
2. szám. Baja, 1879. január 12. VI. évfolyam.
~ ________________________fi fi. f i f i f i . f i

fi Előfizetési árak:
f i  ügess ei r e ................f> írt
4 Fél évre....................2 ÍX) . f i

Kegyeit évre. . . . 1 ao „
Néptanítóknak egész évre 4 —  .

Kgyea svam ara............... 10 „

Hirdetési dijak:
«kr *llaromlianilios petit ser . . .

fi  Nyilttérbeu Sumnkiul . . . . 15 .. »
i>' bélyeg mimleu lieigtataséi i
tf.fififi—----------  -

30 .. fi 
fi.fi, 

f i.f i.fi.f i

BAJA
vegyes tartalmi! hetiközlöny.

M e g j e l e n  m i n d e n  v a s á r n a p .

- : * * g *
fi Szerkesztői Innia. ■*! 
f i  f i
fi  h«v» a lap sznllomi résrét illető kftlile-'̂
fi mérnek inté/endók: f i

j V»di»»-uto*» HllM.ln féle biz
el. Kéziratok nem adatnak vissza I I

K IH(lÓIli Tlllll |  : | I
'fii. Aí  előfizetési pénzek és hirdetések a 'fi! 
fii kiadóhivatalba M á u a y L a j o s  fii.
fi, könyvnyomdájába küldendők he f i  
'fi. (Hódog-tér, Selieilmer-félu ház.) *fi fi -■■■>
w fififi. "  fififi.fi

Kisdednevelésünk érdekében.
A kisdednevelés félszá/.ados „oltja meggyőz- 

hetett heiiuQuket arról, hogy az intézmény úgy 
kulturális, mint liuinánitási, valamint magyar nem
zetisége szempontból is életképes, s mint ilyen 
megérdemli a társadalom — különösen pedig a 
nevelő rilág hathatós támogatását. Ezt látszik 
igazolni a kisdedóvodák széleskörű terjedés’, Hont- 
inegyéuek azon meghozott határozata, mely sze
rint minden községében óvodák felállítását rendeli 
el, — Tolnamegyének törekvése hasonló intézke
dés megléteiére, — a képviselőhöz nagy többsé
gének ez intézmény iránt tanúsított élénk rokon- 
szeuvc — a magas kormány támogatása — a 
közoktatásiügyi bizottságnak az óvodák törvény 
utjáni rendezését kifejező óhaja s végül a ma
gyarországi néptanítók ez évi országos gyűlésének 
tüntető magatartása, mely a népoktatási törvény 
módosításai közé kivárna fölvenni az óvodákat is 
s ez iránt óhajának határozati javaslatában ki
fejezést is adott.

Az intézmény félszázados múltja fényesen 
igazolván a hozzá kötött reményeket, melyek 
szerint ez intézmény behozatala folytán néhány 
s/ázezer gyermek nyer évente biztos felügyele
tet, kellemes szórakozást, melynek elseje megóvja 
őket minden eshető testi veszedelmektől —- má
sika az unalomból eredhető erkölcsi romlásnak 
is elejét veszi, de sőt azokat egy bizonyos — 
a test és lélek fejlesztésére is irányzott foglal
kozási rend behozatala által túlszárnyalván, iga
zoltnak találhatja kiki, ha e/. intézmény általá
nos terjesztésére uz illető körök minden lehetőt 
elkövetnek.

Ma már megcáfolhatlau tény kép áll előttünk, 
hogy u kiBdedovás legelső, csupa óvásra szorít
kozó célja kiterjesztetett a nevelés bizonyos elemi

fokára is. Tény, hogy óvodáink ma már nem 
csupán azért, hogy a munkás szülők kezeit a 
gyermekek gondozása alól felszabadítva — u tár
sadalom jólétét, előmozdító munka és ipar részére 
értékesítsék, hanem kibővített hatáskörrel bírván, 
feladatukat képezi a hazában élő idegen ajkú la
kók gyermekeit észrevétlenül a magyarnyelv bir
tokába vezetni, ez által részben nemzetünk számát 
gyarapitni, részben pedig Az elemi iskola felada
tá t megkönnyíteni.

De a kisdednevelés még ennél is tovább 
menve, a népiskolának más tekintetben is tesz 
hasznos szolgálatokat ; igy a gyermeket bizalom
ra  ébreszti, rendre szoktatja, beszédszerveit ja 
vítja, szivét, lelkét, erkölcsét, finomítja, kedé- 
lyés társalgás — szemléltetés által ismeretét bővíti, 
értelmi és emlékező tehetségét gyakorolja, kézmU 
foglalkozásai által érzékeit, tagjait ügycsiti, a 
rend- és tornag^akorlatok által testét erősíti, 
némi munkagyakorlatai, mint veszszőlerakás, — 
tüzdelés s rajzolgatás által az irás legalsó elemei
be vezeti.

Ily körülmények között nagyon kívánatos 
a kisdednevelés általánosítása, úgy mint az F ran 
ciaországban s Amerikában tervezve van, s mint 
azt nálunk is általában óhajtják, hogy minden 
elemi iskola szerves összeköttetésben álljon egy- 
egy kellőleg felszerelt kisdedóvodával.

De ennek keresztülvitele a politikai zava
róit s financiális bajok közt, midőn a népoktatá
si törvén, nek is számos pontját látjuk parlagon 
heverni, ueiu könnyű dolog, ezt belátjuk magunk 
is, de belátjuk azt is, hogy az arra hivatott erők 
öszpontosiiása mellett legalább társadalmi utón 
mégis tehetünk valamit, mi a kitűzött célhoz 
mégis csak közelebb fog vezetni.

A kisdednevclök országos egylete idei köz
gyűlésének határozata alapján minden lehetőt el 
fog követni ez irányban, s első sorban a. t, tan

felügyelő urakhoz, iskolaszékekhez néptanitóegy- 
letekhez s magukhoz a népnevelő urakhoz for
dul támogatásért, őket kérvén fel arra, hogy sa
já t körükben az ügyet ismertetni, ennek baráto
kat szerezni -  i s  körülmények szerint ily inté
zetek felállítása iránt mozgalmakat megindítani 

; szíveskedjenek.
A népnevelő uraknak jut t  szép feladat, az 

, intézmény üdvös voltáról a közönséget meggyőz
ni, a tanfelügyelő uraknak, iskolaszékeknek, ily 

intézetek felállítására buzdítani, s a sajtónak azok 
1 ez érdembeni törekvéseit minden kitelhető módon 

támogutni.
Népnevelőink ebbeli törekvését inég saját 

anyagi jólétük is kívánatossá teszi, mert az óvo
dák és falusi roenhelyek felállítása által meg
akadályozható számtalan tüziveszedeletn az ö va- 

j  gyonukat is meg ki méli, s ha. a mit mi is óhaj
tunk, a falusi óvodák s monhelyek kérdése úgy 
oldatik meg, hogy ezek vezetése a néptanítók 
nejei vagy leánykáira bízassák némi szerződésileg 
aiztositott javadalomért, be kell látni, hogy ez 
intézetek felállítása nemcsak a közsógekuek, de 
maguknak a néptanítóknak is hasznára van.

A kisdeducvelök országos egylete felkéri a 
néptauitó-egyleteket : — szíveskedjenek e tár
gyat gyűléseiken tanácskozás alá venni, kiviteléről 
módokat keresni ; az egész ügyet az iskolaszé
kek figyelnióben ajánlani ; s egyletünk titkárát, 
(Kobány Mihály Budapest, Mária-utcza 30. sz) 
ki a netáni kérdésekre kimerítő felvilágosítással 
szolgál, esetröl-esetre értesíteni.

Felkérjük a t. tanfelügyelő urakat és isko
laszékeket, hogy Plachy Bertalan hontmegyci — 
s Varasdy Lajos tolnamegyei tanfelügyelő urak 
követésre méltó példája után a községeket, s vá
rosokat kisdedóvodák állítására buzdítani mél- 
tóztássanak.

S felkérjük a vidéki sajtót az ügy táraoga-

A  »Baja« tárcája.

Szylveszte- estén.
Zoinbor, 1873. január 1-én.

Az ó esztendőből szerencsésen kit&nczoltifnk és 
az uj esztendőbe beletánczoltunk. Ez nem képlet vagy 
szójáték, hanem valóság. A dalárda által rendezett s 
tánczczal összekötött dalestélyen az ó esztendőből ét- 
t in c zol tünk az újba.

Un igaz az, hogy a mivel az uj esztendő napján 
foglalkozunk, az lesz főfoglalkozásunk az egész éven 
keresztül, úgy ez uj eszteudöben a tánczból kijutand 
elég. Úgyis ez mauapság a legkeresettebb szórakozási 
czikk.

Mindenki tánczolni akar — kezdve a tánczisko- 
lába járó harmatos orrú legénykét -  és álvét maj
szoló icinpincz nagysámoktól föl a magát törpévé mu
latott denevérulaku dendiig. Némelyek szerint ha nem 
is a tAnczolni-tudásban kulmiuálúdik a czivilizátió, de 
ennek egyik löfeltétele.

E tudományágban nem jártas uracs némely ma
mánál annyit nyom, mint egy zérus. Tánczczal akarjuk 
& bácskai irókOi t megalapítani, népszerűvé tenni; tánc
cal kell zene- és dalestélyeket összekötni, különben a 
a legszebb dal is soknak fülében' kornyikáláa . . .

Mily fényévén cáfolja mega tizenkilenc százados hala
dás a romáink „nemo sobrius saltat" arany mondatát \

— De hogy a bevezetés túl bosszú ne legyen 
térjünk a tárgyra.

A dalestélyt hirdető ekkép hangzik : A zombori 
casino-egyleti dalárda Szilveszter estén tánczczal egy
bekötött dal-éstélyt rendez, melyre a n. é. közönség 
stb. — Müsorozat:

1) Szellemvilág, férfikar, szövegét irta Balogh 
Zoltán, zenéjét Mosonyi M. --  Dallama a szellemek 
világába varázsol uz minden érezni tudó s müértó 
hallgatót; majd édes érzést költ a kedélyben, különö
sen hol az alig hallható pianissimok mint valami Iá- , 
gyan zcngicselő zephyrek ütik meg füleinket; majd ! 
megrázkódtat, hol a fortissiinok- és staccatikban fed- j 
dőleg, dorgálólag vagy huzditólag szólnak hozzánk a 
túl világi szellemek.

t )  Nemzeti zászló, Huber Károly tói. Dallama 
csupa tűz, harezra lelkesítő. Királyát, honát szerető 
szív imára kell, hogy az isten mindkettőt megáldja.

3) Népdalfüzér — Bieber Gyulától. Ez ifjú zene- 
tehetségről, ki a zombori dalárdának dísze, mindig di
csérettel kell megemlékeznünk. A daliüzér ismert nőj)- i 
dűlőkből á ll: Húzzad ez gány, Bujdosik a kedves ró- I 
zsám. Szeretlek,-Az nlmási falu végen.

4) Spcisezettel, tréfa Zöllncr Károly túl. E tréfás * 1 * 3 4 5
szövegű és dallnmu darab igen jól esett a közönségnek, 
mely a szellemek világából, — a hurczmezöről, a ma
gyarnak szokásos sirva-vigadó hungulátából most egy
szerre a tréfába vonatott bele, hogy mindent miut csa
lódást elfelejtsen és kaczagjon . . .  j

5) Dalárda induló. A gyönyörű dallamu s kedves j 
mars tempóban előadott darab mozgásba hozta a piciny 
lábakat, melyek szép birtokosai lulujdonkép azért jöt
tek, hogy tánczoljaiiak.

A dalárdának kijutott hosszas tapsok után folyt 
a táncz. Előbb a fül, most a szem gyakorló hatalmát, 
a csak most feltünedező szebbnél szebb tánczosnóköii, 
kik karból karba repkedtek a boldogittutiii vágyó Ián- 
ezosok nagyszámú seregében — folyta vigság; itt a 
táncz, ott a poharazás felkűszöutéses dal kíséretében 
egész az újév hajnaláig. A hajnallal megjött a bucsuzás 
tánezos tánczosnötól és viszont: meleg kézszoritások, 
még forróbb újévi kiváuatok, majd suttogva, majd 
nyájas pillantással; — hogy ezen üdvkivávatok mit 
jelentettek, s kinél mennek teljesülésbe, — e kényes 
kérdést majd a jiivü Szylveszter estéje [ejti meg.

Ozuianli.

A noriűbergi borbély.
(Folytatás.)

A borbély végre szóhoz ju to tt; egész erejével ki- 
álta rá, megígérvén, hogy öt rögtön u hol csuk akarja 
borotválamlja, daczára dr. Hclligen parancsának. E 
kitörés végre kevéssé visszaadd erejét és még mindig 
reszketve felkelt; első gondja vnla, magát, a habtól 
(alázatának bizonyságától) megszabadítani, mialatt a 
kis ember u székbe visszaült, nevetéstől majd eláju vn 

A borbély munkaeszközeit, melyeket ellenségétől 
kiragadnia kellett, holyrekészité; lassúsággal tévé ezt, 
így ereje visszatérésének időt hngyvo ; végre készül
teit elvégezte, borotválókését újonnan’ kiélési tette, asz
talkendőt lerite a különös vendég álla alá, s már



táséra, velünk lap csere viszonyba lépésre, hogy 
ez által a jövő évben már havonként kétszer 
megjelenő lapunk ez irányú működéséről ők is • 
tudomást szerezzeneK, mi pedig általuk legyünk j 
értesítve az e téren mcgiudult mozgalmakról : s J 
kérjük arra is, hogy e felhívásnak becses lapjuk- 1 
bán helyt adui szíveskedjenek.

Tájékozásul jónak látjuk megjegyezni, hogy 
nagyobbszerü mozgalmak megindítására az orszá- 
gos kisdedóvó egylet kész a központról alkalmas 
egyént kiküldeni.

Budapest, 1878. |
A  kisdednevelők  orsz egyletének  

választm ánya

A székesfehérvári orsz. kiállításról.
(Vége.)

9. A kiállítóknak a szokásos bejelentési ív . 
megküldetik. A haza összes vasúti vonalain nye
rendő szállítási árkedvezmény a kiállítókkal annak 
idején közöltetni fog.

10 A térdij fele a tárgyak bejelentésekor, a 
másik fele a tárgyak beküldésekor fizetendő ; és 
pedig a kiállításra rendelt termekben és szobákban :

1. a) szabadon álló tér □  méterenként 4 
frt, b) fal mellett egy folyó méterért 1 '/, méter 
magasságig 2 frt; c) ugyanaz l % méternél ma
gasabb, a 2 frtou kívül még 1 frt.

2. Folyosókon 1 folyó méter a) 1 '/, méter 
magasságig 1 frt, b) annál magasabb még 50 kr.

3. Ideiglenes épületekben □  méter 2 frt. |
4. Szabadtéren □  méter. 1 frt.
Asztalokat a bizottság díj nélkül ád, a kiál- I

litú csalc az elfoglalt térséget fizeti. Kívánatra a 
bejelentő t rhére állványok is készíttetnek. <

11. A kiállítóknak jogukban áll, ezégjük vagy j 
növök után azon bárminemű segédmunkások neveit I 
felírni, kik a kiállított tárgyak készítésénél ki- j 
tűntek.

12. A kiállítás 17 csoportra osztatik, a kö
vetkező osztályozással:

1 Erdőtermények és fél készítmények — ne
hezebb fa-ipar.

2 Bányatermények és félkészitmények — 
nehezebb ércz-ipar. Nemkülönben üveg-, gyurma-, 
agyag- és kő-ipar.

3. Mezőgazdasági termények és félkészitmé
nyek, kert-ipar.

4. Malom-ipar és élelmi czikkek.
5. Szes/.-ipur, borok és egyéb szeszes italok.
6. Fonó-, szövő-ipar, ruházati tárgyak.
7. Háztartási és bútor-ipar.

kezdőben volt állat habbal hemocskolni, midőn a kis 
ember rá kiáltu:

„Megállj !“
A borbély elréraitve mint egy orvudász, rosszat 

sejte, s rosszul elrejtett ijedtséggel néhány lépést tett 
visszafelé.

„Vigyázzon s ne vágja el torkomat," mondd az 
idegen erős hanggal.

„Az én mesterségem szakái és nem torok levá
gásában áll. “

„Kétségkívül, de én meg nem vagyok köteles az 
Ön szavának hinni; tehát vigyázzon, mondom j ha tor- 
komat levágja, agyonlövöm, ez az egész, fis kezét zse
bére tévé, onnan pisztoly t húzott ki, megtöltő ezt, s a 
mellette lévő székre tette.

„Most kezdje, — folytató az idegen — és fontolja 
jól meg, ha államat csak egy kissé megkarcolja, vagy 
azon csak tgy hajat hágy, beverem fejét."

A szörnyű fegyver megpillantása megnagyitá a 
szegény borbély rémületét; teste reszketett és ismét 
a szappanyt kezdé baboztatni, mi most tízszer annyi 
időbe került mint közönségesen ; félt a borotválókését 
az idegen illához közel vinni, s újonnan is inkább a 
sznppnnyozáshoz fogott,minthogy azon veszélybe jusson, 
hogy egy golyói kapjon fejébe j és ezen foglalkozás 
hasznos volt, mert ez idő alatt keze biztossága vissza
téri. A/, idegen nem szila semmit, sőt inkább az ccse- 
i | ; , . | j , . mi s  csikliinilósn állni jó kedve iútszék vissza 
jimn:, vienii lütyörészeit, s jó kedvében a'habot ajkai
ról a borbély arczába vetél

----- _  Egy félóra folyt le mióta a borbély el

8. Vas-ipar.
9. Nemes érez, nomes kő- és fém-ipar.
10. Bőr-, csont- és kauesuktárgyak.
11. Mfiipar és zenészeti tárgyuk.
12 Közülivelődési tárgyak, tanszerek, tudo

mányi és szépművészeti tárgyak.
13. Gazdasági eszközök, iparos szerszámok 

és kézi gépek.
14. Gépok, gőz-, víz-  és lóerőre.
15 Halászati, hajózási és vizépitészeti tár

gyak.
lő . Állattenyésztés, állat-kiállítás.
17. Régészeti tárgyak és műemlék-kiállítás.

13. Minden kiállítónak joga van külön kép
viselőt tartani. Egyébiránt a kiállítás minden moz
zanatáról a „Székesfehérvár* * czimü lap, mint a 
kiállítsa hivatalos közlönye gyors és hiteles tu
dósítást adand.

14 Az orsz. magyar iparegyesület javaslat
kép bírálati szabályokat dolgozott ki, a bírálati 
rendszer és a kiosztandó érmek illetőleg okmá
nyok tárgyában.

15 A kiállítók s ezek munkásai, valamint a 
rendezésnél közreműködő tagok állandó szabad-je
gyet nyernek. - A látogató közönség részére 
érvényes 50 kros bemeneti-jegyek adatnak. Bei
gazolt munkások és 14 éven alul gyermekek, 
ipanauouczok és szolgálatban levő katonák (őr
mestertől lefelé) féláru jegyeket nyernek. Ünne
pélyes alkalmakkor a belépti-díj 1 frt.

16. A kiállítók, ha kötelezettségeiknek ele
get tettek, tartoznak tárgyaik eltávolításáról a 
bezárási naptól számítandó 20 nap alatt intéz
kedni, ezen túl el nem vitt tárgyak a kiállító 
terhére beraktároztatnak.

17. A kiállított tárgyak tűz elleni biztosí
tását — a kiállító terhére — a végi ehajtó bi
zottság eszközli.

Az 1879-ik évi székesfehérvári országos 
kiállítás végrehajtó biaottságának 1878-ik évi áp
rilis hó 3-án tartott üléséből.

H Í R E K .

— Ismét itt a tél. Szeszélyes időjárásunk is
mét téiire fordult, szép hideg napjaink ismét je 
get hoztak, melyet korcsolázóink ugyancsak fel is 
használnak, hoztak elégséges havat is, és most 
már ha időjárásunk így tartós lesz, a szánmulat
ságok is megkezdődnek.

— Folyó hó 4-én tarta to tt a „Nemzeti 
szállodában" a harmadik zártkörű táuczkoszoru,

kezde időleges dolgával foglalkozni, mi a kis embernek 
: tetszeni látszott, mert korántsem panaszkoda e műtét 
i hosszaságéról; tovább fütyörészett és trilázott a hor- 

bély elégületlenségóje, ki nem csekély akadályt látott 
abban, a késsel ezen igen mozgó arculaton sétálgatni, 

j Már körülbelül három negyed óra óla kéné be ezen 
' furcsa ember állát, annélkül hogy munkája végét előre- 
, láthatta volna, mert a törpe mindig képébe uevete s 

a szavak „csuk szappanyozzon" gyakran hangzottak 
i ajkáról, bár a borbély kész volt a bekenést végezni; ez 
I belátá, hogy ez első vonakodása büutetése, melyet a 
| fenyegető pisztoly oly szörnyűvé tett.
I Lehetetlen a borbély aggodalmát képzelni, azt 

vélte mintha varázskörbeu több varázslótól körülvéve 
volna, annélkül hogy hatalmukból kiszabadulhatna ;

* ereje majdnem elhagyta; nem volt már semmi aka- 
j rata, s teste minden mozgása, közvetlen ellenkezésben 
j vala avval, a mit tenni akurt; ha a szappanyozás meg

szűnt, az örök „csak szappanyozzon" hangzott füleibe 
I s ha a késhez nyúlt is, ezen kiáltás által vissza lön 

tartva, ha pedig vonakodik borotválni, veszélyben for
gott, hogy önmaga fog mcgborotváltatni,

„Csak szappanyozzon" kiáltó az idegen óriási 
hanggal, ujjait vastag hajfürtjeibe merítve, és neveté
sében felnyitó száját, mely képes vala a teli holdat 
befalni.

„Nem bírok tovább" rebegé végre a borbély, kezeit 
fáradság és elgyöngülés miatt leeresztve.

„On nem bír tovább, öregem ! majd segitendek 
rajta; itt nyelj, n ebből n csodálatos szeszes folyadék
ból, Mcph'slopbeles jdr. fialtat jó buraija) gyógyitala-

igen sikerültén. A jókedvű résztvevők csak reggeli 
6 órakor kezdettek haza szállinkozui.

— A  bajái ipartársulat a „Bárány" ter
mében február 5-én zártkörű tánczvigalmat ren
dez, mely sorsjátékkal lesz egybekapcsolva.

— A  polg. olvasóegyletnek jan. 5-én tartott 
közgyűlésén uj tisztikar választatott és pedig; 
elnök : Császár Ferencz, alelnök : Kazal János, 
pénztárnok : Göröncsér Ferencz, jegyző : Sztár- 
cseTics János, könyvtárnok Yida Dániel. — Az 
„Ipartársulat* f. hó 6-án tartotta közgyűlését. 
Uj tisztikara : elnök : Leopo'd János, alelnök: Pin
tér Ferencz, pénztárnok : Kraitsi József. - - Er
délyi Gyula titkár ur azon indítványa, miszerint 
az ipartársulat a nyáron egy zászlószcntelési ünne
pélyt tartson, lelkesedéssel elfogadtatott, Az elö- 
ieges munkálatok megkezdésével a választmány 
bízatott meg, kiegészítve magát Bajui Peter, 
-Bayer Károly, Grünstein, Langenbacher József és 
Nánay Lajos urakkal.

—  „Az Uj Cassinő“ tisztújító közgyüléso 
ma jan. 12 éu d. u. 3 órakor fog megtartatni a 
casinó helyiségében.

— Rendetlenség a  postán. A  postáu érkező 
levelek és küldemények újabban nagyon rendet
lenül hordáinak ki, úgy hogy vau eset reá, hogy 
csak 5 —6-od napra kézbesittetnek az illetőknek, 
ügy  hisszük, hogy érdemes postamesterünknek 
erről nincs tudomása, és reményijük, hogy meg
tudva rögtön lóg segíteni e bajon, mely sok káit 
és kellemetlenséget okozhat a feleknek.

—  Felső-Szt.-lvánon nagy izgatások foly
nak a községi elöljáróság, rém, e. plébános és a 
jegyző ellen, melyek oly terjedelmet öltöttek, hogy 
a nép felbőszülve macskazenét is vitt a jegyző és 
plébánosnak és ez alkalommal minden ablakjaikat 
be is verték. Hol marad a szolgabiró ?

— Mulatságos tolihiba. Egy amerikai lap 
hozza a következő h i r t : „Egy Teff nevii szegény 
siketuéma embert a nnpokban a robogó vonat, el
gázolt, hogy a helyszínén halva maradt. Ehhez 
hasonló eset már egy év előtt is történt vele."

— Magyarország és a nagyvilág 52-ik 
számának tartalma. Szöveg: Kheireddin basa nagy
vezér. — Élveink, költ. (Bulla János.) — Ké- 
nyessi ur. Elbeszélés. ( I r ta : Névy László.) Vége. 
- -  A holt oroszlán. — Falun. K ilt. (Pósa La
jos.) -  F ra  Grgo Martics. (S. A.) — A bős- 
nyák küldöttség hódolása ö felségénél. —  Képek 
a kaszárnyából. II. A napos káplán. (Erdélyi 
Gyula.) A mesékből Költ. (Z.) — Divatos kará
csony. (F. J .)  — Egy agg magyar szinész életé
ből. ( I r t a : Balogh István.) Folyt. —  Vasárnapi 
levél. Levél és távira,,. (Porzó) — Színházak. 
(S. K.) — Különfélék. — Sakkfeladv. — Szó
rejtvény. Szerk. üzenetek. Rajzok : Kheireddin 
basa nagyvezir. — A bosnyák küldöttség hódo
lása ő felségénél. — Frau Grgo Martics — A 
holt oroszlán. — Divatos karácson.

— Szerencsétlen Szylveszter-éj. A Kolozs
várról nem rég Budapestre költözött Dr. P. nyu
galmazott katouaorvos Szylvcszter estéjén, a mely 
alkalommal leánya eljegyzését is ülték, épen midőn

ból. Ezt mondva, k huza zsebéből egy palack vörös 
szeszitalt, kidugaszolá és mielőtt a borbély észrevette 
volna, kényszerítő őt, annak felét meginni. -  „Most 
csak szuppnnyozzon" — szóla a törpe, nevetéstől majd 
efpukkadva.

a tett sebessége által a szegény borbélynak nem 
maradt ideje a dolgot meggondolni, s az ecsetet újon
nan a Bzappunyba mártva, folytató mint azelőtt. — 
Az ivott ital által inegmelegitve, uj erőt éreze terje
dezni minden tagjában, mig a kis ember, fogait vicso
rítva kiáltá „csak szappanyozzon" — ------

Ismét félóra folyt le, és éjiéi közeledők, a borbély 
végketetlen munkáját folytató, úgy mint a törpe ki
abálását.

A szavak „csak szappanyozzon" folyvást hang
zottak ajkairól, melyeket a borbély közönségesen két
ségbeesett sóhajjal kisére.

Végre a sötétség oly sürü lón, hogy alig látó 
ecsetét és szappancsészéjét; a lámpa miután fényét 
lengő csillámlással (mint egy haldokló légtüuemény 
utoljára szétveté) elaludt.

A kályhában csuk egy kis parázs maradt, mely 
alig torjeszte egy kis melegséget és világosságot ; a 
szoba csak a hold halavány sugura által volt világítva- 
A borbély borzadása u sötétséggel növekedett ; keze 
alig bírta az ecsetet vezetni, mely vaktába némelykor 
a/, idegen arcát t.ilá in, némelykor elhibázta. \  sötétség 
már igen siiiü  l e l i ;  a collégium to rnyáró l ép mi éjfélt 
ittött, de az idegen semmi jelt lárndiságiiiói min adu. 
Örökké isin éllé „csak s^>t»|mny"/.zoii •• 
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a 12-ik óra elmúltával az uj évet üdvözlendő 
poharat vett volna kezébe és felköszöntését meg
kezdte, hangos sikoltással hirtelen Összerogyott. 
— Ijedten ugráltak fül a vendégek körillözöuözve 
a csukott szemekkel, öntudatlan állnpotbnn a pa
dozaton fekvő szerencsétlen háziurat, a kit a leg
nagyobb vigság és öröm közben ért a veszedel
mes gutaütós. Orvosok állítása szerint azonban 
van remény felgyógyulásához.

— Szinhdti jdtékrend. Vasárnap jan. 12-én má- 
szor „A piros bugyelláris." Népsz. 3 fclv. Kedden „A 
mama.* Vigj. 3 ielv. Szerdán R o z s  á n é Barna 
Katalin jutalmául „A kártyavetönd" dráma fi fe.lv. 
Csütörtökön e színpadon előszűr „A szerencse bolond
ja." Vigj. 4 felv. Szombaton bérletfolyamban e szín
padon először „A bécsi huszár káplár" énekes vigj. 3 
felvonásban.

Különfélék.
— Franczia xidvariassáy. Parisból a következő • 

mulatságos adomát beszélik, mely méltó jele a íran- > 
cziák sokat dicsért udvariasságának. Ejy kis város 
mairje azon volt, hogy egy hérczegnönek utilevelet 
állítson ki. — A herczegnö gazdag volt és a roaire ' 
szolgálatában állott. A herczegnö egy kevéssé kaczér 
is volt a műire pedig iparkodott kaczérságának hizo- j 
legni. Szerencsétlenségre a herczegnö félszemü volt, s : 
a műire zavarban volt uz iránt, miképen úja le szó- i 
meit. Rövid gondolkozás után a következőkul irta be ; 
„Szemek -  sötétek, szépek, szelídek és kilejezestel- 
jesek — az egyik nincs jelen.

Hogyan lehet az alkalmatlan hitelezőtől mene
külni ? ezt a kérdést sokan forgatták, már fejükben, 
de egy valaki ügyesen eszközölte. Azt Ígérte hitelező
jének, hogy szombaton Kifizeti tartozását.

A szombat elmúlik, de fizetésről szó sincs.
Pár nap mulvu találkozik u két ember a kávé

házban.
— Hát igy tartja ön ígéretét? Bolonddá tett, 

egész nap vártam.
— Rögtön el kellett utaznom.
— Beszélje azt másnak! — kiáltá a hitelező 

dühösen.
— Szívesen, — feleié a másik és mielőtt a hite

lező magához tért volna meglepetéséből Odább állott.
— Klasnkvs adoma. Egy franczia lop beszéli a 

következő adomát: Az nap történt midőn a subinia 
nőket elrabolták. Egy Bitóin férfi sokkal jobban busult 
többi társainál. Szomszédja már nem tudta elviselni 
siránkozását, bosszúsan szólítja meg : „Mit bánkódol 
te jobban mint mi ? Hiszen a mi feleségeinket is elra
bolták." — „Igeu ám", válaszolt a megszólított, — „ha 
úgy volna, de engem épen az bánt, hogy az én felesé 
gémét — nem rabolták el, mert otthon hagytam."

— Veszedelmes házasság. Egy fiatul orvos mégis" 
merkedett az örültek házában egy szép leánynyal, ki- 
uek az volt rögeszméje, hogy éjjel levágta térjenek a 
lejét.

A fiatal ember beleszeretett a gyönyörű hölgybe 
és látszólag kigyógyitváu elmebajából, nőül is vette. 
Ez néhány év előtt történt. Sokáig boldogan éltek, 
semmi sem zavarta csendes boldogságukat, két hét 
előtt azonban a derék orvosnak fiatal neje korán reg
gel félig öltözetleu, kuszáit hajjal futkosott a város 
utczáin, nagy hangon hirdetve, hogy az éjjel levágta 
férje fejét.

Valóban úgy történt, ürültsegi roham lepte meg, 
és régi rögeszméjét végrehajtó.

Színészet.
Az elmúlt héten szinpaduukou valóságos hajtó 

vadászat volt. Egy népszínmű kergette a másikat. 
Szombaton, vasárnap, hétfőn népszínmű, szerdán 
egy elmaradt népszínmű, csütörtökön változatos
ság kedvéért egy százéves tragédia, szombaton 
ismét népszínmű. Valóban nem bírjuk felfogni 
mit gondol az igazgatóság a közönségről, de kü
lönösen a bérlőkről. Hétröl-hétre, napról-napra 
egy silány népszínművet a másik u:án feltálalni, 
ez még is több mint a mennyit a Icgtiirelmescbb 
közönség is eltűr. Az igazgatóknál vagy teljesen 
hiányzik az igazgatói tehetség, vagy a közönség 
türelme mulatságot szerez nekik, máskép nem 
lehet elképzelni ilyen indoleutiát. Voltak itt már 
sokkal gyengébb társulatok, de ilyen untató és 
visszataszító egy formaságot a közönség eszköz
nek felhasználásában még soha som tapasztaltunk. 
Nagyon furcsa eljárás az, hogy a bérló egész bér
lete alatt már számtalanszor látott gyenge nép
színművek előadásán unatkozzék, a nélkül hogy egy 
héten legalább egyszer egy jó vígjátékot vagy 
színművet látna, min cl is mulathatna, és akkor 
végre valahára egy uj népszínmű kerül színre, 
mely bérletben van hirdotvo, bérletszünetben fel
emelt helyárak mellett.

Vegye ezt nzt igazgatóság komoly figyelmes- j 
totósne!, és rég megérdomlött megrovásnak. 11a 
nem oklil, ám lássa következményeit.

Most csak röviden emlékezzünk meg a múlt heti 
mfisoroxatról: Szombaton jan. I éli „Csecse Panna" 
népszínmű, melyen még meglátszik, lingy kezdő müve 
és sok javitni valót igényel, de üzért mint népszínmű 
megállhat. Vasárnap n „Pofiinkéi Nótárius" volt az 
egész hót legsikerültebb előadása. — Hétfőn telt ház 
előtt „A voreshaju" Szrgszárdi vendégszereplésével. 
Nálunk már annyira ismeretes, hogy felesleges róla | 
szóllani. Szerdán uz előadás ismét időleges értesítés 
nélkül egyszerűen Hinni mit. A ki jegyet vett és kocsin 
ment színházim, ütheti bottal a nyomát, miért oly 
bolond, hogy nem maradt otthon. Csütörtökön „Iska- 
riotli" rendki vilii mulattató újdonság. Már tavai nyakig 
voltunk vele, de jó a bérlőknek. — Tegnap szomoatou 
Csopreghinek „Piros bugyellárisa" melyre legközelebbi 
számunkban még vissza térünk.

Farsangi prédikáció.*)
(Kgy ifju agglegény panaszai.)

Elmúlt megint a vidám húshagyókedd 
Farsangolóidul elmúlt már a jókedv.
Éltedet, ember I komolyan mcgfoutold,
S fizesd ki fia bírod — a szabókontód.

Elmúlt a  húshagyó, 8 én huszonhárom 
Farsangju a  bolondját bjába járom.
A kilátások mindig fényesek,
De szert asszonyra subse lőhetek.

Pedig nem rajtam múlt. Itégi dolog,
Hogy dn a nők után bolondulok.
Szépeknek a szépet pár furce teszem, 
Szivem nini kezd, s eláll az eszein 
Egy csipke, mely érint, toll, klinujO „gáz* : 
Gyúlékony szfimnek kész szerelmi laz.
Egy kéz nyomás, csak keresztül a keztyfin,
S mint zongora, egész valóm megrezdut. 
Egy pillautástul is kigyúlok, égek;
Hanem azért n e ni házasodtam én meg

Megfordulók minden leáDyvásáron,
Egy este ket koncerten, három hálón.
Jó szemmel nézett atyus, mama, elit 
Sikerrel forgtam lányaik előtt.
3 csodálatos, huszonhárom farsangon 
JNem sikerült magamat lejáratnom.
8 ámbár nyakamra rá nőttek az évek,
Épen ncru vesztém el — a népszerűséget;
S ha voltam ifjan, szőke-fürtösen,
E  s z m é n y i t  lánykák szemeiben:
Vagyok tnőst, ifjúságom nlkonyodtán,
Midőn a nyájas hold is felsütött rám,
Dacára holdnak, mely fejemre szállt,

S tán holdjaim miatt — in  te  r é s z é n

De mért nem jött ki hát nevem még, mért
A Fővircisi lapok „Ilymenében- ?

Hisz én ;is oly kőnynyen nősülni tán
Csak bírnék, miül az egyszeri cigáuy,
Ki pükte markát, hogy l é i i g  övé 
A löldesúr-kisasszony, mert — o v é ! •

4  Kettőn áll minden házassági vásár,
S az egyik fél, il — a cigáuy — rá állt már . .
Sőt clianec-nim a cigányénál jobbak;
Magam is tetszem a kisasszonyoknak,
A másik fél is kész itt az alkura,
Mégsem vagyok a helyzetnek ura,
Nem csak én mennék, ifi: jönnének ők is,
3  m u s z á j  pártában hervadoznom még isi

Mert százszorszép virág a feleség,
De oly nagy áru a  virágcsorép ;
S oh mert piiradicsouimadar a nő,
De kalitkája olyan sokba jő ;
8 mert édes az asszonynak szeme, szája,
De ja j! ha méregdrága a — ruhája!

Divat, divat! viszályok köszörűje,
Te vagy a térjnek megölő betűje,
Mely aunyi prózát álmaiba szűrt!
Házasság hajójának vagy te szirti 
Miattad nem nősülök én, miattad,
Mert már auyuyak hajóját kilyukgattad I

Volt divat mindig, rojéta asszony vagy lány 
Van a világon, s oz magában hagyjáu,
8 a házasság csak virult o miatt,
De már ma divatba jö tt a  divat I

Tegnap divat „hátul-hosszú tüuik,"
Ma „elül hosszú”, „hátul” eltűnik.
Kői ruhának tegnap gyöngy az éke,
Ma nrauysujtás div‘ s a gyöngynek vége I 
Tegnap divat „rövid-vágóit derék,*
Ma ki páncélt hord, az a mi derék I 
Tegnap -znávka," marnia „béduin,*
Holnap „kiírassa- lueml ou  v o g u o  megin’
Tegnap hátul-nyllt elői-zárt ruha,
Mu elül-nyUt, hátul bezárnia.
Teguap „á la Dubarry,- ma „4 la grcciiuo,*
Ma madarak a fejen, holnap egerek,
Tegnap még a kar lúigygyos ujjba huj,
Ma szabad, s a nap alatt semmi ujj.
A „crémo* ina csak •/. asztalra keiül,
Uolnap a fejre kúp már löl díszül.
Créme-cslpko képez ma h a n t e-n o nv e a n t é  t, 
Holnap csalán szövet löki odébb.
S a cliic-kol addig versenyez a chlr.
Mlglcti a boldog félj hanyatt esik.

izeik.

Oh szép a nő, szép mini tavaszi ég,
Min könnyű szürke iellog minden ék.
8zép mint — a szépség csak ő egyedül, 
Költőknek szolgál bája ihletül ;

8 hideg márványból lenne képzve b á r:
I.úttán tanul égni a nupsiigár.
De holyau volu’ Meloszi Aphrodité 
U t o 1 s’ e l ő t t i  divattal díszítve ?
Hogy nézne ki Diana egy puffancsénál V 
.1 inni, mnnoklitú ha volna kanosai?
Mit tenne ma Zcukszisz, Pbidiász,
Alig eladó Clythiát kirubáz ¥
Hús Niolie hogy tetszenék, ha már ma 
Páriában készült volna gyászrnhija ?
8 egy napra kell a ruhák száz faja!
Kell házi-, hangverseny-, szalon-ruha,
Kell báli, lürdőruha, pongyola.
.Színház-, vizit ruha és korcsolya-,
Kell gyalogruha, s kocsiba való,
Jótékonysági i-ulm, s a manó 
Tudná: hányféle kül- és helhoni,
Azért nem kell oszt’ a  nieunyasszonyi.

8  ha a mama csak divatos: a gyerkőc 
Bákuzó lányka bizouyuyul piperkőc.
8 a luxusért a férj az asszonyt perli,
A férjet meg Altér és Monaszterly.

8 nemcsak ruhában divatos a módi:
8arkálml nyelvet, erkölcsöt kilódit.
Hogy ma kedvem a hon-compagnie,
J6, ha beszéded ily modorba nyi:
„Hon jour, my dearest, wie sleht das HefindeuV 
Coiuinent romi vous amusez V bá megy innen ? 
Je  vous iuvitc, vili von cume iu tbc piknik? 
Andate nel concerto Patti V leli nicht!
O-áh I das W itter is so henntlfnl I 
Mi rrókávádászúnk mulhátlúnul I*

Van nékem egy öreg gazdasszouyom,
A bibliai Sárával rokon,
Szegény aggnő, ez mos rám, főz, seper,
Tízéves kis lánya segélyével.
Most jár az első leányiskolába 
A tízéves gyerek s e ly e m  ruhába !
Várok, míg tiz évéből lesz tizenhat,
S ha szép szavam a nőkre addig sem hat,
S a divat csak bőinél: kapom magam hát,
És elveszem a  kis lánynak — az anyját.

Don I’edrö.

Szerkesztői üzenetek.
; Paphalmi Budapest: Csak a jövő számban közölhetjük.

Ozmanli. Közöljük. Kérjük kissé többet erőltesse tollat, 
mert már régen nyugszik.

, M. V. Budapest: jövő lapunk hozza, kissé rövidítve.
T —y I i—s. Baja: nem közölhetjük, mert nagyon kezdet-

• leges és túl szerelmes
X. Y. Z Budapest: pollticával nem foglalkozunk.

Üzleti Imlosltás.
Baján, 1879. január 11-é.n

' Búza uj 7.80 zab 4.70 bab 7.— árpa. 4.'j;> rozs 5.30 
kétszeres 5.40 köles 4.50 kukorica 3.85

• Az árak 100 kilóm-, után.

Nyílt tér*)
Tekintetes szerkesztő Ur!

A „Hajai Közlöny" második számában az 
„Apróságok" rovatban „egy Szilveszter estéit" 
cziinü léha feltűnési viszketegtöl iusiunált, gyarló 
tákolmány jelent meg, melynek költői lengés d 
szerzője erejének erejéből igyekezik Buja város 
közönségét stíleden él ezek kel elménezségéról meg
győzni, és a tények száutszándékos elferdítésével, 
merőben a légből kapott koholmányokkal a való
ban kedélyes és minden tekintetben sikerült estély 
iránt ellenszenvet kelteni; a szellemdús (?) és 
könnyen felfogható okokból a „névtelenség" lep
lébe burkolt poéta ez utóbbi czélját elérni nem 
fogja, a mi pedig még nagyon is bizonyításra 
szoruló elménezséget illeti, avval legfőbb azt ér
heti el, hogy n „Hajai Közlöny" „Apróságuk" 
rovatának állandó szerkesztőjéül ünnepélyesen fel- 
avattatik, a mi kétségkívül a dicsőség netovábbja.

Végre az említett csikk bon az iljuság irányá
ban használt „dtíre" kifejezéssel (mit ezúttal ön
érzetesen visszautasítunk) a szerző bátran önön- 
magát dekorálhatja.

Egyszersmind kijelentsük, hogy polémiába 
semmi áron sem bocsátkozunk.

Kelt Haján, 1879. január hó G-án.
A szilveszteri társas estélyben 

résztvett ifjúság köréből.

• ) E rovat alatt közlöttckért nem vállal lolulőséget a szerit.

*1 Átvettük a „Füv. Lapuk- 187ti. Apr. (i. számából u:

Felelős S'/i rki'sztö : 
JURKOVIGS OTHMAR.
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KQGER codeon-m ellpastillüi a legkellemesebb, legbiztosabb gyógy

szer köhögés, rekedtség, torokbántalmak, elnyákosodás és mindennemű katarus 
ellen. - Kapható eredeti csomagokban 50 krajcárért, 1 írtért annak készítő
jétől „Egger A. Budapest. E rzsébettér 3 szám .li — B aján : Pol- 
lerman Bertalan, Bozsek József és Sárkány Lázár gyógysz. uraknál. A szállí
tás naponkint szakadatlan, postautalványra vagy utánvétellel.

N aponkint frissen készült finom theasütem ény V, kilo 
osomagokban 1 írtjával. E G r G c E R  A .

Budapest, Erzsébettér 3. szám alatt.

HIRDETMÉNY.
A naptárak országos vásárról 

szóló közleményében Baja városá
nak engedélyezett 5-ik országos 
vásár-tartás tévesen febru ár 2-ik  
napját megelőző vasárnapra van ki
tüntetve, mely tévedés helyreigazí
tása és támadható zavarok elhárí
tása czéljából újonnan közhírül té
tetik, miszerint ezen országos vásár 
a nagym. m. kir. földm. ipar- és 
keresk. ministerium 1878. évi 
márczius 15-én 5732. sz a. kelt en
gedélye folytán 1878. évi márczius 
21-én közzétett hirdetmény szerint 
február /4-ik  vagyis Bálint napját 
megelőző vasárnapon e szerint tehát 
e folyó évben február hó fj-ik nap
ján fog megtartatni.

Kelt Baján, 1878. deczember 
30-án tartott tanácsülésből.

Dr. I1AUSER MÓR,
polgármester.

Étvágyhiánynál, gyengült emésztésnél és gyomor |  
bajoknál a legjobb, leghatásosabb és lcgkolle- 3

e g é s z s é g i  l i q u e u r j e .
Kapható eredeti palackokban használati utasi-j 
tússul együtt 50 kr. o. é. ÉDESKUTV L. Er-j 
zsébettér és KEK t i )  A 3í. hatvan i-uteza és vi
déken minden nagyobb fflszerkcreskcdésben. 
Elismerő levél: T. e. Graucr Miksa urnák cs. 

és magy. k. u. szállítónak.
Van szerencsém értesíteni, hogy a fővárosi 

vegyész ur által múlt évi novemberben vegy- 
elcmzett és egészségi szempontból kifogústulun- 
nuk talált úgynevezett „Egészségi Liqueur“-t, 
kellemesen ízű és kis mennyiségben étvágyat 
ébresztőnek, n gyomor!, nagyobb tevékenységre 
gerjesztőnek találtam.

Budapest, 1877. szept. 23-án.
Dr. SCHMIDT, s. k.

Bpest-fövárosi kér. orvos és egyet, tanár 
Magyarországi főraktár Budapesten GRAUER 

MIKSA oszt. csász. és magy. kir. uovari szál- j 
ff Utónál, Vili. kér. kerepesi-ut 57. sz. a. gyár-i 

épületben. M

(  Stájerországi

növény - nedv
mellbetegek részére.

Több mint 30 éve az egyes egyedüli és jeles gyógr- 
“ V f c í K Í  lélekzó szervek minden bajai ellen, ur-  
m im : kOliOgi H. iiAtlm, rekedtség , nyak- és melifiiinH 

Azon llyogok .Helyekben a MnJiVornzngl növénv- 
nedv vau, a következő szavak: „Apafiinké amm || i 'r _ 
•d ie n  in G ra z ."  továbbá a  bélyeg „J. !• « benyomva 
vannak, valamint a készítő neve a Vignettán: „ J  |»u rg . 
loilncr. A pofiiékor.- kék sz iliné l van nyomva

Óva ügyelnieztetjtik a 11. 6 közönséget a  sok után- 
í . . .  , hamisításoktól és kérjük csak azon (Ivarokat mint 

tekinteni, melyek a fenti ismertető- 
jelekkel eilatva v(Innak.

tvn esy {Ívesnek 88 lír. o. é.
■zorU ra8U raezba " l’|,*k íftr : , ,u r *,e l,n e r  J  Ityógy- 

^  ..E ó rak tű r IWngyor o rszá g  ré sz é re : TÖRÖK JÓ 
Z SEF gyógyszerésznél PESTEN, 
i .  „  KakJAr Baján: MleliltH István . I lerz fe ld  H enrik 
ea üa *s llu rzfelil Jn k n b  uraknál. 2—12

FERENCZ JÓZSEF
K E S É R Ü V I Z -FO R R Á S .

A leghntftíOfib vilin m ennyi kesertlviz között
Hutásában az által különbözik előnyösen a többi ismén

s hnsszab haszná-

P I L E P S I  k
(Nehézkór) és minden idechetccségct orvs- 
sol és gyógyít Dr. Killisch szakorvos Dreo- 
dában (Noustadt) levélbeni értekezés utján. 

Eddig már 11,000-nél több betegségi eset volt gyógy
kezelése alatt.

P árisi világkiállítás 1 SS'S. 
kel arany- és egy ezüst-éremmel kitüntetve.

G A N Z

keserfiviztfll, hogy kisebb adagokbi 
lata nem okoz ufra -  — -  • -
jókat. Uécs, 1877.

Különösen nz által
emetlcn izű és hogy még hosszabb használat után sem zavarja

mésztést. lludnpoat i s i t  Dr. Korányi Frigyes
Valamennyi budai keserfiviz között kellemes ize és jelos 

hatása által tűnik k i : gyomor- és bélhurutnál megrögzött szék
rekedésnél, alhasi vérpnngásnál valamint vértolulásoknál, arany-

S r tS S W S r  ír. lis  Sándor, *
A hatás kivétel nélkül gyors, biztos fájdalom nélkül

Dr. Báró Lichtenfels Scanioni, “ S “
Készletben minden gyógyszertár és füszorkeroskodésbeu 

Raktárak lll iR Z lK I .I)  III iM lIK  I IF IU IK I.I )  JAKAB, 
h l.K V W T /. és BAIKH S és G I.ÚDAW ATZ M.-nél Bajén. 
Nyomtatványok stb. ingyen. A szétküldést igazgatóságnál Buda
pesten.

SMF Rendes adag egy fél borpoliárra! 9—10

Hirdetmény.
A sörház-utezai Ő72. számú ház 

és a hozzá tartozó üres telek, va
lamint egy 18 kapás szőllő (Kigel 
szomszédságában) présházzal, prés
sel, és egy 125 akós káddal, továb
bá a szőllő mellett lévő másfél hold 
és a borsodi utón lévő harmadtél 
hold jó földek szabadkézből eladók. 
Venni szándékozók P io d á n y  M ik
ló s  urnái bővebb értesítést nyer- 
hetBek. ,_6

a s ö n t ő d e  és g é p g y á  r-r é s z v é n  y - t á r s u l a t ,
ISLDAPESTIY, II. k«r.

Ajánljáklemüutvényü licugci'Hzékeikct,
melyek néhány év óta a la 
inkább háttérbe szorítják é:

Ezentúl mindennemű g é p -  .

és külföldi malmokban eddig használatban lévő kövekéi mind 
a kisebb malmokban is, az őrlés kitűnöbb minősítése végett 

igen előnyösek, 
i ón föllel inuiiliálnliikHf, IrmöiifvéuyO kerekeiket In 

sznti niiinkíjlHfokra stb.

Elsinger M. J. és fiai
Bécs, N eubau , Zollergasse 2 

■f.« kir. kkődnym "rtólklk. U'f . W  Ulil.nKcr7 .« 'KJ

•■Asz. királyi szabadalmazott gyárának 
legjobb és loga|A nlntriim éltóhh :

e s ő  3 s ö p ö n .3 r e i t .  4
tocsitaXaró ponyváit, ágylirtélcit, a m u r é i t

Nyomatott Isénay Lajos könyvnyomdájában Baján.




