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Hird«téa«k
a legjiitniiyosabban számíttatnak. BAJA Si«rk«iitöiég

hova a lap szellemi részét illető 
közlemények küldendők:

II o t ti u H-u t t I a 42. í z t  in

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nauuy Lajos könyvnyomda' 

jába küldendők.

Megjeleli minden vas&rnap.
v e g y e *  ta r ta lm a  hetilap .

E g y es  » 7, á  in íi r a S k r. Kéziratok nem adatnak vissza.

Előfizetési felhívás,
Lapunk múlt számával 9-ik évi pá

lyafutását kezdte meg, — tehát az évek
nek oly sorára tekinthet vissza, a mely- 
lyel kevés vidékilap 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 „BAJA* — 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, legTöllebb 
azt, a mit meg adni hatalmunk és te
hetségünkben á ll; —  de szabad legyen 
annyit megemlítenünk, miszerint bírjuk 
több a nyilvános téren s a közügyek

EGY FORDULAT MÉG . . .

-A gy fordulat még a zúgó Dunán 
X* Ks már nem látlak sr.cp síulötaatám! 
p  Magasra nyúló tornyaid felett 

Fát) olt a stirü erdők árnya vet.

Sokszor szakadtam tőled m erne el, 
liucsúcvn sokszor vérzett e keltei;
De oly nehéz, nem volt búcsúzai még,
A hogy tetőled búcsút most verék I

Kdes szerelmem ! tőled váltam el,
Kitől n ép  odvét várja e kebel,
Tőled szerelmem legszebb hajnala,
Tündét világom fényes sugara I

Az első csók, mely ott ég ajkadon,
Oh bár lehetne visszaváltanom,

Oh bár adhatnék érte ezeret 1 ~
Az a csók búcsúnk fájó csókja le tt!

Isten velsd I és ápold a tüzel,
Melyet a remény gyiijt Mived felett,
Hogy nem sokára egymásé liszünk,
8 a boldogságban teljes résit veszünk I

Nézd e reménység lángoló tűién, 
Megenyhül bennem a búi érzemény,
S ajkamról egy lángsóhaj röppen el,
M téged ezerszer csókol, üdvesell

Erödi Dániel.

G e r ő b á c s i .
Ur. KőrOnjr László-tói.

11.
At alkotmányban.

Protestálúbb, makacsabb oppoziczió még 
rtohAseni volt (Jerö bácsinál. Elvei mellett 
gyakran a dühöngésig kardoskodott és elvei 
o'yanok voltak, hogy csak h&roman vallot
ták. Gerö bácsi meg a hűséges két árnyéka.

körül érdemeket szerzett egyén ígéretét, 
hogy ténykedésükből lapunknak is ju t  
egy rész. Ezenfelül intézkedtünk, hogy 
tdrcza rovatunk is megfeleljen a t. 
közönség jogos kívánalmainak.

Megemlítjük még, hogy a kiadóhi
vatal sem kiméit semmi költséget, hogy 
lapunk — külsőleg is — csinosabb
s izletesebb alakban jelenjék meg. —  
Lapunk múlt számát már u j  (chamois) 
papíron vették olvasóink

A „ BAJA* előfizetési ára •

Egy évre . . .  6  frt.

JÜ  ,  . . .  2 n ÓO kr.

"« » . • • 1 „ 25  „

Az előfizetési pénzeket a „Baja* 
kiadóhivatalához (Baján Nánay Lajos 
könyvnyomdájába) kérjük küldeni.

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

A „ B A JA ‘* s z e r k e s z tő s é g e  és
kiadóhivatala.

Nőm volt kormány, melyet hazaáruló- 
uak ne tartott volna. Nem volt uiiuiszter, 
akit föl ne akasztott volna.

Mikor Szent Istvánról, Nagy Lajosról 
és Hunyadi Mátyásról beszélt, akkor kigyul
ladt az arcza és fönséges 1‘áthoszban dicsérte 
nagy királyainkat.

A következő órában pedig toasztot re- 
begett a köztársaságért.

Gyűlölte a zsidókat s Deák Ferenc/ 
legnagyobb bűnének tartotta, hogy magyar 
polgárokká avatta őket. És mégis elfogadta 
az Ábrahám pőrét és mégis adósságot csi
nált Kohnnál.

Utálta az arisztokratiát és elkeseredve 
szónokolt ellenük. Es a következő órában 
megvetette a dohos parasztokat s büszke 
gőggel távozott borozó asztaluktól.

Atheista volt mindég, ha magas thémát 
kívánlak tőle és mégis hányszor fölfohász
kodott ahhoz a megtagadóidhoz, mikor nyo
morúság gyötörte családját.

Veszedelemnek tartotta a fehér népet, 
gyakran kerülte az asszonyt, ób máskor 
csak úgy bomlott a tüzes szemű, csattauő 
menyecskék után.

Néha értekezést tartott a szeszes ita
lok túlságos élvezete ellen; gyakran meg
fogadta, hogy megveti a bort és mégis so
hasem ivott vizet — legfóllebb tudta nélkül 
s a korcsinuros művészete által.

De azért mindig nagy magyar volt, s 
hazafiHÚga gyakran végletekre ragadta. Mikor 
(jerö bácsi végletekre vetemedett, akkor 
rendesen a bor tüze hevitette. És ö mindig 
végletes ember volt.

ltitka városban választanak képviselőt 
annyi zajjal, annyi harczczal és annyi tűz
zel, mint a Geró bácsi városában, hol olyan
kor azt hiszik, hogy íme most ez az egy 
szál ember megmenti u hazát.

A rideg paragraphusok, melyeket tör
vényhozásunk a honpolgárok itatása, ineg- 
ve»ztcgetcBe s dtáotoritása ellenében fölál-

A tűzőrtorony.
Tán semmiről sem folyt még a he

lyi lapokban olyan és annyi czikkezés, 
mint városunk tengeri kígyójáról: a tűz- 
órtoronyról, csakhogy épen midőn leginkább 
kellett volna tenni és küzdeni, — az 
előbbi küzdők elfáradva czéltalannak hitt 
küzdelemben, feladták magokat és mint 
miudeu sok másra, úgy erre is egy lep
let vontak, nem azért, mintha tán fára
dozásukat kímélni akarták volna, hanem, 
mert tudva, hogy Baján minden csak 
szalmatűz, többször a pusztában elhangzó 
szó, -  nem akarták továbbra izgatni 
akarni a kedélyeket és a végzetes „lé
gyéül* kicsalui az intézők szájából.

A küzdelem után meglett a „legyen", 
ámde csak mint írott mulaszt, mert a köz
óhaj és a nyíltan kifejezett határozatua k 
csaknem önkényü magatartás miatt, elér
tévé nem lett.

Ha jól tudom, a városi költségvetés 
kiadási tételei közt ez is figurái: „tüz- 
órtoronyra 5000 Irt" , s ha már ott van, 
vagyis volt, miért nem lett meg e ki
adás. miért nem épült fel a tűzőrtorony, 
miért engedik öumagától felbomlaui a tűz
oltóságot épen azok, illetve a törvéuható- 
Ságnak azon közgyűlése, mely ezekre azt 
mondta „legyen tűzőrtorony, tűzoltóság? !

Igen furcsának tűnik ez mindenki 
előtt, de még furcsább, ba elővesszük a 
két év előtti költségvetést, hol szintén 
feltalálhatni a kiadásoknál: „tűzőrto- 
ronyra 5000 frt*, s azóta folyton k i
adásba vétetik az 5000 frt a nélkül, 
hogy csak egy árva mozdulat is látsza

nék a rra , hogy a tűzőrtorony akar 
készülni.

Avagy tán por akar lenni az 5000 
frlos kiadási passus a közönség szeme 
közé, hogy elhomályosítsák őket s azt 
érleljék magokban, hogy a jóakarat, — 
az előirányzás —  megvolt, de kivinni 
nem engedték a körülmények, vagyis, 
hogy nem maradt reá semmi ?! Kosz 
mentség lenne ez, mert erre nemcsak 
akkor kell adni ha marad, hanem min
den között; —  nem azt a percet kell 
várni, inig ju t  rá, hanem tenni kell 
azonnal, mert kell, hogy jusson rá, —  
még pedig azért, mert ha tűzőrtorony 
van, úgy sok szegény polgártársunk me
nekül meg a végveszélytől, mert vá
rosunk anyagi viszonyai nem annyira 
ziláltak, hogy az elöiráuyzott 5000 frt 
valóságos kiadása háztartását fenye
getné.

I ía  ju t a szépítésre, a túzőrto- 
ronyra eo ipsó kell jutni, mert míg 
amaz a külsőt ékíti, addig emez az ék 
mellett még ely fontos tényező, mely 
lelkiismeretűnket megnyugtatva bennünk 
a hála érzetét keltené fel azok iránt, 
kik a kivitelt elősegítették.

Kell, okvetlen kell, hogy kiépíttes
sék a tűzőrtorony, mert azt csak nem 
nézhetjük, hogy egyik polgártársunk a 
másik úján jusson a kuldusbotra a bősz 
s senki által nem ellenőrzött elemek 
m iatt; nem hagyhatjuk, hogy polgártár
saink keserves könnyek között panaszol- 
kodjanak rólunk távol a vidéken, hol 
alamizsnát gyűjteni járnak ; ezt városunk

Ütött, (jerö bácsi városában csak rideg 
paragraphusok maradnak. Iszik és itat akkor 
— mindenki, kisebb nagyobb mértékben.

Még jelölt alig van s már is mozgalom 
indul meg. Minden vasárnap este egy kis 
vér is foly.

Kitör a pártoskodás viszálya. Rekedt 
népszónokok hirdetik a haza romlását. A 
mikor pedig megvannak a jelöltek, akkor 
mcgnlakul a tábor, kitűzik a lobogót, bizott
ságot alakítanak, csapra verik a választók 
borát, tanyákat ütnek, szidják az ellenjelöl
tet. gyalázzák az ellentábort és iszuak ir- 
tóztatóan.

Ilyenkor éjjel-nappal nyitva vannak a 
csárdák s a czigány csak akkor pihen, mikor 
nem bírja a vonót.

Gerö bácsi ilyenkor van igazán ele
mében. Nincs óra, hogy legalább egyszer no 
szónokolna. Szónokol pedig az isién szabad 
ege alatt, levett kalappal a kezében, prófétai 
ihlettel, a kuruezok szenvedélyével és beszé
dét mindig imádsággal végzi.

Imádkozik a diadalért. Ekkor azután 
megemelik, incgéljenzik, s 6 indul egy másik 
tanyára. Itt föláll az asztalra és recsegő 
hangon, de lángoló szemekkel s reszkető 
szakállal szaval el, hogy milyen nyomorú
ságba sodort minket az az átkozott kormány 
és haza árulóknak nyilatkoztatja azokat, a 
kik vele nem tartanak.

Mikor azután már csak suttogni tud, 
koszorút tesznek pörge kalapjára s ő, mint 
valami szittya magyar vezér diadalmenete
ket tart. Noha megteszi azt a borzasztó 
lépést, hogy általmegy az ellenpárt tanyáiba 
k hazafiúi szent kötelességénél fogva elkezdi 
őket felvilágosítani.

De ilyenkor rémilően szenved a hazá
ért. Ilyenkor egyelőre letűnik a kortesvilág 
színpadáról s csak az orvost szidja, a kit 
titkos ellenpárénak tart, hogy olyan huza
vonán gyógyitgatja.

Egyszerre csak megint a csatatéren

terem. Úgy tesz, mint az a bátor katona, 
ki nem érzi, hogy a múlt ütközet sebei még 
nagyon tájnak. A nadrágtalan honpolgárok 
föltáuiadott Messiásként rajonganak érte. A 
leányok aranyos rozmaringot tűznek zöldága 
mellé; a menyecskék illatos bokrétát illesz
tenek kabátjába. A legények megemelik, & 
gazdák koczintanak vele s a vének magasz
talják.

Mikor megjön & választás napja, mikor 
már nagyon sok a megtépett zászló és sajgó 
seb, mikor már megérkezett a század hu- 
lánus, akkor Geró bácsi lóháton jelen meg 
a lelkes táborban. Egy elgyötört vén paripa 
csontjain vágtat a képviselőjelölthöz s leg
szebb koszorúját hódolattal nyújtja át. Ek
kor már nem lehet dictiózni, hanem csak 
velős jelszókat kiáltgatni. Nem is mulasztja 
el Geró bácsi.

Csak rajta fiam ! a haza szent nevében * 
Itt az idő, most vagy soha I Velünk az igaz
ság l Nem vagyunk Iélekvásárlők 1 Nem va
gyunk hazaárulóki Nem kell nekünk hiva
tal! Dunára mamelukok !

Sőt a költészet szerszámait is igénybe 
veszi s elkeseredett hangulatának a kővet
kező versben ad kifejezést:

Átutalói ninálj koporsót 
A magyar nemtetnek valót I 
Vérbet ükkel Írd rá értét:
Itt nyugszik b magyar aemzet
K ü lö n f é le  a d ó k  á l t a l  m eg ö lv e !

Mondja pedig ezt Geró bácsi hol ide, 
hol oda. Az ellenpárt visszakiált, de ö tul- 
harsogja valamennyit. A büszke paripa útja 
mindenfelé diadalut. A mozgó csontváz azon
ban egyszerre csak megbokrosodik, talán 
taplót dobott valaki a fülébe, s leveti Gerö 
bácsit és elrohan kiszolgált csontjaival.

Geró bácsi már most annál inkább 
szidja az ellenpártot.

Azután rossz hírek kezdenek lenge
dezni. Az ellenpárt ötven szótöbbségben áll) 
az elnök már kihirdette az utolsó t i z  
perczet.



jó hírneve, lelkiismereti: .k s az intézmény 
ildvüásóge hn^y ni nem engedi, hanem 
kosziét a tettre és felszólalásra, mert 
kiben még egy parányi is van abból, 
mit Immunitásnak neveznek, lehetetlen, 
injkép fel no háborodjék lelkiismeretű 
minden tűzeset után, midőn hallja, hogy 
mire a segély megérkezett, segítségre 
már nem volt szükség.

Tény az, mikép takarékoskodnunk 
kell, tény továbbá, hogy az eddigi taka
rékoskodásnak jó oldalai immár Iái ha
tokká, érezhetőkké váltak, de ott, abban, 
hol anyagi jót, polgáraink vagyonát lát
juk megmenthetni, nem lehet, nem szaluid 
takarékoskodnunk még akkor sem, ha 
túlterhelve lennénk, még akkor is elvonni 
kellene mástól és keresztül vinni a közjó 
és közérdekű dolog tényiijé vállát.

Hogy mily nólkülözhetlcu a lllzőr- 
torony, a számos sajnos példa hiten illus- 
trálja : begyőz arról, hogy amig tüzőr- 
torony nem lesz, s rendszeres tűzoltók 
nem lesznek, ha kigyul felettünk a lak
_ az mentlietlenül elpusztul; mert inig
a tűz hírét veszik sokszor óra is eltelik, 
s ha már tudják is, beletelik félóra, inig 
a városi cselédség - kik a tűzoltói 
tisztet végzik — a szereket előkészíti s 
félóra inig elindul, s most pedig, — ha 
a tűz külvárosban van — bizton kell 
negyed óra, inig oda érnek, — ez ösz- 
szcscu két és egy negyed óra, — ennyi 
idő alatt pedig a szegény ember háza 
akár kétszer is leéghet, — inig ha tüz- 
örtorony van, legtöbb tél óra — ez is 
sok -  alatt a színhelyen lehetni a be
gyakorlott oltókkal és meglehet menteni 
azt, a mi még megmenthető.

Ezt nagyon jól tudják az intézők s 
hogy még sem intézkednek, oly kínos 
benyomást gyakorol, mikép lehetetlen lel 
nem szólni nyilvánosan, hogy láthassák 
miudeuütt viszonyainkat, hogy tudják 
meg, mikép nálunk oly egyének között 
ütötte fel magát az átkos közöny, kik 
épen hivatva vannak a polgárság felett 
minden tekintetben éber gonddal őrködni.

Sürgetjük a tüzőrtorony építtetését 
s a tűzoltóság újjá szervezését az összes 
lakosság nevében, mert már tovább késni 
nem lehet, s ha mégis késedelem állana 
be, úgy ismétlődő veszélynél egyedül 
azokat okozzuk s vonjuk lelkiismeretük 
előtt felelősségre, kikuek törvényes köte
lességük minden jót, üdvösét behozni a

Gcrő bácsi elmegy n titkos bizottság
ba, mely egész nap fortélyokon és haditer- 
vek'en töri a fejét.

— Két embert adjatok mellém! — 
követeli Geró bácsi.

— Hiába volna ! — válaszolja az egyik 
bizottsági tag csüggedten.

— Öt perez alatt meg lesz az ötven 
ember 1

— Letettünk már a csodákról.
— Ejnye ilyen olyan : Mit búsultok! 

Két ember jöjjön velem. Kivé itatunk a 
pinezébe. Vannak ott még váia.-ztók. Igye
kezzetek minden tiz perczet uj tíz perczczcl 
mogtoldatni.

Két vállalkozó szellem csak akad va
lahogy: a Gerii bái -i két árnyéka. Kocsira 
ülnek s lókalálábau vágtatnak a pinezék 
felé.

De hiába kutatnak józau választót. — 
Mindenütt elázott honpolgárral van tele az 
út. Azok már le>/.ivnztak. Mnv lehet hasz
nálni a kifacsart rzmnmot ?

Csakhogy Gorü bácsi tudott valamit 
Az ellenpárt "ütvén embert egy nagy prés
házban gyűjtött össze tartalékban. — El is 
érnek oda. Geró bácsi bátor elszántsággal 
bevonul s végtelen keserves bt szódét tart 
nekik.

Nyomorult szavazógépeknek mondaná 
éket, ha továbbra is együtt maradnának s a 
kormány pártjára szavaznának.

Az az ölvén ember, ötveti ittas rab 
szolga volt. Fizettek annyi adót, adósságos 
jószáguk után, hogy szavazó erejnk volt, de 
egy kis szép szó, csábi tó Igéid, leit pun ze, 
s egy kis várandó választói honorárium meg
zavarta a fejüket.

Azonban egyszerre csak megérkezik az 
ellenpárt hat lókortese. — Velük jön t..bb 
fegyveres katona. Geró bársi :.,-m akar el
állni, szidja a brutális erőszakot s inár-már 
tértanusigr* készii'.

he o«D fel/ úitiilluD hot,fi v-i A

lakosság érdekében, még a legnagyobb 
Áldozatok árán is. nem pedig megakadá
lyozni a végrehajtást.

Zalay Sándor.

llogy találunk a szemétben 
pénzt t

Tulfljdonképeu szemét nem létezik ; 
az. csak olyas valami, a mi nincs igazi 
helyén, mondd egy Ízben l ’almersioii. ks 
tényleg igy van. 11a ruhánk kátránnyal 
érintkezik, ez rögtön foltot ejt. pedig 
ugyauez az anyag csak némileg átvál
toztatva — miül benzin, a foltot ismét 
elfogja távolítani. Ugyanez n fekete rut 
anyag lép elő mint anilin-festék, és n 
sz ilek egész skálájában gyönyörrel nézi 
a szem. Minden csak a helytől függ, 
melyen létezik; és ha az ember értéke
síteni tudja, a legcsekélyebbnek látszd 
dolog is a gazdaság és jólét forrása le
het. E tekintetben az újabbkor termé
szettudománya és technikája oly nevű 
haladást tett, hogy alig látható át, med
dig fog századunk még e tekintetben 
haladni. Mint az aichimista ki a rézből 
aranyat akart készíteni, úgy hozza szá
zadunk a rongyból, a hulladékokból a 
legértékesebb tárgyakat elő.

<>riási haladások, tökélyesbedések és 
föltalálások századábau élünk, mindazon
által sok embert hallhatunk ezen sóhaj
ban kitörni „Oh az a boldog régi idő 
mégis csak jobb volt." Természetesen 
többnyire olyanok, kik hiányos eszköze
ikkel és a még előbbi években begya
korolt teehnikájokkai a jelenkor igények, 
mely mindenben bizonyos csínt és czél- 
szerüséget követel, nem tehet eleget. A 
helyett, hogy a haladásra, tökélyesbe- 
désre ösztönöznék magukat, jobban sze
retnek a régi időben megtanult pályán 
maradni, a helyett, hogy az újkor felfe
dezéseit tekintetbe vennék, besülycdnek 
egy homályos érzelem kábulnsába, és áb
rándoznak mindazokért, a mit réginek 
hívnak, volt légyen az jó vagy rósz.

De kiábrándulhatnak régi álmaikból 
azon emberek, ha a körülöttük lévő dol
gokat csak uémikép és szemiigyre veszik, 
hogy az újkor a czélszeiiisitére, javításra 
stb. hatalmas elömeuteleket tett. Már 
azokból is, mit többé nem látunk, köny- 
nyen észlelhető a haladás mester müve.

fegyveres katonák Gerö bácsit s a másik két 
rebellis szakáit bekísérik. Ezek szörnyen 
rüstelkeziK'k, hogy kudmezot kellett valla- 
niok.

Erre nagy znjjai indul meg a tartalé
kos ötven ember a kormánypártra szavazni.

Gerö bácsi hűvös helyre kerül. I)e oda 
is behallatszik a kormánypárt diadnlkurjon- 
gatása. Szomorú rabságában újra átkot mond 
a hazaárulókra és szidja a brutális erő
szakot.

Mikor kiszabadul, ráér a megtörtént 
szomorú eseteken búsulni s habár bukott 
is, mégis makacsul opponál s készül a haza 
temetésére.

Ilyen volt Gerö bácsi az alkotmányban.
111.

A koporsóban.
Mindenki megsajnálta, mikor hite szár

nyalt, hogy Geró bácsi halálán van.
Azt mondták, hogy az orvosok lemond

tak ró a s Geró bácsi napjai meg vannak 
számlálva.

Egyszer elmentem hozzá.
Ott feküdt egy elhagyatott szegényes 

kis szobában. Megüvegesedett szemeivel me
reven tekintett reám s eleinte meg se birt 
ismerni. Arczán már megjelentek a halál 
vonásai s daliás, tagbaszakadt termete ugv 
clhervadt, hogy hajdani árnyéka is termete
sebb volt.

Haragos szemöldökei s imponáló sza
káin még megőrizték régi tekintélyüket. A 
haldokló ember minden gyarlósága bekö 
szöntött nála. Aggódó lett, nyugtalan ; 
minden csekélység indulatba hozta s foly
ton szidta az orvosi, hogy annyira késlelteti 
üdülését.

Valóban megfoghatatlan az ember szí
vóssága, itielylyrl hz élethez ragaszkodik. 
.Sehol se hatalmasabb a remény, mint n 
haldokló hörgő keblében és sehol se fofróbb 
a bizalom, mint a haldokló hidegliln tagjai- 
hai. Hány, znr sóvárogjuk a halált és mégis

A söpredékek és gizgazok, melyek 
egész hegyeket képeztek, és a szemétdom
bok, melyek a jó régi időben a városok 
szűk utczáiu tornyosultak, Ó9 melyek a 
szabadon kóborló sertéseknek alkalmas 
fekhelyet adtak, elenyésztek. A tisztaság 
és csinosság eszméi, melyeknek folytonos 
haladása a növekvő consuinarióklmn ke
resendő törülték el azokat. Kezdetben a 
kiilömbözu hulladékokkal és szemetekkel 
nem tudtak mást csinálni, mint trágya- 
gödrökbe vetni és zsHipekben folyni hagyni, 
l'á ris városának trágyái, melyek két lő 
csatornán vezettettek a Sajnához, oly 
bűzös anyagokat tartalmaztak, hogy a 
Sajna felszíne több kilómét-rnyire nyál
kás bőrrel volt bevonva. A folyam mind
két partján élő lakosok ismételten fel
szólaltak a folyam biizössége és a folyam- 
ágy megnyálkásodása miatt, és végre is 
rábírták l’áris elöljáróságát, miután a 
sátcsatornák megszűrésére évenként 1 
millió frankot fordított, a szülés után 
hátramaradt hulladékokat haszonnal ér
tek esi leni.

Berlin példájára a csatornák iszapos 
és tisztátalanságokkal telt vizét lapá
lyokra vezették, és ez által mindjárt az 
első évben megl pö termékenység jött 
létre, és a finom főzelékek gazdag ter
mést nem csak a kiadást fizette ki, hanem 
kitűnő bevételi forrásul is szolgált.

Annak meggyőződésére, hogy a sár 
is pénz, ha az észszerűen kezeltetik, nem 
szükséges épen a csatornák undorító ta r 
talmára gondolni. A technikai tudomá
nyok és maga a technika mutatta meg 
szegény emberek gyűjtő szorgalmának 
az utat, hogy lehetséges eldobott hulla
dékokból. maradékokból stb. ezreseket 
nyerni. íls  csak igy jöhetett létre, hogy 
mai napsúg mindent a mit előbbi évek
ben ételmarndékokban, hulladékokban és 
egyebütt szemétben eldobtak, érték ténye
zőkké lettek s az emberek gazdaságában 
felhasználtatnak. A szövészetuél hátra
maradt gyapjulmlladékokból különböző 
finomságú kendőket, ócska ruhákból leg
újabban uj ruhákat és rongyokból papi
rost készítenek. Angolország Lecds nevű 
városának szövőgyárában az ilyen szét- 
szaggatozott gyapjú maradékokból oly 
mennyiségű gyapjút állítatlak elő, mit 
40 ezer juh tavaszi nyírásából se n nyer
nének. A halcsont maradékok présekéi
nek és különböző czifraságokká alakit-

nem merünk vele foglalkozni, mikor ágyunk 
szélére íil s gúnyos mosolylyal nézi, hogyan 
csaljuk meg önmagunkat lendületien hitünk
kel és bizalmunkkal.

Mi volt veszteni valója Gerö bácsinak V
Marasztaló jólét, változatlan barátság, 

boldog családi élet vagy szebb jövő ?
Megérett az arra, hogy a su ba tegyék, 

n kivel még a régi jó barátok is édes keveset 
törődnek, mikor a halálos ágyán fekszik.

Egyszerre csak egy nagyon fájdalmas 
hirt hallottam.

A haldokló embert kivitték a kői házba, 
a mitől mindig irtózott. Nem vo’t többet a 
szegény övéi körében; idegen kezek ápolták, 
idegen szivek szánalma váltotta föl a hoz - 
zátartozók szeretotét. l)e hát a szegény 
ember akkor legszegényebb, mikor legköze
lebb áll a legnagyobb gazdagsághoz : az örök
kévalósághoz, mert akkor mind. nki elhagyja-

Elhatároztam, hogy még egyszer meg
látogatóin. Nehéz szívvel indultam arra a 
szomorú útra. A kórház jóval a városon 
kívül csöndes helyen, nyugalmas emberek 
közt volt építve. Néhány irgalmas uétie log- 
lalatoskodolt épen az udvaron.

Egy-két lábadozó beteg sétált a lombos 
ákáezos utón. Látta in köztük egy körömie
ket ehaju szép leányt, nagy fekete szemekkel, 
kréta fehér arczczal, száraz, hófehér kezek
kel. Magába merülve járt tol « alá virágok 
között s alig győzte az életet magába szívni. 
Megrezzent mikor reám tekinthtt s felre 
fordítva szép fejét folytatta útját,

Hogyan kerülhetett ide ez u szép be
teg leány ?

Nem adta volna meg rá a választ n 
testvér, ki igen előzékenyen vezetett Geró 
bácsi szobája felé.

— 8zokták-e iiz Öregei látogat n i’ — 
kérdezőm tőle.

— Itojtunk kívül senki.
— Hát családtagjai? Azok csak kijön

nek nelm V

tatnak és még porosz kék előállítására 
is alkalmaztatnak.

A mészárosok és nyúzok néni vetik 
már el a hulladékokat a szemét gödrökbe, 
mivel azokból mai nnpsng minden por
oz, i ka használható. Norvégiában élelmes 
kereskedők nagy tömegekben veszik u 
lialniaradékoknt, és guanóvá alakítják, 
mely minőség tekintetében nem sokkal 
áll hátrább a gumi a in ál. Gondolta e volna 
valaki, hogy P eru  vidékein élő madarak 
ürülékei Angol-, l'1 ránézi a- és Ném et- 
országbau fontos kereskedelmi csikket 
fognak képezni ?

Az agancsokból közönséges és vadász 
kések nyeleit és több más tárgyakat 
gyártanak. Ezen tárgyakhoz hasonlóan 
dolgoztatnak föl a különböző állati paták 
is. — A disznó serle merevsége miatt 
kefekészitésre, a borjú, telién és óz szőre 
bútorok kitömésére hasz.náltatik. A/, em
beri haj is lényeges jövedelmi forrásul 
szolgál, miután nagy mennyiségben hasz- 
náltatik különösen női vcndéglmjak elő
állítására. Általánosan ösmoretes az is, 
hogy az. állati csont ok igen sokféle tá r 
gyak készítéséie használhatók. A nagyobb 
állati csontok, miután a zsírtól megsza
badhatnak, halvány itatnak, gombok, kés- 
nyelek, fésűk, Kitartók készítésére és fog
kefék szárának, előállítására használtat
nak. — Bőrhulludékokka! keverve, és 
megpuhitva igen jó anyag elefántcsontlap 
utánzásra, roiglcn a törmelék csontokból 
trágyacson'ot , csontszenet és villanyt 
készítenek.

így tanult az ember az idők folya
mában sok kísérletek, búvárkodások és 
kutatások után és még most is tanulja 
az o kis gazdaságában azokat a gazda
sági proczesusokat foganatosítani, me
lyekre ő t az anya természet oktatta, a 
mely az anyagnak örökké változtatásá
ban régi tárgyakból újakat altot é- a 
romokból életet teremt.

Különfélék.
Lapunk km dója tisztelettel kéri 

fel az illetőket a hátralékos előfizetési és hir
detési pénzek minélelöbbi beküldésére.

)( I.a tiiiov its  G ábor szeretett képvi
sel.mk az ünnepi szüneteket Kalocsán tölt- 
vén, e hó 8-án Budapestre utazik.

— Nagyon ritkán. A ki hozzánk kerül, 
ide a kórházba, attól nem szoktak minden
nap elbúcsúzni. Az ilyen haldoklóknak inár 
az a sorsa.

— llát biztk-e még az életben?
— Olyan rendületlenül mint senki.
— Es mit szólnak az orvosok ?
— Mindennap azt mondják, hogy még 

ma meg fog h a ln i. Ez a „még ma“ pedig már 
tiz  n a p ja  tart. Nagyon szívós é le te  van az 
öregnek.

Eszméleténél van ?
— Hendesen. Emlékezete azonban már 

többször elhagyta.
Oda értünk az 6 ajtajához. A testvér 

kinyitől In.
Gerö bácsi eleven hullája feküdt a párna 

ravatalon. Yias/sárga homloka, fénytelen, 
tévedezö tekintete, kék ajka, száraz tagjai 
már nem az életre, hanem a habéra emlé
keztettek. Csak szemöldökei maradtak meg 
még mindig boszus és haragos szemöldökök
nek : csak bajsza nem engedett semmitse 
hajdani bátorságából s csuk nagy szakála neiu 
vesztett semtnitse régi tekintélyéből.

Bágyadtan tekintett rám ; soká nem 
ismert meg. Végre a téli verőfény fagyos 
mosolya jelent meg hideg arczán s t»z árulta 
el, h<.gy felismert.

Maga az édes öcséin ? — suttogta 
lázasan és halkan. Föl akarta emelni a kezét, 
de neiu bírta.

Hát nemsokára föl fog kelni ugy-e 
bár Geró bácsi?

Mintha egy pillanatra átszellemült volna.
— Nemsokára édes öcsém. Akármit is 

mondanak a doctorok, nem maradok itt to
vább. l ’gy e szép idő van odakünn. Istenem, 
de lóg. n nem láttáin én már a szép világot. 
Hat hónapja lesz édes öcsém . . Hat hónapja ..

Mintha fényesebben tekinteti roina 
reám. Talán néhány könyll ragyogott a sze
mén. Alig bírtam tlpnláslolm elfogultad- 
gomat.



— l ll iT O v a h m k a l  lopunk uj év- 
folyainának ezen első számában mii nő
síts közleményii)el v;»íry uuU kénytelenek 
megnyitni. Kimondhatjuk a költővel : 
„Kosz időket éliink, rósz C'illagok jár
nak. “ Városunkban ugyanis csaknem is
métlődött a borzasztó varsói katasztrófa. 
A lettint év utolsó napján, midőn ezer
nyi buzgó közönséggel volt az estéli 
liálnadó isteni tiszteleten városi templo
munk minden zege és zuga szó szoros 
értelemben niOgtömve, Kis-Csávoly felé 
ijesztő tíizfény világította be a ködlo- 
pelbc borult eget. Tűz kiáltások győzlek 
meg azonnal mindenkit a szerencsétlen
ség valódiságáról, s egyúttal legnagyobb 
aggodalommal töltötték el mindazok keb
lét, kia a templomon kivid a mit sem 
sejditő ajtatoskodókra gondoltak. Rögtön 
eszünkbe ju to tt a varsói rém eset, l í a a  
tűzi lárma a templomba Ili imtől, nem 
fog-e a megriadt közönség főt vesztve 
az ajtók leié rohanni, s nem fog-e a 
szörnyű tolongásban ismét áldozatul esni 
néhány emberélet akkor, midőn az ille
tők szivük legnemesebb iudiilaláiiak akar
va kifejezést adni a reájuk bekövetkez
hető végzetes pillanat legcsekélyebb sej
telme nélkül siettek az Ur zsámolyához, 
Kegyen hála a kegyes gondviselésnek, 
hogy a sújtó angyal keze nyom nélkül 
haladt el fölöttünk. Városunknak tiszte
letreméltó polgára dr. lváuovics l ’ál vette 
kezébe a templomi közönség megmenté
sének ügyét, és kitűnő higgadsággal vég
re is hajtá. — Értesülésünk szerint dr. 
lváuovics Pál ur a vészjelzést hallván, 
szerepeket osztva önmaga llácz járásbirú 
s Pocimét- adópéuztárnok urak közt meg
kezdték a közönség gyengéd értesítésének 
s a templom lassú ki öntésénél; munká
ját ; három irányban haladva a leghátul 
állóknak hozák először tudomására a 
távoli tűzesetet s éket minden zavar 
nélkül a templomból való távozásra bír
ták ; úgy hogy & valóban roppant számú 
közönség minden tolakodás s a legcse
kélyebb baj nélkül kijutott a szaluidba. 
—  A tűz különben a kis-csávoly-vá
rosrészt tolvaj-utczában volt s egy itádfo- 
tíelti ház lett az áldozat. J>.

Oviitlo. S c li e i b n e r f! v u- 
I n n 6 ö nagyságát, mini n „bajai ifjúsági- 
egylet által tegnap rendezett tánezvigalom 
„lady patronesseu-ét a rendező-bizottság e hó 
0 áu este szerenáddal lepte meg, ezáltal is

— Tegye ide a kezét.
Lázasan követelte s homlokára mu 

tatott.
— Ugy-c forró?
Hidegebb volt ajégnél, azután szivéhez 

vezette a kezemet.
— IJgy-e van még erőm?
Akár a csecsemőnek. Biztatóan tekin

tettem reá s szomorúan hazudtam.
— Nem sokára föl is épülök.............

Mondja meg mindenkinek édes öcsém . . . .
Akkor azután elhanyállott s néhány 

érthetleu szó után elszenderedett.
Úgy váltam cl halálos ágyától, mint 

a hogy a ravataltól.
Másnap meghalt.
Halála Ilire megint főitámasztotta a 

régi jó barátokban azt az érzést, a mi olyan 
könnyen ingadozik, mint a hitvány értékpapír 
s u mit rokonszenvnek mondanak. Soha se 
tartós az, inig csak rokonszenv a neve.

Kezdtek minden formában megemlé
kezni ióla. Hiszen ha mindennel adósok ma
radnak az emberek, a nekrológot ugyancsak 
megfizetik. Főleg ha nagyuti kevés benne a 
kegyelet.

Egyszeri! fekete koporsója volt. A feje 
fölött két viaszgyertya égett. Nem látszott 
meg az arczán, hogy nehéz küzdésé lett 
volna a hall állal- Nyugodt ureza volt. Nagy 
szakálla fekete atillájára hullámzott s hara
gos bajusza h dac/os szemöldökei még a 
koporsóban se tagadták meg magukat.

l ’gy feküdt olt, mint hu még valami 
köreteiül valója maradt volna.

Két koszorút teltek a koporsóra. Az 
egyiket honvédbajtársai, a másikat családja. 
A kórház halottas szobájában feküdt ket 
napig. Harmadnap azután a szomszéd hely
ség kálvinista papja ékes beszédet mondott 
a kórház udvarán Geiő bácsi koporsója előtt.

Nincs szomorúbb hang a világon a ko
porsó uögelésnél. Mintha azok a szögek 
M sz,vünket j. Imák ki re . tül . .

óhajtván kifeje/i st adni határtalan ti,,m lé
tének os nagyrabecsülés ének.

•ej Baleset. Miki-mi /..-dg mond ik\ véd 
nejét, — mint halljuk baleset él te, 
ugyanis kedden a síkos utón elcsúszott s 
karját törte. — Bírságolás nem ártana azon 
háztulajdonosok irányában, kik a házuk előtti 
járdát restek hamuval vagy homokkal bo
binteni.

t t  A bajul I - no nőügyiét f. lm :í-án
— kedden — tartotta évi rendes közgyűlé
sét, melynek tárgyát a számadások meg
vizsgálása s az elnökség választása képezte.

Elnökké ismét egyhangúlag : l í a d á n y  
Gyuláné, alelnökké pedig özv. Ma r ó é / ,  y 
Mária úrnők választattak meg A szú 
niadások 11 fi-t bevétel mellett |( i | |  Irt 
kiadást mutatnak, s igy íyj irt pilis bevétel 
mutatkozik, a mely az egylet lii,o<)0 IVtos 
nlapjához esatoltalni lintároztiitott. -  a f. 
év farsangján az egylet bált nem ad, hanem 
február lb-án közvaesorat rendez, a mely
— tekintettel az egylet érdemdús és bájos 
hölgyei által kifejteni szokott buzgalomra
— remélhetőleg ép oly, vagy még nagyobb 
siketebb leeml, — mint a múlt évben len 
dezett kö/vacsorának.

0  Múlt számunk bán közölt tudó
sítást a „lmjai ijfusági egylet“ megnyitásáról
— u következőkkel kell kiegészítenünk. Gróf 
Vilmos, ügyi. alelnök s polgári iskolai tanár 
ur előadást tartott a levegőről s hellyel* 
közel szeinlelhetóvé is tette, az érdekest) pro- 
cessusokat. A jelenlevők a legnagyobb figye
lemmel kisérték az előadást, sigeu kellemetlen 
hatott mindenkire a kis-csávolyban kiütött 
tűz jelzése, mely épen egy igen érdekesnek 
Ígérkező experimentumot előzött meg, s a 
hallgatóságot szétosztásra bírta. Az előadást 
másuap folytatta s fejezte be Gróf úr, n je
lenlevők legnagyobb érdeklődése mellett.

o  Tóth Kálmán szobra javára Zeni
kor sz. kir. város fai frtot szavazott meg.

O  Kifogóit holttest. F. .1. polgár
társunk az croncsótlon leánya hulláját 2 hó
nap után a napokban fogták ki a csator
nából. A hullán daczára hosszabb ideig vízben 
létének a feloszlásnak semmi jele sem mu
tatkozott.

A buja! kölcsönös segélyzö-egjlet 
által kért adóelengedés mint értesültünk lene
mé vált. Ugyanis isTii 1*80 évükre kive
tett adójából összesen Pl’i U frt leíratott, llktij 
írt városi pótadó leírása pedig szintén elren
deltetett. A buzgó igazgató működését ezen 
siker koszorúzza.

tani akkor niegtiirtó/.latiii magam . . . fél
revonultam a kórház udvarának egy zugába, 
hogy ne halljam azokat a szomorú hango
kat. A család esdeklő sírásánál, a gyászkö
zönség ünnepi komorságánál sokkal inkább 
megrendített az a pillanat, mikor Gerti bácsi 
koporsóját beszögezték, mert akkor szakad
tunk el tóle mindörökké.

A végtisztességre Gcrő bácsi majd 
minden jó barátja megjelent. Meg is telt 
velük egészen a kórház udvara. Mert az 
emberek nagyon szeretnek olyan őrzéseket 
bemutatni, melynek nem kerülnek sokba s 
a mellett mégis megteszik a hatást.

Hosszadalmas zsoltározás után megin
dult u menet. Kikisértilk a temetőbe. Oda 
már nagyon kevesen jöttek.

A koporsót lebocsátották, a virágokat 
utána vetettek, néhány könycsepp szentölte 
meg a sirt s mindenki földet ve lelt az üregbe.

Reszketett a kezem, mikor ráhintettem 
a rögöt.

Az azt jelentette, hogy soha többé . . . 
mindörökké . , .

Azután eloszlottunk.
Még csak néhány napig beszéltek róla.
Egy kegyetlen ajkú jó barátja kímélet

len jó kedvvel beszélte el a boldogult élo- 
ménycit » azzal végezte elbeszélését;

És must már kint van a csöndes 
emberek között. Tegnap meg.átogattűm u 
sírját s n/.t találtam, hogy Gerti bácsi igen 
érdekes szomszédságba került.

Ivét korcsmáros közé temették, akik
nek adósuk maradt.

De az. utolsó gúnyos élez is lejárta 
magát s Ocró bácsit végképen elfelejtették. 
Neki leghamarabb kijutott ebből a kö/ns 
sorsból. Legalább hamarabb megbocsájtlml 
azoknak, a kik elveszni s meghalni segítettek,

(Vége.)

Cnriirvnl. ,\ i. ii i. i .... i i.ilvö no
;

báli i in t,,lyaiiiatli.ii .....alt. _  \ imjni l-íi
lkaik i iiiíi-jylet lelir. l- ,.i k.,/;;.... iát mi,le/.

• Szökés a bajai kir. járásbíróság 
fogházából, p. hó Ara virradó éjjelen l!;i- 
dics András, Farkas Ignác/. és Urjáii Mózes 
vizsgalati foglyok, a fogház alapiadét rész
ben a/. ivócsebciTÖl levett vas abroucscsnl, 
részben pedig a szobában levő vas kemence 
ajtójával aláásták, s a támadt nyilason el
szöktek, kézrekeritésük iránt a legkiterjed-
teld) inlézkeilések nyomban mc'gtétetlek,
nzoinlian eildiji siker nélkül.

□  A ....igyál* szent korona országai
vörös Kereszt-iegylete mindkét eddig leiiuállott
bajai fiókja az egye.-• illést, tényleg keres/.Uil
viendő, f. lm 1B én d. e, IO órakor ai városház
nagytermében együtt es közgyűlést tart.

II II11* 1 iii púive rés. A „lmjai nemzeti
casíno állal nncgrendi-lt hírlapok el;írvere/ese
f. lm 8-áti nza /. vasáirnap cl. u. f» iárakor le-
i n 1 a crtsiuói hely isi,'gbea.

(■) A jiolg. olviiNÓ-egv lei í. Iió (i-án 
tartott lis/.tujitó közgyűlésen a tisztiuar kö
vetkezőleg alakillaluil. meg: Elnök id. I’et 
rovác/ István, alelnök id. Miller János, 
jegyző Stájer Kálmán, pénzt .úritok Kőibe 
István, lókünyvtáruok Kazal dános, könyv- 
tárnok Villa Dániel, ügyész Dívsclier Ede. 
Választmányi tagok: Dr. Sztruhák István, 
Frankenbeiger Ferenc/, Manliold Fal, K r'lv 
Sándor, Fábry Lajos, Ilarlikovits István, Ba
jai IV er, Buli András. Greiner József. Frei- 
dich József, Wagner Antal, Horváth Lajos, 
Kidicsovits Mátyás. Kobelrauscli Tóbiás, 
Csukás Ferenc/, Esivánovits Ferenc/., Mor
va; h József, Sieru lapui, Nyirati János, 
Slamptl dános, Dr, Saly Imre, Drescher 
Lajos, Császár Ferenc/., Nánay Lajos.

iD.'j A ..B árán y  szálló s/.iliterinél 
— mmt halljuk -  átalakítják ; tegnap vizs
gálta meg egy bizottság, mely több újítást 
fog javaslatba hozni. -- így a lö-ik számú 
szobát - a közfalat kivéve — a nagyterem
mel egyesitik, még egy füljáratot stb. készí
tenek. — Jó lesz egyúttal a dísztelen teremre 
meg a folyosó padlatára is gondot fordítani.

- y  A „hajat ifjúsági-egylet44 elnök
ségétől; Tisztelettel kéretnek fel mindazok, 
kik egyletünktől a f. hó 7 én tartott sors
játékra szives megtartás végett sorsjegyeket 
kaplak, de minik/ideig s m a sorsjegyeket, 
sem az ért tök járó pénzösszeget be nem 
küldöttek, lejárván egy héttel előbb a kitii- 
zölt határidő az esedékes dijakat 3 nap 
lefolyása alatt pénztáraokiink — Tituszig 
Adolf úrnál letizetui szíveskedjenek.
Az elnökség.

Irodalom.
A ..Képes Családi Lapok** Cl.

száma ~  Melnier Vilmos kiadásában - igen 
vállozaios tartalommal jelent meg, Ára egy 
tűzetnek I.’i Ur.

„A miigyai* iiépbarát11 13. száma élénk 
változatos tartalommal megjelent, ára 
évre I frt ;>o kr. Az elölizetések Fuchs test
vérekhez i Budapest, nagymező-utcza 1-1. sz.
a.) küldendők.

(v) ,, A házi bará t11 13-ik füzete érdekes 
tartalommal jelent meg. Egyes szám ára li» 
kr. knpliaió: Bensinger /siginondnál Bécs.

A „Magyar llal-al lm inJ Ill ik kö
tet n • k H-ik füzete megjelent a következő 
tartalommal: I. Csak azt ugatja a kutya, 
íí. ('sálé, csákó, a szegedi dombra. 3. Csár
dás élet. a gyöngy élet. 4. Csikós vagyok, 
tágas puszták királya, fi. Csók, csók, csók. 
i>. Csütörtökön estve. 7. (V.upp ! hej! csó
kollak. s. Dehrcczenben kidobolták. ‘J. De 
már m in tudom. D), De szeretnék a király* 
lynl b-szélni. II. Ej, haj! pipi-pipi-piros. 
I:’. Kiátkozom ezt a ezudar világot, lő. 
KI megy link, elmegyünk. II. Elmennék én 
tihozzáiok galambom, lő. Kimentem én a 
vásárra Selmáidul* Kunival. IC. Elrejtőzve 
sötét bokrok árnyában. 17. Kivittük már 
bús gerlémnek u párját. 18. Esik cső, bús 
a szivem. IS). Esik eső Kanizsán. 20. Ez a 
kis lány a barna. — E vállalat eddige'.é 
400 magyar népdallamot közölt zongorára 
alkalmazva. — Előfizetési ára egy évre, 
vagyis 10 fűzett e 1 frt 80 kr. Egyes füzet 
ára zongorára alkalmazott 20 dallammal 
csak 25 kr. Előfizetések Henuicke Rezső 
kiadóhoz Győrbe intézendók.

M  l'j zenemüvek. T á b o r s zk y és 
P á r  seb  zenem ti kereskedésében Budapesten 
megjelent :)2-ik magyar ábránd magyar da
lok felett 1. Plevna nóta Szentirmaytól. 2 
Minden este fuvolázok sokáig. 3. Békót ver
tem. 4. Baja város. f>. Egy kis lány sétál 
n váczi utczán (Szentirmaytól) zongorára 
szerző Székely Imre. Ára 1 frt f>0 kr.

Felelős szerkesztő : Főmunkatárs:

Csorba Feróm*. Dovieli látsz Irt.

Lénáiéi nyír-balzsama.
Már maga a növény-folyadék, mely fúrás után . 

a nyírfából folyik, emberemlékezet óta a legkiüi- ' 
nőbb szépítő szernek ismertetik; de csodálatos ha
tást nyer azáltal, ha az a feltaláló előírása után , 
vegyészt utón balzsammá készíttetik.

11a o balzsammal este az arczat vagy bort J 
megkenjük, már n következő reggelre alig látható 
liártya-pikclyek hagyják azt ci. miáltal a bőr I 
fehér és gyengéd lesz.

Ezen balzsam elsimítja az arezon a ránezokat , 
és 1)iin16 helyeket, és ifjúi szint kölcsönöz; általa 
a bőr fi llér, gy engéd és fris lesz, valamint eltá- j 

\idir minden szeplífL májloltot, ativajegy et, oiTvctvsségct, borátkát és i 
mindennemű tisztátalanságot a bői ön. Egy korsó ára használati uta
sítással együtt 1 frt 50 kr. . . . .  '

Magyarors/ági főraktár: TÖRÖK JÓ Z S E F  gygóyszerésznél 
B u d a p e s te n ,  király-ntcz.a.

R aktár: P o zso n y b an  P isz to ry  Félix. T e m e s v i r o t t : 
T arczay  Is tv á n , Z á g rá b b a n : M itlbach  Z sigm ond gyógy

szerészek ncl.

Krsztanits Haritoa
ezelőtt: JANICS JÓZSEF

llnjáit. fő- és gyúsz-nfczii sarkán, az , Arany liorilrthoz*

Ajánlja a legfrissebb és dúsan berendezett

I-, P l
iiaktvhAt

a legpontosabb és legjutAtiyosubb kiszolgáltatás mellett.
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A legolcsóbb, legterjedelm esebb, legdíszesebb m agyar liclilu]>.

y  E s s z é n  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 ! "W §
G Y Ö N Y Ö K Ü J U T A  L  O M K É  P  E  K.

Megjelenik t i / e z e r  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 sa l síeli K ap o k
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra, — Megjelcn minden vasárnap.

yT K

$

fö l

A „ Képes Családi Lapok* 1882. január 1-cn 
a  negyedik cvfolvannmk uj ncg-yedóbo lé]). Ív/. :«1 - 
kálómból felhívjuk az olvasó közönség figyelmét 
e széles körben elterjedt, s közkedveltségben álló 
szépirodalmi képes lapra. — A „K épes Családi Lapok" 
hetenkint három  ívnyi tartalommal, legdíszesebb ki
állításban, csinos színes boritokban jelen meg. A 
lap körül a legkiválóbb munkaerők csoportosulnak. 
A múlt évi folyamok tesznek erről fényes tanúbi
zonyságot. Aboiiyi, 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, 
egy  k itűnő  il lu s z trá l t  reg én y t, életképeket, stb. Minden

szám hoz egy  ívnyi külön reg én y -m e llé k le t k ö ny valak bao . 
H avonkint a  „N ó'v ilág" ez. d iv a tlap o t és „G azdaság i és 
h á z ta r tá s i  la p o t"  is hoz ingyenes m éllék ie tkép en . A bo
rítékon sok érdekes, niindenfaju talányt közöl. Kér
dések, Feleletek, A ján la tok  stb. ez. rovatok állnak a kö
zönség rendelkezésére. -  Minden negyedévben gy ön yörű  
sz ines m űm ellék le t egészen ingyen. -  Már ez évfolyam 
G-ik számához mellékelve volt H z .  P rie lle  K o r
nélia gyönyörű szinnyomatu arczképe. A második 
negyedben Felek  iné-.Munkácsy F lóra jeles 
művésznő szinnyomatu díszes arczképét adjuk elő
fizetőinknek egészen  ingyen. Mutatványszámot kívá
natra bárkinek bérmentve küld a kiadóhivatal.

I
föl
h0 i

mi
m§§

Előfizetési ár: Egész évre 6 frt. Félévre 3 írt. Negyed évre 1 frt 50 kr. %
i?lelinf;r V ilm o s  kiadóhivatala Bpest, papnövelde-utca 8.
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tár Magyarorszag szám:

kW k irá ly -u tc e a  12 bz
JA Jer Károly és Párkány Lázár urak g)ógyszertárában.
^  n fi?.®??! va,*d,» ■•'■'AtwkUomil c iukorkn jn  10 kros csomagokban ugyin- 
jrsj /«n raktárakban kapható. Ezen maláta-czukorkrtk különösen hűtésnél mutatkoznak 
<M !^ fT r,n|Uk ■" lg,en °1IVHM,jók a nyálkát Az Egger-félfl mell-czukorkák jótékony 

InegtekinthctTk! köMön,‘-,rat 8 orv°si nyilatkozat érkezett, melyek kívánatra

íjjjj ''.var és fószétküldési raktár hova vidéki megrendelések kéretnek

A, EGGER’S SOHN. Wien, Döbling. J
min, ke, ,V, h m  tloboz m  klllrfrtik. SMÜkOldél naponta 4-amr non- *■ 

entlclesek a Pénz előkeres beklilrlékp vagy utánvét mellett kéretnek. W’
db

legbiztosabb gyógyszer köhögés, rekedtség, nyak- 
iság ellen. í*öt tUdővésznél is megtartja jótékony

' B£
w

legkellemesebb é- 
baj - nyalka
Itatásukat.

I» £ Í“tö h u tn álitl utoHílússkl wylHI 2f. kr., 60 kr. ( ,  I Mm  dokmnkhn 
** ■ *  e/ukrasz.il.ijabau Budapesten Erzaébet-tér 9 as. bórák- 

■■ i n B udapesten Török J ó z s e f  gryóarya se ré i*  urnái
Továbbá kapható B Á JÁ N : PolUrmann Hertalax, (lei- &

w;
%

... ........ 'ebb min
^W toann. .Megír

12. évfolyam. 12. évfolyam.

I l K R C t J R
HITELES SORSOLÁSI ÉRTESÍTŐJE

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

F olyóirat bank-, pénzügyi- óh YMSiiti-fig) ékben.

1**2. január l-cvel uj egész évi előfizetést nyitunk a

m ■ T I / i t \K i:T T Iil) IK -* s  ÉVFOLYAMRA.
A MF.IKIIt aiagy nr-német szöveggel ít—4-szer jelenik meg min

den hóna]>ban szükség esetén azonban többször is és pedig minden jelenté
kenyebb búzás után; tartalmazza könnyen érthető lövi seggel, czélszttíi és 
Injstromi áttekintéssel hiteles sorsolási jegyzéket, valamint a hátralék'kát 
azaz a kisorsolt de még tel nem vett nyereményeket' ennélfogva érték
papírral biró közönségnek egy nélktllözhelleii közlöny.

E lőfizetési á ra  bé rm en 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  egész év re  o sak  2 frt.

A MLIM TIi k iadóh ivata la
n i r o A  ■ ‘• J E S ü T T J E n r ,

O orollya-iileza 12.
Van szerencsénk nz előfizetésre meghívni és kérjük a czimeket 

tisztán kiírni valamint nz utolsó posta-állomás megjelölését is. — Az Összeg 
beküldése legczélszei ültben és legolcsóbban pontniitnU nny nyal eszközölhető.

K ín a , L jjii, \m i  oíjmmMjílian ifajín,


