
38. szám Baja, 1879, Június 25. VI. évfolyam.
ElAfizetébi árak :

Ftjész é v r e ....................5 frt — kr.
Fé l é v r e .........................2 ,  ÖO „
Negyed évre . . . . 1 „ 25 „
Néptanitóknak egét/, évre 3 „ ,,

H irdetési d ija k
a legjutányossabban számíttatnak. 

Bélyeg minden beiktatásért 30 kr.

vegyes tartalmú hetilap. 
Megyeien minden szerdán és szombaton.

SzerkesztAi iroda,
hova a lap szellemi részét illető kftlde- 

rnények intézendők :
Á LLA M I TANITÓKJÉPEZDÉBEN. 

Levelek csak bérmeutesen fogadtatnak 
el. Kéziratok nem adatnak v íb d e &.

Kiadóhivatal:
Az előfizetőid pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba N á n a y  L a j o s  

könyvnyomdájába — küldendők be 
(Bódog-tér, Scheibner-féle húz.)

Az anyák bűne.
111 .

A  m a k a c s s á g , d a c z ,  d u r c z á s s á g .

Ugyan hány szülő van, ki e kárhozatos szót: „ma
kacsság" nem ismeri ; kinek nyugodt kedélyét nem korbá
csolta volna fel a makacsság lélekliáboritó boszantása ; ki
nek türelme meg nem törölt, avagy el nem fogyott volna 
ezen kedély-betegség jóakaratu orvoslásában ? Bizonyára 
csak kevés, nagyon kevés lehet azon szerencsés szülök 
száma.

Majdnem minden gyermeknél nyilvánul ezen kedély- 
betegség ; azonban bajos volna meghatározni azt, vájjon 
ezen hiba a gyermek környezetéből, annak vérmérsékletéből, 
vagy valami másból liárauilik-e a gyermekre? — Egy bi
zonyos, hogy nem az iskolából ; pedig sokan o téves meg
győződésben élnek. A z iskolában ugyan észlelhetjük néha- 
néha ezen kedélybeteg ságet, mely mint „ellenzéki szellem" 
sok nyugodt perczéfc elrabolja a, tanítónak, de ez már a 
korábban elhintett mag igen nehezen gátolható kinövése. — 
Sok helyen igaz, hogy a szülői téves hit, miszerint a gyer
mek a makacsság felébresztése által „jellem szilárd emberré 
válik" —  oltja ezen betegséget a gyermeki kedélybe — de 
igen sokszor társaitól is ráragad az.

A makacsság oly betegség, mely ha a zsenge gyermeki 
kedélyből ki nem irtat! 1c, a férfiből már, kiben ez erős

. gyökeret vert, ki nem irtható. Nincs ember, kiben, ha a 
! makacsság lel ütötte kárhozatos otthonát — boldognak érezué 
' magát. Niucs ember, ki ha józanul képes gondolkodni, be 
' nem látná, hogy mily sokszor okozott önmagának makacs- 
I sága által kárt ; —  de azért azt elnyomni nem tudja, mert 
! a makacsság ha erős gyökeret, ver, épen olyan mint a raá- 

kony megszokott élvezete : sem az, sein ez el nem hagy
ható, s mindkettő káros befolyással vau úgy a testre, mint 
a leiekre.

I Társadalmi baj ez, mert a makacs ember nem ismer 
( jó barátot, s ha ilyen találkoznék is, (noha ez fehér holló,) 

elidegeníti magától őt, mert ennek jó indulatu figyelmezte
tése az ö makacsságán megtörik.

Oly betegség ez, mi csak a zsenge gyermekkorba n 
j gyógyítható, s irtható ki, mert az már ekkor nyilvánul. 

- -  Nem tapasztaljuk-e majd minden kisdednél: h o g y -  ha  
valamit kér és nem kap —  vagy: ha valami nem tetszik  
neki, keservében a szoba talaján heDtereg s onnan egy
könnyen fel nein kelthető; — ha felemelik ismét levágja  
magát mindaddig, míg csak az ő akarata, mit makacs el
szántsággal véd, teljesítve nincsen ? Igen, tapasztalhatjuk, — 
és ez a makacsság csirája, mit ekkor — mindjárt kezdetben 
kell elfojtani.

Ámde ez mint mondottuk betegség : a betegség pe dig 
gyógykezelést igényel. Amint azonban egy és ugyanazon  
betegséget más orvos más módon gyógyít, ép úgy a szülő k

Egy cseh mii vész.
(Tárcm epizód#.)

Egy napon Laurentius hegyén két férfivel találkozunk.
Az ielösbik csinos, előkelő, de hanyagul öltözött ur, büszke 

de nem hideg tekintettel, hallgatva összekulcsolt kezekkel állt 
ifjabb kísérője mellett, ki egy leroskadt ódon falon ült, térdén 
szokatlan széles rajzdeszkával. Ez ember mintegy 30 éves lehetett.

Testalkata kÍLSiny, hosszúkás arcza csaknem négyszögletű, 
állcsontjai erősek, kiállók, rendes száját rövidke bajusz s szakái 
diaíité.

Orra hosszú és vastag, nagy sötét szemeit vékony szemöldök 
védte. Szemei élénkek s kifejezésteljesek. Magas homlokáról sürü , 
setét haja tekercsekben csüngött le majdnem szeméig, öltözete i 
egyszerű és kissé viselt. Rövid ideig szótlanul irányzók tekintető, 
két részvéttel a fővárosra, Prágára. Épen most érkeztek állomás
helyökre. Az itjabb rajzeszközeit rendezvén, úgy látszik munkáját 
végezni iparkodék.

Végre társára irányzó halvány tekintetét, halk fohász jé keb
léből s mondó: „Uram! keserves nekem e munka hidje meg.

Látja ott szerencsétlen atyám házát 1 Mit vétettem hogy fia 
vagyok ?' Váljon elkerülhettük volna-c Frigyes örgröfnak alávette- | 
fősünket? Ártatlan áldozatok vagyunk, ártatlan szenvedők. De ön

jöltevöm, második atyám, önnek köszönöm mindenem, engedje 
meg hogy kissé összeszedjem magamat."

A megszólított nyájas barátságos hangon válaszolt: „ne 
szomorkodj kedves barátom ! ha nehezedre esik a munka hagyd 
fel, szívesen megelégszem előbbi kisebb rajzaiddal, melyekkel oly 
gyengédenleptélmegengem. Vesdféire festményeidet,hagyd abbaegé- 
szen, énlemondok rdlok, ámbár kedvesek voltak előttem,hagyd félbe."

E nagylelkűség megkönyité az ifjú szivét, diadalmasan gyözé 
el kis lelkű beszédét.

„Elmúlt már, uram !“ mondó jóltevöjéhez fordulva, csak egy 
kis jámbor elkeseredés volt, engedje tovább folytatnom festményemet.

„Ezzel gondolatomat találtad el", monda az idősb élénk tet
széssel ; örülök, hogy ez ügyben megegyezőig érzünk és gondol
kodunk ; folytasd kitartással munkádat, én azalatt a lerantei utraj- 
zokat olvasom t s megvizsgálom.

A lelkes művész nyugodtan dolgozott festményein és a tudós 
régiségbuvór éber figyelemmel futott át több csomag iratot. így 
folyt el 2 óra annélkül hogy egyik a másik munkájára csak a leg
kevesebb figyelmet fordított volna, oly mélyen és behatón volt kiki 
saját munkájával elfoglalva.

Ekkor az ifjú hirtelen felállt odanyujtván pártfogójának a 
kész festményt. Elragadtatva ölelte át ez az Örvendező ifjút * már 
már teljes megelégedését akaró nyilvánítani, midőn Becsből egy 
hirnök sietve berohant. A hírnök tudósításának eredménye lön, 
hogy az idősb védcnczével tüstént útiakéit.

„A hir aggályos állapotokról szóit urának I. Károly király 
udvaráról."



Í J  különféle módot alkalmaznak a makacnság kiirtására. Az 
egyik pl. kielégíti a gyermek minden szeszélyét, a másik | 
ellenben testi fenyítéket használ; e két mód a leggyakoribb, t 
Pedig egyik mód sem vezet czélhoz, amennyiben a gyermek j 
szeszélyének kielégítése által nem hogy kiirtatnék a ma- 
kacsság, hanem még mellette az uralomvágy és szenvedély j 
is tápanyagot lel ; a testi fenyíték pedig a gyermeki be- ! 
csületérzést és a rugékony szellemet teszi tönkre.

Azonban jó lélekismerettel bálorkodom felhívni a szü
lőket egy módra., mely által meggyőződésem szerint leg
könnyebben kiirthatjuk a gyermekből a makacságot; ez sem 
nem nehéz, sem nem kivihetleu, sőt gyakorlati is.

Midőn a gyermeken a makacsság első jeleneteit ész
leljük, tegyünk úgy mintha észre sem vettük volna —  
hagyjuk a gyermeket ha talán sir, sirni ; ne beszélgessünk 
neki, ne csititsuk azt, ne jöjjünk viselete felett indulatba : 
hanem legyünk akkor oly közömbösek irányában, mintha 
nem is tudnék, hogy van a világon, s tapasztalni fogjuk, 
miszerint, neki ezen mellöztetés sokkal jobban fog fájni | 
mint, kívánságának ki nem elégitése — s ezen mód csak
hamar kigyógyitandja azt a csak alig keletkezett, de veszélyes 
kedélybetegségébói. j

l ’ákaj György. j

Felhívás
„ Vihar a gyermekkor /eleit" czimü mii megrendelésére.

E mQ 11 nyomatott, ivén a sajtót a legközelebbi na- \ 
pókban hagyja el.

Tárgya a gyermekkor felett el-ol zugó viharoknak azon j 
rettenetes fajtája, mely torok-dipbtberia néven a hazának 
már igen nagy területén szomorúan ismeretes.

(Izélja a műnek : először ezen járványos betegségnek í 
nem mint hangosan lehelne mondani —  a legújabb kút- j 
fő k  után, hanem a mit csendesen szoktunk elbeszélni —  | 
a tapasztalat után lehetséges leírása. Leírás közben az el- I 
niéleti tudomány most uralkodó tételei szentem előtt lebeg- J 
tek.

Nem török, nem rontok tehát a tudomány tisztességes j
és egyszerű ,-.ziunni ékeskedő korlátáin keresztül kasul.

Lord Arundel volt az idősb, angol követ a bécsi udvarnál.— I 
Márványtáblája a híres „Mannora Oxo nicnsia", minden történet 
és régisegkedveln elölt ismeretes és becses.

Az ifjú pedig az örök bitnek örvendő licitár volt, kinek sír
felirata Londonban a Marguretha templomban magyarul követke
zőleg hangzik: Kollár Wenczol, cseh nemes, született Prágában, 
egyike a leghíresebb művészeknek, ki ernyedetlen szorgalma által 
számos müvet hagyott hátra, melyek nevét az utókorban dicsőítik. 
Művészetén először nemes pártfogója Lord Antiidéi ösztönző, 
később a festészet, ismerői altul megkedveltetett és becsültetott. 
Miután számos országot beutazott itt (Londonban) tomettetett el. 
Londonban clt, a papiakban halt meg 1077. év márcz. 28-án, 70 
éves kovában.

Valóban teljes joggal lehet, büszke rád hazád nagy Kollár! 
büszke Németország és az egész világ, büszke nemcsak Európa, 
hanem azon világrész is, mely Amerikának neveztetik, miután 
ott honosított mi meg a művészetet.

Emléked, halhatatlan cseh, örökké fog élni és dicsőségben 
ragyog. Kollár néhány évet Mincheaáter ezredében mint közkatona 
szolgaIt. A Pliil-odelphiai bölcsészeti társaság rendes tagjául vá
lasztó öt. Hondái! ha el Hzarándokoltok Londonba a M. temp
lomba, álljatok meg annak sírjánál, hol nemcsak Csehország, ha
nem az egész világnak egyik legnagyobb festésze nyugszik, és 
ízen teljetek egy könyet annak emlékénél, kit a jövő, mely az elfo
gult múlt Ítéletét méltányosan és helyesen megválloztatta, ismert 
el a kegyes Isten áldásának.

Czélja a műnek másodszor: a torok-dipbtberia gyógyí
tásának terén olyan útnak megösmertetése, a mely a nagyon 
járt országutat követőknél ismeretlen, mert —  — gyaiog- 
ösvéuy.

Nem tudom, hogy a torok-diphtheria viharának idején 
hányán járunk azon a gyalog ösvényen : de az bizonyos, 
hogy én ezen vállalatot minden sikerével és épen nem sok 
sikertelenségével híven leirom, s útközben szerzett tapaszta
lásomat igaz bátorsággal a nyilvánosság elibe bocsátom.

Sok oldalról, de különösen járványos betegségek s leg
különösebben a torok-diphtheria által fenyegetett korunk dol
ga, joga adataimat, felfogásomat megítélni sőt ha úgy tet
szik elítélni.

Függelék képen közlök e műben halálozási statisztikát 
is, melynek szomorú hivatása a Debroczeu város felett két 
és fél éven át dúlt torok-diphtheria járványnak hü képét 
adni.

S öszves leírásom közben eltérek a szaktudományok 
száraz előadás módjától s fejezeteimet általam czélszerünek 
gondolt módon élénkebb olvasmánvnyá tenni igyekeztem.

A  mü tartalomjegyzéke a következő :
Ajánló levél. Előszó. I. A sötét felleg II. Az egyéni 

vélemény. III. A tanú kihallgatás. IV . A Diphtheria. V. 
0 , H6 O j . VI. A kritika. VII. Betegülési statisztika. V III. 
Az emberek réme és a tudomány üldözöttje. IX . Mi van a 
halálhíré könyvében ?

Megrendeléseket e műre alulírott szerző elfogadok folyó 
évi julius hó 10-ig. - -  A megrendelések nevemre Dobre- 
czenbe czimezve posta utalványnyal legkönnyebben eszkö
zölhet, ök.

Egy fűzött péidáuy megrendelési ára 80 kr, bolti ára 
magasabb leend.

A megrendeléskor kifizetett példányok bérmeutes szét
küldése julius hó 5-én megkezdetik.

Hazai lapszerkesztőink közül azokat, kik a közveszély 
egyik fajának elhárítására, s nemzeti irodalmunk művelésére 
szánt emez igyekezetei feleslegesnek nem tartják — tiszte
lettel felkérem lapjaikban e megrendelési felhívás egész tor- 
jedelmü közlésére.

Debreczenben, 1879. évi junius hó 15-én.
l)r. Zelíczy Dániel.

H 1 II E K
— T isztelettel felkérjük lapunk t. helybeli és vidéki 

előfizetőit, m iszerint előfizetéseiket m ielőbb m egújítani sz í
veskedjenek, nehogy a szétküldésben akadály történjék.

— íz léses iskolai zászlót hozatott, Latinovics Istvánná 
őmgysága a helybeli leányiskola növendékeinek, kik az úrnapi 
körmenetek alkalmával használták azt legelőször. Az intézet ve
zetői s növendékei siettek e kegyes ajándékot megköszönni, mely

: alkalommal az elmondott alkalmi énekek és szavallatok teljesen 
| elérzékenyiték a jóltevőt, ki örömét s meleg elismerését fej ezé ki 
, a viszont-meglepetés felett. — Az ily tények mindennél job bán 
i hirdetik Latinovics Istvánná ónagyságának tanügyünk haladása 

iránti meleg érdeklődését s a közjóra irányuló netueskeblü jóté- 
l konyságit.

— Nyugotl pestis. A pénzutalványok kihordása a helybeli 
póstából igen hanyagul történik. F. hó 2l-én ideérkezett utalvány

| 23-án, J2-én érkezett 24-én lön kézbesítve, úgy hogy következe- 
i tesen csak harmadnapra kerül rendeltetési helyére, un sok eset

ben nem csekély zavart okoz.
I — Tűzvész. Múlt vasárnap F 0 k t ü n könnyelmű vigyázat

lanságból tűz támadt és több épületet elhamvasztott. Egy kocsis 
zsebében egy pakli gyufával, a szénapaülásra nappal aludni ment. 

- Alvás közben a gyufa meggyulladt s a mélyen alvó csak akkor 
ébredt fel, midőn ruhája és a széna már lángba borultak.



wavauyiívfz.
N agym érvű szénsavas szikeny tartalmánál 

fogva (10000 súly részletben 33,6839) minden német' 
földi SHvanyuvjzfik között határozottan az első helyet 
foglalja el, s kitűnő hatással bír a vérnek higany sa- 
vasitására, sikeresen műk őrlik a gyomorégés, gvomor- 
gőrcs, gyomorhurut, az úgynevezett hugysav, diáthese, 
föveny, hugy é.-> vesekövek ellen; hasznos szolgálatot 
tesz a köszvény, idült, csuz, idült hólyag- és tüdőhurut, 
epekövesülés. máj eizsirosodás, nyálkás aranyér és gör 
véíykór ellen, mint azt Billroth Bittel, Ültzmann. 
Ivanchich sth. tanárok sokszor eléggé elismerték. — 
De mint felfriagitő s kellemes ita lt is, bor és 
ozukorral, vagy  gyümölcsszörppel keverve 
napról-napra nagyobb té r t foglal el a  bilini 
savanyuviz.

F ő r a k tá r :

EDBSKUTY L.
magyar király udvari ásvánviz-szállitóuál 

BUDAPESTEN, Erzsébetté.- 7. az. 
Kapható minden gyógytárban  és füazerke- 

reskedéaben, úgyszintén vendcglökhen is.

s  /, i i! k ö  r.
Szombaton adatott szinutirünl.ben a már légen előre 

hirdetett, operetté „Szép Heléna" zsúfolásig telt aréna előtt. 
A  kiállítás és játék valóban meg is érdemelték e nagy mér
vű látogatást s a közönség megelégedéssel távozhatott a 
színkörből. Kiemeljük ezennel is Gónaszéldné, a királyné 
játékát s Mezei „Menekíts" királyát, melynél jobb alakí
tást ritkán láthatni. Munkácsi ezúttal igen gyenge g rekedt 
hangon énekelt mi az operett dallamok szépségeiből sokat 
elvont,

Vasárnap, „Falu rossza11 adatott kevesebb közönség
előtt.

Hétfőn „ b'atinitza11 ismétel tetett. harmadizben ; az ope
retté még most is szép számú közönséget vonzott a szín
körbe s azt, egész estén át derült hangulatban tartá. E b 
bon főrésze volt Tiszai (Kancsukofí) alakjának, ki kitűnően 
játszott A  többi szereplők közül még Mezei (Mustapha) 
eredeti alakjára emlékeztetjük vissza olvasóinkat.

Csütörtökön első Ízben adatnak elő „A kornevilli ha
rangok, “ felemelt helyárakkal. j

Ü/ileti tudósítás. j
Baján, 1879. Junius 21-én. j 

Busa 8.70 /.ab 4.65 hab 7.— árpa 4 80 rozs 5.80 kétszeres 6 .— j 
köles 4.60 kukorica 5.50.

Az áruk 100 Icilogr. után. i

Felelős szerkesztő :
Dr. B A P T S O H  SAMU.

— Értesítés. A Bács-Rodrogh megyei községi tanító egylet | 
1879. évi augusztus hó 25-ik és következő napjain Zenta városa- | 
bán tartandó közgyűlésének tételei.

1. Mely módon lehet az eyy tani tóval biró népiskolában a 
törvény által kitűzött feladatot megoldani ?

2. Miként kezeltessék a tanyai iskola, s mily foglalkozási 
rendje legyen, hogy megyénk viszonyait tekintve feladatának meg 1 
feleljen ? (Ezen kérdés teljes megoldását illetőleg czélszerü volna, j 
ha a beküldők Írásbeli dolgozataikat részletes tantervvel világosi- i 
tauák fel.)

3. Helyesen szerkesztett — és a reál tananyagot felölelő ol
vasókönyveit — mellett szükséges-e még a. segédkönyvek haszná- I 
lata is az elemi népiskolában ?

4. Mily eszmék terjesztése, és mily tényezők ismertetése ál- j 
tál működhetik közre a tanító a közvagyonosodás emelésére ? j

Miről az egylet igen tisztelt tagjait értesítvén, felkérem, hogy I 
a fentebbiek közül szabadon választott. — s előadásra feldolgozott j 
tételt legt'öllebb augusztus hó 10-ig vagy közvetlenül, Yagy az il- i 
letö kör elnöksége útján hozzám beküldeni szíveskedjenek.

A nagygyűlés részletes programmja kellő időben fog közhír- • 
ré tétetni. Keit Apáimban, 1879. junius hó 10 én

Schmausz Endre, egyl. elnök.
A bajai „Bárány“ vendéglő nagytermében a helybeli ópi- ■ 

tendő sziuház javára l’o.yó évi junius 28-án műkedvelő ifjúság ! 
által tánczczal egybekötött h a n g v e r s e n y  adatik. Belépti- j 
jegyek: ülőhely 1 frt, állő és karzatjegy 80 kr. — Kezdete 8 ! 
Órakor. — Feiülfizetések köszönettel vétetnek, és hirlapilag nyug- > 
tatnak. — Müsorozat,: 1. Nyitány „Táncrend1* czimü dalműhöz, 1 
zongorán előadják : Horváth Inna k. a. és Matauschek Béla. úr. ,
2. „Alom és való'* Arany Jánostól, szavalja : titokinger László úr.
3. „Beteg leány“ léi fin egyes Egressy Bénitől, énekli: a „Dalkör.“
4. „Le Fuu“ Kalkhreunertól, zongorán előadja: Valentin Júlia le.a.
5. „Bajai tiniéit** Matauschek Bélától, hegedűn előadja a szerző, ; 
zongorán kiséri: Horváth Irma k. a. 6. „Hervoja története*1 me
lodráma. előadják: Stokinger László és Matauschek Béla urak. 7.
„ Ernán iu czimü dalműből bordal, Verditöi; énekli a „Dalkör** 
zongora kísérettel. 8. „Juliid Ouverture** C. M Webertől, előadják 
Valentin Júlia. k. a és Matauschek Béla úr. — Jegyek kaphatók 
Kollár A. könyvkénskedéséhen.
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A legmagasabb kitüntetés az összes nem zetközi és ejjyehb 39í
a becsületrend lovagkeresztje - * :m

és 4  érdemérem,
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Budapest, nádor-uteza 41. szám alatt,
ajánlanak dúsan felszerelt raktárukb ól:

javított  gözmozdonyokat
fa-, szén- és szalmafütésre ;

m
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i'iszögtisztitó készülékkel

malmokat, Backer “le rostákat trienreket
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vti i-Ui állítás lSíH-ban. Arany érem és több más jutalmat nyert
1 •“ 1 ‘ B ~ a  l k u j o b b  -*»>

gőzmozdonyok vaskeretű cséplőgépek, szab. „R0BEY“ féle álló gépek, malmok, stb.-ért.H O B E L r  ‘
B U D A PEST

Irodahelyiség: Gyárholyiség:

IX. üllői■ ut 36 sz. IX. k. Bákos-utc.7sz 12-12

Egyszersmind ajánlunk 
jnrgány-

c sé p lő g é p e k e t,
sor vető-íréi) eket,

EKÉKET, BÓKON.ÁKAT,
Baker"1" rostákat 

trieuröket,
szecsk av ág ó k a t
•íUM ,»*“ «*Si“ *1'- s“ tad’ , ‘,>kerel1' C!,‘|,!' i";km á b a  v e g ó  a a  leg k itű n ő b b  s z e rk e z e tű  g é p -  é s  e sz k ö z ö k e t.

Árjegyzékek és felvilágosítások ingyen és bérment
ve küldetnek meg.

Javított, gőzmozdonyok. £W*Mindennemü ja vitások jól és olcsón eszközöltetnek.UBHATH *■  í AP.SÁ

mezőgazdasági gépgyárosok
P R Á G Á B A N

ajánlják a szilárd kivitel, könnyű járás, nagy 
munkaképesség és tiszta cséplésről legelőnyöseb

ben ismert, úgy rámán álló mint kereken járó

kézi- és járgány
c s é p l ő g é p e i k e t

1 -tői § ló, vagy óBiftrcröig.
Továbbá készítünk különféle nagyságú és elism t 

jó minőségű
tisz tító  ro s tá k a t, k u k o ricza  morzso'.ó- 

k a t  és szecskavágőkat.
Illusztrált árjegyzékek díjmentesen és franco.

21—3G

H á ^ e l a c l á s .
Alulírott van szerencsém a t. közönséget értesíteni, 

misz rint a Rév-utczában lévő 303. számú tehermentes 
házaim kerttel együtt jutányos feltételek mellett eladó és 
azonnal átvehető. Bővebb telvilág03itással szolgál

Yanitsek János,
1 — 3 háztulajdonos.

H i r d e t m é n y .
Hirseh Fülöp csődhiteiezői a csőd beszüntetése iránt 

egyezségre lépvén, a bajai 1355. sz. tjkvben 14G6. hrszá- 
mu, a nyerges-utczában fekvő lákháza, úgy az 1684. és 
1685. hrszámu a szegedi kapuhoz közel fekvő két magtára 
magánúton eladatni határoztatok; — a feltételek iránt 
teljes felvilágosítást adhat a „Bajai kereskedelmi és ipar
bank*1 igazgatósága, va amint az alulirt csődtömeggonduok 
és perügyelő. — Tájékozásul itt csak annyi jegyeztetik 
meg, hogy az ajánlatok az ajánlandó összeg 10°/0-ának 
bánatpénzül leendő letétele mellett a fennevezett hitelinté
zet igazgatóságánál bezárólag folyó hó végéig lesznek meg
teendők.

Baján, 1879. évi junius 12.

Állatja Ottó,
köz- és váltó-ügyvéd.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Bajáu




