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Egész évre . . .  5 frt — kr. 
Fél „ . . . 2 frt 50 kr. 
Negyed „ . . .  1 frt 25 kr. 
Tanítóknak egy évre 3 frt — kr.
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Az utczai világítás.
Jia])iinkban> a múlt. számban, meg

emlékeztünk azon rendetlenségről, mely 
évek óta egyik, leggyakrabban érzett 
s ezért leginkább megrótt hiányosságot 
képezi, s ez az utczai világítás.

Szinte unalmas már e tliema, any- 
nyiszor szapulva volt e régiség, ódon- 
szerű rósz szokása a városnak, hogy 
szinte félünk, midőn újra felvetjük a 
kérdést.

Megmondjuk az okát is, miért tesz- 
szűk. Tisztelt laptársunk, a 13. K. múlt 
számában a közgyűlési tudósításokhoz 
szerkesztői megjegyzést fűzött, melyet 
szó nélkül nem hagyhatunk.

Csodálkozását fejezi ki a t. szer
kesztő ur, miért kívánjuk a nyári évad
ban a világítást, midőn az 3 - 4  ezer 
forintba kerül, mikor tudjuk, hogy a 
‘270 ezer forintos költségvetés keretéit 
belül 100 ezer forint megtakarítás ezé- 
loztatik.

H át iszett ha nem oly beavatott 
egyén vetette volna oda ezen állításokat, 
tán tréfának vennők, de igy kénytele
nek vagyunk ellene felszóllalni.

Először is nem lehet komolyan 
venni a 100 ezer forintos megtakarítást.

Az absurdtétei, hogy a kiadások 
egy harmada sem volna szükséges az elő
irányzatból.

Ua valaki, úgy mi bizonyára a leg
teljesebb elismeréssel vagyunk azon kö
rültekintő, ovatos, rendszurető gazdálko
dás, takarékosság iránt, mely a hatóságot, 
s különösen érdemdús polgármesterünket 
jellemz', de már azt még is a legmesz- 
szemenóbb állításnak kell tekintenünk, 
hogy a mi szerény költségvetésüuk ke
retén belül 100 ezer íoriut lenne egy 
évben megtakarítható.

A  másik rész, hogy a nyári évadon 
át az ulczák és terek világítása 3 - 4  
ezer forintot igényelne, sziutéu túlhaj
to tt állítás.

A  kérdés, mely általunk felvette
tett, megérett, uiucs senki a közönség
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Hová Ilildur, hová ?
Sötét az éj, ott kttuu t 
A pusztaság ólén 
Vihar s a farkasok 
Együtt (ivólteuek I 
Jeget szórnak s havat 
A tépett fellegek.

He jöjj velem Alvid 1 
Ilildur ucui rettegi 
A vészes éjszakát,
S sötét alakjait.
Szavuk vihar,
Szemük villám,
Pajzsuk vadul csörög 
Mikéut a jégeső,
8 ha kardjuk összeér 
A vészes éjfélen 
Villám czikkázik át 
A vértelhös egeu . . . .

Vissza ilildur, vissza,
Walkyrok járnak künn 
Varázs lovuk 
Az erdők üstökén 
Prüszkölve száll tova. 
ltémárnyak táuczoluak 
Kopjájuk égig száll 
S a csillagok 
Zizegte hullanak

Maradjál itt Alvid,
Maradj te hon I
Ilildur az éj s vihar között
n WityrokM

köréből, ki azon kérdésre: világosság 
avagy pokoli sötétség legyeu-o éjjeleu- 
kint, ne a világosságra szavazna.

Ez oly kérdés, mint b . halálos be
tegségben szenvedne valaki, s tuduá az 
orvosságot, de azt csupa takarékosságból 
nem akarná megvásárolni.

Úgy véljük, hogy t. laptársunk 
ezen állításai, ue vegye rósz néven, hisz 
ismeri iutentionk őszinteségét, tisztasá
gát, — kis ijosztés lenne az eszme 
megbuktatására.

Helytelenítjük ezt, és óhajtjuk a sze
mély és vagyonbiztonság legszentebb ér
dekeinél fogva, hogy legközebb már ut- 
czáiuk s tereink is hirdessék a világo- 
ságot. Cs.

Csendes temetés.
Hogy is volt csak ?
H alottja vau a kórháznak. Az el

takarításra kijelölt időbeu megjelenik a 
város napi fuvarosa saráglya uélkül való 
parasztkocsijával. A szertartást végző 
egjéu megjelenésekor leszáll kocsijáról a 
közöubös arezot öltött kocsis, hogy egy 
-  a kórháznál járatos — személynek 

segítsen kihozui a holttestet. Csak ket- 
tecskén lévén az egyszerű, feketére fes
tett koporsó kihozatala és kocsira he
lyezése nagy erőlködésbe kerül, s lépten- 
nyomon majdnem felborítják azt. Ezt az 
erőlködést végig uézui keservesen siral
mas dolog. De siralmas itt minden. Úgy 
sincs senki, ki köunyezue a koporsóban 
nyugvó holttest felett, hadd legyen hát 
maga a temetés siralm as!

A kihozott koporsón nem lengetheti 
a szél a szemfedelet, talán azért, mert 
jó Csokonai költő bátyánk réges-régen 
megírta, hogy minek aunak a szemlédéi, 
ki már a haláltól nem fél, vagy tuláu 
azért, mert a kórháznál éveukint előfor
dulható néhány halott, egyeukint 30 — 40 
kros szemfedelére való kiadás, a kórház 
tőkéjét oly jelentékenyen csorbítaná meg, 
hogy e miatt ez a nemes intézmény

Halotti tort.
Rémeknek iutek éu 
8 a felhő áruyinak,
Hívom a puszta sir 
Bolyongó lelkeit,
Ök meghallják szavam.

Iliidül-, Ilildur oh jöjj,
Oh jer velem haza i 
A fellegek leszállauak 
A rémteker alatt,
Hah rémeseu üvöltőnek 
Az árnyak, » bolygó szellemek 
Hildur oh jöjj velem!

Mivár hou rám ?
Nem ölte meg Ilogue a férjt? 
8 liediu nem döfte át 
Az óu atyám szivét?
Hedén, a férj, meghalt,
Ilogue, atyám, követte öt. 
Vissza Alvid, ne tarsd 
Ölelve llildurt kebledeu.

Miért meujck haza ?
Térj vissza te.
Reád vár kedvesed 
Királyi pompa közt,
Ajkáu te uéked zeng danát 
Orom s a kéj között.
Ah rózsagaly födi 
Menyasszony agyadat.
Ilildur gyönyöre vészes éj 
Hildurnak ék A sir dere, 
llihlurnak Agya szürke köd, 
Vihar süvölt dauát nekem I

Vissza Alvid, ne foggd ruhám 
E vészes éjszakán I 
Ilildur varázsa áll:
Az isteneknek réme Ő,
Lelket láuczol,
Orálist keli

megsemmisülne! A szertartás zaja néhány 
kiváncsit behoz az ulezárói s megillető- 
dött arczczal veszik tudomásul, hogy az 
egyszerű koporsó egy ifjú éltet zárt 
ölébe.

A szertartás végez'ével megindul a 
m enet, állváu az egy-két gyermeken 
kívül — a szertartást végző személyből 
és a kocsisból. Az utón felhangzó ének 
hallatára a házakból itt is ott is kijö 
valaki, leginkább asszonyok. Csodálkozást 
kifejező arezuk elárulja a kérdést, hogyan, 
temetés vau s nem is harangoznak f 
H j a : — gondolám magamban — a kit 
felakasztanak, a gazember lelett meg
húzzák a harangot, de a ki kórházban 
végzi be életét, a kit az a nagy garral 
hirdetett humanismus kisér örök nyuga
lomra, azt harangszó uélkül is el lehet 
helyezd a földbe. Bizonyára vagy a 
kálváriái harang, vagy a harangozó raon- 
dauá fel a szolgálatot, ha a kórházi 
temetések alkalmával, néhány perczen 
át a harangnak szólani, a harangozónak 
meg harangozd ke lene. Végre elér a 
menet a kórházi halottak földi kikötő
jéhez, a kálváriái temetőhöz. I tt áll kö- 
zönbös arczával a sirásó, hogy átvegye 
a kórház legújabb szállítmányát. Ámde 
a kocsis kijelenti, hogy ő nem köteles 
az átadásnál segédkezni. A sirásó maga 
kevés. Kezd az állapot aggasztó alakot 
ölteni. Már-már arra kerül a sor, hogy 
a szertartást végző egyén legyen segédje 
a sir-ásónak. De ime! az ének hangjára 
ide jött néháuy asszony. Oh, hogy ezek 
a jószivü menyecske asszonyok mindenre 
felhasználhatók. Fogják egész készséggel 
a koporsót, ráhelyezik a szt.-Mihály 
lovára, beviszik a sirhoz, le is eresztik, 
be is temetik. Legyenek érte áldottak í

Ez hű képe a uapokbau lefolyt 
kórházi temetésnek. Azt hiszem méltán 
megérdemli a csendes temetés czimet. A 
halott hadd nyugodjék, mi pedig elmél
kedjünk egy kissé.

Boldogult elődeink jobbjai, kik a 
humanismust nem szavakbau, hanem tet

A megbúvóit szivekben.
Föl, föl,
liediu, Hediu föl hát I 
A Bzivtüzével,
A szerelem hatalmával,
Fölbttvöl tégedet 
Hildurnak éj-szava 
Hédin 1 a lányka búja te,
Hediu a kedves gyönyöre!
A vágy varázs hevével 
A lm  szív esküjével 
Ébreszt Hildur dala.
Hediu! a uöuek üdve te, 
liediu, az özvegy könnyűje I 
Szállj ki sírodból földnek csillaga! 
Te kedves felhőkép — óh 
A messze tulhuzából jer 
Hildur szerelme hl.
Hildur, Hildur óh hagyd I 
A köuy s a szív nem ébresztik 
A néma boltokat.
Sírjukra hull az éjji dér,
8 u zugó nád között vihar 
Süvölti altató daluk . . .

llalgasH Alvid!
Dalommal bűvölöm 
A holtakat 
Én ismerem a 
A bűvös dalt 
Ha éneklőm, a nyíl 
Megfordul útjában;
A lancz szakad,
Bilincs lehull . . . 
n sziklát széttöri 
Varázs dalom.
A felhők közt 
Megállítja 
A Walkyrok lóvét,
8 a földre bűvöli 
Varázs dalom 
A holdat rémítem, 
b mint zúzmarát

tekben ismerték, követve emberbaráti sze
retettől hiveu beviilő szivük sugallatát, 
kórházat alapítottak s arra oly jelenté
kenyen hagyományoztak, hogy a tőkéből 
díszes palotát építtethetett a város. Ezek 
a uemeskeblii hagyományozok -  kik még 
poraikban is áldást érdemelnek — kétsé
gen kívül hagyományaikkal azt czélozták, 
hogy azon embertársak, kik a kórházba 
jutnak, ott emberbaráti fogadtatást talál
janak s ha ott bevégeznék földi pályájukat, 
tisztCHéges eltakarítást is nyerjenek. Hogy 
e tekiutetbeu mikép állunk, azt már lát
tuk feljebb. Bedig a temetkezés méltán 
megérdemelné, hogy nagyobb figyelemben 
részesüljön. Megérdemelné már csak azért 
is, mert a kórház falai közül tértek már 
oly egyének is sírba, kik emberi köteles
ségeiket híven teljesitók s kik egykoron 
tiszteletnek örvendettek. Senkisem tudhat
ja  azt előre, mi történik vele, minó vi- 
szouyok közé ju t a sírig. Az bizonyos, 
hogy voltak már esetek a kórháznál is, 
hogy teljesedett a költő szava :

A koldus-bot közös s ha ma vagy dús.
Egy történet s holnap lehetsz koldus!

Már pedig oly egyének, kik ölibajukon 
kívül jutottak ily helyzetbe s illetve kór
házba, megérdemlik a megbotránkoztató 
temetésül való kíméletet. Elődeink ku- 
mánismusból cselekedtek, ma minden ember 
szája humánismussal van tele. Persze sok 
szó, kevés só. Hogy ez a mai nagy hanggal, 
útou-úiféleu hirdetett huuiáuismus uem 
mind arany, hanem jócskán vau bcuue 
olcsó sárga réz is, látszik a csendes te
metésből, pedig itt nem, jóttenni kellene, 
mert alap vau, mivel jó t tenui lehet, csak 
humáuusau iutéző kézre volna szükség.

Hogy az ilyen csendes temetés a 
közönségre nézve minő hatással lehet? 
érdemes kutatni.

(ismeretes dolog, hogy a kórház 
belső berendezését illetőleg nem sok 
kívánni valót hagy fenn, a hogy nagyobb 
városok kórházaival szemben is kiállja 
a versenyt.

De lehet ott tisztaság, rend, kellő

Á csillagot lerázza 
Büv szavam.
És én ue törném föl 
Hélúnak kapuját I 
És én ne bűvölném 
A sirok szellemét?!
Föl, töl, Hediu!
Kövesd hívásomat,
Ah rémeseu hangzik 
A holtak átka — oh 
Borzasztóan Hildur varázs: dala

Fővárosi tragikomádia.
— Megtörtént. —

Morvay Auréllel, a főváros egyik elő
kelő, széles körökben ismert alakjával, nemrég 
olyau furcsa dolog ebett meg, mely még 
most is éléukeu foglalkoztatja a beavatott, 
köröket s valahányszor szóba kerül, tuiudany- 
nyiszor nagyobb azoknak száma, a kik az 
eseten majd ugyoukaczagják magukat, miül 
azoké, a kik szánakozással emlékeznek meg 
arról a szegény asszonyról, a ki ez eset 
következtében kikerült oda, a kerepesuti te
metőbe, csendes álmot aludni.

Ez az asszony nem volt más, mint a 
mi bősünk hites élettársa.

De hát mit is tehetett a mi Aurélunk* 
hogy nem akart oly gyorsan mcgöszülui a 
haja, mint a feleségéé V

Aurél fején meg csak itt-ott mutatkoz
tak egyes ősz hajszálak, a felesége meg olyan 
galambösz volt már, hogy a világ összes baj- 
festő szere sem Bcgitctt már rajta.

Angelikát — igy hívták az elhunytat 
— nagyon bántotta az ügyek ilyetén állása.



ápolás, táplálás, dézsa számra orvosság, 
a közönség, mert az étkezést, ápolást, 
életmódot, gondozást folyton szemmel 
nem kísérheti, mind ezekről csak lassan- 
kint vesz tudomást s csak hosszasabb 
idő után állapítja inog ítéletét a kórház 
beléletét illetőleg. ítél abból, a mit lát, 
a  melyben részt vesz - a temetésből. 
S ezt látva, szent borzalom fogja el a 
hátát, a kórházba jutásra gondolván. 
Ily temetkezés mellet a kórházat nép
szerűvé tenni alig lehet valaha. I ía  a 
kórházat népszerűvé akarjuk teuni, a mit 
pedig talán akaruuk, ha elakarjuk érni, 
hogy oda ne csak az menjen, kit bevisz
nek, hanem menjen oda önkéntesen be- 
kivánkozó is, a jelenleg divó temetkezést 
meg kell szüntetnünk, mert a kórházban 
elhaltaknak sorsa a közönségnél a kór
ház iráut határozottan csak visszatetszést 
és a kórháztól való irtózást szülhet.

Egyrészről a nemeskeblü hagyomá
nyozok emberbaráti szándékuk teljesítése, 
másrészről a kórházba jutott és jutható 
emberiség iránt nyilvánulandó humanis- 
mus, 8 magának a kórháznak is népsze
rűsítése érdekében vélek cselekedni akkor 
midőn a kórház halottainak rendozetebb 
tisztességesebb eltakarítása véget fel
szólalok.

A  rendezettebb s tisztességesebb 
eltakarítás folytán támadó kiadásokat
— miután nágyobb összegről nem, csak 
évenkint 5 0 - 8 0  írtról lehet szó, a kór
ház jelentékeny alaptőkéje — úgy hiszem
— rázkódás nélkül kibírja.

Még egyet. 23 év óta sok hitsor- 
sóst kisértem már ki díjtalanul a kál
váriái temető hantjai alá az itteni 
kórházból. Tettem kötelességem híven 
8 teendem ezentúl is szívvel, jövőre 
azonban azon szívélyes ráadással, hogy 
minden egyes hitsorsos sirba tértét — 
ha ezen állapotok nem javulnak — 
egy-egy czikkecskében nyilvánosság elé 
ho/andom.

Borza Nándor.

Különfélék.
— Jankó t leli Aurél főispán ur e hé

ten érkezett körünkbe vissza, több napi 
távoliét után.

f  Halálozás. Mélyen szomorodott szív
vel jelentjük, atyánk, ipunk, nagyatyánk, illetve 
testvér Horváth Mártonnak folyó hó 17-én 
éjjeli 1 órakor, életének 79-ik évében történt 
gyászos elhunytat. A boldogult hült tetemei 
f. hó 18-án délután 5 órakor fognak a szent 
Rókushoz ezimzett sirkertben lévő családi sír
boltban örök nyugalomra tétetni. Lelke üdvö
züléséért pedig az engesztelő szent mise-áldo
zat f. hó 1‘J-én reggel 9 órakoi a szt. Ró
kus kápolnában fog a Mindenhatónak bernu- 
tattatni. Baján, 1885. május hó 17-én. Áldás 
és beke lengjen porai felett! Zdrahal-llorváth 
Terézia, nővér. Horváth János, Horváth Jó

annyival is inkább, mert a saját ósz hajának 
már semmi vonzerőt sem tulajdonított s 
alapos oka volt félni, hogy férje szivében 
tilos láng lobbant fel, mert fél napot íb ott 
töltött, a Vékiék házábau, a szép Anna társa
ságában.

— Azért is megfosztom szép fekete 
hajától. Ha nem akar megöszülni, legyen 
kopasz! Gondolta magában, s ha férje otthon 
volt, minduntalan neki esett, s majd hogy 
fel nem falta szeretetével. A ravasz asszony 

jól tudta, hogy mit tesz. Ahányszor férjét 
megcsókolta, mindannyiszor kitépte néhány 
hajszálát, de mindig a feketéből.

Aurél mindannyiszor érzett ugyan fáj
dalmai, de hát hogyanis gondolhatott volna 
arra, hogy a tulajdon hites felesége hajszá
lukat húzogat ki a fejéből?

Végre egy szép napon csak azou vette 
magát eszre, hogy feltüuö gyorsan kezd őszül
ni és ritkulni a haja. Hiú férfiú létére sok
szor félóráig is ott állt a tükör előtt és 
csipkedte az ősz hajszálakat.

Yéki Anna pedig nem azért volt leány, 
hogy udvarlójáuak ősz hajszálait észie ne vegye, 
és nem azért volt pajkos, hogy úgy néha néha, 
csupa merő tréfából ki ne húzott volna egyet 
kettőt közülök.

A napok múltak a egy szép reggel 
csak arra ébredt Aurél, hogy az udvariatlan 
tükör egész nyíltan azt mondta szemébe; 
To Aurél, bizony jó volna ha parókát vennél 
mert bizony meglehetősen megkopaszodtál 1

Búsan vágta fejébe a kalapot s elment 
R klubba, ott beleült a legfélreesobb sarokba, 
I mikor a szolga elhozta rendes hírlapját

zsef, gyermekei. Roller Coriuna, Horváth Gyű 
la, Horváth Béla, Horváth Emma, Horváth 
Margit, Horváth Margit, Horvát Inna, Hor
váth Jolán, unokák. Horváth Ginder Mária, 
llorvátli-Milassin Ilka, llorváth-Báníi Anna, 
menyek. Roller Ágoston, vö.

— a szorgalom jutalma. Nagy örö
met okozott városszerte a hir, hogy Spitzer 
Benő ur, tisztelt polgártársunk az országos 
kiállításon első osztályú dijat nyert. Szakér
tők, laikusok egyaránt elragadtatással beszél
tek azon kitűnő marhákról, melyet Spitzer 
Benő a kiállításra szállított. Mi lehet mégis 
oka annak, hogy a hir nem valósult uieg, 
nem tudhatjuk, de tény, hogy Spitzer ur a 
második díjjal lett kitüntetve. így is dicsőség 
az rá, s ezáltal városunkra.

-  Vizsgák rendje. Az 1884/5. tanév 
befejezéséül. Juuius hó 14-én zárünoepély (d.
u. 5 órakor.) Junius hó 15-én IV. osztály 
vizsgája (d. e. 8 és d. u. 2 órakor.) Junius 
hó 16-án d. c. III. osztály vizsgája. Junius 
hó 10-án d. u. II. osztály vizsgája. Junius 
hó 17-én d. e. I. osztály vizsgája. Junius 17-cu 
d. u. Conferentia az osztályzatok megállapí
tására, ösztöndíjak kiosztására. Junius hó 
19-én bizonyítvány osztás. Junius hó 20-án 
d. e. 8 órakor a gyakarló iskola vizsgája, 
ugyanakkor a képesítő Írásbeli része. Juuius 
hó 22-én a képesítő folytatása. Dr. Bartsch 
Samu, igazgató.

— Éjjeli szivárvány. Hitelt érdemlő 
egyénektől hallottuk, hogy szombatra virradó 
éjjelén a nyári eső elvonultával a városi kór
házi épület felett az égbolton gyönyörű, lial- 
váuyszinü szivárvány volt látható. Ezen ter
mészeti ritkaság meg megdöbbenést is okozott.

— Meghívás. A bajai ipartestület f. 
év májushó 25-én délelőtt '/a 10 órakor a 
városház tanácstermében közgyűlést tart, 
melynek tárgyai: a jegyzői fizetés, és az évi 
költségvetés meghatarozása. Felhivatuak te
hát a város területén lévő azou iparosok, 
kik a földmivelés, ipar és kereskedelemügyi 
minisztérium 39,206/1884. számú szabályom- 
delet 2. § ábau felsorolt, s képesítéshez kö
tött mesterséget önállóan űznek, s a névsor 
hiányossága vegett névre szóló meghívót nem 
kaptak, a közgyűlés n megjelenni szívesked
jenek. Egyúttal értcsitetuek az összes képesí
téshez kötött mestei seggel önállóan foglalkozó 
összes iparosok, miszerint május hó 3-áu 
tartott elöljárósági gyűlésen alelnöknek Pintér 
Ferencz, péuztáruoknak Drescher Lajos, gaz
dának Repka Mihály, ideiglenes jegyzőnek 
pedig Szalay István urak választattak, ezek 
szerint a testület teljesen szervezve vau, mű
ködését mihamarabb megkezdeudi. Báján, 
1885. év májushó 14-én. Ipartestületi elnökség.

)( Beküldőiéit. A t. ez. közönség ér- 
tesittetik, miszerint a vasútnál is van gyűjtő- 
levélszekrény, a melyből a levelek a vasút 
elindulása előtt kiszedetnek s továbbittatnak.

Felhívás. Az 1884. évi XVII. t. ez, 
122. §■ értelmében megalakult ipartestület f. 
hó 20 ától megkezdi működését. Felhivatnak 
tehát a város területén önállóan rnüködö: 
arany, ezüstmüves s ékszerész arany-s fém verő, 
asztalos, bádogos, bognár, borbély, fodrász és 
paróka készítő, böröndös, cserép- és pala fedő, 
czizmadia, czipész, ezukrász, esztergályos, ié- 
süs, gombkötő és paszományos, hangszerkészí
tő, harangöntő, hentes, kádár, kalapos, kályha- 
készítő, kárpitos, kefekötö, kelme és íouáltes- 
tó, kesztyűs- és sérvkötö, késes, kocsigyártó, 
kosárfonó, kovács, könyvkötő, köteles, kötő*

szórakozottan lapozgatott benne. Olvasni se- 
hogysem tudott, szüntelenül ott tánczolt szeme 
előtt a saját kopaszodó feje.

Egyszerre meglepetve kiáltott fel: Ej 
hogy én erre nem is gondoltam I Ott állt 
előtte ökölnyi belükkel: „Én Csillag Anna, 
az óriás hajjal 1“

Tovább nem is olvasta.
— Ez nagyszerül Pompás gondolati 

Rögtön hozatok belőle.
Hordárt hivatott.
— Itt van öt forint. Menjen a király 

utczába 26. szám alá Csillag és Társához 
s hozzon 5 tégely Csillag Anna féle hajke- 
nöcsöt.

Mig a hordár odajárt, Aurél elhatározta, 
hogy hivatalfónökétől három havi szabadság
időt kér, s ezt megnyervén, feleségének azt 
mondja, hogy hivatalos ügyben el kell utaznia.

ügy is tett. Három hónapig nem is hallot
tunk felőle.

Három hó múlva egyszerre csak betop
pant a feleségéhez, s már az ajtóban messze 
hajította u kalapját.

Felesége örömsikolylyal lutott feléje, 
egyszerre azonban mintegy sóbálváuyuya me
redve megállt s szemeit merőn férje fejére 
szegezte. Ez tele volt bürü fekete hajjal.

A hajkcnöcs csodákat miveit.
Szegény Angelika nagyon szivére vette 

a dolgot. Attól a naptól fogva betegeskedni 
kezdett, s rövid idő múlva férje már díszes 
szobrot emeltetett Bírja fölé.

A gonosz fáma pedig máris azt suttogja, 
hogy Aurél nemsokaru ujiu oltár c.e tép u 
széj> Véki Annával. Li. JO^ej.

szövő, ku(csináló, lakatos, mázoló é» fényező 
mészáros, inézeskalácsos és viaszöntö, nyer
ges és szíjgyártó, órás, pnskuniüves, rézöntő, 
réz- és bronzmflves, siitó, szabó, szappanos 
és gyertyamártó, szobafestő, szűcs, tajték- és 
pipafaragó, és tiniár iparos urak, kik a 
39266. szám miniszteri rendelet 2. ej. értel
mében képesítéshez köttettek, és a fenti törv. 
ez. 124. §. értelmében a testület tagjává 
lenni kötelesek, beiratkozás végett a hiva
talos helyiségbe (Tóth Kálmán utcza Olaj
fáié ház a kapu alatt I-sö ajtó balra) reggeli 
8 órától déli 12 óráig jelentkezni szívesked
jenek. Baján, 1885. év május hó 23-án. — 
‘Az elnökség.

* Megjelent a „Wondüzö" 34. szama 
szokott változatos tartalmával. Fő mozzanatát 
az országos kiállítás megnyitásának leírása 
képezi, Tolnai Lajos avatott tollából. Előttünk 
fekszenek a fővárosi napilapok, melyek or
szágunk e dicső és magasztos ünnepéről írtak, 
de leplezetlenül kinyilatkoztatjuk, hogy Tolnai 
Lajos leírását a legtávolabbról se közelítik meg. 
Ezt követi veterán-költőnk. Tóth Endrének 
satirájának II. része : „Szalmádi Pál politikai 
tanácsos Gelsey Mihályhoz". P. Szatkmáry 
Károly, Tolnai Lajos, Margitay Dezső és 
Marlitt E. regényeinek folytatásau kívül Bod
nár Zsigmond jo nevű Írónk „Az igazi" czirnü 
kedves novellájával találkozunk. A boritok 
divattudositúst, hasznos tudni valókat, kerté
szeti csevegést, vegyeseket, talányokat és 
talány megfejtéseket hoz. A Gondüzö im mái
éi sö évfolyamának vége felé közeledik és 
bátran hangsúlyozhatjuk, hogy egyetlen száma 
sincsen, mely letért volna a kitűzött ösvény 
rö l; maga körül gyűjtötte legelső Íróinkat 
és közleményei, a mellett hogy szórakoztatnak, 
emelik a lelket és nemesítik az erkölcsöt. Hév
vel ajánljuk e kitűnő lapot olvasóinknak, for
duljanak a kiadóhoz. Budapesten, dob-uteza 
14, ki szívesen szolgál mututváugszámmal 
mindenkinek ingyen és bérmentve. A vasár- 
naponkint megjelenő Gondüzónek előfizetési 
ára egy évnegyedre 1 irt 50 kr. félévre 3 írt, 
egész övre 6 írt.

— Mai szám unkban foglalt Rozmata 
Ferencz budapesti fényképész hirdetményét 
ajánljuk t. olvasóink figyelmébe.

C sekély  k ö ltsé g  mellett nagy nye
remény van biztosítva mindazoknak a kik 
Braudt Kichárd gyógyszerész svájezi labdacsait 
használva (dobozonkint 70 kr a gyógyszertá
rakban) testöket kitisztítják s ez által azt uj 
életre serkentik megerősítik. Minthogy Ma
gyarországban Braudt R. gyógyszerész lab
dacsainak különféle utánzatai léteznek, arra 
kell gondosan figyelni, hogy minden doboz, 
ezégjegyül,, egy lehér kereszt vörös mezőben 
a Braudt R. névaláírása meglegyen.

J’utkÓBZögck.
H ány  é v e s ?  Az eljegyzett leányasszony 

keresztieveleért a paphoz megy.
—- Hány éves a leányasszony ?
— H úsz.
— ügy hát — jegyzó uieg nagy komolyan a 

pap — csak a 2G-nál kezdem keresni.

Csak p r ó z a ila g . Az egyszeri ténsur nagyon 
szeretett költőileg beszélni. Aratáskor kiment az em
berekhez s igy szólt hozzájok:

— No csak jól végezzék kendtek a munkát, 
akkor aztán b a b é rt aratnakI*

—- De megkövetem a ténsurat, szólt az egyik 
bátrabb arató, mi már csak pén zárt aratunk, sem 
pedig babért 1“

Csarnok,
A/, indiai bűvészek.

A bűvészen előadások mindig érdeke
sek és mulatságosak, s a ki valaha Bosko, 
Herruiann, Dóblcr, s mások előadásait látta, 
gyönyörrel emlékszik a bámulatos és gyakran 
meglóghatutlan mütogásokra, melyeket látott 
Azonban a nagy bűvészek és varázslók, kik 
nálunk jelentkeznek, mindig nagy mechanikai 
készülékeket segédeketjés közreműködőket hoz
nak magukkal, kiknek közreműködésé reájuk 
nezve nélkülözhetetlen s műveleteik sikerét 
biztosítja; bármily meglepők legyenek is az 
ily előadások, az, aki ludiábau volt s az 
ottaui szegény vándor bűvészek és varázslók 
műveleteit latta, kénytelen bevallani, hogy 
ezektol a vándor művészektől, kik készülékek 
és külső pompa nélkül működnek, oly műve
leteket látott, melyeket az európai leghíresebb 
bűvészek műveletei meg sem közelíthetnek.

Az európai művésznek minden lehető 
segédeszköz rendelkezésére á ll: jól berende
zett színpad, gázvilágitás, függönyök és lep
lek minden felöl, asztalok, székek, dobozok, 
fiókok stb. az indus bűvész összes készlete 
egy gyapotzsákból áll, melyet magával hor
doz; csaknem meztelen, és színpada a föld
talaj vagy valamely vereudának kövezete.

Igen gyakran két vagy három bűvész 
összeáll s együtt látogatják meg a bangalo- 
kat vagy mezei lakokat s ez által művelete
ikbe nagyobb választékot hoznak be, mert 
minden bűvésznek megvan saját mester
fogása.

Egy ízben vegyes banda látogatott meg,
mely bét egyénből állt, öt férfi, egy nő s egy
bu. Ezek vuioszinüleg csuk arra a napra 
szövetkeztek közös eluudusra s másnap is
mét mindegyikük a maga kezére működhetett.

E hét egyénből álló csapat műveleteit 
ecsetelve, az olvasó némi fogalmat nyer az 
indiai büvészeti előadásokról.

A hét közül kettő, egy férfi és a nő 
egyetleu műveletet vitt végbe, a kosárral 
való hírhedt szemfényvesztést.

A férfi hosszúkás kosarat vett elő, mely 
körülbelül két láb hosszú, egy láb széles és 
másfél láb magas volt. A nó keze és lába 
meg volt kötözve és kötél-hálóba dugva, mely 
oly gondosan volt összekötözve, hogy a nő 
tényleg hálózatból álló zsákba volt bujtatva. 
Most fölemelték s térdre állítva a kosárba 
helyezték. Azonban a kosarat egy két éves 
gyermek is teljesen betöltötte volna, minek 
következménye az volt, hogy a nőnek egész 
alakja a csípőtől felfelé, szabadon állt a ko
sár fölött.

A nő lehajtotta fejét, a bűvész vállára 
helyezte a kosár födelét s az egészre lepedőt 
borított, s igy a nő és kosár el volt előlünk 
takarva.

Körülbelül egy perez múlva levette a 
lepedőt s azt kezében összehajtotta, és iinel 
a kosár födele helyén volt és a nő eltűnt!

A bűvész eztán mintegy öt láb hosszú 
kardot véve, azzal minden irányban keresztül- 
kasul szurkálta n kosarat, de abban épen 
semmi sem adott életjelt. Sőt a födelet is el
távolította, beugrott a kosárba s abban ug
rándozott, úgy, hogy végül arra a következ
tetésre kellett jutnunk, hogy a nő nem lehet 
többé a kosárban, hanem eltűnt, ki tudja 
hová.

Most a bűvész ismét elővette a lepedőt, 
megvizsgáltatta általunk, s a kosárra terítve 
sátor formában tartotta, úgy, hogy annak 
kezében levő csúcsa mintegy három lábnyi 
inagasságbau volt a földtől. Egy perez múlva 
ismét levette a lepedőt s ime! a nő ismét a 
kosárban térdelt előbbi helyzetében, a köte
lék és hálózat azonban eltűnt s a nó nem volt 
megköztöve.

Eunek a műveletnek némely változatai 
vannak, melyeknek egyike abban áll, hogy 
a nő eltűnte után a kosarat körülhordozzák 
a nézők közt, hogy meggyőződjenek, mikép 
az üres, miközben a nő abban ismét megje
lenik, mielőtt valaki észrevehette volna, 
hogy honnan jő.

Erre a harmadik bűvész hajtotta meg 
magát 8 megkezdő a szép műveletet a mangó
fával. Cserép-fazékat véve, azt földdel meg- 
töltöttöte s aztán a földet kevés vizzel meg- 
Dedvesitve abba egy mango-raagvatt dugott, 
melyet eleve megvizsgáltunk.

Ez megtörténvén, lepődött dobott a 
fézékra s azt csaknem közvetlenül ismét le
tette s meglepetve láttuk, hogy a magból alig 
félpercz alatt, fiatal inango-fa lett. Erre a 
lepedőt ismét a fazékra borította s midőn 
azt ismét levette, a inango-fa még egyszer 
olyan nagy volt.

Ugyanez az eljárás harmadszor alkal
maztatott mire a fa apró éretlen mangó- 
gyümölcsökkel volt födve. Ekkor a bűvész 
kiszakította a fát a földből s megmutatta 
annak gyökereit és maradványait az eredeti 
mangó-maguak, melyből állítólag a fa fej
lődött.

A kígyóval való mutatvány, mely az 
előadásnak legközelebbi darabját képezte, a 
benszülött nézőkre a csodálatosság különös 
varázsával hat, mert a mérges kígyók által 
Indiában Bzázodok óta végbevitt pusztítások 
folytán borzalommal viseltetnek az ily csúszó
mászók iránt.

Bűvészünk száraz bőrt mutatott föl, 
mely egykor egy nagy kobráé volt. Gondosan 
megvizsgáltuk s teljesen meg voltunk győződ
ve, hogy kigyóbör volt és semmi más. Most a 
bőrt körülbelül hat hüvelyknyi mélységű fo
nott kerek-kosárba helyezte, melyet előbb 
megvizsgálva, úgy találtunk, hogy sem kettős 
feneke sem más sajátsága nem volt. Midőn 
a födelet a kosárkára helyezte az nem tar
talmazott egyebet az üres kigyóbórnél, mint 
erről teljesen meggyőződtünk. Az eKbbeni 
csodás lepedőt ismét előhozván a száraz 
bőrt tartalmazó kosárkára terítették.

Miután a bűvész fabábbal különféle rej
télyes műveleteket vitt végbe a légben, a 
lepedőt levette, a födelet fölnyitotta, mire a 
kosárból hatalmasan sziszegő kobra emelke
dett föl, haragosan felduzzasztott nyakkal, 
mely hasitott fulánkját ki- s beöitögetle. 
Néhány benszülött szolga gyorsan menekült 
minden irányba, a bűvész azonban hirtelen 
bordudához hasonló indus-hangszert hozott 
8 azon elkezdett játsznui.

Azonnal változás küvetkezett be a kob
ra hangulatában; haragja megszűnt s féltes
tével függélyesen fölemelkedett s a zenéhez 
képest ide-oda mozgott. Szóval: a kigyó meg 
volt babouázva, mert a kigyó-varázBlas tény 
és nem mese, bármily külonöscu hangozzék 
is ez uz európaiak előtt.

Az indiai kormány péuzbeli jutalmat 
tűzött ki minden mérgei kigyó fejére, melyet 
az országban vertek agyon, s ennek következ
ménye az, hogy Indiában még ina is snját 
osztálya van uz úgynevezett kigyó-vurazs- 
lókuak, kik a kígyók felkereséséből és ku:a- 
tásából élnek. Az említett hangszeren ját
szanak a ha a huugtávolban kígyó létezik, 
az ellenállhatatlanul vouzatik a zenészhez.

Ezt a zenét hallva, a kígyók a fák él 
csűrjék gyökerei alól, a falakban levő lyukak
ból, a fákról és a rizsföldekről előjönnek, 
függélyesen fölállnak a játszó előtt, ki azokat 
gyorsan torkon ragadja es egy magával vitt 
nagy kosárba vagy zsákba dobálja. Uojtf



mi lett ft száraz kigyóbörből, nem mondhat
juk meg, mert többé sohasem láttuk.

Az ezután föllépett bűvész agg, patri
archális külsejű férfiú volt, ki két tropikus 
madarat hozott magával, melyeknek nevét 
elfeledtem. Ezek a madarak rendkívüli dol
gokat müveitek s tulajdonosuk, a patriarchá- 
nak óriási türelemmel kellett bírnia.

Az egyik madár például lafettán fekvő 
picziny brouzágyucskát kis töltő pálcza segé
lyével megtöltött s azután csőrében tartott 
égő kanóczczal, azt a gjujtólyukra illesztve, 
az ágyút el is lütötte, a nélkül, hogy a lö
vés által okozott durranásra a félelemnek 
még csak nyomát is elárulta volna. A másik 
madár, ha gazdája valamely kis tárgyat dobott 
föl a légbe, ezt röptében elfogva visszavitte a 
tulajdonosnak mint a legügyesebb kutya.

Ötödik és hatodik szám, egy férfi s egy 
fiú a csapatból, czirkus-Wallahk voltak (czir- 
kus bűvészek) s külöufélo szokásos test gya
korlati mutatványokat produkáltak, melye
ket itt nem részletezek, mert nem sokban 
térnek el az európai bűvészek hasonló mu
tatványaitól.

Hetedik szám jongleur volt különféle 
tehetségekkel és műveletekkel. A többi közt 
kókusz-dió héjat vett elő, melynek egyik vége 
le volt fűrészelve s megtöltötte vízzel. Erre 
a vízre darabka parafát helyezett, melynek 
egyik végén görbített, a másikon két egye
nes gombostű volt leszúrva, úgy, hogy a 
dugasz úszó állapotban liliputi kacsához ha
sonlított. A dugasz mozdulatlanul feküdt a 
vizen s távolról sem sejthettük, hogy esetleg 
mily mágikus erő mozgathatja. Most a jongleur, 
ki mintegy két kar hosszúságii távolban ült 
a dióhéjtól, hangszert vett ki zsebéből s azon 
élénken kezdett játszani. A dugasz-kacsa 
azonnal elkezdett tánczolni s mozdulatait 
pontosan a zene ütemeihez alkalmazta. A 
láncz uddig tartott, inig a zenének vége volt; 
erre a jongleur azt parancsolta a kacsának, 
hogy salam-of, (bók) csináljon, mit ez azon
nal megtett. Ezutáu azt parancsolta az úszó 
dugasznak, hogy a viz fenekére sülyedjen s 
ez a parancs is közvetlenül teljesedésbe ment. 
Ez előadás alatt a kókusz-dió héj csaknem 
lábaink előtt állt s a jongleur nemcsak kí
vül ült annak körén, hanem két két keze is 
el volt foglalva a hangszereken való játékkal.

Még egy további művelet ecsetelésével 
zárom be ismertetésemet, Jongleurűnk egyik 
benszülött, de általa nem ismert szolgát 
szólított elő, kinek karját kiuyujtatván, te
nyerébe ezüst pénzt helyezett, azután saját 
csontos kezét mutatta föl, hogy üres, majd 
kivette a pénzt a szolga kezéből és saját ök
lét összeszoritva s ismét azonnal kinyitva, a 
szolga kezébe nagy fekete skorpió esett. Ez 
a rémület fölkiáltásával menekült, mert a 
hindu a kígyó után mitsem utál annyira, mint 
a skorpiót. Ezzel vége volt az előadásnak.

Csongor.

Heti naptár.
M Í J U S  (SÍ) X A I>.

Üzleti tudósítás.
Haján, 1885. májiishó üti.

Búza n j ...................................7,sít
Zab ..........................................0.45
Á r p a ......................................... o.-lO
I í o z s ..............................  7.85
Kukoricza u j ................................5.80
K ö le s ...................................
Bab u j ......................................... 7.50
Az árak 100 kilojír. után.
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m m  üHRta
legjobb asztali- és üdítő ital,

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
ijó'je' ajoknál. gyomor- és holyaghu- 

rutnál.

J ! ; : ( Í O ! iÍ  H p i H ’ ÍIí ,  Karlsbad ás Oudapesi

*E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a szerk.

A Z ELSŐ GS. KIR.

D U N A G Ö Z H A J Ó Z Á S I  TÁRS ü L A T  
M E N E T R E N D J E .

Érvényes 1885. feb. 21-töl további intézkedésig 
SZEMÉLY- és POSTAHAJOK:

Iliidnpestre: naponta kétszer, reggeli 3 óra 45 
porczkor, és délutáni 3 órakor.

Dlohai-srn : naponta kétszer, reggeli G óra 45 
porczkor, és estve 8 óra 40 pénzkor.

Újvidékre : naponta reggeli (i óra 4f> pereskor.
Kliiiony, llcl gr ad és l’nncsovArn -. kedden, szói

dén, pénteken é vasárnap reggeli G 
óra 45 perczkor.

Orsóvá™  és a Duiinfcjedelcuiscgekbc : szerdán, 
pénteken és vasárnap reggeli G óra 
45 perczkor.

A hajók indulása Budapestről : déli 12 órakor és 
éjjeli 11 órakor.

Érkezés Budapestre : hajnalban 3 órakor és dél
után 2 óra 45 perczkor.

u

V a s ú t i

Hétfő Pünkösdhétfő
26 Kedd Xerei Fttlöp
27 Paz.
2P Csütörtök Emil vt.
2U Péntek Maxim pk.
3(1 Szombat Nándor kir. b.
31 Vasárnap Sz.-Haromsv.

I Holdvdltozds : 
Holdtölte 

! 28-án 9 óra 
! 47 p. változó; 
, időjárás, regg 
| köddel |

■ menetrend 

B a já ró l -  S z a b a d k á ra .
Hajáról indul naponkint kétszer d. e. 10 órakor 

és délután V, G órakor

‘Sítn- fiuunctJw a t. /ttttUái kctSnsiqá 
Acify/t*vüt«'»nenut é/Ctdyintú 4-aIi duim- a lötiVfrt 
tvXtvt ^íuáán(j»í*nfvn'rt Ati. jpűLiivtí) plédem át

.Jelene,

p .  f .. /uAv. p m jk i j ú r i  !r A  / . ó m
. i i - t d f a  iiíeiaMHck.

Több
kiáliiláso.s jutalmat ry. rt.

kafhU Bitien gy'gyJieftir t i  iu iry iii k rú á h ' t.

MATTONI és WiLLE
B U D A P E S T E N .

iát ,

1GYAPJÜM0SÓ- és BIZOMÁNYI
rcm .-társaság BUDAPESTEN,

mely 1869-len nevezetes gazdák és kereskedők által, a hazai ayapju előnyösebb értéke
sítése érdekében alapittatott, az ez évi idény beálltával ajánlja

«.vapjuíerinelók és uyapjukereskedöknek
az intézet szolgálatát, mely a külföldi legnagyobb gyapjumosó intézetek elismert 
módszere után van berendezve, és mely mint ilyen, eddig a fővárosban Budapesten 
egyedül létezik, — igénybe venni.

Intézetünk tizenhét évi fenál/ása óta, legkitűnőbb, kifogástalan mosás és szaksze
rit kezelés által sikerült az általunk mosott gyapjúnak, a kül- és belföld minden 
gyan helyen oly hírnevet szerezni, hogy ez mindenütt előnnyel vásároltatik.

Nagyszabású intézetünkben évenkint 100,000 métermázsa gyapjú mosása eszkö
zölhető, tehát azon helyzetben vagyunk, hogy bármely mennyiségben hozzánk ér
kező gyapjút. — a legnagyobb tolongásban is — lehető legrövidebb idő alatt moshat
juk és széleskörű összeköttetésünk folytán — a lehető legmagasabb árakon 
gyorsan eladhatjuk.

Undicsekedés helyett csak megemlítjük, miszerint hazánk legnagyobb gazdái- és 
gyapjukeroskedőitől kezdve a legkisebbekig, még pedig túlnyomó részben, vállala
tunk kezdetétől fogva, évenkint szakadatlanul tiszt éltetünk meg gyapjuküldeményeik- 
kel és számtalan elismerő nyilatkozat birtokában vagyunk, melyek a kielégítő érté
kesítést igazolják és melyek eredetiben nálunk megtekinthetők és ezekről másolato
kat szívesen küldünk.

Mosásunk és kezelésünk kitűnő módszere az által is elismertnek tekintendő 
mivel a londoni, bécsi, cs philadelphiai villágkiállitáson a szakbizottság által és a 
győri, biharmegyei, szegedi, s.-a.-ujhelyi, székesfehérvári, és trieszti kiállításokon 
arany érem és elismerő oklevéllel tilntettetett ki.

Elvállalunk igen jutányos feltételek mellett mindennemű gyapjút gyártzerü 
mosásra és bizományi eladásra, esetleg csak bizományi eladásra.

Kívánatra, a hozzánk gyárszertl mosásra küldendő gyapjú részére üres zsáko
kat ingyen kölcsönzünk, mérsékelt kamat mellett kívánatra előleget nyújtunk és ná- 
uuk raktározott gyapjúért raktárdíj és biztosítási illeték nem fizetendő.

Az által, hogy a bel- és külföld minden gyári helyén ügyes ügynökök által 
képviselve vagyunk, nemcsak a gyárilag nálunk mosott gyapjút, hanem csakis bizo
mányi eladás végett hozzánk küldött mindennemű hátonmosott, zsírban nyírt, bőr- és 
timárgyapjut gyorsan s legmagasabb árak mellett adhatjuk el.

A vasút és gőzhajó állomásokhoz érkezett gyapjuküldemények átszállítását 
gyárunkba teljesítjük és kérjük a küldeményeket pontosan czégüukre 

Első mng.vnr

gyapjumosó- ós bizományi részv.-társaság Budapesten
czimezui.

55c a z  osztályozás és mosás sorrendben és gyorsan történik és a legcsekélyebb 
igi mennyiség is szigorúan elkülönítve mosatik.
55t Miután a vevő részéről a gyapjú átvétetett, gyapjú árát é'B az elszámolást 
;5r azonnal megbízóink kezeihez juttatjuk.
151 Kiváuatra bő felvilágosítás készséggel adatik és kimerítő programmok dijraeu- 
U  tesen küldetnek.
m
M

Igazgatóság:
Viaontai Kovách László, elnök, 
llam,ver !Miksa, alclnok 

JEí Rarsai Albert.
I s i  F o r r n i  H e n r i k .
ÍLí Kuli Károly, vezérigazgató, 
jjjíj Minden kívánt felvilágosítás városi irodánkban Nengebauer Gyula urnái, Ká-
joi roly-körút 3. sz. Huszár-féle házban is készséggel adatik, hol programmok is kaphatók. 
iui (Utánnyomat nem dijaztatik.)

Fe lügye lő -b izo ttság: 
Musiay Sándor, elnök. 
C'séry Lajos.
Huszár István.
\ad osy  György.

m
j£ j

lí
is
i i
IBI
|
isi
Isi
isi
isi
iSi
is ;
isi

isi
isi
isi
isi
IBi
isi
isi
isi
isi
isi
isi
isi
isi
iBi
isi
isi
isi
isi
isi
isi
iBi
isi
isi
isi
isi
isi
iBi
isi
iBi
isi

B udapest, KOTZO PÁL iilio i
Tessék megtekinteni </épraktár ómat ! r
nem chrIÓ külsejű fényezett „k iá llítá s i gépek", hanem 

eladásra szánt gépek vannak felállítva.
! ! Kü Iöiiöh figyelem re m éltók  t !

R  G A R R E T T  &  8 0 N  R. G A R R E T T  &  SÓN
Compound gőzmozgonyait k i t ű n ő  g o z i l io z g o n y u i.

iO °, Hl-/élőim  vau könnyen hosíáfórhctó, kiváló szi-4 U o tüzelőanyag j I4rá, tartán,0k nélkül hélium 
t a k a r í t á s s a l  ícdelü tüzszakréuynyel.

L e sz á llíto tt  á ra k .

Tessék megtekinteni gépraktáromat!!
hol a gyakorlatban legjobbnak elismert gépek k iválaszt

hatók, megvehetők és azonnal átvehetők.
11 K üIöiiöh ü g ye lőm re  m é ltó k !!

R. G A R R E T T  & SÓN JÁROÁNACSÉPLŐ!
v l  l i i r l i l r í l  í 'u á n ln l  ! '•sztltó szerkezet és a nélkül kap- v m i d i i n  ii i f ö p i o i ,  csokiban Ivol/.ó-féle szabad,

szab 1 szer fordítható ac/.ól dob- 
ginekkel. Többet és jobban dől- h a r f t n g j á r g a n y o k k f t l  

gozni egy gyártmány sem képe*. stb. stb.

W 0f~  K edvező  fizetési fe lté te lek




