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Előfizetési árak:
Egész é v re ....................f) írt. kr.
Kél é v r e ........................ 2 „ 50 r
Negyed évre . . . . .  1 „ 30 „ 
Néptanítóknak egész évre 4 „ — r  
F.gyeí szám á r a ........................10 „

H irdetési d iju k :
lléromhasábos petit sor . . .  8 ki.
Nyilttérbcn Boronkint . . . . 15 „
Bélyeg minden beiktatáséit 30 „

BAJA
vegyes tartalmú hetiközlöny, 

m e g j e l e n i k  minden vasárnap.

i _L
Szerkesztői iroda,

ln.vn a lap szellemi részét illető külde
ményük intézendők:

tü utón 337. sx.
Levelek csuk bei mentesen fogadtatnak 
el. Kéziratuk nem adatnak vissza.

K f ndóliivutui:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba Paul Károly özvegye 
könyvnyomdájába — küldendők be 

(Bódog-tér, Schcibner-féle ház.)

Baja város közigazgatási bizottságának [
1877. Jfti.in'u' liavl illése.

(F.dyt. és vége.)

V . A  bajai árvapónztár ál- 
hpotjáró li kimutatás, melyből 
kitűnik, miszerint a tartozási
állás tőkében ..............................

követelési állás tokébeu . 
tesz.

Ebből egyeseknek kikölcsö
nözve van kamatozó tőkében . 

nem kamatozó tőkében . .
A z árvátokéból a bajai ta 

karékpénztárnál elhelyezve van

7 % - r » ..........................................
A  letéti pénztárban kezelt

vagyon é r t é k e ........................
Ebből a bajai takarékpénz

tárban elhelyezve . . . .
Egy névre szóló kötvény ér

téke ...........................................
Egy árvapénztárra szóló köt

vény é r t é k e ..............................
Egy yáltó ér t éke . . . .
I . magy. ált. bi/.t. társ. V, 

részvény 17 drb szelvénynycl 
Egy névre szóló kötvény

é r t é k e ..........................................
1876. év végéig naplószám 

adás szerinti bevétel . . .
1876. év végéig naplószám

adás szerinti kiadás . . .
Készpénz maradvány

Bem utattatok egyszersmind az árvaszéki ügy
forgalomról! hivatalos jelentés.

H atárr,ita to tt:
Tudatul vétetvén, a törvényhatósági árvaszék 

utasitta tott, hogy a tanköteles árva gyermekek 
létszámáról és arról, hogy hány já r iskolába, a jövő 
bizottsági tanácsk ozmánynak tegyen jelentést.

V I. Városi tiszti orvos ur jelentése m. évi 
december hói a a közegészségi viszonyokról és né
pesedési mozgalomról, mely szerint a közegészség 
c hónapban a novemberinél nem vala kedvezőt
lenebb.

Halálozási eset egész évben 6 5 7 , szüle
te tt 775.

Tudomásul vétetett.
VII. A  városi tanács és rendőrkapitányság 

részéről beterjesztett ügyforgalmi kimutatás.
Tudatul vétetett. §•

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 K ároly.
(Folytatás.)

Farsang után jön azonban a nagyböjt, a Kálvári
ára való járás időszaka. E barlangban is alig raaradoz- 
tunk egy kicsit a táncteremben, tovább, tovább messze 
a távolban egy magas emelkedett helyet látunk, mely a 
fényárban bűvös-bájosnak tűnik fel; ha ezen emelke
dett helyre egy kis fáradsággal feljutunk, ott látjuk a 
kálváriát. — Kálváriának nevezik e helyet, mert a ter
mészet a barlang egy emelkedett helyén egy ezred
éves cseppkövekből 3 kereszt alakú oszlopot formált, 
ez tehát a barlang kálváriája.

Mindezt azonban látni kell; a szavak csak liomá 
lyos leírást adhatnak, csak ott képzeli magát az ember 
az ezer egy éjszaka tündér meséjébe, ott képzeli az ember, 
hogy csak álmában játszó képzelete rakja elé az uj és 
uj s szebbnél szebb képeket s mindent előbb hinnénk, 
mint hogy igaz » való legyen az, mit a szem Iá t.

Minden lépés ujjabat s csodálatosabbat láttat és 
mindezt a természet öntudatlan állapotában hozta igy 

csodálatra méltólag létre.
A cseppkő megtömörülve s hosszú időn keresztül 

megszilárdulva a legkülömbözóbb alakokat hozta létre; 
itt egy virág, fa, palota, szobor alak, ott egy tömör ko
alák megtörve a pisai torony formájára, itt egy prédi
káló szék alak, színházi páholy, madonna kép, orgona 
sípok, egyiptomi múmia, cyprus fa, szent sir, Dainok- 
les kardjának alakja, mind oly csudálatos módon vannak 
a cseppenként s az idők hosszú során át lehulló cseppek- 
böl alkotva; nem ritkák az állat s ember alakok sem.

Egy természet alkotta alak sem hordja azonban 
magán a művészet bélyegét annyira, mint az úgyneve
zett függöny (Vorhang); mintha csak szobrász véste 
volna kitűnő képességgel ez alakot fehér márványból. 
A tündöklő, majdnem átlátszó kőzet művésziesen ido
mított ráncaival s valóban átlátszó narancsszínű sze
géllyel a természet által alkottatott igy az éj sötétében, 
ágy hogy művész nappal, nagyobb technikai képesség
gel külötnben elö nem állíthatta volna azt.

E barlangnak voltak látogatói minden időben, még 
a régibb időből is vannak a kőbe vésett nevek 800 év 
előtti évszámmal.

Csodálatos, hogy a természet ezen helyén, hol az 
örök éj és sötétség üti fel tanyáját, még élő lények is 
vannak; igaz hogy csak pár bogárnoinrt s kígyó ala
kú csuszó-mászó állatokból állnak, de azért ezek itt meg
élnek; az ki nekik létet adott, eltartásukról is gondos
kodik.

Van e barlangnak saját hivatala s a látogatások
hoz arányosított tiszti kara s szolgái, úgy hogy az bi
zonyos belépti díj mellett, természetesen csak néhány

52,964 frt 74 krt 
53,863 frt 08 krt

22,087 frt 39 kr 
15,143 frt 19 kr

16,632 frt 49 kr

17,145 frt 32 kr

9,982 frt 42 kr

200 frt — kr

228 frt 17 kr 
150 frt — kr

500 frt — kr

6,084 frt 76 kr

14,962 frt 93 kr

14,218 frt 09 kr 
‘ 744 frt 84 kr

A  »Baja« tárcája.

Egy szegény iijú története.
E r e d e t i  e l be s z é l é s .

Irta
Tuuber Köbért.

(Folyt.)

„Köszönöm, jó lovagom I — mondd a leány, kezét 
nyújtva az ifjúnak, melyet az féltérdre ereszkedve 
könnyedén megcsókolt. — De mondja csak, mit csinált 
volna valami ódivatú lovag, ha mikéntén önt, gyilkos 
utódján megtámadják vizet kérve tőle. Csak nem Yolt 
mindig pohár náln?“

„Azt mondta volna: Szép tündérl Éltem és vérem 
rendelkezésedre áll — de vízzel nein rendelkezhetem, 
mert az utolsó csetepaténál ellenségem lándzsája félre 
csúszott, és itt oldalon talált, liej I de nem a rajtam 
ejtett sebet fájlalom — de annál inkább egyetlen ivó- 
edényemet, melyet a szerencsétlen szúrás semmivé tett. 
A mint ismét kalandos utam Velence felé vezet, újat 
veszek n bazáron, addig ha sisakomban szolgálhatnék 
fel............ “ ,

„Fidoncl — monda a hölgy — a maga lovagja 
igen roszul nevelt, fickó."

„Hja, királynőm, akkoron a nők sem voltak ám 
oly érzékeny idegzetnek! — Emlékszem a roncevali 
csatára, midőn Orlando bátyám torka a hatalmas kürt 
íujjáBban felpukkndt, a szép Candida, a lovag utolsó 
szerelme, sajátkezülog vett elö tűt és cérnát és a tom
boló csata zajától környezetten varrta összo a hős sza
kadt kabátját . . . akarom mondani torkát. Pedig C&n- 
dida a nápolyi király leánya volt."

„Vallja meg, hogy most nagyot füllentett — szólt 
nevetve a hölgy — ezen Candida és ezen varázs! műtét, 
mely különben korunk bármely szabójának válik becsü
letére, aligha nem az ön képzőimének köszönik létüket. 
Nemde t “

„Füllenteni csak újév uapján szoktam — felelt 
rendithetleu komolysággal az ifjú — az év többi nap

jain „költői szabadságnak" címezik azt. Hírneves Don 
Quixotte ideje óta különben minden lovag poéta is 
egyszersmind, ki önnön maga énekli meg saját viselt 
dolgait és hőstetteit. Hódolok a divatnak!"

„Sainiel segíts 1 — szavalt a tréfás ijedtség hangján 
a hölgy, midőn felértek u hegycsúcsra — hova lett 
fényes udvarom? Merre tűnt szolgáim disz,-s serege? 
Ah! Szegény Ma b, el vagy árulva, elhagyva azoktól, 
kiknek kötelessége téged szolgálni — vagy a mi még 
valószínűbb, utat tévesztettél."

„Én is ez utóbbi nézethez csatlakozom, és hiszem, 
hogy királynéin szórakozott lévén, utat tévesztett, — 
mert ki M a b o t valaha szolgálni volt szerencsés, nem 
lehet kütelen annyi báj, annyi ragyogó szépség iránt. 
Nemi üli királynő, még ember részéről sem tételezek 
oly gonoszságot fel! Még ember is közcledbe jutva, 
örök hűséggel viselné szépséged rózsaláncait !u

„A paladin szavaiból örömmel értesülök, hogy az 
évek folyamában a hizclgés nem jött ki divatból. — 
Nem hihetem, hogy bizalma az emberiségben oly nagy 
volna, miszerint örök hűséget merne említeni emberi 
névvel kapcsolatban."

„Oh! kegyetlen tündér, miért o bizalmatlanság 
irántunk szegény földi lények iránt? Miért e sértő 
kétlcse szépséged hatalmának? íme, én paladin N ő r 
be r t o, előtted, a szépség és báj oltára előtt esküre 
emelem kezemet, hogy örökre alá "-lem magamat pa
rancsaidnak ; kard és lándzsával — szükség esetén még 
hegyes to'dal is — bizonyítgatom világszerte, min
denkinek ki odadobott keztyümet felemeli, hogy M a b  
legszebb a tündérek birodalmában, legszebb hölgy kerek 
c földön 1“

„Köszönet e buzgalmadéit, nemes lovagi Miután 
ma esetleg nincs ujcv napja, hinni akarom, hogy e 
láng több szalmatíiznél. — De most jónak látnám, ha 
elvesztett társaságomhoz útbaigazítónál; szó volt róla, 
hogy a kápolna-négy lábánál lesz találkánk. Kérlek 
tehát azon szivejségre , világosíts fel, merre kell 
mennem?"

„l e már akkor én másként értelmezem a lovagias 
kötelességet. Szép királynőm, ha megengeded, magam 
vezetlek oly pontg, honnan a kápolna-hegyet magod 
előtt látod és igy lehetetten újra eltévedned."

„Légy bizonyos, hogy M ab  N o r b e r t  o lovag 
nevét mindenkor a lovagiasság példányképű gyanánt

őrzi emlékezetében. Induljunk tehát, hajónak látod!"
Az ifjú mellékösvényre tért, mely a lejtön lefelé 

vezetett és az eddigitől eltérő irányt mutatott. A szőlők 
helyeit most árnyas fasor szegély/.é az utat, mely itt 
már annyira szélesbült, hogy kényelinescu haladhattak 
egymás mellett.

„íme bájos tündér — monda megállva az ifjú - 
bátorságot veszek magainnak figyelmedet egy erre nem 
méltó tárgyra, szerény hajlékomra, felhívni. Ha lehetnék 
oly szerencsés M ab  áldásthozó jelenlétével csak percig 
is dicsekedhetni, én volnék a paladinek legboldo- 
gabbika 1“

Ezzel az ifjú az ösvényke szélétől néhány lépés
nyire beljebb épített házikóra mutatott. A házikó hom
lokzata szabályszerű négyzetekre volt osztva, melyek 
mindegyike íaragványokat mutatott, melyek S h a k- 
spere legkiválóbb drámáinak egyes jeleneteit ecsetlék. 
A középnégyszögben két múzsa pajzsot emelt, a melyre 
e szavak voltak góth betűkkel vésve:

„S h a k s p e a r e v á r a . "
„Mily szép!" E szavak lebbentek el a lányka 

njkiról és őszinte bámulat tükrödzött e felkiáltásban. — 
„Mily bo'dog lehet az, ki itt élheti le a tavasz szép 
napjait!" — Közelebb lépett és elolvasta a feliratot.

„Kegyed paladin tehát azon híres remete, kiről 
annyit regél a nép ajka, ki oltárt emelt itt n nagy 
költő emlékének?"

„És kit a nép e miatt a „Shakspere bolondja" 
címmel tisztelt meg - -  nemde ezt akarja kegyed mon
dani?" — szólott nevetve az ifjú.

a  hölgy elpirult.—„Habár uem is találta el egészen 
gondolatimat, mégis megvallom — itt pajzán mosoly 
vonult végig ajkán — hogy hallottam már néinit e 
megtisztelő cimról."

„Vigasztalódom azzal, mit a halhatatlan a v o n i 
hattyú mondott: „Nagy igyekezettel kezeli a százfejü 
tömeg a hir furulyáját, de többnyire csak hamis han
gokat csal ki belőle." — így az én szerény előszere
tetemből csakhamar iinádást csináltak és kevés híja, 
hogy bálványimádással nem vádolnak."

Beléptek a kunyhóba.
Egyszerű de Ízléses modorban volt bútorozva. 

Egy nyugágyon kívül, mely fekete szegélyzetii farkas- 
bőr takaróval volt letakarva, még kis szekrény, dió-



gyertya fénynyel itt-ott. kivilágítva, bármikor megtekint- 
hetit; ilyenkor egy 4 személyből álló társaság mellé 
már 3 vezető adatik, hogy a sötétségben valaki el ne 
tévedjen, mert ez menthetlenül veszve volna.

Hagyjuk azonban el az adelsbergi barlangot, a men
jünk a puszta kővidékon (Karston) keresztül Triesztbe.

Ez a Karát nem egyéb, mint egy kö-ország, még 
a madár sem látogatja meg s a szikla mélyedésekbe be- 
hutó fenyőfák sem verhetnek rajta gyökeret. Puszta itt 
a természet és kihalt, kerüli e vidéket minden élő lény 
h a kit szegényes sorsa mégis arra kárhoztatott, hogy 
itt kell élnie, anuak első gondja, hogy a kő talajra 
egy kis földet hordjon össze kosár számra, azt hatal
mas kőkerítéssel jó körül vegye, nehogy az éjszaki szél 
s záporesö e kis, nehéz verejtékkel megtakarított 
földjét is slhordja s ezzel csekély zöldségnemüekböl ál
ló termeszlményétől megfoszsza.

A vonat azonban gyorsan halad, pár óra - -  s a 
Karst is hátra marad, a vonat a magaslatról mindig le
felé s lefelé halad s az utazó dobogó kebellel várja, 
hogy a tengert megpillanthassa.

Nagyszerű a benyomás, mit a tenger első szemlélése 
az emberi kedélyre okoz. Én legalább megijedtem, mi
dőn első tekintetem a tengerre esett. Azt gondolja az 
ember, hogy vége határa nincsen a víznek s elnyeli az 
embert. Pedig csendes időben, midőn én láttam a ten
gert, olyan mint egy alvó óriás: csendes s hullámta- 
lan, akár mintegy tükör.

Az ut a nabrezinai állomástól sziklás vidéken ve
zet lefelé Triesztig, majd látszik az adriai tenger majd 
nem; hagyjuk azonban a tendert, módunk lesz vele ké
sőbb megismerkedhetni, ha majd utazunk ra jta : most 
lássuk Triesztet.

Az idő úgyis nyári alkonyat, a tengeri város ezer
nyi lámpája megannyi világot vet és hatalmas világitó 
lámpája majd löveli magából a fényt, máj kialvást szín
lel. — Az indókázban megáll a vonat.

Vélnénk egy hatalmas indóházat, látunk Trieszt
ben, mely a Bécsböl induló déli pálya egyik legjelenté
kenyebb végpontja; pedig csalódunk, mert ezen indó- 
ház oly egyszerű s oly kicsinyes, mert még mindig ide
iglenes, de csak azért, hogy idő múltával egy nagysze
rűnek adjon helyet.

Térjünk azonban a városba s minthogy este van, 
pihentessük jótékony álom által fáradt testünket; ha 
majd a nap ismét felkelt, láthatjuk Triesztet, délnek e 
Hamburgját, ünnepi fényében. — Magam is igy tevék; 
előbb azonban megvacsoráltam, a vendéglős számlája 
mindjárt arról győződtetek meg, hogy kereskedő város
ban vagyok.

Korán reggel felkeltem; valljon lehetne-e aludni 
akkor, midőn előre sejtjük, mennyi neveztes látvány fog 
feltárulni elénk, a melyről eddig fogalmunk nagyon is 
korlátolt volt?

Trieszt fekvése közvetlen a tenger parton van. 
Lakosainak száma lOU.OUO, tehát körülbelül ötször ak
kora mint Zombor városa, ide értve a szállásokat is.

fából készült asztal és két magas támlájú szék állott 
szerte. A legnevezetesebb bútordarab a könyvállvány 
volt, ugyanazon kéz müve látszott lenni, mely a házikó 
homlokzatán levő faragványokat készítette. A szoinorú- 
é8 vígjáték múzsái keretet tartanak, a melybe a hírneves 
brit költő művészi szorgalommal festett arcképe van 
beillesztve. Az állvány felső osztályát csupán e költő 
müveinek különböző korú kiadványai és az életére és 
műveire vonatkozó bírálati iratok foglalják el.

„Ez itt legnagyobb kincsem! — mondá az ifjú, 
az ablakról virágedényt levéve — e virágot sajátktzüleg 
törtem a költő szülőházának kertjében. Mennyi gond, 
mennyi szorgalom igénycltetett, mig idegen földön vert 
gyökeret e növény ! — Midőn első bimbóját láttam fa
kadni, boldog valék ; hívéin, hogy a költő halhatatlan 
szelleme leng köríiltem és üdvözletét küldi a balzsamos 
illatban, melyet a virág áraszt. Nem adtam volna egy- 
egy bimbóját még a legnagyobb kincsért sem ! — De 
ma, midőn először látom hosszú betegágy után a tavaszi 
fényben ragyogó napot; először szivom kéjjel az illa
tokban gazdag tavaszi levegőt; midőn először hosszú 
idők óta érzek boldogságot szivemben: engedje meg, 
hogy ma, e nap, e boldog óra emlékére virágot nyújtsak 
önnek mint oly lénynek, mely a tavasz képviselőjeként 
jelent meg előttem a csirádozó reményt, a mutatkozó 
örömet uj életre biztatva. Oh! fogadja el kérem I"

„Köszönöm, igen köszönöm I — mondá meghatva 
a hölgy — legyen bizonyos, hogy e virág nem ju t soha 
idegen kézre, hanem ereklyéim közt találja az őt meg
illető . . . első helyet. “

Künn viszhangzik a liget az ezer meg ezer zenér 
dalától, a patak titokteljes morajjal szól hozzá az álta
lános jókedvhez, még a vén facsúcsok is meg-meghajolva, 
susogva közük egymással nézetüket. Valamennyi egyetért 
abban hogy : Mily szép, mily szép a tavasz t

Benn a kis kunyhóban csak két szív dobbanása 
beszél — de mégis megértheté abból az ifjú pár, hogy 
e rejtett, fénytelen kis kunyhó szebb a világ legfényesebb 
palotájánál. Ama dobbanás is. másoknak nem érthető, 
de tőlük megértett hangon szól : Mily szép, mily szép a 
tavasz!

Mit mondott ama tekintet, melyiyel az ifjú a le
ányka kedves alakját szemléli, mintha örökre akarná

Látni itt a tenger első rendű kikötő városában a 
világ minden pontjáról embert; a tenger partján regge
lizvén mindjárt szemembe ötlött a durva vonúsu s öl
tözetű dalmata, veres sipkás görög, kurta nadrágu gc- 
nuai, napbarnított arcú spanyol, amerikai, afrikai, stb. 
de maga a város lakói is kevert nemzetiségűek s Yal- 
lásuak, mit már a templomok is igazolnak.

Az élénkség sj a forgalom főpontja természetesen 
a kikötő, számtalan hajó árboc 8 gőzhajó kürt a tenger
ből úgy magaslik ki, mint puszta földön az erdő.

Rövid idő alatt nagyobb utat tenni s sokat látni 
óhajtván, kocsira ültem és megalkudtam kocsisommal, hogy 
G óra alatt Tricst minden nevezetes pontját érintse.

Hihetőleg nagy jámbor volt szegény, először csupa 
templomok mellett állt meg; gondoltam azonban, hisz e 
nemből Velencében sokkal nagyobbszerüeket fogok lát
ni és oda tereltem öt, hogy vigyen a városi parkba, 
hadi és hajó arzenálba, múzeumokba, közbe-közbe jó 
sörcsarnokba, hogy a fáradt test üdülést szerezhessen, 
így jutottam a hadi arzenálba, mely oly monumentális 
épület, hogy az embert bámulatra ragadja. Austria neve
zetesebb vezérei, császárai, karrarai-márványból élet 
nagyság feletti magsságban vannak kiyésve mesterileg.

Termeiben emlékezetes hadizászlók fószlányai lát
hatók, a nálunk rósz emlékezetben élő Haynau ruhája, 
dicső szavojai Eugen vezérünk kardja s több efféle ne
vezetességek vannak itt összehalinozva, de ki győzné itt 
mindent jól megnézni? Mentem a tulajdonképeni fegy- 
Yergyárba, ezernyi ember dolgozik itt méhszorgalommal, 
puskát, ágyút fúr, szuronyt, kardot, csinál, vág, tör; 
a hatalmas gépek minden zugban mozognak magasan a 
föld felett s mélyen a föld a la tt: szóval oly tevékeny
ség mindenütt, mintha mindjárt a háború akarna kitör
ni. — Ráspolás, kalapálás, köszörülés.

Kiérve e zajos műhelyből szinte jól esik a fülnek 
is megpihenni.

A hajógyárban hasonló a tevékenység, csak elütő 
irányban, itt a vizi jármüveket gyártják, hogy ezernyi 
apróbb s nagyobb részekből összeállítsák a nagy ten
geri hajókat, melyeknek rendeltetésük a világrészeket 
bekalandozni, az embereket és árukat összehordani, szét
vinni, mit úgy nevezünk: világkereskedelem.

(Folytatjuk.)

I r o d a l o m .
II u (• k 1 e r e n d s z e r e .

— Tanulmány. —
Irta:

K orény-Scheck Vinoze*
Amily szükkörü művelésnek örvend tudományos 

irodalmunk, oly silány pártolást tanusit olvasóközönsé
günk a tudományos irodalom iránt. Mindenesetre szo
morú körülmény. Szeretjük magunkat a müveit, nagy 
nemzetekkel párhuzamba állítani, de azért velük haladni 
nem iparkodunk.

annak képét szivébe vésni? Mit ama lángoló tekintet, 
mely a lányka arcára a szemérem pírját csalja?

Mit mond azon csók, melyet a leányka szűzies 
ajka a kezében levő virágra lehel ? Mit azon sóhaj, inely- 
lyel azt keblére tűzi ? Mit a titkos félelem, mely kész
teti, hogy az ifjú reá irányzott tekintetét kerülje?

Bizonyára mindezek csak ismétlik a régi és mégis 
örökké uj dallamot: Mily szép vagy te ifjú tavasz, első 
szerelem tavasza I

Midőn kiléptek a kunyhóból, a fesztelen jó kedv 
melyet beléptük előtt játszi enyelgő szavakban és vig 
kacajban tanúsítottak, csak nem akart többé visszatérni. 
Gondolatokba merülve, boldog hallgatagságban halad
tak egy in is mellett, de gondolataik össze találkoztak . . 
egy virágban.

És bizonyává, a leányka el nem cseréli a keblére 
tűzött virágot a földi gyémántok legszebbikéért.

És bizonyára, mondom, az ifjú nem tör többé 
bimbót ama bokorkáról, még hu az inkók kincsével is 
akarják azt felváltani.

Egy virág egyesité sziveiket szerelemben, egy vi
rágról álmodnak mindketten.

Vigyázzatok! A virágnak tövise is van!
„Isten önnel 1— mond n leányka, kezet nyújtva az 

ifjúnak — amott tűnik ki a kápolna, melynél társaim 
összegyűlnek.“

Az ifjú szótlanul vezeté ajkihoz a kis kezet és 
hosszú forró csókban adá érzelmeinek kifejezést.

Alom volt-e mit érzett? — Ali bizonyára álom
nak is nagyon szép! — Mintha könnyű csókot erezne 
homlokán — nem tekint fel — az nngyalok csókját 
nem illik meglesni.........

Csak perc múlva tekint fel; amott a kanyarulat
nál még egyszer előtűnik a kedves alak, a mint kezével 
búcsút int, a mint a virágot ajkihoz emeli.

Mily szép a világ, mily szép a tavasz, ha ifjak és 
szerelmesek vagyunk!

4. M it r e gé l  a D u n a  h a b j a ?
A Rajna vidékén lakóknál régente a szokás dívott, 

hogy újév napján felkeresik a folyam partját és anuak 
hideg habjában mossák meg arcukat és kezeiket. Hitték, 
hogy a folyam vize varázserővel bir, varázserővel, mely 
a szívfájdalmaknak gyógyirt, a gond és aggodalom terhes 
sziveknek feledést szerez. A szokás hozta magával, hogy

Mig egyrészről szépirodalmunk művelése s az 
iránta tanúsított érdekeltség némileg megnyugtató, 
másrészt u legszomorúbb tudattal kell megemlékeznünk 
azon közönyről, mely tudományos irodalmunk iránt 

nyilvánul.
Ily szomorú körülmények között örvendve vettem 

tudomást a jelen alkalommal ismertetni kívánt raü 
megjelenéséről, de annál szomorúbban hatott rám a 
fogadtatás, melyben az, érdemei dacára is, részesült. 
Nem tudom, a kevésbé elterjedt napilapok hoztak e 
bővebb ismertetést felőle, de tudtommal egy szakköz
löny sem méltatta érdemlegesen, és ez nem a legörven- 
detesebb jelenség. Pedig Korény-Scheck műve nemcsak 
a nagy közönségre nézve olvasásra érdemes, de szak
férfiakra nézve is tanulmányozásra méltó. Szerző alapos 
tanulmánynyal fejtegeti századunk egyik legkiválóbb 
tudósának, Buckle Tamás Henriknek tudományos rend
szerét, s szigorú de objectiv ismertetésével a legtöbb 
elismerést érdemli.

Ritkán lépett fel író oly sokoldalú képzettséggel, 
de egyszersmind oly nagy önteltséggel is, mint a híres 
angol culturhistorikus; világhírűvé lett művelődés-tör
ténetében rendkívül nagy tévedések vannak, de e téve
dések is a láugész botlásai. Buckle nagy ember volt, 
oly nagy, hogy a nagyságát fel nem fogható tekintély
imádók egész seregét gyűjtötte maga köré, kik a leg
nagyobb lelkesedéssel fogadták a mester tanait, s 
azokra lóptcn-nyomon csküdözni készek voltak. Buckle 
tudós és mély gondolkozásu fő volt; méltán mondhatta 
német életirója, hogy Mill Stuart János mellett Buckle 
egyike a legszabadabb és legtermékenyebb főknek.

Nagy feltűnést keltett müvéhez már ifjúkorában 
fáradhatatlanul gyüjté az adatokat, s oly nagy lelkese- 
déssél dolgozott, hogy lelkesedése meghaladta testi 
erejét: a túlfeszített ív elpattant, tevékenysége elcsi
gázta Őt, raunkakedvébe belehalt.

Szerzőnk tanulmányában Buckle rendszerének 
nem általános ismertetésével foglalkozik; müve nem 
mutatja be Buckle-t azon oldalról, mely miatt a tudós 
világ elismeréssel adózik neki; nála Buckle alakja uem 
nagygyá lesz: ö a nagy szellem tévedéseire figyelmez
tet, s higgadt kritikával ismerteti a történetírás refor
mátorának egyes excentrikus eszmejárását és követke
zetlenségét.

önálló ítéleteiben alapos tanulmány s philosophiai 
szellem nyilvánul, egyes merész állításokra vagy hamis 
tanokra tett megjegyzései — noha többhelyütt nem 
mentek a polemikus hangtól — de igazak s a tudomá
nyos igényeknek megfelelőek. Az ily irányú müvek ke
letkezésén mindenesetre örvendenünk kell. Korunkban, 
midőn már a tekintélyek kora lejárt, tudnunk kell, mit 
fogadhatunk el nagy emberek állításaiból is; célunk az 
igazságra törekvés, uc hagyjuk tehát félrevezettetni 
magunkat még akkor sem, ha nagy emberek mondásaira 
támaszkodhatunk is; gondolkodjunk és ítéljünk önma
gunk is.

Ezen szempontból tekintve is Korény-Scheck mü-

ujév napján a folyam virágkerthez hasonlított, a melyben 
minden bimbó egy-egy ragyogó szépségű hajadon — 
mert mindenki csak természetesnek találja, ha bizonyítjuk, 
hogy ép a fiatal lánykák használták legtobbnyire a raj
nai gyógymódot a beteg szivecskék gyógyítására.

Valami gonosz krónikái ró a Majna partján — éa 
mint Majna vidékén lakó természetes ellene a Rajnának 
— tagadja a folyam gyógyerejét, állítván, hogy a betegek 
inkább azon ifjak látásán épültek fel, kik ugyanazon 
órában szoktak nagy csoportban a folyam partján üssze- 
gyülekezni.

Én természetesen a lánykák pártján vagyok és a 
raajnavidéki krónikás ez állítását irigy rágalomnak 
mondom.

A régi szokás már hosszú ideje hogy megszűnt; 
eltűnt az idők viharában, miként sok más jó és szép — 
de a szívfájdalmaknak hatásköre csak ép oly nagy, mint 
régente, midőn még a Rajna habjaiban kerestek gyógyu
lást aranyhaju, bollófürtü leánykák--------------------------

Nem tudom ismerte-e B é r e i  N o r b e r t  e 
legendaszerü gyógymódot — és ha ismerte, mint orvos
nak, nem volt-e nagyobb bizalma a priessnitzi vagy
bármely m á s ............ itzi gyógymód iránt ? — Annyi
bizonyos, hogy egy tavaszi nap óta Bokszor, de nagyon is 
sokszor lehetett ott látni, a mint az ős Duna partján cl- 
mélúzva sétálgat.

A dunai hullámtörést Yizsgálta-e ? A fénytörés hely
zeti törvényeit akarta-e meghatározni ? —

Ez utóbbi föltevésben véljük leginkább a valót 
megközelíteni, mert kik őt magános sétái közben kilesték, 
hallották, miként értekezik: „fényes csillagokról1* . . . 
„bűbájos sugarakról1* . . . „napsugárról" Bat___

Talán legjobb volna nekünk,kik kiváncsiak vagyunk, 
titokteljes sétáinak a apókat megtudni, ha elkísérjük öt 
sétáján. Szép az est, a levegő a Duna partján bolzsaini 
illattal telve — nincs tehát mit kockáztatnunk.

A Duna mentében, ott hol az áramlat a hegyol
daltól eltér, kis sziget fekszik. E hely olyan, mintha a 
természet őskorának emlékéül maradt volna meg : egész 
területét öserdösóg fedi, melynek törzseit fejsze nem 
érintő. Évről évre - -  isten tudja miótaI — tavaszelő
jével öreg halász üWtte fel sátorát a partra néző oldalon. 
Valamint emberi emlékezetet meghaladó idők óta a 
sziget külseje egy és ugyanaz — úgy az öreg A n d r á s t  
is senki sem látta másként, mint most. A kik öt gyér-



vét, elismeréssel kell adóznunk neki, mert figyelmeztet 
az öngondolkodásrn, mert megtanít arra, hogy a tekin- 
télyiwádással az igazsághoz eljutni nem fogunk.

„Buckle rendszere" tanulmányozásra móltó m ű; 
örömmel tennők részletes ismertetés tárgyává, ha az e 
lapok keretébe tartozó volna. Elégnek tartjuk a főbb 
fejezetekre való hivatkozást, mint: „A történetírás jelen 
áll&potja", melyben szerzünk ügyesen rontja le Bucklc- 
nek az öt megelőzött történetírókra vonatkozó ambitio- 
sus nyilatkozatát. — „A szabad akarat és a gondviselés 
kiküszöböléséről", mely fejezetben szerző a determinis
ták és indetenninistáknik a szabad akaratra vonat
kozó állításait szembe ál itva s roszalva Bucklc-nek is 
erre vonatkozó elvét, kijelenti, hogy kutforrásút a sza
bad akaratnak a morális öntudatban kereBi, mely aka- 
ratszabadság különben absolut értelemben nincs. — nA 
törvényszerűség a történelem terén", melybeu Buckle- 
nek a történeti ismeretről kimondott prófétai Ítéletével 
szemben annak korlátoltságára utal. — „A statislika a 
történelem terén", melyben a statistikának, mint a 
történelem egyik legfontosabb segédtudományának vi
szonyát, a történelemhez tárgyalja. — „A természet 
befolyása a társadalmi rendre", mely azonban több 
méltánylást érdemelt volna stb.

A főbb mozzanatok kivonatos közlése által bebi
zonyítani kívántuk, hogy Korény-Scheck müve nyereség 
irodalmunkban. Vajha minél szélesebb körökben nyerne 
elterjedést! Tanulmányozását üdvösnek, kívánatosnak
mondjuk.

Ferenczy József.

táncz, mely időben a társaság szétoszlott. Az egész tánc
vigalom kedvre nézve sikerültnek mondható. Csak az n 
kívánat marad bátra, hogy jövő íarsnngban Phönixként 
támadjon fel hamvaiból, hogy az egylet bájos tagjainak 
fáradozását nagyobb . nyagi eredmény is koszoruzhassa.

Ypattion.
— GydszUnnepély Deák Ferenciért. A magy tud. 

akadémia e hó 28 úti, mint Deák Ferenc halálának 
évfordulóján emlékünnepet ül, melyen gróf Lónyny, Csen- 
gery, Szász Károly és Tóth Kálmán tartandannk felolva
sásokat. Az emlékhelyed, melyet Cse.ngery irt, igen tér 
jedelmes s Deák éleiét és működését egész teljességben 
felöleli. — Mondott napon Budapest, s valószínűleg az 
egész ország >sszes templomaiban egyházi gyászünnepélyek 
fognak tarts tni.

— A legtöbb adót fizetők ('virilisták) névsora Baján 
az 1877-ik cvben : Augenfeld Adolf, Müller János, Reiner 
Jakab, Ilerzíeld Henrik, Jurny A utnl, Herzfeld Jakab, 
Fischer Márk, Weidinger Salamon, Theodorovits Gábor, 
Dr. Ivánovies Pál, Ifiittl Ed), Pollcrman Bertalan, Reich 
Ignáez, Rosenborg Mór, Kohn Hermán, Scliün M. B.i 
Pollak Jakab, Gelléri Szabó István, Kerék József, Pau- 
kovitB Ernő, Klenanlz János, Hiisch Lázár, Kohn Jakab, 
id. Túry Mátyás, Buchrach Hermáim, Állaga Ottó, 
Valentin Gábor, Spitzer Albert, Bernhardt Ernő. l’ollák 
Adolf, Bruck Mór, Wiisel János, Schlesinger M. L. 
Schlieszer Lipót, Rothfeld Jakab és Geiringer Miksa.

— Színi szemle. Szombaton, január 13-án: „Hasz
nos gyógyszer anyósok ellen" 2 felv. vígjáték, melybeu 
leginkább Kétzeriné és Korády tűnt ki. Ezt követte : ,,A 
szép Galathea." A címszerepben igen csinos jelenség volt 
Peterdiné és a közönség élénk tapssal jutalmazó meg a

Különfélék.
_bujái első nöegylet“ f. hó 17-én tartott tánc*

vigalmat.1’ A jótékonycélu egylet tőkéjének szaporítása 
céljából rendezett ezen táncvigalom gyér látogatottságá
nál fogva nem sok unyagi eredményt bír felmutatni és i 
talán csakis az elárusított sorsjegyeknek köszönhető, J 
hogy hiány nem mutatkozik. A táncvigalomnak igen ki- i 
CBiny, de válogatott és jókedvű közönsége volt. Mindössze , 
12 pár táncolta az első négyest, mig n második, uj bál- 
vendégek szives közbenjárulása mellett mégis 10 párt j 
birt felmutatni . . . E szám bármi csekély városunk nagy- i 
gzámu intelligeutiájához arányosítva, mégis vigaszul 
szolgál az, hogy más táucvigalmon annyi sincs, vignszuj 
szolgál a fővárosi jogászbál szomorú sorsa. A bálanya,
& nöegyleti clnftknö gyász általi akadályoztatása folytán, 
Állaga Imréné ő nsga mint egyleti alelnöknő volt. Jelen 
voltak és a táncban resztvettek : Latinovics Jánosné, ifj. 
Tury Mátyásáé, Virághné, Állaga Flóra, Bozsek Ilka, 
Császár nővérek, Latinovics Ilka, Ledcrer nővérek, Mé
száros Gizella, Tury Mariska, Vaszilievics Mariska 
stb. A tánc jó kedvvel folyt éjfél után 1'/* óráig, n mikor 
is azünóra tartatván, ez alatt az egylet választmányi tag
jai a sorshúzást eszközölték. Szünúra után füzértánc 
következett, és azután még egész reggeli ‘/„5-ig folyt a

mekkorukban már Ősznek ismerték, azóta szépen meg- 
véuiiltek, elnggultak — de azért „A n d r i s b á c s i r o 1 
még mindig oly tisztelettel beszélnek, mely valóban 
megilleti azt, ki nékük, gyermekkorukban, az első fü- 
tyiilőt késziletle a bükkfa héjából, ki az első „horgot 
állította össze a halászni vágyó ifjúk számára. Ott 
töltötte az öreg a nyári idényt a sziget magányában — 
ritkán háborgatva kiváncsi látogatók által, kiket min
denkor nyájasan fogádott, anélkül azonban, hogy egy- 
izerü foglalkozását mely -a hálók készítéséből és a 
korhadt ladik javításából állott — abban hagyta volna.

„Hahó I Hahó 1“ — hangzik a partról. Az öreg halász 
feltekint. A mint a parton állott meglátja, nyájas mosoly 
jelen meg arcán ; látszik, hogy az érkező kedves vendég 
a Bzigeten. Gyorsan eloldja a csolnakot és néhány evező- 
csapással már azon pont felé irányítja, a hol az ifjú vá
rakozik.

„Szerencsés jó estét, A n d r i s  bácsi!“ hangzik 
az ifjú ajkiról.

Fogadj Isten, ifjuratn 1“ — szól a felelet, mely alatt 
bz ifjú könnyed ugrással helyett fog a parthoz ért ladik
ban, mely csakhamar ismét a szigetfelé fordított orral 
szeli a habosat.

„Hát a Ró k a  mit csinál?" — folytatja az ifjú a 
megkezdett beszélgetést.

Köszöni az ifjur szives megemlékezését, már jó 
régen nézegeti szegény pára a partot, nem-e jön ven
dég a szigetre ?“

R ó k a  volt az öreg halász házőrzője.
Szép jelenet volt a két alak egymás mellett a szűk 

csolnak keretjében: az öreg halásznak az évek súlyától 
meg nem görbített ulakja, koszoruzva a hosszú hátrasi- 
mitott fehér fürtöktől fedett fő által — és az ifjú mozgé
kony, erőteljes alakja — mintha csak tavasz és tél ösz- 
szejött volna itt a Duna közepén barátságosan beszél
getni.........

(Folytatása következik.)

többi szereplők közül magasan kiemelkedő énekesnőt. 
Jámbori tán ma játszta először Midást;\7<eroeM>rfmuf-nak 
Ganyniéd nem való. Pygmalionról (Kolozsvári) szólni 
sem akarunk. — Vasárnap: „A jegy-gyürü," népszínmű 
Szigetitől Léndrdné (Amália) és Saáyhy (Pethö Mihály) 
szokott routine-nal játszottak. — A nöegyleti bál miatt 
a színház csütörtökig zárva maradt. — Csütörtökre 
„Bernát Gazsi" volt kitűzve, azonbnn Jámbori betegsége 
folytán „A falu rossza" adatott, uj szereposztással, ne 
vezelesen Peterdiné Finum Rózsit, Léndrdné Bátki Ter
csit játszta -  a darab clöuyére. Lászlófy (egyik cigány) 
kis szerepének megfelelni iparkodott. — Tegnap Ivdno- 
vica Iodn „A jelszó" ciinü 1 fejvonásos eredeti vigjátéka 
került színre. Erről azonban csak a jövőben referálhatunk.

&
— A magyar ifjúság konstantinápolyi küldöttségé

nek egyik tagja, Tóth Béla, a „Pesti Napló-“ba igen 
érdekes leveleket ir a regényes ut felől. E levelek Írója 
Tóth Kálmán országos képviselőnknek szép tehetségű és 
kitűnő műveltségű fia, egyetemi bölcsészet-hallgató.

— Valódi és becses műélvezetnek nézünk elébe. 
Molnár György Pécsről Bajára jön vendégszerepelni é3 
jövő szombaton „Lear királyiban fog először fellépni. 
A pécsi lapok lelkesedéssel szólnak a nagy művészről, 
különösen hangsúlyozván, hogy Molnár György ma ha
zánkban egyetlen hű tolmácsolója a lángeszű brit köl
tőnek. Kétséget sem szenved, hogy közönségünk hévvel 
fogja felkarolni a kedvező alkalmat, melyet vidéki szinpad 
vajmi ritkán nyújt. A színigazgatóságnak pedig köszö- ; 
nettel tartozunk, hogy az alkalom megszerzését nekünk 
lehetővé teszi.

— A tűzoltó-egylet mély köszönettel nyugtázza a 
még utólag befolyt következő relülfizetéseket: ld. Túry 
Mátyás ur 5 frt, Tóth Kálmán orsz. képviselő ur 6 frt, 
Zaleski Leó ur 5 frt és Viskovszki Rozália GO kr.

_  Tudomásul. Alulírottak tisztelettel hozzák köz
tudomásra, hogy a kibocsátott évi bérletjegyek f. hó 
15-től kezdve érvénybe léptek, egyszersmind kérik a t* 
bérletjegy-birtokosokat, miszerint az illető dijat Deutsch 
Lipót fürdőkezelő urnák átadni szíveskedjenek. — Minden 
törekvésünk oda leend irányozva, hogy a t. vendégek 
minden tekintetben megelégedve legyenek s panasz-ok fel 
sem merülhessen. — Mély tisztelettel: Valentin Mihály 
örökösei, gőzfürdő-bérlők.

— Panasz érke.:ett hozzánk, hogy a színházat láto
gató közönség legnagyobb része — t. i. n gyalog járó — 
a lépcső alján várakozó fogatok által nemcsak az aka
dálytalan távozásban gátoltatik, de sőt az elgázoltatás 
veszélye által oly helyre szorul, melyet nagybölcsen szintén
a lépcső alján épített :k és mely nem épen kitűnő illatja 
által tűnik ki. — Ez(n bajon könnyen lehetne segíteni, 
ha más városok példájához képest a fogatok sorban álla
nának fel az utcán és a rajtuk távozók a kapu-bejáratnál 
foglalnák el üléseiket.

— Felillfizetlek a nöegyleti bál alkalmával: Borsodi 
Latinoviis Istvánná urhülgy 10 frt és 25 font gyertya, 
Borsodi és Katymári id. Latinovits János ur 20 frt, Dr. 
Sztrulmk István ur 2 frt, Dr. Ivnnovics Pál ur 1 frt és 
Felgerné úrnő 1 frt. Fogadják a nagylelkű adakozók a 
nöegylet mélyen érzott köszönetét. — A sorshúzásnál 
következő nyerő szánok huzattak ki: 34, 48, 49, 54, 
66, 89, 93, 110, 144 260, 289, 291, 331, 356, 423, 466, 
472, 488, 489, 542, 547, 603, 621, 644, UüO, 667, 701,

702, 706, 7H>, 728, 757, 788, 800, 804, 834, 857, 877 
882, 885, 899, 902, 919, 922, 933, 938, 949, 972, 980, 
981,1004, 1047, 1055,1058,1061, 1080, 1090, 1161, 
1174, 1221, 1311, 1322, 1327, 1343, 1346,1317, 1349, 
1357, 1360, 1398, 1449, 1468, 1474, 1498, 1503, 1544, 
1584, 1674, 1710, 1726, 1731, 1761, 1752, 1761, 1802, 
>803, 1807, 1811, 1816, 1840, 1859,1890, 1903,1905, 
1910, 1926, 1945,2000, 2016,2022,2037,2107 , 2121f 
2190, 2201, 2217, 2244, 2260, 2291, 2299, 2322, 2390, 
2460, 2512, 2580, 2593, 2600, 2614, 2640, 2677, 2695, 
2698, 2702, 2732, 2791, 2808, 2813, 2830, 2857, 2882, 
2914, 2921, 2933.

— A caliko-bálban rósztvenni óhajtó azon hölgyek, 
kik még cddigelé kartont nem rendeltek, sziveskedjenek 
megrendelésüket Hiisch Lázár ur divntkereskedéséhen 
mielőbb eszközölni.

— Az Apollo zeneműfolyóirat 6. évi folyamának 
első két száma következő érdekes tartalommal jelent 
meg. 1. Sikolt rikolt a sarkantyú, népdalátirat, zongo
rára Sipos Antaltól. 2. Egyveleg Strauss „A denevér" 
című dalművéből, zongorára ÍIölzl Lőrinctől. 3. Ábránd 
zongorára Hunyadi László dalmű kedvelt, dallamai felett. 
Magurányi Józseftől. 4. Rokolco, rezgő polka Pejakovics 
Lázártól, — Legközelebb fog ugyan e lapban megjelenni 
a Szabadkai Frank Ignáez által szerzett már is nagyon 
népszerűvé lett török-magyar induló, melyet barna zené
szeink a Konstantinápolyin ment magyar jogászküldött* 
ség elindulásakorjátszottak jtovábbácgyveleg a „Carmen" 
dalműből, mely a nemzeti színházban, mint legújabb új
donság közteszés mellett adatik. A zongorázók és éneke
sek számúin igen ajánlható most már lmvonkint kétszej 
megjelenő folyóirat előfizetési ára 6 forint, mely a kia
dó-hivatalhoz (Budapest, vár, országliázutca94. sz. a ) kül
dendő be.

— Táborszky és Farsch budapesti nemzeti zenemű- 
kereskedésében megjelent és minden hazai könyvárusnál 
megrendelhető : „Eredeti dalok" szerzetté Szabó Imre. 
Zongora kísérettel ellátta: Erkel Gyula. Tartalom: 1. 
Áldjon meg a Mindenható : 2. Tulipános a szüvüm gallér
ja . . .  3. Ez a világ még soha sem látott . . .  A cigány 
buja. Ára 1 frt.

— A „Békésmegyei Közlöny“ újévtől kezdve Reök 
István szerkesztése mellett jelenik meg B. Csabán. Az 
első szám ügyesen és érdekes tartalommal van össze
állítva.

— Az „Uj idöku cimfl hetilap (dfvat-tárcával), har
madik évfolyamának 1-sÖ száma igen szép kiállítással 
s változatos tartalommal jelent meg. E kedveltté vál 
hetilap előfizetéseket még mind g elfogad s ára évne
gyedre 2 frt 10 kr., félévre 4 fi t, egész évre 8 frt. Kia
dóhivatal Budapest, papnövelde-utca 2. sz. I. emelet. 
Szerkeszti Benedek Aladár.

Apróságok.
* A legpiszkosabb ház. Midőn a nemes Sheridant 

az angol alsóház esküre kényszerítő, fölállt térdelő hely
zetéből, eskü vés u tán lelisztitá léidét s monda: „Soha 
nem láttam ennél piszkosabb házat."

* Egy vendéglős nagy betűkkel irta kapujára: „Ut 
franciául, németül és olaszul beszélnek." Egy francia ér
kezik, ki rögtön a tolmács után kérdezősködik. „Hja uram 
— feleié a vendéglős — igaz, hogy ná'am e nyelveket be
szélik, de — csak a vendégek.

* Egy kis iskolás fiú, midőn atya trüszeniett, igy 
szólt: „Conducat sanitati"; midőn pedig a mama: „Con- 
ducat sanimámi."

* Az öreg férj tartotta a pamutot két karján, mig 
ifjú neje azt gonibolyitá. — De inegsokalva mégis a bősz- 
szu tartást, igy szólott nejéhez: „Már veszek névnapodra 
egy gombolyitót." — „Miért azaz oknélküli kiadás, hiszen 
nagyon célszerűen teljesíted magad e tisztet", feleié az 
ifjú nő.

Szerkesztői sürgöny.
T. S. „Szerelmes levelek." Közöljük, ha kilétét velünk 

szóval vagy írásban tudatja. Névtelen közleményeket — ha jók 
is - tekintetbe nem vehetünk.

Felelős szerkesztő: E rd é ly i G y u la .

Az uri-utcai 687. számú — ez
előtt Imrúly illetőleg Oltványi-féle — 
lakházam magtár és mellék épületei
vel szabadkézből eladó.

Baján, 1877. januárhó 5-6n.
Itj. Túry M átyás,

köz- és váltó-ügyvéd.
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és mindennemű eredeti amerikai varrógépeknek gyári raktárában S ,|
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W h e e l e r  é í W ilü O ll varrógépek fehérnemű varráshoz, | |  
W h c e l e r  &  W i l s o n  » » szabad, kefe nélküli §j

(kizárólagi rak tá r) fehérnemű varráshoz. | |  
I l o w e  varrógépek (kicsiny) fehérnem ű varráshoz. 
I lo W f; „ „ (nagy) szabóknak.
H o w e  « „ „ cipészeknek.
S i n g e r  „ „ fehérnemű varráshoz.
fSÍKlger „ „ szabóknak és cipészeknek.
G r o w e r  &  B a c k i s r  varrógépek női cipészeknek. 
A l lg e r  varrógépek szabóknak.
Aetöfft varrógépek „
C i l i n d e r  varrógépek cipészeknek.
K é z i - v a r r ó g é p n e k  fehérnemű varráshoz.
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Árverési hirdetmény.
A  bajai kereskedelmi- és iparbank tudatja, 

hogy a tulajdonát képező, felső-szt.-iváni 585. sz. 
tjkvben foglalt regale, mely bor és pálinka mérési 
jogban, az ottani nagy korcsmának tulajdonában 
és a malom-jogban áll,

f- é. íebraárhó 11 -ik napján 
délutáni 2 órakor

a t.-szt.-ivani községházánál a {legtöbbet ígérőnek 
nyilvános árverés utján örök áron el fog adatni.

Az árverezni kívánók kötelesek bánatpénz 
fejében 1000 irtot készpénzben vagy állampapí
rokban az árverés megkezdése előtt letenni.

Az árverezendő regale jog jelenleg 1120 írt 
évi haszonbért jövedelmez.

A  közelebbi feltételek a bajai kereskedelmi- 
és iparbanknál a rendes hivatalos órákban betc- 
kiuthetők.

K elt Baján, 1871. évi januárkó 4, napján.
A bajai

kereskedelmi- és iparbank
igazgatásága.

2—3 (Utinnyomat nem dijjaztatik.)

Á r v e r é s i  hirdetés.
A Kaufmar.n testvérek csődtö

megéhez tartozó ingók, u. m. búto
rok, malomberendezési tárgyak sat. 

I. é. jnnuárbó 28-án
d. u. 3 órakor a helyszínén fognak 
árverés utján a legtöbbet ígérőnek 
készpénz fizetés mellett eladatni. >

Baján, 1877. január 20.

1 -1  ttmeggondnok.

Nincs többé köhögés

jutalmazott különlegességei.
Egger Codeon-mell-pastillái dobozokban használati 

utasítással együtt 25 kr., 50 kr. és 1 frtos adagokban 
Egger mellszirupja zseb flaconban használati utasítás
sal együtt 60 kr. és ! frt. — Sokszorosan kipróbált és 
,töl>b gyógyszerészeti korypheus által ajánlott szerek, 
köhögés, rekedtség, nynkbajok, nyálka, kopaszfej-beteg- 
ség, torok-csiklandozns és minden katarrhus ellen.

Skatulyák, szállítások közvetlenül, a Codeon-pilulák 
utánvét mellett kaphatók skatulyánként 50 krjával; leg
kevesebb 2 drb megrendelendő.

Friscn kapható l’olleriuan Bertalan és Bozsek 
József uraknál. 5—10

EGGER A. Budapest, Erzsébettér 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 eladandók: 3- 3
7 - 8  ezer darabfasorok ültetésére különösen alkalma! 

10 éves akáczfa 100 drb ára G frt —
200 drb mandula fa (keserű 100
200 ,  szilva ,
200 „ alma „ (vadócz)
200 „ körte „ (vadócz) ,  ,
200 „ megyéscscresnye „ „ „

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

50 kr

60 kr 
50 kr 
50 kr

P lU azan o v io a  A n ta l,
tömeggondnok.

Megjelent ét minden hazai könyvkereskedésben kapható*
■ ,, V r' Kriegler Mór. „óiuueiitö" vénymintákká 

mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
Dr. Kriegler Mór. „Az elvesztett idegerónek 

visszapótlása11 vénymintákkal orvosok és betegek szá
mára, ái a 90 kr.
« r a íüzet egy kötetben diszes kiállításban1 irt 60 kr.

Nzegcnyből lesz gazdag, jó számvetéssel, gyors 
éa biztos segitö minden adás- és vevésnél. Ára kötve e 
díszesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr.

Ungarn hu Spiegel deutscher Diditung. Ma 
g y a r o r s z á g  a n é 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- 
téaben aranyozva 2 frt 80 kr.

Wf^jdiís József „Képes népnaptára1' 1877 ik 
évre, megjelent 30,000 példányban, kötve 50, fűzve 10 
kis kiadás.25 kr.

W V T  Postai megrendelések a levél vétele útin 
azonnal teljesítetnek.

W a j d i t i  J ó z s e f
2 ~3 könyvkiadó

*  a  s  7-Z  t i l u i á i

Nyomatott Paul Károly ívegyénéi Baján.




