más a kíváncsiságnál. 
Ott az utcza sarkán két ifjú alakja tűnik szemeinkbe
— egyik jobbról, másik balról jön — ép a sarkon 
találkoznak, kezet szorítanak és ismét elválnak. — 
Sokért nem adnám, ha tudnám, miért áll most meg 
a bal felöli és mit jelentsen ama csúnya gúnymosoly, 
mely különben ifjudan csinos arczát eltorzítja. Nem te
hetek róla, de nekem sehogy sem tetszik az olyan em
ber, ki magában nevetgél, olyau az mint a sziszegő ki- 
gyóhang a sötétben. Az ember, ki különben örveud, ha 
a néma csendet hang szakítja meg, legyen az bár esak 
egy egér cincogása, rémülten ugrik ki ágyából, mert 
akár közel akár távolból hangzik a sziszegés, de min
den esetre veszélyt jelent.

E mosoly u piros, telt ajkakon, mely a lágy fény-
*) Mutatvány az „újabb küllemén)ek--böl. Erőd! Dániel.



Alikor láttam csak, mennyi szükség lenne itt 
a teendőre és akkor kezdtem a csatornák mellett 
Írni és tervezeteket készíteni.

Igaz. hogy többeket találtam e téren és fő
leg Torimtálban, a hol az Aranka öntözésére 
való csatornatervezetek el is voltak már készítve, 
és ha Karácsonyi főispán meg nem halt volna, 
azóta azok már testté is váltak volna

A Hégaesatorna előállítására több temesvári 
polgár tervet is csinált és engedélyt is kapott. 
Úgyszintén a Vukovár samaczi csatorna.

De akkor kitörvén a porosz háború, azon
kívül pénzbeli valamint más kalamitások miatt 
nem jö tt létre e két csatorna. Eu az angol ba
rátimmal a Ferencz-csatornát sok nehézségek kö
zött és tetemes áldozatokkal létesítettem, de a 
Ferencz csatorna egyik főfasorának kellett volna 
lenni, a Húgával való összeköttetés; ez pedig 
uem jöhetett létre, daczára annak, hogy 1872-ben 
a kormány vette kezébe az ügyet és tervezetet 
csináltatott.

Ámbár azon barátimmal, a kik engem abban 
segítettek, hogy a Ferencz-csatornát létesíthettem, 
nem kaptunk még kamatot tőkéink után, de nagy 
jótéteményeket tesz már most is a csatorna a 
megyének.

(Folyt, kov.)

H Í R E K .
H e ly i h írek .

— Emlékezzünk régiekről. Május elsejét mindenki 
ül őimnél szokta köszöntem; e nap a rideg tél elhuny
tat és a tavasz uj feltámadását hirdeti; a léién oly 
szomorú s kihalt természet újra egész díszében kezd 
pompázni; a levegőt dermesztő hideg helyett fűszeres 
szellő lengeti, az ember kilép házi börtönéből, hova a 
tél hidege elöl menekült s ismét a szép természet ölén 
andalg. Az évnek alig van örvendetesebb napja május 
elsejénél; és e nap mégis 1810-ben Baja leggyászosabb 
napja le tt: e napon borzasztó tűzvész majdnem az 
egész város hamuvá égette. Baja 1791-ben 6883 lel
ket számlált; 1840-beu, tehát ó'J év múlva e szám 
14.269 re emelkedett, tehát egy félszázad alatt 7286-al 
szaporodott. A város szellemi műveltsége lépést tar
tott az anyagi haladással; ez időben csak Bajának volt 
l'őgymnasiuma az egész megye területén: a közszellem 
és közművelődés terén is a megye többi városait mesz- 
s/.e felül múlta, miért is a megye birtokos osztálya, 
még a távolabbi részekről is ide szivárgott. — 
1840-nedik évi május hó elseje gyászos fordulópon
tot képez Baja fejlődésének történetében. E napon 
déutnn fél kettőre ütött ki a tűz; kifürkészhetlen ma
radt vájjon vigyázatlanság vagy gonoszság okozta- . 
Borzasztó vihar dühöngött. Minden templom harangja 
megkondult. A lakosokat páni rettegés togla el. Az 
észak-nyugatról dúló orkán pár perez alatt az egész 
várost lángba borította. Mindenki menekült. A rémülés 
oly nagy volt, hogy nem is tudtak hova menekülni; 
utczákon és köztereken futkosott n nép, az anya gyerme

két, a nő férjét kereste; hasztalan hangzott el a szere
lőit név a zajban, a fájdalom sikoltása elhalt a zűrza
varban; hasztalan kereste a szem a kedves alakokat, 
por és füst eltakarta azokat. Egyik a szőlőkbe, a h a 
súinál’ erdőcskébe, harmadik a löki rtbe lutott ; sokan 
Vaskút, Szerelnie és más közel fekvő helységekbe me
nekültek. Délután 5 óráig folytonosan nőtt a langtengor- 
a templomok tornyai egymásután dőltek le ioldreiiges- 
szerii ztigással; az annyi évtizeden át jó .és balsorsot, 
örömet s fájdalmat hirdető harangok egymásután hul
lottak alá magas trónjaikról. f> óra után csendesult a 
vihar, alábbhagyott a tűz. Végre beköszöntött, az ej. 
Máskor a hold ezüstös lén ve boldogítókig mosolygott ala 
e városra; lakóin béke ölében erőt mentettük a követ
kező nap munkáira, a boldog és boldogtalan mennyet 
álmodott magának ; c napon az ej csendes égi vándora 
csak romokat látott ott, hol előbb díszes épületek pom
páztak, jajveszéklést hallott ott, hol máskor ily időben 
csendes nyugalom terült el. Az elmenekült lakósok visz- 
szatértek, hogy elveszett, vagy eltévedt kedveseiket lei
keressék vagy legalább vagyonuk romjait gyűjthessük 
egybe: de fájdalom sokan egyben, sokan mindkettőben 
csalatkoztak. 78 emberélet esett a lángoknak martalé
kául, 6 templom, a gymiiasium, kórház, 1282 lakliaz, 
813 melléképület, összesen 2IU1 épület égett hamuvá. A 
gabna tárházakban 260,000 pozsonyi mérő búza stb. 
ment tönkre. A hivatalos becslés a kárt 4.224,;>Ü8 írtra 
tette, be nem számítva az uradalmi épületeket, temp
lomokat, városi épületeket gymmisiumot stb. csak a 
magánosok kárait véve tekintetbe. Almási Itiulics Jozsei 
Bács-Bodrog megye föispáni helytartója e nagy szeren
csétlenség hírét vevőn, azonnal a nyomor enyhítését esz- 
közlemlö a hely sziliére sietett; az ö kezdeményezosere a 
vár. s tanácsa bizottmányt alakított, mely könyörado- 
inányokat gyiijtvén, azokat a kárvallottak között kiosz- 
sza s igy egy részt a pillanatnyi nyomort enyhítse, 
másrészt pedig a várost hamvaiból újra leltámaszsza. A 
bizottmány tagjai. Elnök, Borsodi Latinovics Uenjaniin, 
tagok: Bartók Mátyás prépost, Pilaszánovits Lajos, 
Dömötör Pál. Markos Pál, Kardos János, Vojnics György* 
Koller Ferenc, Bogor Sándor, Sebök József, Itudics^ Má
tyás, Sándor György, Vermes Ágoston, Scultéty János, 
Albrecht József, Simics Tcodor, Nenadovits Sámuel, 
Jvrausz Károly, Kopper György. E bizottmány fáradhat
ja n tevékenységgel a szomszéd helységekből berendelt 
kocsikkal a döledék halmokat elhordatta, a tűzvész sze
rencsétlen áldozatait elteiuettette, a kutakat kitis/.ti- 
tatta, a hajlék nélkül mnradtakat elszállásoltatta 
s élelmi szerekkel ellátta. — A lökért helyiségei 
is számos szerencséi h ímek menedékhelyet adtak. 
Az egész országból gyűltek az adományok. A há
lás utókor számára a főbbeket idejegyzem : Klobusiczky 
Péter kalocsai érsek, a mint e szerencsétlenség hívét 
vette 1000 frt pengőt, 3000 pozsonyi mérő búzát, 2000 
kéve nádat, 50,000 téglát utalványozott a szerencsétlen 
városnak. Azon kiviil összes tégla készletét a kiállítási 
érték utólagos megfizetése mellett a város rendelkezésére 
bocsátotta és megengedte, hogy a város határában 
levő birtok.)in két tégla égető kemenezét állíthassanak 
fel és az olt. készítendő téglák ezere után az érseki 
birtokjog elismerése fejében csak egy krnjezárt fizes
senek. A városföldesimdSzentgyörgyi Horváth Ján. és Józs. 
nohaök is szerfölött károsodtak lOOOfrt pengőt küldöttek, 
azon kiviil ez évre a tizedet elengedték a mely sok 
ezer pengőt képviselt, végre korlátlan jogot adtak, hogy 
birtokaikon bárki téglákat égessen ezerétől a földesúri 
jogok elismerése fejében csak egy krnjezárt kötve lei 
maguknak. Szabadka és Buda sietett az ország többi 
városai közül legelőször a szerencsétlen Baja segítségé
re Szabadka lelkes főbírája gyűjtést rendezve pár nap 
múlva a szerencsétlenség után 000 Irtot és temérdek 
élelmi szereket, ruhákat stb. küldött Bajára. Schroiber 
Fercncz budai főbíró és az egyenruhás polgárság őr

ben sugárzó kék szemeknek pillanatra ncélfényt köl
csönöz, szintén ily szószegés. A kígyó martalékot sejt, 
mely annál biztosabb, minél kevésbbé tart az áldozat 
veszélytől. És most a kéz is beszél, ököllé tömörül, mely 
fenyegető mozdulattal sújtja a ködös levegőt.

Amaz lassan folytatja útját, úgy látszik nincs sej
telme azokról az indulatos érzelmekről, melyeket lá
tása a másikban keltének. A szénfekete szemek bánatos 
ábrándozással tekintenek, szemlélésük tárgya nem a 
külvilágban létező, a tekintet észreveszi a tárgyak és 
találkozó személyek körvonalait és gépileg tudósítja a 
tagokat, mire ezek szilit oly gépies mozdulattal enge
delmeskedve, végzik teendőjüket. Ynlnmi mély gondol
kozás nyomása alatt inkább befelé tekint, mint a kö
rülötte tévő külvilági tárgyukra.

„Ostoba ! ügyetlen !:‘ — e két erőteljes kifejezést 
hallja most, miután perccel előbb erősen ütközött va 
Iliimbe; mit tudja ó mibe? -  E hízelgő felszólítás 
kissé kiábrándítja, a szégyen és harag pírja elborítja 
arcát ; hajlott alakja kiegyenesedik és villámló tekin
tettel néz oda, hol az előbbi hang még miudig hallható 
káro n i k od ésszerű d ü rm ögésbe n.

Két arccal találja magát szemben : Az ifju hara
gos arcával, kinek ajkairól hangzott a megtisztelő cím
zés, ki még mindig morzsolja fogai közt a szavakat és 
a mit moud, aligha nem ép ellenkezője a bocsánatké
résnek.

De nem ez az mi az arcába szökött vért szivébe 
kergeti vissza, hanem ama tekintet, mely a leányka 
bűbájos szeméből haragosan villogott feléje. E tekintet
I üstbe boritá előtte a világot, mintha ködfátyol venné 
el szemei látcrejét, tekintett segélyt keresöleg maga kö
rül, és csak hosszú perc után, midőn az ifjú már „szem- 
telmeket emlegetett, kik az ember, mi több a hölgyek 
lábát majdnem legázolják és még bocsánatot sem kér
nek" hebegő.

— Bocsánat; de . . de mit is akartain mondani? 
— E furcsa zavar láttára a leányka imént még dac, 
harag és fájdalom közt tétovázó vonásai felélénkültek, 
mintha napfény futotta volna arcát át, oly mosolygó ez,

oly kedvesen sugárzónak a pajkos szemcsillagok, ezer 
kis önlögöcske űzi játékát az eperajkalí szegletében, 
midőn monda:

Ha ily szavakkal beszél az ur biztosítom hogy előbb 
kopik csizmája mint nyelvel

— Majd legázolta nővérem lábát, magyarázgatá 
az ifju s kezeivel út hadonáztn a levegőt, azt hiszem 
az embernek arra valók szemei, hogy körülnézzen, ki 
pedig nyílt szemekkel álmodozik, mint a holdkóros, 
ne menjen az utcára!

A leckézett mitsein felel a dorgáló szavakra; 
mintha nem is hallaná, vagy nem neki szólna, mit ama 
haragos képű uiíi mond, nemű bámulattal tekint az előtte 
álló hölgy arcába, oly rajongó volt e tekintet, minővel 
a hivő a váratlanul megjelenő csodajelenést bámulná. 
Most u leánykán volt a sor elpirulni, ajkai vouaglottak, 
inig végre ismét a dac kerekedett felül. Magasra emel
te fejecskéjét és kiinoudhatlnnul megvető tekintettel 
nézte le az ifjút. Kedves, nagyon kedves volt ez eről
tetett méltóság kifejezésével mosolygó arcán.

— U ta t! monda fivére s kissé durván félretolva 
a mozdulatlanul állót, elsiettek.

— Ilyen, amolyan istenadta faképe ! — e szava
kat hallá az ifju ajkairól, mire a karján tovatipegő le
ányka hangos nevetésbe tört ki.

Amannak arcán ismét megjelent a pir ez egyszer 
szégyen pírja.

A Jcsivahhnn'J már cgybegylilt a tanulók serege. 
Rabbi Jochnnnu a jesivah rávjnB) naponta délutáni 
egy órakor kezdte meg előadásait, mik a Talmiul 
magyarázatából állottak. Messze földről jöttek a tud 
vágyok előadásait meghallgatni, mert mint. a hir be
széli: „mit Rabbi Jochannti mond, a - annyi mintha 
Moseli rabenu*) mondta volna.

') .Irrivnli- -zsidó papi lanolin
’) l’áv—zsidó papok riine
b Moseli i .ibcnii—a mi tanítunk Mózes

nagya e testületben 157 forintot gyűjtve azt a bajai 
polgár katonáknak küldő. Borsodi és Kutyáién Liitino- 
vits Lajos 12 házat saját költségén épittetott. lel, azon 
kívül tetemes pénz és élelem szegélyt küldött. O/vegy 
Latinoviis Sámlonié sz. b. Geramb Adél Int KJ frt. Vnj 
mts Barnabás .Szabadkán HH2 irtot gyűjtött, ugyanott 
a bajaiak segélyzéséiv rendezett táncmulatság Inti irtot 
jövedelmezett, Almási hr. Rudies József 200 Irt, Szeg
zárd városa 210 frt, Rács mezőváros 119 frt, Tomii va
ros 228 frt, a kalocsai érseki káptalan 2<H) írt, Girk 
György nagy prépost 200 frt. Az o-moravicai közbirto
kosok 200 frt, Újvidék városa 404 Irt, Károly főherceg 
1000 frt, Ó-Vorbász UK), Műnk komáromi kereskedő 
120 frt, Torzsa községe 115 frt, Kernya községe 100 It, 
Kutak inv. 126, Gr. Ezécsen Miklós és Károly 800 Irt, 
/.ómból’ v. 336 frt, Duna Földvár inv. JUU frt, ltodéi* 
József 200 fit, .-clionlán tanár 280 fi t, Csábi Antal |oo 
frt, l'écs v. 2oo frt, Uj Verbász 157 fi t, Sclivvarc Lipúl 
200 irt, a bonyhádi közbirtokosok 400 írt, Nagyszent- 
iniklósi Nákó Miklós 200 frt, a zotnbori camarúlis ml- 
ministrációi 1080 frt, Kopreszty bárónő 200 fit, Já- 
nosházi József Komáromból U H )  irt, Schniba a pozso
nyi német hírlap szerkesztője 101 frt, Teleky grófnő 
200 frt, Kensz Kösztrie herceg 259 írt, a Ferencesalorna 
hivatalnokai 1000 Irt, Az almási közbirtokosok 210 frt, 
A tiszavidéki kamarai hivatalnokok UK) frt, Szeged 
varosa soo lorint, Győr városa 778 forint, Buda vá
rosa 1200 Irt, Nákó János 200 frt, Majláth Antal gr. 
300 frt, A kanizsai izraeliták InO frt, a szegedi casino 
413 fi t, aa esztergomi káptalan 200 frt, Újvidék utóla
gosan is i Irt, Pavlovit,s az újvidéki szerb újság szer
kesztője 280 Irt, a győri káptalan 120 frt, a nagyváradi 
káptalan 200 Irt, a veszprémi káptalan 200 Irt, Bars 
megye 104 frt, Pest városa 2566 frt, Herceg Kszter- 
lnizy Pál 200 frt, Több pcstinegyei község 364 frt, Bu
da városa újból 2ö5 frt, A m. ki.-, helytartóság 3067 irt, 
Szeged városa újból 307 Irt, .Szerem megye 641 fit, 
Sopron sz. k. v. 153 irt. Lajcsák Ferencz nagyváradi 
püspök 292 Irt, Arad városa 403 írt, stb. stb. Okuljunk 
a múltakon, vigyázzunk n. tűzre, biztosítsuk házainkat.— 
és könyörüljünk másoknak hasonló szerencsétlenségein: 
e napokban liamvadt el majdnem egészen Bártfn, se
gélyezzük tehetségünk szerént. Ne legyen Bajának többé 
soha soha ilyen május első napja"!

— A „Baja“ az egyesült-ellenzéki clubban. Tóth 
Kálmán ur a „Baja" legutóbbi számát elvitte az egye
sült-ellenzéki clubba, hol annak Bruck Ármin tollából 
lolyt es az uj párttal foglalkozó szellemdús tárezneikke 
oly jó li iugiilatot keltett, hogy a kör elnöke hr. Ban- 
l'i'.ly Gela a lapot a kör számára azonnal megrendelte : 
sajnáljuk hogy e pártnak és a zászlajára irt szent czél- 
nalc melyhez legbensőid) meggyőződéssel csatlakozunk 
csak tárcza ezikkekbeu tehetünk szolgálatot; vajha kö
rülményeink megengednék hogy politikai lappá alakul
ván azzal tüzetesen foglalkozhatnék.

— Tilrr István tábornok ur, városunk jeles fin, 
és Bercsényi Béla szerepeltek mint tanuk Vizváry 
Gyula es Szigeti Jolán egyhekelési ünnepélyén, mely
m. hó 23-án ment végbe. Resten, a lutheránusok Deák- 
téri templomában. Az esketést György Vilmos vége/.t*. 
Kívülük senkisem volt, a templomban, csupán a m ny- 
asszony édes atyja, érdemes szinmüvészüuk és színin ti
nónk Szigeti József. Minden oly titokban történt, hogy 
a legközvetlenebb rokonok s lcgbcusöbb barátok is csak 
sejthettek. E mély családiasság sokkal szebb egysze
rűségében, mint a főúri és főurakat majmoló apróuri 
lakodalmak fényűzése mely a szivet és erszényt egya
ránt, üresen hagyja. Szegény ország vagyunk, legyünk 
mindenben takarékosak: ne fényben és pazarlásban, 
liánéin egyszerűségben és takarékosságban versenyez
zünk.

— Haynald Lajos ö nagyméll ósága, kegyelmesföpúsz- 
lorunk már három hét óta beteg közólmjt tolmácso-

A sötét alacsony templomépület zsúfolásig meg 
telt. Ha valaki végig pillantott e mozgó, feketébe öl
tözött tömegen, ha a feszült figyelmet tanúsító sze
mekbe tekint, melyek mind egy pont felé irányulnak, 
öukénytclonül körülnéz ez áldozat után, melyet a papi 
sereg azonnal leteend az oltárra.

És Rabbi Jochanau nem egyike ö a főpapoknak, 
kik méltóságuk érzetében nem ismernek urat Istenen 
kiviil? vagy egyike a ihletett férfiaknak, kik a kínzók 
unszolásaira, hogy hagyja el vallását csak mosolygó 
ajakkal egy „Beírnia Jiszroelt"* 1) mondott el és az
tán mosolylyal ajkin halt meg.

A Rau befejezte előadását, a hallgatók kebléből 
könnyű sóhaj hangzott el, mely a templom nedves fa
lain kísérteties visszhangra talált. Visszhangzott most 
jobban a terem a lármás szerencse kívánattól, melyben 
jeles előadásáért üdvözlök. Midőn elhangzott a számos 
„8c!ikovach"a) és a hátsó padokban ülök tolongása 
folytan az első padokban ülök helyeiket elhagyni kény
szerültek, u rabbi egyet intett kezével és azonnal mély 
csend állott be.

Rabbi Jochanau elörenyujtá erős karját és azt aa 
előtte fekvő könyv lapjára illesztő. A hatalmas arc, a 
kiiejezés teljes vonásokkal, a széles homlok, a fehér 
főidők erdejétől környezetten, a vas akaratra mutató 
szilárd tekintet, mely most a búnak árnyékától körül
véve — ez Jeremiás próféta, midőn Jerusalem romjain 
kesereg !

Mint mikor orgonahang zu dúl meg félbeszakít vén 
a mély csendet, mély figyelemmel lesték a hallgatók a 
rav szavait. •

Szomorodott szívvel beszélek hozzátok és fájda
lom karma marcangolja szivemet, midőn ajkam beszéd-
ie nyílik a/. (•Ilie.sc.ie.detiség tövisétől vérzett lel
kemben <t ,\ l.nr pállani !, szmit vallásunk egy ősz-

') Helmuth zsidó ima kezdő szavai.
0 bclikovatli- N ö v e l j e  Isten őrödet 1



lünk midőn kívánjuk, hogy n szép fnvaszi napok n 
nagy férfiú egészségét minél előbb és minél teljesebben
helyreállítsák.

Dánnáláa. Méltóságon Kubinszky Miliői püspök 
úr Baján május 26 án fog bérmálni.

— Sarunál/. A bujái kir. l'figyin nusium iljusága 
május 1-én a gymnasium igazgatót, és lobb tanárt se
re multiul tisztein- meg: az ifjúság e, figyelme által ,11**111 
csak az illetőket, hanem önmagát is meg becsülte, mert 
csak az tml mást. igazan bocsit In 1, a ki önmaga is be
csű lésre. méltó

— Namea táti. Nagyságos borsodi és katymári Lati- 
íiovics János kir. tanácsos ur egy szűk viszonyok közé 
jutott családunk segélyezésére 12!l forintot adományo
zott: a nemes tett önmagában hordja jutalmát.

— Irodalmi vállalat. Jelenleg városunkban tar
tózkodik Mehner Vilmos könyvkiadó utazó-ügynöke, ki 
l’et.öfi összes költeményeinek füzetes disz ki ad ásóra gyűjt 
előfizetéseket.: e reális és ig< n előnyös hazafias válla
latot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe,; ez ügyben 
mindenkinek kívánatra teljes felvilágosítással szolgálni 
a szerkesztőség hazafiul kötelességének ismeri.

C s a r n o k .

M n n itr lo .
Irta ]•' r  e y J á n o s  Ibiililotta Scli. IS.

I II .

így közeledtünk a csatornához, midőn kisé" 
rom hirtelen megállt, görcsösen megragadta ka
romat, és mereven nézett ki a szabad térre. TJgy 
látszott hogy minden élet, elhagyta és csak a sö
tét. pillák mozogtak márvány fehér arczán.

Köv ettem pillantásait..
Rézsűt a téren egy koldusnő ment, karcsú, 

valaha talán szép alak, és egy gy ennek, egy le
ányka, kinél aligha láttam bájolóbbnt.

Kolduló énekesek vo Itak, minőket, gyakran 
lehet látni az utczán és a kávéházakbán. Megza
vartatva a feltűnés által, melyet okoztunk, leí
rásiam  Don Mauuelot merengéséből.

„Mi baja ?“ kérdem őt.
Kezeit szemeihez emelte.
„Semmi - csak káprazat ! Jöjjön ! !“ kiállá 

és maga után vonszolt.
Akaratlanul követtem ő t különféle kis utczíl- 

kon *át. Fel volt, indulva és a beszéd nehezére 
esett.

Siessünk, siessünk nyűgé, kövessen ! 
M indent meg kell tudnia ! — Mindent !“

Kiértünk a zárdához. Felnyitá és szobájába 
vezetett, térés diszuélküli szobácskába. Meggyujtott 
egy lámpát és anélkül hogy helylyel kínált volna 
egy székbe vétó magát és mindkét 1.özével elfödé 
arczát. Tompa zokogás tört ki kebléből.

„Hisz Ö 11 a feltámadásban !“ kérdő hirtelen.
„Tökéletes értelemben, igen !“
„Hegy érti ön ez t?  - Hogyan, ez esetben?
„Kein értem önt, Don Mmiuclo.tt
„igaz, igaz ! Természetesen nem tudhatja."

lopja a férgek fogától meg károsul tan ledől és inogva 
áll a ház, remeg a szentély fala.

Eljött az éj és szárnya vakságot hintett egy lát
nok szemébe, csillag lezuhant az égről és létrengve 
szórja maga körül a gonoszság sarát. Ah mennyire 
sülyedt a varos, mely egykoron fénylő valn és a világ 
csodája mily hamar lön gyermekes gunykacaj tárgyává,
— a próféta e szavaira gondolok, midőn vesztett re
ményeken bánkódva, hamut hintek lejemre és könyezvo 
kiálltok a patriarcliával; „Elveszett fiam ! vad állat 
tépte fiamat széjjel 1“

Igen vadállat! A hihetetlenség farkasa betör a 
jámborok hajlékába és a legkedvesebb, legtöbb remény 
nyújtó lón prédája.

Élve bár, meghalt reánk nézve, iljudan midőn áll 
előttünk, mi ősznek tekinthetjük, kinek izmait oltö- 
nyasztotta a hihetetlenség, pokoli lehelettől szított 
lángja. — Legyetek ti bírái! Ítéljetek ti felette?

Én Jocliauuu rav kinek ajka 40 év óta hirdeti 
Jechovah igéjét vádlóként lépek fel. Vádolom az itt 
köztünk levő Arjetz névvel nevezett ilju t: A hitetlen
ség magja szivében elhintve, elfeledkezett vallásáról, el 
kötelességeiről.

Megtagadta Istenét, megtagadta ősei emlékét, 
midőn azokkal cimboráit, kik szent vallásunk megdön
tésén munkálkodnak, kik uz év ezredes fát el akarják 
tépni gyökerétől.

Rövid szünet után, mely alatt hallani lehetett u 
jelenlevők szívdobogását a hallgatók közül az ki a leg
első helyen ült, megszólalt:

— Hallottad a raw vádját, - monda komoly han
gon, lépj elő Arjeh és felelj tanítónk, rabbi Jocluinuu 
szavaira, tiszteletteljesen, mint egy tanítványhoz illő, 
komolyan és Őszintén, miként az vádlott kötelessége és
— ha lehet — bátran, miként csak az artatlau s/.ólhnt!

Folyt, köv

Felugrott és ide tova já rkált. Végre maga- 
hoz tért.

, Signot, kell hogy Óji mindent meghalljon. 
A kar gyóntatom hinni !“ kérdező tfílom esdeklő 
nrczczal.

„Reszeljen, D 011 Mamiéin hallgatag leszek 
mint a sir!"

A Iáihoz támaszkodott, ogv perezre a pad- 
la tra nézett, mintha onnét olvasná le elbeszélésé
nek kezdetét és majdnem susogva igy kezdte cl :

„Siguor, szegény emberek gyermeke vagyuk ; 
Nápolyhoz közel volt szülővárosom és o tt éltem 
át azon nehány szerencsés napot, melyeket az ég 
nékem meghatározott. Testvéreim nem voltak, de 
igen egy kis barátnőm, kit mindenek felett, sze
rettem. Ha az emberek bennünket engem és Luc- 
recziámat együtt lá ttak , elmosolyodtak, megaján
dékoztak és megcsókoltak bennünket, mi által 
gyakran büszkévé lellem."

„Midőn nagyobb lettem, és szülőim meghal
tak, a zenéhez nagy kedvem és tehetségem lévén,

Signor Rossihoz adtak tanítás végett. Oh ! minő 
búcsú volt, ez Lunecziától. A fájdalom miatt, ké
szek voltunk meghalni, sőt később is, ha szülő
városomra és kis barátnőmre gondoltam, annyira 
fájl, hogy szívesen feküdtem volna le és vártain 
volna lm míg a halál jönne enyhítő italát nyúj
tandó.

(Folyt, köv.)

ízleli Imi ősi (ás.
Hajún, 1878. május 4-én.
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bel- és külföldi egyetemeken oklevelezett orvos, 
sebész tudor, szülés:. Budai csáazár-fflrdö 
rendes orvosa, és a női betegségekben külön
legesen működő orvos Budapesten, rendel : a 
császártiirdöben naponkint délelőtt 8 —10-ig 
és saját lakásán, Pesten, régi posta utcza 
IO szám 2 -4-ig. j_g
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J ^ * * ^ * * * -* ^ * * * * ^ ^ * * * * . fiókraktára: Budapest, kalap-utczu 1 0 .

□1? ■■ «9  «« R» s *  1*.  é s  s o r v a d á s  ellen
mint icghnthntósnbh szer több mint 5000 orvos és véghetetlcn számú meggyógyult betegek által, Holt János cs. 
kir. mlv. szállítónak harminc év óla a legjobbnak bizonyult maláta készítményei, u. m. malátakivonat-egészBégi- 
sOr, maláta-csokoládé és maláta-cukorkák dicsérni tel elárasztóinak cs ajánltatnak. Orvosi vélemény. Mindennemű 
inellhnjok és sorvadás gyógyítására különös értékkel bír a HolT-féle maláta-kivonat. Ezzel gyógyítottam meg 
tiiilci genvedésben szenvedő :;2 éves leányomat. A maláta-kivonatnak maláta csokoládéval és maláta-cukorkákkal 
való folytonos hasznúban a beteges lüneinéiiyeket l'c.'tünöleg mérsékli és teljes gyógyulást eszközöl I)r. Spor e r ,  
cs. kir. kormánytanácsos Abbáziában. Átirat: . Va u é  r i'cbr. U. Is77. Házi orvosunk rendeletére kérem 
egy lábbadozó beteg nő számára küldjön g font maláta-csokoládét és l t int. maláta-cukorkát.

R ö h m e r, cs. távírda tiszt.
Szives figyelőmre méltatni kérjük a következő kitüntetéseket, melyekben e gyártmány részesittetett. 

Miután az ausztriai császár és szász király ö felségeik a cs. kir. Roll' János kir. tanácsos urat a valódi maláta 
gyógy tápszer feltalálóját s egyedüli készítőjét ujabh kitiinictésekkcd szerencséltették; a hcssen-darrastadti nagy
herceg ö kir. liessen-Alexis tartoinánygróf ő kir. iensége szabadalmakkal tüntették ki. Az utóbbi szövege igy 
hangzik. Ón ínnlátn-készitniényeinek elismert gyógyerejét tekintetbe véve, felruházom önt a Hessen-Philippsthal 
tui'tománygról’ság ml varszál lilájának címével. Kelt, 1 s f  7.

A IloU-léle nialúta-l.ivoiint-egészscgi-sür betegek és egészségeseknek, szalon- és asztali ital a 
jobbmodu osztályok közötl s kiváló gyógyfápszer betegek és üdülök számára az orvos és szenvedők kezében. 
A világ semmiféle hason gyártmánya nem talált jó ize és gyógyító ereje miatt özéhez hasonló tetszésre.

A llnll (ele tömény ilelt múlnia kivonat tökéletesen megfelel a malátakivpnat egészségi-sör gyógy- 
hatásának, utazóknak és olyanoknak ajánlható, kik a sört nem kedvelik.

A lloll-léle miilntnltivnnat (-Hokoindé. Jelességben felülmúl minden más csokoládét; mcllbetegek- 
nek kávé helyett, ajánlható s a mulát-kivonattal lölváltvn használtntik.

A lloll-léle ninlnlnkivonat melU-nkorkaU Légzési bántalmaknál, névszerint köhögés és rekedt 
ségnél kitűnő gyógyszert képeznek. Uu a köhögés nagyon erős, akkor a cukorkák a maláta kivonat szüksége 
alkalmazását támogatják.

A lloll-léle gycriiicktáp-inulatnliszt hathatós fiatal és szopós gyermekek táplálására és izmaik 
erősítésére, ha az utóbbiak az anyatejet nem is nélkülöznék.

Hol! léle egész*égi maláta-kávé mindazok számára, kik a csokoládét nem kedvelik, a közönséges 
kávétól pedig lelizgnttatnak, az egyedül valódi Hotf Jáuos-féle maláta egészségi kávéban kitűnő, tápdús és olcsó 
italt képeznek.

(A valódi lloll-léle maláta cukorkák kék papírban vannak.)
A H A k

M nlátnklvonat eeészNégsör palackja 60 kr. Láda és palackkal: 6 palack I Irt, — 11 palack (’> forint. 60 kr. 
28 palack 16 frt 58 palack 62 Irt V„ kilo nialátii-csokoládé I. 2 frt. 40 kr. II. 1 írt 60 kr., III. 1 frt. 
(Nagyobb mennyiségnél árkedvezméiiynycl.) Malátncukorkák zacskója 60 kr. (fél vagy negyed zucskóvnl is 
kapható. Uycrmuk-láp inulátullszt 1 forint, koncentrált maláta-kivonat 1 palack 1 frt, 60 kiért is kapható 

Egy kész niuláta-fllrdö 80 krba kerül.

(ÍYÁIII RAKTÁK és Fli-I.KTÉT :
B i h I í i |» 4 * 8 U ‘ i i , k a l a j i - u k - z a  1 0 .  s z á m  a l a t t ,

bemenet a kapu alatt, ős l l ic I l i tM li I s tv á n  urnái H a jú n .
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njőnljaaz eddigi,- n Lohd'haih ni > í *<m I« d i
SiilttltSOT 92. é*i I l  i i

SOR VETŐ GÉPÉIT, újabb, könycbbés legjobb szerkezeiben, 
SZÉNa ÜYÜ.I TŐKET, angol és amerikai rendszerben; fii tő 

anyag takarító
GŐZ-MŐZGONYOK AT, la-(is széntüzelés, valamint, szalma- 

fűtésre,
GŐZÖS IIP LÖKET, újonnan átalakítva, sok és tiszta cscplésbez» 
JÁRGÁNYCSEL’ LŐ KÉT, általán elismert amerikai rendszer

ben, s minden más egyél) gazdasági gépeket. t- h>
_ ______ S ■■ í i » -  « - ■» ■»*v • - » « » < - » • *  »  « - -

j § 3  « «  a  « > ü m » ö  a  « * * * » .
Van szerencsém  a n. é. közűimig becses tudomására, adni. iiiiszorinr a jelen idény 

alkalmával, ugv m int eddig, a legnagyobb választékú raktárt (ártok legújabb és legdivatosabb 
bel- és külföldi

C S  e M * r n j ' O l t l » 4 » l
a legolcsóbb gyári árak mellett,

V J

, v...'V

és még a* a  nagy előnyük is van i. vevőimnek, hogy a tólom vett nap- 
oírész éven á t minden díj nélkül javitom.

UOÜr Ernyők 50 krtól 12 frtig.
esernyőket

Egyszersm ind van sze

rencsém  a n. közönséget

t. figyelmeztetni, m iszerint

s i t a U i s
nem csak norinbergi, diszmű
és rövidáruk liánom minden
nemű férfi és női ingek, gal
lérok, kézelők, továbbá nagy 
választék

női és férfi

n y  a  k  k e n d ő k  h ö  l,

szebbnél szebb

mmmöK,
sétapálcák

Tv E '/. T T  C  K é s

KOfií i é  I e
AJÁNDÉKOK.

iiiiiiilí'iineiriü illatszer 

női és férfi

toiletfszerek,
valamint

e szakba vágó több cikkek-

BUDAI VIZGYOGYINTÉZET
regényes budai licgyck délié nyíló völgyének nyugati ol

dalán fekszik ak is Svábhegy alatt festői tájképpel: szolid' 
hegyi levegőjének kitűnő voltai legjobban bizonyítja az, 
hogy itt mellűét rgek, ha egyáltalában g\ügyit hatók, arány
lag rövid idő alatt felüdüliH'k. Az intézel nagyság, szép-1 
lég és berendezésre nézve a birodalom legnevezetesebb I  
izgyógyintézetei közétartozik. A iürbőhelyiség ez idén I  

igen díszesen átalakíttatott, úgy hogy az most egyik fény-1  
pontja lett az intézetnek ; a zuhanyok is ujjak és tetszés I  
szerinti hőfokú vízzel szolgálnak. I

‘J évi bő tapasztalásom szerint a vizkúra kővetkezői 
betegségekben volt sikeres eredményű: 1. Idcgreiulgz 
bajainál: mindenféle fájdalmak, fejfájás, szédülés, álmai-1 
lanság, görcsök hysteria, szívdobogás, nehéz légzés, liüdc-1 
sok, vidtáncz ideggyengeség, nemi gyengeség, izgatottság, |  
hypochnmlrin, •>. vér bajoknál: köszvőny. <snz, görvély, f 
lmja-, higany-, jód kór, iszákossági roszketegség, váltóin’/., 
és utóbajai, vérszegénység. o. Női bajoknál : lehérfolyás, 
bószániliiány, sápkor. 1. Egyes szerveknél: kezdetleges 
túdübnj, túdö-torok, gége hurut, tilde-tágulás, gyomorbajolc, 
bélhuruf, szorulás, máj-, lépdngulás, vesebajnk, bólyaghu-1 
rut, iiliilt húgycsőin kár, szem-, bőr-, rsontbántalmak, aranyér |  
s különféle bajai, A szórakozás eszközeiről gondoskodva \
A közlekedés a régi Lloyd-éptilet előtt állomásozó társas-1 
kocsik által történik. Hövebli felvilágosítás az intézetben £ 
vagy levélben adatik, lludapcst, vármajor Ö1S.

ő — i D r. V ask o v ita  Já n o s

.Mindennemű ;i szabósághoz szükségeltető czikkek nagy választéka.
f f l S T  Valamennyi áruk gyári árak mellett számíttatnak.

Nap- és esernyő nj szövetteli behúzása, divat szerinti újítása és jav ítása a legolcsóbban 
számittatik.

Az eddig irántam  tanúsított bizalom ért köszönetét mondok, és kérem azt részem re 
tovább is fentartani. Alázatos szolgája

S tc in e r  Mí&isaii.
nap- és esernyőgyáros és „Bazár" tulajdonos Baján, 

töutcza, a Mészáros-féle ház sarkán.

A Irirhntíisosb valam ennyi kcscrilviz között
Hatásában az által különbözik előnyösen a többi ismer 

késni űviz.től, hogy kisebb adagokban hatásos s hosszait haszna

Dr. Leidesdorf Miksa tanár.
Különösen az. által tűnik ki, hogy enyhén keserű, nem ke 1- 

emetlen ízű és hogy még hosszabb használat után sem zavarja 
meg az étvágyat és emésztést. ¥2-  í f n r á m r í  tal1111' és leír. 
Ilndnpcst 1S77. W l. A U IÜ liy i tanácsos.

Valamennyi budai keserfiviz között kellemes ize és jeles 
hatása által tűnik k i : gyomor- és bél lm rútnál megrögzött szék
rekedésnél, itlliasi vérpangásnál valamint vértolulásoknál, arany- 

étvágytalanságnál S íL lldO r '* ' l,u' a ' köz.korhaztsb. 1S77 aug. 25-án. u  1 ■ m o  u u u u u i , igazgatója.
A Imtás kivétel nélkül gyors, biztos fájdalom nélkülit

. - Dr. Báró Lichtenfels Scanzoni, ' Ü í í í 'NVtlrz- 
Imrg, 1871

K é s z l e t b e n  m i n d e n  g T Ó g v s z e r l á r  é s  í ű s z e r k e r e s k e d é s b e n  
Nagybani raktár Haján : III H/1I I H I IE M IIK  . - I L\ IIE ll/  
I L I I )  (AKAII Ki.ENA.NT/, CB ItA 110(18 uraknál. Nyomtat
ványok stb. ingyen. A szétküldés! igazgatóságnál Uudapesteu.

í*&- Rendes adag egy fél burpoliárral 7 -1 0

AflLIRFfllÖP “ FIA
tujtékpipa-gyár,

BU D A PEST, Doők Ecrcnc-utca 1 d. sz.

gy úr I inúiiyuiii k valódi Hágái rt
kezeskedünk.

Vidéki megrendelések
utánvét mellett azonnal pontosan esz

közöltetnek.

Áruink rajzával ellátott á l‘,j<‘g,Y /.iki,t 
bérmentve küldünk.

N yom atott N'ánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




