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Az előfizetési pénzekés hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

ii g j  e s s A a m a r  a N Kéziratok nem adatnak  vissza.

Baja város törvényhatósági 
bizottságának közgyűlése

(Kinő nap febr. 9-én)
Elnök Jankovirtt Aurél főispán ur 

ö méltósága a közgyűlést megnyitván, 
üdvözli a szép számban összcgy ült bizott
sági tagokat és felkéri, hogy a tanács
kozást szokott érdekkel és Baja város 
jólétére irányzott czélzattal folytassák. 
(Éljenzés.)

A közgyűlési tárgysorozat megkez
dése előtt Dr. ilauser Mór polgármester 
emel szót, és a nemrég elhunyt Szohner 
Antal bizottsági tagról kegyelettel em
lékezik meg, kiuek inkább megtörni mint 
meghajolni volt jelszava, s benne a tör
vényhatóság és közügy melegen érző 
tevékeny munkás tágját veszité e l ; to 
vábbi beszédében halála feletti részvétnek 
ad kifejezést és indítványozza, hogy e 
részvét jegyzőkönyvileg is ki fejeztessék.

Bejelenti továbbá, hogy Paskusz 
Igdácz mint virilista és Koller Ágoston 
mint választott bizottsági tag o k , —
vagyonbukások s az ezt követő büuvizs- 
gáiatok köv.tkeztében megszűntek a tör
vényhatóság bizottsági tagjai lenni.

Milassin Zsigmoud : Tekintettel az 
utóbbi időben törtéut és a vagyonbizton
ságot mélyen sértő bűntényekre, indít
ványozza, hogy a város rügtöuitélő bíró
sági eljárás iránt kérvényezzen.

Dr. Ilauser Mór: Tiltakozik ezen 
indítványt napirendre venni, mert az 
nem tétetett a közgyűlés e lő tt kellő idő
ben, es mert soknál nagyobb horderejű
nek látja a statáriumot, hogy sem egyes 
sporadicus esetekért egy törvényhatóság 
a kormánytól ily borzasztó és nagyhord
erejű repressáliákat kérjen.

Gyere ide . . .
lljere idő az ölembe 
Édes-kedves feleségem I 
Hiszen tudod, hogy szemedben 
A menynrsiág ragyog nékem I

Sutét szemed csillagának 
Ragyogása azt beszeli:
*I)n|ilng a ki liQ szerelmét 
Szerelemért elcseréli I

Boldog az, ki bár csalódott, 
Vágyódván a boldogságra,
Mégis hiszi, hogy eléri,
Föllcli még valutáin 1“

Hej I pedig én milyen sokszor 
És inilye« fajén csalódtam I 
A szerelem szép üdvéről 
Majd hogy végkép le nem mondta in.

tlalgasáf:! hisz annyi szív van, 
Boldogságot adni képes!
Buldogttni azt a szivet,
Mely szerelmet híven érez

lui engem is, liái csalódtam, 
ki szivem kínja lánggal égett,
A szerelem boldogsága 
Végre mégis Udvözzé tett.

8 ki a ni ág bujdosója 
Voltam, hej csak nem is cégen! 
íme most a ntonnybeu élek 
Veled édes feleségem!

Erödi Dániel,

Főispán úr : Azt hiszi, hogyha ily 
végső szükség esete merülne fel, a váios 
mint a hözbiztouság föőrc l ’pno fel ha
sún iiuliivanyuy ui ; de mert az in
dítványt túl korainak tartja, — nem 
véli szükségesnek ily eszközökhöz nyúlni.

Az indítvány mellőzietett.
Következik a napirend első tárgya: 

a gazdasági és építészeti szakosztály jc 
lentése a „Bárány- vendéglő nagytermé
nek átalakítása i rá n t:

Schleicher Antal városi mérnök 
külön véleményt ad be, mely szerint a 
„H aránt" terem nemcsak a szépészet, 
de a tűzbiztonság igényeinek megfelelő
iig  is átalakítandó volna.

Dr. Nikolsburger Károly melegen 
ajánlja a különvélemény elfogadását, ha- 
sonlókép Kigerl János bizottsági tag is. 
Dr. Ivánovica Pál kiemeli, hogy mi
után a praeliminaréban az iskolákra nézve 
törlés történt, s miután a népuevelés 
első rendű igazgatási ág, melyre semmi 
áldozat sem elég nagy, — oly tettemcs 
költséget, minőt az átalakítás igénybe 
vesz., nem szavaz meg. Dr. Ilauser hang
súlyozza, hogy Baja város joggal igényel
heti azt, miszerint egy tisztességes nagy
terme legyen, melyben színi előadások és 
tánc/.vigalmak megtarthatók legyenek, a 
nélkül, hogy az ember pirulni kénytelc- 
nitessék, — a különvéleményben hang
súlyozott átalakítás költségeit megsza
vazza.

Schleicher Antal különvéleménye el
fogadtatott.

A gazdasági tanácsos jelentése, a 
városi bei ház épületben léve- lakások 
bérbeadása iránt megtartott árverés ered
ményéről.

El fogadtatott. — (Tudvalevőleg a 
„nemzeti casiuó" vett bérbe 3 egymás
után következő lakást.)

A magyar nemzet eredete.
(„Magyar Szemle" után.)

A legrégibb magyar krónikák a Hunor 
és Magyar mondájából kiindulva, ugj te
kintek a hun és magyar nemzetet, mint két 
testvér nemzetet. A magyarok, mikor e föl
det elfoglalják, hun jogon foglalják el, mint 
Atilla öiokct. Magyarország birtokára Attila 
foglalása óta a magyar nemzetnek késég- 
bevoiihutatiau joga van. Hogyne volna, mi
kor e lömön u hun uralom teljesen soha 
meg nem szűnt, mert Csaba hunjai a Clug- 
leuiezön megtelepedve egész Árpád megér
keztéig lakják Attila ölökének e természeti 
erősségektől védett zugát, hol máig is élnek 
a székelyekben. Később, mikor még több ok 
volt a magyar nemzet történelmi jogfolyto
nosságának felvételért1, időközben még a rokon 
avarok is megjelennek, hogy a hatalmas Baján 
vezérlete alatt Attila örökét birtokunkba 
vegyék és az első foglalás jogát megőrizzék 
a később jövő magyarok számára.

A magyarok eredetének és rokonságának 
e krónikás felfogása megmarad egész n 17. 
szazad grainiiuilizáló Ideológusaiig, kiknek 
minden tudósa nagy on rövidnek és dicsöség- 
tclennek tanú az Attila hunjaitól számított 
magyar történelmet és azért a magyar nyelv 
héberrel való rokonsága kapcsolaláu r ma
gyar nemzet rokonságát és eredetet is kiter
jesztek egész u bábeli toronyig. A 7. század 
grnmmatizáló Iheologusui el fogód va a bibli
ában, egyhangúlag hirdetik a magyar nyelv
űik :i héberrel Való rokonságát es ez, okon 
a nemzet keletiségét. K sajátságon tudomá
nyos balvéleményi n modern nyelvészet haj
nalának első pitymnllási idején kidolgozott 
rendszerré és kétségbevonhatatlan dogmává

Az 18X2, évben a város közönsége 
részére tégla és cserép égetése iránt meg
tarto tt árlejtés eredményéről a gazdasági 
tanácsos jelentése.

I)r. Ilauser M ór: A megtartott 
árverést jóvá nem hagyni, és uj árve
rést elrendelni indítványozza, amelyből az 
eddig legtöbb Ígéretet tett vállalkozó 
kizárassék.

Főispán ú r : A  kizárást nem he
lyeseli, mert kizárni valakit a szabad- 
versenytől, annak legnagyobb ellcuraon- 
dása.

l 'j  árvetés rendeltetett cl.
A gazdasági tanácsos és városi 

mérnök jelentése a kis-summari földek 
közötti dülő-iít megvizsgálása iránt.

Tudomásul vétetett és elfogadtatott.
Hasonlókép elfogadtatott a gazda

sági tanácsnak javaslata a közgyűlés 
által örökáron eladásra szánt 500 hold 
föld még feltöretlen részének haszonbérbe 
adása iránt.

A közegészségügyi bizottság indít
ványa folytán a városi tanácsnak beter
jesztése a sertés hizlaldák rendezése tár
gyában felolvastatváu,

Dr. Ilauser Mór polgármester: T il
takozik a közegészségügyi bizottság azon 
tencieutiaja ellen, hogy a sertés hizlal
dákért a városi tanácsot teszik felelőssé 
és támadják meg.

Dr. Ivánovics Pál, m in ta  közegész
ségügyi bizottság elnöke visszautasítja 
ezen tiltakozást, mert o teudeutiák, syin- 
palhiák és antipathiáukal soha sem szá
molt közéleti működésében, erre legjobb 
bizonyíték az, hogy, hogy ha kell, eldobja 
magatol még a polgármester barátságát is.

Kicgerl János személyes ügyben 
kér szót, előadván, hogy ó nem szokott

tette Otrokocsi Kőris Fcrencz legabsurdabb 
és a legszélsőbb következményeivel együtt 
„Origincs íluugaricae" stb cziuiü müvével.

E müvében a magj. ,-ok nemcsak liánok 
és scy'tkak, hanem héberek, sőt aeihiopiaiuk 
is. Otrokocsi szerint a magyar ueiuz.et ere
dete és rokonsága igen elágazó. A föld majd
nem minden népe közelebbi, vagy távolabbi 
rokonságúim áll a magyarral: különösen 
a történet régi dicsőséges szerepet játszott 
nemzetei nemcsak rokonai a magyaroknak, 
hanem u legtöbb esetben magyarok is. E 
furcsa áliuusoKnt ó nemcsak etj mologizu- 
Inssal támogatja, hanem inkább az ö nevet
séges és tudománytalan etyinologiájáufil fogva 
süti ki. Neki az ó-kori história személy, 
ucp es helynevei mindnyájan, majdnem kivé
tel uélküi magyar szavak és így a szemé
lyek, ncpek es helyek is, miket jelölnek, 
kivétel nélkül magyarok, v parthusok^ pár
tosok ; Herkules iiuiiyi mint harkály ; Tyn- 
tlareus leánya Heléna* Tündéres lloua; a 
Kaukázus Knkusoshegy; a l’aropamistis,. 
paripamezó és a l’outus Euxmus égszinü 
pontytó.

Otrokocsi tudományának századunkban 
is akadt igen tekintélyes es tudományos kép
viselője és népszerű tovább fejlője Horváth 
Istvánban, ki a „Hajzolatuk a magyar nem
zet legrégibb történetéből. Pest 1825.“ és „A 
jászokról" cznuü értekezésében; de ktilöuö- 
sen az előbb említett müvében mutatja be 
azt a tudományos hóbortot, mely napjainkig 
js egyik-másik gyengébb fejű tudós ember
nek szánalomra méltó hóbortját képezi, és a 
melyet llunfalvy oly találóan nevezett el 
Oirokoesl-IIor válságunk.

Hosszú és felesleges volna itt előadni, 
hogy miképen találja meg Horváth n szittyák

nem igazat mondani, hanem ha van ki 
ezt teszi, az csak a polgármester űr.

Az idő különben előre haladváo, a 
közgyűlés nagy zaj között oszlott fel, 
folytatása másnapra halasztatott.

Ezúttal nem lehet rostá lásunkat ki 
nem íejezni a polgármester úr részéről 
tapasztalt azon uílérzókenykedés felett, a 
melylyel a maga nézete és személye iránt 
viselkedik, s azon kevés kímélet felett, 
a melyet mások nézete és személy e iránt 
tanúsít.

(Második nap, febr. 10-én.)
A  sertéshizlaldák kérdése felett a 

közegészségügyi bizottság kifejezett ja 
vaslata felett a vita folytattatváu, —  a 
javaslat állaláuosságbau elfogadtatott.

A részletes tárgyalásnál hosszabb 
vita fejlődött ki az 1. és 2. §-olc felett; 
nevezetesen Bajai Péter az 1-só §-t nem 
fogadja el.

Dr. Ivánovics Pál : ajánlja elfoga
dás végett, mert e nélkül sohasem lesz 
reud, s ha e szakasz el nem fogadtatik, 
akkor az egész javaslat elesnék, czélja
lévén e szabályrendeletnek, hogy a város 
egész lakott területéről a  sertéshizlaldák 
cltávolitassanak.

Drescher Ede: Előadja, hogy e te
kintetben létezik már egv szabályrende
let, mely a belügyminisierium által hely
ben is vau hagyva, de annak némely 
puntozatai oly annyira szigorúak, misze
rint azokat végrehaj’ani, sem a  tanács, 
•cm a rendőrkapitányság n m tarto tta  
opportuuusuak, s most ezen javaslat is
méi, oiy szigorú intézkedéseket czéloz; 
ajánlja tehát az új szabályrendelet 1. és
2-ik §-u helyett a régi szabályreudelet
1. cs 2. §-át.

A ioispán úr Müller János, Ilauser 
és Kiegerl felszólalásai u táu :

vagy is a magyarok nyomát Afrika abroszán 
s miként építteti a pyramisukat magyar 
királyok által ; vugy miként lesz Dávid 
király székely uugygyá és Paulus a partbu- 
sok révén magyarrá, vagy miként győzedel
meskedik a szintén magyar eredetű Nagy 
Sándor vitéz magyar katonáival Indián. Sőt 
a derék öreg Tuncsis, Horváth lelkes tanít
ványa még a bábeli zavarnál is felébb viszi 
a magyar nemzetet, egész a paradicsomi 
k«rtig, hol Adum és Éva magyarul beszél
tek. Az egcszben az a legfurcsább, hogy e 
sok tréfás dolgot a maga idejében komolyan 
vették. Haj, az idők psychologiája sokat meg
magyaráz 1 Es csak később dobták félre ez 
Oirokocsi-Ilorvátsngot és helyezkedtek megint 
a krónikás álláspontra, mely szerint a hunok 
a magyarok ősei voltak, s a székelyek mint 
a hunok ivadékai Attila elsó foglalása után 
tt e lüldön luktak.

E krónikás álláspont megingatásának 
érdeme Hunfalvyé, mert döntö bizonyítékokkal 
ö mulatta ki az állítás nundakét ágának 
tarthatatlanságát. De mielőtt ezt bővebben 
vizsgálnék, lássuk Hunfalvi előzőit elméle
teikkel és állításaikkal egyetemben.

A magyarok ősi hazáját már a legré
gibb ivók, mint L'onstuntiiius l’orghyrogenitua 
Anonymus, Nestoi, Ibn-Dustah stb. a Volga 
és l 'ra l körül keresik: sót egyt-s utazók, 
mint Julianus barát, Hubritjus stb. egyenesen 
ott is találják a visszamaradt magyarokat ; 
a honnan aztáu Mátyás király, mint tudjuk 
be is akarta telepileni. Ha c tájon volt a 
magyarok őshazája, nagyon valószínű, hogy 
az itt lakó népekben lehetne leginkább ke
resni ősi rokonaikat is. Molnár Albert szó
tára svéd tudósok kezeibe került, kik közül 
Hűd beik Olaf észrevette a magyar nyelvnek



A Javaslat Kidolgozás végett a Köz
egészségügyi bizottságnak visszaadatott.

A városi vánijövedflmekiiok adó- 
mentessége iránt, a küldöttség által szer
kesztett felterjesztés:

Elfogadtatott.
Dr. Sály Imre tiszti főorvos jelen

tése a Berlinben közegészség és élet
mentés ügyében megtartandó kiállításra, 
gyakorlati megszemlélés és tapasztalás 
gyűjtés végett szakértők kiküldetése 
iránt.

Kle.jietett ; azonban sa ját költségén 
ha .valaki ajáulkozik a város kiküldött
jéül, olfogadtatik.

I>r. Ladányi Mór indítványa az 
életveszélyes ebdíih kikerül hét ése czéljá- 
bót a kutyák szabadon jai hatásának kor
látozására teendő intézkedések irán t:

A közegészségügyi bizottsághoz uta- 
sitatott.

Meskó László és Devich Lajos kér
vénye fizetés felemelés esetleg jutalma
zás iránt.

Mimikét folyamodónak 100 100 frt
jutalom szavaztatott meg.

Sopron városának ál irata a városok 
fejlódhetésc czéljából beépítendő terüle
tek szabályozása iránt :

Egyszerűen tudomásul vétetett.
Rendőrkapitányi hivatalnak bet< r- 

jesztése a közegészségügyi szabályrende
let végrehajtása tárgyában :

Miután a kérdés már előbb meg
vitattatok, elejtetek.

. Váradi Be inát kalocsai lakos kér
vénye folytán: a szabályszerű 20 frt 
lefizetése mellett a város kötelékébe fel
vétetett.

A közgyűlés tárgyai kimerítve lévén, 
a/, főispán úr által feloszlattatok.

Baja , 1882. febr. 12.
Közel harmadfél éve annak, hogy 

városunkban mozgalom indult meg a 
vasúti összeköttetés érdekében; — közel 
harmudfél éve, hogy az érdekelt közönség 
legnagyobb része elfogult kebellel várja, 
reményű sorsának jobbra fordulását; mert 
a napi tapasztalatok megtanították arra, 
hogy csak könnyű s olcsó közlekedés 
teremhet ma már piaczot, kereskedelmet 
és forgalmat.

Pedig az év bizonyos szakában ha 
mindene vau is, de ép közlekedési eszköze 
hiányzik városunknak.

Tehát e bajon segíteni kell.
Az általános nyomás, mely viszo-

a finn-lapp nyelvekkel való rokouságát e 
'/ó tár által nyújtott magyar nyelvi anyagon, 
iierberstein és Michovius ez időben sokat 
tudtak beszélni a magyarral rokon Juharia 
vagy Lgria lakóiról, mi aztán Kudbeck fel
fedezésének nagy érdeket kölcsönzött, úgy, 
hogy a kor legtudósabb embere Leibnitz is 
okoskodott a magyarok eredetéről. Ez körül
belül épen az idotéjban volt, mikor túrakocsi 
alapját vette a maga tudományos hóbort
jának.

A finn rokouság kérdése ez állapotban 
maradt egész Sujuovicsig. ki már nagy ine
reszen azt is kimondja, hogy a magyar nyelv 
a lapp nyelvvel azonos. Külföldön hozzá szól
nak e kérdéshez Schlözer és I láger, de in
kább történelmi, mintsem nyelvészeti szem
pontból. Schlözer és mások ösztönzésére lép 
fel üyarniatby fcámuel 1771.*-i/uu Göttingában 
kiadott „Altinitás"-sttval és alapvetője lesz 
a magyar összehasonlító nyelvészetnek. Ter
mi szetes, Gyarmathy is számtalan esetben 
ben csak bukdácsol; különösen az egyes 
rollerét nyelvészeti kérdések megmagyará
zásában.

Eh ebben Honim i csodálni való sincs, 
mert az. ö fellépése jócskán megelőzte a 
v a l ó d i  nyelviudouiányusság módszerének 
Hopp által történt megalapítását.

Gyarmathy után Lévai terjeszti ki fi
gyelmét n finn rokonságra. Itévui azonban 
•-yarmathyval szemben sok tekintetben ré
gibb álláspontot képv -cl. a mennyiben tnig 
Gyarmathy csupán n finn rokonságot veszi 
tekintetbe, addig llétai a keleti, a héberrel 
való rokonságot is figyelmére méltat ja ; mert 
a magyar nyelvtudomány hármas segédesz
közéül a régi nyelvemlékek (tehát nyelv- 
’.ntéDelemj: a keicti nyelvek (héber és ro

miunkul sújtotta és sújtja ma még ín-
l.úbb, gondolkodóba *jlé már harmudfél 
év előtt az illetékes köröket, csőink rákká 
tette a személyeket. Folytonos közleke
dést ! ez volt a jel szó. A közös bajt 
közös erővel akarván gyógyítani, részvény- 
társulatot akartak alakítani, vasút épí
tésre. Lángoló buzgósággal tettek lépé
seket, hngv városunk Szabadkával össze
köttessék vasút által. Tevékenységük az 
egyik kelléket, mely Ivei őzéit órai véltek, 
mégis teremtette : volt l e l k e s e d é s  
az eszme mellett, de a másik kelléket melyre 
szükség volt, fajdalom, minden igyekeze
tük daczára sem voltak képesek előte
remteni : t. i. p ó n z t az építésre.

Városunk zilált anyagi helyzete nem 
m ujthatott itt reményt. A közönség, a 
vidéki érdekeltség legjobb akaratú áldó 
zatkészsége is csak jóakarat maradhatott 
oly összeggel szemben, mely az eszme 
keresztülvitelére megkivántatik,

Végre is a k o r m á n  y r a vagy unk 
utalva !

A magas kormány pedig tudja szin
tén nyomorúságos tengódésünket, — hisz 
a napnál világosabban mutattuk meg 
bajainkat, tártuk fel előtte helyzetünk 
setét színét. Kimutattuk megdönthetetlen 
érvekkel, mcghazudtolhatatlan adatokkal, 
hogy az a város, mely alig pár évtized
del előbb is még hét vármegyét látott 
cl piaczárói a szükségesekkel — ma 
végveszélybe ju to tt; országos hírű s az 
országra kiható jelentőséggel bíró keres
kedelme s ipara nemcsak pang, hátiéin 
tönkrejutás széléhez ért.

A kormány föltételeket szabott, al
kudozni kezdtünk vele, nem szól ellenünk, 
de meg sem nyugtat.

A bizonytalanság kínos érzete aka
dályoz tevékenységünkben, s e közben 
pusztulunk, veszünk.

Kereskedelmünk, ez árnya a múlt
nak, mindinkább zsibbad, közel áll már 
a halálhoz.

Sajnosán bizonyít ez állításunk mel
let a legutóbbi nagy közgazdasági vál
ság, mely városunk kereskedelmi viszo
nyait annyira megroug&lta ; s mit bizo
nyíthatna mást, mint állításunk szomorú 
igazságát azon körülmény is, hogy egyik 
legnagyobb kereskedésünk feloszlik , b 
annak tulajdonosai máshová költöznek.

És mi érezzük a csapást, tudjuk 
annak okát, eredetét, de mindaddig, inig 
a magas kormány az utolsó szót ki nem 
mondja, annak orvoslásához még csak 
hozzá sem kezdhetünk.

Hogy meddig tart ez még igy, azt 
mi uew tudjuk, de hogy ha még sokáig

konaij tanulását ; és a rokon északi nyelvek 
(finn , lnpp , észt ) szorgalmas kutatását 
ajánlja.

Meg kell még itt kózbevetölep Bereg
szászi Tálról emlékezni, ki ugyan a finn 
rokonságot el nem ismeri és az úgyneve
zett keleti nyelvekkel való lokonság állás
pontján fül; üe a török és magyar nyelv 
között való rokonság felismerése, némi meg 
világítása által a felvett kérdéshez igen 
becses adalékkul szolgált; a mennyiben sem 
Sajnovics, sem Gyarmathy, sem Schlözer, 
sem Hagcr a finn rokonságon kívül egyebet 
tekintetbe nem vettek.

A dolog századunk elején igy állott, 
sőt Révai legbuzgóbb tanítványa Horváth, a 
mester álláspontját semmibe sem véve, foly
tatója lesz az Otrokocsi által megkezdett 
iránynak, s példája és buzgalma által majd
nem teljes lehetetlenné tette a komolyabb 
tudományos összehasonlító nyelvészeti búvár
kodást. Azonban volt HorvAthnak egy nagy 
érdeme, mit tőle elvitatni hálátlanság vol
na. f'.s ez érdeme : a magyar nemzet őstör- 
ténelmc iránt való lclkesültség páratlan 
(okban való felköltése volt. E magasztos föl- 
kesültség ösztönözte felfedező útra nemcsak 
Körösi Csorna Sándort, haaein Heguly Antalt 
is, ki bár szenvedésekben és nyomormúgok- 
ban előzőjénél egy cseppel sem volt kevésbé 
megáldva: de e szenvedések és nyomorúsá
gok eredménye bőséges kárpótlást nyújtha
tott n tudomány e martyr,iának.

Heguly nem Tibetbcn, nem Himalája 
heg) tövében kereste a magyarok ősi hazá
ját és rokonságát; hanem ott, hol a legelső 
ősöket keresők: Julíanua és társai is keres
ték, * a hová nyelv és történelmi vonatko
zás csalhatatlan biztossággal mutattak Az 
Ufcor népek Medálon nélkül való nyelvén k

igy tart, s viszonyaink nem fordulnak 
jobbra, érezzük s tudjuk hogy az való
sunk bukását vonatidja maga után.

Magas kormányunk már annyi Íz
ben tüntette ki jó indulatát s atyai gon
doskodását városunk irányában. hogy 
bizalommal kérhetjük, koronázza be mű
vét a baja-szabadkai szárnyvonal kiépü
lése által s szilárdítsa meg Haja város 
közönségének keblében ama liamisithut- 
lun érzelmeket, melylyel irányában vi
seltetni mindenha fog,

Tb j.

®  Haja város rendórkapitányi hiva
tala — mint a közzétett hirdetményből ér
tesülünk — a Baja szab. kir, városban meg
tartandó o r s z á g o s  v á s á r o k  napjait 
a kővetkezőkben állapította meg: 1) Bálinti 
vásár február 12. és 13,, — 2) Szt-Györgyi 
vásár ápril 23. és 24. , — 3) Mária Magdolnái 
vásár julius hó 1 íi-ik és 17-ik, — -1) Mátéi 
vásár szeptember 17. és 18, — 5) Miklósi 
vásár deczernber 3. és 4 ik napjain.

A  bajai nemzeti easinó bálja.
Fény, elegantia, ízlés, jó kedv pá

rosulva a hölgyek részéröl báj és kel lem
mel, — jellemzője a f. hó 4 én lefolyt 
casinói elite bálnak. — Valóban ha figye
lembe vesszük a bálrendező-bizottság ál
tal leküzdött nehézségeket, melyek első 
sorban a „Bárány“ vendéglő pajtaszeiü 
nagytermének bál képessé tételében mu
tatkoztak, — lehetetlen elismerésünket 
ki nem fejeznünk a termek elegáns di- 
szitése felett.

Már */49 óra felé sőt a karzatra 
menők már V48 órakor kezdtek gyüle
kezni a fényesen kivilágított termekbe. 
A rendezőség előzékeny figyelemmel fo
gadta a bájos kisasszonyokat s a boldo
gan mosolygó mamákat. — Pontban 3 
órakor jelezték a zenészek a „lady pat
roness" Tury Alátyásné úrnő ő nagy sága 
jövetelét, ki a sorfalat képezett rende
zőség között a terembe jővén, a bejá
ratnál gyönyörű kaméliák, jáczint és ró 
zsákból álló bokrétával Jepetek meg a 
rendezőség részéröl. — A „lady patro- 
oesse* — ki gyönyörű lilaszin selyem 
ruhát viselt bársony derékkal és csip
kékkel, — miután a számára fentartott 
helyet elfoglalta, jelt adott a fáncz meg
kezdésére, - -  mely a csárdás gyújtó 
hangjai mellett csakhamar magával ra
gadta a fiatalságot.

értékkel biró anyagát összegyűjtötte, leírta 
és igy nemcsak Európa előtt fedezte fel a 
tuordvinok, csuvaszok, cseremiszek, ostjákok 
és vogulok sok tekintetben ismeretlen föl
dét : hanem a magyar nemzet számára is 
megnyitotta az utat az összehasonlító ugor 
nyelvészethez. Az általa gyűjtött anyagot 
Ilunfalvy és Btideaz dolgozták fel, de külö
nösen Hunfulvy alkalmazta azt az ősi rokon
ság megfejtésére.

a fiún rokonság nem volt kedves és 
hirdetői sem voltak népszerű emberek. Sok
kal kedvesebb volt a Beregszászi által meg
pendített török-tatár rokonság , mely nek 
bogaras} mellett Yátubérybau európai hirtt 
hirdetője akadt. De a török-tatár rokonság 
hirdetői nem zárják ki a finn-ugor rokon
ságot, sut azt némileg közelebbnek is ta rt
ják, mint az Sz. Bálinth Gábornak e fuleke- 
eet nagy tehetségű és igen tudós, de szenve
délyes és túlzó hívének nyilatkozataiból is 
kitetszik; mert ö is u/t mondja egy a szé
kely muzeum elhunyt őréhez, Yusndyhoz 
intézett levelében :

„A rokonság kérdése mai napság meg
lehetősen eldöntött és tisztába hozott kérdés, 
csakhogy jó németjeink tulsagbu viszik, s 
ott is igen nagy fontosságot tulajdonítanak 
neki, hol voltuképen ilyen nincsen,“ - • pe
dig ö ugyancsak hadakozott a csiri-biri né
pek ellcD-

A nyelvtudósok a turáni vagyis ural- 
ült áj i nyelvekkel nagyon könnyedén szoktak 
elbánni, mint azt Müller Miksa példájából 
is láthatni. Ok nem igen szoktuk az altaji 
nyelvek körén belül nyelvcsuládokat, főosz
tályokat megkülönböztetni; ók azt a tömér
dek nyelvet, n ely nem iK-xiós, hanem agg- 
létiuáló, az altajiság zsákjában tóvel-begy.
gye össíerázzák.

A négyeseket móitegv Sfí pár tán. 
czolta, igy u lii/.értánczot is, melyet 
Devich László és Goiger Károly urat 
rendeztek. — A második négyes alatt 
alkalmat vettünk a megjelentek névsorát 
feljegyezni, előre is elnézést kérve, ha esetleg 
tévedtünk volna. A táne.zosok sorában lát
tuk a következő urliölgyeket: dr. Bartsch 
Hantimé, HischofV Kuluuesics Erzsiké, dr. 
Bonillánk Jánoané, Csorba Ferenezné, 
Dresehcr Mariska, Dreschcr Gyuláné, 
Dresrher Rezsőiül, Horváth Irma. Hir- 
mati Paula, Juray .Tosefiii, Kardos Zsu
zsika, KiegerI Jánosné, Lederer Valerie, 
Loosz Vilma, Müller Vilma, Nagy Gizel
la. Pajor Josefin, Pollennann Bertalan
ná, Saly Margit, Sárkány Ilona, Szon- 
dy Mátyásáé, Scheibucr Gyu’áné, Topái
k. a. Túrv Józsefué, Vojnich Ilona
k. u. sezenkívül egész sorát a bájos höl
gyeknek, kik a karzaton foglaltak helyet.

Tánczrend kétféle volt, az egyik 
antik szerű préselt bársonyba kötött köny
vet képezett, a másik szintén könyv 
volt modern alakú atlaszba kötve kis 
zsinórou függő! bronz kampóval, See- 
fehlner budapesti kereskedőtől. -- Mind
kettőben belől a könyvek lapjai foglal
ták magukban a tánez sorrendjét.

Nem lévén czélja a „nemzeti ca
scónak “ bál rendezői által anyagi ered 
ményeket elérni, de mert a bál díszessé 
tétele óriási kiadásokat igényelt , — 
anyagi eredmény csupán annyi mutatko
zott, mely a nagy kiadásokat födte. — 
Jókedvet és kedélyességet illetőleg a bál 
melyen Baja város szine képviselve volt 
fölülmúlt minden eddigi farsangi mulat
ságokat. - A tánczkedvet csupán a haj
nal beköszöntése szakította meg. — Á  
bálon fei ul fizet tek : A bálanya T u r y  
Mátyásné úrnő Gü irtot, Tury Mátyás 
ur 20 frtot, dr. Bartsch Samu elnök 2 
Irtot, Soultéty László 50 krt, Szutrély 
Lipót 50 krt.

Különfélék.
■mí A bójái első nö-i-gylet közvacso* 

rája jövő szombaton — febr. 18-án — le- 
end, a „Bárány" szálloda termében, a melyre 
a jótékonyságot gyakorló közönség figyelmét 
felhívjuk

* Érdekes Iih iiu v e r s e n y  tn r ta tik  rr.Ar- 
czius 27) én a „Bárány*1 szálloda nagyterűié
ben, n csak nemrég alakult „gymnasiumi 
tanulók segélyzü-egylete“ javára. A prog
ram igen viiliozntos és élénknek ígérkezik. 
A hangversenyben közreműködnek GschöSBer

Azonban I87(í-ban a londoni orienta
lista cougressuson Huofalvy ismertté tette 
szélesebb körben is „On tbe study of Turá
nion Languageí" czimü értekezésével azt, a 
mit nekünk kezdet óta hirdetőt, hogy itt is 
tudományos kötelesség lóosztályokat, köze
lebb és távolabbi rokonságot fölvenni, mint 
uria nyelvek körén belül.

Ilunfalvy kezdettől fogva állította, hogy 
u magyar és fiún ugor nyelvek között sok
kul közelebbi é» szorosabb összelüggés van, 
unni a magyar és torok-tatár nyelvek kö
zött ; de nemcsak állította, hanem a leg
eredetibb és legprimitívebb kultúrára tartozó 
szavuk Osszehusonlitó vizsgálata Által két
ségbe voübatatlanul be is bizonyította. Ha 
nem vagyunk vakok éa süketek a nyelvtu
domány tanításával szemben, kénytelenek 
vagyunk elismerni, hogy az csakugyan igaz, 
hogy n magyar nyelv netn a török-tatár 
nyelvekkel, hanem u finn ugor nyelvekké 
vau közelebbi rokonságban.

Igen, de a nyelv auyagu azt mutatja, 
hogy a finn ugor rokonság keretén belül is 
okvetetlenlll szükséges közelebbi rokonság- 
bán van a/, ugor nyelvekkel, mint n finnel. 
A finn és ugor nyelvek csak a fejlődés első 
tokán voltak egy ütt ; de a linu nyelv már a 
második fokon elválik uz ugor nyelvektől, 
mujt azt a számnevek eredeti képzése is 
bizonyítja. A nyelv ugyanis azt tanítja, hogy 
a finn ugor nyelvek a 7-es számrendszert 
együttesen h-jezhették ki: de mikor már 
u 7-«-n felül levő számokat is meg kellett a 
nvflvalkoló geiniisiiak teremteni, akkor mai 
mind a finn, mind az ugor nyelvek külön 
utón haladtuk . mert a finn és ugor nyelvek 
számai csak 7-ig egyeznek meg egymással p. 
magyar: öt, voguL at, ősatyák: vet, vuet, 
lián: v u t; magyar; hat, vogul: kút, üeztyáki



Mariska, Horváth IniiH, Iv'wiov'i- A mm, 
Le.tuberger iiuciiel. Sárkány Ilona óa .Sár
kány Margit kisasszonyok. Boné (ívnia, Fül
kor Gusztáv ős Matauschek Antal urak, 
továbbá a pymnasiumi dalárda. A változató- 
ás érdekes programot annak idoján közölni 
lopjuk.

ÍJ A „bajai polgári olvasd egy let“
biztatva az első tánezvigalom kitűnő sikeré 
tői, í. hó 21-án saját helyiségeiben ismét 
tánczrigalmat rendez, mely reméljük — 
semmivel som fog az. első mögött maradni, 
s larsangi-évadunkat., mely annyi szépen 
sikerült tánczvigalmat mutathat löl ez 
utolsó bál sikercseu fogja bezárni.

f  Halálozás. Közéletünk egyik vete
rán harezosa, a köztigyek meleg barátja, 
társas életünk typikus alakja hunyt el a 
napokban S z o h n e r A n t a l  személyében. 
A megboldogult huzamosabb ideig küzdött 
betegágyában, a u esapúanak mely kinteljes 
betegségével iá nehezedett meg ezzel vége 
nem lett, mert nz utóbbi napokban ért és 
hevével kapcsolatos vagyonbukasok állal mé
lyen megrendülve, a halállal kiizködő nem 
várhatá be mig az, könyörül rajta, halálos 
ágyán öngyilkossági kísérletet követett cl.
— Temetése a város közönségének nagy 
részvételével ment végbe. — Legyen a föld 
könnyű a sokat szenvedett férfi porai felett!
-  Á gyászjelentés következőleg hangzik : 
„Szóiméi- Antalné szül. Kerék Borbála, Nagy
sándor és neje szül. Szohner Emma, úgy 
gyermekük Emma, valamint testvéreik és 
számos rokonaik nevében szomorodott szív
vel tudatják a szeretett férj, illetőleg atya 
és nagyatya S z o h n e r  A n t a l n a k  1802. 
évi februárhó G-ik napja éjjelén hosszas 
szenvedés utáu élte (»H-ik éveben bekövet
kezett gyászos elhunytát. A boldogultunk 
hült tetemei f. évi februárhó 7-éu délután 
4 órakor fognak a sz. Itokus sirkertben lévő 
családi sirboltbun örök nyugalomra tétetni. 
Az engesztelő szent mise áldozat pedig lelke 
üdvéért f. hó 8 án délelőtt 10 órakor fog a 
plébánia templomban az Urnák benmtatlatni.“

P ó s ta r a b lá s é s  rablógyilkosság. 
Sajnos, hogy lapunk majdnem minden 
számaabünkrónikába való fel jegyzésekkel 
kénytelen foglalkozni. Alig midik el nap, 
hogy egy-egy nagyobb bűntény híre iz
galomba ne hozná városunk lakóit. — 
F. hó 7-én ugyanis a Szabadka és Baja 
között közlekedő kariol póstát Almás és 
Rikity között kirabolták. — A kariol 
Almásról Bajára jövet d. e. 11 órakor 
indult el, s rendes időben nem érkezvén 
meg Bikityre, kérdés intéztetett a pósta 
kimaradása felöl, — « rejtély csakha
mar megfejtve lön, mert a bikityi örök 
a pósta kocsi lovait szabadon kóborolva 
elfogták. — A  kariol szekrénye feltörve, 
a kocsival együtt a horsódi kis erdőben 
találtatott meg másnap, a kocsis nem 
messze tőle átmetszett nyakkal meggyil
kolva feküdt. — A  rablás és gyilkosság

hot, hűt, finn: kuut; de a magynr nyol ez. 
csak a vogullal (nollu) és az. osztrákkal 
(nlil) egyezik meg, de nem a finnel (kah- 
deksau).

Elválván egymástól a finnek és nz ugor 
népek, a finnek északnyugatra vonulva ger
mán hatás alá kerülnek, inig az ugorok és 
az ezek közül kiváló magyarok délkeletre 
jutva, török népekkel érintkezve, török hatás 
alá kerülnek. Természetes, hogy n finnektől 
való elválás után is még jó ideig együtt 
élnek az ugor népek, mit az ugor nyelvek 
keretén belül a viszonyszócskák egyezősége 
tanúsít. A nyelv arra is megtanít, hogy a 
magyarok a többi ugor népnél: a rugóinál 
és oaz.tyáknál stb hamarabb és Bzorosabb 
érintkezésbe jöttek a törökfajú népekkel, 
mert n magyar nyelv mit sem tud amaz. 
ősi ugor szóról: saris, saras, z.ariz, mely- 
lyel az. osztyákok és vogulok a tengert 
jelölik, mert a magyar tenger szó török 
kölcsön vétel.

A nyelv az. egyes fenmaradt folyó és 
helynevek alapján megközelítően azt is meg 
tudja határozni, hogy hol laktak nz ugor 
liépek. Röviden, körülbelül ott, a hol most.

A magyar nyelvnek a felsőbb szellemi 
é< vallási élet elemeire fari ózó szókincse e 
korból való : imád, áldomás, eleve, teremt, 
eskü, rejül. knntair, egyház,, böjtöl, tündér, 
hét. (Woche.)

tehát V -  ómkor nappal a legjártabb 
ország utak egyikén követtetetl el. — 
Mtnden jel oda mutat, hogy a tettesek 
a kocsist tőbe sújtva, a kari óllal letér
tek az erdőnek, hol a lovakat kifogták 
a kocsist meggyilkolva a kariolt feltör
ték s u pósta küldemény eket - az egy
szerű leve ek kivételével — elrabolták. 
Szerdán a rabló urak akaratából egyet 
len hírlap sem érkezhetett városunkba. 
A legkiterjedtebb nyomozások folyamat
ba tétettek. — Sikerült is két erősen 
gyanúsított egyéni elfogni. — kiket azon 
pereiben láttak a. cariollal szembe men
ni midőn az kiraboltatott. Az elrabolt 
összeg 17U78 frtot tesz ki.

— Ntldő llUiiipf'nei- Alajos úr, hely
beli közkrdvrltségü r. kath. káplán, — mint 
lapunk zártakor értesülünk — verbászi lel
késznek lön kinevezve ideiglenes minőségben.

(5  Vakmerő megtámadást intézett 
két egyen f. hó tí-án iíj. Perczel Miklós föld
birtokos ellen. A rniut ugyanis a jelzett na
pon birtokáról este '/aÜ óra körül a borsodi 
Hton kocsin jött., a hol -  Baja felé vezető 
— makadam ut kezdődik, 2 ismeretlen bá
ránybőr süveges és ködniönös alak a haladó 
kocsira akart kétfelül ugrani, azonban az 
éber kocsis áltul észrevétettek, mire a kocsis 
a lovak közé vágva elhajtatott. Alig két 
puskalövésnyire találkozott Perczel ur a csend
őr őrjárattal, kiket a megtámadás színhe
lyére vitf, azonban a tettesek már megug
rottak. Mint értesülünk, az ügyes csendőrök
nek sikerült a tetteseket befogni.

H§£ Városunk lakóinak egyik régi óhaja 
teljesedésbe fog menni, a „Bárány" szálloda 
nagytermének ál alakítására szükséges költ
séget ugyanis a város közgyűlése megszavazta: 
ezen átalakítás folytán a czukrászdánuk hasz
nálni szokott ll)-ik számit szoba a nagyte
remhez vetetik, a fő feljáralhoz kőlépcsőt 
alkalmaznak, a karzathoz külön leljúratot, a 
karzat gyökerestől megváltoztntik, a termek 
díszesen ki testeinek s l'/B méternyire az alap
tól a fal kidcszkázkáztat'k, és új padló alkal- 
niaztatik stb. — Szóval, végre valahára egy 
tiszteséges nagytermünk lesz, a hol — a szép
érzék arczul csapása s tiszteséges ruha tönkre
tétele nélkül lehet szórakozni.

X  A hajai nemzeti cusinó 850 írtért, 
árverésen kibérelt az uj várost bérház helyi
ségében lévő lakások közül húromat, a melyre 
nézve a város közgyűlése jóváhagyásút már 
megadta. — A cusinó új disz.ts helyiségébe 
f. évi május hó 1-én fog be költözködni, a 
mely napon -  mint értesüíüuk — megnyitási 
üunepélyt rendezend.

w t  A liuiliipcst /.inionyi vasút sínéin 
múlt lictcu indult uieg Szabadkáról a legelső 
gózmozdony, mely az építkezéshez szükséges 
nttyogszercket szállója. Ezzel kapcsolat buti 
megemlítjük, hogy a kalocsa-kisköröst szárny
vonal építése a kalocsai oldalon annyira 
haladt elő, hogy már a sínek lerakásához 
kezdhetnek.

^  A bajul „ k r a c h "  u tó já téka . M int 
é rte sü lü n k  I \  1. s ikkasz tó  gubouu-UgyiiOk 
köröztetéBc e lre n d e lte te tt ,  tá r s a  pedig  m ú lt 
Itetlön befogato tt.

H A helybeli „Ipnrtár.sulnt" által ez 
évi februárhó lé it  rendezett s sorsjátékkal 
egybekapcsolt láuczvigaloiu auyagi eredménye 
mindezideig nem tudható, minthogy a sors
jegyekért járó dijak legnagyobb részt még 
nem fizettettek be, s igy a számolkodások a 
lejárul napjáig (í. hó 21.) meg sem történ
hetnek. A bálbizoUmáuy lapunk utján kéri 
fel mindazokat, kik a sorsjátékra sorsjegye
ket kupi-ik, de árát míg nem fizették meg, 
hogy ezt mielőbb eszközölni szíveskedjenek. 
Egy úttal lapunk mull számában a feltBfi- 
zelések között hibásan szedett „ícheibner1* 
nevet „Schleiheru-re igazítjuk ki.

— 1882. évi februárhó 15 én T ó t h  
K á l m á n  szobra javára a „Nemzeti szál
loda" termében zártkörű tánc/koszom ren
dez telik. Belépti üíj személyetikint I ft 20 kr.

A kőictkczo gyászjelentést vettük : 
Flach Jakab és gyermekei: György a neje 
Róza, András s neje Mária, Erzsébet s félje 
János, Aliiul s neje Erzsébet, Ilona s férje 
Vt'iui< ', János a neje Borbála, István, Jakab 
bzaiu-o tosoiiuik nevében is megtört szívvel 
jeieuuK leicöbeiicü gyermeke illetve fivérük 
es sógoruk tisztelindö F l a c h  Ferencz ver- 
búszi rom. kálin lelkésznek f. hó 0-án reg- 
gd tel hét órukur, a halotti szentségek ftj- 
tnto« felvétele ultin, nehéz küzdelmek közölt

tát. \ boldogult Imit tetemei í. hó 7 én d. 
u. 0 ómkor fognak az uj-verbászi sirkertben 
örök nyugalomra clhelycztetni. Fj-Verbászon 
1882. év február hó H-áit. Örök béka lengjen 
» korán elhunyt hamvai lelettt

."íi Betörés. K hó 7-én éjjeli fél 12 
órakor n belváros közepén ; tt plébánia- 
templomhoz kezel levő s F. S. által bérbe 
veit magtárba a szomszédos kerteken át az 
udvari ablakon két egyén tört be, s mire a 
magtár őr által észrevétettek már 0 zsákot 
töltöttek meg búzával. Az őr segély-hívásra 
a két gaz megugrott, hátra hagyván a meg
töltött és még üres zsákokot, valamint az 
általuk haszn .t t szintén lopott 2 létrát. 
Üldözőbe vétettek azonban eredménytelenül, 
mivel a kerteken át megszöktek.

iX  A balneológia! gyógykincsek kö
zöli, melyeket a természet a szenvedő em
beriség áldására teremtett, hazni forrásunk, a 
budai „F e r e n e z J ó z s e f  k eser ii v i z“ 
elviíázhatatlanul egyik első helyet foglalja 
el. Európai hirü orvosok tekintélyek, mint

Koián)i es Kizináiszky tanárok Budapesten, 
épugy li.iinberger és l.eidesdorf, Becsben, 
Scaitzoni, Lenbe, Hirsclt német klinikai ta
nútok, továbbá Iiiiininiianu Baselban, mint 
szintén a párisi gyógyászati akadémia ajánlják 
véleményezések és klinikai felolvasásokban a 
Ferencz József kesofiiforrást a ntelv az álfal 
különbözik minden ismert kesorülorrástől, 
hogy kis adagokban ('/« boros pohárral) kel- 
1 elites iz mellett biztos hatással bír és a 
szervezetre még hosszait használatnál is leg- 
kevésbbé hátrányos. A Ferencz József kese- 
riiforrás a legutóbbi párisi világkiállítás al
kalmával ki lett tüntetve, valamint az 187'J-ki 
magyar országos kiállításon az arany érem
mel s az 1880 ki gráczi tartományi kiállí
táson pedig az érdem éremmel díjazva, -  
örvendetes jeléül hazai iparunk sikerének, a 
mely mindennütr ki bírta vívni a megérde
meli elinnerést. Csalódások elkerülése végett 
különben ajánltatik, hogy a gyógyszertárak
ban és kereskedésekben, — határozottan 
„ F e r e n c z  J ó z s e f "  keserüforrás ké
ressék.

Felelős szerkeszt" : Fömunk&társ:
Cserlm Ferenc. Un leli I.ftszlO.

8uk tekintélyes svciczi, német és osztrák orvos ésl 
különböző szaklap a Brandt által készített SC H W E IC II  
LABDACSOK AT, m elyek  szerencsés, a testre V 
m inden hátrány nélkül ható an yagok b ól v a n -l  
nak összetevő, minden oly esetben, a hol g y e n g e !  
hashajtó kell. m int feles epét és n yk k ot e lv e - l  
zető  vért t isz titó , valamint em észtési szerv ese -I  
tét újra felé lesztő  és erősítő, biztos, fájdalom! 
nélkül ható orvosi szer, minden egyénnek legmelegeb-T 
ben ajánlja.

A labdacsok vételekor csakis Brnndt-féle scbweiczilabdacsok kérendök,| 
melyek bádog dobozokban vutuink, 50 szent 70 kr, 15 szem 25 kr. — Minden d o 'l  
hoz vörös alapon fehér schweiczJíereszitel van ellátva, melyben a készítő aláírásai 
van. Alábbi gyógytátimn i ng y e n  kapható számos szakértő bírálata hathatósságról | 

Kapható Baján : Geiger K ároly  gyógyszerész urnái.

JELENTÉS.
Van szerencsém a mélyen tisztelt gazdaközöoség becses 

tudomására juttatni, miszerint üzletemben több éven alkalmazott volt

S z ű c s  ( f i r s e k e r )  Öttől* é r
folyó évi marczius havában BAJÁN egy állandó és nagy választékú

j
n y it; az eddig legjobbnak ismert magy. ícir. állam gépgyári, és R. 
Horusby & Sons gőzmozdony-gözcséplőgópeik, továbbá M. Hofherr 
legjobbaknak bizonyult járgányon cséplőgépeit és azonkívül még több 
más nevezetes gépgyár gyártmányait képviselni és raktárán készlet
ben tartani fogja.

Szűcs Ödön úr engem Baja- és környékén bizományilag 
képviselni fog, kérem ez okból n melyen tisztelt gazdaközönséget 
az eddig engem szerencséltetett bizalommal S&iics Ödön urat is ré
szesíteni, ki ez üzlet terén több éven át szerzett bő tapasztalatainál 
fogva a mélyen tisztelt gazdaközönség érdekeinek minden tekintet
ben megfelelni fog. Legmélyebb tisztelettel

Fehér Miklós,
Budapest üllői út 25. sz. Köztelek.
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Életet és egészséget ismét visszanyerve !
A i egész Európában gyógyhatásosaknak  elism ert Hoff János-féle m a lá íag jó g jk ész itm én y ek n ek  h aszná la ta  á lta l.

(Egy fclíldiilt saját szája vallomása.)

Császárok, királyok és fejedelmek által ő(i-szor kitüntet >e.
Csaknem mind ón európai állam rs. Mr. udv. szAllitóji: . M o i r  • »  A  h ó m  árnak, kir. bizományi tanácsos, a r*. kir. koronás arany érdem- 

| kereszt tulajdon..^, u főbb porosz ós német romi lovagjának, a HotV János-féle maliitiikivor.it feltalálója s egyedüli gyártójának. Kurópa legtöbb | 
fejedelme udvari szállítója : H é« s .  fii.vn iiiel.v iN égc: iára be ll itől .  Uroui icrs tr .  2. I r o d a  é s  g y á r i  r a k t á r h e l y i s é g  : I. h i r a h r i i .

H n iiin e rs lrn ss e  H.

IVfif" H á l a  g y ó g y j e l e m é s .  "ÜK
U r a  i | a (Románia). Kérek gyorsan ló palack l l o f l  Jánow-fók' maláta egészségi sört. s liárnm 

maláta-i i io lh-nkorkát.  miután a hölgy, kinek ezen ÍTofif János-féle egészségi-sör rm.didin ve van, v a l ó b a n  
v a g y  l eg a lá b b  c né lkül  e g y e t l e n  e g é s z s é g e i ,  n a p ja  s e m  voliin.  Moh tisz t.In u l

sleó (kék papirosban) nyák oldó 
nr lk il l  m á r  n e m  i s  é lh et .

I ln r g h e t i A .

KMP H i v a t a l o s  g y ó g y j c l e n t é s .  "Hűl
Berlin, az uj laktanya kórháza, a liUér-utczában. A kitiinó IM I féle mulátakivonat egészségi sörnek, mely 

hogy azok azt nem örömest nélkülözik, egy n.jabb szállításáért kéri I»1 önt az ápoló hölgyek nevében
sebesülteknek oly jóit tett, 

R O O .\'t miniszter.

Ö V  Á  S !
Meskedelmi törvényszék által Ausztria-Magyarországon bejegy- 
u gyógyfitanyagoli, s a Hoff János féle maláta-gyártmányok 
hetuek. A valódi Hoff János-féle malátainellczukorkák kék

Egyedül csak Hot) János-féle nialátkészitiuényeket kérjünk, a cmís/.. kir. 
zett védjeggyel (a feltaláló arczkép*). A több nem valódi gyártmányokból hiányzanak 
helyes készítés módja. S az orvosok véleménynyilvánítása szerint káros hatásúak is 
papirosban várniuk.

Főraktár Magyarország részére: B U D A P E S T  Z S I B Á R U 8  U T C Z A  7  S Z Á M .
Főraktár Baján: M ichits Is tv án  urnái. E ad áo  helyek Baján: L erner A ntal, H erzfeld J a k a b  és H erzfeld  H enrik  uraknál

Cserveukán : K n e fe ly  F . untál.

zvrrür#rtr\rrKT&.rrrsx#,
T é g l a - k e m e n c z e  t u l a j d o n o s o k n a k  ■

ajánlom g l ó -  és kéz-erére berendezett mindennemű tégla,
cserép és csövek stb. jutányos gyárthat ásóra; köb utasén s/.akadntlatm l működő kézi 
•serép-préseinict, melyek minden más készülék mellett a legtöbb előnyt és takarékos- 

rácot biztosítaoak, E gépek 2 embert écénvelnek -1000 
gyönyöiii tégla elii;iliitnsára és igen alkalmasak járda,' 
hk. tüznieutes, mész és cement, salak-tégla stb. prése
lésére és valamint után préselésre félig levegőn szú 
ritott formált tégláknak.

•3 Minták ingyen.
£ » Ji i gt T Lajos,gépgyára E h ie iife ld -K Ö lllb e il  a/Rhmám

JÖVEDELMEZŐ KERESET.
IMA. évi H A OK M  S O ltS JK JIY líK  eladására, melyek IS8;Y évig 

mind kisorsolandó!,'. Törekvő s megbizható egyének kerestetnek, előnyös jutalék 

vagy készpénz fizetés mellett. (<l»f N tV COM P bank egyesülete Amsterdam* 

oan. Ajánlatok (I1U N A (’I).MP bank egyesületének fiókjához l 'n i i ik lu r t  

il. 31. intézendök.

IKONTVNYOHOAJAfI
:itIb

I
í

elvállal mindennemű e szakba vűgó
K U V K A K A T

a legjutányotabb árak mellett. "tJUg

t  /.IiMIk I.víwck : Hajún. Bódosi-teren, S ilio lbnei-féle linzbnn.

m Ugyanitt ugy előfizetések mint hirdetések elfogadtatnak
v
Uí B A J A

u

H a m a r  a«

Nyomatni! Núnai hajó, Ki iiyviiyHildájában Baján.


