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Kgész évre . . . 5 írt — kr.
Fél n • • ■ 2 f r l  50  kr.
N egyed „ . . . 1 fi t 25 kr.
T a n ító k n a k  egy évre 3 írt — kr.

H irdetések
a lógjntÁnyosaiban számíttatnak. BAJA

vegyea  ta r ta lm ú  h e tilap

S z e r k e s z t ő s é g
hova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők:
II u r  h u n-ii l m  -12. » /. A ni.

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijuk Nánay Lajos könyvnyomda* 

jóba küldendők.

U egjelen  m inden vasárnap. 1) k y e » s /, á m a r  a M k r. Kéziratok nem adatnak  vissza.

Előfizetési felhívás.
Lapunk múlt számával 9-ik évi pá

lyafutását kezdte meg, — tehát az évek
nek oly sorára tekinthet vissza, a mely- 
fyel kevés vidéki lap dicsekedhetik ; s ha 
meggondoljuk azon nehézségeket, melyek 
egy vidéki lap Htjában állanak, e 8 év 
folyama sokkal többnek tűnik fe l, mint 
a mennyit a puszta szám kifejez, K  
szép múlt elég biztosíték arra nézve, 
hogy a „B A JA “ — mely egy nagyobb 
város és vidéke szellemi s anyagi ér
dekei előmozdításának egyik szerény de 
folyton éber közege volt; —  az kíván 
ezentúl is lenni, s a vidéki élet szak
körében ezentúl is megteendi mind azt, 
mit megtenni a politikával nem foglal
kozó vidéki sajtó feladatául ismerünk, 
másrészt jótékonyan közrehatni, hogy a 
társadalmi élet anynyi jogos és méltá
nyos igényei kielégítést nyerjenek.

Ígérni nem szokásunk, lég föli eb b 
azt, a m it meg adni hatalmunk és te
hetségünkben á l l ; —  de szabad legyen 
annyit megemlítenünk, miszerint bírjuk 
több a nyilvános téren s a közügyek 
körül érdemeket szerzett egyén ígéretét, 
hogy ténykedésükből lapunknak is ju t  
egy rész. Ezenfelül intézkedtünk, hogy 
tárcza rovatunk is megfeleljen a t. 
közönség jogos kívánalmainak.

? i í l l € g A «
NÉVNAPOKKÁ.

Szárnyat Öltsön lelkem, képzeletnek szárnyát,
Hogy röpülni tudjon bér ezen és mezőn é t ;
8 mint n fáradt galamb, vagy mint madár, melyet 
Falánk, kspzai vágygyal éhes kánya kerget,
Hadd röpüljön hozzád, hadd juthasson eléd :
Adja át küldője végső üdvözletét I

Ó bocsásd elődbe, hallgasd még egyszer meg 
Vedd át végfóhászát elborult lelkemnek,
S kérlek, hidd nekem, hogy szívből nem fakadhat 
Kunéi buzgóbb fohász, őszintébb kívánat;
S hidd el, ha teljesül az én kívánságom,
Te lész legboldogabb az egész világon.

Mert nem puszta szókat »isz a lelkem hozzád, 
Nem hízelgésnek czifra szóvirágát,
Nem zeng hamis kymnust égi szépségedhez,
Nem mond Üres bókot, mit a szív netn órez;
Ilid tömjénfüsttel (tájidnak nem áldoz,
Hazug hódolatot nem rak lábaidhoz.

Érzelmet küldök én, tiszta, szent érzelmet, 
Melynél tisztább angyal szivéből sem kelhet, 
Itsjongó szerelmet, imádatot, melyhez 
Érdek nem fér, s melyet nit önzés nem szennyez, 
Áldozatot, melynek illata mennybe száll,
8 boldogságodért esd nz ég s föld uránál.

Lábaidhoz teszem szivem, mely magába 
fsak  a te szép neved, bájos ereződ zárja; 
Melyben minden csepp vér lánggal eg te érted, 
Melynek gyötrelem a kin nélküled az élet;
Mely, bár érted szenved, érted láj és vérzik, 
Áldást kér le read legvégső perecéig.

Énnyit, - — nem, nem ennyit, milliószor többel, 
Minden szépet s jót, mit nyelv ki nem fejezhet, 
Mit csak a szít érez, de az njk nem mond ki, 

Mert a nyolv kevés rá — mind magában rejtif 
Az a fohász, melyet neved ünnepére 
•  tege ty  habáratok lelkem visz eledbe.

Megemlítjük meg, hogy a ki adóit i. 
vatal sem kiméit semmi költséget, hogy 
lapunk — külsőleg is — csinosabb 
s izlctesebb alakban jelenjék meg. — 
kapunk múlt számát már uj (rhamois) 
papíron vették olvasóink

A „BAJA" előfizetési ára:

Egy évre . . .  6  frt.

Jél „ . . .  2 „ 60 kr.
% „ . . .  1 „ 2ö „
Az előfizetési pénzeket a „Baja* 

kiadóhivatalához (Baján Nánay Lajos 
könyvnyomdájába) kérjük küldeni.

Az előfizetések mielőbbi megújítását 
kérjük, mert külömben a lap szétkül
désében könnyen zavar álhat be, miután 
fölös példányokat — a papír drága
ságát tekintve — csak kei eset nyo
mattatunk.

A KzerkesztfísOge és
kiadóhivatala.

Haja, 1882. jan . 4.
Jó l rendezet: viszonyok kozott azon 

hatóság van. melynél minél kevesebb t kot 
talál panaszt a a közönség.

Nálunk, mióta főispán ur ő mél
tósága, mint városunk közszeretet és lisz- 
lelctbcn álló polgára, fóispáni díszes, de 
egyúttal sokoldalú és terhes működése

l’oilig csak (‘ITT kisdi*d * "'dycL -
Klrejlczve m.gis e iovid sorokban.
Hallgasd neg ''á t 1in ezt kívánom nckr
„Legboldogabb te légy »/. egész, foldteki
fioldogsúgid párja inloimylieu se akadjon.
Végtelen legyen, miiit boldogtalanságom '

Sz. Gy.

Az ú j kávé.
— I)r. I{iclmrt Clninic után. —

Közit:
l)r. M kolsburger Károly.

Egy csésze kávé — Írja dr. Alanté* 
gazze — kitünően hat, keltő nem árthat, 
innom megbocsájihaté és négy halálos bűnt 
ktpuz. Mi sem iguzabb ezen szúiumuál, a 
mely egyrészt kiemeli a kávé jo hatását, 
másrészt komolyan uiegbclyegzi unnak visz- 
szueleseuél kártékonyságát.

Legényben gazdag, igen táplálékon}’ 
és izgató, a vett tápanyagoknak emésztését, 
es az. emészti) nedvek elválasztását elősegí
ti, úgy a légvétel nnuödésct és a beicsa- 
tornu összebúzódusi képessegét kölnijeidüli, 
tehát az. egész szervezetre z.sougito hatással 
vuu. Az. orvosi tudomány maga rég uta a 
kávé jótékony hatását tapasztalva, azt az. 
orvoslás hatásos szerei közzé belevonta, igy ; 
szűk légvételnél, hökhurutbun, ideges lOlajas 
es egyeli zsábúkuál azt alkalmazza , az. 
agyra pedig a kave-itul kivívta magáimk a 
szellemi dúl nevet. Souveniré umga annyira 
mén, hogy azt a szellemi es testi tápanya
gok központjának (ártja, u miért is oly 
nagy érdemben részesül Voltaire és ltulzuc 
hazájában. He miután a Itgjobh tfipnnya. 
goknak is meg vannak a karos hatásai igy 
a kávénak iá, azt túlságos mennyiségben

közepette, gondos figyelmét, kiváló szak
értelmét a d in é t házi ügyekre is kiter
jesztette, nevezetes javulásnak látjuk je
leit, melyek, ha már a létezés első 
stádiumában üdvös hatásukat nem is 

mutathatják nagy mértékben, kétségtelenül 
alapköveit képezik egy oly építkezésnek, 
mely a város újjászületését vonja maga után.

Aki csak a pár évvel ezelőtt léte
zett állapotokra tekint vissza, a ki az 
örökös panaszok, felszólalások, mint az 
elégedetlenség hangos szavaira visszaem
lékszik, látja és érzi, hogy állapotaink 
határozottan javultak, de e mellett azon 
határozott meggyőződést táplálják, hogy 
az érdem főispán ur ő méltóságáé, kitől 
a mozgalmak, az eszmék eredtek, s ki 
mint első polgára a városnak a munka 
oroszlán részét mindig magának osztja ki.

E gondoskodás azonban minket el- 
puliilott, tetterőnket, mondjuk ki őszintén, 
szuunvadozni hagyjuk, s félő, hogy ma 
már a niuukábnn részünk se lesz, meg 
szokjuk a köuycbb végét keresni min
dennek .

A hatósági életben minden reform, 
annak minden kivitele nem nehezülhet 
egy ember vállára, még akkor se, lia azt 
maga a:: illető keresve keresi, mert az 
nem igazságos, nem méltányos.

Van hatóságunk, tisztikarunk, abban 
sok igen tehetséges féifiu, kik állásukból 
kiiolyó.tg is hivatva vannak cselekvésre, 
olyanra, mely a még létező rendellenes 
állapot megszüntetésére irányul, sőt azt 
jóra változtatja át.

D t tenni, működni kell

élvezve, eléggé ismeretesek kár,s következ
ményei.

11a nem áll lliibneiiinniiak a hason- 
szenvi gyógymód megalapítójának azon állí
tása, hogy a kávé a leghathatósabb mér
geknek egyike , úgy ellenkezőleg hamis 
l'ontellenenek azon tétele, mely szerint a 
kávénak túlságos használata is minden ve
szélyt kizár, mondván: a kávé lassú méreg, 
melytől az ember 8ü éves korában hal meg. 
Fontenellc idejében azon állítás talán némi- 
képen megfelelhetett a valóságnak, de a 
mai kor nemzedéke közt számos egyénnek 
idegrendszere az élet küzdelmei által annyira 
túl izgatott, hogy még a legkisebb adagot 
azon forrázatnnk megtűrni képtelen, a me
lyet Virgil nélkülözőit és Voltaire imádott. 
Az idegesek alig képesek kávéval élni, a 
uelkiil hogy szívdobogást, nyugtalanságot és 
izomrcBzketést ne éreznének.

Az úgynevezett epés jelleggel bíró 
egyének gyomor és bélhurutot, némelykor 
hörküteget is kapnak, sok fiatalnál a kávé 
élvezete álmatlanságot szül, öregeknél pedig 
noha ezen éltető italra szükségük volna, 
ngytórlúdást és a hanyatló idegrendszernek 
megrázkódtatását idézi elé.

l!ég óta iparkodtak már ezen kellct- 
leiiségeknek elejét venni, és feltalálni olyan 
módot , mely szerint ezen tiditö italnak 
káros hatása ellonsúlyoztathatnék, annál is in
kább, miután annak élvezete nemcsak a 
fáradt tagok erejét feléleszti, hanem mert 
az jelenleg már az egész czivílizált világ 
sajátja, sőt a katonának és matróznak nél- 
ktilöshctlen italát békében és háborúban 
képezi.

Számos iparos és gyáros egymásután 
a kávé élettani hatásának mérsékiÍtéléséül

Egyik miseriank köz és országutaink 
borzasztó elhanyagolt állapota volt őrök 
időktől fogva, csak is nálunk történhetett, 
hogy a legforróbb évszakban egyik leg
nevezetesebb s használtabb országutunkon 
az álló vizben, ember élet esett áldoza
tul, s daczára az örökös panasznak, vajmi 
csekély az, mi utaink javítására életbe
léptetve lett.

Igaz, hogy ez a tárgy nem idősze
rű, s habár főbb utaink használhatlak 
sága miatt pár hóra elzárva vagyunk is 
a világtól, most azokon javítani nem 
lehet, de hisz hány oly évszakon men
tünk már keresztül, a melyekben az ut- 
csinálás időszerű volt, s mégse tétetett 
legalább annyi, mennyi a megnyugvásra 
okot szolgáltathatna.

Városunk mint egyik nevezetes ke
reskedelmi városnak a külvilággal sza
kadatlanul s oly módon kell összekötve 
lenni, hogy a mint egyrészről a hozzánk 
férhetés, úgy másrészről kivitelünk egy 
pillanatra se legyen megakasztva.

.Néhány tizeddel ezelőtt, midőn a 
vaspályák csak néhány felső vidék téréit 
szelték á t ,  utaiuknak nagy befolyása 
nem volt, nem lehetett kereskedelmünk
re, mindenütt egyenlő rosszak voltak a 
közlekedési utak, s úgy is szívesen el
jöttek Bajára távol vidékről eladui ter
ményeiket s bevásárolni szükségleteiket.

Azóta azonban roppant nagy hala
dás történt, városok, kerületek, tájak, 
fontosságot nyertek, Baja város pedig 
évről évre vesztett fontosságából, s ma 
már csak régi Ilire áll fen.

különféle pótanyagot ajánlatba hozott, igy 
buzérfilikot, ka'ángot, bagolcsát, pohánkát, 
makkot, árpát, rozsot, édes mandulát, ke
nyérhajat, zabot , rép á t, fügét, tengerit, 
szent-jános-kenyeret, gesztenyét (nőkkávéja) 
többé-kevésbbé pirítva vagy megpörkölve. 
— A tisztelt olvasók jól tudják , hogy 
egyike ezen anyagoknak sem felelt meg 
czéljának.

Jelenleg e tekintetben minden kétely már 
ki van zárva: a feladat meg van oldva, 
llenley a hircs angol vegyész a megpörkölt 
púi mii gyümölcs és a Martinique-féle kávé 
keverékében egy olyan első rendű tápanya
got talált fel, mely a leghatásosabb jövőre 
jogosít. A pálmagyümölcs, mely nedvtelt, és 
a keleti népek nagy részének táplálékát 
képezi, megszárittatik és megpürköltetik szá
raz forró kcmcnczckbcn, a gyümölcs barna 
ezukorrá átváltozva, egy, olajban és gyúu* 
Iában úgy ezukros és zsongitó anyagban 
gazdag port nyújt. A pálmagyümölesnek 
erősítő tulajdonságai minden kifogáson kívül 
esnek, és annak pörkölése alkalmával a ká
véhoz. hasonló illat telíti a légkört. A pál
magyümölcs féle por a Martinique-féle ká
véval keverve ekkiut kitűnő tulajdonságú, és 
igen kellemes izíi, forrúzata átlátszó és kivá
lóan zamatos. Mint csersavban és keserű 
kivonatokban gazdag, bir zsongitó és az 
emésztést nagy mérvben elősegítő tulajdon
ságokkal, az augolhoni orvosok vese bántál* 
maklmn , vérszegény ségben , mérgezésekoé 
és rósz emésztésben igen gyakran haszná
latba veszik j és miután csersavat mint em
lítve volt, igen bőven tartalmaz, a Chinin 
bevételéhez a legjobb javító anyag, és má* 
kony valamint szunyái mérgezéseknél kivá
lóbb ellenhatást gyakorolni képes, mintsem:



Az alföld-fiamei vonal termelő lő* 
zöuJgüuk uayy rés,ót ulvouia . alsó 
Bácska számos helyein, hol az elölt a 
közlekedés ép oly elhanyagolt állapot
ban volt, miül uálunk, jól goudozott 
itr vonalakat teremtett meg, melyek a mi 
vidékünk kereskedelmére szintén káros 
befolyással b rtak, elvonván a termelő
ket saját piaczaik felé.

Az utaknak jókarbon fontartása át- 
érzett szükség, kereskedő, iparos, aggód
va gondol legtöbbször arra , hogyan 
induljon ki a városból, s nem veszé
lyezteti-e ái uit., s tán életét is.

Ezen változtatni kell.
Habár fokozatosan is, de irtainkat 

már a legközelebbi évszakban javítani 
szükséges, tervszeriileg, szakértelemmel, 
3 ha a hatóság vezetői ezen hiányok 
megszüntetésére irányozzák működésüket, 
a közönség elismerésére bizton számít
hatnak.

Felhívás
Magyarország t. gaztlaközi'm- 

sígélirz!
A gazdasági gépek és segédeszközök 

gyártásánál oly rohamosan váltják fel 
egymást a javítások és újabb találmá
nyok, hogy a gazdal. özönsóg alig ér rá 
ezen mozgalmat figyelemmel kisérni, an
nál kevésbé azt tanulmányozni; pedig 
azoknak minősége nagy befolyással van 
a termények minőségére és mennyiségére, 
neniKülönben ezeknek olcsóbb előállítása 
által a gazdaságok jövedelmezőségére is. 
Éhez járul még azon körülmény is. hogy 
a gaziíak közül némelyek a gépek olcsó
ságára — a mi különben a mi szomorú 
viszonyaink között nem csoda — fekte
tik a fosulyt; némely gépgyáios a mai 
nagy verseny mellett, hogy a gazdák 
fentebbi kívánalmának lehetőleg megfe
lelhessen, & gépek előállításánál nem 
annyira a szilárdság, raiut inkább azok
nak tetszetős kiállítására vau tekintettel 
és minthogy a vevők a jó és a selejtes 
anyagból készült uj gépek közötti kü
lönbséget rendszerint fel nem ismerhetik, 
nem ritkán olcsó pénzen ugyan, de rósz 
gépeknek jutnak birtokába.

Az e miatt gyakran felmerült pa
naszok eredménytelenül hangzanak el a 
türelmes pusztákon.

ilykor azt a közönséges kávé tehetné. Ha- 
manysók tartalmánál fogva, takarékossági 
tápanyagot nyújt, mint ilyen megkíméli az 
idegeket, és a helyett, hogy mint a közön
séges kávé gyomorgúrcsüt idézne elő, csudá
latos módon a gyomor emésztési képességét 
fokozza, végül javítja a rósz szájízt, és a 
dohánynak bö használata által létrehozott 
túlérzékenységet.

A fősajáisága e kávénak az agyra, jó
tékonyan hatni, a nélkül hogy azt fölizgatná, 
vagy az egyént álmától megfosztaná, hasz
nálata soha nem idős elő szívdobogást vagy 
mellgörcsöt, és a mi meg nem vetendő egy 
háztartásban egy harmadával kevesebb szük
ségeltetik a közönséges kávénál.

így tehát iehet belőle több csészével 
élvezni, a nélkül, hogy fentérintett káros 
következnényektől tartani kellene, eléggé 
meg nem becsülhető kelléké az, mi abból 
kiderül, hogy meleg éghajlati alatt a hol a 
kávé az egészség fentartására a közönséges 
italt képezi, gyermekek azt tejjel a legjobb 
hatással bőven fogyasztják

De nem csak szegényeknek njánlandó 
használata, hanem a gazdagok sem fogják 
azt megvetni, ha idegrendszerüket káros iz
gatástól meg akarják óvni. Ionét használa
tának roppant kiterjedése Angolhonban, a 
hol leginkább tudják „hogy az emberi lét 
nem egyéb küzdelemnél, melyben az ideg
rendszer leginkább harczol.*

Tudom, hogy nz illet > gyárosok a 
világ tárlatukon és versenyeken gépeikkel 
részt szoktak venni, hol azok érmekkel 
és dicsérő oklevelekkel tüntettclnck ki.

Távol legyen tőlem ezen tekintélyes 
bíróságoknak akár jóhiszeműségében, akár 
szakértelmében kételkedni; de tapaszta
lásból tudom, hogy uéha a dicséretekkel 
ellmlmozott és érmekkel feldíszített gépek 
sem feleltek meg a hozzájuk kötött vá
rakozásainknak különösen különböző helyi 
és egyéni viszonyainknak.

Egymagában minden középszerű gép 
is kielégítő eredménnyel látszik működni 
és a gazda évekeu át lehet azon hiede
lemben, hogy jó gépe van, ha annak 
mnukaeredményét nem hasonlítja össze 
más jobb gépek munkaképességével; de 
minthogy ez az egyes gazdára nézve 
igen sok költséggel és gyakran az adott 
körülmények és viszonyoknál fogva sok 
nehézséggel is jár, más országokban ál
lami eiök és társaságok által kísérleti 
állomások létesít tettek, hogy a gazdakö- 
zönség a gépeknek munkaképessége és 
tartóssága, tehát valódi értéke iránt magát 
tájékozhassa; és nálunk, ezen kiválóan 
agricol országban, a hol gazda közönsé
günk az átmeneti viszonyok nehézségével 
küzd : ilyen kísérleti állomás csak uévleg 
létezik ; ped g nu annak hiányában csak 
mintegy sötétben tapogatódzunk kiszámít* 
hat la n kárunkra.

Úgy hiszem tehát, hogy nem fogok 
haszontalan munkát végezni, ha oda tö
rekszem, hogy hazai gazdaközönségünket 
a jelenleg létező valamint nz ez után 
tökéletesítendő és újonnan feltalálandó 
gazdasági gépek és segédeszközök valódi 
munkaképességére és minőségére nézve 
lehetőleg tájékoztathassam. Nehogy pedig 
némely gyárosok értesítéseinek nyomán a 
gazdaközönséget esetleg magam is téve
désbe ej'scm, szándékozom magamnak a 
rendelkezésünk!e álló gépek tárgyában 
kizárólag gazdasági szempontból a mi 
viszonyainkhoz mérten folytatott össze
hasonlító kísérletek alapján személyes 
meggyőződést szerezni oly czélból, hogy 
az illető gépeknek valódi munkaképessé
géért jót is állhassak.

Hogy ezen feladatomnak lelkiisme
retesen meg is felelhessek, elhatároztam 
Tarnóczy Gusztáv ezég alatt Budapesten 
egy gazdasági gépárucsarnokot létesíteni, 
mely a helyben és a különböző jellegű 
vidékeken létesítendő kisérleti telepekkel 
leend összeköttetésben, a hol is gépek 
pontos összehasonlító kísérleteknek alá
vettetni, az elért eredmények pedig gaz
datársaimmal a csarnok árjegyzékében 
és a szaklapokban közöltetni fognak.

Ezen csarnokomban a gépek nem az 
iparosoknak kalmár szempontjából és neiu 
is kizárólag a csarnoknak üzleti érdekei 
szerint fognak elárusittatni; mert érzék
kel birváu gazdatnrsaim érd-kei iránt a 
gépek csakis gazdászati hasznaveheiősé
gük arányában fognak felbecsühetni és 
árusittatni.

Kizárom csarnokomból mindazon gé
peket, melyek czélszeriitlcn szerkezet, 
selejtes anyag, vagy bármely más okból 
nem felelnek meg rendeltetésüknek.

Figyelemmel akarok lenni különösen 
arra, hogy a vevők kellően tájékozva 
legyenek arra nézve, ami különleges helyi 
és személyes viszonyaiknak megfelel, mert 
létezik sok oly gép melynek hasznavehe- 
tőségc bizonyos komimén vek közölt ugyan 
nem tagadható, de az a mi sa ját lúgos 
hazai vagy egyes vidéki és személyes vi
szonyainknál! meg nem felel ; a mi aztán 
a honi vevőre nézve végeredményben 
egy jelentőségű.

Én a fosulyt nem az általánosan 
alacsony árakra, de a gépeknek lehető 
tökéletes voltára fogom fektetui, mert 
saját tapaszta'ásomból tudom, hogy a 
gazda keservesen siratja meg azt a pár 
forintot, melyet a kereskedő versenyké
pességének előmozdítása czéljából az any ag 
rovására a gyárosnál leszorított, mert a 
selejtes anyagból nem elég gonddal elő
állított gép nem ritkán a legsürgősebb 
munkának közepette elromlik, illetőleg 
hasznavehetlenné válik,

Ugyanis minden gép fél áron is el
készíthető, természetesen selejtes anyag
ból ; és ha a kereskedő a gazdaközöa- 
ség nevében úgy kivánja, a gyáros azt 
végre ügy is elő tudja állítani; és ha nem 
uijöjtöjcd «o!:d fU'ídoJlíuzilsu »cirt

gondol, ha a gép csupán egy évig tart, 
mert hiszel) akkor új meg új megrende
léseket kap. - úgv mint az üveges, ki 
az üveg törékenységénél fogva gazdagszik. 
Ezen indokoknál fogva ón a gépgyárosok
tól csak viszonylagos olcsóságot fogok 
kívánni a lehetőleg legjobb anyag és a 
legtökéletesebb szerkezet arányához ké
pest.

Mert ha csak a legkezdetlegoscbb 
gépet, az ekét tartjuk is szemünk előtt 
tapasztaljuk, hogy ugyanazon talajon, 
ugyanazon munkaerővel egy nap alatt 
10 0  - .‘500 □  öllel többet é< jobban is 
szánthatni jobb ekével, mint egy kevésbé 
jó v a l; ami egy éven át igen nagy kü
lönbséggel a gazdaság összes tiszta ered
ményére nézve. Igaz ugyan, hogy gazda- 
társaim általában erre eddig nem nagy 
súlyt fektettek, reményiem azonban, hogy 
csak azért, mivel ezen eredmény külön
bözet csupán oly pontos összehasonlító 
kísérletekből tűnik ki, a milyet tenni 
egyes gazdára nézve sok nehézséggel jár. 
Természetes, hogy ezen gazdasági külön
bözet a  gépek cornplicatióiának arányában 
fokozódik. A rossz gép olyan mint a 
házi tolvaj, aki észrevétlcuül lopja meg 
gazdáját.

Tudom, hogy a feladat, melyre vál
lalkoztam nem csekély, tudom azt is, 
hogy a  kitűzött ezéit csak fokozatosau 
közelíthetem meg, és azt csakis kitartó 
következetes törekvéssel érhetem e l ; de 
éu a nehézségek állal nem szoktam ma
gamat visszariasztatui.

Ezen vállalatomat tisztelt gazdatár
saim szives pártfogásába ajánlom és re
mén) lem, hogy a kezdet nehézségeivel 
való küzdelmemben szives tanácsaikkal 
és megrendelésekkel fognak támogatni.

Irodám 1882. február 1 -én nyílik 
meg a váczi körúton 49. sz. alatt. Csar
nokom csak május 1 0 -én lesz ugyanott, 
megnyitva, addig raktárom idciglruos he
lyiségben leend,

Bármely, a gazdasági gépek körébe 
vágó megrendelést szívesen cs pontosan 
teljesítek.

Budapest, 1882. jan. 2.
Tisztelettel

Tarnóczy Gusztáv.

A „bajai Ifjúsági-egylet- bálja.
1882. január 7.

1.
A „bajai ifjúsági-egylet* bálja ké

pezte nálunk a farsangi mulatságok meg
nyitóját. — A csinosan díszített bálte
remben már 8 órakor együtt volt a 
közönség jó része. — Pontban fél 9 
órakor a „lady-patronesse* S c h e i b- 
n e r Gyuládé úrnő főkapitányunk bájos 
neje, (rózsaszín selyem ruhában bordeau 
virágokkal díszítve), mire kezdetét vette 
a t&ocz, mely lankadatlan hévvel folyt 
reggeli fél 5 óráig. — 10 óra felé lát
tuk a bálteremben J a n k o v i c h  
Aurél iúispáu úr ö méltóságát, ki kö 
rlllb lül 1 óráig időzött kedélyesen tá r
salogva többekkel. — A tánezrend egy 
rózsabimbót képezett levelekkel a me
lyeken az egyes táuczok fog lalta ttak .— 
A bál különben egyike volt a legkedé
lyesebbeknek, habár — tekintve a ren
dezőség fáradozását, tekintve, hogy a 
bál megnyitását képezte a farsangnak, 
joggal megérdemeli' volna, hogy látó - 
gaiottabb legyen.

II.
A „bajai ifjúsági-egylet* által ren

dezett tánczvigalom az eladott sorsjegyek 
árával együtt daczára a rendkívüli nagy 
kiadásoknak eddig 1- 1 1  írt 28 kr lisztu 
jövedelmet eredmény ezett, minthogy azon
ban még sok sorsjegy ára künn van, a 
végleges összeg jóval nagyobbra vehető.

III.
F e l ü l f i z e t t e k  ez alkalommal: 

Schcihner Gyula egyleti elnök ur a saját 
valamint a „lady patronesse* tisztét oly 
buzgón betöltő kedves neje jegyét 60 
írttal, Jankovich Autel főispán ur ő 
méltóság1! Mjáí jegyét 5 írttal váltott!

meg. Felü’tizettek továbbá: Reich Ifenóc 
ur 2 írt, Reich Salamon ur 2 frt f»0 
krt, id. Reich Vilmos ur 2 frtot, Ob- 
latli Nátán ur Ó-Morovicáról 2 Irtot, 
Tauszig Adolf ur 2 frtot, Drescher Ede 
ur 1 Irtot, Pollák Lajos ur 70 krt.

Fogadják a nomcskcblü adakozók, 
valamint a sorsjegyek elárusitására vál
lalkozott bájos kisasszonyok, úgy a nye
remény tárgyakat adományozók az egy let 
nevében szívességükért a rendezőség há
láját és forró köszönetét.

IV.

A  sziinóra alatt megejtett sorshúzás 
alkalmával a kővetkező számok huzatuk 
ki nyerőszámokul: 2848, 2129, 1007, 
2997, 1165, 2042, 1774, 356 1 ,5 8 2 9 , 
1647, 4148, 1321, 5548, 1528, 792, 
1753, 3161. 3210. 21, 2569, 829. 
639, 4856, 3991, 176, 5884, 341, 523, 
3576, 1754, 351, 3364, 2721, 1173, 
328, 4359, 3433, 2143, 2231, 3604, 
3398, 2642, 1734, 2669, 2468, 943, 
2895, 1633, 3850, 4278, 4569 ,3 1 1 5 , 
4451, 3551, 3267, 4862, 4480. 4444, 
5973, 5237, 2268, 715, 2181, 2577, 
4899, 1875, 3999, 1663, 460, 4206, 
768, 2568, 2312, 4531, 3422, 899, 
594. 3558, 6 8 , 421, 3424, 3547.

Különfélék.
<■§€ 4z álliiiuió műkedvelő társaság 

Altul Tóth Kálmán szobra javára rendezendő 
színi előadás — miut értesülünk szombaton 
f. hó 21-én fog a „Bárány" szálló szintemé
ben megtartatni. — Előadásra kerül: S z u 
ez i  u r  k e s e r v e i *  vígjáték. — Hisszük, 
hogy u közönség niéltáuyolni fogja a nemes 
czélt ős műkedvelőink buzgalmát.

Tóth Kálmán szobra javára újólag 
adakoztak : l'dvarhelymegye 3 frt fit) kr, 
I'úpa városa 3 frt, Érsekújvár városa ö frt, 
a „bajai polg. olvasó-egylet14 103 frt 10 kr, 
a „bajai keresk. és iparbaDk* 100 frtot, Ma- 
ros-Torda-megye II frt 85 kr, dr. Ladányi 
és Pollermau urak gyűjtése GO frt. összesen 
e czélra eddig begyült 4764 frt.

T ű /, volt hétfőn éjjel fél 10 óra
kor. A homokvárosrészben az úgyneve
zett part-u czábau Fábián András háza 
égett le.

,3 A bnjal kir. járásbíróság fogházá
ból megszökött 3 foglyot sikerült kézre ke
ríteni; a szökés után iutézkedés tönéut 
ugyanis, hogy Szeretnie község — mint a/ 
egyik szökevény lakhelye, nyomban értesítés 
sók. A szökés után harmadnapra csakugyan 
megjelent a szökevények közül kettő a köz
ségben, harmadik társuk után kérdezősködni, 
pár perez alatt a kérdezésködők fegyveres 
néppel látták magukat körül véve , kik 
által elfogattak. A harmadik szökevény iu. 
kedden maga jelentkezett. A szökevényeknél 
kalapácsot és betörő vasat találtak, — 
melylyel saját kijelentéseik szeriut betörni 
szándékoztak. A folyamatban levő vizsgálati 
ügyük 3 nap alatt befejeztetvéu, csütörtökön 
már Szabadkára kisértettek.

— T isztújító  közgyűlések. A „bajai 
ipartársulaf-nak 1882. évi január 8 áu tar
tott évi közgyűlése alkalmával a kővetkező 
tisztikar választatott meg: Elnök Kokel- 
rausch Tóbiás, alelnök Pintér Ferencz, titkár 
Nánny Lajos, pénztárnok Kraitsy Józsefi 
gazda líepka Mihály. Számvizsgáló-bizottság: 
Schnelzcr Eerencz, Vauitsek Mátyás, Vagner 
Antal. A kilépett választmányi tagok helyébe- 
Leopold János, llunyndy Antal, Neidenbach 
l’éjer és Zirner Samu urak választattak 
meg. — Ugyané nap tartotta a „bajai iparos- 
ijúsági-egylet* is tisztújító közgyűlését, meg
választanak: elnökké Kepka Mihály, pénz- 
tárnokká Szalay István, ellenőrré Beck 
Endre, jegyzővé Kritmer Rezső.

□  Tűzi lá rm a  riasztotta fel a város 
lakóit I. hó 11-én délben; mint értesülünk a 
fürdö-utezában levó Bayer-féle ház egyik 
kéménye égettetett ki.

A bajai nem zeti eaalnó f. évi
február hó 4-ik napján (szombaton) fényes 
bált rendez. A tavait kezdeményezés jó si
kere buzdító a casinó választmányt arra, 
hogy a hajdan városunkban jóhirnek örven
dett casino bálokat fölelevenitsc. A rende 
zőség — mint értesülünk — mindent elkövet, 
hogy a? idei casmu hál fény én kadélypsség



tekintetében n tavai óta hozzá kittült vára
kozásoknak teljesen megfeleljen. mire nézve 
unnál is inkább kedvező kilátás van, mert 
a bál nUdy-patroni'ssi“-iil T u r y M á- 
t  y & b n é ú r n ő t  sikerült megnyerni. — 
Fölhívjuk a közönség figyelmét annál in
kább, mert hallomás szerint a cusinó bál 
lééiül a farsangban az egyetlen elité bál. 
A meghívó következőleg hangzik :

„Meghívó. A bajai „Nemzeti (’asinóu 
szombaton, f. évi február l-én a „Bárány" 
nzálloda nagytermében z á r t k ü r ii b á l t  
rendez, melyre Czimzcttek tisztelettel meg- 
hivatnak. Haján, 1882. január hóban. A 
bálbizottság nevében. — Kezdete 8 órakor. 
— Belépti d ij: Személyenként I írt 50 kr, 
csuládjegy .‘I fit, karzaljogy 1 Irt ö() kr. — 
Jegyek előre válthatók: l’ollermana Berta
lan, Sárkány l.ázár, és (leiger Károly urak 
gyógy táraiban. — A meghívó a jegyváltás
nál felmutatandó." E meghívók a napokban 
szétkUldetnck. - A kik tévedésből meghívót 
nein koptak, s arra igényt tartanak, a ren
dezőség által felkéretnek, ( l e i g e r  Károly 
gyógy szó rész árnál mint a rendező-bizott
ság eluökénél, úgy a „Nemzeti Lasiuo" el
nökségénél jelentkezni.

©  A magy. szent korona országai 
vörös kereszt-egylete bajai két fiókjának az 
egyesülés folytán első együttes közgyűlése 
f. hó 15-én, azaz vasárnap d. e. 1" órakor 
leend a városház nagytermében, a melynek 
tárgyát a tisztikar és választmány lemon
dása s illetőleg újra választása képezi.

□  A bajai izr. nőegylet által f. hó 
11 én a „Nemzeti szállodábau" rendezett s 
sorsjátékkal összekapcsolt tnnczvignloin min
den tekintetben kitünően sikerült. A tágas 
s Ízlésesen díszített telem zsúfolásig telt 
tneg szebbnél-szebb hölgyekkel, kik pajzán 
jó kedvvel, szokatlan fesztelenséggel (öltöt
ték az éjét, 8 áthatva a jótékonyság lég- 
mngasztosabb elvétől — sok ügyességgel és 
még több szerencsével áiusitottak el sots- 
jegyeket, sőt mondhatni pazur tőséggel — 
erszényünk rovására halmoztak el min
denkit vele. Nemcsak tanúi voltunk, rajtunk 
esett meg, hogy mindaddig „k o sá r"  volt a 
válasz, inig nem vásároltunk s ha igy sem 
sikerült a vásár, zsebeinkbe kerüllek a sors
jegyek s elvégre is csak: f i z e t n i  k e 1- 
1 e t. De hát a czél szentesíti az eszközö
ket s mi több ily féle kellemes kellemetlen
ségek közepette gyönyörködtünk az üde szép 
bólgykoszoiuu s jól esett szemeinket azok 
finom Ízlésű elegáns toiiettejéu legeltetni.

— A liiin zkoszoni tiszta jövedelme előttünk 
(igyaii még ismeretlen, de nem (u'o/.unk.hii azt 
hozzávetőlegesen 350 -400 írtra tesszük.

Polgári hál A bajai polgári olva
só-egylet, eltéröleg az eddigi szokástól, idei 
z á r t k o r  ii t á n c z v i g a I m á t sa
ját helyiségében, o hó 25-én tartja. - A 
meghívó következőleg szói:

„Meghívó a polgári olvasó-egylet által
— a könyvtár gyarapítására — 18X2. évi 
január 25-én az egylet helyiségében rende
zendő zártkörű táuczvigalomra. — Belépti 
jegy 80 kr. — A kik tévedésből meghívót 
nem koptak, s arra igényt tartanak, szíves
kedjenek ez iránt a bálbizotlsághoz fordulni 
az cgyle'- helyiségében. — Kezdete 8 óra
kor. — A polgári olvasó-egylet."

* A bajai ipar-tál-síi lat bálja
folyó évi február l-én lesz a „Bárány" 
vendéglő nagytermében. A tiszta jőve 
delein fele részben T ó t Ii K á itt á n- 
n a k H a j á n  f e l á l l í t a n d ó  
s z o b r a  javára, féle részben pedig a 
társulat alaptőkéjének gyarapítására lor- 
dittatik. IJgy hisszük, hogy városunk 
iparosai tömeges megjelenésük által fog
ják leróni kegyeletük aduját a nagy- 
költő és hazafi iránt. A kiadott meg
hívás a következőleg hangzik:

Meghívás a bajai ipar-társulat által 
1882. február 1-éu az „Arany-bárány" 
szálloda nagytermében tartandó és sors
húzással egybekapcsolt táuczvigalomra. 
Belépti dij (ingyen sorsjegygyei) előre 
váltva (50 kr., a pénztárnál 80 kr. J e 
gyek előre válthatók : Schnetzer Fc- 
rcncz, Drcschcr Gyula és Vanitsek és 
Kozella urak üzlet helyiségeiben. A tiszta 
jövedeleu fele részben T ó t  Ii K á l 
m á n n a k  B a j á  f e l á l l í t a n á  ó 
s z o b r a  javára, fele részben pedig az 
e g y l e t  a I a p t ó k c j é n e I; gya
rapítására fordít atik. — Felül fizetések 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyngtáztatuak. — A rendező-bizottság.

t  Halálozás. Városunk egy igen 
tekintélyes iparos-polgára hunyt el c hó
10-én ü e r u e r  J ó z s e f  személyében. 
Nüi-szabó mester volt s m nt a helybeli 
ipartársulat v. tagja, tevékeny részt vett 
az iparviszonyok elősegítésében. Temetése 
1 l-én volt az ipartársulat tagjainak, a 
48-as honvédek és előkelő közönség nagy- 
részvéte között. Kőt s hat gyermeket 
hagyott hátra. Nyugodjék békében.

O Meghívás rendkívüli közgyűlésre. 
A „bajai ifjusági-egylet" ma, vasárnap, 1882. 
évi január hó * 15-éu esti órakor az
egyleti helyiségben 20 tag írásbeli indokolt 
kérelmére rendkívüli közgyűlést tart, melyre 
az egylet összes tagjai tisztelettel ineghi- 
vutnak. Tárgy : I) Végleges-lakás-kérdés2)2 
számvizsgáló megválasztása. Bajáu, az 1882. 
évi január hó 10-én tartott v. ülésből

Krilmer, egyl. tb. jegyző.

A  közönség köréből A
Ismerve a kapitányi hivatal buzgal

mát s azon törekvését, hogy a vágyott- 
és személy biztonság városunkban ne ve
szélyeztessék, kérdjük :

1. Van-e tudomása arról , hogy 
különösen a külvárosokban éjfélkor a 
lámpákat eloltják.

2. Intézkedést tenni szükségesnek 
tart-c ezen rendellenes állapot megszün
tetéséi e ?

Egy külvárosi lakos.

Irodalom.
Az uj váltó eljárás valamint peres 

és perenkiviiü keresked. eljárás, az ismert 
Tettey-féle jegyzelszélü kiadásban is megje
lent, s akár zsebkiadásban akár nyolezadrét
ben 40 kiért kapható. A Horváth és Jókuthi 
féle perrendtartással, alakban és kiállításban 
teljesen megegyez e kiadás.

A ..Képes Családi Lupoku 14. 
száma— Melmer Vilmos kiadásában — igen 
változatos tartalommal jelent meg. Ara egy 
füzetnek J'> kr.

„A m agyar népbarát" 14. száma élénk 
változatos tartnloniinal megjelent, ára ' 4 
évre 1 fit üU kr. Az előfizetések Fuchs test
vérekhez (Budapest, nagyinezö-utcza 14. sz. 
a.) küldendők.

Az új csődtörvény az azt jan. 1-vel 
hatályba léptető bárom miniszteri rendelettel 
bővítve második jegyzetszélü kiadásban jelent 
meg Tetteyuél. E kiadás gyakorlati használ
hatóságát mindenekelőtt a két tárgymutató 
emeli mely úgy a törvényhez mint a rende- 
letckhez csatoltatott. Ára zsebkiadásban esi- 
uosan kötve 1 frt, nyolczadrétben tűzve 80 krt

* K rovat alatt a közérdekkel összefüggő köz
lemények díjtalanul, beküldő felelősége mellett ko- 
Kotlettnek. Szerk.

<•> Az új csőd rendel etek melyeket 
az igazság ügyminister, a csődtörvény ha 
túlyba léptetése tárgyában kiadott külöu kü
lön is megjelentek a Tettey-féle jegyzetszé- 
lii kiadásban úgy nyolczadrétben mint zseb- 
kiadásban. Áruk 20 kr.

t-t A b író i ügyviteli szabályzat 1874 
óta jelentékeny módosításokon ment keresztül 
melyeket rajta későbbi rendeletek de külö
nösen a két legutolsó idei, ejtettek. E mó
dosítások a régi szöveg negyedrészét helye
zik hatályon kívül, s igy jó szolgálatot fog 
tenni az előttünk fekvő Tettey-féle jegyzet- 
szélű kiadás, mely a bírói ügyviteli szabály
zatot mai érvényében adja, kihagynám a 
hatálytvesütett §-okat a helyűkbe illesztve 
az azokat módosító későbbi rendeletek illető 
8-ait. A gyakorló jogász e kiadás által sok 
ulánlapozgatástól vau kiméivé melyet külön
ben el nem kerülhetne. Eltekintve a széles 
oldal szélektől melyek jegyzetekre bőségesen 
nyújtanak helyet. Ára nyolczadrétben vagy 
zsebkiadásban (50 kr.

Szerkesztői válasz.
H. N. K. Haja. A lap közérdeket szolgál

ván, magán állítólagos sértésekért — annál kevésbé 
emelhető panasz, mert ha az a t. kisasszony out 
megsérté, nem oly úton nyerhet elégtételt, mely 
egy növel szemben egyáltalán nem igazolható.

Sz. :i k  l ss i , 
v. h,

ÁRVERÉSI HIRDETÉS.
Alólirt kir. bír. végrehajtó a bajai 

kir. járásbíróságnak 1881-ik évi 9537. 
szám alatt kelt végzése folytán ezennel 
közhírré tesz i, miszerint végrehajtató 
Polliczer Jakab  650 frt, o. é. követelése 
s járulékai iránt végrehajtást szenvedő 
ileichenberg Antal biztosítási végrehajtás 
folytán lefoglalt 1108 frt 15 krra be
csült ingóságok, u. m .: kész férti és női- 
öltönyök úgy házi bútorok el fognak 
adatni, minek helyszínén alperes lakásáu 
bolti helyiségében leendő eszközlésére h a 
táridőül 1882-ik évi Jan u ár hő 22-ik 
napjának délelőtti 8 órája tűzetik ki, 
melyre az árverezni kívánók ezennel 
meghivatnak.

Kelt Baján, 1882. évi jan. 14.

I i adatig Gyula,
kir. bír. végrehajtó.

Szivén tudom ásul!
Yan szerencsénk a n. é. közönségnek becses tudomására 

hozni, miszerint elhatároztuk magunkat, raktárunkon lévő több
féle czikket, nevezetesen: porezellán edényt, lámpákat, virágcse
repeket, legyezőket, téli harisnyákat, különféle ruhadíszt, berlini 
pamut-kendőket, csipkékét, kötő-pamutot és ezérnát, eanavát, 
himzö-gyöngyöt es cheniüet es egyéb a hímzéshez szükséges 
kellékeket, alpacca-chimi ezüst es paekfong kanalat, kés-villát, 
finom csont nyelű evőeszközöket, penztárczákat, úti bőröndöket 
és táskákat különösen o l c s ó  ö r ü li mellett v é g á t a d á s r a  
bocsa jtani.

Midőn ezt a (. közönség figyelmébe ajánlanék, kérjük egyszersmind b. látogatásával bennünket megtisztelni, 
és e kedvező alkalmat a szükségesek lehető legolcsóbbani beszerzésére felhasználni.

Tisztelettel

H K H lS V Ilb D  I I E M U lli  é s  F I A .



Üzleti iMlósittii.
Buján, 1W-’ j«n.

B ú z a ..............................
Bab..............................................

Zab . .........................
Árpa...................................
Búza...................................
K « le s ...............................
Kukoricz*.........................
Az árak ItK> kilogr. után.

11.40
8.D0

Érintős szorkpsztö:

Csorba Femu*.
Krtnmnkatiirs :

Devieli László.

Több tekintélyes gyógyászati szaklap 
és guikuió orvos eg)lnuigu cíisiim  ̂ .lai- 
kozata szerint n Brnndt Kichard által keszi 
tett scliwetczi-lnbducsok fényes eredményű 
alapos kísérlet után a megzavart emésztés 
és ennek minden következményei ellen, mi
lyenek : dugulás, purtmltság, étvágytalanság, 
Icjbiij, vérto ulás, szívbaj, máj- és epebaiok, 
ai’anyér, vérszegénység stb. mint legmegbíz
hatóbb szer tűntek ki; — s a többi hasonló 
szerek felett még azon előnyük is van. hogy 
enyhén hatnak, a beteg testrészeket nem 
zibbasztják, sőt erősítik és egyáltalán ártal
matlanok. Az olcsó árak lehetségessé teszik 
még a szegényebb sorsunknak is megszerez
hetni eme valóban népgy úgy szert. A valódi 
seb wviczi-labdacsok bádogdobozban védjegy ül 
a schweiczi kereszt- s a készítő nevével - 
fid szem Tokiért, kisebb kísérleti dobozban 
lf> sz.pin 25 kivi t kaphatók a legtöbb gyógy
szertárban, nálunk Baján (1 e i g e r K á r o 1 y 
urnái, kinél még ingyen kimerítőbb éi te
kezések orvosi vélemény oviivá ni t ások k a l is 
kaphatók.

H ird etések !
K itü n te tv e  B ecsben , S z é k es fe h é rv á ro tt és K ecskem éten .
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Krsztaaits Hanton
ezelőtt: JA M C S JÓZSEF

Haján, lő- és g; ász-ult-/,a sarkán, az .Á ta llj ho ldéhoz“

Ajánlja a legfrissebb és dúsan berendezett

j i . . 0 T

HVKTAHVT
a legpontosabb és legjutányosabb kiszolgáltatás mellett. 

mmm-m  k á h i « r » a « i i  m a j t o b .

r-,

>
KI
<

*4
4
H*
N
n

N in cs többé  
k ö h ö g é s!

Nincs többé I
s

fifiER -fele n i c 1 1 p a s t i 1 1 á
rck rillség , nyak- I
megtartja jótékony

r
legkellemesebb és legbiztosabb gyógyszer kbliöge 

B  M baj és uyálkiiNNÚg; ellen. Sőt tiidővesznél ii 
■ H  hatásukat.

Kupim tó használati utasítással együtt 25 kr., ">0 kr. és I fitos dobozokban 
:K C a € » í  I C  ívubrászdüjál mi Bu dapesten  E rzséb et-tér  9  ■*. Főrak
tár Magyarország számára B u d ap esten  T örök J ó z s e f  g y ó g y s z e r é t*  urnái 
király-utCra 12 sz  Továbbá kapható B Á J Á N : Pollurmunn Jiertulav, Uei- 
ger Károly és Sárkány Lázár urak gyógyszertárában.

EGGEll valódi nialátnkivoiiat eziikorkája 10 kros csoiiiagokbaii ugyan
ezen raktárukban kapható. Ezen maláta-czukorkák különösen liiilésnél iiiu'ntko/iiak 
haszuosnak és igen olvasztják a nyálkát. Az F.gger-féle mell-c/.ukoikák jótékony 
hatásáról számtalan köszönö-irat s orvosi nyilatkozat érkezett, melyek kívánatra 

| megtekinthetők.
I Gyár és fószétklildési raktár hova vidéki megrendelések kéretnek |

! A, EGGEES SGHN. Wien, Döbling. |
I Kevesebb mint két f>0 kros doboz nem küldetik. Szétküldés naponta 4 -szer pon- 
1 tosan. Megrendelések a pénz elöleges beküldése vagy utánvét mellett kéretnek. Un

NÁNAY LAJOS
- K Ö N Y V N Y O M D Á J A ^

elvállal mindenuemű c szakba vágó
l U I K Á K A T

B V  a legjutányosabb árak mellett. “V B

Ü zlethelyiség : Baján, B údog-teren, Sclie ibner-lé le  házban.0

Ugyanitt úgy előfizetések mint hirdetések elfogadtatnak a

B A J A
s z á m á r a .

Ofltílolt Ndi.ttj I í .ibm  k b h y n ir.v  tJ.il/iliflfi ÍJ• j » 1


