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BAJA
v e g y e s  t a r t a l m ú  k e l i k ü z i ó n y .  

j e l e n i k  u i i i i d e n  v a k a r n a  [>.

Szerkesztői iroda.
kova a lap szellemi részét illőiét külde

mények intézendők: 
fő -u ten  237. az.

Érvelek csak bénnentesen foga ihatna lt 
el. Kéziratuk min adatnak vissza.

K iadóhivatal:
Az cloiizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba- l ’aal Károly özvegye 
kőnyvnyemdájúba küldendők be 

(Bódog-tér, Scbeibner-féle ház.)

'í “ *

Baja város közigazgatási bizottságának
is;?, január havi iiirse.

I. A pénziigyiniiiislei iunniak a kir. adéíelOgye- 
lősóg állal IViebbezctt közigazgatási bizottsági 
határozatra érkezett leirata, mely szerint múlt 
november hónapban elégséges adó be nem folyása 
miatt a városi tanács ellen kimondandó felelősség 
lielyosoltetelt ugyan, de mégis azon reményben, 
hogy a hiány végrehajtási foglalások és árverések 
alkalmazásával f. é. január hóban pótoltatni fog, 
elmellóztetett. — Egyszersmind azonban az adó
fel figyelésig utasiitatott, hogy a mennyiben január 
hónapban som hajtatnék be a hiány, jövő február j 
hóban tartandó közig, bizottsági ülésen a felelős- ■ 
súgnék a városi tanács ellen leendő kimondását 
újabban javaslatba hozza.

lla tá ro zta to tt:
Ezen miniszteri leirat a tanácscsal közöltetik. j
II . Miután a törvényhatósági közgyűlésen az : 

egészségügyi bizottságba ezen közgyűlés által ; 
megválasztandó tagjai dr. Ivánovics Pál, Pauko- ! 
vits Ernő, Pollermati Bertalan, Mochacsek József > 
és Szolmer Antal urak személyében már megvá
lasztanak, ugyanezen bizottságba a törvén, értel
mében a közig, bizottságra ruházott jognál fogva 
mérnök, építész, gyógyszerész és állatorvosi ősz- j 
tályból is tagok lévén mcgválasztandók :

meg választattak:
Tesla; Károly mérnök, llunyadv Antal épí

tész, Sárkány Lázár gyógyszerész és Müllcnder l 
Tivadar állatorvos urak ; és hogy ezen bizottság j 
saját köréböli elnök megválasztásával megalakul- ■ 
hasson, polgármester ur a tagok összehívására 
utasittatott. j

H L  A kir. adófelügyclóségnek jelentése az ;
álta'a képviselt közigazgatási ág állapotáról. Mi- j
mk föl) ián

h a t á r o z t a ! o t t  :  .
A városi tanács felliiválik, hogy az 1877-ik 

évi fegyveradó, fényiizési adó ; I. II. oszt. kereset ^
______ _ \

A  »Baja« tárcája.

L opott csók.*)
— T a s s o u t á n  o l a s z b ó l .  —
Mosolygó iijkkul alvók kedvesem 
S kéjittasan enyelgve édesen 
Körülröpködte kis Ámorscreg.
Csodálva néztem fit mint szendereg,
8 kimondhatatlan forró vágy gyötört, 
ügy irigyeltem tőlük e gyönyört! 
fis okkor mintha valaki felém 
Ezt súgta volna: „Balga, mit csinálsz'.'
A jó alkuimat mostan elsza.'asztváu,
Sohase fog az visszatérni aztán!*
Fölé hajoltam — oh a vágy kitört 1 — 
Megcsókolám a biborajkakat 
8 megizlelém a legnagyobb gyönyört,
A melyet tán a menyország sem ad 1

Dcngi János.

E gy szegény ifjú története.
E r e d e t i  e lb e s z é lé s .

Irta |
Tauber Köbért.

(Folyt.)

Egy női alak közeledik a sirhoz, koszorúi, tesz u I 
hantra, letérdel és imát rebeg. Oly közel volt hozzám, j 
hogy minden szavát hallliatam, vonásait láthattam. Ha > 
kinyújtom kezemet, megfogom kezét — és ö nem látha-

*) Madrigali amorosi XXXIV.

dó lajstromokat mielőbb készíttesse el, és január 
bő végéig az adóíelügyelőségnek küldje meg. — 
i’ovábbá az adózó közönséget a keresetűdé 111. 
IV'. oszt., tókekamaijáradék adó alá tartozó jöve
delmeknek, úgy szinte az általános jövedelmi pót
adóról szóló 1875-ik évi X L V ÍI. t. c. 4-ik §-a
b) pontjában említett ezen adónem kivetésénél 
tekintetbe veendő kamatösszegeknek januárhó 20- 
ikáig leendő bevallására falragaszok és dobszó 
által hívja fel. Végre a tanács az adóvégrehajtást 
legnagyobb erélylyel eszi özölje és te tt intézkedé
seiről az adófelügyelóséget 1-1 nap alatt, értesítse.

IV. A  tanfelügyclőségnek jelentése a belvá
rosi kath. úgy Glück és Szárcsevits-féie iskolák 
megvizsgálásáról.

Határozat :
A tanács felliivarik, miszerint szigorúan fel

ügyeljen, hogy a tanköteles gyermekek a minden
napi és ismétlő iskolába szorgalmasan járjanak, 
vagy a  szülői háznál rendesen taníttassanak. — 
továbbá a tanács e tekintetben nyilvántartási nap
lót vezessen, és egyik példányát a tanfelügyelő- 
ségnek időnként küldje be. Minthogy a város a 
hitközségek irányában az döbbeni állapotot fen- 
ta rto tta , ennélfogva felhivatik a tanács, hogy az 
alsó város részére még legalább egy tanterem 
építéséről vagy bérbevételéről, valamint az isko
lák felszereléséről gondoskodjék.

(Vége köv.)

„Hazafi?ág' a  nem zetiségnek."
(Ajánlva minden magyar figyelmébe.)

Ez év folytában különféle címek a la tt voltak 
igénybe véve a magyar zsebek. Majd elemi csa
pások, majd emlékszobrok, majd török sebesültek, 
majd má humanitárius és jótékony czélok apel
láltak a inagyai' társadalom áldozatkészségére. É-; 
meg kell val l ani ,  hogy szép eredményűvé'. Ennek 
csak örülhet ülik. Ez csak a magyar társadalom 
életrevalóságának, élete'éjének válik díszére és 
becsületére A/o-i pontn.í1, a meddig az állam ere

je bármely okból elhatni nem képes: o tt kezdő
dik a társadalom szerepköre és kötelessége.

De minden társadalomnak nemzeti irányban 
kell kifejtein működését. A nemzeti érdek és szem
pont áll fölötte minden másnak. E tekintetben pe
dig sajnálattal kell bevallanunk, hogy a magyar 
társadalom legutóbbi időben n in állt föladatának 
magaslatán Szórványosan olvastuk ugyan, bog) 
némely lelkesebb és vagyonosabb birtokosaink itt- 
o tt iskolai célokra (s az iskolai célok azonosak a 
nemzeti céllal) telket., házat., alapítványokat ren
deltek és állítottak föl. l)c ez, habár elismerésre 
méltó, fölötte csekély ahhoz képest, amit kellene 
és lehetne tenni.

Es it t bátor vagyok a magyar közönség liaza- 
fias figyelmét felhívni egy fölötte elszomorító tényre, 
mely iránta közérdekeltségetfelébreszten i eddig iná
ba történtek kísérletek. Okulva a tapasztalatokon, 
vérmes reményűvel én sem kecsegtetem magamat, 
de felszólalnom parancsolólag kényszerít lelkiisme
retem s minden érzésem, a mi bennem magyar. 
Vártam, reméltem, óhajtottam, hogy ezt tán or
szágos tekintélyek fogják tenni, — de ezeknek 
más teendőjük van s nem is ismerik a viszonyo
kat. A tény, melyről szólni akarok, . . . Hunvad- 
megyc 15,000 főnyi eloláhosodott magyarsága. 
Elszomorító, szégyenletesebb az, hogy erről a ha
zában nagyon, de nagyon kevés embernek vau tu 
domása. .Mintha az minket nem is érdekelne, mint
ha az úgy volna jól, a hogy van?

Egyes vidékek lakosainak tiszta magyar ve
zetékneve s a magyaros typus mutatja, hogy ott 
hajdan magyar nép is lakott. De most már Hu- 
nyadmegyében magyar nép nincs. Hunyadi János 
magyarországi és székelyföldi magyar telepei kipusz
tultak. A  magyarság eloláhosodott. Nyelvét töké
letesen elfeledte.

A kikerekités után tarto tt megyei gyűlések 
igen figyelemre méltó és tanulságos előjátékát ké
pezték c megye jövendő sorsának. No feledjük, hogy 
a nagyságra Biharral, Bácsesal ts  .Pestmegyével egy 
rangra emelt Hunyadmegye iószomszédságban vau 
Oláhország:.'al. Nem támad-e mindjárt, az a go - 
dolat bennünk, hogy e ponton, ott a messze dél-

tott, mert közlünk a sir volt — én pedig a földön feküd- j 
tem. j

Meg voltain bűvölve, nem tudtam mozdulni, ha - i 
nem esek bámuló szemmel, mozdu'atlan némaságban 
tokin tóm az álomszerű alakot. A holdsugár játszadozott 
hollófckete fin t. ivei, küdfáiyolként véve körül lenge 
alakját, sülé! szemeibtn fájdalmas részvét könye csün
gött, — a halvány arcon megbánás és néma önvád tük- 
rödzött - - d<- azért n méltóságteljes alak nem hajolt 
meg, a gyönyörű fej mégis egyenesen állt. T ü n d é r 
I l o n a  volt, nz. kit késő éjjelen láttam barátom sírján 
—■ ö imádkozott N o r b c r t lelki nyugalmáért . . .

Én, ki néhány perc előtt még vad indulattól hul
lámzó kebellel átkot kértem azokra, kik N o r b e r t  
halálának okai, érzőin miként fagy jéggé a vér ereimben 
e sötét bánatos szemek láttára.

Itt abban hagyta barátom elbeszélését.
Szótlanul ültünk mindhárman sokáig. Csak harmad

nap, midőn elutazni készültem, tért J e n ő  ismét vissza 
e tárgyra.

Papírtekercset adott át, melyen N o r b e r t  tör
ténetének folytatása volt leírva.

Mi ezután következik, az J e n ő  kéziratának ki
vonata.

3. T ii n d é r m e s e.

Ki nem emlékszik egyikére azon tiszta, szép ta
vaszi napoknak, a melyen együtt éreztink a tél távoztán 
ujjongó természettel; n midőn virágok és bimbókkal, 
illat és színgazdagsággal ékesítve a mezői A tiszta kék 
egen hosszú felhőfátyol leng; árnya virágos mezőn és 
zöldelő vetésen végig repül, inig ott nz erdő szélén a 
suttogó fák köze tév. dve elenyészik.

Mit mié a pacsirta dala, mit mesél az újonnan 
felszántott föld gyógyerejü illatja? — Szebb idő érkéz- 
téröl, oly napok jöttéről, melyekben újra kivirul virág 
és szerelem, a midőn feledjük a múltat a viruló jelen 
mellett.

Dalolj csak, kis pacsirta! „tavnszfejeibdemu udvari 
zenére, hadd feledjük kedves hungicsalásod mellett, mi 
rejiik a jövőben ?

A virág elvirul, szivünk e'aggul, nem tartotta 
meg a tavasz, a mit igéit; reméltünk tavaszkor, remé
lünk a nyár rekkenö hőségében és nem szűnünk meg 
a reménynycl, midőn ismét zúg a tél vihara. Tél jel
vénye a fehér fürt, a fehér szakái is. de a szív mitseui 
akar a télről tudni — csak mondogatja magában: 
Remélj! hisz eljön újra a tavasz !

Azon magános vándor D a hegyre vezető utón 
tavaszi érzelemmel van telve, noha ifjúdon szép voná
sait a betegség szine fedi, noha kissé ingó léptei 
nagy elgyengülésre mutatnak; ragyogó szemei annyi 
életkedvet tüntetnek ki, mennyit emberi szív , szép ta
vaszi napon, kínos betegágyban lefolyt tél után csak 
érezhet.

Mily csodálatos a táj kttlönfélesége I Mily élénk 
az ellentét a zöldelő hegyi kapor, verhenyes bozót, 
sárguló szikla és kéklő láthatár sziliéi közti

Az apró, szétszórt házikókból szürkés füst emel
kedik, végig kígyózva a csonka fenyők közt, melyeknek 
feketés-barna szhie ismét uj ellentét a hegy lábánál 
elzúgó Duna-ár sárgás színéhez.

Az ifjú vándor lassan halad felfelé a hegyre ve
zető ösvényen; figyelmét a szép tájkép és a kezében 
lévő könyv közt osztja meg, melyből menés közben 
olvasgat. Olykor, midőn valami szép eszme vagy kife-' 
jezésre talál, percig feltekint olvasmányából és anda- 
íogva tekint maga körül, mintha tovább akarná élvezni 
a költői eszme ébresztette gyönyört.

E táj is épen mintha színhelye lenne, a regényes 
képeknek, melyek olvasásában gyönyörködik.

E lmgyogó forrás mellett, ama fenyő árnyában 
melynek locsogó habjában napsugár fürdik, Iiallirat* 
háttá a szép tündér királynő M a b a tizenkét paladin 
meséjét a kiállott kalandokról. —

Itt pedig a szikla aljában loskelődött bizonyára 
az irigy G l o r i a n e a paladinokra, fogy verzé lel szol
gáit, az öldöklő betegségeket, a M a b elleni harcra!



keleten a magyarság nagyon előre tóit előőrsót: 
azt a csekély magyar elemet veszélyeztetett állásá
ban okvetlenül megerősitnünk s a mi elkorcsoso- 
dott, vissza magyavositnunk kell ? Bizonyára igen!

De hogyan? Az állam szegény. Pénze nincs.
A  mit a jelen sanyarú körülmények között 

tenni lehetett, azt megtette az állam Hunyadmc- 
gyében^is, do ez mind csekélység.

1873. óta 31 községi és állami népiskolát 
szervezett, de ha nem jő valahonnan segély és 
támogatás, mely az eloláhosodott szegény magyar 
szülőket - •  (és mindig ezekre vagyok tekintettel) 
oly helyzetbe hozza, hogy gyermekeiket a népis
kolai tanfolyamon túl is taníttathassák : az egész 
erőlködés nem lesz cgyébb egy szerencsétlen sisy- 
phusi munkánál, mcit ha a gyermek a népiskolá
ból kilép s tovább nem képezi magát, menthet- 
lenftl ismét eloláhosodik. így nem lesz áldás a 
munkán.

És ezzel eljutottam soraim tulajdonképeni 
céljához. 1871. október 4-én nyilt meg Hunyad- 
megye székvárosában Déván egy reáliskola. Hogy 
ez létesülhetett, leginkább a megye hazafias áldozat- 
készségének lehet tulajdonítani. Ugyanis a megye 
azt határozta, hogy 10 egymásután következő 
éven át,, minden adóforint után 2 kr. reáliskolai 
pótadóval rója meg magát. Ily  utón 3 éven á t be 
is jö tt évenkint 7— 9 ezer forint, de 1873-ban az 
akkori belügyminisztérium betiltotta (!) az önkény- 
tes pótadó további gyűjtését. Ily  körülmények 
közt a reáliskola lelkes és hazafias tanárai á t
értve, minő hatása van ott azon iskolának, Téglás 
Gábor tanár kezdeményezésére egy segélyegyesü
letet alakítottak (hivatalos czime e z : VA  dévai m. 
kir. állami reáltanoda segélyzö egyesülete**), mely
nek alapszabályait a kormány 1875. augusztus 31. 
meg is erősítette.

És kérdem már most, van-e jóérzésii magyar, 
ki, ha anyagi körülményei engedik, ne kívánná elő
mozdítani ezen hazafias segélyzö egyesület nemes 
célját?

A  ki teheti, ne sajnálja fölösleges filléreit ezen 
egyesületnek (akár az elnökhöz, akár a jegyzőhöz 
ezimezve) — Dévára, Hunyad-megyébe, küldeni. 
Különben lapunk is szívesen fogad el és nyilvá
nosan nyugtáz adományokat e célra.

Gazdag földbirtokosaink, gazdag kath. főpap
ságunk van s jómódú középosztályunk. Ezek nem 
lehetnek közönyösek egy ily ügy iránt 1 Hányán 
vannak Magyarországon, kik 2 5 -  50, 1— 200,
1 — 2000 frtot meg sem éreznének, ha a jelzett 
célra fordítanák ! Hányán dobnak oda a  cigánynak i 
ötvenest, százast, ha eltalálja nótájukat ? Már lii- I 
szén kiilömb bús magyar nóta alig lehet annál, I 
melyet én itt hangoztatok. V ajha sok magyarnak 
a szivéhez juthattam volna vele!

Aki teheti, adakozzék e nemes célra s meg- ) 
áldja érte a nemzet geniusa s a magyarok isteue.

Szallnnúry György.

Amott az ut kanyarulatánál jelent meg a pajkos 
P u c k páva alakjában a leányoknak, mint tüzes mén 
az ifjaknak és mint varangy-béka a kincskeresőknek. 

„És a szikla lakása a tündérnek 

Felpattan. —Előtűnik Mab, a királynő,

Örök ifjúságtól övezve . . .“

olvas az ifjú és feltekint a sziklára, a mollfödött pad 
felé, hol annyi kellemes órát töltött már, olvasva.

De mi ez? A képzelem játcka-c csak, mit lát, 
vagy az ő idéző szava hívta fel a tündén alakot, 
mely olt a szikla tetején áll mosolyogva a megbüvültcn 
álló ifjúra?

„Q u c e n  Ma  b *)! — kiált a meglepetés kitörő 
hangján és karjait a csábos alak felé terjeszti.

„Üdvöz légy birodalmamban, vitéz paladin! — 
szól a tündér kiindultál tehát újra hírneves urad 
fényes udvarából harcot izenni a gonosznak e földön? 
Valóban n agy lúleknagvságra mutat — e romlott szá
zadban fehér hollóhoz hasonlítható csoda! — hogy ta
lálkozik még vitéz, ki többre becsüli a lovagias köte
lesség tüskés útjait, mint a fényes udvar vigalmait. 
Ismételve üdvőz légy M a b udvarán !u

Kedves jelenség volt a hölgy, midőn vig mosoly
n ál szavalta el Spenzer költeményének e verssorait, 
természetesen kissé idomítva annak tartalmát a jelen 
pillanat varázsszerü tüneményéhez.

Hófehér ruha , színes öv által derékén össze
üli Iva, fülé hajlékony de méltóságteljes alakját. Sze
meiben, melyeknek színe éjsötét, nevető jókedv sugár
zik, bosszú hajzata szabadon esik vállaira, végig tűzve 
hegyi virágokkal, melyekből fonott koszorút tart kezé
ben. - -  Az egész alak olyan, a minőnek Spenzer a 
tündérkirálynöt, az örök ifjuságu M a b o t Írja le, a

*) „ Ma b  k i i « I j ii í>“, Spenzer Kdinimd angol költő
ittndénaeséjéuek hősnője.

ü t i  r a j z o k .
F e l o l v a s t a  a z o m b o r i  n é p k ö r b e n  

V irte r Károly.
I.

AdeUberg. Triest. Miramare.

Junius 3-án félretettem kis időre a mindennapi 
gondot, felültem nőmmel a városunk mellett elrobogó 
vonatra s mire a nap még egyszer felkelt, Magyaror
szág határún már messze túl voltunk Stcier bércei 
között.

Az alföldi ember, kinek módjában áll megszokni 
nyáron a porfcllcget, télen a feneketlen sarat, jól 
érzi magát, ha innét rövid időre elszabadulhat a szép 
hegyek közé, hol virulóbb a táj, tisztább a levegő s 
szabadabban érzi magát a lélek.

Vágyam engem ezúttal a tengerre vonzott; oly 
sokat hallottam az életben a tengerről, hogy kedvem 
támadt azzal s ezernemü sajátságaival kissé megis
merkedni.

Itt helyt utazásom három fénypontjáról: az adels- 
bergi barlang, Triest s a vizen épült város : Velencé
ről szólok, röviden érintvén Miramare, Fiume, Zágráb 
s a rohitsi fürdőt. Közlöm önökkel élményeimet, ta
pasztalataimat, úgy mint azok emlékezetemben meg
maradtak. iparkodni fogok népszerűén s világosan 
mindezen tapasztalataimat előadni, hogy legalább hal
vány vonásokban lássák s fogalmat szerezzenek maguk
nak azon nagyszerűségről, mit a természet alkotó ereje 
s az emberi munkás kéz létesítettek.

Bizonyára önök között is lesznek többen, a kik úgy 
gondolkoznak mint én: hogy nincs nemesebb s szebb 
mulatság az utazásnál.

Utazással félre vannak a gondok, a szem gyönyör
ködik a természet tárházában, az ismeretkör tágul, a 
tapasztalatok üregbednek, megismerkedik az ember né
pek s országokkal s tanulja szeretni saját hazáját, me
lyet a természet oly sok jóval áldott meg.

Haladjunk tehát el Steier hajoló hegy és völgyei, 
zugó patakjai, örökzöld fenyves erdei felett a képzelet 
lenge szárnyán s haladjunk cl regényes fekvésű városai 
mellett, hol a vallás és kegyelet megannyi templomot 
emelt a természet urának nagyobb dicsőségére s térjünk 

az adelsbergi barlangba.
Kevés ország van, mely oly kia téren annyi termé

szeti ritkaságot, nevezetességet s szépséget tudna elömu- 
talni, mint a krajnai hercegség ; legnagyobb nevezetes
sége azonban az adelsbergi barlang, Aüelsberg városa 
mellett. Ez a legnagyobbszerü barlangja az osztrák-ma
gyar monarchiának, de talán az egész ismert világnak, 
melylyel, mint mondják, csak a magyarországi aggteleki 
barlang hasonlítható össze, de nagyszerűségében még ezt 
is messze felülmúlja.

Oly sok sajátság s változatossúg egyesül e barlang
ban, hogy maga nemében ritkítja párját. Nagy kitérje 
désli s számos cseppkövei valóban bámulatra méltók; 
folyó viz rohan rajta keresztül, tiszta benne a levegő s 
jó a viz, utai, lépcsői pedig oly jó karba vannak helyezve, 
hogy úgy lehet benue sétálni, mint egy dombos helyen 
levő parkban.

mint a virágoknak parancsolja, hogy illattal hintsék be 
a legszebb paladin, a hős 0  r  I a n d o útját.

„Szép tündér! — szól az ifjú, ki az alatt mig a 
hölgy beszélt, visszatért első meglepetéséből — szép
séged és jóságod hírneve még mindig imádás tárgya, 
uram a hatalmas Carolus aacheni udvarán. Ne hidd, 
hogy a lovagok elsejének Orlandonak gyászos halála, a 
szép Amadis, a legyőzhetlen Lancelot eltűnte óta, a mi 
udvarunkon nem hódolnak többé a bájnak és —

„És a többi — szakitá félbe a beszélőt a hölgy — 
annyi bizonyos, hogy Carolus udvarán a civilisatio nagy 
haladást tett, mert ami nt  látom, nagy szorgalommal 
Olvassák a lovagok „Knigge társalkodóját.“

„Oh! kegyetlen tündér! — szól uz ilju — nem 
elég, nogy csodaszépségü várad láttától elzársz, még 
kételyt is helyzesz azon őszinte szavakban, melyekben 
lángoló érzelmemnek adék kifejezést. Sejtem, te is vál
toztál az idők folyamában — mert’ ha szépséged még 
virulóbbá lett is, de a mint e barátom itt (a kezében 
levő könyve mutatva) tanúsítja, nem voltál régen te oly 
szigorú a hozzád jövő paladinok iránt.**

„Más idők . , . más tündérek — nevet a kölgy 
— de te, Paladin, sem lettel volna oly szórakozott, hogy 
megvárod, mig felkérlek egy ital vízre ama hűvös for
rásból."

„Bocsánat, szép királynő ! — Te vagy késedel
memnek oka: a ki szépséged látása után szomjazik, 
fel sem foghatja, hogy van még valami a földön, a mi 
után vágyat érezhet akár halandó, akár a szellemek or
szágának fia."

E közben gyorsan lekeriti nyakáról a táskát, ab
ból poharat vesz elő és megtölti a hideg, tükörtiszta 
nedvvel.

(Folytatása következik.)

Igaz, ha az ember nyári időben a barlang Bzájához 
közeledik, oly hűvös légáramlat jön ki abból, hogy szinto 
fél az ember abba bemenni, de alig h«yy abban benva- 
gyunk, a barlang tátongó szájában már csak alig egy-két 
foknyi a különbség a barlang azon belsőbb részeinél, 
hova csak egy-két órai járás s behatolás után érhe
tünk el.

A természet nagyszerűségét sehol sem bámultam 
meg annyira, mint e barlangban; bejárása körülbelül 
hasonlít egy hegyoldali uagyobbszerü pince bejárásához 
s alig álmodik az ember valami nagyszerűségről, midőn 
abba belép, mert hisz csak igénytelen hegyecskék képe
zik az adelsbergi barlang közelebbi környezetét. — Nagy 
azonban a meglepetés, midőn egy szűk, s alig pár méter 
hosszú földalatti folyosón végig megyünk s megnyílik 
lábunk alatt a föld s egy természet alkotta köhidról lát
juk a megvilágított mélységet, hol a Poik folyó iszonyú 
morajjal tör a barlangba s annak egy részén keresztül 
folyván ismét úgy eltűnik, hogy természetbúvárok nem 
tudják: jön-e s hol jön az ismét napfényre V

Évenként egyszer pünkösd másodnapján lesz e 
barlang kivilágítva, ez itt a búcsú, midőn a barlangbuu 
lakmároznak s jó zene mellett táncolnak. Utamat akként 
terveztem, hogy c napon lássam én is e nagyszerű bar
langot, mely nap annyi idegent vonz oda messze földről;
10,000 stcarin-gyertya lángfénye mellett tekintettem azt 
meg teljes ünnepi pompájában. A látvány ekkor oly 
nagyszerű, hogy az, ki ezt csak egyszer látja életében, 
soha sem feledi, a mesebeli tündérországban képzeli ma
gát az ember s az ébrenlét álomnak tetszik.

Három óra hosszat jártamé barlangban meglehetős 
gyors léptekkel s még csak azt sem mondhatom, hogy 
végpontját elértem vagy minden részét bejártam volna.

Ezen teljes kivilágítás alkalmával a barlang min
den egyes részében s a legmellékesebb utain is teljes 
bátran lehet haladni, eltévedhetés veszélye fenn nem fo
rog, mert e napon ezer meg ezer ember jár benne fel 
s alá.

Legszebb részletek vannak a barlangban a termé
szet örökké működő keze által csoportosítva ; igy a nagy 
Dóm, mely úgy veszi ki magát, mintegy nagy s belterjes 
székesegyház — innét neve is — belseje, számtalan ive- 
zet s ragyogó oszlopzattal, az oszlopokat természetesen 
alkotja a cseppkő, mely évezredeken út apró köves tar
talmú nyirkos cscppekböl valóságos tömör kőoszloppá 
alakul.

Midőn ezen Dómnak nevezett helyen egy magasan 
álló erkélyről a fényözönben betekint a szem a mély
ségbe s ott a Poik folyó örökös zúgására szent borzalom 
szállja meg a lelket, Istennel, a természet urával, foglal
kozik az elme...............

Kiérve a nagy Domból, vagy nevezzük magyarul : 
székesegyházból, szükebb utakon eljutni a táncterembe.

Ez a pünkösd másodnapi mulatság főszinholye, 
mely ilyenkor hemzseg a sok embertől. Táncteremnek 
nevezik, mert tágas itt a barlang, úgy hogy nagyobb s 
kényelmesebb hely nem is kell a tánchoz mint ez ; elfér 
benne a restauratio is mulató közönségével; az italok 
kellemes hüvösségüek s Ízletesek.

Nézzük azouban a túncolókat, hisz hangosan szól a 
zene, foly a jó kedv, még melegölt sem lesz tőle, a moz
gás úgy elkel a barlangban, mint hűvös őszön egy kis 
mozgás a szabadban. — Táncolnak erősen, a legjobb 
laibachi zenekar ugyancsak húzza a láb alá, minthogy 
pedig a külső hűvösséget itul adta belső meleggel kell 
ellensúlyozni, olyan jó kedv fejlődőit, hogy elmondhatja 
az ember: a föld alatt is lehet mulatni, csak fiatalság 
kell hozzá.

(Folytatjuk.)

Levelezés.
Kis-Sz&llás, január 9.

Szerkesztő barátom I
Engedd meg, hogy jelen soraimban a f. hó 8-án 

Kis-Szállúson tartott körvadászat eredményét véled 
tudassam.

Egy napig tartott a vadászat 3 körűen 15 Ya- 
dászszal, s lövetett 184 nyúl. — Ebből ö méltósága 
Gromon Dezső főispán ur lőtt legtöbbet: 38-at, utána 
Vojnits Sándor ur 24-ct, Magyar Imre ur lü-at, Zom- 
borcsevits Ferencz ur 14-et, Mukits János szabadkai 
polgármester ur 14 ct, Drcg&n Péter almási szolgabiró 
ur 10-ct, Latinovits János urad. ügyvéd 4-et stb.

Az idő nagyon kedvező volt és a vadászat befejez
tével a vacsora következett, hol a napi és más élmények 
képezték a beszéd tárgyát a poharak vig csengése kö
zött. Nem hiányzottak felköszöntések sem. Ö méltósága 
kezdó ezt meg vig, kedélyes modorával, kit többen kö
vettek, különösen éltetve a nap hősét: főispán ur ö 
méltóságát.

Kiváló elismerés illeti Nagy Samu urad. igazgató 
tiszttartó urat, ki a mulatság nyújtása által az egész 
társaságot magának lekötelezte.

Isten veled újabb hírekig! Barátod
J - i .



Különfélék.
— A bajai polgári lövész-egylet február 1-én a 

„Bárány“ vendéglő nagytermében fényes táucvigalmat 
rendez. Belépti dij: előre váltva 1 fit, a pénztárnál 
1 frt Jü kr, karzati jegy 1 frt 20 kr. — Jegyek előre 
válthatók Klcnantz és Babócs kereskedésében, Pollcr- 
mann Bertalan és Sárkány Lázár urak gyógyszertárában; 
karzati jegyek egyedül Klennntz és Babócs kereske
désében kaphatók.

— Tisztújító közgyűlések, Uj évvel a társas egy
letek szokás szerint megválasztották uj tisztviselőiket. 
Az eredményt kővetkezőkben közöljük. A polg. olvasó
egyletnél : Elnök Stcmpfi János, alelnök Müller János, 
jegyző Stáresevits, fökönyvtáruok Berényi D. alkönyv
tárnak Vida D., pénztárnok Göröncsér F. — Választ
mányi tagok: Kazal J., Király D., Horváth J., Fran- 
kenberger F.f Stern L., Harlikovics L, Olay L., Kosa 
A., Freidig J., ilj. Túry M., Hunyadi A., Szercncsy F., 
Zsivánovits F., Dr. Bartsch S., Császár F., Manhokl 
P., Schercr A., Vagner A., Eckert K., Mészáros J., 
Csukás F., Szélig F., Koller I. és Szakáll J. — A ca- 
sino és kereskedelmi csarnok tisztikara: ElnökBecí: Soma, 
alelnök Koller Ágoston, jegyzó és könyvtárnok Fehér- 
váry P., pénztárnok Fischer S. Választmányi tagok: 
Politzer M., Wcisz A., Schön A., ltotbfold M.. Kriszhaber
L., Deutsch M., Erdélyi Gy., Kohn Á., ltosenberg M., 
Spitzer K. és Backrach N. — Az uj casino tiszti sze
mélyzete: Elnök Gál Péter, alelnök Szutrély Llpót, 
pénztárnok Rothfeld M., jegyző Dr. Lövry M. Választ
mány: ld. Túry M., Atanaczkovits L., Bandi J., Kohn 
J., Milasevics M., Szohner a ., Koller I., Töreky G., 
Dr. Ivánovics P. és Dr. Hauser M.

— A Szemző-féle telek, dacára a közigazgatási 
bizottságnak e tekintetben hozott szigorú határozatának, 
mind e mai napig ép oly kevéssé van bekerítve mint 
a Petrovácz-féle. E szerint a bizottság végzéso csak 
Írott nialaszt, mely hivatva van a levéltár díszítésére, 
és nem a polgárok személy-és vagyonbiztossúgának 
megvédésére.

— Öngyilkosság. Zalesky Leó nyugalmazott, szá
zados, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, f. hó 9-éu 
d. u. 3 —4 óra közt saját lakásán pisztollyal szivén 
lőtte magát. Mig neje, ki ez idő alatt szállásán volt 
este 5 óra tájban hazatért, férjének csak hulláját találta. 
Az öngyilkosság indokait még gyanítani sem lehet, 
miután Z. a legrendezettebb viszonyok közt és nejével 
példás egyetértésben élt. Némelyek az utóbbi időben 
búskomorságot véltek nála tapasztalni, és végzetes 
tettét hypochondriának tulajdonítják. Temetésén — 
mely 11-én katonai tisztelgéssel ment végbe — meg- 
számlálhatlan néptömeg vett részt.

— A karton bál a közóhajnak mcgfelelöleg nem 
lesz álarcos, a bálbizoltság szerencsés volt bálanyául 
Császárné liadány Emma úrnő ö nsgát megnyerni. A 
korcsolyázó egylet hölgybizottsága már megválasztotta 
a karton-mintát, melyet a bált meglátogatni óhajtó 
hölgyek Ilirsch Lázár ur divatkercskedésébcn rcnel- 
hetnek meg.

— F,e 1 ü 1 fi z e 11 e k a tűzoltó-bál alkalmával: 
a bálanya Olayné Állaga Bella úrnő 50 irtot, Olay 
Lajos ur 10 írt, id. Latinovits János ur 15 frt, Luti- 
novits Gábor ur 3 frt 80 krt, Dr. Sztruhák István ur 
1 frt, Pajor Lajos ur 80 krt, Herzfeld Nándor ur 80 krt 
és Athanaczkovics Lázo ur 80 krt. Fogadják a nemes- 
lelkű adakozók az egylet legmélyebb köszönetét. — 
Ugyancsak a bálestén rendezett tombolajátéknál a követ
kező számok huzattak ki: 118.188. 01. 73. 37. 135. 77.
9ti. 254. 307. 387. 360. 346. 312. 491. 477. 410. 564. 
573. 637. 612. 730. 722. 810. 845. 955.1336. 1001. 1261. 
1165. 1852. 1428. 1894. 1260. 1315. 1313. 1806. 1444. 
1819.1874.1020. 1093.1353. 1857.1714. 1758.1996. 
2934. 2030. 2632. 2345. 2297. 2586. 2898. 2295. 2101. 
2347 2940. 2491. 2647. 2253. 2786. 2658. 2195. 2879. 
2038. 2112. 2429. 2171. 2930. 2838. 3000.

— A tűzoltó-bál. Folyó bó 7-én a bajai önkénytes- 
tüzoltó-egylet által, uj szerelvények beszerzése céljából 
rendezett táncvigalom minden várakozáson alól maradt 
eredmény, kedv és látogatottság tekintetében. Mig más
helyt a tűzoltó-egyleteket minden erő és tehetség meg
feszítésével gyámolitják s tartják fenn, a mi városunk 
lakósága nem tudom mi okból ostentative mutatja ide
genkedését ez annyira hasznos és tisztán a közjóiét 
tekintetében alakult egylet iránt. Igaz, amennyire mi- 
náluuk szeretik a tüntetést, lehet hogy célja a polgár
ság tömeges elmaradásának is ez volt, elhatározván 
hogy ez olcsó alkalmat megragadják, nem úgy tenni 
mint más városok és ezáltal kitűnni. De nem csak 
azok tündököltek, kik elmaradtak, hanem egy nagyobb 
része azoknak is, kik megjelentek, és pedig azon része 
a megjelenteknek, kikben úgy látszik roppantul kifejlődött 
a „nagyravágyóé" (magasság alatt a karzatot értve). 
Igaz, hisz ez tüntetés. Más helyeken a szobacziczusok 
és szakácsnők ülnek a karzaton, miért tennénk mi is 
úgy? Dehogy, hisz ez mindennapi, profán dolog volna 
Tüntessünk 1 Szerencsétlen tüzolté-egylet 1 Miért nem 
rendezted bálodat a padláson, akkor talán nagyobb kö
zönséged lett volna?! Áttérve a bálra magára, minde
nek előtt megemlítem a bálanyát: O l a y  L a j o s n ó  
6 nagyságát, ti tündöklő szépsége és előzékenysége ál
tal feledtető azon kellemetlen benyomást, melyet a te 
rém üressége okozott. Jelen voltak: Állaga Flóra, Kazal nő
vérek, Frankenberger Mariska, Kőszegi Mariska kisasszo
nyok és mégjnéhányan. A túncjeleinte lehangol tan, folyt an
nál inkább, mert aiig volt annyi pár, hogy az első né
gyes sikerülhetett. Éjfél előtt tombola-játék rendeztc- 
tett, melynél a társasággal együtt, a jókedv nagyobbo
dott, a mennyiben sokan hölgyeink közül megunván má
gus ülőhelyeiket, lelebegteka profán báli közönség körébe. 
Reggeli 3 órakor a társaság szétoszlott. Ypteilon.

—  A nöegyleli bálban családi gyász miatt rész 
nem vehető egyleti elnöknőt Állaga Iinrénó ö nagysága 
fogja helyettesíteni.

— A. jó  hírnévnek ölendő  polgári olvasó-egyleti 
Dal I hó 24-én tnrtatik meg és tiszta jövedelme az 
egyleti könyvtár javára forditutik.

—- Angol kulöno. Mintegy 70 évvel ezelőtt a lon
doni kisebb színházak egyikében a „La laitiére et lo 
clinsseur" (a tejárus leány és a vadász) cimü francia 
vaudé viliét adták több Ízben nagy tetszés közt. A da
rabban a vadásznak egy medvével kell megküzdenie, 
melyet a francia eredetiben egy mester-szúrással elejt. 
A jelenetet lehetőleg az angol nemzeti ízléshez .akar
ván idomítani, az angol színigazgató a küzdelmet mű
vészi boxirozássá változtatta át. Medve és vadász addig 
boxiroznak, mígnem az előbbi elesik s a győző ráül a 
legyőzött medvére s egy hosszú bravour- és diadal
áriát énekel rajta. Ez a boxirozás volt minden előadás
nak fénypontja s ez alupitú meg a darab sikerét. De 
a közönség közt majd mindig jelen volt egy fiiatal- 
gcntleman, a nemes boxmiiveszetnek rajongó kedvelője, 
kit végre nagyon boszantolt az, hogy mindig a med
vének kelljen legyőzetnie, annálinkább, minthogy a 
vadászt ábrázoló színész éppen nem tűnt föl előtte 
valami nagy mesternek a boxirozásban. (") tehát arra 
a gyönyörű ötletre jött, hogy egy kis változást fog 
előidézni a dologban. Néhány guinecával megvesztegette 
a medve ábrázolóját s helyette maga ölté föl a medve
bőrt. Előadáskor a közönség nagyszerű bámulatba 
esett. A híres jelenet következett. Szokott rettenthctlcn- 
ségéyel és biztosságával rohan a vadász a medvére, de 
legnagyobb csodálkozására oly borzasztó [és művészi 
kivitelű ütlegeket kapott, hogy nem tudta azokat elhárí
tani s rövid küzdés után legyőzetve, földre terül. Most 
az egyszer a győztes medve ült a vadászra, és a ház 
kimondhatlan, tomboló tapsvihara között erős teuorhan- 
gon éneklé el az ismert bravouráriát.

S z í n é s z e t .
Amily örömest jegyezzük fel a tényt, hogy a szin, 

igazgatóság mindent elkövet a társulat lökélesbitésére- 
olyannyira sajnáljuk, hogy ezen elismerést érdemlő tö
rekvése csak az évad vége felé nyer testet, midőn a 
közönségnek már alig van alkalma a hozott áldozato
kat kellőleg méltatni. Mindamellett úgy tapasztaljuk, 
hogy a közöny, mely mindeddig közönségünket fogva 
tartá, meg van törve és valamint a lámpa világa még 
egyszer fellobban, mielőtt végkép elaludnék, oly tűzzel 
látjuk most felkarolva a színházat, mielőtt az tőlünk 
elbúcsúznék.

Január 6-án ismét Tóth Ede „Kintornás család*-ja 
adatott. 11a első Ízben előadását kellőkép kiemeltük, 
úgy dicsérettel kell elhalmoznunk a másodikat, mely 
még összeYúgóbbau folyt le az elsöuél. Ezen kedvező 
eredmény kétségkívül első sorban az ujonuan szerződte
te tt Peíerdt-párnak köszönhető, melyhez még hozzájárult 
azon körülmény, hogy Mari szerepét ezúttal Lénárdné | 
játszta. Páter diné (Juczi) eleven játéka, színpadi ottho- . 
niassága cs szerepének ügyes színezése által tűnt ki. ' 
Bár nem terjedelmes, de igen kellemes és szépen isko
lázott hang felett rendelkezik, melynek főkép felső 
fekvése gyönyörködtetik a fület üdeségiik és tisz
taságuk által. Peterdi (a vasúti bakter szerepében) 
rögtön maga részére hódította a közönséget, ki benne 
a gondosan tanulmányozó színészt felismerte. Elegáns 
színpadi jelenség; mozdulatai és rokonszenvesen csengő 
orgánuma által egyaránt a szépnek érzékét önkénytclc- 
nül is felkölti bennünk. Legszebb és legelragadóbb jele
nete az volt, midőn a 3-ik felvonásban Mari és Bimbó 
Laczi közé vetette magát, melyet zajos tapsvihar kö
vetett. E jelenetben lénárdné és Peterdi méltók voltak 
egymáshoz. — A nézőtér zsúfolásig telt meg.

Kedden Ttmesváriné jutalmául: „Marosa az ezred 
leánya.“ A jutalmazotton kivid kiemeljük Saághy-1, ki 
tetőtől talpig „Scultéty őrmester41 volt.

Csütörtök, január 11-én: „Nüi harc“ jeles francia 
vígjáték. Lénárdné (Autrcval grófnő) ma ismét újabb 
levelet fűzött kiérdemelt babérjaihoz. Az est sikeressé 
tételében vetélk.’dett vele Peterdi (Fluvigncul Henrik) 
és mindkét művész több Ízben is zajosan hivatott. Lász- 
2cfjfy(Grignon Gusztáv) ma avattatott fel Tháliának, kinek 
oltárán eddigclé csak nnlkedvelésből -  és nem hivatás
ból — áldozott. Ila be is kell vallanunk, hogy „Grignotv 
Gusztáv44 a legjártasabb színész tehetségeit is próbára 
teszi, mégsem tagadhatjuk, hogy Lászlóíy sok értelem
mel fogta fel szerepét és helyenként meleg érzelemmel 
szavalt. Igaz, hogy gyakran elragadta öt nemes tiiz és oly 
mohón deklainálta lo mondandóját, miként feszült figye
lemmel kellett követnünk, hogy — utolérhessük. Szere
pét igen jól tudta; ez különben oly hiba, melytől a 
színészek, ha hosszabb ideig vannak a színháznál, könnyen 
meg tudnak válni. Példa volt ma erre Jámbori (Mont* 
richard báró,) ki a mai est teljes sikerének kissé útjában 
állott. 11a a „Női harc44 ismét játékrendre találna ke
rülni, arra kérjük Saághy-1, az igazgatót: figyelmeztesse 
Saághy-t a rendezőt, miként a báró szerepét Saághy, a 
színésznek oszsza ki. — Ács Irrná-nalc (Leona) szeren
csés estéje volt. — A felvonások közt Peterdiné igen 
szépen énekelte a „Csók-kcringöt" és „A kesergő kis 
leányt." — Közönség szép számmal volt jelen.

I r o d a l o m .
A „Figyelő44 január havi füzete következő tarta

lommal jelent meg : Hazai irodalmunk classikai elemei, 1 
Váry Gellért — Czvittiuger Dávid, ifj. Szinnyci József.

— A magyar nyelv ügye az 1825-ki országgyűlésen, 
Guzmicsllzidór naplójából, Vaszary Kolos. -  Döbrentei 
Gábor levelezése Kozma Gergelylyel, Kozma Ferenc. — 
Zács Klára egy olasz krónikástól, Rónyi Rezső. — Ka. 
zinczy Ferenc levelei Cserei Farkashoz, Horváth Döme. 
- -  A magyar népköltészet Dól-Magyarországon, Hantz 
Gyula. — Német szemle: Klein Gy. L., Simrock Ká
roly, Dr. ileinrich Gusztáv. — Irodalomtörténeti reper
tórium, id. Szinnyei József. — Uj népköltési gyűjtemény*

A „Magyarország és a Nagyvilág41 újévi 1. »zá- 
mának tartalma: Szöveg: Wicniawsky Henrik hegedű
művész. — Az árvák anyja. Költ. (Erdélyi Béla.) — 
Eltévesztett utak. Regény. (Vértesi Arnold.) •— Doni 
kozákok. — A „vörös kereszt" társaság Szerbiában, — 
Egy boldogtalan története. (Jack.) Regény. (Daudet Al
fonz.) - Fővárosi tárcalevél: Sakkozók. (Porzó.) — 
Az újévnek kezdetén. (Frankcnburg Adolf.) — Színház.

Zene. Duna parton. Költ. (Kocskeméthy Ferenc.)
Különfélék. — Sakkfeladvány. —- Szórejtvény. — 

Szerkesztői üzenetek. Rajzok: Wieniawsky Henrik. — 
Doni kozákok. — A „vörös-kereszt" társaság Szerbi
ában. A lukovai utón. Farkasok támadása.

Táborszky és Parsch nemz. zenemű-kereskedésében 
Budapesten megjelent: „Nem ütik a jogászt agyon" . . 
„Hullámzó Balaton közepén" . . . „Csólr, csók, csók, 
jaj be édes csók" . , . Csárdás, zongorára szerkesztő 
Tisza Aladár. Ara 60 kr.

Apróságok.
* A nők dicsérete. — Egy londoni lapban ez ol

vasható : „Nősnek lenni annyi, mint jó reggeli, gömbö
lyű karok, piros ajkak, barátságos csevegés, ing, mely
ről nem hiányzanak gombok, ágyhoz készített csizma- 
húzó, boldogság, egészség sat. Nőtlennek lenni pedig 
egyértelmű kirongyolt harisnya, rósz ebéd, tyúkszem, 
hurut, nátha, szóval az emberi élet minden kigondol
ható úgynevezett apró bajával."

* Férj és feleség el lőnek ítélve bűntényük miatt. 
Kérdé a biró: „Bele vagytok nyugodva az Ítéletbe?" 
A férj feleié: „a törvény szavai szentek előttem." — 
„Enyhítendő azonban* szenvedésteket, megengedtetik; 
hogy egy börtönben legyetek.44 Erre letérdelt a férj és 
kegyelemért könyörgött, hogy e büntetést engedjék e l :

Felelős szerkesztő: E rd é ly i G yula.

OLCSÓ ÉS TA11TÓS !

^ T e m e s v á r i Manó
cipőgyára

Budapest, király-utca 1. szám ajánlja

Ur

NŐKNEK:
Fűzős topánok Brünellből fénymázos liegygyol,

szép t ű z é s s e l ....................  . . . . . 2 frt 70 kr
Fűzős topánok erős bőrből, fénymázos liegygyol, 

szegezvo és csavarral ellátva, kettőt talppal
gyakori használatra és esős i d ő r e ....................3 „ — „

Topánok inézga betéttel Brünnellből fénymázos 
begygyei, magas szabással, finom kiállítással 3 „ 50 „ 

Topánok mezga betéttel erős diagram vagy bor- 
jiibőrböl, szegezve és csavarral ellátott kettős
talppal, igen tartós és m e l e g ........................ 3 „ 50 „

Fűzős topánok erős bőrből fénymázos orral sze
geit és csavarral ellátott kettős talppal . . .  3 „ 20 „

IRAKNAK:
Topánok linóm chagriu kcttősbőrből....................3 frt GO kr
Topánok fénymázos vagy bagaria bőrből szegezett 

és csavarral ellátott kettős talpal igen erős . 4 
Topánok finom bőrből díszes fénymázos hegygyei,

termek és b á lo k r a ............................................4 „ 00 „
Topánok orosz fénymázos bőrből, szegezett kettős 

talppal, csavarral a legjobb lábbeli a nedves
időben, igen tartós és m e le g .........................5 „ — „

Vadász csizmák vízhatlan kettős bagaria vagy fény
mázos bőrből, háromszor csavarral ellátott ket
tős t a l p p a l .......................................................... 10 ,  — „

Ugyanaz orosz fénymázos vagy bagaria bőrből . !) „ — „ 
Topánok fiuknak fénymázos vagy bagaria bőrből

csavarral ellátva kottŐ9 ta lp p a l.........................i  n n
Topánok leányoknak Brűncllből vagy bőrből igen

erős szegezett t a l p p a l ....................................... 2 „ — „
Gyermekcipők Brűncllből vagy bőrből szegezett

talppal igen t a r t ó s ................................................. l „ 8 0 „
Topánok mainzl fénymázos tcomi borjubőrből líis- 

mark m in tá jú ......................................................4 50

H Z  Részletes árjegyzékkel igyon és béimentve. — Le
vélben megrendelések posta utánvét mellett pontosn cszkö- 
zőltetnck.

Az uri-utcai 687. számú 
előtt Imrédy illetőleg Oltv ányi-féle 
lakházam magtár és mellék épülete 
vei szabadkézből eladó.

Baján, 1877. januárhó 5-én.
Iíj. Túry M átyás,

köz- és váltó-ügyvéd.

ez-
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Jótállási nyilat

kozat minden 

géphez Írásban.
SCHliSiNGER M

v a sk e re sk e d é s
és mindennemű eredeti amerikai varrógépeknek gyári rak tá ráb an

Mindenkinek 
szabadságában 
állagépeketrak 
táromban szak
értők által meg- 

vizsgáltalni.
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W l ie e l e r  é t W ilü O Il varrógépek fehérnem ű varráshoz. | f  
W h e e i e r  é t W i ls e i l  „ * szabad, kefe nélküli

(kizárólagi rak tá r) fehérnem ű varráshoz. I  
llO W C  varrógépek (kicsiny) fehérnemű varráshoz. 
Ilow e „ „ (nagy) szabóknak.
Howe * „ „ cipészeknek.
S i n g e r  „ fehérnemű varráshoz.
§ i l lg [ e r  „ „ szabóknak es cipészeknek,

é t B a c h e r  varrógépek női cipészeknek. 
A tlg ’tpr varrógépek szabóknak, 
b e t ű i t  varrógépek „
C j í i i m l r r  varrógépek cipészeknek.
H éK i-V S h rrÓ g ép e ií fehérnemű varráshoz.
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H irdetm ény,
Pilaszanovits Lajos csődtöme

géhez tartozó emeletes házban folyó 
évi január 24-től következő boltok 
lesznek kiadandók:

2. számú bolt (Bcrtics és Goiriugcr-féle)
4. „ „ (H íittl Ede-féle) és
5. „ „ (Tausig ós Lővénstein-féle).

Bővebb tudósítással szolgál

3 3 Pilaszanovits Autal,
tömeggondnok.

93. szám. 
kig. 877,

Hirdetmény.
Cserba Ferenc urnák hivatalá- 

lároli leköszönése, folytán megüre
sedett 900 frt. évi fizetéssel java
dalmazott városi aljegyzői állomásra 
pályázat hirdettetik, minek folytán 
felhivatnak mindazok, kik ezen állo
mást elnyerni óhajtják, hogy kellőleg 
okmányaikkal felszerelt folyamodvá
nyaikat f. ó. januárhó utolsó napjáig 
az igtatói hivatalba nyújtsák be.

Kelt Baján 1877. január 10-én
Dr. Mauser M ór,

polgármester.

Nincs többé köhögés
K C W C v S  K  B *

jutalma,zott különlegességei.
Egger Codcon-mell-pa.siiliúi dobozokban lm. znúali 

utasítással együtt 25 ki-., 50 kr. és i frtos adagokban 
Eggor mellszirupja zseb flaconbuu használati utasilás- 
sal együtt 00 kr. és 1 frt. - -  Sokszorosan kipróbált és 
több gyógyszerészeti korypheus által ajánlott szerek, 
köhögés, rekedtség, nyakbajok, nyalka, kopaszfej-beteg- 
ség, torok-csiklandozás és minden katnrrlius ellen. Ezen- 
kiyiil a közeli karácsonyi és újévi ünnepekre ajánlok 
mindenféle 4 -io

c v i ia  o j i * .  Fks fl

Dobozok, küldemények, Codeon-pastillákból (ieg 
alább 2 doboz 50 kr.) Pollennánn Bertalan és Bozsek 
József által eszközöltetnek.

EGGER A. Budapest, Erzsébetiéi' 3.

H IR D E T M É N Y .
Pilaszanovics Lajos csődtöme

géhez tartozó Borsod-Ó-Legyeni 
puszta faiskolájából következő iák s 
gyümölcs nemesítésre alkalmas ala
nyok eiadandék: 1- “
7 - 8  ezer darab fasorok ültetésére különösen alkalmas

10 éves akáczfa 100 drb ára G frt — 
200 drb mandula fa (keserű 100 _ i  50 kr
200 „ szilva B ” 5 ”  
200 „ alma „ (vadócz) „ n „ 1 ” 50 kr
200 „ körte „ (vadócz J ,  „ „ 1 ” 60 kr.
200 „ megyéscseresnye „ „ „ „ 1 „ 50 kr.

Bővebb felvilágosítással szolgál
Baján, 1877. január 10-én.

Pilaszanovios Antal,
tömeggondnok.

Nyomatott. P aul K áro ly  Z v é n é l

H alljuk a szép szót! Magyar felköszüntö (toaszt) 
könyv, szerkesztették Wajdits József 6a Bátorli Bajos. 
Második javított és tetemesen bővített kiad. A díszes 
kéméi,ykötésU könyvnek ára 1 írt 50 kr.

H njta fiuk vigadjunk 1 Közkcdvességö dalkönyv, 
ötödik bővített kiadás. 1 frt 80 kr., diszkóié óim 
2 frt 80 kr.

Hojln fiuk v igad junk! Magyar dalkönyv, olcsó 
kiadás, kötve 06 kr.

R ajta  leányok m ulassunk I Mulattató kézikönyv, 
magyar Hölgyek számára, gyiijtütto Wnjdits József. Ára 
az srOO lapra terjedő uzinuyoinatu borítókkal ellátott 
könyvnek 1 frt 150 kr. Aranymctszésü diszkiadásnak 
2 frt 60 kr.

R ajta  párok  táncoljunk ! I.akatos Sándor tánc- 
ltunyve díszes cimborltékkol. Kcmőnykötosü mü ára I 
frt. 40 kr.

U ngarn im Spiegel deutschcr U ír hiúiig. Ma
g y a r o r s z á g  a n d m e t  k ö l t é s z e t  t ü k r é b e n  
díszes kiállításban fűzve 1 frt 80 kr., elegáns diszkö- 
tésben aranyozva 2 frt.80 kr.

'o jd its  József „Képes népnap tára" 1877 
évre:, megjelent 30,000 példányban, kötve 50, fűzve 
kis kiadna 25 kr.

azonnal teljcsittctuek
ijit-giDiiaeiescK icrtji vcieie uian

W a j d i t s  J ó z s e f
könyvi ladó

*  * •  y-K o t l i i i i




