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I

A p o l g á r i  i s k o l a .
Elvitázhatlanul igaz, hogy hazánkban rövid 

néhány év alatt a nevelésügy terén nevezetes lé
pések történtek. Az alkotmány visszanyerése után 
mindjárt a legsürgősebben javítandó ügyek egyi
kének a nevelésügy ismertetett el általánosan. 
Egyesek, társulatok vállvetve működtek közre, 
hogy az elhanyagolt, porban fetrengő nevelésügy 
fáját felemeljék, s hogy azt mielőbb lombbal 
ékeskedővé, rövid idő ala tt gyiimölcsöthozóvá te- | 
gyék. És ha részreliajlatlan itólók akarunk lenni, 1 
be kell ismernünk, hogy már eddig is örvendetes 
eredmény kezd mutatkozni a nevelés terén ország
szerte. Maga az állam sem maradt meg a kezde
ményezésnél, hogy a nevelésügy csupán csak len
dületet nyerjcu, nem maradt meg annál, hogy ez 
ügyet közérdekűvé tegye, hanem felismerve azt, 
miszerint okos, értelmes polgárokkal bírni magá
nak az államnak is főérdeke kívánja, egész erély- 
lyel lá to tt hozzá, a miveltséget a nép minden 
rétegébe eljuttatni. A hitfelckezeteket, hol isko
lák éppen nem, vagy a létezők elhanyagolva voltak 
— pedig bizony voltak s fájdalom sok helyen még 
ma is vannak -  szigorúan utasította a hibák 
mielőbbi jav ítására vagy új iskolák á llítá sá ra ; 
hol valódi szükséget látott, oda szívesen adott á l
lami segélyt, sok helyen maga is iskolákat nyi
to tt, az iskola ügyeket a népoktatási törvény által 
szabályozta, s e törvényben egy űj iskola is 
nyert életet, t. i. a polgári iskola. Palán nem 
lesz felesleges, ha ezen iskola célját néhány sorban 
ismertetjük.

A városi polgárok gyermekei — kik felsőbb 
iskolába nem lépnek — neveltetésüket — kevés 
kivétellel — csupán az elemi iskolában nyerik, hova

A  »Baja« tárcája .

J o k o  m e s é j e .
— Egy majom életéből. —

I r ta : T a u b e r  R ó b e r t .
I.

Agg vagyok; az élet gonddús utjain megviseltek 
a fenyegető bajok ezrei, keresztül mentem mindazon, mi 
rósz, mi bajtokozó. Láttáin szülőimet a vadász gyilkos 
fe«yvérétől találva vérükben létrengni, hallottam test
véreim halálorditúsát; láncba verve vitettem pálmadús 
erdőinkből a nagy tengeren át ezer mérföldnyire, lánccal 
terhelten töltöttem életem legszebb napjait, míg egy vé
letlen visszaadó szabadságomat. — És a tapasztalatdús 
élet gyümölcsét akarom most néktrk nyújtani, tanul
jatok meg példáin után tűrni, szenvedni és bízni a 
gondviselés igazságszeretetében.

Tudjátok-e, hogy még az emberek i> c baszké, 
gőgös, önbizalommal telt lények — elismerik rólunk, 
hogy mi szegény, tőlük gúnynyal elhalmozoit lények, 
vagyunk az igazi szeretet mintaképei? „Majomszere
idnek" gúnyolják az isteni érzelem netovábbját, 
mert mi az, mit ember még nem halmozott volna el 
gúnynyal? - E  hideg, számitó emberek mondják, hogy 
óvakodni kell a majomszereidtől, mert, az elpazarolja 
kincseit. Hcjl sokkal okosabbak ők e tekintetben 1 
Csak apró részletekben és akkor is csak cserében egy 
bizonyos ércért, melynek neve „arany". adják oda szi- 
retetüket. Mi szegény majmok természetesen sokkal 
ostobábbak vagyunk, semmint többet híznánk e becses 
ércben, mint a mujomszeret.et.ben és '/.ért. meg is ér
demeljük, hogy az okos emberek rajtunk zsarnokoskod
janak. —

Mindennap látjuk a felkelő napot, a felkelő nap
ban legszebb, mondhatni i s t e n i  példányát a majom- 
szeretetnek. Mi jutalmat nyer ő, a fénylő égi test, azon

6 éves koruktól kezdve 12-dik évük betöltéséig 
járnak. Ezután kilépnek az életbe s iparosokká 
lesznek.

Az elemi iskolát végzett, testileg gyenge, 
értelmileg fejletlen tanuló iparosinasnak négy évre
vétetett föl, pedig iparágát — föltéve, hogy testileg! 
szellemileg erősebb, fejlettebb két óv alatt töké 
letosen kitanulhatta volna. A kis iparos inasko
dása alatt a könyvforgatást elfelejtette, tartalm ára 
már éppen nem emlékszik, az iskolában hallottak 
rég elpárologtak s mire felnőtt, értelmi tehetsége 
alig gyarapodott, összes miveltségc annyiból áll, 
hogy Írni, olvasni valamennyicskét tud. le tt belőle 
polgár és oly iparos, ki iparágát is inkább gép 
mint észszerűen kezeli, ki eszének kevés hasznát 
veszi, mert az fejlesztve nincs.

Fájdalom ez nagyrészben igy van, s ha még 
is találkozik, ki magát, kimivelte, lia nem voltak 

| jómódú szülői, hogy képeztethctlék, a mivelődés 
| igen sok drága idejébe, pénzébe és fáradságába 
i került.

A kormány, belátva azt, hogy a munkás kö- 
! zéposztály az eddigi iskolázási rendszer mellett kellő 

miveltség birtokosa nem lehet, pedig ezen 
j osztály átalános iniveltsége hazánk jövőjére igen 

fontos tényező, sietett a mi veit államokban régóta 
fenálló po lgári iskolákat nálunk is meghonosítani.

A  polgári iskolának az volna tehát célja, 
hogy azokat, kik nem diploma után élnek, á lta
lános miveltségre emelje; s hogy birtokosává tegye 
ókét mindazon ismereteknek, melyek a gyakorlati 
életpályákon okvetlen szükségesek, szóval a p o l
gári iskola feladata, egy oly müveit munkás 
középosztályt teremteni, mely egyrészről művelt
ségénél fogva a jóért, szépért, nemesért, a haza 
közjaváért lelkesülni, s ha kell áldozni is tud, 
másrészről ismereteinél fo g v a  az ész m unkáját a

fáradságáért, hogy a földön lakók boldogitására oly 
niegmérhetlen távolból küldi sugarait? — Az emberek 
megmérték a naptávoli, bebizonyították azt is, hogy 
a napfény nem a nap sajátja, hanem az őt környező 
fényudvartól kölcsönzött. — Egy öreg tudóstól hallottam 
mindezeket, kinek több éven át voltain szobatársa. A 
jó ember, ki pápaszem nélkül még saját orrahegyét 
sem látta meg, azt is bizonyitá nagy tűzzel, hogy a 
nap igen csúnya asszonyság : arca foltokkal tarkított 
— mi pedig együgyü, tudatlan lények még csak sza
vakban sem tudunk érzelmeinknek kifejezést adni . . . .  
és maradunk a régi majmok.

| Egyszer találkoztam hosszas vándorlásom alatt 
emberrel, ki úgy szeretett, miként mi szeretünk; ki 
élt, küzdött és végre meg is balt szerelméért. És ez 

I emberről akarok nektek most regélni, mert mi in *jmok 
; nem vagyunk ám oly büszkék, hogy méltóságunk alat- 
! tinak tartanok, emberekkel foglalkozni. Nem feledke

zünk meg arról, hogy egy Isten a teremtönk, ki ugyan
azon szeretettel karolja át valamennyi földön élő 

1 lényeit -
Messzire, igen messzire szép pálmáligdünktül 

fekszik egy ország, igen furcsa egy ország ! Sajátságos 
| egy nép lakja, hozzá hasonlót, nem láttam többé ván- 
j dorlásaim folyamában. Ha iga/ságszeretoteinről nem 
j vagytok meggyőződve, tan el sem hiszitek. Ii.i mondom, 
i hogy e nép - e porszeme a népsivataguak - azt 

tartja magáról, hogy ő a legelső a földkerekségén. 
Büszke nevére, miként félelmetes ellenségünk, az orosz- 

I Ián. sörényére ; erdőit, legzöldebbi ktu'k. rónáit legter-
i mé.kenyebbeknek. folyói vizét legéd'-sebbnek mondja. —- 
j De mondom nektek, ki én e földet ismerem, hogy méltó 
: is arra. miszerint, e nép lakja, e nép. mely annyira 
j ragaszkodik a röghöz, melyen született, hogy százszor 
| e űzetve ismét csak visszatér az édes szülőhelyre — 

meghalni.
Egy furcsa betegség epeszti e boldog föld lakóit: 

h o n s z e r e t c t u e k nevezik e bajt, mely megöl, 
anélkül, hogy a vadász fegyvere ejtene sebet, anélkül, 
hogy a keserű mandola mérgéből ennének. .Minden lát-

nyers erő alkalmazásával célszerűen egyesíteni
képes is.

Egy ily középosztály leend hivatva hazánk 
iparát, kereskedelmét nagygyá tenni s ez által 
hazánkat is egy boldogabb jövő felé kalauzolni.
Belátta az ily iskolák roppant horderejét mind a 
polgárokra, mind hazánkra nézve a törvényhozás 
s épp azért ki is mondotta, hogy az 5000 lelket, 
számláló városoknak ily iskolákat állítani köteles
ségük. A polgári iskola növendékeit — kiket az 
elemi iskola 4-ik osztályából nyer - -  a szükséges 
és gyakorlati életpályák igényeinek megfelelő is
meretekkel ellátva, az életnek növeli, de ügy, hogy 
a növendék ha épen akarná — a felsőbb iskolák 
pl. gymnasium, reál-iskola, tanitóképezde folytató 
sára is képes.

Ismerve a törvénynek imént említett rendele
té t és meg lévén győződve arról, hogy ily iskolá
ra mily szép és valóban tágas tér vár és kínál
kozik városunkban, nagyon óhajtandó, hogy nálunk 
polgári iskola mielőbb létesüljön. Adja Isten !

Kmoily.

Baja, 1877. augusztus 1.
A „Baja“ 31-ik számában „Levél a „B aja44 

szerkesztőjéhez44 cim alatt közlemény jelent meg, 
melyben □  jegy alatt egy közleményre figyelmez
tetik szerkesztő urat — azon körülményre t. i. 
„hogy Baja városában az évenkénti halálesetek 
száma jóval felülmúlja az évenkénti szülöttek 
számát. “

Ezen körülmény valóságáról, mintegy meg
győződve s igy azt magáévá téve, teljes bizo
nyossággal s egész határozottsággal folytatólagosan 
következőket állítja az illető cikkíró ű r :  „Az 
1876 ik évben a halálesetek száma, (e pillanatban 
az adatok nem állanak rendelkezésemre) úgy em
lékszem, 35-tel volt nagyobb az ez évben szülöttek 
számánál.44

ható ok nélkül, minden előjel nélkül ezreken üt ki 
egyszerre a vészes ragály. Nem hogy elhalványítaná az 
arcokat, lassítaná a vérkeringést, megingatná a büszke 
alakokat . . . Oh nem ! Még pirosabb lesz az arc, ra
gyog a szeinsugár, tágul a kebel, gyorsabban kering 
a vér, délceg lesz a magatartás. És az agg apa kész- 
akarva oltja fiának szivébe a betegséget, gyermekeik 
bölcsője mellett dúdolnak bűbájos szavakat, nékünk 
idegen, ismeretlen értelmű dolgokat „hazáról14, „sza
badságról", „a hős elődökről" és a gyermek még gon
dolkodni sem tud és már is e ragály betege.

Mit mondtam nektek? E ragály nem öl? Téved
tem! Nagyon is gyorsan öl, nagyon is tömegesen veti 
oda áldozatait a halálnak. — Álért ezek az emberek, 
ezek az okos, higgadt lények sokszor oly balgák, hogy 
valóban szánalmunkra méltók. Ti nem tudjátok, mit 
jelent e szó „ur"? Nevetségesnek tartanátok, ha kö- 
zületek egy mondaná: „Én parancsolok, ti pedig en
gedelmeskedjetek!" ...  Az embereknél pedig nem mm
deuki egyaránt szabad; az u r parancsol, az u r eszmél 
es a többi alázatosan fogadja véleményét irányadóul. 
Ha pedig a „liouszerelcinnék" nevezett betegség kezdi 
meg körútját és az u r n a k hatalma inogni kezd, ó 
kiküldi bérenceit és nehogy a ragály dúlja az emberi
séget, inkább ö mészároltatja le ezrenkit a baj be
tegeit . . .

Sehol a világon nem találtam annyi, e hajban 
sinlódöt, mint ama kis országban, melyet oly büszke 
faj népesít, melyet emberi nyelven M a g y  a r b  o n n a k 
neveznek.

Az emberek úgy jártak—keltek, mintha csak 
örökös mámor lelkesítené szivüket. Csendes, hidegvérű 
férfiak, kiknek máskor akár naphosszam sein lehetett 
szavát hallani, inast a hosszúnál hosszabb, a szépnél 
szebb beszédeket, tartották Szelíd, kedves urhölgyek, 
kik máskor elpirultak, ha térti tekintetével találkoztak, 
most, égő tekintette,I, pihegö kebellel lesték ama. fér
fiak szavát. -- Én mindezeknek csendes tanúja voltam, 
lehettem is, mert az uradalmi kert, mely lakásom volt, 
elég magas fával bírt úgy hogy mérföldekre beláthattam



Roszul emlékszik, t. cikkíró ű r ! Én önnek 
egész biztonsággal s igy határozattan azt mond
hatom, hogy a múlt 1876-ik évben, nemhogy a 
halandóság lett volna több városunkban, hanem 
ellenkezőleg, a születések száma haladta meg 
45-tel a halálozást. Szavaimnak valóságáról meg
győződhetik ön e lap szerkesztőségében letétemé- 
nyezett hivatalos és hiteles anyakönyvi k im uta
tások illetőleg kivonatokból, miket közegészség- 
ügyi jelentéseim készítésénél felhasználni szoktam. 
— Sőt, hogy a valóságnak meg inkább megfelelőbbet 
mondjak • - 45-uél is több volt a születési több
let, ha tekintetbe vesszük, hogy az 1876-ik év első 
10 hónapjában az idegenek halálesetei nincsenek 
leszámítva a meghaltak számából, mit pedig le 
kell számítani, minthogy azok a születések, ille
tőleg a lakosság létszámába sincsenek fölvéve, 
tehát a halandóság létszámába sem vehetők fel. 
Ezt pedig — tekintve, hogy ugyanezen év novem
ber és december havában 11 ilyen eset volt — 
legkevesebb 30 -  35-re lehet venni s igy a tulaj- 
donképeni születési többlet 75 80-nak felel meg
1876-ban; nem pedig mint cikkíró úr állítja : hogy 
a halálesetek száma lett volna 35-tel több a szü
letések számánál. És ez igen nagy különbség !

Ami pedig cikkíró úrnak folytatólagos állí
tásait illeti, — „ezen tény (már t. i. közbe legyen 
mondva azon tény, hogy az 1876-ik évi halálozás 
(cikkíró úr szerint.) 35-tel volt nagyobb a szü
löttek számánál) megütközést okozván, a közigaz
gatási bizottság egyik t. tagjának .Ilkáimul szol
gált, interpellálni az illetékes hatósági közegeket 
a felett: mi legyen ezen sajnos és mindenesetre 
megdöbbentő körülmény oka ? Es hogy miben ke
reshető megfejtése avagy magyarázata? — A 
mint értesülünk, hozatott ha tározat: a physikatus 
utasittatik, tanulmányozni e kérdést stb .“ - -  mon
dom, a mi ezen állításait illeti, szintén tévedésen és 
félrevezetésen alapulhatnak.

Mert az általánosan igen tisztelt közigazga
tási bizottsági tag úrnak tudnia kellett s hiszem, 
hogy tudta is, miszerint 1876-1.an nem halálozási 

hanem születési többlet volt, s igy interpella- 
tiója sem történhetett e miatt, de történt min
denesetre azon gyűlésen főjegyző úr által felol
vasott közegészségi jelentésemre (e gyűlésen nem 
lévén Baján -  nem lehettem jelen), melyből 
kitűnt, hogy f. 1877-ik évi január 1-től április 
végéig a halálozás 27-tel felülmúlta a születések 
számát. -  Ekkor ha jelen vagyok, úgy intnrpel- 
latiójára t. bizottsági tag úr azonnal megkapta 
volna a kimerítő választ, ugyanazt, melyet f. 
évi julius 28-án ta rto tt tendkivüli közigazgatási 
bizottsági gyűlésen felolvasott '/, évi közegész
ségügyi jelentésemben ugyanezen '/, évi nagy ha
lálozás indokolására felhoztam s mit cikkíró úr 
felvilágosítására i t t  röviden újólag elősorolok, 
ugyanis:

A  nagy halálozás okai voltak e félévben: 
a vörheny és hökhurutnak, mint járványos — ragályos 
betegségnek uralkodása, nemkülönben a hosszan

tartó folytonos tavaszi esőzés és azon körülmény, 
hogy a meghaltaknak majdnem */7 része, t. i. 
351 meghalt közül 152 nem részesült orvosi se
gélyben stb.

Különben minden havi jelentésemben „ural
kodott kórjelleg" fejezet a latt megszokott röviden 
említve lenni: mi volt az uralkodó betegség, milyen 
lefolyású, kimenetelű volt s igy meg volt említve 
az is, hogy ezen év 1-sŐ négy hónapjában a vör
heny és hökhurut volt a túlnyomó számmal ural
kodó kór, mely pedig járványos-ragályos.

Tehát mindig fel volt sorolva, mely beteg
ségek okozták vagy okozhatták a halálozást; — 
miért és igen csodálom, hogy t. bizottsági tag úr 
figyelmét kikerülték mindezek s hogy a kérdéses 
iuterpellatióját megtette.

Mindezekből tehát kiviláglik, hogy cikkíró úr 
által felhozott s általam is idézett iiuerpellatió, -  
határozatra, utasításra, a halál okainak tanulmá
nyozása és kinyomozása s erről okadatolt vélemé- 
nyes jelentésre nem volt szükség, mert a physikus 
minden felszólítás előtt s utasítás nélkül, — úgy
látszik tudva hivatását s ismerve kötelességét — 
havonként eleget tett mindezeknek.

Hasonlókép fölösleges cikkíró úrnak minden 
további kételye a fölött, hogy az interpellatióra 
határozatiig  hozott rendszabály foganatosittatott-e ? 
— Szóval nincs oka semmiféle jajveszéklésre 
közegészségünk fölött, mert sem egyikre sem má
sikra nem volt szükség s igy önmaguktól elesnek.

Á llítja továbbá, hogy több év óta járvány 
nem uralkodott, csak szórványosan fordultak elő 
hagymáz, dyphtheritis és ezen esetek legnagyobb 
része is kedvezően folyt le —- stb.“ — Bebizonyított 
tény és valóság, hogy hagymázon kivül uralkodott 
bizony torokgyík, roncsolólob (diphtheritis), vörheny 
(scarlatina), hökhurut (tussis convulsiva) — igaz 
ugyan, hogy a halálos lefolyást tekintve, más vá
rosokhoz, községekhez képest csekélyebb de azért 
mégis elég nagy halálozási számmal. — Így p. o.
1876- ban angina és dyphtheritis együtt 5 8 ; —
1877- ik év 1-ső felében vöiheny és szövődmé
nyeiben 1 1 ;  torokgyík és diphtheritishen együtt 
11 ; —  hökhurut és szövődményeiben 42 haláleset 
volt.

Ezekről, ha úgy tetszik, tudomást szerezhet 
a levéltárban létező közegészségügyi jelentéseimből.

Ami pedig azon megjegyzését illeti, hogy az 
orvosok és gyógyszerészeknek kevés dolguk van, 
aunak sem találta el cikkíró úr valódi okát. — 
Annak valódi oka -  nem mint raondá — a já r
ványok hiányában rejlik, mert a járvány volt a 
múlt és volt e fo yó évben is, mint azt már fen
tebb kim utattam ; hanem ennek valódi oka abban 
keresendő, hogy Bajaváros lakosságának legalább 
% részét a polgárság és az alsóbb osztály tevén, 
ettől, különösen a kézműves, úgynevezett mester
ember osztálytól folyt be a gyógyszerészek évi 
jövedelmének nagyobb lésze Ezen osztály azonban 
az utóbbi évek üzletpangása és kenyérkereseii 
hiánya miatt elszegényedett, tönkre m ent; és ha

most az ilyen családnak valamely tagja megbeteg
szik, ha orvost hivat is, ritkán hozatja meg az 
orvos által előirt szert s ha igen, azt is csak egyszer, 
mert hát bizony kenyérre is alig jut. — Ez valódi 
oka, hogy az orvosoknak és gyógyszerészeknek 
kevés dolguk vau.

H átra volna cikkíró úr által javaslatba hozott 
enquóte egybehivására megtenni észrevételeimet. 
Erre nézve, —  azonkívül, hogy annak fölösleges
sége az eddig elmondottakból önkényt következik, 
csak az a megjegyzésem van, hogy enquéte nélkül 
is lehet hangoztatni olyanokat, miket más is tud, 
csakhogy az a más nem szokott abból zajt ütni; 
hanem megelégszik, ha kötelességének eleget te tt 
s ez rá nézve elég megnyugtató.

Legvégre mindezekután még egy^ általános 
megjegyzésem volna; ez pedig következő :

K ét év alatt már másodszor volt alkalmam 
e lapok hasábjain ugyanezen tárgyban oly állítá
sokkal találkozni, melyek a tényállásnak nem fe
lelnek meg. H a netán a jövőbe i hasonlókat kel
lene tapasztalnom : úgy azokat, vagy agyon hallgatni 
fogom, vagy ellenkezőleg, azokra minden személy 
válogatás nélkül, kíméletlenül teendem meg ész
revételeimet.

A jövőre nézve ennyit tájékoztatóul!
Dl*. Sztrulink István,

tiszti főorvos.

A Niigy-hanizsíin rendezendő II. vidék
beli gabona- é s  borvásárra vonatkozó

h a t á r o z a t o k .
1. A  gabona és borvásár 1877. évi augusz

tus 23-án Nagy Kanizsán az „Arany Szarvasi
hoz címzett szálloda helyiségében fog megtar
tatni.

2. A  vásár a fontirt napon reggeli 9 órakor 
csengetési jel mellett megnyittatik és ugyanaz 
nap délutáni 5 óráig tart.

3. A vásár megnyitása alkalmával a gazd. 
egyesület elnöksége vidékünk ez évi terméséuek 
általános állapotát fogja köztudomásra hozni.

4. A  titkárság a létrejött üzletkötéseket a 
délutáni órákban jegyzőkönyvbe iktatandja.

5. Az üzletforgalom biztosítása érdekében 
megállapittatott,, hogy e vásáron valamennyi üz
letkötés a pesti árú- és értéktőzsdének szokványa
ira  való hivatkozással tö rtén jék; továbbá hogy 
vitás esetekben az idézett tőzsdének 1870. évi II. 
t  c. értelmében megerősített békebirósága illetékes 
leend.

6. A belépti dij a gabona- és borvásárra 
összesen személyenkint 1 frt. o. é .; használatra szol
gáló és a bizottságnál előre megrendelhető aszta
lok dija 4 frt. o. é.

7. Azon résztvevők, kik eladás végett bor- 
mustrákat kiállítani szándékoznak, megkéretnek, 
miszerint e célra minden borfajtából legalább 0.5 
litert tartalmazó 4 — 4 palackkal a bor fekhelyét,

a vidéket. Fiatal, kiváncsi fickó voltam akkoron; ha 
ember volnék, mondanám, a tudás sz ontja bántott, de 
igy csak bevallom, hogy igazában nagyon kiváncsi 
voltam.

Gyönyörű tavaszi reggel volt; még csak harmad
napja, hogy téli lakásomból a szabadba költöztem. Mintha 
csak szárnyaim nőttek volna, mintha a fűszeres levegő 
magával ragadna hullámzó mozgásban. Ugráltam, tán
coltam, villámgyorsan kúsztam fel és alá a faderékon, 
himbálóztam a zöldülni kezdő ágakon és ezer más paj- 
zánságot követtem el. Hogy is ne ! Hisz több mint hat 
hónap óta nem láttam napsngárt, nem kúsztam a fák 
tetején, nem éreztem az üde levegő lengését arcom
körül. Bámultok? . . . Biz úgy van a ' I ............ Soh’se
irigyeljük mi az emberek sorsát, nz nem irigylésre 
méltó. Ha eljö a borzasztó, a hideg idő — télnek nevezik 
ezt rokonaink, az emberek — ülnyi magas hó födi a 
földet; a szegény mezei virágok dideregve bújnak a 
zöld pázsit mellé a földbe, a magas komor fák resz
ketve csapják össze csupasz ágaikat, nrntha e mozgás 
által akarnának melegedni. Minden növény e van 
temetve, csak a fürge repkény kúszik fel a sudarakig, 
hol nincs mit tartania a hó csípős kezétől. Találjátok 
el, mit tesznek az emberek ez időben ? — Kivágják 
irgalom nélkül az erdő legszebb fáit; apróra hasított 
darabokat valami csúnya, nagyszájú állat torkába tömnek. 
Ez jókedvében ropogtatja a csemegét, hogy csak úgy 
szikrázik bele és aztán lassanként meleget is ter- 
jiszt. És hat hónapon át e csúnya állat kegyelméből 
éjnek meg az emberek, az ö kedvét keres k, inig csak 
<n m jön el a kedves tavasz.

Lenéztem a falura és azt találtam, hogy az abban 
mutatkozó sürgés nagyon hasonlít a hangyaboly moz
gásához ott a tölgyfa lábánál. Nehéz lett volna eltalálni, 
miért siirög, forog e számos népség a falu közepén, 
még pedig többnyire azon állapotban, a mint máskor 
napi foglalkozásuknál jártak el. A varga kezében 
még fouycgetödzött a nagy á r; a szabónak gyüszüvel 
fedett ujja bókdösi" a levegőt, amint környezetének 
nagy hevvel magyarázgatta az összejövetel célját. A 
M j n  s szoba Irány, ki egyszersmind ápolóm is volt,

bosszú seprűvel fegyverkezve állt a J a n c s i  inas 
mellett, kit ki nem állhattam, mivel ostoba tréfálási 
viszketegböl összeragasztotta az üres dióhéjakat, nekem 
adva azokat, és még ki is nevetett, ha méltatlankodva 
fordultam el tőle. Az asztalos gyaluja nem egy ácsorgót 
ütött oldalba; a bognár harcias kedélyéről tauuskodik a 
rettenetes hosszúságú kocsi tengely, melyet feje felett 
csóválgatott, mig vérszomjas tekintete kereste az ellen
séget, kivel meg kellene küzdenie.

A tér közepén egyszerű állvány készült; két 
üres hordó és azokra borított egy szál deszka szolgál
tatta a szükséges anyagot. Ez állvány körül tódult a 
zsibongó, zajongó tömeg. - A csend csak akkor állott 
be, midőn a tömegből egy ifjú vált ki és szilárd léptekkel 
ment az állványig. Könnyed ugrással feu termett a 
rögtönzött szószéken és felemelt jobbja csendet intett.

(Folytatása következik.)

R egény négy levélben.
Károly Idához.

Imádott angyal !
Kegyedet látni és szeretni — egyetlen pillanat 

müve volt! Ki is bírhatna olyan kőkemény szívvel, hogy 
kegyednek első megpillantására azonnal hő lángokra 
ne lobbanna! Ki kegyedre csuk tekinthet, kecseinek 
minden legparányibb részéről iveket Írhatna. Barna haj
szálai aeolhárfa húrjai gyanánt körzik angyali homlo
kát s olyan elragadtatusba hálózzák egész lelkűmet, 
hogy azóta a legcsodatcljesehb elragadtatás mélységes 
tengerében úszom. Kék szemének fénye hajnali csillag 
ragyogása gyanánt oszlutá el lelkem átláthatlan fájda- 
lomboruját s oly tüzet gyujta bennem, hogy lángjával 
világot hamvaszthatnék el. fcstégbiborzatu, pipacsszé- 
gyenitó epernjka a legigézóbb csóknak hnjnalálmát 
ébresztők lel sóvár lelkemben s állának gödrörskéjébe 
egész enmagainat szeretném örök nyugalomra temetni. 
Igen, mindez által annyira elragudtutám, hogy gondo-

; latjel gyanánt fekszem pamlagomon, és — és — ki 
keil mondanom a nagy szót, habár életembe kerülne is 

. — szeretem — imádom — istenítem kegyedetI Szabad-e 
! viszontszerel met reménylenem s e remény édességétől 
i csöndes őrjöngésbe merülnöm? Oh, ragadja meg kegyed 

ujjúinak rózsahegyeivel a ludnak szárnyából vett irónyi- 
i lat és írja le e két szót: Károly — szeretlek ! Ideg- 

rendszeremet lázas remegés rázkódtatja meg, hacsak 
1 merészlem gondolni is, hogy kegyed e két szót leírni 

fogja. 8 ne higyje kegyed, hogy húszezer forintja okozza 
ezen elragadtatásomat, óh nem ! Hiszen kegyed a lég 

! szegényebb szalmakalibát is tündérpalotává varázsolná!
írjon kegyed rögtön, ha nem akarja, hogf  egy óra

1 múlva tébolydában vagy koporsóban legyek. K gyednek 
j holtig hfl K á r o l y a .

Károly Icitjhtt.
! Nemesszivtt emberbarát!
| Csak egyetlen hónapig legyen ön még béketüréssel

s én nemcsak kifizetem, hanem még pompásan megju- 
' talmazoin is önt. Nemsokára húszezer forinttal fogok 
j párosulni s ráadásul egy libát fogadok el. A leány rút 

ugyan, mint az eredendő bűn, de pénze valódi angyallá 
teszi öt.

Tisztelettel, önnek őszinte barátja K á r o l y -  

Ida Károlyhoz.
i Nemeskeblü férfi!

Ön nemesen gondolkozik, mert a mulékony becsű
pénzt megveti s az engem annyival inkább megörven- 
dezta , mert atyám tegnap kapott külföldi ügybarátai
tól leveleket, miknek következtében tökéletesen tönkre 
jutottnak kell magát nyilvánítania. De ön, nemeskeblü 
férfi, ön a legegyszerűbb szalinafudelü kunyhóval i» 
megelégszik, s igy a parányi házassági költségeket bi
zonyosan örömest fizetendi, mert szegény atyámnak 
egyetlen fillére, sincs. Igen, szer-tóm önt s mindenkor 
szerény leszek követeléseimben, öt vagy legfeljebb hat 
komorna, szobaleány, szakácsnő, szolgáló, hét vagy 
nyolc tál étel, színházban zástszék, hónaponként lég-



úgy az eladásra szánt borok faját, mennyiságét 
és árá t kitüntető jegyzék kíséretében legkésőbb 
f. é. augusztus 19-ig a rendező bizottságnak díj
mentesen beküldeni szíveskedjenek annyival inkább, 
mivel e jegyzékek kinyomatván, a vevő közönség 
között ki fognak osztatni- — A  palackok vignet
tái te a hegy neve, a termés évszáma és a bor ára 
szintén feljegyzendö.

Gondoskodva lesz, hogy mindcu kiállítónak 
bora elkülönitve helyeztessék el és az eladó vagy 
megbízottja által a vevőknek bemutathassák.

A  beküldött borminták elhelyezését és kiállí
tását a bizottság díjmentesen eszközli. A  bekül
dött palackok és a fönnmaradó bor az egyesület 
tulajdonává válnak.

8. A vasúti társulatok a vásár látogatói 
számára dijmérsékletet engedélyeztek. —  Az erre 
szükségelt igazolási jegyek a belépti díj megküldése 
mellett a rendező bizottság által az illetőknek a- 
zounal megkiildetnek.

9. A  küldemények és levelek „a nagy-ka
nizsai gabona és borvásár rendező bizottságának
N.-Kanizsán" cimzendök.

Különfélék.
Lapunk t. c. előfizetői tisztelet

tel fel kéretnek előüzetéseik mielőbbi 
megújítására, ncliogy a szétküldésben l'en- 
akadás történjék.

A szerkesztőség.
— A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 

15427. sz. alatt rendeletet intézett az összes tanfelügye
lőkhöz, a melyben mindegyiket felhívja, hogy a gondozd- j 
sára bízott tnnkerületben létező minden állami, elemi-
s államilag segélyzett felső nép- és polgári, nemkülön 
ben az állami tanitó- és tanitóképczdékkel összekap
csolt elemi gyakorló iskolákban időről időre, megfelelő 
iskolai-, illetőleg népkönyvtárt létrehozni igyekezzék.
A költség az illető tanintézetek költségvetésén belül 
megtakarított összegből fedezendő. (Nagyon sovány alap; 
a melyről aligha csak egy könyvtár is fog alakulni)

— öngyilkossá gok. Műit hó 30-án Horváth Józsefné 
3 éves kis fiával karján a Dunába vetette magát. A 
kétségbeesett anya hullája másnap, inig a gyermeké 
csak szerdán fogatott ki. Szorult anyagi helyzet vitte 
a szerencsétlen anyát a borzasztó lépésre. — Laufer 
Mihály csávolyi illetőségű közhonvéd múlt hó 31-én 
reggeli 4 órakor körülbelül fél font választóvizet ivott 
és 8 órán át tarló iszouyu kínok után halt ineg. 
öngyilkosságának okát nem tudni.

— Oeröji Andor, ki a nyári idény alatt a budai 
színkörben a fővárosi sajtó élénk pártfogása mellett j 
működött, augusztus vagy septeraber hóban 20 előadásra 
városunkba jön, mely alkalommal a legújabb és lég- 
kedveltebb operettek, u. in. Fatinicza, Giroflé-Girofla, A ; 
kis menyecske, Báj virág, A kis doktor, Angot sat. fog
nak szinre kerülni. Kétségtelen, hogy a derék és ér
telmes társulatot, melyet a főváros is sympathiájával

feljebb csak két uj ruha; ez minden, mit szerető szi
vétől reményieni bátorkodom. Szüleim annyira szeretik 
önt, hogy kilenc testvéremmel együtt állandóan önnél, 
nálunk fognak lakúi. Siessen, mert nyílt karokkal várja 
önt szerető jegyese

I d a.
Károly Idához.

Különösen tisztelt Ida kisasszony !
A halandók legboldogtalauabbika vagyok. Orvosom 

megtiltó házasodnom. Mihelyt a tilalmat megszünteti, 
azonnal ismét jelenteni fogom magamat. Ha azonban 
más érdemesb szerencséje akadnak gyednek, úgy mél- 
lóztassék örökre feledni kegyednek alázatos szolgáját, 
a boldogtalan K á r o l y  t.

P. F.

A R A N Y P O R .
A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatal

ma. — S z é c h e n y i  I s t v á n .•
A szerencse külső veszélyeit erő és nemes bátorság állal 

meg lehet lábolni: de a lélek elaljasodása szabadulás remény
sége nélkül merit el. — K ö lc s e y .

Kevés erkölcsi és testileg lehető van, mit erős akarattal ( 
végbe ne lehetne vinni. — J ó s i k a  M ik ló s .

A szép nem gyöngéd kezei képezik az embert, s mi a 
bölcsőtől fogva sírunkig hűséges tanítványaik, hozzájuk szabjuk I 
magunkat. — W e s s e l é n y i  M.

Az egész emberiség mozaikképhez hasonló : az egyes kö
vek - emberek — csak igen csekélyek s cgyszinflek közönsé
gesen, de az egész, melyben műiden részecske szükséges, csodá
latra ragud minket — K ö t v ö s.

kitüntetett, a mi közönségüuk is érdem szerint fogja 
méltányolni.

— Manyilik meg a gazdasági kiállítás a szomszéd 
Szabadkán. Ismételve felhívjuk rá a figyelmet azon 
hozzátevesse), hogy a ki csak teheti, ráudiiljon át és 
nézze meg a tanulságos látványt. Ha a hajai kiállí
tók száma csekély, legalább a látogatók száma vegyen 
jelentékeny részt Bácsinegye eme culturális mozgalmán. 
-  Ez alkalommal ugyan lenne néhány komoly szavunk 
a bajai iparegylethez is, mely fenállása óta alig adta 
létezésének jelét, —de majd szólunk legközelebb.

— A titkos társulat melyről a múlt számban 
említést tettünk — még mindig garázdálkodik. Most 
már in optima forma kiad mányozott, folyó számmal 
ellátott „végzésieket is küldözget a békés városi 
polgároknak. A 12‘J -ik számú végzésben egyik pol
gártársunknak „meghagyatik," hogy f. hó 5-ig a gym- 
nasiumi-épület kerítésének „V -< betűvel jelzett köve 
mögötti vájt helyre 500 frtot helyezzen el annyival is 
inkább, mert különben mérgezett seréttel fogna meg
lövetni és kínos halállal kimúlni; ezenfelül neje és 
gyermekei a társulattal egyetértésben működő szolgáló 
személyzet által arsenicummal megfognak raérgeztetni. 
A végzést Cellini mint elnök és több társulati tag irta 
alá. -  Mi ugyan ezt az egészet minden komoly háttér 
nélküli komédiának tartjuk, de rendezői érzékeny 
büntetést érdemelnek. Nyilt kérdés marad csupán az, 
ha vájjon a jó madarak lépre fognak-e kerülni? Ren
dőrségünk feszítse meg minden erejét, hogy ezen a 
polgárok békéjét háborító gaz lelkitek az igazságosztás 
kezeibe szolgáltassanak.

—  „ Bácskai közmondások és szólásmódok. “ 
Ez lesz cime azon körülbelül 3 Ívre terjedő érde
kes kis munkának, mely a fáradhatlan szorgalmú 
Dr. Margalics Ede ur tollából kerül ki legközelebb 
a sajtó alól. Előfizetési felhívása igy hangzik: 
Az irodalom figyelme körülbelül három évtizede 
a nép felé fordul, hogy a már-már, külföldi au- 
tik és modern befolyások alatt, nemzeti színét és 
életét vesztő nyelvnek újra eredeti tős-gyökeres 
magyar zománcát visszaadhassa: a nyelvbuvárok 
a nép szellemtengerébe merülnek és abból a nép
dalok és közmondások gyöngyszemeit gyűjtik ösz- 
sze, hogy igy lassan-lassan a külföldről kölcsön
zött hamis nyelv-ékköveket kiszoríthassák. A nép
dalgyűjtés terén Erdélyi, Kriza és Abafi-Aigner 
gyűjteményeiben megbecsülhetetlen kincseket bí
runk , de közmondásgyűjteményeinkről hasonlót 
nem mondhatunk. Kovács Pál, Szirmay Antal, 
Noszkó Alajos és Dugonics András ide vágó 
munkái igen becses, de rendezetlen és épen nem 
teljesen kimerítő, anyagot tartalmaznak, dr. Bal- 
lagi Mór „Magyar példabeszédek, közmondások és 
szójárások gyűjteménye 1850 .“ pedig, noha elő
zőinél többet akar adni, még mint anyagkészlet 
sem ér fel a fentebbiekkel. Az „Uj Magyar Mú
zeum" melyet egy évtizeden á t (1850 —18G0) 
halhatatlan Toldy Ferencünk több akadémiai tag
gal közrebocsátott, Ballagi gyűjteményéről hatá
rozottan elítélően nyilatkozik.

Illetékes körökben mélyen érzik egy teljes, 
kellően rendezett közmondás-gyűjtemény szükségét; 
akadémiai körökben terveznek is ilyet, és Szarvas 
Gábor úrtól, a „Nyelvőr" tudós és érdemes szer
kesztőjétől tudom, hogy az topographice is fogja 
az egyes közmondások használatát megjelelni, a 
variánsokat felölelni és származásukat és értelmü
ket commontárral felvilágositaui. Ily gyűjtemény 
nézetem szerint csak úgy lehetséges, ha hazánk 
egyes vidékei összegyűjtik a náluk divókat, ez 
előmunkálatokból könnyű lesz egy teljes gyűjte
ményt alkotni. Ez volt „Bácskai közmondásaim"
I-ső füzete közrebocsátásának legfőbb indoka, és 
ezennel tisztelettel felkérem megyénk területén 
lakó t. ügybarátaimat, hogy hozzám beküldött, 
jegyzeteik által a befejező II-dik füzetet minél 
teljesebbé tenni szíveskedjenek. Az. ilyféle gyűj
temények a fentemlitett országos érdeken kívül, 
még minden egyes vidékre külüu-kiüön is érdeke
sek, mert bcuuök nvelvök illatos mezeivirágait 
egy-egy teljes csokorba kötve szemlélhetik. Az 
első füzet ára 50 kr. Előfizethetni a szerzőnél.

— A bajai polgári lövöldében jlllius lló 29-én 
375 lövés történt; a legmélyebb lövések ezek között 
1 szeg, 6 négyes, 20 hármas. — Szeget lőtt Ata- 
nackovits L.; négyeseket lőttek: Spitzer Jakab 2, Klo- 
nantz János I, Atanackovits L. 1, Eckcrt István 1, 
Radány Kálmán 1,

Apróságok.

ivott meg, a hány betűből neje nev<* áll és erre vendé
geit is kényszerűé. Midőn (ismerősünk még 25 éves 
volt, minden alkalomnál 7 pohár bort ivott meg neje 
egészségére, később megelégedett öttel és végre négy- 
gyel. Ks e mellett azt állitá, hogy elvétől nem tért el, 
mindig annyi pohár bort ivott meg, a hány betűből 
neje neve áll. És igaza volt. Fiatal korában neje Ma
riska egészségére 7 pohár bort ivott meg, később nem 
tudjuk szerelme gyengült-e meg, vagy gyomra — csak 
5 pohárral neje Marosa egészségére, végre most már 
4 pohárral szokott meginni neje Mari egészségére. — 
E férfiúban csakugyan egy kitűnő gyorsíró veszett el.

* Sándor czár, a most uralkodó czár öregapja, 
látogatóban volt a bécsi udvarnál. A czár figyelmét 
nem kerülte el, hogy a legszebb és legizlésteljesebb 
falatok úgyszólván az orra elöl tűntek el, s hogy ő 
azokból mit sem élvezhetett. Egy alkalommal egy 
gyönyörűen kisütött fáczán volt előtte, melynek illata 
már előre is csiklandozd étvágyát —de — — a fá
czán az asztalról egyszerre eltűnt. A czár erre hara
gos lett. Homlokát redők boriták, s a diplomaczia rette
gett. Felkelt az asztaltól s szobáiba távozott. Egyik 
előszoba ablakmélyedésében egy kosarat lát, s oh öröm 
abban volt a fáczán, néhány üveg tokajival. A ezár fog
ta a kosarat és elvitte. Másnap reggel meghívta Fe
renc/ császárt villás reggelire - és nevetés közt el
mondd neki kalandját. - Lássa — mondú erre jó bé
csi kedélyességgel a császár igy megy ez nálam 
kicsinyben — önnél otthon pedig nagyban.

* Népgyülést tartottak Baján is múlt, hó 29-én 
a „Bárány" v endéglő földszinti éttermében. P u n  eh 
barátunk elnökölt és ugyancsak tűzzel magyarázgatta 
a meeting célját. Vajda testvérek zenekara áhítattal 
hallgatta az ékes politikai szózatot és elnöknek szán
dékba vett feliratát egyhangúlag magáévá tette. A 
többi vendéglők éjjeli társasága neszét vevén a dolog
nak, a hely színére siettek, de hiábal későn, mert a 
meeting már szétoszló félben volt, miután P u n c  h 
barátunk a szószéken elszundikált.

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

Szerkesztői sürgöny.
L a p u u k e g y i k  t. b a r á t j á n a k  Lehetlen a 

„ Borsszem Jankó “-nak igazat nem adnunk. De azon közlemény 
oly munkatársunk tollából lolyt, kitől nem tagadhattuk meg so
rai felvételét.

B — k A - n B u d a p e s t.~Levele tegnap érkezvén, 
a mai számban nem foglalhatott többé helyet A . „fővárosi rajz* 
nem jutott kezeinkhez. — Az IS.ö-ik évi folyamból kért szá
mokkal sajnálatunkra nem szolgálhatunk, mert az időben nem 
állottunk még oly közel a „Baja“-hoz, mint jelenben és példá
nyait nem őriztük meg.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 
E rd é ly i G yula.

Árverési hirdetmény.
Paskusz Jakab  baracskai lakos csődtömegé

hez tartozó bolti kelmék és felszerelvényeknek a 
bírósági leltár szerint csoportokban leendő kész
pénz melletti eladásúra határnapul f. évi augustus 
hó 19-ik napjának reggeli 8 órája ezennel ki tűzetik 
— ugyan ez alkalommal szintén c csődtömeghez tar
tozó 4 hold föld készpénz fizetés mellett 1 évre 
haszonbérbe fog adatni.

K elt Baracskán, 1877. julius hó 30-án.
S á n d o r  J á nos ,

tömeggondnok.

; n  I  raiilrliollon Ovo ti : Ivópobarak 45, 05 kr., 1 frt,ffü ■ *- pulaczk Irt ;.4u, nvegtányér 1.40, 1.80, tálacska
V I 40, I.SO, gyortyatartó Ulczácaka 40 kr., atoptaté- 

flveg 50 kr., gyermekpohár 45 kr. 
UzoilavIr.-nV'ttr.UIOItck ezen egésiségee, fiilitö ' * itál köunvO. olcsó, folyton fris mihőssgbon Önmaga 

l* 1 */, I 3 liternek 
Í l í r t r l  A r u k :  m  P  # o ío is 14 

X  Logjobb aioiln borkő 8'/t  font fr
r&iiKiisKliti'/.A, min
“ * iat.il--ig nelklil Kil

Imii alkalmazható, 10.81

S ftlg; fór-!

dugót I.f'tryfitif0 flregboriiók 30—50 kr. 
palacz- Oomfort sznsz-U Avéitép, tizen

két perei alatt n legjobb kivit 
főzi, 1 -10 cséezének frt 5.00, 
0.80, 7.60, 8.40, 9.50, 10 50, 11.80.

A liitól dieznóbőr nyor|r*k 16 —85 frtig, kantár 8.05, 3.50. ket- tőskantár 4.80—10, kengyolszijjek 
8.50, 8.50, hevederek 3.80, 3.00, 
lótakarók (izzasztók) 3-5, ken- gjolvaink 1.60, 3.50, lovagló-rudak 
1.8C, 3.75, (ablak 50 kr„ 1.60, rbi- 
nocoroB lovagló-intézeti veiazők 
60 kr.—8 frtig, linóinak 1—7 frtig.

<i w T ’« *  m.» ■ czikkt k házi szükségletre, személyoa oltalom-, 
a I  ! i f i  I f i  |  betegápolásra, lilipn iyek  csuklyával, mindkát

* iT* 1* * *  folúk„ i hordhatók mérték után frt 7.50, 8.85 , 9, 10.5' ('•ncéi-tíi 0—8 frtig. I,C|r-|tftrlilik frt 4.80-7.50-lg. 
,\lliivcl-fiM'MkoiiilOk 1.80- 3.60. Nr.lvnltyrtM nllOvet-f«cn> komink hadogszelonczéber. 3.60. !

f|3orHívőnekOaUk : MiezókS- Amer.kéi- és olló.óleeltók, az flve- t. lek, hágcsók, trapézok, ka- J get ia mint gyémánt vágják 75 kr.
. I>r. Sclir-éber- ; I'voKVrttfO knrlkAk 60 kr. 
na-késilet Iskolá- kilvnrkn-gep. Kiégendő ai al- 
golyók kilója 30 kr. kalmaiott karikán egyszerjobb----- t : ll.ilh.jr- éa balfelo huzni, 70 kr.

„ ............. krtól l.50-ig, Nr.nftn naorág-caatok 30- 80 krig.haláaróbntnk t, a, 3—6 frtig. Ék rrorrtoou tremolo, nagy pom- 
•- czél- és madár- *«. harmonika troiubita-dicz-

* Egy szerelmes szórövidítései. (ismertünk egy úri 
embert, ki nagy tiszt- löje volt a régi szép ^/"k i.-ok 
nak. És a szép és régi szokások Ivö/é smo/.tn n n.'• • v 
és gyakori ivásnkiii. Oainurösiitik szokásai k»>zi; Lntu- 
zott a/ is, hogy miiidt ii niulalságná> mi i\> pohár bort

-87 frtig, 100

H orog lm írtéval : Űalhor- gok zsinórral 10 k haláaróbntnk 1,
Floberl-puakAk lévéazethez 14, le 

golyón töltény 50 kr., serétől tél- í  rvcrénl vétől t Nagy valódi 
lény frt 160. japán 6azzerakható It'ifyoafi

Kipróbált biztnneági rém ivé- ) fényezett résiazel 35 ki. r«k 0,8-10 frtig, vésésael 8, I Iker rntfaeaték Oveg, poreiel- 
10—18 frtig. Patent zsebben hord- .1 Ián atb. számára, tfl»‘ ható Box«r>aezél frt i. mentős 6o kr.

M^nirlIaA bábnk frt 8.88,1,1*. , önműködő amor. otférfottö sok 
Imin sanetnm golyók 1 40— egor számára 86 kr. 

frtig. Crnouet-játi k 10 -18 krig. Kert-kivilágitáil lam pionok 
Színlelőn hadi-fAvcmA nagy 14- 18 krtól frt 1.80-ig.

volságra, 7 frt. Legtöbb Irt Am illat A, csinos átél-ímer. pnlarak diiKnaaolA-gép ni házacskák hévmáróvtl, fárf
frt 1.00. és nóvel 8 frt.

( H f  Levélben próba-megrendelélre ajánlja

KERTÉSZ TÓDOR



Első bajai gőzm aloiu-rószvénj-társasag leszámolásban.
,,.r™ A f. óvi augustushó 1-én történt rész vén y-k isi n-solás alkalmává] következő számok ^

huzatlak ki, úgymint:
)/} 9, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 50, 59, (itt, 70. 85, 88, 95. 101, 103, 104, 105, 112, ^

114, 131, 132, 134, 138, 139, 144, 147, 398, 399, 451, 455, 460, 463, 485, 472, 479, 487,
493, 494, 521. 522, 524, 528, 538, 546, 549, 560, 581, 583, 594, 604, 606, 616, 617. 620, Uf?>

627, 630, 631, 632, 634, 637, 644
összesen m r SRRMH (65; darab részvény.

Ezen részvények után egyenkint járó

53 Irt
az illető részvény és a hozzátartozó 1872. sept inber 1-től folyó szelvények átadása mel
lett a bajai kereskedelmi- és iparbanknál fizettetik. Miről a tulajdonos urak oly hozzá
adással értesittetnek, hogy ezen kisorsolt összegek nem kamatoznak és hogy a melyek

lolyó évi okfóberliő utolsó napjai.-;
fel nem vétettek, bírói letétbe fognak helyeztetni,

Kelt Haján, 1877. augusztushóban.

A leszámoló bizoUsám

Haszonbér! hirdetés. Hirdetmény.

aknsok, bobok os

A bikityi utón fekvő volt néhai Pilaszanovits Lajos csődtöme- 
Pásztory Endre-féle most Brigly géhez tartozó bajai lőtéri emeletes 
József tulajdonát képező 25 hold házban 
ugar föld előnyös feltételek mellett 
azonnal bérbe adandó. Közelebri 
i udó itást ad

B R I G L Y  JÓ Z SE F ,
kéményscpiónicster.

Hirdetmény.
Hajóshoz egy negyedóra járásnyira 200 hold 

részint kaszáló és szántóföld, kellő gazdasági épü
letekkel és instructióval együtt bérbe vagy akár 
örök áron eladó, minden tekintetben terjeszkedhető 
közvetlen szomszédságban, bővebb tudósítást ad 
személyesen a tulajdonos a helyszínén, levél által 
pedig H orvá th  K áro ly  gyógyszerész Kalocsán.

stb. Szt. Mihály naptól kiadan
dók.

Tudakozódni lehet

Pilaszanovics Antal
1 —3 tömcggondnoknál.

T71 P  * bármi ne

b o i f b i  ; ) s , r s,ii
i )  '  sétte álta

i nemű, még Im a fogak dicsek i
sikerrel gyógyittatik a hiies In 

ex trac t által. Ez magának kitünfi- 
. . . .  . „ - által vüAgbirt szerzett a minden

családban kellene hogv meglegyen. Egy üveg ára 35 kr. Egyedüli 
raktára Baján: KI.EIVA1MTZ és BAIIÓCS uraknál.

f E r R E N C Z  Í J OZ S E F
K E S E R Ü V IZ ‘ FORRÁS

Balló fővárosi vegyész és Bernáth J . tanai >k 
vegyelerazései eg . bebangzó eredményei szerint vala
mennyi budai, valamint bel- s külföldi keserüvizek 
közö't a legtöbb szilárd alkatrészt tartalmazza 
és pedig a gyógyhatás elérésére nézve eddig 
inpg el nem ért mennyiségben s ily ked

vező 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 v í z  kapható minden gyógytárban és fűszer- 
kereskedésben s

n IcirinsigAzgnlósngnál Budnpeslrn
F ő r a k t á r :

H ERZFELD H ENRIK  árnál B A JÁ N .

g ő z g é p e i t  és  fö lü lm ú l 
h a t l a n  szabadalmazott

mérnökök és gaztl. gépgyárnokok Lincolnból, Angliában.
limlupoKfoii, (illői ul I. 8Zí,in, ____

ajánlják országszerte legjobbnak ™ . ]  ■ i
ismert tüzanyagot inegtakaritó g o z m o z t l o n y a  l k a i ,

,aU.u.i.,,.» la.- é s  v a s -r á m  á s  c s é p lő g é p e i kel nm*iin<!,oW?OT''|!ezi)tt“iésan|!i
Cépiöit, *  avatö gépeket, l ö g e ^ é k e t ,

ilINLlENNEMU JAUlASOKgyorsan és legolcsóbban eszközéltetnek. -  Bővebb tudósítással é, árjegyzékkel szive,eu szolgálnak.

1212 - R O B E Y  cs T Á R S A I ,
— —_______________________ „___________  Budapest, alibi ut 1. sz.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




