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Előfisetési ára k :
Égisz évre . . . 5 fit — kr.
Fél n . . .  2 fit 50 kr.
Negyed „ . . . 1 fit 25 kr.
Tanítóknak egy évre 3 frt — kr.

Hirdetések
a legjiilányosnbban számíttatnak.

A JA
vegyen  tartalmú hetilap.

M  e y  j  e l  e n m  i n á é n  v a s  á  r  n a p.

S ftO rkM B tö .é g
hova a lap szellemi részét illető 

kfizleméuyek küldendők: 
bkjai á llam i tau ltókápacdóben .

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

A küszöböli lévő uj esztendővel 
lapunk Vi l i .  év fo ly a m ú i kezdi meg, 
közel két év óta alólirott szerkeszti.

A lup irányáról felesleges részlete
ket Írnunk ; mindenki, ki eddig figyelem
mel kisérte, meggyőződhetett, hogy or
szágos vagy városi politikát nem űz, 
hogy egy országos vagy városi pártnak 
sem áll zsoldjába, hogy egy felekezet- 
nek sem szegődik uszályhordozójává. - 
Minden tekintetben függetlenül és elfo
gulatlanul figyelemmel kiséri a város, az 
ország s a külföld inivclödósi, gazdászati 
és ipari fontosabb mozzanatait, dicséri 
és ajánlja mi arra méltó, korholja az 
igazság szavával és ostorozza a gúny 
fegyverével, mi erre érdemes — sine 
ira et stúdió, egyéni vagy párti tekin
teteket irányadóul neui ismerve.

Uj évvel nyitja meg helyiségét a 
most alakult „nemzeti casino", melynek

7 Á & €  SA .
A krrek világon ■ . .
A kerek világon 
Nincsen szebb lány nálad ! 
Hogyne szeretnélek,
Hogyne imádnálak !

Nincsen olyan szép a 
Csillag ragyogása,
Mint a te szemednek 
Csillogó járása.

Mosolygásod szebb a 
Hajnal hasadásnál,
Nevetésed a vad 
Galamb kaczagásnál.

Liljomhnjlongásnál 
Könnyebb a járásod. 
Szellöenyelgésnél 
Kedvesebb játszásod.

Leggyönyörűbb álma 
Te vagy a lelkemnek, 
Tündérkirálynéja 
Szerelmes szívemnek.

A kerek világon 
Nincsen szebb lány nálad! 
Hogyne szeretnélek 
Hogyne imádnálak!

Száva János.

Z o m b o r i k ró n ik a .
(Memorandum a dalárdához. „Bácska." „Bácskai 

Naptár.* .Tarkaságok - Mfikedvelfik.)

Van Zombomak egy dalárdája, mely 
országos hírnévvel dicsekszik; bizonyítják 
ezt a hírlapok, bizonyltja Szeged s Kolozs-

czélja pangó fii ’ ,-*ü életünket dér- |
j mettségébő! féltői 
! és mivel!;' 

n legnagyobb
Szécli.őí\i eszmeitől áthatva, mindazt 
ő n i n i .  támogatni és ápolni, mitől 
nemzeti jövőnk, második ezredéves fenn- 

i maradásunk függ. Lapunk ezen casino 
I „szája" lesz, s a casino tollforgató tag

jainak Ígéretét bírjuk, hogy lapuukat, 
mint a nemzeti casino orgánumát, teljes 
erőből támogatni fogják.

: Ila lapunk fenállása számos elófi-
| zető által biztosítva, szellemi harezosok 
; gyiilhelyévé válik, nem csak nyílt sisak- 
i kai, hanem kellő fegyverrel és vérttel 

kezdjük meg a V ili .  évfolyamot.

j  Kd tehát, munkások, a nemzeti mi- 
veliul'"', a nemes társaséiul és össze
tartás valamint városunk felvirágoztatása 

, érdekében és nevében sorakozzunk ; fel, 
nagyérdemű olvasó közönség, pártold és 
támogasd szellemi munkásaidat!!!

Az előfizetési ár a régi marad :

vár, bizonyítja Iluber, Hubai, Aggliázi művé
szek nyilatkozata, bizonyítja a közvélemény ; 
elismerik ezt még olyanok is, kiknek hig velejü 
agyából még most sem párolgott el ama 
bit, hogy a dalár-ogyesülot nem egyéb mint 
a dal magasztossá útiak örvc alatt német 
schuszterek- meg schneiderekből összeszövet
kezett „Sauf-Sttuger-Compagnie." Ezek a 
zombori dalárdának szerecscnei: dalolhatsz 
nekik, moshatod őket — feketék maradnak.

Országos hírű dalárda ! . . Honnan van 
mégis, hogy e jeles dalárda nemcsak pár
tolásban nem részesül, de a divatos „deficit" 
szégyenes terhe alatt senyved ? . . . Vala
mennyi kisebb-nngyobb ok véleményünk sze 
rént egy tő ok körül izeg-mozog: a dalár
dába belccsnpott a p o l i t i k a i  Igen po
litika. de nem azaz észszerű politika; mely 
a helyi viszonyok, körülmények szülte érde
kek szálait a dalárda erkölcsi és anyagi na
gyobb felvirágoztatására tudná összefonni; 
bánéin olyan politika, a mely politizál, a mely 
a dalmíivészetből nemzetiségi kérdési csinál 
egyszer mindenkorra kitörülvén műsoraiból 
a német és szerb szövegű dalokat. Mily fél
szeg eljárás ez a dalárda programm-csiná- 
lóitól, az alábbi sorokból láthatni.

Először : vannak a dalárdában oly ta
gok, kik mint magyar alattvalók magyar 
érzclmüek, de német nyelvűek. Szeretnek 
dalolni, azért tagjai a dalárdának. A dalban 
úgy van teljes élvezet, ha nzt a mit dalol
nak érezzük ; de miként élezzünk, ha a dal 
szövegét nem értjük ? Kérdjük, hol van az 
ily tagoknál az élvezet ? — pedig ezért tag
jai a dalárdának. . . Nem-e kínlódás ezekre 
nézve folytonosan lG-od kóta szerint allegro 
tempóban oly szöveget olvasni, melyet sem 
helyi • a11 kiejteni, sem megérteni nem képe
sek A méltányosság nem azt követelje, 
ho;-v az ily tagok kedvéért német szöveggel 
i- daloljon a dalárda? Apropo: kiért vagy

Egész évre . . 5 frt — kr 
Félévre . . . 2 frt 50 kr 
Méptanitóu&k egész

évre . . . 3 frt - kr.
Baján, 1880. deczember havában.

Ninay Lajos, Dr. Bartsch Samu,

S ze ré n y  e lm élk ed és a  B a já n  
a la k u ló  f r a n c z ia  eg y le t  

fe le tt.
Az öröm és benső elégtétel érze- j 

tével üdvözlőm mindenkor szülővárosom 
társadalmi terén meginduló mozgalmak 
legparányibb uyilvánulásait is, a melyek 
hosszú vajúdás és küzködés után sociális 
életének felszínére vergődtek.

Tisztelet és hódolat tehát ama lelkes 
és miveit szellemű hölgynek, kinek buzgó 
kezdeményezése folytán egy franczia egy
let életbeléptetése Baján is napirendro 
lón kitűzve, tisztelet és becsület ama 
férfiaknak, kik tevékeny közreműködésük
kel c szép és nemes eszme megtestesitéséu 
fáradoznak — én is, kinek bizonyára 
senki sem fogja szemére lobbanthatni a 
nemzeti chauvinismus ama hangoztatását: 

„Extra Hungáriám non est vita 
Si est vita, non est itau.

én is örömest és feltétlenül hódolnék 
meg a kor követelő szózatánál.-, mely 
a franczia nyelv és műveltség minél 
szélesebb körökbeni terjesztését és 
meghonosítását oly fennen hirdeti ha 
nem érezném égető szükségét az élet 
praxisa, valamint a nemzetgazdászat meg
győző érvelése által egyaránt javait té
telnek, miszerint Baján is első sorban 
az elsőrendű szükségleteket, és csak az
után másod és harmad sorban a fény
űzés követelményeit — kellene kielégí
teni.

Nem egy kizárólag a franczia nyelv 
mivelését feladatául valló egyletre — 
melynek különben szép czélja magán- 
szorgalom utján is elérhető, van Bajának 
szüksége, nem oly társas körre, mely ha 
kivetkőznék is a barátságos összejövetel 
jellegéből és széllesebb alapokra fektetve, 
tán alapszabályokkal ellátva szerves egész- 
szé tömörülne is, sem volua képes egy 
pár excellence magyar város társadalmi 
törekvéseivel azonosulni, sociális életének 
kiegészítő részévé, hathatós tényezőjévé 
és emeltyűjévé bármily kedvező feltéte
lek mellett is válni, de igen is, eluta- 
sithatlan és mélyen érzett szüksége van 
Bajának egy oly társas egyletre, mely 
hazafias szellemben, és első sorban a 
honi nyelv ápolása és növelése mellett 
hivatva volna, parlagon heverő és tes- 
pedő társadalmi életét feleleveníteni, e 
tetszhalottat hosszú aléltságából vidá-

miért van a dalárda V Önmagáért-e vagy 
a közönség mulattatására, vagy mindkettő 
végett. Ha önmagáért, akkor helytelenség, 
egyes tagokat az élvezettől megfosztani; lm 
a közönségért van — mit nem hiszünk, 
mert közönséget dalestélyeken nem látunk 
— akkor megint helytelenül tesz a dalárda: 
van ugyanis egész serege a német ajkú pol
gároknak Zomborhan, kik rosszul vagy sem
mit sem tudnak magyarul, de lm tudnak is 
anyanyelvűk német lévén jobban szeretnek 
németül beszélni, jobban szeretnek német 
dal által felvidulni, — következőleg oda 
mennek, hol német dalt is hallanak — és 
így a dalárdában nincs számukra hely. De, 
hogy a syllogismust befejezzem . . . vagy 
mindkét célért van a dalárda, — ez esetben 
ellene állítom a már felhozott kettős czáfolő 
érvet és azon következtetést vonom le, hogy 
miután a dalárda eljárása tekintve a rész
letes czélokat helytelen, úgy akkor az hely
telen tekintve az össz-célt is. — íme egyik 
oka a pártolás hiányának.

Másodszor: Zombor lakosságának majd
nem fele szerb nemzetiségű. Szellemi és 
anyagi téren, értelmiség- és vagyonra arány
lag túlsúlyban vannak, magyarul is jobban 
tudnak mint sok dalárdista. Miveltségüknél 
fogva pártolják a dal művészetet is : alig van 
jobb család a hol nem volna zongorajáték és 
dal. Hogy nagyobb előszeretettel viseltetnek a 
szerb minta magyar dal iránt, vagy a duda és 
tambura mint Ilerzenberger bandája iránt, 
igen természetes ; de nem azért teszik ezt, 
mintha a dudában vagy a szerb dalban több 
művészetet látnának mint a magyar dalban 
vagy Ilerzenberger hegedűjében, hanem mi
vel a titokzatos nemzetiségi érzületre ama
zok nagyobb varázszsal birnak. De azért 
szívesen meghallgatják a magyar dalt, ma 
gyár zenét is. A dalárda közel múltja bizo
nyltja, hogy valahányszor a koncert vagy

dalestély műsorába szerb dal vétetett fel, a 
szerbek tüntetőleg vettek részt; mióta azon
ban a dalárda a szerb dalt a műsorból kitö
rölte, mióta a szerbeket ignorálja, igen ter
mészetes, hogy ezek is öt minden uimbusa 
daczára ignorálják. — íme a pártoláshiány 
második oka.

Harmadszor: a dalárda a polgári ka
szinótól kap termet, fűtést, világítást, — a 
caszino pedig ezért a dalárdától nem kap 
semmit és igy a dalárda a kaszinónak teher 
és pedig kettős teher, mert a) a kaszinónak 
vannak kiadásai, melyek meg nem téríttet
nek, tehát anyagilag károsodik ; b) erkölcsi
leg sincs öröme, mert kaszinó és dalárda 
oly viszonyban állanak egymással mint egy 
zsémbes napa a még zsémbesebb menyével, 
egymással farkasszemet néznek. Bármennyire 
vizsgálódunk, e viszonyon mentő okot nem 
lelünk : mindig úgy találjuk, hogy a dalárda 
a kaszinó jótékony emlőin táplálkozó gyer
mek. A „Bácska" egyszer úgy okoskodott, 
hogy ha a kaszinó alkalmat ad biliárd- 
kártya-, koczka stb. játékokra, miért nem 
tehetné ezt zenészeti kedvtöltés tekintetében 
is? Ezen okoskodás ép oly helytelen, mint 
a minő összeférhetlen zenede és kláberte- 
rem, meg a kaszinó alapszabályaiban a szó
rakoztató dolgok közt nincs dal; nincs zene, 
és ha — föltéve, hogy van, akkor a ka
szinónak jogában áll ép úgy dijjat követelni, 
egy fél órai klarinétozásért, mint egy fél
órái biliárdért. Midőn ily körülmények forog
nék fen kaszinó és dalárda közt csodálkoz
hatunk-e, ha a kaszinó a dalárda koncertjein 
nem vesz részt.

Negyedszer: nagyobb jövedelem (?) 
végett a dalárda tánczczal köti össze esté
lyeit ; megjelenik egy kis tánczkoszoru fonva 
vidor kedélyű leánykákból, kikuek tánezra 
viszket a talpuk, apró szájuk meg folyton 
cseveg; a koszorú lánczszemei közt ott Iá-



mabban pezsgő életre* támasztani, az el
szigetelt és exlusiv körök összpontosí
tását elősegíteni és — last nőt least — 
a felekezeti osztályok közt alkalmilag 
feltornyosuló válaszfalakat halomra döu- 
teui. -

Elegendő, úgy hiszem, ezen egylet 
feladatát csak ily általános körvonalok
ban jelezni, miután a programul rész
letezése a helyi viszonyok é3 sajátos 
körülmények befolyása alatt áll.

És ha majdan ezen eszme elhintett 
magva, — hála az ügy buzgó párto 
lásának — szülővárosom minden szép 
és nemes iránt fogékony talajában meg- 
fogamzott, ha a gyenge csira életképes 
tölgygyé izmosodott, esak akkor nyo
mulna táu újra előtérbe egy franczia 
egylet alakításának mellékes érdekkel 
biró kérdése.

Azt fogják tán sokan érvelésem 
ellenében felhozni, miszerint az egyik 
nem zárja ki a másikát, és miizeriut 
mindkét egylet békésen folytathatná egy
más mellett áldásos működését ? Meg
engedem, hogy a fővárosban, a culturai 
és szellemi törekvések eme gyupontjában, 
igen de nem egy kis városban, mint 
Baja, hol sokkal fokozottabb mérvben 
áll az, hogy az erők szétforgácsolása 
nagy és biztos eredményeket nem szülhet.

Ép azért óhajtanám, hogy Baján, 
a quantitative ’es qualitative egyaránt 
vérmes reményekkel kecsegtető társa
dalmi tényezők vállvetve és egyesült 
erővel törekedjenek, — nem egy oly 
távoleső, és másod vagy ép harmadreudü 
czél megvalósítására, mint a „cercle 
francai8“ életbeléptetése, hanem egy a 
fennebbiekben áítaláuosságban vázolt tár
sas kör megalakítására, mely, hogy nagy 
hézagot volna pótlandó, azt erősítem, 
úgy hiszem, felesleges.*)

Utalni volt szándékom egy Baján 
általánosan és mélyen érzett hiányra, 
mely a beköszöntő tél hagyományos

•) fcreztuk ily .társas kör* hiányát, s ezen 
érzettől áthatva alakította meg nehány a közjóért 
önzetlenül lelkeiülö hazafi a közelgő újév napjan 
megnyitandó .nemzeti casinot*1, melynek megkoze- 
litőleg másfél száz tagja a társas összejövetel és ba
rátságos eszmecsere utján a fontosabb társadalmi 
problémák megvitatását a nemzeti miveltség ápo
lását és terjesztését hőn óhajtja. Szerk

unalmásságával szemben az időszerűség 
! kellékét sem nélkülözné ; de ha a meg

pendített eszme nem is találna rokon
szenves visszhangra, ha nem is vállal
koznék senki e kétségkívül fáradságos, 

| — de hálás feladat megoldására úgy 
szolgáljon nekem, hacsak rclativ viga
szul is ama gondolat, miszerint a fran
czia club hívei ernyedet.lenűl haladnak 
tovább a megkezdett ösvényen és hogy 
Rousseau s Voltaire szellemének tisztelői 
igénytelen felszólalásomat csak ama me
leg éideklődésnek fogják betudni, mely
ével a távolból is szülővárosom kebelé
ben meginduló társadalmi mozgalmak 
iránt viseltetem.

(Budapest.)

Lemberger Ármin.

S zín észe t.
Szombatou folyó hó 11-éu a kitű

zött „Fatiuicza* cziraü operette helyet 
Kocsis Irma rekedtsége miatt „Kisasz- 
szony feleségem* czimü kedves zenéjü 
operette adatott majdnem telt ház előtt. 
A közönség az elő nem adott operetteben 
a helyettesitett mellett ugyan nem sokat 
vesztett, de csak utolsó pillanatban ér- 
tesülvén a helyettesítésről első megle- 

! petéiében nem élvezte úgy a kitüuően 
j előadott darabot, mint élvezhette volna 
j és élvezte volna más körülmények kö- 
I zött. Meglepetéséből felocsúdván a ki- 
1 tűnő előadás mellett azonban csakhamar 

neki melegedett a közönség is, és égj
él vezetesen töltött estély emlékével meg
elégedetten távozott, miután a szerep- 

i löknek több Ízben megérdemelt tapsokat 
juttatott vala.

Vasárnap 12-én Győri Vilmos „Nó- 
tás Kata* czimü népszínműve adatott 
szép számú közönség előtt. Az előadás
ról, mellőzve az egyes szereplők jó és 
itt ott gyenge játékának és énekeiknek 
szellőztetését — azt mondhatjuk, hogy 
a közönséget kielégítette, s csak he- 
lyenkét mondhatta a z t: „jobb is le
hetne* !

Kedden 14-én ötödször láttuk a 
cassadarabot : „Boccaccio‘-t. Ez alka

lommal már lázult a közönség kíván
csisága, mert bizon alig telt meg félig 

1 a ház, jeléül annak, hogy „Boccaccio* 
sem az a mü, a mely a közönség kí
váncsiságát oly magasra csigázná. A 
szereplők nagyrésze a veszedelmes hu
rutban szenvedett, s ezért több részlet ki
hagyatott. Ouriosumként felemlítjük, hogy 
Pietró herczegct Tharaszovits Mat.ild já t
szotta, hogy minő sikerrel (?) arról 
hallgatunk.

Szerdán CJsiky Gergelynek „Muká- 
nyi* czimü vigjátéka került nálunk elő
ször szilire zsúfolt ház előtt. A műnek 
czél ja ép az, a mi a „Proletárok* é : 
nevetségessé tenni a társadalom egyes 
alakjait, kik mindenbe kapaszkodnak, 
hogy hírnévre tegyenek szert, s hogy 
olyanoknak tartassanak, a kik a rang- 
jokhoz mért költekezést könnyen elbír
ják. Ilyen eseteket tesz nevetségessé 
Csiky mindkét müvében, s helyesen is 
oldja meg feladatát. „Mukányi“-ban a 
darab hőse „Mukányi," hogy óhajtott 
czélját elérhesse, mindent felhasznál.

Mukányi {Hegyi) vidéki alak, ki, 
hogy elnyerje a „királyi tanácsos*-i czi- 
inét, s hogy egy „kis* érdemrendet nyer
jen, mindenre kész. Elvállalja a termé
szettudósokat elszállásoló bizottság el
nökségét, s az érkezőkhöz beszédet akar 
taitani, de beszédének csak elejét képes 
elmondani, s hogy beszédének nem tu
dása fel ne tűnjék, a környezettel foly
ton „éljen“-eztet, s ekkor azzal végzi: 
hogy a határtalan öröm még szóhoz 
juttatni sem hagyja.* Ekkor jő Zápolya 
Ignácz (Vedress) magyar nyelvtudós, ki 
mindenkit félbeszakít, ha nem „magyarán* 
beszél. Mukányit majdnem kétségbe ejti, 
midőn az általa mondott „hordár* szót 
„hordó*-ra igazítja ki, s őt nem az el
szállásoló bizottság elnökének, hanem „a 
szállók kiosztásával foglalatoskodók elöl
ü lő jén ek  mondja. — Nagy borzalmára 
Mukányiuak, minthogy hat rendbeli la
kás közöl egyik sem tetszett Zápolyá- 
nak, a nyelvtudós hozzá jön lakásra. 
Majd Kozák Manó (Peterdy) fővárosi 
birlaptudósitó jő nyakára és behálózza 
őt s több nevetségei jelenetet produkál 
vele. — Mukányi uagyravágyása tudo

mására jön a főispán unoka-buga Ellá
nak (Tőkés Emília) s ez megigéri, 
hogy kieszközöl ueki valamiféle magasabb 
kitüntetést, a mely nem más, mint a 
„kir. tanácsosai cziin, a mit nemsokára 
követni fog egy érdemrend a „báró* 
cziin kiséretóben, de oly feltét alatt, 
ha Szeredyt (Bokor K.) elűzi házától, 
ki Piroskába (Csókáné) szerelmes, előbb 
azonbau Ellát szerette, — tehát, hogy 
Szeredyt magának Piroska kizárásával 
biztosítsa, mit, a ciinkóros Mukányi meg 
is igér és Szeredyt leánya fájdalmára 
elűzi a háztól, de mint mondja „nem 
üres kézzel.* E jelenetet Kozák egy 
szekrényben végig hallgatja, s midőn 
Mukányi az Ellának szánt ékszereket 
(mit az visszautasít, csak egy „sárga 
szőlő fürtöt zöld levéli.*I* fogad el) a 
szekrénybe akarja tenni, hol épen Kozák 
„8tenografirozott“ — kilép a journalísta 
és amaz ígéretre bírja Mukányit, hogy 
nevelt leányát Margitot (Garay Lenke) 
neki feleségül adja, s ó ezért kieszközli 
számára czikkeivel az óhajtott „királyi 
tanác808*-i czimet. Hogy kérelmének na
gyobb súlyt adjon, felolvassa előtte köz
lendő életrajzát, -  de kettőt ir és olvas 
is fel, az egyiket, melyben égig magasz
talja csak azon esetre Ígéri közleni, ha 
Margitot rábírja arra, hogy nejévé le
gyen, a másikat, a gyalázót, a melyben 
minden rosszat mi létezhetik, elmond 
róla, azon esetre Ígéri közloni, ha terve, 
kérelme nem sikerül.

Természetesen a czimvágyú Mukányi 
oda Ígéri Margit kezét és bízik diadalá
ban. Mukányi ellen azonban még az 
ég is összeesküdik, mert Margitot Vár- 
konyi (Győré) szereti, s mert megérke
zik Kozák lapja Mukányi életrajzával, 
a gyalázóval, melyben mindazon csúfsá
gok, melyeket Kozák felolvasott, szóról 
szóra olvashatók. E  tettéért Kozákot 
Szeredy és Zápolya párbajra hívják, el 
is fogadja, de kiköti, hogy 90 lépésről, 
Zápolya meg yitézebbül odaveti „100 vagy 
semmi.* A  kulissák mögött Szeredy, 
mivel ó vele nem akar vívni Kozák — 
ezt felpofozza, a mi annyira hat Muká- 
nyira, hogy visszafogadja ót és oda adja 
Piroska kezét, a mit azonban már Zá-

tunk összekötő kapcsokként nehány komoly 
arczu mamát vagy papát, kik szeretnék a 
dalt meghallgatni, de lehetetlenség: elül- 
hátul zsibaj, e zsibajba belekontráz a da
lárda és kész a bábeli chaoaz. A programm 
végével a dalárda mélyen meghajtja magát 
a meleg részvétért, a bevételt zsebbre vágja 
a czigány, és a dalmúzsa oltárán annyi 
szorgalommal áldozó dalárdáé a deficit. A 
dalt igazán kedvelők ily estélyekre nemjö- 
nek, mert úgy sem hallanak semmit; a kik 
jönek — tánezért jőnek és azért zsibongnak, 
kivált ba rőfös programmal állnak szemközt. 
— íme egy negyedik oka a pártolás hiány
nak.

Mi tehát a dalárda teendője ? röviden 
elmondjuk nézetünket.

Ha a dalárda magyarosítani kíván, 
ezt okkal-móddal tegye: a magyar dalok 
közé keverjen német és szerb dalokat s igy 
izleltesse és szerettesse meg a német és 
szerb atyafiakkal a magyar dalt, a magyar 
dallal a magyarságot, — de nem tüntetőleg 
egyszerre sem németül, sem szerbül nem 
dalolni. — Rendezzen a kaszinó javára egy
két dalestélyt, hogy a kaszinónak kárpótlást 
nyújtson s vele jó viszonyba lépjen ; mert 
majd valamely nap szép reggelén vagy bi 
borpiros alkonyatán a kaszinó fölmondja a 
dalárdának a barátságot és ezzel a dalárdá
nak „Krach* órája ütött, mert anyagi hely
zetének nyomasztó súlya alatt meghal, — és 
Bírja felett a polgári kaszinó megmarad a 
régi napirenden. — Végre a ki magyarosí
tani akar, az legyen mindenekelőtt önmaga 
jó magyar, vagyis a dalárda magyarosítsa 
előbb önmagát: a német nyelv helyett a 
magyart használja sűrűbben házi nyelvül.

A „Bácska" az uj szerkesztő kezében 
elég régi, hogy felette dicsérő bírálatot 
mondjuuk. — Egy hibája van, hogy Schwarz- 
gelb , nem szellemileg, hanem testileg, ezt 
ellenségei sokszor szemére vetik. Mi nem 
tudjuk, hogy melyik papír szebb, jobb vagy 
elegánsabb: a fehér-e vagy a sárga; vagy 
melyiktől vakul meg előbb az olvasó: a fe
hér vagy a sárgapapi rtó l; — de annyit 
merünk ráfogni, hogy nagyobb gonddal szer
kesztett és nagyobb csinynyal kiállított pro- 
vincziális lap aligha létezik széles Magyar- 
országon. A dicsőség tölgyfakoszorujában 
osztozik mindenesetre „a büdös hal fejét 
folyton püffölő* garai levelező is. . . .

„Bácskai Naptár* a „Bácska* elsőszü
lött magzata. Nincs semmi kalendáriumos 
kinézete. Olyan naiv, gyengéd, mint valami 
„latin igeragozástan.* Belsejében hiányza
nak a vörös betűk és a hasznos mulattatók, 
mik inkább bele valók lettek volna, mint 
az a légió apró-cseprü hivatalnok. És az a 
temérdek kilómeter! . . No de elsőszülött- 
uek elég rósz. Reményijük, hogy a másod- 
szülött 20 krajcárért rikítóbb lesz.

„Tarkaságok* czim alatt Radics György 
költeményeket tesz közzé. Azon versekből 
ítélve, melyeket szórvást tőle olvastunk, 
hisszük, hogy c furcsa cim daczára is müve 
az ízlésnek meg fog felelni.

Üdvözöljük a nőegyletet a cselekvés 
terén, melyről úgy látszott, hogy már-már 
lelépett. Üdvözöljük a két jótékonyczélu 
műkedvelői előadásért; jövedelmük által a 
nöigjlet nemes czéljui megvalósításához egy

lépéssel közelebb van. E műkedvelői előadá
sokat a nőegylet egy lelkes tagjának Kórics 
Eszter 6 nagysága buzgalmának köszön
hetjük. Tekintélyes anyagi körülményei, le
bilincselő modora feljogosítanak minket ama 
reményre, hogy a jövőben is a jó ügyért 
minél többet fog tenni.

Az első műk. előadás nov. 20-áu volt: 
„A jó hazafiak* Toldy Isvántól. A mily nehéz 
darab műkedvelőknek, ép oly unalmas a 
néző közönségre ; hogy a darab mégis sikert 
aratott, ezt a közreműködők szorgalmának, 
ügyességének, és az igazgató fáradozásá
nak kell tulajdonitanunk. Az igazgatót Al- 
földy Jenő urban tiszteljük; érdemei a nö- 
egylet által a nöegyleti titkárság betöltésekor 
bizonyára méltányoltatni fognak, — lega
lább egy kissé megbízik. A színigazgatók 
nem szoktak a légnemű testekhez tartozni. 
—- A közreműködő személyek : Dr. Csiháa 
(Egerváry főispán), szulónias magaviseleté
hez illő szerep. — Ifj. Pál (Bogossy Gáspár), 
a színpadon is mosolygó phlegma. — Matya- 
sovszky Dezső (Farkas Márton), első fellé
pésében dicséretesen szerepelt. — Mocsári 
(Dombi Adolf) mint a sas a többi szárnyaso
kat úgy múlta ő felül játszótársait. Az ember 
azt hinné, hogy a színpad műhelye 8 nem 
az illctéki hivatal sötét termei. Az állam 
számára tud illetéket kiszabni, de a tehet
ségei után neki járó illetéket nem tudja be
hajtani — a mostoha sorstól! . . . Bicber 
(Fohér Mór) és Heintz (Kolompos Pál), an
nak testes de ruganytalan, ennek rugauyos 
de testnélküli fisztnla hangja sokat elvont jó 
játékuk értékéből. — Turszky Jenő (Kovács 
Aladár), a próbák alatt meglátszott, hogy 
már rég nem tanult kívülről ép ezért vára
kozáson felül jól játszott. — Tribil (Sólyom 
Benedek) csak ő tudott lelket önteni ama 
hosszú fád részbe, mely neki jutott szerepül. 
Karvázyné, Lovászi Aranka, Stípicsnó úr

hölgyek ismeretes gyakorlott műkedvelők.
— Trischler Nina (szobaleány), az egyszeri 
ifiurnak is a házi kisasszonyok közt legjob
ban tetszett a szobaleány. — Berci nagyon 
jó alakította a vendéglőst. — Komlossy 
(inas), elöre-hátra felé kinyúló nagy terjedel- 
mességével a fürge inas nevetséges iróniája.
— Minden megjelenése nevetésre fakasztotta 
a közönséget.

Nov. 28-án volta másik előadás: „A 
házasítok* Bérezik Árpádtól. Személyek : 
Nagy Irma (Nagylakiné Klári) sokan uem 
ismerték, mi jó játékát még érdekesebbé 
tette. — CzirfuBZ Irén (Laura unokahuga), 
szerelmesét nem találta el. — Berényi \  ilma 
(özv. Elekesné), szép kedves alakjával még 
igézóbbb lett volna, ha hangosabban beszél. 
Szauerborn (Arabró Endre) mint a rósz diák 
nem tanulta meg leczkéjét. — Pilaszánovies 
(Mácsik Náczi) természetesen játszott. — 
Tárczay Jozephin (Teréz neje), az előadás 
dicskoszoruját ö nyerte cl. — Falcione Milla 
(Csomoné), senki sem várt tőle annyit. A 
többit lásd fennebb.

Mily bölcsen tenné a nőegylct, ha a 
dalárdával népszínműveket adna elő. Meg 
vagyunk győződve arról, hogy e két egylet 
összemüködvc a humanismusnak messze jö
vőre kiható áldozatokat hozhatna. Ily módon 
a dalárda fellépései a mindennapiasságból 
kivetkőzve fontosabb szinezetüekkó válná
nak és nem pazarolná folytouosan tehetségét 
a „céltalanul megy a fnkó* üres dalesté 
lyekre.

Monté-Kaszinó.



pólyának is odaígért. Zápolya ragasz
kodik egész addig, miguern Piroska egy 
Várkonyi által irt dictiót mond Zápo- 
lyának, mely telve van germanismussal. 
Ez annyira dühbe hozza Zápolyát, hogy 
lemond Piroskáról, mert „ki nyelvében 
barbár, az szivében is az.“ Így Piroska 
mégiscsak Szeredyé lesz. Mukányi azon 
bán nem érte el óhajtott czélját, a melyre 
annyit áldozott — a kir. tanácsosságot, 
a minek indoka a Kozák által irt élet
rajz, de azért uem mond le arról, hogy 
őt még valaha fogja illetni törvényesen 
a „nagyságos* czirn. Még utolsó szava 
is „van még remény.“

Íme ez a darab változatos tartalma, 
a mely folyton vig kedély hangulatban 
tartja a közönséget, különösen Mukányi 
nagyravágyás szülte tettei hatottak leg
inkább. A szerző elérte czélját, a ne
vetségessé tételt és a társadalmi fonák
ságok és viszás mozzanatok kigúnyolását, 
de uem érte el azt a mit leginkább 
elérnie kellett volna, hogy a „ v í g j á t é k *  
kellékeinek tökéletesen megfeleljen, mert 
ennek ugyan czélja a nevetségessé tétel, 
de czélja az is, hogy a hős a darab 
végén nevetséges tetteit önmaga lássa 
be és mondjon le minden jövőben általa 
producálandó nevetséges tettekről, a mit 
Mukányi uem tesz, mert még utolsó 
perczben is remél, reméli, hogy kir. ta
nácsos lesz. „Nevetve oktatni* czélja a 
vígjátéknak, már pedig a hős nem okult, 
nem bánta meg tetteit, s ezért a darab 
inkább bohózat, mint vígjáték, bár mint 
bohózat sem felel meg mindenben a kel
lékeknek külöuben legyen a darab czime 
vígjáték vagy bohózat, a közönség kitü
nően mulatott. A darab tőröl metszett, 
a hivatásukat híven betöltő alakjain. Ifj. 
Varga Gergely, ki alig 10—12 éves 
ficzkó s már is lapot szerkeszt, vágás 
akar lenni a vidéki hírlapírókra.

A szereplők sikert arattak. Hegyi 
elejétől végig a nagyravágyót oly pom
pásan adta, hogy a számtalan taps és 
kihíváson kívül kell hogy mi is dicsé
rettel halmozzuk el, mondjuk, hogy ő 
kitűnő alakitó és nagyszerű előadó, ki
nek Mukányi szerepe örökre babért 
szerez, mert nagyon kevés vidéki színész 
lehet, ki e nehéz szerepet elejétől végig 
oly sikerültén, oly élethün játsza el, 
mint ő, az est fénypontja. Vedrese is
mét bizonyságot tett tehetségéről, őt is 
a dicséret méltán illeti, mert oly eredeti 
alakot mutatott be e szerepben, a minőt 
aligha látunk egyhamar színpadunkon. 
Peterdy igen ügyesen bonyolította le 
szerepét; a journalistát élethű alakban 
mutatta b e ; őt valamint az előbbieket 
többször ki is hívták. Tőkés Emília 
mint rendesen, pompásan játszott. Csó- 
káné naiv kedvességével és ügyes játé
kával köztetszést nyert. Olasz Terka 
(Olga) jól játszott. Bokor K. ellenben 
inkább Ella gyermekének, mint kedvesé
nek látszott.

Csötörtököu ismételték Mukányit.

Aquillo,

T ekin te tes szerkesztő  ttr  !
A „Bajai Közlöny* f. évi lül-ik szá

mában a inagy. orsz. segélyzü nőegylet 
b a j a i  {I?) fiókja elnöksége részéröl a 
„közönség köréből* egy felszóllalás jelent 
meg, mely — elég tapintatlanul — jótékouy 
egyesületi ügyeket hírlapi polémia tárgyává 
tesz, — s a melyre nézve az igazság felde
rítése szempontjából szükségesnek tartjuk 
röviden a következőkben válaszolni:

A magy. országos segélyzü nőegylet 
(vörös kereszt egylet) megalakulása után, 
annak Budapesten székelő központi választ
mánya az egyes vidékeket fiók egyletek ala
kítására hívta fel; e végből a már létező 
s jobbára helyi érdekű czéllal bíró humánus 
nöegyleteket, tagok gyűjtése és fiók egyle
tek alakításával megbízta. — Baján tudva
levőleg két nöegylet lévén, azok mindegyike 
kapott ily tartalmú megbízást.

A bajai izr. nőegylet ennek folytán 
meginditá a tagok gyűjtését és megalakító 
a m. orsz. segélyzö nöegylet egyik fiókját 
Baján (állítólag még f. évi márczius hóban) 
— A bajai első nőegylet később kezdvén 
meg a gyűjtést, később is alakítható meg a 
másik fiókot. — Az először megalakult fiók-

egylet az alapszabályok elleuére, mely 
megengedi, hogy nem csak egyes városok 
egyes kerületei, de sőt népesebb falvak egyes 
részei is külön alakíthatnak fiókot, — ma
gát. bajainak (minden más jelző nélkül) ne
vezve, — eleve mintegy kizárandó a többi 
fiókokat, s igy az egyedüli kizárólagosság 
és szabadalom jellegét vindikálta magának 

elég naivul; - legalább erre mutat
felszólalásának azon kitétele : „mely szerint 
csupán ii képviseli egyedül az országos egye
sületet Baján,a erre mutat a in. fíó 25-ről 
22. sz. a. az I-«ó bajai nüegylethez intézett 
átiratában kifejezett azon óhajtása ; -  hogy 
a gyűjtő iveket (miket a most nevezett n« 
egylet direkt a központi választmánytól 
nyert) ü hozzá (V) küldje be

E közben a tag gyűjtés eredményre 
vezetvén, — megalakult Baján egy második 
liokegyesülut is, melynek alakuló közgyűlése 
u már létező liokegyleimk kizárólagos 
szabadalmas voltát és képzelt supremátióját 
el nem ismerve, — oly tartalmú átirattal 
figyelmeztető azt hatáskörére : hogy ne tö
rődjék a mi mozgalmainkkal arról majd il
letékes helyen számolni fogunk mi, intézze ii 
csak a hatáskörébe utalt saját dolgait. - -  
Erre következett a jelzett s a „Bajai Köz- 

I löny“ mull. számúban megjelent felszólalás, 
i mit — annak Imugjából Ítélve — nem lehet 
■ másnak, mint a képzelt fölény megsértésé

ből eredt t.u'ságos érzékenykedés szülemé- 
, nyének tartanunk.
| Egyéb a czikkben felhozott téves nézc- 
| tek és ferde következtetésekre mint olyauok- 
; ra, melyek komolyabb méltatást nem érde

melnek, — nem reflektálunk; — kijelentvén 
egyszersmind — hogy e tárgyban többé 
hírlapi polémiába bocsójtkozni — az álta
lunk képviselt nemes czéllal ellenkező, s a 
jótékonyczélu intézetek morális tekintélyé- 

I vei meg nem férő dolognak tekintjük.
' Baján, 1880. deczember 18-án.

Tisztelettel
a magyar orsz. segélyzü nü egylet 

bajai (Il-ik) fiók-egylete.

K ü lö n fé lé k .
\ — A z  o r s z á g o s  nöipar-ki-
1 állítás elnöksége felhívásokat intézett a 

lapszerkesztők- s más utakon a nöegy- 
j letekhez, hogy vidéki bizottságokat ala

kítsanak s magukat az 1881. évi május 
1-től junius lG-ig tartó kiállításon be
küldendő tárgyaik által képviseltessék.

■ A  beküldésre szándékolt tárgyakat mos- 
. tantól kezdve márczius 15-ig kell beje- 
i lenteni, a tárgyakat pedig april 1-től 
' 16-ig kell „az országos nöipar-kiállitás 
| irodájába“ — Budapest, Ferencziek- 
' hazára 1. em. — beküldeni. — A 
I kiállítás öt osztályra s külön csopor- 
1 tokra lesz felosztva. Szövő és fonó-ipar, 

kötés, horgolás, csipkék, hímzések, var
rás, pipereczikkek, tollak, művirágok, 
szalma-, sás- és vessző-fonás, szóval női 
kézimunkák lesznek kiállítva, miért is 
az erre vonatkozó tárgyak lennének 
azon alkalomra beküldendők.

— M  é h  é s z e g y l e t  alakítá
sára hívja tel Csekey G. tolnai espe
res buzgó méhész honfitársait a „Tóin. 
Közlönyt-ben. Sok sikert k ívánunk!

— „Tűzoltó egyletünk“ ma d. «.
: 10 órakor tartja közgyűlését a városháza 

nagytermében. Kívánjuk, hogy végre oly 
bosszú tetszhalál utáu ébredjen fel az 
egylet s lépjen szerves egységre a város
sal ; mert csak ezeu, általunk sokszor 
hangoztatott utón módon fizetéses reudes 

' tűzoltókkal állhat fenn és töltheti be 
magasztos, embertársai anyagi javát védő 

i hivatását.
i f  Folyó hó 13-án kísértük az 
1 örök nyugalom hazájába S  z a k o l 
i é  z a y  János H l. é. tanítójelöltet, sze

retett pályatársunkat A  síró szeretet 
könyei rezegtek szemeinkben, midőn 

| sírjánál állottunk. Alig élt, életének 
tavaszán hervadt el; halála olyan vi 
rág hervadása, melyet tavasz közepén 
tör le, hervaszt el a vész. Mennyit 
tűrt, szenvedett ő, szenvedéseinél lelki 
ereje, szorgalma volt csak nagyobb I

És most, midőn czélját már-már elérte 
volna, midőn szenvedéseinek, fáradal
mainak megérdemlőn jutalmát venné, 
elragadja a kérlelhetlen halál. Szegény 
szüleinek egyetlen reménysége volt, ö 
leendett segítőjük, gyámolitójok, Értel
mes, valódi tanítót vesztett benne a 
tanügy, mi pedig olyan jó barátot, a 
kinek emléke azért fog élni mindig 
szivünkben, lelkűnkben, mert a  legna
gyobb művész, a szeretet, véste azt oda 
be: — s a művész müvével együtt 
halhatatlan, örök ! Egy pályatársa.

— Haladunk. Mióta a város élén 
uj tisztviselők vaunak, azóta több oly 
intézkedés történt, a mely városunk ha
ladását elősegíti ; a legutóbbi intézkedés 
az, hogy uj számokkal látták el a há
zakat és névtáblákkal az utczákat. Ez 
helyes intézkedés, mert igy nemcsak mi 
helybeliek tudjuk utczáinlc nevét és há
zunk számát, de a vidékiek is küunycn 
tájékozhatják magukat. Ezelőtt bizon 
csak az adókönyvből tudtuk meg, hogy 
hányadán vagyunk és hol lakunk, az 
utcza uevét pedig szorgos utáukérdezés 
után tudhattuk rucg. Más részt azonban 
azon tényt vagyunk kénytelenek cousta- 
tálui, hogy rendőri tekintetben igen cse
hül állunk. — Felhívjuk e tekintetben 
erélyes rendőrkapitányunk figyelmét.

— H e l y r e i g a z í t á s  a 
„Bácska“ bajai levelére, mely az 50. 
számban megjelent. A z alakuló „nem
zeti casinórólK közli levelező: „Kiván
csiak vagyunk, meg fog e telelhetni ez 
új casino kitűzött czéljának : politikai 
kérdések megvitatásának, mely ered
mény, tekintve a jelen feszült politikai 
viszonyokat , igen kívánatos.“ Ezzel 
szemben kijelentjük, mint a „nemzeti 
casino“ „szája,“ hogy az alapszabályok 

I 1. §-a minden politizálást kizár, a 
] közmívelödésre és nemes társalgás meg- 
j honosítására fektetvén az egylet czélját. 
i Minden más mende monda a „nemzeti 

casinou czéljáról koholmány és aljas 
rágalom. K i veres zászlót lát Horák 
Szállodája (ez a „nemzeti casinou he
lyisége) felett lobogni, annak fekete és 
ocsmány a lelke.

—  AjAiilkozns. Egy ü i  évet betöltött, a ma
gyar, ném etés bunyevácz nyelvben jártas kiszolgált

’ielyben vagy vidékre irodai vagy 
Bővebb értesítést e lapok kiadó

Mihály nyír-bélteki lakost halva talál
ták. — Másnap a hely színén megjelent 
Komlósy Gyula nyir-bátori járásbiró a 
vizsgálatot megindítván, a községi lako
sok legnagyobb megillotodésére az derült 
ki, hogy a község legelőkelőbb és leg
becsületesebb, szenytelen előéletű egyénei, 
úgymint a főbíró, az árvagyám és a 
görög kath. egyház főgondnoka, vannak 
legsúlyosabb gyanúval terhelve, a miért 
ezek vizsgálati fogságba helyeztettek. 
Hogy ki volt Kovács halálának okozója, 
ezt kideríteni a vizsgálat dolga. Egész 
életén keresztül javiihatlan, megrögzött 
gonosztevő volt, a községnek és kör- 
uyékneá valóságos réme, ki életének több 
részét különböző tömlöczökbcu töltötte 
el, s a midőn szabadon bocsáttatott, 
miatta a szeméi}’- és vagyonbiztonság 
nemcsak a községben, hanem a környék
ben is a legnagyobb mérvben veszélyez
tetve volt, úgy, hogy a most rajta, — 
a törvény által úgy au meg nem enged
hető utón — elkövetett, mindenesetre 
bűnös cselekményt az egész község és 
környék által már reá régen kimon
dott igazságos Ítélet végrehajtásául te
kintik.

— Színházi család- (szelvény) jegyek 
bezárólag 1881. január 4-ig kaphatók Csóka 
Sándor színigazgató urnái, 

i — Színházi játékrend. Vasárnap 
| Betyár kendője Abouyi népszínműve béri. 3. 
. sz. Hétfőn szünet. Kedden Egy katona tör- 
\ ténete hatásos színmű béri. 4. sz. Szerda, 
i Bokor József jutalomjátékául Mártha vagy 
j a richmondi leányvásár Flotow nagy operája 
■ itt először. Csütörtökön Oiroflé»Girofla nagy 

operetté béri. i>. sz. Pénteken szünet. Szóin- 
! haton, 47-ik czikk kitűnő franczia szinuiü 
: béri. 0. sz. Vasárnap Ceigány Szigligeti Ede 
! népszínműre béri. 7. sz.
; _____________________

Ü zle ti tu dósítás.

katona ajánlkozik helyben vagy 
egyéb szolgálatra. '
hivatala ad.

— Amerikai gyorsaság. Virginia 
államban, Írja a „New-York Héráid* 
sajátságos körülmények közt jött létre 
egy esküvő. A vőlegény névszerint La- 
fayette-Hawley Márk gyilkosság miatt 
halálra volt ítélve. Arája, Flawkins Náni 
kisasszony, anyja volt két gyermekének,

; s hogy ezeket törvényesítse, két nappal 
az ítélet végrehajtása előtt, megesküdött 
miss Hawkinssel. A szertartás alatt a 
boldog vőlegénynek kezéről leengedték 
venni a bilincset, lábáról azonban nem.

( Esküvő után hitvallást tett le. Az uj 
párt az esküvő után azonnal elválasztot
ták egymástól, s harmadnap a férj füg
gött. Kétségkívül ő volt az első arae- 

> rikai polgár, aki rövid 48 óra leforgása 
alatt megházasodott, raegkeresztelkedett, 

I s felakasztatott.
— Harcz egy nőstény oroszlánnal. 

Bazola czirkusza Havreban nemrég véres 
jelenetnek volt színhelye. Gérard Gyula 
nevű állatszeliditő ugyanis belépett az 
oroszlánketreczbe és a ketreezbe zárt

. oroszlánok, mint rendesen, tanujelét adták 
tanulékonyságuknak és engedelmességük
nek. Egy nőstényoroszlán, valószínűleg 

í rossz hangulatban lévén, sehogy sem 
akart engedelmeskedni az állatszeliditő- 

j uek, mire ez korbácscsal végig húzott 
rajta. A megsértett nőstényoroszlán Gé- 

; rardra rohant, földre terítette azt é9 
ezombjait összemarczangolta. — Gérard 

! azonban nem vesztette cl lélekjelenlétét 
1 és miután kiszabadult a vadállat körmei 
, közül, gyors ütések által megfékezte azt. 

Erre vérrel borítva elhagyta a ketre- 
czet, mire ájultan összerogyott. Sebei 
veszélyesek.

— A  nép igazságszolgáltatása. No
vember hó 29-ike éjszakáján Nyir-Bél- 
tek község korcsmája előtt Kovács Imre

baján, 1880. deczember 15-én-
B ú z a ................................. . 10.70
Zab......................................... 5 10
B ab .................................
Árpa.................................
Rozs.................................
K ö le s ............................. 4.30
Kulcoricza........................ 4.00
Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő :

Dr. B A R T S C H  S A M U .

Legszebb
K A R Á C S O N Y I

és újévi
A J Á N D É K .
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ö n y e r e m é n y  100,000 f o r i
Évenként 3 húzás, a legközelebbi már .janinál* 15-én!

n t.

Ezek a legjobb és legbiztosabb sorsjegyek közé tartoznak és ennélfogva biztos tőkegyarapitásra alkalmasak, miután nemcsak kettősen bizto
sított 4% -ot kamatozik, hanem még jelentékeny főnyereményeket, egész 100.000 írtig hozhat 

Ennélfogva elhatározta magát alulírott bankház egyelőre

1000 darab 40|0-os tiszavölgyi sorsjegyre
aláírást nyitni olyformán, hogy

1 darab  4] f isxaviiSgy s so r s je g y  t»i
5 forint előleg és további 24 havi 5 forintos részletfizetés mellett elad.

Az első 5 forint beküldése után a vevőnek egy szabályszerűen bélyegzett, sorozat és számmal ellátott, egy 4 #/0-o s  tisznvólgyi sorsjegyre 
vonatkozó átvételi Jegy azonnal megküldetik, és már a legközelebbi húzásnál január 15-én tartandó liuzáson egyedül játszik.

Budapest,
Bankház hatvani-uteza 17

H ird etm én y .
Baja város tanácsa részéről köz

hírré tétetik, miszerint a város köve- 
zeti vám és helypénzszedési jognak bér
beadására f. hó 27-ik napján d. e. 
10 órakor — Baján a városháza 
nagytermében nyilvános árverés fog 
tartatni, és p e d ig : külön a kövezeti 
vámra és külön a helypénz szedésre. A 
bér leni szándékozók a vámra nézve 
1600 frt, a helypénzre pedig 500 frt 
bánatpénzzel ellátva meghivatnak.

Bánatpénzzel ellátott írásbeli lepe
csételt ajánlatok, a tanácshoz czimezve 
az árverés megkezdéséig szinte elfogad
tatnak.

Az árvei'ési feltételek és a járu- 
léki árszabályzat a gazdasági hivatal
ban elölegesen is megtekinthetők.

Kelt Baján , 1880. decz. 6.

t ía jc s d n y i  J ó zse f ,
g. tanácsnok.

Minden kiállításon az első érdem eremmel 
kitüntetve.

Ezüstérem Paris 18 78 .

gép- és rosta-lemez gyára  
Budapesten

a Margit-hid közelében, készit 
i T r i e u r ö k e t  (konkoly választó) G külön-. 
$  léle nagyságban.
tTrienr hengereket malmok számára.
JKoptatókat.
jSzelelő  rostákat,
^Szitákat és rostákat cséplőgépek szá
Ernára.

incs többé köhöors ! iPI
i^fjg i’er-fele mellpaszíillJklf
'■$&) l.Pfíkelleinesebb, legbiztosabb gyógyszer köhögés,
r,tj- J O |  rekedtség, torokbajok és mindonnemu nyákba--j«? 

ollon. Uredcti dobozukban 25 kr. — 50 kr.

E  CGER-féle G I L I S Z T A - C H 0 K 0 LÁDÉ
Igen kellemes szer gilisztában szenvedő győriné l! 
keltnek, valamint felnőtteknél is eredeti táldárs-KXV 

f t j A  kákban minden nagyobb gjúgvszertárban kajiliaio , v .
'.'Szétküldés pontosan utánvét mellett a készítő állal nopoiita.(íj?J 

. • , Kevesebb mint 1 frt értékű mennyiség nem kiildeik.

"  B . s . r  A .  |
Budapesten, Erzsébettér 9. szám.

i f V  & A Kapható B a j á n :  Pollerman Bertalan, Bozsek József ésfeg r 
u ® ,  Sárkány L. gyógyszerész uraknál.

^ j Z o m b o r  : Weidinger A. S. kereskedő urnái.
>Újvidék: Grossingei gyógyszerész urnái.

^ & jZ e n ta  : Heiszler F. gyógyszerész urnái W ja\

a■m SlllJllfilo
i;v i: \ k i\ t 3 HÚZÁSSAL.

F ő n y e r e m é n y  1 0 0 , 0 0 0  fo rin t stb .
Adó- s bélyegmentes, legközelebbi húzás már

1 § § 1 .  j l t ■■ ■■ Z t ■* l á - C l f t  a legjobb s legsolidabb tlkeelhelyezésekre alkalmas. 
Ezek pontosan a mindenkori napiárfolyam szerint kaphatók

■ M I I *  I
magyar királyi udvari váltónál B l  D A P II S T II X. Deák Ferenc i  uteza.


