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Előfizetési á rak :
Kgósz évre . . . .  fi fit. ki.
Fél é v r e ........................2 , 50 ,
Negyed évre................... 1 „ 30 „
Nép tani lóknak egész évre 4 „ — r
Kgves szám u ra ........................ 10 „

Hirdetési dijak:
iláromhasúbos petit sor , . . 8 kr.
Nyilttérben soronkint. . . . 15 „
Bélyeg minden licigtatáséit 30 „

BAJA
vegyes tartalmú hetiközlöny.

Megj el enik minden vasárnap.

i
Szerkesztői iroda,

hova a lap szellemi részét illető külde
mények intézendők:

fö-nton. 337. az.
Levelek csak bél-mentesen fogadtatnak 
el. Kéziratok nem adatnak vissza.

K iadóh ivata l:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba — Paul Károly özvegye 
könyvnyomdájába — küldendők be 

(Úódog-tér, Scheibner-féle ház.)

D E Á K  E E R E N C Z
jva. M j  J K  J K  J E  *  J E  T T  J E .

A magyar tudományos akadémia által dicsérettel kitüntetett költemény. —

Ne sírjatok ! el, köuyező szemek,
Hisz itt babért, nem cyprust hintenek, 
Borostyán hull itt, és nem gyászvirág,
E ravatalnál tapsol a világ,
És mind mienk e taps és köszöni,
Mért lenne hát szivünk bús, szomorú ? 
Hiszeu neki nem is volt élete :
Mienk, a hazáé volt mindene.

A s z e m  volt ő, mely érttiiuk messze néz; 
H a 11 á 8, mely mindent figyelembe vész,
A kéz ,  melyben törvényünk volt a kard, 
Mely oltalmaz, véd, s ha kell, visszatart.
Az a j k ,  mely minden érzést kifejez:
Egy nemzet vágya és igéje ez,
Erős, hatalmas akkor, hogyha szól :
Félelraes, mikor hallgat és dacol.

Úgy jött szelíden, mint a magvető :
Nagy eszmékn k magvát hintette ő, 
Egyenlőség, szabadság elveit,
Ahol csak föllép, mint a nap, dérit, 
Munkára kelt, idomít, ösztönöz ;
Együtt tavasz s gyümölcscsel teli ősz, 
Fejlődni, tenni, a hol csak lehet : 
Megérdemelni a polgár nevet.

Lön nagy vihar s utána pusztulás, 
Remegve kérd'ük: „Hol a Messiás ?“ 
Midőn vouaglott a mi nemzetünk,
S halkan susogtuk: „Uram, elveszünk!*
A mester csak mosolygott könnyeden,
Mint napsugár az acél tégy ver ou,
S mondá: „A törvény s jog még megvan, ira .. 
S nyugodtan járt a vész hullámain.

S hogy az erőszak alkuvásra v á lt:
A kisértőkkel bátran szembeszállt.
Sok szenvedést s szent törvényt hirdetett; 
Uj erőszak lett rá a felelet.
De ki volt mondva, a mi fáj, mi ayom : 
Megíratott az evangyéliom,
S hitvallóvá tévé a nemzetet:
Hogy jogérző nép még el nem veszett.

És a midőn az idő bételék,
A hatalom letette fegyverét,
A jog szava páncélján áthatott,
Nem bírta el, mint felhő a napot.
S irn az erőszak elrész semmibe :
Alakot ölt, testet nyer az ige,
S ágyú, harang szól, zúg egy reggelen: 
Van alkotmány s koronás fejdelem.

Oh ritka nagyság, hogy szemközt veled 
Az érték fogalma is elveszett !
Kavicsosa lön, mit gyöngynek tartanak, 
Siláuyuyá vált a gyémánt, mint a hab, 
Szivére e z t  íöltüzui nem merék . . . 
Mi másnak disz, az neki nem elóg, 
Királya is — nézzétek a nagyot! — 
Neki csak kézszoritást adhatott.

A túlzás is, mely mindent megdobál,
Ez egygyel szemközt tétovázva áll,
Úgy nézi a szeplőtlen alakot;
S a kővel rá csak voaakodva dob, 
Tudván, hogy az fejére visszahull,
S az alak ott áll báuthatatlanul,
Mint szellemárny, melyet nem ér a kéz 
S a támadás rá, puszta légbe vész.

Nem ingató népkegy vagy hatalom,
Nagy cél vivé, nein percnyi alkalom, 
Népzajtól nem fél, csábnak nem hiszen :
Nem meghajolni s kockáztatni sem,
Haladni bátran minden vész felett,
Ám nem keresni az örvényeket,
Munkálni, tenni és nem kérni k ó rt:
Semmit magunkért, mindent a honért.

Nem ! . . Ennyi érték el nem vész soha, 
Köztünk van ő, enyésszék bár pora. 
Polgárerényben sugárzik neve,
Föllángolásban itt ég szent heve ;
A bölcseségben, moly mérsékel, int,
Az ö vigyázó lelke szól megint;
A honszerelem, méltóság, a jog —
Azt hirdetik miud: „Én D e á k  v a g y o k . '

Tóth Kálmán.

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 irtc r  K ároly.
(Folytatás.)

Nevezetes a tőzsde is Triesztben. Tág termeiben 
hemzseg a sok idegen s helybeli, támlásszékein s pnra- 
lagain keleti kényelembe helyezheti itt magát az ember.

A sok nagy tükörben mindjárt szemlélhetik arc
vonásaikat azok, kik nyernek vaRy vesztenek. Lapok 
a világ minden tájékáról megannyi példányban vannak 
az asztalokon szétszórva, természetesen díszes rendet
lenségben.

Innét közel van a halpiac. — A halaknak nálunk 
íb megvan az ő tisztelőjük, de milyenek is azok a ha
la k ! Igaz, van közöttük nem egy olyan kicsi fajú. is, 
hogy nálunk még a Bokac is a vízbe dobná, hogy nőjjön 
nagyobbra, de vauuak azután a hatalmas tengeri pél
dányok, melyeket egészben nem is vihetnek a piacra, 
hanem szétvágják, mint nálunk a marhahúst, mielőtt a 
mészárszékbe szállítják. Van itt fekete, zöld, sárga, 
veres, kék s mindenféle szinü s nagyságu hal; az egyik 
faj csupa fejből áll, a másik nyúlánk, s oly szájazattal 
bir, mely az embert is könnyen ketté haraphatja.

Még érdekesebbek a rákok, tengeri pókok s csi
gák Bzinvegyülékei. Ily tengeri rák egyik ollójának egy

vége is elég még a legnagyobb mérvű étvágy lecsilla
pítására.

A Corso a város legszebb részét foglalja magában, 
a paloták földszintje csupa bolt s a boltok dúsan meg- 
rakvákasok áruval, miket a világ-kereskedelem összehoz.

Menjünk azonban felfelé a várba. Egy hadnagygyal 
való megismerkedésem bejuttatott ide is, mely hely 
rendesen a látog ltoktól el van zárva. Legszebb pauo- 
ráma nyílik innét Triest a vidékére, kilátni innét mesz- 
szire a tengerre, látni a sok hajót, halász-bárkát, melyek 
mozdulatlanoknak látszanak ugyan, de ha tovább szem
léljük azokat, észrevehetjük, mint iparkodnak mind
annyian a kikötőbe, a közös célhoz. A várban van a 
St. Giusto basilikn is, mintegy 1400 esztendős ódon épü
let, mely még a római világból származik; az 1855-ik 
évben elhalt spanyol . trónkövetelő Don Carlos földi 
maradványait takarja itt a sirkő.

Egyik fönevezetessége Triesztnek a „civico museo 
Rivoltela." Ttivoltela ugyanis egy gazdag báró volt csa
lád s gyermekekek nélkül, ki a különlegességek s remek 
müvek nagy kedvelője volt. Életében palotájában össze
halmozta a festészet, szobrászat s az ipar remekműveit. 
— A palotában, bár több emelet s szobából áll, minden 
tárgy remekmű; nem egy oly tárgy is találtatik benne, 
m »ly maga egy egész ember életet igényelt, míg lét
rejött. — A termek bútorzatát mesteri kezek álliták 
össze, a falak selyem szövetek s élénk sziuü bárso

nyokkal vannak bevonva, a bútor darabok aranyozva 
szóval minden ragyog az arany s ezüsttől.

Egy szobába jőve egy képet pillantottam meg, 
melyen az alakok mozognak, közelebb lépve meggyő
ződtem arról, hogy ez egy üveg tábla, melyen üveglen
csék által optikailag az utcán jaró alakok tükröződnek 
vissza ; e kép keretén belül mindaz látszik, mi az utcán 
történik.

Az idő délre járván, ebédre Molnáráé asszonyhoz 
mentem, kinek itt a legelső hirü ét- és sör-csarnoka van 
— Módomban volt itt bővebben megismerkedni a ha 
lakkal s rákokkal; ebéd végeztével felkerestem a ven 
déglősnét, midimmel csak váltok pár szót, gondolám 
de Molnárné asszony csak úgy törte a magyar nyelvet. 
Nem csoda, mindent el lehet idömultával felejteni, még 
az auyanyelvet is. — — —

Délután kirándulást tevék Miramaréra hajón. E 
paradicsomi hely egy órányira fekszik Trieszttől, Miksa 
császár szobra a trieszti partról a hajdani kastélyra néz.

Midőn e fényes palotát pillantottam, „míg egyrészt 
fájdalmas érzés fátyola borult szivemre, másrészről 
szárnyra kapta lelkemet a phantasia. És láttam magam 
előtt úgy sokak által szeretett férfiút, ki tele élettel, 
reményben gazdagon hagyta el a kastélyt s mint tenge
rentúli császár holtan, szivén találva jött haza.

Láttam a legitimitás egy kalandos hősét, egy mo- 
narchicus forradalmárt Európa legkonservativabb feje-



(leimi házából ; láttam a sivár valóság egy megragadó 
jelenetekben gazdag regémét, mely a tengerparti tündér 
kastélyban vette kezdőiét, Mexikóban tovább fűződött a 
a bécsi capuciuus sírboltban megszakadt.

Öt. kit 1 a a v  relem, úo a dicsvágy hajtott 
messzc-messzo ii egon nép trónusára, vesztére törő lék- 
telen hat;'mák .arjaiba, ó bűnhődött, mert Saroltája 
megörült s ö agyonlüvetett."* *)

De hagyjuk a múltak emlékét, ne is lépjünk mind
járt a díszes kastélyba, hanem anda ogjuk egyet a kert
ben ; de nem is kert ez, ez a bibliai paradicsomnál is 
paradicsomabb, valamint Isten semmiből teremte a vi
lágot, úgy Miksa főherceg egy puszta s a tengerbe nyúló 
kopár kőhalmon hozta létre e gyönyörű helyet. — 
Mondják, minden kosár föld, melyet c szop kertben a 
láb tápod, 1 írtjába került a boldogult főhercegnek s 
igy a kert maga milliókba s igy lett a Karstból földi 
paradicsom.

Nem akarom azonban hallgatóim idejét soká igénybe 
venni a kert leírásával, hisz ennek lerajzolásában fes
tőnek i.s felmondaná ecsete a szolgálatot; csak annyit 
mondok, hogy aki a schönbrunni császári kertet látta, 
annak lehet erről fogalma, ez is csak hasonlítható a 
miramarei parkhoz, melynek minden pontjáról egyenes 
a kilátás a messze tengerre.

Nem kevésbé gyönyörű ennél maga a kastély, mely 
egy a tengerbe nyúló szirtre van épitve, alapzatát a 
tenger hullámai mossák s lia tengeri utón jövünk a 
kastélyhoz, a hajóról mindjárt a kertbe léphetünk, pár 
lépcső s a kastély an vagyunk.

Ha Yégig járjuk a több mint diszes termeit, i tt  is 
úgy mint Rivoltelóhan mindin tárgy, melyen a szem 
megakad, remekmű, az értéket s becsét pedig az emeli, 
hogy itt minden uj, korszerű ; divatos, Ízletes a padló
zattól a tetőig.

Láttam Miksa császár dolgozó szobáját, könyvtá
rát, a föhercegi párnak pompás hálószobáját, — minden 
egyes szoba megannyi képtár, a képek újabb korú, jó- 
nevü mesterektől valók, s a minden szépnek szemlélése 
arra a meggyőződésre juttatott, hogy itt még minden 
szebb, mint a triesti Rivoltelóban !

(Folytatjuk.)

Különfélék.
— D eák Ferencz, az örökké feíedhctlen nagy 

hazafi halálának évfordulóját nem ünnepelhetjük meg 
mélyebb kegyelettel, mint Tóth Kálmánunk ma
gasztos ódájának közlése állal', melyet a magy. 
tud. akadémia dicsérettel tüntete tt ki és melynek 
szerzőjét — ki most, midőn e sorok napvilágot 
látnak, olvassa fel költői ililcttségtöl átlengett 
költeményét az akadémia által rendezett Dcák- 
Fercncz emlékünnepélyen - jogosult büszkeség
gel nevezhetjük a magunkénak. Engedje az ég, 
hogy városunk lelkes fia, a haza hű polgára és 
a  magyar nemzet babérkoszorúzott költője még 
számos éveken á t gyarapítsa szellcmkincscivel nem
zeti irodalmunkat!

—  A  csütörtöki műkedvelői előadás oly nagy 
számú és válogatott közönséget vonzott, minőt a 
színházban rég nem láttak együtt. A szó szoros

*) M. 0. s N. V.

A  »Baja« tárcája.
Honnan az n sötét szempár!

Honnan az a sötét szempár 
ü  csodálatos lángja, fényei 
Látom, érzem, s mégsem értem:
Valóság-c, tünemény-e V

Belenézek . . . s azt hisszem, hogy 
Bolygok sötét éjszakába . . .
I ’odig dehogy, benvagyok a 
Legragyogóbb meny őrs zúgta!

Dengl János.

Történeti és lélektani jegyzetek
S h a k c s p o re  XII R lc h a rd  k irá ly á h o z .

(Molnár György venáegszercj/lése alkalmából )

A lelki állapotok, melyeken kiki átmegy az élet
ben (az élet színpadán) velünk született érzékenysé
günknek, külső viszonyok állal reá mért reflexiói. 
Midőn a néphit azt mondja: jó vagy rósz csillag alatt 
születtünk, — fogantatásunkban öröklött sorsunkat 
akarja ezzel bélyegezni.

Lnetitia asszony csodálatos szépsége, vagy az a 
szobaszönyeg, melyen Napóleon született: volt-e és 
minő hatással a marengoi vagy jénai világdöntő har
cokra ? - - ezt elhatározni vakhit. volna; bizonyos azonban, 
hogy Kossuth anyjától hullották, hogy Danton volt az 
ö bálványa, midőn fiával viselös volt.

111. Hichard fogantatása és ifjúsága is .Anglia leg
nagyobb nemzeti hőseinek korára esik. Ott van maga V. 
Henrik az ngincourti győző; ott varrnak a Talbot-k, 
Warwick-ck, CiilFord-ok, .Süllőik, Salisbury-k. Csak azt 
a gyönyörű elbeszélést olvassuk (V. Henrik IV. felvonás 
6 ilc jel.) nelyi' "i York herceg <s Suttolk halálát írja 
le Exeler, az ei. jer szive csakhogy meg nem reped a 
hősi öröm mi . Vagy annak a másik Yorknak vad 
dühét nézzük (VI. Henrik, 1-ső rész, V. felvonás -1-dik 
jel.) ki az orleausi szüzet kivégezteti. Ez a York a III.

értelmében minden zug megtelt, sőt a nézőtér 
szomszédságában lévő cukrászati helyiség is meg
telt közönséggel, valamint a  karzat is, noha a 
belépti dij 1 írtra volt szabva. Három 1 folvoná- 
sos vigjáták kerti11 színre. „A véletlen*-ben Roller  
H ugó  ur (E idoljai Kálraáu) a volt mükodvelő- 
lársulat ta g jával: Eckei't István  (Bérezi) úrral 
jelent meg a  színpadon s átgondolt játékával élénk 
tetszést aratott. K aza l P iroska  k. a. (Maiótai 
Hermin) hangja ezúttal nem volt olyan csengő, 
mint azt tőle megszoktuk, de azért já téka a vára
kozásnak tökéletesen inegfe* t. Jurkovits Othmár 
ur (Szcbecsáli) pe< el. ag va a  sikertől, oly ex- 
temporéra csábitti tta  m; : , mely rendőrtársát 
ma jdnem kihozta a rendűi .ok illő komolyságból. 
E g  /éhként úgy tudjuk, hogy ez utóbbi visszafizette 
a kölcsönt. —  E..után következtek : „A kompá- 
n islák“. Bányai (Jurkovits  ur) és Kányái (Bodrogi 
G yula  ur) zamatos comicuin által folytonos derült- í 
ség ben tartották a közöl? éget. liadány Gizella ; 
k. a. (Magdolna) igen kedves jelenség volt és szó- i 
kótt routinc-nal játszott. K azal Ilka  k. a. (Her- \ 
min) és Piukovich Géza ur (Isidor), noha ez este ( 
elő ízür léptek, föl, nem kaptak —- lámpalázat, és j 
ezzel sokat akarunk mondani. — Befejezésül: í 
„A közügyek,“ Bérezik Árpádtól, kétségkívül a j 
lég jobb a 3 dai afi közül, és igy a szereplők ishatározot- 
ta lb  sikert arattak. Vasziiievics M ariska k. a. 
01},'á t sok szerencsével személyesítő és nyílt jele
netben megtap.soltatott, Kovacsits Katica k. a. 
(E el) pedig rokonszenves megjelenése által hódí
to tta  meg a  nézőket. Popovics Döme ur (Haber) 
és Á llaga  Ottó ur (Andor) egyaránt otthouo- 

J soknak érezték magukat a világot jelentő desz
kádon, Piukovich Géza ur (Lóránt) pedig kevés 
hetet számláló ínükedvelősködése dacára szépen ; 
oldotta inog feladatát. — A közönség — mely j 
egyébként még a műkedvelők iránt sem szokott j 
bőkezűen bánni tapsaival — mégis indíttatva érzé | 
magát, cgy-egy darab befejezésével a szereplőket j 
a lámpák elé szólítani, kik a hívásnak engedtek ! 
is. — Az előadást táncmulatság követé, melyben 
a ledszebb liidgykoszorú vett részt. Egyes virá
gokat ha ki akarnánk ebből szemelni, a koszorú 
teljességének ártanánk csak. Elég megjegyeznünk, 
hogy az idei farsang alatt ez volt (ddigeló a leg
szebb vigalom. A  nemzeti cél is lendületet nyert, 
amennyiben a színház alaptőkéjének javára 150 
frtnál több jut. -  Jövő előadás hihetőleg csak 
márciusban lesz.

— A polg.olvasó-eyylet január 24-iki táiicvigahna 
csekély számú látogatók előtt vette kezdetét 8 % óra
kor. A zenekar Don-Pedro-iudulót játszó, melyre egy 
rendező példája után indulva néhány pár ugyan csak 
járta a tipegőt. Rövid idő múlva azonban a terein meg
telt, úgy hogy az 1-ső négyest 40 pár, a 2-ikat közel 
(>0 pár táncolta. A hölgyek közül tudósítónk Stampfl 
Bella, Frankenbergcr Mariska és Rull Mariska kisasz-

Itichard atyja, kit a harag epéje önt el, hogy VI. 
Henrik a franciákkal oly nyomorult békét köt, mely a 
nagy Ősök árnyát csúfolja. Hősi szive e megaláztatásához 
járul az a gondolat, hogy az angol koronához neki 
egyenesebb ágon van joga mint VI. Henriknek.

IV. vagy V. Henrik, ez erős királyok alatt nem 
mert volna e jogára hivatkozni, vagy ha hivatkozik 
vala, úgy jár, mint Cambridge gróf (York atyja, 111 
Hichard nagyapja) kit V. Henrik hazaárulásért lefe
jeztetett.

Az egész fehér és piros rózsa-háborúban az van 
fcltün etve, hogy a lnncasterek bitorlók, a Yorkok vad 
forradalmárok.

Oly erős ionban  a Irevégzctt, tények hatalma a 
homályos jog ellenében, hogy ez utóbbinak az m-öszalt 
alakjában kell fellépnie, mind York, mind kivált III. 
Iiichard személyében.

A bluckheathi mezőn látjuk először az ifjú Hi- 
chardot (utóbb III. Hichard kiráy) Eduard bátyja és 
apja York oldala mellett.

Ez az első hangja: „Hu a azó nem ér semmit, majd 
érnek kardjaink.11 VI. Henrik neje a nápolyi Margit t.
i. kezesekül kívánja York fiait kit, Clifford (Margit ki
királyné hadvezére) el akar fogatni s lefejeztetni, (mit 
Clifford fia később mégis tesz Hutland a legkisebb test
vérével.) „Akartok-c kezesek lenni értem ?“ kérdi York 
a csata színhelyére érkező fiait. „Örömmel, nemes atyáin, 
ha ér a szavunk valamit" — mondja a nyájas Eduard, az 
idősebb testvér, inig Hichard kardjával fenyegetőzik és 
szintül)' gyors a tettben, mint a fenyegetésben: „Megállj 
csábos kutya — kiált rá Cliffordra — mindjárt megérződ 
a medve talpát !M — „Odébb haragnak terhe, te girbe
gurba, alakodra mint erkölcsödre nézve" — vág vissza 
Clifford, mire u a p a :  York, leszúrja.

Nevezetes, és a Hichard előadóinak fontos kiindulási 
alapul veendő e nehéz jellem alakításában az, hogy Hichard 
már serdülő korában is, és az atyja meg VI Henrik 
közt történt egyezkedés alkalm ívni mélyen látott az em
berek szivébe; egyedül ö tanácsolja atyjának, hogyne 
nyugodjék, ne hagyja magát üres szavak által megkötni - 
ez eskü: nem eskü, slb. s Eduard bátyjával összcpiiröl, 
s azt mondja „bár 6 fiatalabb, de jobb szónok."

IV. Eduard bele szeret lady Groybc, kinek férje 
sir John (irey a towtoni síkon esett el mint IV. Henrik

szonyokat emeli ki. Az élénk vigalom csak reggeli hat 
órakor ért véget.

— Pelülfizetelt a műkedvelői előadás alkalmával 
Langanbachcr József ur 1 frt GO krt. Fogadja ezért a 
műkedvelő-társulat köszönetét.

—• Kinevezések. Arnold Sándor, volt bajai, utóbb 
nagy-kikiudai kir. aljárásbiró a szabadkai kir. törvény
székhez alügyésznelc, — Miloszavlyovics Ernő pedig a 
tapolezai járásbírósághoz telokkönyvvczctönek nevez
tetett ki.

— Meghívás a bajai kereskedelmi és ipar-bank 
részvényeseinek nyolcadik rendes közgyűlésére, mely va
sárnap azaz f. é. február 24-ik napján délelőtti ü órakor 
a bank helyiségében fog megtartatni. Határozandó tár
gyak : A) Az évi jelentés és zárszámlának előterjesztése 
valamint az a fölött adandó felmentés. B) A múlt évre 
esendő osztalék meghatározása. C) A közgyűlés jegyző
kön) vének aláírásával megbízandó 2 részvényes megvá
laszt ísa. I)) Három felügyelő bizottmány megválasztá
sa. E) A sorrend szerint visszalépőit 3 választmányi tag 
megválasztása. F) A részvényesek által netán előterjesz
tendő alapszabályszerü javaslatok. — Baján, 1877 évi 
január 22-én — A lmjai kereskedelmi és ipar bank
igazgatósága.

(Jegyzet.) A közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazott 
jaik által részt venni szándékozó részvényesek, kötelesek részvé
nyeiket (melyek legkevesebb három lióvnl a közgyűlést megélő- 
zoleg saját nevükre az üzlet könyveiben átírattak) » nappal a 
hözgjülés élőit a bank pénztáránál Innen nyerendő tóritvény é* 
3 avazójegy mellett letúteméuyczni.

S z í n é s z e t .
Január 20-án: nA jelszó11 1 folvonúsos vígjáték 

Ivánovics Iván-tói került színre zsúfolásig telt ház előtt. 
A fiatal, 18 éves szerzőnek, ki jeles neveltségc által ifjú 
kora dacára is városunkban igen előnyösen van ismerve, 
- -  első szárnypróbája ez, melyen a nyilvánosság elé 
lépett és eltekintve a fényes sikertől, mely a darab 
sziunhozatalát kísérte és mely első sorban a helyi vi- 
s/.on''okban leli természetes magyarázatát, ezen első 
kísérlet magában véve a szerző szép tehetségére enged 
következtetést vonni. Bár a vígjáték alapeszméje, a csomó 
és bonyodalom nem dicsekedhetik az eredetiség jellegé
vel, mert ugyanez — persze a változatosság legkülön
félébb nemeiben — már számos vígjátékban használta
tott : mégis az elmés, sok helyütt szellemdús párbeszédek 
mulattató voltuknál fogva élénk érdekeltséget keltenek; 
míg a cselekmény bombastját — mert a túlsók jelenet
ben egy:k cselekmény a másikat úgyszólván leszorítja 
— a valóban gyönyörűnek mondható nyelvezet feledteti 
velünk. Egy szóval Ivánovics urmöve sokkal fölöttébb áll a 
köznapi próbatevéseken, és jövő munkálkodása iránt szép 
reményekre jogosit. A nagyszámú közönség igen kedve
zően fogadta az újdonságot és a függöny legördültével 
élénk taps mellett két Ízben is hívta a szerzőt. — A 
szereplők dicséretes buzgalmat fejtettek ki. — Ezt

hive, s mivel buja vágyát máskép ki nem elégitheté, 
. nőül vette a szép özvegyet.
| Hichard átkozza IV. Eduard ostoba lépését, óhajtja, 
' hogy bárcsak kiszáradt volna csontja veleje, hogy e há

zasságból gyermeket uc nomzhessen. A lehetetlennel híze
legve magának igy beszél: „Ha már. nem termett ki
rályság számonin, szóval és 1: . mintással majd nyájas 
hölgyeket bájoiok el. Gondolatnál. s elszomorító I Hiszen 
még kovésbbé hihető ez, mint hogy ezer arany koronát 
szerzek a fejemre. A szerelem édes törvénye nekem 

' nem szól, karom mint a száraz galy s hátamon 
egy irigy begy tornyosul; lábszáraim uem egyenlő mér- 

. téküek. Ugyan ki szeretne beiéin ?“ (íme mily hibás az a 
felfogás, hogy Hichard gonosz, mert púpos. Ellenben igát 
az, hogy azért nem fu t az asszonyok utu.i, mert csúf.)

Jellemző Hieliárdra az is, hogy m dón IV. Eduard 
Grey Erzsébettől született kis fiát az’udv i nak Londonban 
bemutatja s Clarcncenck és Glosternek azt mondja, hogy 
szeressék hitvesét és csólcoják meg fiát, Hichard igy 
szói: „hogy az élőfát, a mely termett, szeretem: bizo
nyítsa e gyümölcsére nyomot csókom 1“ Magában pedig 
azt mondja: „valóban igy csókold Judás mesterét s azt 
kialtá neki — iidvl holoit elvesztésére gondolt 1“ (íme 
az áruló, de nem a Tartuffel)

A mi a véres letteket illeti, a Hichard előadóinak 
nem szabad feledni, hogy egy oly nagy eszii ember mint 
Hichard, nagyon számba vette a fehér cs piros rózsa 
háború áldozatait, mint azt is, hogy ez áldozatoknak a 
miatt kellett elhullani, hogy ki következik sor szerint 
a trónra; ö tehát minden előtte álló sorokat maga le
kaszált. Gazdálkodott a vérben.

(S2 g)

A t á r c a í r ó .
lárca tudvalevőleg igen solnélc van.
Mellőzöm u tárcák azon nemeit, melyek pénz s 

egyel) dolgok őrzésére vannak szánva s a gömbölyű 
gabnakereskedők kifakult mellényének legbelsőbb rejte- 
kebe vannak dugva; nem szándékom azon miniatűré 
ajándék kagyló tárcákkal sem bajlódni, melyekbe a fo
rintost nyolc rétlln kell belegyürni s lm egyszer benue 
van, képtelenség onuau azt a maga épségében kihulászni,



követte!: ,tA pajkos diákok11 ismert operetté, melyben 
leginkább Peterdiné (Frinlcc), mellette a szinlapról le
maradt Jámbori (Flcck) és Saághy (Geicr) tiint ki. 
Jámbori a jelen politikai viszonyokra célzó ügyes ex- i 
tetoporéja élénk tapsokat keltett, — Végül: „Egy pohár I 
vizlt. A főszerepek Saághy és Saághy né, tehát jó közeli
ben voltak. Szatmári Rózsa (szobuleány) megfelelt.

Vasárnap, január ‘21-én: „Kényes Bertóka Szigli
geti uj népszínműve, melytől ugyan mindenki többet 
várt, mint a mennyit láthatott és hallhatott. Valószí
nűtlen és lélektanilag sehogy sem indokolt jelenetek a 
trivialitásig sülyedÖ hétköznapi szólásmódokkal válta
koznak. Valljon Szigligeti —• a mester — nem caeleke- 
dett-c úgy, mint az öreg Dumns, ki gyakran más elme 
szülötteit tartotta a keresztvíz felett ?! — Azért mégis 
dicsérjük az igazgatóságot, hogy oly gyorsan ismertetett 
meg bennünket az újdonsággal, melynek előadását egy i 
kis intermezzo fűszerezte. Ugyanis Kolozsvári-ra volt 
bízva a címszerep, ki a második felvonásban, midőn i 
egy népdalt sehogy sem tudott intonálni (ez már a má
sodik eset), e szavakkal: „Eh, hisz ezt nem próbáltuk!" 
— jelenés közben elhagyta a színpadot. A függöny le
bocsáttatott, de rögtön ismét felment, mely után Ko
lozsvári helyett Poterdiné énekelte el rögtönözve az 
illető dalt. Midőn K. ismét a színpadra lépett, több 
„éljen" és „nem kell" hangzott, mi után a darab minden 
további botrány nélkül végig játszatott. Közönségünk dicsé
rendő mérsékletet tanúsított és a sziuigazgatóság is igen 
helyesen cselekedett, midőn a magáról annyira megfeled
kező Kolozsvárit már másnap a színház kötelékéből 
elbocsátotta. Ezzel egyszeramind kellő elégtételt nyúj
tott a megsértett közönségnek.

*

Apróságok.
* Egy generális naplójából. — „Hadnagy korodban 

vannak barátaid. Mint századosnak már csak pajtásaid; 
mint őrnagynak csak kollégáid. Ezredes korodban már 
csak ellenségeket találsz. Ha pedig egyszer tábornok 
vagy, nem látsz mást, csak olyant, a ki udvarol és olyant, j 
a ki halálodra számit."

* Egy régi sarkastikus éle felfrissítve. A pécsi
jótékony nöegylet által rendezett jelmezes (!) álarcos 
bálon történt. Egy álarcos hölgy szavakkal kezdett 
csipkedni egy férfiút, ki öt táncra hívta és keztyöt nem 
húzott. A férfi megsokalta az élcelődést és röviden igy 
felelt: „Ah, kérem ne tessék aggódni, majd a tánc után 
megmosom kezeimet." („Pécsi Figyelő.")

* Óvakodva higyj egy ügyvédnek, mikor azt taná
csolja, hogy őrizkedjél a perlekedéstől, és egy orvosnak, 
ki egészségedért űrit poharat.

* Biró (a tanúhoz): Rokonságban áll ön a vád
lottal ? — Tanú: Igen, távoli rokonságban. Az apja el 
akarta venni nőül anyámat, de — nem lett belőle semmi.

* Egy agglegény pipája füstjét nézegetve elmerül 
gondolataiban és fölkiált: „Nem nem, ez unalmas ma-

mindazonáltal talán nem érdektelen azon tárcáról szólni, 
mely a hirlapokbán „a vonal alatt" szokott napvilágot 
látni és mely a styl könnyűsége, legtöbbnyire humoros 
voltánál fogva egyrészt mulattató arra nézve, akit kö
zelebbről nem érint, másrészt sok társadalmi ferdeseget 
ostorozva — hasznos is.

Tárcacikket mindenről lehet Írni s épen azért, mi
vel a tárgy sokoldalúsága különféle alakban való meg
jelenést enged meg : sokan azt hiszik, hogy tárcát irn i 
yajmi nagyon könnyű 'dolog.

Nézzék csak meg a tárcaírót, midőn gondolatok 
gondolatra halmozódnak össze agyában s azokat nem 
képes oly gyorsan leírni, mint azok megszüsetnek; és 
ha már leírta, olyan irás az, mintha a szedő csak azért 
volna a világon, hogy amit az iró maga sem tud elol
vasni, kénytelen legyen kibetüzni.

Vagy ha jó gondolata nincsen és tárcát mégis akar 
Írni, mennyi tollszár-rágásba és tinta-fogyasztásba kerül, 
mig az első mondatot nagy keservesen leírta !

Bclemártja tollát a tintába — rászárad — újra 
belemartja — és elkezd egy kaligraphicns kezdö-betüt 
pingálni, bajuszát, lm Yan, folyton pödri, mig végre 
megindul az irás és észre sem veszi, midőn már nincs 
több hely a papíron.

Ekkor végig fut rajta, elégületlenül javítgat és 
saját vagy iiói nevét, amint az illető többé vagy kevésbé 
hiú, aláírja; pár nap múlva már nyomtatva látja azt, 
amit akár hivatásból, akár hiúságból irt.

A hírlap megy ! I)c vele megjön a tárcaíró zakla
tottsága is.

Ebéd után alig teszi ki hibát a házból, már is kn- 
ronfogYa egy másik iró (?) aki eredeti gyanánt adja ki 
azt, amit feledésbe ment középszerű tehetségektől ször
nyen megnyomorítva lefordít.

Ezen Írótól könnyen lehet szabadulni azon kopasz 
mentséggel, hogy: bocsánat nem érkezem — fentarlom 
a szerencsét máskorra stb. — mivel nagyon udvarias 
ember, még tnegkinál szivarral is, de jaj annak, aki 
elfogadja és nem töinjéncz folyton hiú gyengeségének,

Ha barátjai közé megy és legélénkebben foly az 
eszmecsere valamely tárgy fölött, csupán megjelenése 
elég arra nézve, hogy a társalgás megszakittnssék és 
gyanús sugdosásokra szolgáltasson okot.

gányos életnek meg kell szűnnie, kell, hogy legyen a 
háznál egy lény, mo lynek sorsa az enyimmel legyo„ 
Összeforrva: vágj veszek egy pudlit, vagy megnőslllökln 

* A bajai műkedvelő-társulat elnöke (ki ideiglene
sen egyszersmind pénz-, könyv- és szertárnok is) kö
vetkező feliratú szánéit kapott: „A tisztelt n ö-kedvelő 
társulatnak Baján."(Tán biz helyes ez is!)

* Egy uracs, ki igen szereti a divatot: „méltó/.- 
tatott, tetszett, - - kifejezéseket használni, egy táucvi- 
galom után haza kísérő imádottjáf. Ez a jégen meg
csúszva, elesett, mire lovagja igy szólt hozzá: „megmél- 
tóztatik a mamának mondani, hogy a sárba tetszett 
esni ?“

* Egy polgár hosszú évek óta adóhátralékban van. 
Kiváncsi volt megtudni, hogy hát ö voltaképen mennyi
vel is adós V Midőn ez iránti kérdezősködésére a pénz
tárnok neki 100 írtnál nagyobb összeget mondott, jámbor 
polgárunk örömittasan felkiáltott: „E szerint én vi-

i rilista vagyok I"

Törvényszéki csarnok.
(Az indulatos ember büntetése.) 187G. évi okt. 

lü-én Matorác József, András fiával, Vukasmovils István 
bajai lakos szőlleje mellett fekvő földjén tarját volt 
gyűjteni, miközben a velük volt házieb egerészni indul
ván, véletlenül Vukasinovits szöllejébe tévedt, hol a 
tulajdonos épen szüretelt.

Vukasinovits a kutyát megpillantván, fegyveréhez 
nyúlt s a kártnemtevő kutyát ágyékon lőtte. A tulajdo. 
nos fia a nagy vouyitást hallván, magismerte, hogy 
háziebüket érte a veszély, miért is favellával kezében, a 
helyszínére sietett s midőn kutyáját ott élettelenül e l
terülve látta, kérdést intézett, hogy miként verhették 
agyon hű ebét, hisz az úgysem tehetett volna kárt 
semmiben. Vukasinovits durván válaszolt a kérdésre s e 
feleselés között fiára kiáltott, hogy adja oda fegyverét 
s midőn ez megtörtént, ugyanazon pillanatban lépett be 
a gavádon az üreg Matorác József is, kit Vukasinovits 
István meglátva, fegyverét arcához emelve célb i vett 

I s a lövésre az öreg „jaj" szóval az árokba visszabukott 
a 10 perc múlva meghalt.

Pólyák József, Darázs Örzse és Blaskovits István, 
mint Vukasinovits szomszédai, voltak a véres dráma 
szemtanúi.

Vukasinovits másnap magát följelenté s letartóz
tatván, a vizsgálat megindittatott s 1876. dec. 27-én ez 
ügy végtárgyalás alá került. Vukasinovics védelmére azt 
hozta fö!, hogy ő az ebet veszettnek nézte s miután őt 
a két Matorác villával megtámadta, az ütés védelmczése 
között a gyutacs érte s igy jött létre a szerencsétlen 
lövés, melynek ő nem oka.

Tóth István és Bogdánovits Antpl (Vukasinovits 
cselédjei) hasonlót állítanak, sőt azt is látták, hogy lövés 
után, midőn az apa összerogyott, Matorác András még 
a Vukasinovits csikólovát is bántalmazni akarta, de még 
az urok családját is kergette.

A férfiak részéről legtöbbnyire elismerésben ré
szesül. ü l i ! de a nőknél csak a bál-reporter kedves, ki 
nagy kerülő utakon merészli, csupa szerénységből, em
líteni hízelgő bókok kíséretében neveiket és ha bármely 
okból a rózsakoszorú egy bimbaját kihagyta, siet pó
tolni hibáját éa nagy kegybe jut ismét.

A tárcaíró nők társaságában igen gyakran kényel
metlen helyzetbe jut, kivált ha álnév alatt ir és csak 
gyanítják, hogy ö korholja időnkint a chignont, szűk 
cipőt, poudre de-rizt, kis misét . . . stb.

— Olvasta ön —- igy szólítják meg — a legutóbbi 
szám tárcacikkét ?

— Oh igen! — Nem találom valami elmésnek. —
így nyilatkozik az i r ó a m a g a cikkéről.
— Szeretném tudni, ki fia — szól a nagysám — 

hogy rólunk „előkelőkről" ily vakmerőén mer nyilat
kozni ?

— Nem vakmerő az, nagysád, sót igen békés 
ember!

— Kérem önt, ne fogja pártját a szemtelennek!
Mindezt szépen zsebre rakja a tárcaíró és még

mosolyogni is kénytelen hozzá, ha épen zárdába járó kis 
leány festő rózsa-.ijnkáról jönnek is ezen szavak.

Sőt annál inkább büszkélkedhetik rá az iró, mert 
hogyan is mondja az a jó német közmondás?

„Kinder unó N . . . . n, reden die Warheit."
Ilu meglátja az ő társnságáuuk valamely nő tagját 

sétaközben, már harminc lépésről hajlong, kalapjához 
kapkod, és minden lehető módon iparkodik észrevéttetni 
tisztelgését.

8 jutalma? Az, hogy cl sem fogadja üdvözlését, 
legfeljebb egy szúró pillantással szerencséltetik, mivel 
elég szerencsétlen volt kifecsegni, hogy látta ablakánál 
ülni és — ásitozni.

A tárcaíró, ha siet, ráfogják, hogy rcndez-YOusra 
megy; — ha lassan megy: lopja a napot.

Azért intek minden tárcaírót, no legyen oly köny- 
nyelmü, ha még úgy rá fogják is, cikkét magáénak val
lani vagy pláne vele dicsekedni, mert akkor tapasztalni 
fogja, ha jó dolga volt: az is roszra változik.

Brúnó.

Pólyák József, Darázs Erzsi és Blaskovits István, 
mint közvetlen tanuk határozott tanúságot tesznek arra 
hogy a lövés szándékos volt s miután igazoltatott is, 
hogy az üreg Matorác a szellőbe be sem léphetett, mert 
a lövésre a garadnál visszabukott, miután több mint 
10 tanú állitá, hogy Matorác András a lövés után nem
hogy vádlott családját űzte volna, de jajveszékclve tartá 
szerencsétlen atyját: Tóth és Bogdánovits tanuk, mint 
valótlan dolgot állítok, az esküre nem bocsájtattak.

Az ekként kifejlett bizonyítékokat Sátor Jenő kir. 
ügyész újabban teljes rövidséggel összegezvén, Yukasi- 
novits István vádlottat! a szándékos emberölésben kérte 
bűnösnek kimondani s ezért fi évi súlyos börtönre Ítélni.

Popovics Döme, bajai ügyvéd, hosszas védelmébeu, 
válogatott szép kifejezéssel ékeskedő előadásban, alapos 
jogi vélelemmel igyekezett vádlottat mentegetni s főleg 
az enyhítő körülmények elősorolásával tűnt ki a védel
mek közül.

A kir. tvszék vádlottat a szándékos emberölésben 
mondotta ki bűnösnek, 3 évi börtönre Ítélte s a védő 
ügyvéd azon kérelmének, hogy szabadlábra helyeztessék, 
helyt nem adott.

Vádlott és kir. ügyész felebbeztek.
(Szabadkai Közlöny.)

I r o d a l o m .
Táborszky és Pavscli tevékeny nemzeti zenemű- 

kereskedésében megjelent: „Négy magyar suite," válo
gatott magyar eredeti dalok, népdalok és táncokból 
zongorára átdolgozta Hobbi Henrik, -  Egy füzet ára 
1 fit, mind a négy füzeté összesen 3 frt.

A ,,Magyarország és a Nagyvilág“ 3-jk száma a 
következő változatos tartalommal jelent meg. Szöveg: 
Nilson Krisztina. — A kegyvesztett. Költ. (Torkos László)
— Eltévesztett utak. Regény. (Vértesi Arnold.) (II. Folyt) 

| — A halálos seb. (F. J.) — Egy boldogtalan története.
(Jack.) Regény (Dalidét Alfonz.) (II. Folyt.) — Fővárosi 
tárcalevél: A rendező. (Porzó.) — A színházak. Zene. 
(Nemo.) — Keleti képek. A szemérmes vallomás. — 
Újév ünnepe Tibotben. — Különfélék. — Sakkfeladvány.
— Betürejtvény. — Szerlc. üzenetek. Rajzok: Nilsson 
Krisztina. — Keleti képek . Török sebesültek szállítása. 
A „Maros" dunai monitor. Az osztrák-magyar monitorok 
ünnepélyes üdvözöltetésc IJclgrádbnn. — A halálos seb.
— A szemérmes vallomás.

Szerkesztői sürgöny.
(T—r) B —n. — F. hó 18-án postára adott levele ide csak 

21-én .— a lap megjelenése napján — érkezett, s igy természe
tesen *cm volt közölhető.

I). L, • Panasza jogosult és nem ártana kissé nevetségessé 
tenni .íz ügyetleneket; mégis félőle vagyunk, hogy ez által a jó 
ügynek nemcsak nem használnánk, de sőt ártanánk.

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

H IR D E T É S E K .

OLCSÓ Í S  TARTÓS!

Tem esvári Manó
1—20

cipőgyára
Budapest, király-utca 1. szám

NŐKNEK:
Fűzős topánok Brüncllből fénymázos hegygyei,

szép t ű z é s s e l .................... ........................
Fűzős topánok erős bőrből, fénymázos uegygjrel. 

szegezve és csavarral ellátva, kettőt talppal
gvako ’i használatra és esőd I d ő r e ....................

Topánok mézga betéttel BrUuucllből fénymázos 
W ygyel, magas szabással, finom kiállítással 

Topánok mézga betéttel erős diagram vagy bor- 
jubőrből, szegezve és csavarral ellátott kettős
talppal, igen tartós és m o l e g ........................

Fűzős topánok erős bőrből fénvmá-ns orral sze
geit és csávánál ellátott kettős talppal . . .

URAKNAK:
Topán ok finom chngrin kettősbőrből....................
Topánok fénymázos vagy br.gariá I írből szegezett 

és csavarral ellátott kettős talpal igen eiős . 
Topánok finom bőrből díszes fénymázos hegygycl,

termek és b á lo k r a .......................................•
Topánok orosz iénymázos bőrből, szegezett kettős 

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

Vadász csizmák vízhatlan kettős bagaria vagy fény
mázos bőrből, háromszor csr varral ellátott kot-

Ugyanuz orosz fénymázos vagy bagaria bőrből .
Topánok fiuknak fénymázos vagy bagaria bőrből 

csavrrral ellátva kettős ta ppal . . . . .  .
Topánok leány oknak Brüncllből vág)- bőrből igen

erős szegezett t a l p p a l ........................................
Gyermekcipők Brüncllből vagy bőrből szegszett 

talppal igen tartós . . . . . . . . . .
Topáitok nminzi fénymázos tooini borjubőrből 13is-

murk m in tá jú ......................................................
Részletes árjegyzékkel Jgyen és bérmentve. — Le

vélbeli megrendelések posta utánvét mellett pontosn eszkö
zöltetnek.

a j á n l j a

2 frt 70 kr

3 ,. — „

3 „ 50 „

3 „ 50 „

3 „ 20 .,

3 frt 60 kr 

"4 „ — „

4 „ 30 ., j

10 j, -  „ ! 
0 , — »
4 „ *

2 „  —  „

1 „ 80 .,

4 „ 50 ff
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Jótállási nyilat

kozat minden 

géphez írásban.

Mindenkinek 
szabadságában 
állagépeket rak 
táromban szak
értők által meg

vizsgáltatni.

CHIESINGER M. I.
v a sk e re sk e d é s

és mindennemű eredeti amerikai varrógépeknek gyári rak tá rában

f V ü e e le r  &  W í Iü o b  varrógépek fehérnemű varráshoz. 
W h e e l e r  &  W i ls o n  » » szabad, kefe nélküli

(kizárólagi rak tá r) fehérnemű varráshoz. 
H o w e  varrógépek (kicsiny) fehérnemű varráshoz. 
H o w e  * „ (nagy) szabóknak,
l l o w e  * „ „ cipészeknek.
S i l l g e r  „ „ fehérnemű varráshoz.
S i n g e r  „ „ szabóknak és czipészeknek
H rO W e r  &  B a c k e r  varrógpek női czipészeknek. 
A n g e r  varrógépek szabóknak.
A e to a  varrógépek »
C i l i n d e r  varrógépek czipészeknek.
K é z i - v a r r ó g é p e k  fehérnemű varráshoz.

I

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 korcsmáoak tulajdonában 
és a malom-jogban áll,

1. é. lebraárhó 11 -ik napján 
délutáni 2 órakor

a f.-szt.-iváni községházánál a Jlcgtöbbet ígérőnek 
nyilvános árverés utján örök áron el fog adatni.

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

Az árverezendő regale jog jelenleg 1120 frt 
évi haszonbért jövedelmez.

A közelebbi feltételek a bajai kercskedel.mi- 
és iparbanknál a rendes hivatalos órákban bete- 
kinthetők.

K elt Baján, 1877. évi januárhó 4. napján.
A bajai

kereskedelmi-  és iparbank
Igazgatósága.

3—3 (Utánnyomat nem dijjaztatik.)

Az uri-utcai 6S7. számú — ez
előtt Imrédy illetőleg Oltványi-féle — 
lakházam magtár és mellék épületei
vel szabadkézből eladó.

Baján, 1877. januárhó 5-én.
Ifj. Túry Mátyás,

köz- és váltó-ügyvéd.

Nincs többé köhögés

ju talm azott különlegességei.
Egger Codeon-mell-pastillái dobozokban használati 

utasítással együtt 25 kr., 50 kr. és 1 frtos adagokban 
Egger mellszirupja zseb baconban használati utasítás
sal együtt 60 kr. és 1 frt. — Sokszorosan kipróbált és 
több gyógyszerészeti korypheus által ajánlott szerelt," 
köhögés, rekedtség, nyakbajok, nyálka, kopaszfej-beteg 
ség, torok-csiklandozás és minden ketarrbus ellen.

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

Erisen kapható Pollerman Bertalan és Uozsek 
József uraknál. ö—10

EGGER A. Budapest, Erzsébettér 3.

H IR D E TM ÉN Y .
Pilaszanovics Lajos csődtöme

géhez tartozó Borsod-Ó-Legyeni 
puszta faiskolájából következő fák s 
gyümölcs nemesítésre alkalmas ala
nyok eladandók: ’- 3
7 - 8  ezer darab fasorok ültetésére különösen alkalmas 

10 éves akáczfa 100 drb ára 6 frt — 
200 drb mandula fa (keserű 100 ,  „ 1 „ 50 kr.
200 » szilva „ „ „ „ 5 „ —
200 „ alma „ (vadóez) ,  ,  1 50 kr.
200 „ körte „ (vadóez) ,  ,  „ 1 „ 50 kr.
200 „ mcgyéscseresnye „ ,  „ ,  1 ,  60 kr.

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

Pilaazanovioa Antal,
tömeggondnok.

Megjelent és minden hazai könyvkereskedésben kapható
Egy tarisznya ostobaság. Humonszticus eszmék 

Ötletek, élcek, egyvelegek, gyűjtötte: Nevető Vilmos 
több felfedezetlen tudomány professora Ára díszesen 
kötve 1 fit 40 kr.

Kebelhangok. Újévi és névnapi köszöntések. 
Irta : Hoffmann Mór, diszes nyomatú keménykötésben 
ára 1 frt.

Vedd szivemet szivedért! Szerel . levelező 
könyv, szerelmes párok számára. Szivélyesitől Csinos 
boritékl a kötve, ára 1 frt 20 kr.

L -n orm áiu l, A hires cigánynö igazmondó kár
tyája, 12 színezett kártyával magyar aláírással és szö
veggel, ára 50 kr.

Álmoskönyv, nagy legújabb egyptomi, 200 lapra 
terjedd, 600 képpel, ára 50 kr.

W ajdits József „Képes népnap tára“ 1877-ik 
évre, megjelent 30,000 példányban, kötve 50, fűzve 40 
kis kiadás 25 kr.

1 9 "  Postai megrendelések a levél vétele "után 
azonnal teljesittetnek.

W aj d i t s  J ó z s e f
2 3  könyvkiadó

I t |  r - K  H i n t a

N y o m ato tt Paul K ároly zvegyénél Baján.




