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I Q T  Tisztelt előfizetőinket rnegreutleléseik 
mielőbbi megújítására kérjük, nehogy a szétkül
désben fenakadás történjék.

A szerkesztőség.

Dr. Hauser Mór úrnak
a törvényszék visszahelyezése ügyében mondott

b e s z é d e .

Nmlgu miniszter ur !
Az öufeutartási kötelesség által indíttatva, 

bátorkodik Baja város közönsége, az illető vá
lasztókerületek országgyűlési képviselőivel és az 
érdekelt szomszéd községek elöljáróságaival kül
d ö tts é g ig  tisztelegni Excellentiádnál, hogy váro
sunk és vidékének vitális érdekében Excellentiádat 
újból mély tisztelettel felkérjük, miszerint a fel
oszlatott bajai kir. törvényszéket, mely nálunk 
igazi, sőt mondhatjuk nélkülözhetlcn szükségletet 
pótolt a törvényszékek számának és székhelyeinek 
végleges megállapítása alkalmával kegyesen vissza
állítani méltóztassék.

Igazságszolgáltatási, pénzügyi és nemzet.gaz- 
dászati szempontokból merített indokainkat tüze
tesen kifejtettük Exiádhoz intézett feliratunkban, 
melyet ezennel mély tisztelettel átnyújtani van 
szerencsénk.

De engedje meg Excellentiád, hogy nehány 
rövid megjegyzéssel ecseteljük városunk helyzetét

Baja városa a Duna mentében, nemcsak 
Bácsbodroghmcgyének, hanem számos pestmegyei 
községnek is főpiacát és kereskedelmi gyupentját 
képezi, e város virágzó kereskedelme és terjedel
mes gyáripara a köztudomású tények sorába ta r
tozik, csak a gabnakivitcl városunkban éve iké ít 
2 millió raetennázsára rúg, bárom pénzintézetünk 
péuztári forgalma 13 millió forintot tesz ki.

Ily óriási pénz- és áruforgalom mellett való
ságos csapás reánk nézve, hogy forgalmi életünk 
siirü érintkezéseiből naponként fejlődő és napon
ként megújuló jogviszonyainkra nézve nem talál
hatjuk helyben a bírói oltalmat, hanem azt a tő
lünk 7 rnértföldayi távolságra eső és kivált az 
őszi és téli időszakon á t az utak járhatlansága 
miatt hozzáférhetlen Szabadka váiosában kell 
keresnünk !

De a törvényszék hiánya káros v sszahatással 
van egész közgazdászai életünkre, tudvalévő do
log ugyanis, hogy az ipar- és kereskedelem éltető 
eleméta váltó-forgalom és az ez által közvetített ke
reskedelmi hitel képezi, már pedig a váltó-törvény
szék hiánya miatt a kereskedelem ezen életere meg
bénul, mert jelentékeny mérvben csökkenést szenved 
a váUó-forga'oiu és ezzel maga a kereskedelmi 
hitel is alapjában megrendül.

Érzékeny veszteséget képez reánk nézve a 
csődbíróság eleste is, mert a csődügyek nálunk je- 
jentékeny értéket képviselnek, hogy csak egy eset
ről tegyek em lítést: a Pilaszanovits Lajos-félő 
csődvagyon 1,200.000 frtra rúg. és csak bajai 
kereskedik G0ü,000 frt erejéig vannak cselckvőleg 
érdekelve.

Ily élénk kereskedelmi városban minő Baja, 
továbbá, a forgalmi élet kóresetei is gyakran je- 
ienkeznek, gyakran előfordul ugyanis, hogy a 
fizetésképtelen adós egyik hitelezője által végre
hajtást vezettetvén maga ellen, vagyonát ily mó
don teljesen kim eritteti, ilyenkor a többi helybeli 
hitelezők ölbe rakott kézzel kénytelenek nézni, a

mint minden kielégítési alap elvonása által köve
teléseikre nézve k’játszatnak, mert a jogi lehetőség 
is meg van vonva tőlük, hogy sérte tt jogi érde
keikre nézve bármily utón és módon maguknak 
orvoslást szerezzenek ; mig ellenben, ha a város 
kebelében csődbíróság állana fenn, a csődeljárás
nak nyomban, még a végrehajtás napján való meg
indítása által, mindegyik hitelező, minden jogosult 
érdek aránylagos kielégítésbe ■, juthatna.

Ily jogi állapot, kegyelmes uram, nem lenditő- 
leg hanem bénitólag és raegruntólag hat iparunkra, 
kereskedelmünkre egész anyagi és az attól felté
telezett szellemi fejlődésünkre.

Mi jól tudjuk, kegyelmes uram, hogy az o r
szág komoly pénzügyi helyzete a legszigorúbb ta- 
karékc sságot követeli az állami kormányzat és az azzal 
járó dudások minden ága»ban, és hazafias köte
lességen .no'í is ismerjük, helyi érdekeinket orszá
gos szempontoknak és a haza közjavának aláren
delni; de más részrő még vagyunk győződve arról 
is, hogy a hol a törvényszék fenállásának szük
sége a reális közgazdászai viszonyok követelmé
nyein, úgyszólván a tények logikáján alapul, ott 
is a magas kormány megvonhatja ugyan a tö r
vényszéket, de a viszonyok természetével ellenkező 
ezen intézkedése által egyedül az igazságszolgáltatás 
érdekeit veszélyeztetné, a nélkül, begy a kitűzött 
takarékossági célt sikeresen elérhetné.

M ert ebégre is Baja város és vidéke által 
szolgá tató tt i.agyszáuu perek halmazának bírói 
elintézésére Munkaerőt mindenütt alkalmazni ille
tőleg ízt Szabadkán is jelentékeny mérvben szaporí
tani káli, a  megtakarítás tehát legfeljebb az elnök 
és néhány kezelő személyzetbeli tisztviselőnek fize
tésére reducá ódik, e mérsékelt kiadási többlet pe
dig, melyben a külön bajai törvényszék fenntartása 
kerülne dúsan fedeztetnék azon jelentékeny bélyeg 
jövedelmi szaporulat által, melyet a bajai k ir. 
törvényszék közelsége — és a vidékre nézve köny- 
nyebb hozzáférhetőségénél fogva, okvetlenül ered
ményezne.

I)e a törvényszék hiánya mint már k ifejteni

A  »Baja« tárcá ja .
ETELKÁHOZ.

Nem szólt az ajk . . . de nem is szólhatott,
Hisz megmondotta mindazt már a szem —
A lélek tűköre — mit érz a szív,
A melyben lángol tiszta szerelem.

Benn’ olvasható volt a fájdalom,
A gyötrő kín, hogy tőled válnom k e ll;
A szemben hithatád a bánatot,
Mely keblemet mély gyúszszal tölti el.

De felvillant benn’ a reménysugár,
Midőn tekintetünk találkozott,
Mert szép szemed azt látszék mondani :
„11a ismét visszatérsz, Isten hozott I*

(íy.

A hosszas alakú láda.
Poe Edgártól.

(Mutatvány szerzőnek „Csudálatos történetek“ cimii, 
Hang Ferencz által fordított ét közelebb sajtó alól 

kikeiHllendö müvéből.)

Néhány év előtt Charlestonból New-Torkba uta
zandó lévén, Hordy kapitány „Itidepedence" szép cso- 
maghajójún egy szép szobúciikát béreltem. A hajónak 
kedvező időjárás esetében junius lö-én kellett indulnia 
éa én már tizennegyedikén födélzetéu valéa, hogy 
azobác8kámban egyetmást rendezzek.

Az utazók névjegyzékéből csakhamar láttam , 
hogy azok, különösen u nőutazók szépszárauak s köz
tük többen ismerőseim, mint Wyatt Coruelius fiatal

művész, ki iránt a legmelegebb barátsággal viseltet
tem. ö  velem egyidőben járt az É —i egyetembe, hol 
sokszor voltunk egymás társaságában. Barátom a 
lángész. valódi véralkatásával birt, és embergyülölet, 
értclmesség és lelkesülósböl volt alkotva. E tulajdon
ságokkal a legmelegebb és legbecsületesebb s z ív  egye
sült, milyen csak valaha emberi testben doboghatott.

Neve három hajószobácska ajtaja fölött volt kár
tyára Írva; és midőn az utazók névjegyzékét még 
egyszer kérdezem, értesülök, hogy ő maga, neje és 
testvére számára váltott jegyeket. Mi a hajúszobács- 
kákat illeti, elég tágasak voltak; mindegyikben két 
egymás fölé helyezett ágy, melyek ugyan oly keskenyek 
voltak, hogy fekhelyül csak egy-egy személy által 
használtathattak, mégsem foghalám meg, miért váltott 
barátom három szobát négy személy számára.

Épen ezen időben oly rósz hangulatban voltam, 
mely az illetőre nézve kívánatossá teszi, hogy mindent 
még mihez semmi köze sincsen, töviről-hegyiröl kitud- 
jou ; és szégyenemre meg kell vallanom, hogy e rend
kívüli kiváncsi állapotomban sokszorosan együgyü s 
talán roszakaratulag gyanakodtam a fölött, vájjon mi 
szüksége van barátomnak ily számos hajószobára. Bi
zonyosan semmi közöm sem volt hozzá és mégis a leg- 
makacsabbul kísértem meg a rejtélyt megoldani.

Végre bizonyos credmóuyru jővén, csudúlkozva 
kérdém, miért nem találtam azt ki már előbb. Nagyon 
természetes, egy szolga vagy szolganö az, kit magukkal 
akarnak vinni, — mondám magamban ; mily ügyetlen 
vagyok, hogy mar előbb nem jöttem ezen egyszerű 
megfejtésre, fis ezután ismét a névjegyzékbe néztem, 
melyből azonban azonnal beláttam, hogy az illetők 
semmiféle szolgaszemélyzetet sem szándékoztak ma
gukkal vinni; mert c kifejezés: „szolgaszemélyzettel 
együtt," mely előbb ott állott ismét kitörültetett. —

Oh, bizonyosan valami különös mályha, — mondám 
magamban, — valami kedvenc tárgy, melyet nem akar 
a hajóüregben elhelyezni, hogy folyvást szemei előtt 
tarthassa azt. Tudom már — egy festmény, vagy 
ilyesvalami — melyet bizonyosan Nicolino zsidó
tól vett.

E gondolat teljcseu megnyugtatott s többé nem 
valék kiváncsi.

Wyatt testvéreit jól ismerém, mindkettő szere
tetreméltó s okos leány volt. Mi nejét illeti, nem rég 
vette házastársul, azonban még sohasem láttam. Előt
tem gyakran beszélt róla és pedig mindig az ő saját
ságos lelkesülésével. Az ö rajzolása szerint neje kiváló 
szépséggel, szokatlan humorral és az ismeretek és 
képességek egész kincstálával birt. Alig vártam tehát a 
pillanatot, melyben az érdekes növel megismerked- 
hetera.

Azon napon, melyen a hajón valék, Wyatt és 
társaira is vártak, miként a kapitáuy mondá; minek 
következtében egy órával tovább maradtam a fedélze
ten, mint szándékom volt, remélvén, hogy a fiatal nő 
előtt bemutattatom, azonban értesülök, hogy Wyatt 
asszony némi gyöngélkedés miatt csak a következő nap 
jelenhet meg, midőn a hajó már a nyílt tengeren 
leend.

A következő reggel, midőn épen a gépezet felé 
indultam, a velem véletlenül találkozó Ilardy kapitány
tól haliám, hogy az .,Independence“ közbejött körül
ményeknél fogva, egy vagy két napnál tovább marad a 
kikötőben, az induláB nupjáról annak idejében értesi- 
tendnc<.

Ez különösnek tetszék, minthogy délről jó szél 
lengedezett; miután azonban a közbejött körülménye
ket minden tudakozódásaim dacára meg nem tudha-



volt szerencsém, apaszfólag hat anyagi jólétünkre 
és adóképességünkre, ugyanazért nemcsak igazság
szolgáltatási. hanem pénzügyi és ncmzetgazdászali 
tekintetek is egyaránt, javallják a bajai királyi 
törvényszék visszaállítását.

Végre van szerencsénk Exellentiád nagybe
csű figyelmébe ajánlani azon körülményt, hogy a 
megyének törvényszékkel hiró városait tekintve, 
Baja azon egyetlen város, melynek lakossága tul- 
nyomólag magyar, és hogy e megyének sajátszerü 
ethnografiai viszonyainál fogva Haja városa lehet 
hivatva a magyar állam igazságszolgáltatási és 
közigazgatási ténykedésének súlypontját képezni ; 
annál sajnosabb tehát, hogy a törvényszék éppen 
ezen hazafias magyar várostól le tt megvonva, 
melynek úgyszólván létérdeke fűződik a törvény
szék fenntartásához.

Kérelmünket Excel lentiád igazságszeretetóbe 
ajánljuk.

A visszaállítandó bajai törvényszék ügye.
ss* B a j a  v á r o s  közönsége és vi d é k é- 

uek nagyszámú küldöttsége, a bajai kir. törvény
szék visszaállítása iránt, múlt csütörtökön fogad
tato tt Budapesten Perczel igazságügy-miniszter 
őuagyméltósága által. A  küldöttségetDr. H auscr M. 
érdemes polgágmesterünk vezette, ki az alaposan 
kidolgozott emlékirat, átnyujtása mellett, a bajai 
kir. törvényszék visszaállításának mulhatlan szük
ségesség ;t, illetőleg gyönyörű kimerítő beszédet 
tartott. Az igazságügyminiszter úr őkegyelmessége 
a díszes küldöttséget a legnagyobb nyájassággal 
fogadta, igéi vén begy a neki átnyújtott emlékiratot 
kétszeres szorgalommal fogja tanulmányozni, s Baja 
város és vidékének kérelmét, a mennyiben az jo 
gosnak és igazságosnak tűnnék fel, az adandó kö
rülményekhez képest tőle kitelhetőleg támogatni, 
hangsúlyozván, hogy a kir. törvényszék visszaállí
tása legjobb esetben is, csak egy év múlva mehetne 
teljesedésbe. Az igazságügyminiszter ur U excel- 
luitiájának reménykeltő szavai a küldöttség által 
a leghálásb köszönettel fogadtatván, az igazság- 
ügyminiszteriumi palotából teljesen megnyugodva, 
azon meggyőződéssel távozott, hogy a bajai kir. 
törvényszék a legközelebbi jövőben ténynyé fog 
válni.

A küldöttség tagjai között láttuk ifjú báró 
R u d i  t s J ó z s e f  bácsalmási és T ó t h  K á Im á n  
bajavárosi országgyűlési képviselőket is. Nagy örö
münkre szolgál kijelenteni, hogy a küldöttségben 
városunknak minden i n t é z e t e  és e g y l e t e  kép
viselve volt s hogy a környékbeli k ö z s é g e k  d e 
r é k  e l ö l j á r ó i ,  felfogva a szőnyegen forgó kér
dés nagy jelentőségét, alioz a legnagyobb készség
gel csatlakoztak. Bogadják azért őszinte nyilvános 
köszönet üuket.

T i s z a  K á 1 m á n, miniszter* elnök úr őexel- 
lentiáját, a most folyamatban lévő országos ügyek

rendezése, hazánk fővárosától a mondott időben 
távol tartván, a küldöttség legnagyobb sajnálatára, 
nála nem tiszteleghetett, azonban csakhamar magán
értekezletté alakulván át, határozattá emelte, hogy 
a fogadtatásnak előzetes kinyerése után, nála 
tisztelegni kötelességének fogja elismerni

Az üszög  v a g y  rozsda.
F. G.

Az aratás küszöbön áll, saisonszerü lesz e 
súlyos csapásról szólni, mely vetéseinkben oly nagy 
károkat szokott okozni ; de nem csak most, hanem 
mindenkor korszerű hazánkban a mezőgazdászat 
egyes kérdéseiről isinerotterjesztőleg szólni, mert 
bonunk jólléte úgyszólván egyedül mezőgazdásza- j 
tán nyugszik, kereskedelme is legnagyobbrészt a 
nyerstermékekre szorítkozik.

A gabonában az üszög következő nemeit is
merjük : buzaüsszög, zabüszög, árpaüszög, kukuri- 
caüszög. Legveszedelmesebb és legpusztítóbb a 
buzaiiszög Ez a búza kalászát és tünkölyét lepi 
meg, cséplés alkalmával szétverődik és midőn az 
üszög pora a kalászokról lefej lile, még az ép sze- j 

raeket is bernocskolja. — A  zabüszög különbözik j 
az árpaüszögtől. A  zabüszög eleinte a zab mag- : 
za tát lepi meg, később azonban a virág részeit is | 
elbontja. A magzat felbőrét igen hamar felmaija , 
s csaknem egészen felemészti s igy a  bimbók és j 
magzatszervek egészen megsemmisülnek. — Az 
árpaüszög és árpavilág részeit borítja el, a virág 
minden szerveit, csészelevelkéit, virágleveleit és a 
kalászszálkákat elsanyaritja, üszöggel borítja és . 
felpuffasztja. A  fris üszög kellemetlen szaga, fe- j 

ketés olajszürke anyag. Az á r p a i is - m é g  aratás j 
előtt a mezőn elpoi'Iik. Minden üszüglaj a nedves j 
és hideg évszakokban vizenyős földeken és csak I 
hanyagul tisztított, vetőmagvak után fejlődik. - ! 
A kukoricaüszög fekete, cifrán és tarajosán kép- ; 
ződött kinövés, mely gyakran a kukorica-korúnak j 
felét is elfogja. Ez is tulajdonképen a virágzás j 
alkalmával fejlődik, de gyakran csak a csövek , 
képződésekor vehető észre. A csövekre szállván j 
le, mint valami élődi növény azokkal együtt nö- j 

vekedik és gyakran kétszer akkorává lesz, mint j 

maga a  cső. A  szemek sorozata alatt ülepedvén ' 
le, azok tejes nedvével táplálkozik.

A gabonaüszög lényege és okairól nagyon j 
elágozók a vélemények. Minden az üszögről eddig 1 
felállított nézet megegyezik abban, hogy ez oly

betegség, melyet az üszöggomba idéz elő.*) Az 
üszögnek oka az anyavirágnak nem teljes és tö
kéletes raegtermékcii}ülésében rejlik, midőn az az
tán az inger következtében mogfenósedik, azaz 
gyuladásba megy át. Az üszög lényege a virág 
magzatának elváltozásában áll, mely ahelyett, hogy 
liszttartalmu maggá képződnék, csoutnemü állo
mányivá fejlődik. Rendkívüli nagyítás mellett lá t
hatni, hogy azon anyag, mely különben mint liszt 
vagy keményítő a gyenge sejtszövetbon megjele
nik, most mint igen finom szem kifejlettlen marad, 
hogy tehát belőle a keményítő hiányzik. O tt, hol 
a gabnamag csirájának kellene lenni, a  mag végén 
helyette csak valami elsatnyult böröcskét talál
hatni. A  szem száracsa hasoulag vizkóros felpuf- 
fadt és halvány. Ez esetben a mag szabályszerű 
kifejlődése azért nem történhetett meg, mivel a 
himpor legkisebb rézecskéje sem volt képes a ga
bonaszem tojásába bejül ni, hogy ezt azon láthatlan 
anyaggal fel vegyítvén megtermékenyítse : legkisebb 
uemzörész sem ju to tt be, mert a himpor sejtszö- 
vetei a gabona szálas bimbóihoz nem érhettek, 
hogy czukortartalmu folyadékaikkal bennük va
lamely részecskét vagy tömlőt megnedvesitsenek 
pedig e nedvnek a csirazacskóba kellene bejutnia, 
hogy az e felelevenítő folyadékot felszívhassa.

A megtermékenyítés hiányos vagyis a gabona 
üszögös lesz, ha a gabona virágzásakor eső esik 
■ s ez egészben vagy csak részben is annyira le
mossa a virág himporát, hogy az aztán nem 
ju that be tökéletesen a  porhüvelybe s nem érint
heti a bibét. A zért felette nagy fontosságú, hogy 
gabonavirágzáskor eső ne essék. A sok köd is 
gátolja a termékenyülést. Ártalmas a szél is, ki- 
wílt a keleti ha az oly száraz, hogy e miatt a 
Libán semmi cukor nem képződhetik; azért legiu- 
• ;l^h a szántóföld szélein találhatni üszögös gabnát 
mert. o tt a szél legjobban éri. Utak mellett, hol 
a járó kelők a virágzó gabnárúl leütik a himport 
szintén üszög észlelhető. Igen sűrű gabona, Könnyen 
dől meg, s igy himporát földre szórván, nagyon 
Ki van téve az üszög veszélyének. A hideg is ha 
a gabnát virágzáskor lepi meg, üszögössé teszi 
azt,, mert megakadályozza a bibék cukorképződé ét 

a virág portömlöit is gyors és szabályszol ü 
I i fejlődésük ben gátolja.

*) Iiz talán a lnikoiicaüsszögrfll áll, moly gorabaszerü élfidi 
növény, de a többi gabnafajokra nézve helyesebb a köve tkező  
vélemény.

tóm, nem maradt egyéb bálra, minthogy vendéglőmbe 
visszatérjek.

És csaknem egy hétig kellett az óhajtva várt 
értesítésre várakoznom ; végre megjött. A hajó már 
tele volt utasokkal és minden azon lótásfutásra muta
tott. mely a közeli indulást szokta volt megelőzni.

Híánain, mintegy 10 perc múlva Wyatt is meg
érkezett övéivel. <ótl volt u két testvér, a fiatal nö és 
a művész - utóbbi szokásos rósz s emberyyülölő ked
vével. Éhez azonban már sokkal jobban hozzá voltam 
szokva, hogysem különösen figyeltem volna rá. <> be 
sem mutatott nejének, minélfogva testvére Marianno 
egy fölötte bájos és értelmes leány - teljesité az ud
variasság ezen kötele.'Ságét. Mégis tévé néhány rövid 
szóval.

Wyatt asszony, kinek ily rövid utón mulattattam 
be, sűrűn le volt fátyolozva és midőn meghajtásomat vi- 
szonzá s a f&tyolt hátra veié, megvallom, hogy fölötte 
nagyon csodálkoztam. Azonban bizonyosan méginkább 
csodálkoztam volna, ha a hosszas tapasztalás meg nem 
tanított volna, hogy barátom lelkesült leírásának töltet
len hitel nem volt tulajdonítandó, valahányszor csak 
egy nö szépsége és kelleméről beszélt. Valahányszor it 
szépségi kérdés jött szőnyegre, jól tudtam, mily könnyen 
emelkedők a tiszta eszmeszerüség régióiba.

Ha az igazságot meg kell vallanom, Wyatt nsz- 
szonyban oly személyt látók, ki épen nem tartozék a 
szebbek közé. Ila ugyan a szó szoros értelmében nemis 
volt csúnya, mégis véleményem szerint közel Tolt hozzá. 
Különben fölötte izsléstHjescn volt öltözve és igy pilla- 
uutra sein kétkedtem, hogy inkább szellem • és kedélye 
által nyerte ,n -  i;;i;iit ,,. ,1; .,/. . C el, néhány szót
mondott és Wyatt úrral esukhamar a hajós/.obnbu lépett.

Most ímiicI (gesz kivúnscsisógoni \ibbZaleit. Szolga.

személyzet nem volt, ez bizonyos. A különmályhák felé 
néztem tehát, mígnem egy hosszas fenyőfábóli ládát pil
lantottam meg, mely targoncán hozatott be s amelyre 
egyedül vártak meg csak. Mihelyt e láda a fődé Izet re töl
tetett, azonnal indulunk s csakhamar a nyilt tengeren 
válunk.

Mint épen mondám a kérdéses láda hosszas alakú 
volt. Hosszá mintegy hat, szélessége harmadról láb; 
pontosan megjegyzem ezt, azért, i fejezem ki ily határo
zottan. E láda-alak meglehetős sajátságos volt és alig 
hogy megpillantani azt, azonnal bíztam fölfedezési te
hetségem ügyességében. Azt gondolám, hogy barátom 
külön mályháj i festményeket larlalmazand : mert tudo
másom volt arról, hogy Nicolino műkereskedővel több 
hét óta gyakran érintkezett: — és most egy láda volt 
a hajón, mely alakjánál fogva más egyebet nem tartal
mazhatott, mint például Leonardo „Utolsó vacsoráját.1* 
És e jeles festményből egy, ifjabb Rubini által Florenc- 
ben készített másolat egy idő óta Nicolino kezei közt 
volt. Ezt tu.Iván, azt hívóm, hogy c pontra nézve tisz
tában vagyok.

(Folyt, küv.)

Rajz a  pusztáról.
I'usztán voltam; nem Beck Károly arunyszegélyfl 

pusztáján, mint Porzó mondja, — de. még azon sem, 
melyet Porzó merész röptű phantásiája teremtett s ru
házott fididenlisált oláh-cigányokkal s arany-gyapjas 
juhokkal ott a Tisza partján, hanem igazi puszta
ság s pusztán, az alföld kellő közepén.

Ib kkenö forróséi;; volt, oly nu-leg, hogy, mint ékei
ben. hiimorába i kifogyliatiau R rnáih (.Sazsinl< mondaná, 
<• ti  i n i. P I C  i jévá ü li, s a vekniéiig nap után

szürkület nélkül, hirtelen a legtisztább, legkellemesebb 
nyári éj következett. Az azúr égen, mint megannyi 
lámpás világított a ragyogó csillagsercg; az éj ezüst 
királynője kaccran fiirdiitt agy kis tavacska zöld ned- 
vében.

Erdön-mezön elhallgattak a természet hivatott 
dalnokai: a madarak, hogy erőt gyűjtsenek a holnapi 
előadásra, és helyettük halkan zümmögő bogarak vették 
át a.szót, monoton concertct rendezve, a tavak brekegő 
művészeinek közreműködésével . . .

É» gyűlölöm a nappalt; igaz, hogy ezer meg ezer 
munkás kéz fáradozik az örök jónak megvalósításán, 
de ha látjuk, mi gyakran ül diadalt a humbug, gonosz 
hitszegés, cselszövés és kétszínűség, az egyenes lelkü- 
seg, nyillszivüség, ernycdctlen szorgalom és becsületes
ség felett, — nem pirul-e bennünk az önérzet V

A természet is szégyenli gyermekeinek vétek özö
nét.; jön az esthajnal, a menny elpirul, az ég pedig 
fekete palástot, a feledés fátylát vonja a bűnök fölé . . .

Künn andalogtam himes mezőn; az illatos lég, a 
csendes zephir, a gyönyörű harmónia mindenütt, soha 
nem érzett gyönyörrel töltó el keblemet; olyan hangú-, 
gulatlmu voltam, midőn az ember az egész világot 
szeretné szivéhez szorítani.

A tó tükörsima vizébe tekintve, őszembe jutottak 
llimfy gyönyörű sorai:

.A folyam lm tekintettünk,
És alattunk, és lelőttünk,
É s bennünk is a meny volt,
S z iv ü n k b e n  sz e n t  tű z  lángolt.**

A vi/. pariján egymáshoz kél csoport telepedett 
le. miinká jókkal l'idhiigyoii kaszások és gyűjtőkből' 
(épen szénakii.válás ideje voll), s mindegyik csapatnál



Különfélék.
— Szándékolt posta rablás. A Hajáról Almáson 

keresztül Szabadkára menő postakocsit június iio-án az 
Almáson túl fekvő Siskovics-fóle tanyánál az árok mel
lett levő semfiiscmfa bokrokból rablók puskalövésekkel 
támadták meg ; a kocsis szivén találva azonnal holtan 
bukott le a kocsiról, a kocsit kisérő katona, ki a rab 
lókra lőtt, két súlyos sebet kapott: a megsebesült lovak 
megbokrosodva visszafordultak és vágtatva értek a posta 
udvarba s igy megmentettek 84.000 forintot, mely 1} el 
a kocsi terhelve volt. Az almási postamester kelló kí
sérettel azonnal a helyszínére sietett, de a tetteseknek 
csak hült helyét találták. A megsebesült katona kihall
gattatott s azt vallotta, hogy a rablók négyen voltak , 
kevéssel a vallatás után ö is sebeiben kimúlt.

— Iiarangszenteles. Kubinszky Mihál püspök ur e 
bó 3-án a plébánia templomban délután 3 órakor fel
szentelte a garai templom uj harangját.

— Iskolai vizsgálatok. A zárdái nöe'.emi tanodában 
e hét folytán tartattak meg Kubinszky Mihály püspök 
úr és Latinovics (iábor prépost úr jelenlétében a /é r 
vizsgálatok. A siker ez évben is, mint minden előbbiben 
szép volt.

— Tűz. folyó hó 3-án délután Szcnt-lstván felső 
végében tfiz ütött ki, a helyszínére sietett derék bajai 
tűzoltóknak azonban csakhamar sikerült azt eloltani.

— A bajai hir. kaik. főgymnasium évi értesítője 
megjelent. A gondosan szí rkesztett. programmal. Ileckin- 
ger István tanár értekezése: „Néhány szó a természet- 
tudományok gymnasiumi kezeléséről" vezeti be. Van 
14 rendes tanár, 5 hittanár és ezenkívül működött ez 
évben egy helyettes tanár is. Kiváló dicséretet érde
mel az, hogy az ének, franczia nyelv és gyorsirászat 
tanítására is kellő gond volt fordítva. A tanulók összes 
száma 335, ebből 313 nyilvános és 20 magántanuló. Kó
mái katholicus 108, mézes vallása H*8 volt, a többi 
felekezetekből összesen 11. Csupán magyarul beszél 134, 
magyarul és németül .104, magyarul és szerbül 13. ma
gyarul, németül és szerbül ÍR — Érettségi vizsgalatra 
jelentkezett 23, ebből 3 kitűnő lé- vl érettnek, 10 egy
szerűen érettnek nyilváníttatott. Ösztöndíj!. LM ta
nuló kapott. A. értesítőt be!eje..i a követ ti. tani orv 
részletezése, a feladott magyar írásbeli dolgozatok élő- 
sorolása végre az évi jelentés és értesítés. Az intézet 
kebelében lenálló segélyzö-egylet áldásdúsan működött 
a mennyiben szegény tanulók közt ez évben 180 Irt 
50 krt osztott ki.

— Qyászhir. Városunknak egy köztiszteletéi, lá- 
radliatlan és páratlan becsületességéi hivatalnoka lfciká- 
novics József junius 30-án élte Gt»-ik evőben jobblétre 
szenderült. Több évtizeden át szolgait híven varosunk
nak, sokféle változáson ment át hivataloskodása alatt 
a város, mezővárosból város, városból szabad királyi 
város lett, sok restaurátiót élt meg, de a közbizalom 
mindig újból és újból hivatalába iktatta öt. Áldás es 
béke hamvaira 1

_ Egy másik gyászjeltnté8Í is vettünk. 1'. h. 2-án
halt meg rövid szenvedés után városunk egyik tisztelt

polgára Theodorovics Gábor élte G!)-ik évében. Áldás 
poraira!

— Ezer éves rózsató. A hildesheimi dóm choru- 
• ában viruló fistépi rózsatÖ egy hóval ez. hat hunra- 
dásnak indult, de a l.''hírnevesebb kertészekből össze
hívott consiliumnak sikerült, azt megmenteni az elha
lástól.

A virág is a tói üköknek virít. Tordnallyán Tor- 
(laallyai /.olián kertjébe i. egy aloe három nap alatt 
másfél öíuyi virághajtást hajtott, e ritka virág csekély 
belépti díj mellett lesz Iái ható, a befolyó összeg a tö 
rök sebesülteké.

Somlyó szőlőit elverte a tég. A reménylett jó 
szüret két harmad oda van.

A bajai kin. Lat/i. fögymnasiumnak e héten 
megjelent értesítőjéből, azok közül, kik f. évi. junius 
hó 14-en érettségi vizsgálatot sikerrel végeztek, kima
radt e név: ilernhardt Engelbort.

!az. Spilzer gyulagyárábau csütörtökön délu
tán 3 órakor uiz ütött, ki a pincében ; de az ablakok és 
ajl.ok bezáratván a léghuzam megszűntével a tűz cl- 
fojtatott.

A bajai polgári lövöldében 1877. julius 1-én 
1120 lövés történt. Ezek között 2 szeg, 12 négyes, 48 
hármas, 8:> kettős és 82 egyes Szeget lőttek: Eckert 
Jiinos I, Kolter Hugó I ;  négyeseket tettek: Pilnsza- 
novics Antal 4, Klenam z János 3, Csorba szül. Bozsek 

in no I, Roller Hugó J, Eckert János I, Kadány 
Kálmán I. f'ury József, i ; hármasokat lőttek: Eckert 
István 10. Eckert János !), Atanackovics Lázár 7, Ivol- 
lei Hugó 7, Klenancz János I, Pilasznnovics Antal 4, 
Csorba Ferenc/, 2, Stern Lipót 2, Babóes Andor 1, 
Sárl'y Guidó 1, Moravcsik Ödön 1.

Eredeti, szédelgés. Parisban közelebb egy ipar
lovag került lepre, Ki lölötte eredeti módon űzte szé
delgéseit. Állandó látogatója volt. a törvényszékek 
tárgyalási-tarmeinek. hol pontosan följegyezgette ma
gának a csupán pénzbírságra Ítélt vádlottak neveit és 
laklu'ljét. Néhány nappal később meglátogatta őket s 
bírósági végrehajtónak adva ki magát fölszólitá őket 
nyomtatott nyugta mellett a birság lefizetésére. Sokan 
kisebb-nngyobb összegeket juttattak e módot) az ipar- 
lovagnak, ki végre rajta veszett, s elítéltetett persze — 
nem pénzbírságra.

- Török Magyar szerelem. N.-Kanizsáról érdekes 
hirt vettünk. A török küldöttség ott mutatása alkalmá
val rendezett ünnepélyen ugyanis a bájos hölgykoszorú 
két tagja, két, szép kisasszony vitte a francia tolmács 
szerepet. A kedves tolmácsok egyike V. G. kisasszony 
volt, kinek szemei a szőke Ilesad boy szivének is tol
mácsolhattak valamit, mert a fiatal török egész hévvel 
kezdett neki udvarolni, miközben kijelenté, hogy ö a kis
asszony ián véli feltalálni menyasszonyát. Mondják, hogy 
a kisasszony erre félig udvariasan, félig pajzánul csak 
annyit felelt: „jó losz“ — Hanem a tüzvérü boy azt 
komolyan vette és nagyon jól megjegyezte magának 
mert hazaérkoztc óta egyre küldözi a francia leveleket 
V. G. kisasszonynak, sőt a legutolsó levélben egyenesen

csakhamar vig lánggal lobogott a tűz, melyet száraz 
gályákká! élesztettek.

Oda mentem közel hozzájuk, hallgatni az egyszerű 
emberek beszélgetéseit. A vénebbek pipára gyújtva, 
megbeszélték az ország dolgait és menten két párt 
állott egymással szemközt, egyik a „Politikai újdon
ságok11, másik a „Nép zászlajáéból szedve tudományát, 
s nagy komolysággal magyarázva egymásnak, a mit 
otthon az úgy nevezett „mezitlábos" kaszinóban — meg
különböztetésül: az „úri" kaszinótól (1) — olvastak- 
hallottak.

De hagyjuk ezeket nyugodtan intézni az országok 
sorsát, forduljunk az ifjabbak c oportja felé, mely egé
szen másnemű dolgokkal foglalkozik.

Én nem tudom, talán már vérében van az embe
riségnek a mások ügyo-bajába való avatkozás; a földnek 
ez egyszerű gyermekei, a maguk módja szerint, csak 
úgy megszólják embertársaikat, csak úgy beleártják 
magukat azoknak ügyeibe mint . . . mint teszem : mi.

Most is egy nyolves menyecskére irányul a köz
figyelem, ki látszik érdekeseket beszél, mert az 
auditórium feszülten lesi a szót ajkáról.

Néha suttogva szól, majd hangosabbra emeli sza
vát; most szünetet tart, milyet távol legelő julmyáj 
kólómpja, a pásztorsip méla hangjai, vagy egy-cgy vig 
munkás-sereg dalának töredékei töltenek be.

— Úgy bizony -  mond a beszélő sokat jelentő 
fejbólintással ott liiisöl most szegény Cselük Pista 
a tömlöc mélységes fenekén; Cifra Juca pedig szabadon 
jár — és mást bolondit. De úgy kell neki: intettük, 
óvtuk ettől az asszonytól, ha nem hallgatott a szóra, 
hát amint főzte, úgy eszi!

Hát aztán igazán ez csábitolta (I Pistát, begy

— De ez ám ; ehol vau a Torka, beszélte neki 
a Turbáné asszony, akinek még a szomszédasszonya 
mondta, hogy ü saját füleivel hallotta, mikor a Juca 
dicsekedett vele, hogy nem soká lesz már Cselökué 
a legszebb asszony a környéken. Úgy is le tt: vasárnap 
este együtt indult el Pista a feleségével Kötönybc a 
„kis erdő" felé; hétfőn virradóra holtan találták sze
gény asszonyt a „kis crdö“-bcn egy fa alatt; nyakára 
az a babos kendő volt hurkolva, melyet Cselők Pista 
a Jucától kapott, — igy jöttek a gyilkos nyomába, 
Pista, azt mondják, mindent tagadott, de mikor hallotta, 
hogy Cifra Juca magáénak ismerte a kendőt, mikor 
látta, hogy az kiért gyilkossá lett, hidegen kineveti, 
akkor sírva fakadt, bevallotta bünct, s megátkozta a 
gonosz Jucát, ki őt erre csábította.

— Szegény asszony, szegény Pista ! — mondogat
ták a hallgatók; mindnyájan meg voltak indulva, egy 
némelyik a fiatal lányok közül kendőjébe rejtő arcát, 
úgy zokogott.

Az öregek ezalatt reg nyugodni tértek, — a tűz 
is álmosan pislog félszemével; a fiatalok szótlanul vál
nak cl, — felkeresik fekhelyeiket.

Magam is a tanya felé irányzóm lépteimet, cl-el 
gondolkodtam a szerencsétlen ember sorsán, kit gonosz
ság ejte cselbe; merengésemből a távolból fölhangzó 
dal vert föl, melyet a nép bámulandó költői ereje 
hirtelen teremtett:

A „kis erdő" gyászba van,
Csokik Pista zárva van.

r  — a.

‘eleségét megölje?

kezét kéri azon fogadással, hogy n kisasszonyt bírva 
nőül, soha életében n -m vétkez k a keresztény egyue- 
jfiséi/ Ken még gondolatában sem. A levél címét hibát
lanul m. gyár nyelven irta. Megígérte azt is, hogy még 
a nyál folytán látogatást toend a kisasszonynál éi 
szüleim A nyílt titokba közelebbről beavatottak, már 
azt is kiolvasták, hogy a derék fiú nem reménytelenül 
szeret. Kizony csak kár is lenne kedvét szegni.

Magyar Pitaval. Újabb kiadásban megjelent és 
szerkesztőségünkhöz beküldetett: „A törvényszéki terem
ből. Hazaié- Külföldi iniuesetek és ienyitő porok gyűj
teménye. 1 Közli ll.ii g Ferenc. X díszesen kiállított 
két ki let (melynek bolti ára most is 2 forint) közvetlen 
szerzőnél is Kalocsán írtért megrendelhető.

TejJ‘el-havu'.iit',s‘ figyelmeztetjük háziasszonya
inkat., hogy u tejíi-l-Iu misitíis már annyira ment, mi
szerint nem eiégeszuel meg azzal, hogy aludttejbe ke
ményítőt keverve, s ezl tejfel gyanánt árulják, hanem a 
tej minden hozzá járuló-.a nélkül is soda, viz, keményítő 
és nagyon kévé feliéi lisz v gyületböl készül, — 20 
krnyi utóbb nevezett adagból néhány Irt áru tejfelt 
lehet készíteni. Legyen :k óvatosak a vételnél.

-  Női párbaj mosófával. Zsuzsi és Panni a 
l’aiityon danolgattak, mosogattak: Zsuzsi azt kérdezte 
Pannitől, bog ismeri- - X. uruság kocsisát a Cifra Pis
tát., aki minden kedde i meg pénteken este hozzá szo
kott jut ni, — Panniben erre felforttyant az epe és azt 
válaszoló, hogy Cifra Pista az ö szeretője, mert ö hozzá 
szerdái i zoi • tón jár. És e rusticus Seladon fölött 
keletkezett a kél im-gs salátott, szív  között mosófával 
párbaj élet halálra, a néuémasszonyoméknak csak 
nagy nehezen sikerüli őket szétválasztani. A bárbajt- 
vivók súlyosan sérül-e, orvosi gyógykezelés alatt 
vannak.

vsa Egy kellő előismeretekkel bíró tanonc azonnal 
felvétetik Nánay Lajos könyvnyomdájában.

Szerkesztői sürgöny.
P, (). Pa csór. — Örömmel látjuk. Fogadja legjobb kö- 

szünotünket.
II K. K atym ár. - Előbbb csak lássuk I

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 
E rd é ly i íJyu la .

H IR D E T É S E K .

I r á e t é s.
Filaszanovits Lajos csődtöme

géhez tartozó s a bajai föl éren 
fekvő emeletes házban több

BOLT H E L Y ISÉ G
| s a ház mellett felt vő üres telek 
! haszonbérbe kiadó.

Baja, 1877. julius 7.
Tudakozódni lehet

Pilasznnovics A ntal>
tömeggondnoknál.

t - - r g v i i l i c l l c n  ( ív e n :  Ivépohnrak 48, tífi kr., 1 irt,l , H a. ,. a ’i irt ; .40, nvegtányír 1.40. l.HO, tálaceka11, l.s-i, gycrtyatarlé túlc/m eka 40 kr., szoptató-
Í.I üveg 50 Kr . gyormekp il.ár 45 kr.

*„< i uvli-tv ./.itlc; ok azon • gmn.-égee, fiilitö i'.i: I... mft, t'i.lyton fris miniirogheu önmaga
kv«i-o*ílic/ : •/., I l , l1, t  3 liiornek

Ó vári r tru k : i,i 7 " s a 10 isT’ 11 —ÜC :■ I.- i -l.b ezod.i 08 lorso **/« f«n‘ frt a- 
[kiiKii-■ ixr.O, minden 'lógót I.öryfnaö ftvegb riink 30-60 kr.
U  fir-xl-oig nétk • ...................  *u *"-
kokból, frt 1. > 0

I f v r l
távolnagra 
(len edéuyl 
14, 17 I r.'-.

F nirjliiII eVju-fi utast'. a-.l:
24 adagii-k 0, 12, 11 IS ftig; fór- l 

| gatr.era 0.5u, I I 5n. 10 ftig. <
Moilt-oii.v fitrllmritftktálak- ‘

palacz- Oomfort UKi-kAvf'Bép, tizon-" peres al-.ft . I*. gjoob kávét , 1 - 1(1 eaészi írek frt fi.00, 
1, 7 50. 8.10. 0.5(1, 10 60. 12.80.11 legnagyobbmin- f . ,;«oI .ii-/.iii'.b"i nyeritek 15 .. hal', n -", t  25 frtig. kantár 2.116, 3.60, _ket--26 frtig. -......-..... ..... ,tukUant-ir 4. 10, kengyelatijjak

r .", 3. 0, lii'verterok 2.20. 3.00, 
iótakaróa (IttMiinj 3 -6. kon- gyr'vasak 1.60, 3,50, lovaglé-rudak 
l.s. , 3.75, táblák 50 ‘ - 1 *n -M-
noceros lovagló-int

., 1.50, rhi- veeazfik
7 frtig.

G t T M M l - g ;  i

T ,"

régidre, személye.. oltalom-,
.. .a. KlipenyoU ruhával. mindkét 
hordhatók merték ul o Irt 7.60, 8 26. 9,

In.: i ílnKó-iivt'U 0—k frtig. I.fg iiArnfili Irt I lii—7.60-ig. t !  Uvrf-fi-<"il4< inl(»l4 '.80-3.50. Nr.lvnttyün nlWivet-fcrM- 
knuíA’l :■ "In-i. eleuctcbcii 3.80. ’

nn'vfciizltk : Máeríkfi- Am«r. kéé- olló.'li'kitiik, a; llvr 
k, l-,ágci>dk, trapézé, ke- t get ia mint gyémánt vágják 75 kr.• rrp'o-ok. Ur. Schreber-' l'veg 4 Olt 4 U arllr Ok r.n kr 

Wina-kr'.rilil irkola- fcl7.tvnrl4n.gcp. Kiégendő az al. 
’olyók kilója 3(1 kr. , kalmarott karikán cgyaier jobb-

' 80 krig. I
val 14.50. T

, ...............  10 kriól 1.50-ig, Nr.nrtn nanrág-csat "k
baláaróbolok 1. 2. 3—5 frt g. ■ * ------*---- *-----1

Klobrr'-|MtHl4iU4 őzéi- ón tradar-16v4sietbot 11, 18—17 frtig 100. j r ; ........
golyóé 1 "1 ICny 50 kr., lertrlre töl- A rve rétl ví-tol : Nagy valódi H tony Irl 1 50. JM. japán fieezorakliatv IrfyraA ■

Kipróbált l.i7tone.igi m o lv e*  fényen it ióm•/.••! 35 k.. ■rek  0, 8—10 frUg, véeéenel 8, • Ikcr-riurnsv.'V'k Ovng, porczolr p 
10—12 trt'g. |‘u(,-„i zenitben hord- Ián etb számára, tfrz- é* vi 
hat'- Iloxt'r.acrél frt l. mento» 50 kr

V J  llg llré  I li.i.k Irt 2.2.6. 1,1 ff. önnifik-dö atner. fg6lfn |t»  e nnm .114 frtig. I
r eiimáro 85 k..

Ken-kivii -i liiiiilGoiiok
15 krtól frt I 20-ig .Legjobb IdAinuInfÖ, cetnoe evei- Irl háeareká' —*-*--• 1
'h nflvol 2 fi

D W  I.ovélboli préba-megrendolé3re ajánlja

KERTÉSZ TÓDOR D orottya uloia 2 'iá m -



B O B S Y  É S  f  Á M  A I
mérnökök és gazd. gépgyárnokok Lincolnból, Angliában.

^m ozdonyaikat,
szíbadS”111" fa- é s  v a s - r á m á s  c s é p lő g é p e ik e t  Lili" lójárgányait és kézi

kaszáld és aratd gépeket, ldgereblyéket. szivattyúkat, szeoskavágdkat, répavágökat, rostákat, malmokat da
minden más a gazd. gépszakmába vágó eszközeit.

M IN D E N N E M Ű  JÁ V IT Á S O K gyorsan  és legolcsóbban eszközöltetnek. — Bővebb tudósítással és árjegyzékkel szívesen szolgálnak.
, R O B E Y  cs T Á R S A I ,

Budapesten, üllői ut 1. szám,

Budapest, üllői ut 1. sz.

S z t.-Ir i»re n z -fo rrá s .
Ezen kitűnő stájer I.itliium és Jodnntriumnt (szikenyiblng) tartalmazó vasas savanyuviz a bécsi és grflczi egyetem 

kitttnő tekintélyei által Eiivónában mint unióim jelöltetik.
Ez ásványvíz rendkívüli gyógyerejét nemcsak linzi használatban, hanem kiváló mértékben a kórházi használatban is 

kitttnteté. A cs. k. bécsi általános közkórház igazgatósága által e vállalatnak egy hivatalos elismerő okmány kézbesittetett. 
mely szerint ez intézet mindazon tanárai és főorvosai, kik ez ásványvizet osztályaikban s betegeknél alkalmazták, kivétel 
nélkül, mind kedvezően nyilatkoztak e forrás tulajdonságai és hathatós használhatósága felől. A bécsi cs. k. wiedeni kórház 
is kiváló dicsérettel ismerte, el ji nevezett forrás kittinő gyóoyértékét, mely valódi specificum vérszegénység, hólyag- és vese
bajok ellen, valamint idült gyomorluirul és a nemi szervek nurutos bántalmainál.

Leitersdorf tanár és Dr. Ste.hl, Sehwnrzcnbcrg herczegné háziorvosa, szintén igen kedvezően nyilatkoztak. Mindezen 
bizonyítványok és nyilatkozatok, úgy mint számos köszönő- és elismerő levelek a vállalat igazgatóságánál mindenkinek meg
tekintés végett rendelkezésre állnak.

F e n  f s c h e r -  f ó r r á .  *4.
E forrásvíz, a Selters-vlzhcz való  nagy hasonlóságánál fogva osztrák Selters-nek is nevezve, igen kellemes üditő-ital. 

A gráczi egyetem tanára P c te rs  o forrásról mondja, hogy ennek rendes használata által a betegségeknek egész serege távol 
tartatik. E  forrás kissé erősebb m in t a ném et Srltrrr e r-éK p g v a  hatása is erősebb. Mindezen, a legelső tekintélyektől eredő, 
bizonyítványoktól e ltek in tv e , . vizi t' jéi. gn es i<\6 m  i . jói e k  legkiválóbb bizonyitéka ezek rendkívüli nagy fogyasztása, 
valamint ezek rendkívüli k e d w l tíé g e  a közönség  előtt

Netáni hamisítások iiiőelöt i n- "akadályozása végett az alóli'ott. forráxigazgatőeág ezennel kijelenti, hogy csak azon 
riz valódiságáról áll jót. moly az. általa megnevezett főraktárakban, vagy pednr ezek ált 1 közzétett viszonteladóknál árusit- 
tatik. Egyszersmind kéretnek a tis z te lt  vevők a forrásvizek vevése vacv megrendelése alkalmával ezek nemének pontos meg
jelölésére figyelni, nehogy a használat czélja elhibázva legyen.

A szt-lorcnzi forrás-vállalat.
K iz á ró la g o s  r a k t á r  M a g y a r h o n b a n :

Radocsay és nyr-y-uál B u d a p e s t e n  és Wi iaer J zsef fiai nál Pozsonyban.

í V

F E R E N C Z  J Ó Z S E F
fcKESElŰÍVlZ-FORRÁS B

Balló fővárosi vegyész és Bernáth J . tanárok 
vegyelemzései egybehangzó eredményei szerint vala
mennyi budai, valamint bel- s külföldi keserüvizek 
között a legtöbb szilárd alkatrészt tartalmazza 
és pedig a gyógyliatás elérésére nézve eddig

még el nem ért mennyiségeim s Ily ked- 
yező összetételi arányban, 

hogy ez okból enyhe ize miatt mint legkelle
mesebb és

l e g h a t á s o s a b b  k e s e r ű v i z
ajánló elismerésre talált. Forrás nyomtatványokkal 
s orvosi bizonyítványokkal ingyen szolgálunk. - 
Ezen víz kapható minden gyógy tárban és fűszer- 
kereskedésben s

a f o r r á s i g A z g n t ő s n g n á l  Budapesten.
F ő r a k t á r :

BERZFELD HENRIK úrnál BAJÁN

Lovak árverése.
A magy. kir. méntelep bajai osz

tálya által szerdán, azaz ju líu slló  
1 l-én d. e. 8 ómkor Baján a vá
rosház téren 2 barna mén, melyek 
közül egyik angol félvér, másik 
normandi, előhaladt kor miatt nyil
vános árverésen el fog adatni, mihez 
venni szándékozok tisztelettel meg- 
hivatnak.

A magy. kir. méntelep
bajai osztályának parancsnok ságától.

Nyomatott JS’ánay Lajos könyvnyomdájában Baján.

STEIRIR SAP,
NAP- és E SER N Y Ő -K ÉSZ ÍT Ő

Bján, fotilc, Mészáros-féle házb n.
Van szerencsém a t. c. közönségnek tudomására 
adni, hogy a tavaszi és nyári évadra legújabb divatu

N A P -és E S E R N Y Ő K
raktáron nagy választékban kaphatók, felemlítvén 
azt is, hogy dacára atmak, hogy a nyers selyem 
ára túlságosan emelkedett, én mégis nagyban 
vásárlás által azon kellemes helyzetben vagyok, a 
legújabb és legdivatosabb párizsi ernyőket a régi, 

olcsó áron tovább is adhatni.

Elvállalok mindennemű e szakba vágó megrendeléseket 
javitást és divatOBitást, a legjutányosabb áron.

L e g ú j a b b

a la Constantinapoly.
Nagy választékú mintáit hímzésre való előnyomás a bél

és külföld legelőkelőbb gyáraiból.

Elfogad és közvetít egész kihúzusitáshoz szükséges hímzé
seket a legdíszesebb és legjutányosabb elkészítésre.

A legfinomabb hímző pamut mindennemű vastagságban.

Nagy raktárt tart továbbá mindennemű hölgypipere cikkekben.

Egyedüli árusítója a hírneves vukovári dr. Spitzer féle arc 
tisztitó kenőcsnek, és bőrszépitő szappannak valamint a 

Caldcroni féle rizspornak.

Dfl* választékban kapható a legfinomabb szappan minden
nemű faja, nagyban és kicsinyben.

Kitűnő haj kenőcs és olaj, nagy

Mindennemű hajfonatok valódi emberhajból meglepően ju 
tányos áron.

Megrendelések bármily színre és hoszusúgra három nap 
7—* alatt clintéztetnck.

Vidéki megrendelések gyorsun és pontosan eszközölteti




