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E lSB ittiai árak
Egész évre . . . 5 írt — kr.
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Hirdetések
a legjutényosubban számíttatnak. BAJA Sierkeaxtőiég

hova & lap szellemi réBzét illető 
közlemények küldendők:

IU  e h u au  I c t  a 42. u t m .

Az előfizetési pénzek éB hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
- « } 0 - v eg y ea  t a r ta lm a  he tilap .

bégjeién minden vasárnap. E g y e s  s z A ni á r a  8 k r. kéziratok nem adatnak vissza.

Lapunk jelen számmal 9-ik évi pá 
lyafutását kezdi meg, — tehát az évek
nek oly sorára tekinthet vissza, a mely- 
lyel kevés vidéki lap dicsekedhetik ; s ha 
meggondoljuk azon nehézségeket, melyek 
egy vidéki lap útjában állanak, e 8 év 
folyama sokkal többnek tűnik fe l, mint 
a mennyit a puszta szám kifejez, E  
szép múlt elég biztosíték arra nézve, 
hogy a ,B A J A U — mely egy nagyobb 
város és vidéke szellemi s anyagi ér
dekei előmozdításának egyik szerény de 
folyton éber közege volt; —  az kíván 
ezentúl is lenni, s a vidéki élet szak
körében ezentúl is megteendi mind azt, 
mit meglenni a politikával nem foglal
kozó vidéki sajtó feladatául ismerünk, 
másrészt jótékonyan közrehatni, hogy a 
társadalmi élet anynyi jogos és méltá
nyos igényei kielégítést nyerjenek.

Ígérni nem szokásunk, legfóllebb 
azt, a mit meg adni hatalmunk és te
hetségünkben á l l ; —  de szabad legyen 
annyit megemlítenünk, miszerint bírjuk 
több a nyilvános téren s a közügyek 
körül érdemeket szerzett egyén Ígéretét, 
hogy ténykedésükből lapunknak is ju t  
egy rész. Ezenfelül intézkedtünk, hogy 
tárcza rovatunk is megfeleljen a t. 
közönség jogos kívánalmainak.

Megemlítjük még, hogy a kiadóid 
vatal sem kiméit semmi költséget, hogy 
lapunk — külsőleg is — csinosabb 
s ízlelesebb alakban jelenjék meg. — 
Lapunk jelen számát már u j (chamois) 
papíron veszik olvasóink

A  „ B AJAU előfizetési ára :

Egy évre . . .  5  frt.

Jél „ . . .  2 „ 5 0  kr.

% .  . . .  1 n 25 „

Az előfizetési pénzeket a „Baja•' 
kiadóhivatalához (Baján Nánay fjajos 
könyvnyomdájába) kérjük küldeni.

Az előfizetések mielőbbi megújítását 
kérjük, mert ködömben a lap szétkül
désében könnyen zavar álhat be, miután 
fölös példányokat — a papír drága
ságát tekintve — csak keveset nyo
mattatunk.

A „BAJA‘* szerkesztősége és 
kiadóhivatala.

Újév napján.
Ism ét egy év tűnt a múltak éjje

lébe, 8 ismét egy év kezdődött titokza
tosságával ! A  múlt örömet, bánatot egy
aránt, a jelen ugyanazt hozza, s mégis 
mohó kíváncsisággal tekintünk a jövőbe; 
mégis tudni vágyunk az év titkát.

Az elmúlt év eseményei oly tisztán, 
oly hűen állanak emlékünkben újév nap
ján, midőn rövid gondolattal térünk vissza 
a lezajlott évre. Igen, elég csak egy 
rövid perez, hogy emlékeinkbe idézzük a

múlt most már fátyollal borított esemé
nyeit, elég, hogy az ezeket fedő setét 
leplen — a feledés leplén — keresztül 
is tisztán lássuk, tudjuk, érezzük a kö
zelmúlt év eseményeit. A kit bánat és 
balsora övezett az ó évben, ma újból 
emlékébe idézi u bánatot és fájdalmat 
gerjesztő eseményeket és elkomorul, de 
azon goudolat, hogy az uj év meghozza 
sebére az irt, keblébe az örömet és el
oszlatja a felette tornyosult bánat fclle- 
geket és helyette az öröm kék ege fog 
virulni — mosolyt csal ajkára, édes 
reményt keblébe, és feledi a fájdalmat és 
kiállott bánatot.

Az pedig, kit öröm környezett, mo
soly lyul ajkán tekinti az első szürkületet 
és hálát ad az Alkotónak azon szerété
iért, melyben részesítő, s újból kéri, hogy 
ez uj év szintén oly édes, oly biztató 
legyen néki, mint volt a most már a 
feledés éjjelébe burkolt év.

Valóban az uj év reggelén kell, 
liogv kettős érzet uralja a kebleket: a 
múlt eseményei feletti öröm avagy fáj
dalom — s a jelen év titokzatossága 
feletti kétely érzete.

A múlt év nem csak egyeseknek, 
de országoknak s városoknak is emléke
zetes a mennyiben virágzásuk emelkedett 
s a mennyiben balsors környezte őket, 
avagy a mennyiben a korral haladva 
elérték a kellő magaslatot.

Ez évbeu költözött városunk büsz
kesége, a nemzet dalnoka Tóth Kálmán 
az örök nyugalom honába, hol uincs 
számára más a feltámadásnál, s szá
munkra uj év reggelén lelki nyugalmá
ért egy-egy hő fohásznál.

Városunk is sokat haladt az elmúlt 
évben, s büszkén tekinthet vissza még 
azon édes reménnyel, hogy a jövő újévkor 
még többet felmutathat a haladásból, 
jeléül az akarat és jólétnek. A szépészet 
dolgában úgy miut a tűzrendészet és

közbiztonság dolgában igen szép a hala
dás, s ez uj év alatt hisszük tökélete
sítve lesz minden még mutatkozó hiány 
úgy, hogy ez uj év végén önelégülten 
tekinthetünk vissza két évvel a múltba, 
midőn még a majd akkori elért czél —- 
csak csirájában volt, hogy az erős alca 
rat, a jelleinszilátdság által táplálva 
azzá nője magát, mit akkor majd büsz
keségünk-, díszünknek mondunk.

A múlt év eseményei közé tartozik 
azon nagy horderejű és fontosságú eszme 
kivitele, mely a jövőre nézve áldásdus 
működésével ezrek háláját vivja ki : az 
ifjúsági egy let megalakulása.

Mondom, ez uj év reggelén minden, 
a múlt év eseménye hü képben tör elő 
emléküukbe a  sürü lepel alól mintegy 
óvni a netán már bekövetkezett rosztól 
és figyelmeztetni a tettre, az akarat és 
jelleinszilárdságra.

Ugyan kiben ne csillámlanék fel a 
remény biztató édes sugára akkor, midőn 
ez uj év reggelén hallja a boldog uj év 
kivánatát, midőn ezekből látja, hogy 
van száradra szerencsét, -  boldogságot 
óhajtó; — kinek ajkán ne kelne mo
soly , lm gyermeke a hajnal hasad
takor e szókkal üdvözli: „ B o l d o g  
ú j  é v e t : *  kinek keble ne dobogna 
erősebben akkor, midőn imádóttja ajkáról 
a szerencse és boldogság óhaját hallja, 
mely szülő nem örvendene gyermeke 
múlt évbeu elért szerencséjén ! Miuden. 
mi él örül ez uj évben, még az is, kit 
balsors környezett. Igen, még ez is ör
vend, mert biztatja a  remény, hogy a 
múlt fájdalmaiért kárpótlást nyer az új 
évben és szerencse, áldás környezi min
denben mindenütt.

Minden ajk, minden kebel, minden 
gondolat uj év napján e kívánalomban 
összpontosul : „boldog uj évet !“, a mit 
ezúttal mi is szívből kívánunk t. olvasó
inknak. — r  — n

G e r 6 b á c s i .
Dr. Körössy László-tói.

I.
A hivatalban.

Ha már legalább egy Petőfi ismeri, ak
kor Gerö bácsi igazán a halhatatlanok közé 
kerül.

Mert olyan genret irt volna róla, hogy 
egész Európa megkaczagja.

Ez a mi egyszerű toliunk olyan, mint 
a kisvárosi photographus ; lehet hogy híven 
levesei a vonásokat, de aligha adja meg az 
eredeti kép zom&nczát.

Ifjúkori ábrándjaim közé tartozott, hogy 
Oerö bácsiról komikai époszt irok.

A gondolat nem volt rossz, de az 
éposz elmaradt és most mosolygok a komi
kai gondolaton.

Szintén érzem, hogy milyen rettenetes 
nehéz invokáczió nélkül belekezdenem. Sze
retném fölkérni a múzsát, hogy adjon erőt, 
egészséget egy ilyen nagy lérfiu méltó meg 
éneklésére. Mert annyi bizonyos, hogy a híres 
emberek közé tartozott a maga kis városá
ban. Egyformán ismerte mindenki. Parányi 
vármegyénkben nincs halandó, a ki legalább 
egyszer ne beszélt volna vele. Dunáninmn 
és Dunántúl pedig alig van tisztességes vá
ros, melyben ismerősei nem akadnának.

Gerö bácsi inég a régi jurátusvilág 
egyik epigonjn. Ebből a világból maradt fönn 
diplomáján kívül minden jó és rossz tulaj
donsága. Ebben a világban még nem volt

ugyan átkozott „hazaáruló" kormányunk, 
de volt osztrák vasból vert nehéz bilincsünk- 
És a ki a bilincs-zörgést el tudta fojtani a 
vig pohár csengő szavával, az honfiúi bána
tában sokat busult és sokat ivott. A ki 
pedig nem tudott inni, az csak busult és 
káromkodott.

Soha szerelmetesebb híve nem volt 
Bacbusnak. Mert Gerö bácsi egy egész em
beröltőn keresztül vizet sohasem ivott. Nincs 
is borzasztóbb fogalom előtte, mint a lel
ketlen viz s a zaklató végrehajtó. Álmában 
piros borral, arany borral álmodik s a pbi- 
liszteri józanságot csak nagyon fontos pilla
natokban ismeri.

Ilyeu fontos pillanat az, mikor Gerö 
bácsi egy zajos hetivásáru szombat reggel 
az ö bú czimboráival kliensek után néz. 
Akkor azután méltóságosan megfésüli bősz- 
szu sárga sznkálát, milyet még a doutövi 
magyarok sem igen viseltek ; tekintélyesen 
megsunogatja fakó bajszát és fül teszi pörge 
kalapját. Ilyenkor ragyogó szemmel és ünne
pélyes pátboszszal szavalja el, hogy léha 
korban élünk, romlásnak indultunk, elvetet 
tűk ősi viseletűnket. És büszkén gombolja 
be színtelen kabátját, melyen praehistorikus 
sujtáshelyeket, homályos foltokat és gyarló 
uiulamlóságot látunk. Magyar nadrágja ku- 
ruczcsizmába szóiul, mely azonbau vakme
rőén daczol az elemekkel. Azután kezébe 
veszi az argumentumot, mely eréles somfa- 
nuk termett » mélyítek egyetlen dísze, hogy 
több helyütt gyftiükkel van összeturtogatva. 
De nincs is szebb erény a kegyeletnél.

llogaith tudta volna legkitűnőbben le- 
rnjzo'ni, hogy miképen indult meg a tárna-

ság. Rendesen hárman vannak. Egyenlő 
öltözet, cgyeulö méltóságú szakái, de más 
színben. Gerő bácsi mint valami hunvezető 
Balambér, legelöl megy.

Nyomában egy másik tekintély, akinek 
ugyanolyan tehetségei vannak leginkább ki
fejlődve. Különben elkallódott proletár. — 
Másfelől megint egy tekintély, a ki tökéle
tesen osztakozik Gerö bácsi érdemeiben és 
hajlamaiban. Különben az is elkallódott 
proletár. Az a három pár villogó szem, az 
a három hosszú lengő szakái, az a három 
tekintélyes bot és az a három patbetikus 
alak azután bejárja a várost.

Gerő bácsi fakó narancsszínű arczún 
komoly gondolatok borouganak, Mintha érez- 
né hivatása fontosságát s a járat nagy je
lentőségét. A másik alak ünnepélyes mo
gorvasággal kullog mellette és csuk néha- 
néha szökik ránezokba komoly homlokáu 
egy-egy elfojtott irgalmatlan szitok. A má
sik szomszéd mély emberismerettel és bő 
lélektani tapasztalatokkal rugaszkodik a prin
cipális mellé s szinte vér&zcrződést volna 
hajlandó kötui, annyira bü hozzá.

Azután egyszerre köszönnek, egyszerre 
lépnek s egyszerre reménykednek. Legin
kább egymásután kullognak, mert hadjára
taik rendesen hetivásár idejére esvén, a 
tolongás nem engedi, hogy egymás mellett 
induljanuk hódítani, vagyis prózui kifejezés
sel, kliensét lógni. Ha azonban Gerö bácsi 
megáll, akkor a két csatlós azonnal oldula 
mellett terem s ilyenkor kezdődik a legfon- 
tosubb jelenet.

Törtóuik ugyanis, hogy egy nagyon 
búb-n-tos pariiB/ttnl tnlálkoznnk, a ki egy

sivító zsákot visz a hátán. A szegény pa
raszt egész ábrázatán meglátszik , hogy 
vagy a feleségével pörpatvarkodott, vagy a 
falu Rothschildját hagyta helyben . mert 
iszonyú haragosan fújja a füstöt cserép-pi
pájából s talán visszagondol arra az időre, 
mikor még sem felesége, sem adóssága nem 
volt, hanem mikor még a szent szabadság
ért öntötte vérét ott a váczi síkságon. - 
Talán azért olyan büszke, mert abból az 
időből még most is van néhány érdemrend 
a homlokán. Csakhogy a veríték meg u 
daczos harag egészen elborítja.

Gerő bácsi megállítja a tábort.
— Jó napot, István bácsi 1 — mondja 

kedélyes barátsággal.
— Adj'isten tekintetes uramnak! — 

válaszolja mogorván a sivitó zsákos, búbá
natos magyar.

— Hát a vásárra ugy-e ?
— Hát csak oda, tekintetes uram. 

Nagyon ritkán szoktam én bevetődni a vá
rosba. Hanem hát egy kis adósságom van, 
arra szeretnék fizetni.

— llá t aztán mennyi az az adósság ?
— Ötven forint. Mondtam annak a 

mihaszna Mózsinak, hogy várjon szombatra. 
Azt hiszi tekintetes uram, hogy el várt ? 
Bepőrölt biz az még másnap reggel. Oda a 
böcsület!

— No ne búsuljon, István bácsi — 
kezdi most Gerő bácsi egyik csatlósa. Maga 
szerencsétlen ember volna, ha törvényt nem 
keresne.

— Csakhogy nem vagyok ám én István 
bácsi — vágja közbe a magyar, valami 
büszkeséggel.



A bajai ipart ár salat
állni a Képvjsolőházhoz intézett és nsgs 
I ixiinovics Gábor orsz. képviselő ur által 
limit hó 15-én a háznak benyújtott, az 
1S72. évi ipar törvénynek az 1879 ik 
évben az ország lő városában tartott II. 
orsz. iparos-congressus határozatai szel
lemében történendő módosítása iránti lei- 
iratból érdekesnek találjuk a több pontok 
közlését,

Ezek:
1. Ipart önállólag csak annak van 

joga űzni, a ki legalább bárom éven át 
mint tauoiicz működött, szabályszerűen 
felszabadult és mint iparossegéd legalább 
4 évig dolgozott és 22-ik életévét be
töltötte.

•2. A ki az iparos- vagy ismétlő
iskolát látogatta, vagy a hol ilyen nincs, 
legalább az irás, olvasás és számolásban 
jártassággal bir.

3. Minden önálló iparos köteles a 
hazai ipar emelése tekintetéből egy ipar
társulat tagjává lenni.

4. Minden községben, a melyben 70 
önálló iparos lakik, egy ipartársulat ala
kítandó. (Hol pedig ennyi nincs, legyen 
minden önálló iparos a legközelebbi ipar
társulat tagja.)

5. Minden ipartársulat válasszon kö
réből 2 évre egy központi bizottságot; a 
mely előtt minden segédnek, a ki vala
mely ipart önállólag űzni akar, egy vizs
gát tenni köteles. Ha az illető iparos 
segéd ezen bizottság által az ipar öu- 
állolagi vezetésére nem képesnek nyil- 
váoittatik, ez esetben a választmány 
által egy r e n d k í v ü l i  bizottság 
hivandó egybe, ha ő ezen rendkívüli bi
zottság által k é p e s n e k  nyilvánitta- 
tik üzlete vezetésére, ez esetben önálló
lag megkezdheti működését. I la  ezen 
bizottság által is visszavettetik, ez eset
ien még 1 éven út köteles mint segéd 
működni, és újólag vizsgát tenni, nem 
sikerülés esetében az önállólagi működés
től mindaddig elültetik, mig a szabály- 
széni vizsgát le nem teszi.

6. Általánosan elismert tény az, 
hogy a sok vásároknak tartása úgy er
kölcsileg, mint anyagilag káros az ipa
rosokra nézve, ennélfogva a következő 
szabályok megtartását ajánljuk: Közsé
gekben, a melyeknek 20,000 vagy több 
lakosa van, legfeljebb 2 - 3  országos 
vásár legyen tartható ; oly községekben 
pedig, a melyekben 7,000 — 20,000 lé
lek lakik 1 vágj 2 vásár. Kisebb köz
ségekben, hol a kereskedelem és ipar

A tekintélyes szakái nem zavarodik
meg.

— Akkor hát a sógora István bácsi. 
Maga meg János gazda.

— De eltalálta a tekintetes ur. — 
Csak nem tiskális ?

—• Kém. Én csak irodatiszt vagyok a 
tekintetes ur hivatalában.

— Hallottam a hírét.
— János gazda! — kezdi a harmadik 

maga meg van sértve! maga nem ötven
forintot vett föl ugy-e, és mégis ötvenért 
van bepörölve ?

— Biz én csak huszonötöt kaptam, — 
sóhajtja a bús magyar.

— Van erre törvény. Bolond ha fizet,
— Igazán mondja a tekintetes u r?
— Még pedig a princzipális ur előtt! 
A szegény paraszt most már kalapot

emel a princzipális ur előtt.
— Hallja maga, János gazda, ha ugv 

akarja, segítünk a baján, — szavalja olyan 
páthosszal Gerő bácsi, mely ellenállhatatlan.

— Igazán V Igazán segít a princzipális 
ur ? — kél di örvendve.

Haucm csak úgy, ha még ma dél
előtt megkezdjük a dolgot.

— 11a lehet, hát nem bánom, megyek 
én mindjárt. Tudom én, hogy igazságom van, 
uzéit nem akartam fizetni.

— Jól van, János gazda. Ke veszítsünk 
lolib szót, hanem induljon utánunk az irodába.

Már most közbe fogják a szegény kli
ensét s viszik több utcza labirinthján által 
egy alacsony, betörött ablakit ház elé, melyen 
kél cziiner tiitulöklik. Az egyik egy becsli- 
ívteB vmga firmája két iszonyú haragos

meglehetős lábon áll, egy vásár ta r 
tassák .

7. Minden vásári községben egy 
vásári hatóság hozandó létre. Ezen vá
sári hatóságuak feladata legyen a ren
det a vásáron megjelenő iparosok közt 
fen tartani ; a vásárt rendesen megláto
gató iparosoknak kértökre és bizonyos 
csekély dijuak lefizetése mellett egy 
meghatározott sátor vagy áruhelyet ki
jelelni, és egy vásári könyvbe beiktatni. 
Ezen áruhelynek beiktatása és kijelölése 
által a gyakori czivakodások és vereke
dések megszűnnének, a melyek a helyi
ségnek bírása miatt az iparosok közt a 
vásárokon rendesen előfordulnak.

8. Minden nagyobb városban, mely 
kif-jlett kereskedelem és iparral bir, a 
házalói kereskedés betiltandó, mert mig 
egyrészt az illető házalók az államnak 
nagyon csekély hasznot hajtanak, addig 
az állandó adózó iparos és kereskedőknek 
nagy kárt okoznak.

9. Minden nagyobb városban ipar
szakiskola állítandó fel.

lü . A segédek munkás-könyvvel 
látassanak el, ez is egy lépés leend a 
főnökök és segédek közti viszony ren
dezéséhez.

A  közönség köréből *
T. szerkesztő ur !

A helybeli lopok hasábjain, úgy a 
társadalmi körökben, oly sokszor hang- 
sulyoztatott szüksége az utczák és te 
reknek kövezése, befásitása, rendezése 
szóval a város szépítésének.

Meg kell engedni, hogy e tekintet
ben haladtunk is, csak a Haynald (azelőtt 
Bárány) utcza maradt meg a maga ge- 
nialis rendetlenségében, a mennyiben az 
ezen utczában álló Hirsch-féle "ház még 
most is — a szépészet s a rend arczul 
ütésével majd két öllel előbb nyúlik az 
utczába, mint a többi házak.

Pedig, ha jól tudjuk, a ház jelen
legi tulajdonosának azon feltétel mellett 
engedtetett megvenni a roskatag épület, 
ba minél előbb lerombolja s helyébe uj 
és díszes épületet emeltet.

Ajánljuk a szépészeti bizottság fi
gyelmébe.

Baja, 1881. deozetnber 31.

Több Ilaynald-ntczai lakói.

• E rovat alatt a közérdekkel összefüggő köz
lemények díjtalanul, beküldő felelősége melleit kő
zet lettnek Szerk.

oroszlánnal, melyek egy sarkantyus magyar 
csizmát akarnak széttépni. Az amphitheatrumi 
jelenet alatt következő felirat:

.Az lehetetlenségből
Vircsc János nemzeti lábbéli készítő.*

A másik fölirat sokkal igénytelenebb. 
Nincsenek rajta vérszomjas oroszlánok; csak 
ez fehérük rajta gyászos fekete alapon : 

Nedwesa Gerő ügyvéd 
éa 48-iki honvéd

Betérnek az udvarba, a hol az egész 
utcza gyereknépe katonásait játszik. Meg is 
szalutálják mind a négyet. Geró bácsi dia
dalban úszik, mikor a nyikorgó kilincsre 
teszi széles tenyerét. Belépnek egymásután 
mind a négyen.

Mintha csak a népvándorlás romboló 
századaiból maradt volna föl minden rozzant 
faalkotmánya, annak az alacsony helyiségnek, 
melyet nein merünk szobának nevezni.

Van rajta ugyanis két ablak foglalat, 
Az üvegek be vannak zúzva, de krixkraxos 
ügyiratokkal beragasztva. A félhomály egy 
kicsit költői világításba, még pedig komor 
sötét színbe vonja a gyanús bútorokat. Bi
zonyos titokzatos rembrandti világításba. Van 
a helyiségben egy íróasztal, melynek két 
hátsó lábát nyolez-nyolez darab tégla pótolja. 
Az Íróasztal peres okmányai közt egy rozs
dás ollót, egy ódivatú dugaszhuzöt, penészes 
tintaturtót s nehány elkinzott ludtollat lá
tunk. A princzipális széke minden irányban 
inog és keserves csikorgásra fakad, ha rá 
telepednek. A dohány színű .falon vau egy 
tükörrámn és a rámában néhány tlikőr damb. 
M< belli' Kosáulb Lajos és Garibaldi homályos,

Különfélék.
©  Az újév alkalmából t. olvasóink

nak mi is kifejezzük jó kivánatainkat.
fa  A mai száminál veszik t. olva

sóink lapunka t uj papíron.
'Y' I.apunk szerkesztője több mint 

i» heti távoliét titán megérkezvén, — a szer
kesztői teendőket — miket távolléte alatt 
Devich László fömunkatárs teljesített, — 
ismét átvette.

Lapunk kiadója tisztelettel kéri 
fel az illetőket a hátralékos előfizetési és hir
detési pénzek minélelőhbi beküldésére.

* Adományozás. ld. Latinovics 
János kir. tanácsos ur ő méltósága a 
„bajai ifjúsági egylet" alaptőkéjére 20 
irtot kegyeskedett adományozni. —  A 
nemes tett önmagában leli legszebb ju 
talmát.

* Karácsony napján és másod napján 
a templomba járó ájtatos közönség az úgy
nevezett „deák" mise alatt kellemes megle
petésben részesült, a mennyiben a Fölkér 
Gusztáv tanár ur vezetése alatt álló fögim- 
náziumi énekkar négycsliangu vegyes karban 
karácsonyi dallamokat énekelt. Ezen énekek 
kellemes zengzetessége tökéletesen érvényre 
emeltetett az előadás teljes szabatossága 
által. A csengő gyermekhangok, a belcvegyiilö 
bassusok morajával, hogy ugymondjuk, az 
áhítatnak mintegy szellemszárnyaiu ringat
ták n hallgatókul. Midőn a t. tanár urnák 
e pompás sikeréhez gratulálnánk, egyúttal 
városunk buzgó publikumának tudomására 
hozzuk, hogy értesülésünk szerint uj év és 
háromkirályok nnpjúu e szép zengésű dalla
mok újból elöadutnak. — tí hogy kissé in- 
diserétek is legyünk, az érdeklődőknek azt 
is megsúgjuk, hogy a t. tanár ur jól felsze
relt dalos csapatával hangversenyt is szán
dékozik rendezni bizonyos jótékony czélra. 
— Szabadjon részünkről a jó siker fölött 
egyátalán nem kételkednünk.

* Mint lapunk múlt számában jelezve 
volt, karácsony első napján a szent Ferencz- 
rendiek templomában zenés-mise volt. A siker 
nem felelt meg teljesen a várakozásnak, en
nek oka azonban közvetlen a mise kezdete 
előtt beállott akadályban rejlett. A remi 
növendékeiből a’ukult énekkar Pr. Jóié által 
jeles zeneköltóh müveiből eombinált misét 
énekelt kellő precisitássál hegedűn kísérve 
egy növendékszerzcteatől és Kelluer Antal 
fögimuúziumi tanulótól. Oflertoriumra Miillcr- 
töl egy quartettet adtak elő s fuvolán kísérte 
Yanitsek Mátyás ur. — Annál jobban sikerült 
azonban a karácsony másnapján, hétfőn elő
adott mise. Az énekkar oly szabatosan, üsz- 
szevágóan működött, hogy még a legszigorúbb 
igényeket is kielégítette. Oflertoriumra ez

repedezett üveg alatt. A falak körül lóczák 
kínálkoznak. Egy vén karszék pedig, mely 
egész őszintén bemutatja rozsdás rugóit, 
szinte protestál a kor ellen, annyira ósdi, 
annyira konzervatív. A szobasarokban néhány 
vén csibuk és elaggott pipa figyelmeztet a 
múlandóságra.

Végül tisztelettel állunk meg egy haj
lóit korú, hatlábú zongora előtt, melynek 
húrjai, mint a vén ember haja, kezdtek hul- 
ladozni. Ebben a csodaulkotmányban majd 
minden haugszer egyesítve van. A kétágú 
pedál segítségével dobot verhetünk, csengő
ket Okulhatunk s irgalmatlan zenebonát 
csalhatunk ki. a aürü porréteg azonban, 
mely ezt u tisztességes régiségét burkolja, 
meggyőz arról, hogy a kegyelet nevébeu nem 
háborgatják álmait.

Ne feledkezzünk meg arról a fali fül
kéről se, melynek felső fokún pókbálúkün- 
tösben szörsálhasogató salabakterek pihen
nek s csak akkor kerülnek elé, lm az egész 
iroda tovább áll egy utczávul-

A fülke alsó fokán üres palaczkok 
sorakoznak glédába s szinte röstelik, hogy 
már emberem lekezel óta ürességre várniuk 
kárhoztatva.

A szoba sárgásbarna falán csöndes ter
mészetű, de nagy intrikus pókok intézik 
hadjárataikat az elátkozott apró szárnyasok 
ellen, melyek véletlenül ide tévednek. A 
szoba tetején valóságos lánczhidakat rögtö
nöztek hálóikkal s nagy ('Huzakodásban 
élnek, mert maró llistgomolyon kívül cgyébb 
ellenségük nincs. A szoba padlója annyira 
hálás talaj, hogy több helyütt félve kikamli- 
káló -z lény növ, udékek. I nevel,

alkalommal E c k e r t Berta k. a. énekelt 
Meycrbeorlöl egy gyönyörű áriát. — Mind
két nap igen nagy szánni közönség tölté 
meg a templomot.

* A „bajul ifJiiságI-og;yl<‘(“
báljára az idő rövidsége m iatt rohamo
san haladnak az előkészületek. A rende
ző bizottság lázas tevékenységet lejt ki 
minden irányban, s lő c/.élját képezi azt 
mentül kedélyesebbé tenni. Legújabban 
gondoskodtak arról is, hogy a t. höl
gyeknek emléktárgyak készíttessenek. — 
A diserétio szigorúsága ellen vétenék, 
ha eziránt most már valamit is csak el
árulnék.

$.* A hajai nem zed easlnoévi tiszt
újító közgyűlése ma délután 3 órakor leend 
a casino helyiségben, a melyre a easino t. 
tagjait figyelmeztetjük. Egyúttal megemlítjük, 
a in. hó 27-én tartott casinoi estély kitü
nően sikerült.

f i i  A l i. ijn l Iz r .  n ő c g y lc t  c hú 
11-én sorsjátékkal egybekötött tánczko- 
szorut rendez jótékonyezélra. Csak azt 
szeretnék még tudni, hogy vájjon hol 
lesz ez a túnczkoszoiu, mivel ezt a 
kibocsújtott s hozzánk privát utón elju
to tt  meghívókból sehogy se bírtuk ki- 
betűzni. Ha valamely utón megtudhatjuk, 
sietni fogunk ezt is köztudomásúvá tenni.

Meghívó. A bujái korcsolyázó egy 
let tagjait van szerencsém az 1882-ik évi 
január hó 1-én d. u. 3 órakor a „Nemzeti 
szálloda" emeleti termében tartandó köz
gyűlésre tisztelettel meghívni. — Elnöki 
megbízásból : E r d é l y i  G y u l a ,  egy 
leli titkár.

* L im e p é ly e s  m e g n y i t á s a  volt 
tegnap esle 5 órakor a nemrég alakult 
„bajai ifjúsági egyletének. — A jelzett 
időben az egylet helységeiben (vadász 
utcza Sinkó féle ház) szép számmal gyűl
tek egybe, mire az egylet faradhatlan 
elnöke Schcibuer Gyula városi rendőr
főkapitány ur lelkes szavakkal megnyi
tót Inak nyilvánitá az egyletet. Szavait a 
bajai első zenekar által intonálva a 
Rákóczy viharos accordjai s a jelenlevő 
tagok s közönség kitörő éljcnci követték. 
Ezután még néhány darabot játszott a 
zenekar s körülbelül 6 óra tájban kez
detét vette az egyleti alclnök Gróf Vil
mos, polg. isk. tanár ur felolvasása.

□  A hajai önkéntes tűzoltó egylet 
megbízásából felkérjük mindazokat, kik a 
m. hó 8-úii tartott közgyűlés alkalmával az 
egyesületbe lépési szándékukat kötelezőig 
kijelentették, hogy a fölszerelvények és egyen-

Ilyen volt a Gerő bácsi irodája,
A princzipális széke nyikorogva jelenti, 

hogy kezdődik a hivatal. Gerő bácsi le 
emelvén kalapját és levőn botját, elfoglalta 
a törvényosztó széket. A másik belemerült 
nz ócska karszékbe, a harmadik fontos kép
pel járt íül s alá.

János gazda meg volt hatva a pilla
nat fontosságától.

A ncnia csöndet csak az öt inalaczka 
nmánkodáaa zavarja meg. János gazda még 
mindig vállán tartja a sivalkodó zsákot.

Mikor lutcszi a padlóra, megindul a 
zsák b .irgalmatlan csetepatét csapnak a 
pajkosok.

— Irodavezető ur! — mondja Gerő 
bácsi nagy páthosszal a föl s alá járó barna 
szakáihoz - -  gondoskodjék a zaj lecsillapí
tásáról.

- Azonnal intézkedem princzipális ur I

A következő perezben jön e.y vigyorgó 
piros pozsgás szolgáló s kiviszi a zsákot. De 
előbb megnyugtatják János gazdát, hogy a 
malaczokon nem esik kár és a tárgyulás 
utáu bátran viheti & piaczra.

— Irodavezető ur I — kezdi újra Gerő 
bácsi, - -  a tárgy halmaz sokaságában fölme
rült jelen tény körülmény elintézése javaslatba 
hozható e az országos törvények által meg
követelt bélyegek nőikül ?

— Nem hozható, princzipális ur! János 
gazda a bélyeget előre fizeti.

— Mennyi az u bélyeg, tekintetes ur 7 
— kérdi megrökönyödve a peres,



ruha átvitele végett, F rnnkenboi'ger Fe
renc/. urnái mielőbb jelentkezni szivesked- 
jeliek.

®  A Tóth KáliiiAii szoborra mint 
az „l'jvidék“ közli - luhikoztiik : Obeiknc- 
zevícs Külöp 30 kr, Szandics Sándor f*n kr, 
( ’sirlcs Milán I fit, Magaraxevies György .‘50 
kr, l)r. Derra György ;"»0 kr, l ’usibrk Vazul 
f»0 krt, összesen 3 írt, 10 kr. E rzimen 
tellát, a már korábban kinin látott 121 írt 
4ít krt beszámítva összesen 127 Irt öfi ki
folyt be.

(*) (H e h ii l t lc lc d .)  A Sclierk.To- 
zcplia k. a. által készített és kijátszott 
paplant múlt hó 26-án „J{mlolfM néven 
Kriinier ltczsö ur nyerte meg.

íms A m agyar szent korona országai
nak vörös-kereszt egyletétől a következő so
rokat vettük : A magyar szent korona or
szágai vüröB-kereszt egyletének igazgatósága 
a hórhá/ak tisztelt igazgat óságait ezennel 

értesíti, hogy több hat havi gyakorlati és 
elméleti tanfolyamét végzett és megfelelés 
vizsgát jó credinénnye.l letett betegépolónöt 
hajlandó előnyős feltételek mellett a kórhá
zakba rendes ápolónői szolgálattéielrc áten
gedni. Bővebb felvilágositással az igazgatóság 
úgy szóval mint. levélben szolgál. A szives 
megkeresések Budapest II. kerület lánchiil- 
utca 1. sz. alá iulézeudök.

3  A „N éptanítók Lapja** legutóbbi 
számúbuu a többi közt pályázatot hirdet 
a bajai állami tanitóképezdu szolgai állo
másnak betöltésére, melynek évi javadalma 
300 Irt. és szabad lakás. Hogy miért hirdetik 
ezt a tanítók lapjában, annak oka bizonyosan 
az, hogy tanító is pályázhat reá, mert szám
talan tanítói állomás van, hol még 300 írt. 
sincs, mint pld. az ugyané szántban hirdetett 
pervorai állomás, hol a tanító fizetése 200 
frt. km. fa és „tisztességes" lakás. — Szo
morú jele ez a mai időknek, mikor egy 
képzett embernek ily gyarló fizetést adnak, 
s egy szolgának több a fizetése, pedig végzett 
tanulmány nem is kívántatik tőle !

v  T isztú jító  közgyűlést tartanak I. 
hó 6-án (1. e. a „Polgári olvasó-egylet" saját 
helyiségében, — f. hó 8-án pedig a „Bajai 
ipartnrsuiat" a „Bárány" szálloda nagyter
mében.

—  A g ő z h a jó k  közlekedése a 
Dunán múlt hó 27-én megszűnt. Tehát 
ismét elvágjunk zárva néhány hónapra 
& világtól, s arra kárhoztatva, hogy 
harinad-negyednapos hírlapokat olvassunk. 
Valóban nem hangsúlyozhatjuk eléggé a 
yasuti összeköttetés égető szükségét,

(£>) lij h e ti lap. Zomborban Bátori 
János szerkesztés mellett újévtől kezdve 
„Bunyevacz" czimü dalműi nyelvű hetilap 
fog megindulni.

— Csak öt forint. — Nálunk csak öt, 
máshol tizenöt. Legnagyobb gyalázata szá
zadunknak s átka szegény nemzetünknek: 
üsse meg a meny kő a fölt alá lóját.

A szörnyen megdolgozott s élet-halálra 
tapadták János gazda küldöz és kiolvas 
zsebkendője sarkából ötven hatost.

Az irodavezető elrohan.

Eközben Gerő bácsi megkezdi a valla
tást és felszólítja a karosszék hősét, hogy 
üljön az Íróasztalhoz. Azután lediktálja a 
rengeteg folyamodványt. János gazda üröm
mel hallgatja.

— Soha ilyen törvénytudó urakat! 
gondolja magában.

Egy óra múlva jön a bélyeg. Az iro
davezető ur piros orra és kirívó vidámsága 
Gerő bácsi részéről lenéző rendreutasításban 
részesül. De azért szent az ügyesség. Ilá 
ragasztják a bélyeget s Gerő bácsi uzutáu 
kifeszitett mellel, haragos arczczal és erő
tlen hangsúlyozó hangon olvassa végig az 
okiratot. A bélyeget azonban nem mutat
ja be.

János gazda tökéletesei* meg vau elé
gedve.

— Már csak három ilyen okos tekin
tetes ur neui fog elejteni |

Azután újra leolvas a biztos eredmény 
Hevében egyszer s mindenkorra másik őt 
forintot. Mikor pedig az irodavezető bejelenti 
hogy egy mulaczáru u háziúrban vevő akadt, 
dános gazda nem is kérte a pénzt. Neki 
lu-m kei ül ölvén forintjába « por, azután

*2 Szülésznői tanfolyam . A buda
pesti kir. tudomány ■egyetemen a s/ii'é xu-'ii 
második lelevi !niili>!\ ainia való beiratások 
1**2. évi február I -en kezdődnek s b. záró
kig Ifi-ig tartatnak. A Iniratás feltételei: a) 
2<> in ev közötti életkor s ezt igazoló ke
resztlevél vagy házassági bizonyítvány; b) 
községi erkö esi bizouyitvány; e) írni és ol
vasni tudás; d) orvosi egészségi bizouyitvány.

A boiratások az orvosi kar dékáni hiva
talos helyiségében (üllöi-ut I sz.) történnek.

Irodalom.
f f  A „Képes Családi I,apok‘*l3.

száma — Melmer Vilmos kiadásában igen 
változatos tartalommal jelent meg. Ára egy 
füzetnek lf» kr.

@ ...A házi barát" 13 ik liizete érdekes 
tartalommal jelent meg. Egyes szám ára lő 
kr. kapható; Bensinger Zsigmonditól Becs.

O  -Mécs Zsiga városunk szülötte és 
barátunk Fi nme bon „Fiume" cz.iiu alatt 
tenger • kereskedelmi magyar lapot indít, 
mely egyszersmind a nagyhaza eseményeit 
fogná közvetíteni azon kis darab haza felé. 
Ara negyedévre I frt. Ajánljuk gyarmatáti.s 
és liszt kereskedőink, valamint kaszinóink 
figyelmébe.

— Bakny Nándor kitűnő iparosunk 
szerkesztése mellett Szegeden „Alföldi ipar
lap" ezim alatt egy iparosügyi közlöny jelent 
meg, mely a mutatványszám után ítélve az. 
ipar érdekeit hathatósan felkarolni Ígérke
zik. — Ára egy évre ?

□  Budapesten „Szombati újság" 
czimii Zsengén Samu zsidó vallási beli la
pot indított meg, mely az Islóczy féle rop 
iratok ellen a zsidóság érdekeit lesz hivatva 
védeni. Ara egy évre 0 frt.

Csarnok.
A tói Oroszországban.

Oroszország Európa legnagyobb ter
jedelmű s mégis aránylag véve legnép- 
tclcncbb birodalma. K nőptelenség okát 
az ország fó drajzi helyzetében és ter
mészeti viszonyaiban kell keresnünk. -  
Egy futó pillantás Európa földabroszára 
azonnal meggyőzhet arról, hogy földré
szünk logkietlenebb, legpusztább és log- 
zonlonabb vidéke legnagyobb részint Orosz
országra esik. A birodalomnak csaknem 
fele része ha nincs is örökös hó és jég 
lánczai közé bilincselve, de mindenesetre 
az enyhébb, kedvesebb, napfényesebb év
szakokat alig 3 -  í ,  legfeljebb -1—5 hó
napig élvezheti. Hogy milyen borzasztó 
lehet ott a tél a maga teljes kérlelhet.- 
len szigorában, könnyen elképzelhetjük,

lm százba is kerül, meg kell buktatni azt 
a mi-haszna zsidót.

Ebédre ott marasztalják. Es pompás 
illat járja be a házat. Gerő bácsi asztalán 
két linmisan mosolygó sült malaczka kacér* 
kodik.

János gazda nem haragszik, hanem 
koczczint, GerŐ bácsi is koczcziut és bort 
hozat. A barna szakái iszik és tuasztoz, a 
fekete szidja a kormányt, mely uzsorások
kal telepíti be a hazát. Es isznak szörnyen 
mind a négyen.

János gazda nem is vette észre, hogy 
másnap az iroda lóczáján ébredt föl. Haza 
megy azután pénz, malac/, és fej nélkül, de 
sok rcreénynyel és clégültséggel. A mikor 
pedig elmúlik az egy hónap és a por mégis 
csak Mózsi javára dől cl, akkor a Gerő bácsi 
köre azzal áll elő, hogy hazaáruló a kormány, 
rossz a törvény, mert győz a jogtalanság. 
Es mi a vége V János gazda, magyar gazda, 
eleimén szidja a tekintetes urakat aztán a 
kormányt meg a törvényt, s végre is szitkai 
közt mégis csak közéjük települ és búoszlató 
bor mellett nem rimánkodik többet. Sőt 
majdnem elhiszi, hogy még lehetne valamit 
tenni és majdnem hajlandó visszapótolni tv 
megnőtt száz forintot. A mi hősünk mal
most merő ungylolkilségbül elengedi u bélyeg 
illetéket.

Ilyen volt Gerő bácsi a hivatalban.

(Folytatása következik.)

lm tekintetbe vesszük azt, hogy némely 
évC, téli szabiban a hideg még a mi 
szclnlebb vidéi.iim.öu j-. ti lemos magas
ságra Iliig.

(jyalcori és többszörös leírását ol
vashatók az oroszországi teleknek egyes 
utazok jegyzeteiben, de teljes valódisá
gukban azokat csak is a/, foghatja fel, 
ki maga élt ót egy telet, ama zord vidé
ken. — Nagy szerű érzés, magasztos lát
vány lehet végig nézni és átszenvedni 
borzasztó zivatart Oroszország niérlntlen 
sivatagjain, midőn az éjszaki szél kor
bácsolva bajija maga előtt a puszta sík
ságok fölkavart hófmatngjait, mint Szá
múin szele a Szahara liouiobtcngcrén ; 
liánom azeit o látvány szemtanúja lenni 
még sem igen kívánkoznánk, fóképen 
ilyenkor, midőn saját édes hazánk is ver
senyezni akar az ottani vidékekkel s 
élénk fogalmat akar szerezni nekünk is 
így valódi tél lióz.ivatarjairól. Dumas is 
megemlékezik az oroszországi zordon lú- 
degségíi telekről útirajzaiban, de bármily 
ölethii és megragadó is akar lenni a szel- 
lcmdus frauezia költő leírása, a  valót 
még sem közelítheti meg.

Senki és semmi sem tanúskodhatik 
nagyszerűbben az oroszországi telek rop
pant szigoráról, mint maga a világtör
ténelem.

Napóleon világhiiti „nagy hadsere
gét" az északi óriás birodalom zordon 
telének egy fuvolása épen ügy tönkre 
tette, épen úgy megsemmisítette, mint 
egykor az atlanti óezeán viharja Fülöp 
spanyol király győzhetetlen hnjóhudát. 
-- Az a nagyszerű hadsereg, inelylycl 
Európa egyik i. le harezba szállt a má
sik ellen, mely nemcsak Oroszországgal, 
lm nem a fél világgal is képes lett. volna 
szembeszállani, erőtidenné, semmivé lett 
az orosz czár akkori hatalmas szövetsé
gese — a tél előtt. -  Fél Európának 
szine-java lelte sírját az orosz sivatagok 
húfnvatflgjaiban.

Október végén kezdette el Napó
leon a végzet teljes visszavonulást, - 
igy ír korunk egyik első történésze c 
vilngralmtó esemény felől, — miután a 
fcjé felett lángba borult Moszkva sem 
njujthatott már haj él.ot a hideg ellen 
s táplálékot. »/. éhség ellen roppant se
regeinek, s már novemberben a hideg 
18, később 27 fokra emelkedett. Ki Ír
hatja le a szenvedéseket, barezokat és 
fáradalmakat, melyek következtében végre 
a nagy hadsereg megsemmisült ? Az éh
ség, fagy, faradság nagyobb pusztításokat 
tevének, mint az oroszok golyói és a 
kozákok lándzsái. Borzasztó volt látni 
miként hevernek az ország utakon, hó
val, jéggel fedett pusztákon az ezer meg 
ezer éhen halt. és megfagyott harezosok, 
elhullott lovak, eldobott fegyverek s dús 
ragadomány mellett.

Sokat, a kik félig fagyva, 1-1 hal
va az út szélén maradlak, a borzasztó 
hidegtől és éhségtől dühössé lett farka
sok marczangolt&k szét.

Mikor Napóleon a Bercsina folyón 
át. kelt, majdnem felmilió emberből 8000 
haiczkéjies katonája, de ezek is magok
ban hordozták a halál csiráját.

Az oroszországi tél annál irtóza
tosabbnak lóg feltűnni előttünk ha meg
gondoljuk, hogy Oroszország néptelcncbb, 
kietlenebb vidékein a vendéglők, vagy 
csak a legegyszerűbb csárdák is csaknem 
teljesen hiányoznak. Hol találjon az ut 
fáradalmaitól, hótól és fagytól clkény- 
szeredet utazó mcnhelyct, meleg szobát 
és meleg ételt a zordou téli zivatarjai

ellen s éhségének és szórajának csilla
pítására ?

Be ne csodáljuk, ha nem igen ukad- 
nak vállalkozó szellemek vendégfogadók 
épilésére és tartására Oroszországba, mert. 
annak is megvan a maga oka. Birtokos 
ur e foglalkozásra nem alázza le magát, 
igy tehát csak is szegény paraszt ember 
tat ihatna vendégtől (ha t. i. lenne mi
ből.) de akkor is mit jövedelmezne neki 
e mesterség ? Hisz ott még a legutóbbi 
időkig is az volt a szokás, hogy ha 
egy-egy gazdag birtokos ur számos kisé- 
retével beszállóit valahova, a szegény 
paraszt vendéglőst ki ették ki itták min
denéből, s ha kérni merészelt valamit 
vagyonáért és fáradságáért uz uraktól, 
biztosan számíthatott rá, hogy pénz he
lyett kancsuka- ütéseket kapott volna. 
Nem tudjuk, hogy c barbár szokás meg 
van c most is, de hogy ezelőtt csak egy 
évvel meg teljes mértékben virágzott, 
arról bizonyosak vagyunk.

11a tehát imitt-amott még is aka
dunk ogy-egy rozzant korcsmára, ká
bákra, (mert vendéglőnek vétek volna 
nevezni) azok kényelmetlenségét s minden 
tekintetben hiányos voltukat a fentebbiek 
után könnyen kimagj árazhatjuk. Nem 
talál bennük az utazó sem jó  ételre, 
sem jó italra s köszönje meg ha a zor
dou téli zivatarok elöl védő hajlékul 
szolgálhatnak.

A szerkesztő távollétében felelős:

D E V I C H  L Á S Z L Ó

Pályázati liÉ tin li.
Siiküsd közgép; elöljáró

sága vészéről közhírré tétetik, 
miszerint az clbocsAjtás ut
ján megürült községi Írnok 
végrehajtói állás 300 Irt o. 
ért. javadalmazással 1882-ik 
évi január hó 8-án a képvi
selő-testület általi választás 
utján be fog- töltetni, felliivat- 
nnk teliét mind azok, akik 
ezen állást elnyerni óhajtják, 
miszerint kérvényeiket 50 krs. 
bélyeggel ellátva a képvi
selőtestületre ezimzetten alol- 
irt elöljáróságnál 1882. évi 
január hó 7-ik nap d. u. 5 
óráig- adják bo - pályázó
tól megkíván tátik, hogy a 
magyar nyelvet szó és írás
ban bírja, az adóügyek ke
zelésében jártas és fedhetlen 
előéletű legyen, s mindeze
ket okmányokkal igazolni kö
teles — a ki a német nyel
vet szó- és Írásban birja 
előnynyel bit-.

Siikösdön, 1881. decz. 25.
Tessényi László, ifj. S u ti Mihály,

jegyző, biró.

B
P
PS
<
H
Eh

Krsstanits Hanton
ezelőtt: JANIC’S JÓZSEF 

llnjftu, fii- és sj-fi87.-utc7.il sarkim, nz .Arany hordóhoz-
Ajánlja a legfrissebb és dúsan berendezett
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H i r d e t é s e k !
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A legolcsóbb, legterjedelm esebb, legdíszesebb m agyar hetilap .

p ^ “  E gészen ingyenes reg én ym ellék le tte l, külön „ D iv a tlap "  és kü lön  „G azdaság i és h á z ta r tá s i"  l a p !
G Y Ö N Y Ö R Ű  J U T A  L O M  K É P E K .

Megjelenik tízezer példányban.

E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s  a

K é p e s C s a lá d i L a p o k
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes he tihpra. — Megjeleli minden vasárun]).

A „Képes Családi Lapok" 1882. január 1-én 
a negyedik  évfolyamnak uj negyedébe lép. Ez al
kalomból felhívjuk a7. olvasó közönség' figyelmét 
e széles körben elterjedt, s közkedveltségben álló 
szépirodalmi képes lapra. — A „K épes Osaládi Lapok" 
hetenkint három  ívnyi tartalommal, legdíszesebb ki
állításban, csinos színes borítékban jelen meg. A 
lap körül a legkiválóbb munkaerők csoportosulnak.
A múlt évi folyamok tesznek erről fényes tanúbi
zonyságot. Abonyi, D egré, Komócsy, M ikszáth, Balázs,
B artók , Á brányi, V értessy , Lanka, stb. stb. nevekkel 
váltakozva találkozik bennük az olvasó. Minden 
száma sok művészi kivitelű képet hoz. — A főlap
ban közöl elbeszéléseket, költeményeket, rajzokat, 
eg y  k itűnő  il lo s z trá l t  reg én y t, életképeket, stb. Minden

szám hoz egy  Ívnyi kü lön reg é n y -m e llé k le t könyvalakban . 
H avonkint a „ N ő v ilá g "  ez. d iv a tlap o t és „G azdasági és 
h á z ta r tá s i  la p o t"  is hoz in g y e n e s  m éllék le tképen . A bo
rítékon sok érdekes, mindenfaju talányt közöl. K ér
dések, Feleletek, A ján la to k  stb. ez. rovatok állnak a kö
zönség rendelkezésére. -  M inden negyedévben gyön yörű  
sz ínes m ű m ellék le t egészen  ing yen . Már ez évfolyam 
0-ik számához mellékelve volt W*. P rie lle  K o r
nélia  gyönyörű szinnvomatii arczképe. A második 
negyedben F e le k ill(‘->lniikncH.v F ló ra  jeles 
művésznő azinuyomntii díszes arczképét adjuk elő
fizetőinknek egészen  ing yen . Mutatványszámot kívá
natra bárkinek bérmentve küld a kiadóhivatal.

Előfizetési ár: Egész évre 6 frl. Félévre 3 frt. N eg , ed rvre 1 frt 50 kr.
f i s

H e lin e r  V ilm o s  kiadóhivatala Bpest, papnövelde-utca 8.

K itü n te tv e  B éosben, S z é k es fe h é rv á ro tt és K ecskem éten

Nincs többé A \  Nincs többé
köhögés!

M E R C U R
HITELES SORSOLÁSI ÉRTESÍTŐJE

3  osztrák-magyar és külföldi sorsjegyek, kisorsolható állam és magán-kötvények 
vasutak-, gőzhajó és ipar-részvények, elsőbbségi kötvények, záloglevelek slb 

Folyóirat bank-, pénzügyi- én VHsutifigyekben.

m c l l p a s t i l l á kE G6ER-
legkellemesebb és legbiztosabb gyógyszer köhögés, rekedtség, nyak- 1 
baj és n y á lk ásság  ellen, .-ót tüdörésznél is megtartja jótékonv í 
hutásukat.

1 T « j j ai y L h- Í n&lati uta8ÍtÓR8al ‘‘‘•’yiitt s:> kr., f,ü kr. és 1 fitos dobozokban 
. , c/ukrászdájálan B u d a p e s te n  E rz sé b e t-té r  9 sz l-órak-

^ ; 1i ^ ^ 0rlZaío SZ1UI1̂ .a B u d a p e s te n  T ö rö k  J ó z s e f  g y ó g y .ce rfc tz  u rn á i 
| k i rá ly -u te z a  12 SZ lovábbá kapható B Á J Á N : J‘oHármaim Iter talmi, Gfi• I 
j yer Karoly es ,'Sárkány Lázár urak gyógyszert árában. ‘
I hGG Elt valódi m alatak ivonat ezukorká jn  10 kros csomagokban ugyan- ; 
i abra/kbuü kap ,at6, Ezen “ »lála czukőrkák különösen bűiéinél mutatkoznak
I í  I V  Í ! “ 8tJák !l D>álkéf Az KKBer-féle mell-czukorkók jótékony I 
I megtekinthetik14 an kÖ8ZönÖ‘,rat s orvo9Í nyilatkozat érkezett, melyek kívánatra j

Gyár és fószétküldési raktár hova vidéki megrendelések kéretnek

A. soas&'fi SÖHN. Wien, Döbling.
Kevesebb mint két 50 kros doboz nem küldetik. Szétküldés naponta 4 sz-r non- i 
tosan. Megrendelések a pénz elíleges beküldése vagy u'ánvéi mellett kéretnek.

12. évfolyam.

1882. ja n u á r  l-éve l uj egész évi előfizetést nyitunk a

m - t ix i ; \ k i :t t i : i) i k -m  é v 'f o l y a m i m .
A >li;it< l ll iiiagynr-iiéinct szöveggel 3—4 szer jelenik meg min

den hónapban szükség esetén azonban többször is és pedig minden jelenté
kenyebb húzás után; tartalmazza könnyen érthető rövi seggel, czélszeifi és i 
lajstromi áttekintéssel hiteles sorsolási jegyzéket, valamint n liálrnlékt knt 
azaz a k iso rso lt de még fel nem vett n je rem én )ek e i, ennélfogva érték
papírral bíró közönségnek egy nölkO lüthellen közlöny.

E lő fizeté s i á r a  b é rm e n tv e  a  h ázh o z  h o rd v a  v a g y  
p o s tán  k ü ld v e  e g ész  év re  c sa k  2 frt.

A MIlIH l  lt k iadóh iva ta la
H 1 J I B A  ■ • J E S A T F J E j W ,

D o ro lly a  nlcza 12.
Van Nzeeenenénk ** előfizetésre meghív ni és kérjük a cziiiieket 

tisztán kiírni valamint az utolsó posta-állomás megjelölését is. - Az összeg 
beküldése legezélszerübben és legolcsóbban poHniitiilvnii) nyal eszközölheti).

A)Oinal«t» Suhiy J,ajo>4 kuli) \ nj óin Jaja Lili (Jajé 11


