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S zerkesztő i iroda .
hova a lap szellemi részét illető kfilda 

mények intézendők :
ÁLLAMI TANITÓKÉPEZDÉBEN. 

Levelek csak bérmentesen fogadtatnak 
cl. Kéziratok nem adatnak vissza.

K iad ó h iv a ta 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.)

a i a A i n  ars*  ti K a i* .

A „kisbirtokosok országos hitelintézete és a lielj- 
beli kölcsönös segélyző■egylet."

Az országos ujonau alakult intézet, mielőtt jótékony 
hatású működését megkezdené, a meglévő vidéki egyletekkel, 
melyek az önsegély elvére fektetvék, szövetségre lépni 
óhajt.

Minthogy a „segélyző - egylet," hétfőn évi rendes 
közgyűlését tartja  s azon a szövetkezés is napirendre kerü- 
lend, nem lesz érdektelen tájékozásai a szövetkezés iránt 
kötendő szerződés pontozatait közölni.

1. §.
A szövetségbe lépés célja hazánk kisbirtokosainak föld

hiteligényeit gyorsan és lehető legolcsóbban kielégíteni, és 
utóbbinak mint főcélnak szem előtt tartása melleit a szö
vetkezők, üzletének kölcsönös támogatás és kiegészítés által 
minél nagyobb terjedelmet és eredményt biztositni.

2- §.
A szövetségi viszonyba való lépés legelső és élengéd- 

hetlen feltétele, iiogy a szövetkezni kívánó társaság az in
tézet tagja legyen.

3. §,
A szövetkező társaság által jegyzett nagyobb összegű 

alapítványok, esetleg befizetni nem szándékolt részleteinek 
biztosítását az országos intézet igazgatósága a fennforgó 
körülményekhez képest hajlandó leend megengedni.

f  á l € I á .
Mikor a nők utaznak.

(Udvariatlan észrevételek.)

A népmozgalom legsajnálatraméltóbb berendezését kétségte
lenül a gyermekek képezik. Az ég tudja mennyire szeretem ez édes 
picziny és tehetetlen teremtményeket, főleg ha eléggé elövigyázók 
voltak a lö-ik évet már elérni és különféle kedves névre mint 
Ilma, Anna, Olga, stb-re kérész teltették magukat. De ha a kö
zönséges polgári életben az ifjabb gyermekeket csak akkor tudom 
kimenteni, ha valami csinos dajka karján avagy egy szép nevelönö 
kíséretében járnak ; nem habozom constatálni, hogy utazások al
kalmával hatalmasan idegenkedem tőlük. Meg vagyok győződve, 
hogy Herodes király csak egy, ily porontyokkal tett vasúti uta
zás után hozta ama a Bethlehemi vidéki történetben nevezetes 
gyerraek-rázz.ia határozatát. Kell hogy ezt az ember átélte lé- 
gyi n hogy beszélni tudjon (előle.

A bolzalmatos dolog rendesen következőkép fejlődik ki. A 
vonat még n pályaudvaron áll az utasok már mind elhelyezkedtek, 
örvend az ember, hogy a coupéban még néhány üres hely marad, 
már kezében van a szíj a csengetyüsnck, hogy harmadszor húz
zon ra jta ; ekkor hangzanak fel messziről elkésett touristák 
hangjai. Hallani lehet a szolga hangját, hogy sietteti őket mert a 
vonat mindjárt megindul. A coupé ajtaja felnyílik: „Csak ide tes
sék, itt van elég hely."

Kedves női alak sulnm be clasticus léptekkel megfordul a t

4. §•
A társaságnak mint szövetséges társnak, a mely egyéb 

iránt saját alapszabályaiból kifolyó önálló jellegét a szövet
séges viszonyban is megtarthatja, az üzleti területkörre vo
natkozó óhajtása lehetőleg tekintetbe fog vétetni.

5. §.
A szövetséges társaság tartozik az országos intézet 

érdekeit mindenben előmozditni, s az utóbbitól a létrejött 
szüvetkezési szerződés keretén belül, ellátás végett hozzá 
intézett megbízásokban annak utasításai értelmében eljárni.

6. § .

Az országos intézet a szövetséges-társaságokkal szem
ben a következő üzletágakat gyakorolja:

a) Jelzálogi fedezett, vagy jóhitelü értékpapírok lekö
tése mellett folyószámlára hitelt nyújt.

b) Már fennálló jelzálogköveteléseket átalában különö
sen a szövetkező intézetnek saját jelzálogi követeléseit, — 
° mennyiben ezek az országos intézet alapszabályai 51 — 
55, szakaszainak megfelelő fedezettel biinak, — magá
hoz vált.

c) A szövetséges társaság tirezájában levő, tőzsdeileg 
jegyzett és kisorsolt zálogleveleket, állampapírokat, állam- 
biztositásban részesülő vállalatok elsőbbségi kötvényeit s 
ezek szelvényeit leszámítolja és a váltókat viszleszámitolja.

d) Esetről esetre meghatározandó összegben folyó szám
lára készpénzbetéteket fogad el.

Mindezen üzletágak gyakorlásánál a központi intézet

ajtóban és visszaszól: „Nyújtsd be nekem a gyermekeket" legelébb 
egy körülbelül 4 éves fiú jelenik meg ki szembetűnő zavarábau 
azzal kezdi meg debutjét, hogy azon problémával foglalkozik, 
miként lehetne egész öklét szájába hozni. Öt követi egy világos 
szemű kis hölgy ki alig élt át még két tavaszhónapot, aztán egy 
borzasztó cseh coloss istentelen ülési apparátussal, ki karján egy 
fiatal kis urfit visz, ki egyelőre alunni kegyeskedik.

Mama átveszi a parancsnokságot: „Ne ülj az ablakhoz Kati 
roppant a légbuzain I . . . . Te hozzám jösz Karcsi . . . .  nana 
Berta, hisz bepiszkolód anuak az urnák a kabátját . . . .  Vedd 
ki ujjaidat szádból Karcsi! . . . Meg van minden ? . . . .  a ko
sár, piáid, esernyők ?“ . . .

Minden rendben vau. Mama egy zsebkendőt vesz elé és az 
alvó csecsemő arczára b rritja. Aztán fellélegzik, félénken vizsgálja 
az utitársakat és mentegetöleg véli hogy: „A gyermekek nem 
esnek majd terhekre az uraknak." Szerencsétlenségre az asszony 
fiatal és szép, úgy hogy az utasok közül a legmogorvább is néhány 
semmitjelentö szót morog. Hanem a kedves anya nemsokára de- 
mentálja magát, Karcsinak megvan az a iránya szenvedélye, hogy 
amit csip mind kiveti az ablakon; no persze valamit tehet az 
ember a rosszul honorált vonatörök kedvéért is. A kicsiny alvó 
kelepelöje csak isten segítségével menekült meg. De másrészt 
alighanem a messzclátó gondviselés könyvében volt megírva, hogy 
mama jobb keztyüje a 217-ik számú vonntörc legyen, aztán Berta 
képeskönyve kétségkívül kimondhatlan örömet szerzett a 240 ik 
számú villa legfiatalabbik sarjadékának.

Mama tűri a veszteséget mint az, a legszentebb keztytijében 
megsértett hölgyhöz illik. Karcsi íelhivatik, hogy „szégyelje magát



törekvését oda irányozandja, miszerint minden nyerészkedési 
érdekeket félretéve, a szövetkező társnak nyújtandó hitelt 
lehető legolcsóbban bocsáthassa rendelkezésére.

7. §•
A szövetséges társaság jelzálogkölcsönök kieszküzltse 

czéljából csak saját tagjai érdekében járhat el közvetitőleg 
a központi intézetnél.

8 . §■

A kölcsöntkérő folyamodványát azon szövetséges tá r 
saság, melynek területkörében a folyamodó birtoka fekszik, 
az országos intézet alapszabályainak 141. és 143. §§. ér
telmében, a központi intézet részéröl kiadandó utasítás és 
megküldendő nyomtatványok felhasználása mellett, elkészít
teti, annak felszerelése körül segédkezet nyújt, azt megbí
rálja, és véleményével az országos intézethez beterjeszti.

A kölcsönkérvények elkészítése és felszereléséért a köz
ponti intézet által megállapítandó és semmi ürügy alatt föl 
nem emelhető díj a kölcsönkérő által a szövetkező társaság 
javára fog befizettetni.

9. §.
A szövetséges társaság az általa közvetített kölcsö

nökre nézve az országos intézet irányában készfizetési, be
hajtási és kártérítési kötelezettséggel tartozik, oly módon, 
hogy a közvetített adós által a lejáratkor teljesítendő fize
tést közvetlen maga a szövetséges társaság köteles eszkö
zölni, tekintet nélkül arra, hogy az adós fizetési kötelezett
ségének nála eleget tett-e vagy sem?

Azonban az országos iutézet alapszabályai 65, §-áuak 
értelmében, ha a közvetített adóst csapások, károsodások, 
és más akaratától nem függő körülmények illetéke lefizeté
sében gátolják, az országos intézet igazgatósága a közvetítő 
szövetséges társaság előterjesztése ulapjáu az adóst terhelő 
és a pénzviszonyoknak megfelelő késedelmi kamatok mellett' 
halasztást engedélyezhet

Az ezen §. értelmében vezetendő folyó számla a szö
vetkező társaság által további intézkedésig minden évnegyed 
leteltével kiegyenlítendő leend.

10. §.
A szövetséges társaság közvetített adós tagjától, az 

országos intézet számára szedett illetékeken, valamint a

az urak" elöl, és csattanást kap a kezére. A fiú könynyekbe tör 
ki, és Berta kinek már képes könyve odaveszte öta vizben áll sze
me nem tud jobbat tenni, minthogy secundál bátyjának. Miközben 
kettős buzgalommal engedi át magát azon előszeretetének, hogy 
az uraknak a csizmákon gázoljon. Ezen ünnepélyes és roppant ked
vező pillanatot legalkalmasabbnak tartja a csecsemő maga részéről 
is actióba lépni. Mig Karcsi sirása közben mégis egy pár articulalt 
hangot ad ki mely a hangszinezetben tán a „hilii“ és „huhu“ kö
zött mozoghatna, és Berta mint a tyuk a tojásnál magába kotko- 
dácsol, addig a legfiatalabbik oly féle zajt okoz, mely egy kis 
kecske mekegése és egy fűrész zsibaja közt foglalhatna tán 
helyet.

Most jön csak igazán zavarba a mama; csititásai elhangzanak 
a lármában, is a symphonia még tán tovább is tart, ha az utasok 
nem könyörülnek a szegény asszonyon. Karcsit térdemre veszenu 
az ablakhoz ülök mellé, és hirtelen lekapva fejéről kalapját azt 
mondom, hogy elvitte a bubus. A gyerek pityeregni kezd, siettem 
tehát egy pár varázs hangot kiadni mire a kalap újra előtermett. A 
gyermeknek ez nagyon tetszett mint egy félistenre tekint reám, 
aztán nem sokat gondolkozik és csakugyan kidobva az ablakon 
kalapját kér, hogy teremtsem neki újra elő. Szerencsére volt még 
egy sapka készletben.

A kis Bertát még egy másik ur foglalkoztatja. Szabad neki 
a „Reise-Kourier“-rel játszani ott van a Sacher „Insecten Pulver"-e 
gyönyörködik a dr. Handler Mór vastag nyomatú betűin, és kérdi 
hogy ez minek kell. Egy beteg arczu fiatal ember roppant malitiát 
képzel e kérdés alatt — és elpirul. Hanem nemsokára belefárad
nak a mulatásba és szépen elszendcregnek. Az utasok a paradi-

kölcsönkérvény elkészítése és annak felszerelése körül való 
segéd!-ezésért, az országos intézet és a szövetséges társaság 
által szerződésileg megállapított és a 8. §. értelmében sem
mi szin alatt át nem hágható díjon kívül, közvetítés, vagy 
más ebből származtatott czimen mit sem követelhet.

Az országos intézet pedig alapszabályai 127. § -a  
szerint a szövetségesektől tartalék alapja gyarapítására és 
kezelési költségeinek fedezésére, különben beszolgáltatandó

A központi intézet, jogosítva van a szövetkező társa
ság által közvetített kölcsönügyletekre, nemkülönben minden, 
a központi intézettel folytatott cgyébb üzletekre vonatkozó 
számadások hiteles másolatát bármikor hekivánni.

Kötelessége egyébiránt a szövetkező társnak a szövet
kezés! szerződést megelőzőleg a legközelebb elmúlt három 
üzleti év mérlegét is bemutatni, sőt a központi intézet 
fenntartja magának azon jogot is, hogy e szerződés megkö
tése előtt a szövetkezni kivánó intézet üzleti működéséről, 
könyveinek betekintése által a helyszínén magának biztos 
és megnyugtató meggyőződést szerezhessen.

1 2 . § .

A szerződési időtartamára annak felbonthatóságára és 
eg.óbb e tekiutetbeni viszonyokra nézve az alapszabáliok 
125 §-nak határozatai fogván zsinórmértékül szolgálni ; a 
mennyiben a kötött szerződés valamely irányban a szövet
ségi viszonyt illetőleg intézkedést nem tartalmazna, avagy 
az különféle magyarázatot engedne meg : esetről esetre a 
szerződő felek levelezés, avagy pótszerződés alakjában közös 
megegyezéssel fognak határozni.

H 1 11 li k .
Kettős jégllnncpély volt f. hó 29-kén a Sugoviczán. 

Egyik a rendes korcsolyaegyleté a kikúiu jegén fényes kivilágí
tássá!, bengaliai szines tűzzel, a másik a korcsolyázók társaságáé, 
kik az egyletnek nem tagjai, a nemzeti szálloda irányában kevésbé 
fényes kivilágítás mellett. Héző közönség szegélyezte a partot a 
szállodától a kikötő elején lévő kólódig.

Verhovay ttyula állapota mint a fővárosi lapok Írják, 
jobbra fordult.

A 1. hó 24-én rendezett zártkörű mulatság egyik részt-

csomi korba képzelik magukat de csakhamar ki kell ábrán- 
dulniok.

A kis poronty a pólyában miután jóllakott nem ismer jobb 
időtöltést, minthogy unalomból újra neki kezd, de most már erős- 
bödött torokkal. Kati karjain ringatja és a kelepelön a chinai nem
zeti hymnust executálja, miközben a dallamot szöveggel is kíséri 
hogy: „nina, nina.“ A gyermeknyelvben ezen „niua“ állítólag 3 szo
ros rögtöntörvényi felszólítás a rögtöni elalvásra. Hanem a kis lázitó 
úgy tesz mintha öt a dolog nem is érdekelné, és kedélyesen tovább 
zeng. „Add nekem a gyermeket" szól végre a mama, és átveszi u 
kis teremtményt, miközben igyekszik magát nála behízelegni,

„Mi bajod piczikém ?lí Nina . . nina . . .“
A „piczike" tovább sir.
Odateszi éráját füléhez : „Hallod angyalom, tik tak — nina . . 

nina . . . . “
Az angyalka tovább sir.
Az ablakhoz viszi: „Látod azt a nagy kutyát ?“ kérdi és egy 

szénásbaglyára mutat mely ép tova repül — „ez megharapja 
muczikámat — nina . . nina . .

Muczika nem fél a kutyáktól, melyek tulajdonkép szénáslnig- 
lyak — nem imponál neki a legkomolyabb tárgy — még az állomás 
főnök veres sapkája sem, hanem csak szépen sir mig bereked mint 
egy énekes 20,001) Irt fizetéssel és 12 havi szünettel — aztán szé
pen elalszik és húzza az igazak álmát mintha mi sem történt volna.

Könyörületes fátyolt vonok az azután történtekre I
Hanem vannak azért kellemes utazások is nőkkel, persze 

hogy igen okosan teszik, ba ezen időre piczinyeiket otthon felejtik, 
jó őrük a férj. ’



vevője (N. J. tanár) beklildötte 80 lu'. tagsági diját mit a polgári 
olvasó egylet könyvtárának gyarapítására az illető egylet pénz- 
tárnokának beszolgáltattunk.

— A bajai ipartársulat által folyó hó 28-án rendezett 
táncvigalom minden tekintetben sikerültnek mondható. A tiszta 
jövedelem körülbelül 100—170 írt. A kihúzott sorsjegyszámok a 
következeik: 1569, 224, 199, 820, 567, 1856, 479, 635, 1250, 753, 
95, 1511, 1078, 379, 1464, 1268, 237, 1129, 1165, 111, 1544, 
1787, 1561, 975, 339, 1420, 1053, 1465, 277, 1027, 1011, 414, 
981, 69, 1804, 512, 1744, 1659, 1722, 421, 325, 502, 1036, 1020, 
1989, 880, 1146, 893,1387, 859, 1275, 265,516,415, 1174, 1647, 
114, 663, 665, 1618, 304, 1896,1613, 1233, 1574, 1134, *57,1112, 
1569, 2, 967, 1335, 1990, 637, 495, 1132, 1249, 903, 1090, 977.

— Színházi álurczosbál. Van szerencsém a n. c. közönsé
get a vasárnap (. é. február 1-én általam tartandó színházi diszcs 
és fényes ólai(zosbálra ezennel tisztelettel meghívni. —• A zenét 
Vajda testvérek kitűnő zenekara kezeli. — M a s z k - r u h á k  
Jakabify urnái kaphatók. — Belépti dij személyenkint 60 kr. — 
Kezdete 7 órakor. Nagy Mihályné, igazgatónő.

•— A „Magyar föld" újdondászának szemet szúrt, hogy 
fömunkatársunk az „olló" nevezett lapból egy két czikket kika- 
uyaritott s M. F. betűket az első sor elé bigygyesztve lapunk sa
já t vezérczikkei gyanánt közli.

Ha a czikk előtt M. F. betű áll, az „Magyar Földet" és nem 
„Pfennig-Magazint" jelent s hogy ezt nem lehet valamely koholt 
szerző nevének kezdőbetűi gyanánt tekinteni, bizonyos, ha a czikk 
végén a szerző neve következik.

Hogy sziikebb körben nagyobb elterjedésnek örvendő vidéki 
lapban egy egy czikket közlünk a forrás megjelölésével, mely he
lyi érdekeinknek igen megfelel, abban „furcsát" nem látunk. Az 
volna furcsa, ha e g y  e m b e r  heteukint kétszer megjelenő vidéki 
lapot mindig „újsággal" állítana ki.

— Siikösdiin f. hó 29-kéu ejtetett meg a jegyzőválasztás, 
melyen Tessényi László nagy szavazattöbbséget nyert.

' — Zsidó presbiter. A vallás türelem ritka példájáról érte
sítik a „Függetlenség“-et. Szntmármegyében Kántor Jánosi község
ben Mandli Ignácz közszeretetben álló izraelita földbirtokost, az 
egyházgonduok Csuja Imre indítványára a helybeli helv. hitv. 
község presbiterévé választotta. Az eddig bizonyára páratlan vá
lasztást kedélyes lakoma követte, melyen Segesvári József lelkész 
csinos beszédben köszöntötte fel az uj presbitert.

— Szúnyog-lepény Egy afrikai utazó Írja a következőket: 
A mint utazásunkról az északibb vidékek felé értünk el, a látha
tárt óriási fekete felleg borította cl. Közelebb jőve, észrevettük, 
hogy ezek meglehetős nagyságú szúnyogok. Mig az élő és nyüzsgő 
lellegen átmentünk, szemeink és szánkat be kellett fogni, úgy az 
arezunkba csapódtak, mint a bő. Reggelre kelve, alig végeztük el 
átkozodásainkat a bennszülöttek egyikénél reggeliztünk, még pedig 
éjjel elleneinkből készült kitiinó lepényt, mely egészen olyan volt, 
mint a kaviár. (?)

— Házasulóknak. A harmadik korosztálybeli egyének nö- 
sülhetése tárgyában a vallásiu.uiszter egyetértőkig a honvédelmi 
miniszterrel, közhírré tette, hogy mindazon be nem sorozott 22 
éves egyének, kik a 22 évet betöltötték, a folyó év január 1-tól 
kezdve tekintet nélkül arra, hogy katonai kötelezettségüknek eleget 
tettek-e vagy nem, összeeskethetök. A lelkészeknek tehát csak az 
iránt kell megbizonyosodni, hogy az illetők már elmúltak 22 
évesek s nem tartoznak a hadsereg kötelékébe.

— Halálozás Szabadka János zombori nagyvendéglős — 
mint minket tudósítanak — f. hó 24-én virndóra, hosszas szen
vedés után az úrban elszenderttlt. Temetése múlt héten ment végbe. 
Áldás és béke legyen vele.

—Tilzmontcs festők zsludeles födelek számára. 1 pint 
finom homokot, 2 pint finomra szitált íahamut és 3 pint oltott 
meszel lenmagolajjal péppé kell keverni és ezzel a födelet háromszor 
bekenni, elsőizben vékonyan, azután vastagabban, ez a fát megóvja a 
tűzvésztől.

— Zomborbun. orvosi közlöny fog megjelenni havonkint 
kétBzer s dr. Jovanovies Batut szerkesztésében szerb nyelven. 
A közlöny „Zdravlye" címet fog viselni.

— Á dunagőzhajozásitarsulat idén 50 éves jubeliumát
üli meg. A társulat 1830-ban 100,000 fi t tökével (200 drb 500 
l'rtos részvény) kezdte meg működését. Az első hajó, mely 60 lóe
rőre Becsben építtetett, 1830 szeptember 17 én tette meg próba 
útját. Jelenleg a társulat 17.245 lóerőre épült 193 gőzössel ren
delkezik, és hajózási szolgálata 529 mértföldre (4493 kilométer) 
terjed. _________

Szerkesztő! üzenetek.
H, Kálmán. Beküldött költeménye még nem érett a közlésre.

í'zlcti tudósítás.
Baján, 1880. január 28-ái.

Búza 13.— zab 6.30 bab 9.50 árpa 7.40 rozs 9.— köles 7.10 
kukorica 6.40

Az árak 100 kilogr. után.

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

Hirdetések.
Meghívás.

A bajai takarékpénztár t. ez. részvé
nyesei a évi február hó 8-án, dél
előtt 9 ó ra k o r  a takarékpénztári épület 
CASINOI helyiségében tartandó

rendes közgyűlésre
ezennel tisztelettel meghivatnak, 

TÁ RG YA I:
1. Az igazgató jelentese a múlt évi 

üzletről.
2. 1879. évi zárszámadások és mérleg 

beterjesztése úgy az osztalék meghatá-*
rozása.

3. A jegyzőkönyv hitelesítő biiottmány 
megválasztása.

4. Az alapszabályok 17. §. értelmében 
kilépendő négy igazgatósági tag megvá
lasztása,

5. A  részvényesek által netán teendő 
indítványok megvitatása (§. 12.)

Baján, 1880. januárhó 30-án.
BAJAI TAKARÉKPÉNZTÁR:

Császár Ferenc. Dr. 8aly Imre.

Nincs többé köhögés, -m
EGGER-féle kitüntetett mellpastillák.

Legkellemesebb, legbiztosabb gyógyszer köhögés, r e 
k e d ts é g , to ro k b a jo k  és mindennomü nyákbajok ellen. 
Eredeti dobozokban 25 kr., 50 kr.

Kapható Budapesten : Török József gyógyszerész ur
nái király-uteza. B a  j á n :  Pollorman B., Bozsek Józseféi 
Sárkány Lázár uraknál. Z o m  b o r b a n :  Vfeidinger S 
kereskedő, Gallé E . gyógyszerész uraknál. Ú j v i d é k e n  
Grossinger IC. gyógyszerész urnái.

Vidéki megrendelések (legalább 1 frtnyi összegben) posta- 
utalványon kéretnek, s a legfigyelmesebben eszközöltetnek.

EGGER A.
Budapesten, Erzsébettér 9.
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Dr. SCHMIDT főtörzsorvos
által feltalált és dr. D e u t s c h M. által javított

FUL-OLA % » s í

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 tali 
órám ütését sem hallottam, bármily közel álltam 
is hozzá, mig most zsebórám kecsegését is oly 
tisztán hallom, mintha sohasem lettem volna süket. 
Ezer üdvözlettel

Habócsa. Steiner Dávid,
oki. fő tanító.

Ülűt
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V alódi fiil-o la j h a s z n á la ti  u ta s í tá s 
s a l  2  f r t  4 0  k r . franco beküldése mellett csak is

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

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

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

Tiszt. M ü ller J .  L ,  ezelőtt V ad ász  F e ren cz  özv. utóda,
illatszerész urnák Budapesten.

A Fontire de Serail, melyet ön feltalt, valóban kitűnő és
nemében 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- 
poniúl nem tapasztaltam, mely kiváló tulajdonságáért jövőben mint ked- 
vencz arczporouiat kizárólag fogom használni, és megvagyok győződve, 
hogy felülmulhatlan jóságáért általános elismerésnek fog örvendeni.

Tisztelettel

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

Az illatászat terén jelentékeny párisi kitűnőségekkel való össie- 
köttPtéseim folytán sikerült a világhírű és fölötte hatásos „Crcnic 
Poiupndonr“-t egész eredeti tisztaságában ós erejében előállítanom. 
Ez azon szer, melylyel a hírneves asszony egész agg koráig fönn tudta 
tartani csodaszépségét annélkül, hogy az egészségéne ?r ártott volna; 
azért nem mulaszthatom el a t. hölgyvilágnak azt a leg^athatósabban 
ajánlani. — E kitűnő szer jóval felülmúl minden eddigi e nemű gyárt 
mányt. Egy tégely ára használati utasítással 1 frt GO kr.

Csak azon készítmény valódiságáért kezeskedem, mely alább, 
védjegyemmel el van látva. Legnagyobb választék valódi Iranczia ési* 
angol illatszerekben.

Minden doboz Poudre de Serail a mellékelt 
bejegyzett védjegygyei van ellátva, GO kr és 1 frt do
bozokban ; valódi minőségben csupán a feltalálónál 
Müller J . L. ezelőtt Vadász Ferencz özv. utóda, 
illatszerész a „Virág-királyné“-hoz Budapest, koronn- 
hcrczeg-utcza 2. sz. kapható.

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltettnek.

Nyomaton Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.


