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Előfizetési áruk:
Egész é v r e ................... fit. — ki.
Fél é v r e ........................2 „ 50 r
Negyed évre................... 1 „ 30 „
Néptanítóknak egész évre 4 „ — „ 
Egyes izém á r a ...................  10 „

H irdetési di j uk:
Háromhasábos petit sor . . . 8 kr.
Nyilttérben soronkint . . . .  15 „
Bélyeg minden boigtatásóit . 30

Szerkesztői iroda,
hova n lap szellemi részét illető külde

mények intézendők: 
fő  u tó n  337. az.

Levelek csak bérmenlesen fogadutnuk 
el. Kéziratok nem adutnuk vissza.

K iadóhivatal:
Az előlizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba — I*aul Károly özvegye j 
könyvnyomdájába — küldendők be I 

(Bódog-tér, ScLeitner-féle ház.) |
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Baja város tövvénj hatóságának
1876. fannárlió 31-6n ta r to tt

r e n d e s  k ö z g y ű l é s e .
í .

Polgármester ur üdvözölvén a bizottsági ta 
gokat, a város vagyoni helyzetéről te tt szóbeli 
jelentést — és biztos kilátásba helyezte, miszerint 
az osztrák nemzeti banknál folyó évi május, leg
feljebb juuius hóban a rendes törlesztési rátán 
túl 50,000 forint rendkívüli tőketörlesztés fog 
eszközöltetni.

Előadta továbbá, miszerint a város ellen 
Schlesinger és Deutsch által 60,000 frt, Bach- 
rach és Beer által 10,000 frt iránt indított perek 
már minden bíróságnál eliutéztetvén , a város 
le tt pernyertes.

Végre előterjesztette, miképen a múlt évi 
rendkívüli Duna-árviz által károsultak részére be
folyt 1600 frtuyi adakozások a helybeli takarék- j 
pénztárbau kezeltetvén, ennek igazságos és méltá- i 
nyos kiosztásával egy küldöttség lenne megbízandó. !

Polgármester ur ezen jelentése tudomásul j 
vétetvén, a befolyt segélynek kiosztásával a múlt 
évben működött árviz-bizottság bízatott meg. !2.

A  jogügyi éB gazdasági eddig működött szak
osztályok tovább is meghagyattftk.

3.
Az 1877. évre szóló költségvetésnél hatezer 

forini hiánylatnak honnan leendő fedezése iránt a 
belügyminisztériumhoz felvilágosító felterjesztés 
tétetni rendeltetett.

4.
Nagy hazánkfia Deák Ferenc emlékszobrára 

városunk részéröl 100 forinttal! hozzájárulás elha
tároztatott.

5.
A történelmi társaság felhívására városunk 

évenkénti 5 írtta l éves tagul lépett be.
6.

A közigazgatási bizottság felhívása folytán 
egy 3-ik végrehajtói állás is szerveztetvőn, az 
eddig ideiglenesen alkalmazott Mocs Ferencz vég
rehajtó ez állomásában megerősít tetett, és niiud- 
három végrehajtó fizetése évi 600 forintban álla
p ítta to tt meg.

7.
A  mátéházi és csercpesi földeknek haszon

bérbe adása iránt a gazdasági szakosztály által 
m egtartott árverésnek eredménye jóváhagyatott.8.

A felsővégi legelőből kiszakasztott földeknek 
haszonbérbe adása iránt megtartott árverés ered
ménye nem fogadtatván el, ujabbi árverés ta rta t
ni rendeltetett, még pedig miután folytonos ta
pasztalás azt mutatja, hogy a bérlőktől, főleg 
terméketlen esztendőben, mert vagyontalanok, a 
haszonbér be nem szedhető, az azon feltétel mel
lett, hogy az árverésnél a bérösszeg 10°/„-ja bá
natpénzül azonnal, az egész haszonbéri összeg 
pedig az árveréstől számítva 15 nap alatt kifize
tendő, különben a bánatpénz elvesztSsc mellett a 
bérlő veszélyére bírói eljárás közbejötté nélkül a 
nemfizető bérlőnek részletére újabb árverés tartható.

A  vaskuti vámsorompótól kezdve a város 
végéig elnyúló országút mellett mindkét oldalon 
közvetlenül fekvő térség —■ kereskedői magtárak 
épithetése céljából — örökáron eladatni rendel
tettek, s helybenhagyás végett a bclügyminiszte- 
íiumhoz felterjesztés tétetni határoztatott.10.

Néhai Halász szül. Horváth Katalin a ké
ményseprő-utcában lévő házát végrendeletileg a 
városi kórháznak és a helybeli nőzárdának ha
gyományozván, ennek férje Halász Imre, kinek a 
végrendelkező öt évi ingben benlakhatást biztosí
tott, ezen házat örökáron 3000 forintért megvenni 
ajánlkozott.

H atá roz ta to tt:
Miután a rósz karban lévő háztető kijavi- > 

tása azonuali nagyobb beruházást igényelne, te- ; 
kintve, hogy a ház a hagyaték felvételekor is ! 
csak 3000 forintra bccsültetett — a mennyiben j 
a nőzárda leletti gondnokság is beleegyez, Halász 
Imre ajánlata elfogadtatott.

11.

Olay Lajos ügyvéd ur háza melletti üres 
térnek bekerítésére a tulajdonos Petrovácz István 
ur közgyülésileg felszólittatni rendeltetett a zza l: 
hogy ha ezt f. évi aprii 24-ig nem teljesítené, a 
tanács a rendőrkapitányság részére a kerítéshez 
szükségeltető pénzt kiutalványozza.

12.

A városi cselédség inházatának kiállítása 
iránt megtartott árlejtés eredménye jóváhagyatott.

13. 14.
Osanády Antal és Bicskei Kovács Ant i i  kill- 

biztosok, és a városi tizedesek kérvényének fizeté
sük javítása tekintetében, miután a költségvetés 
erejéhez képest nem teljesíthető, hely nem adatott.

15.
Özv. I-Iengl Jozefa kérvénye nyugdijának 

felemelése iránt véleményezés végett az iskola
székhez utasittatott.

16.
Scliütz József kérvényére a város kötolóké- 

beni felvétele 20 írt díjnak a házipánztdrba leendő 
lefizetése mellett elfogadtatott.

§•

Tágabb munkakört a  nőknek! *)
(Vége).

Az cmancipátió barátjai közül az önző nők 
és udvariaskodó férfiak mindig azon jogokat ta rt
ják szem előtt természetesen, melyek előnyökkel 
vannak egybekötve, a nőkre nézve. Például, hogy 
ők is választók és választhatók legyenek. Ök is 
befolyhassanak közvetlenül azon törvények létreho
zására, melyek t. társadalom minden lényére, tehát 
reájok is, kihatnak és életbevágók is néha stb. 
De feledni látszanak rendesen azt, hogy ezen jo 
gokkal együtt bizonyos elkerillhotlcn kötelezettsé
gek is járnak. Pl. a katonásai; a sok lótás-futás, 
hirdetése szóval és tettel számtalan olyasminek, 
mi sok évi, sőt több gcncratión át folytatott tes
ti és szellemi jküzdest., fáradozást tételez fel stb. 
Fel is hozták ezt azonnal ellenük az ellenlábasok. 
És ezzel bebizonyították, hogy a nőemancipátió
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csak igy jogos, de egyszersmind lehetetlen i s ; 
mert nőink mind e kötelezettségek teljesítésére
képtelenek.

De ebbe bele nem nyugodhatunk. M ert való 
ugyan, hogy a jelen viszonyok közt lehetetlen ; de 
c viszonyok szépen átváltoztathatok kedvezőbbek
ké. Pl. alkalmas testi és szellemi nevelést adui 
a nőnemnek is, pár nemzedéken át oda idomulhat 
ö is, hol a férfinem áll.

Czélszerüen alkalmazott szorgos testgyakor
lás (tornászat) által nemzedékről nemzedékre ed- 
ződésre képesebb testalkatra tehet szert a nőnem 
is, mely, ha kell, küzdelmekre, fáradalmakra ép 
oly képes lesz, mint most a férfiaké.

Oknyomozóbb, belterjesebb szellemi nevelés és 
foglalkoztatás folytán az önállóbb, határozottabb és 
jellemszilárdabb szellemi képesség alapfeltételeit is 
megszerezhetik idők folytával nőink.

Hisz temérdek sok példa van már e term é
szetes fejlődés lehetőségére. Vau nő mái ma is 
elég, ki férfiasabb a férfinál. Valamint „leány le
gény" s „anyámasszony katonája" is akad elegendő.

A nőnevelés ügye tehát kiváló gondját ké
pezze azoknak, kik azt óhajtják, hogy a mosta
ninál jobb, az eszményi jóhoz közelebb álló vi
szony és szerepkör fejlődjék ki az „ember* két 
neme között.

„De hiszen nem is czélszerü a jelenlegi vi
szonyt, megváltoztatni" szokták mondani a női 
egyenjogositas ellenségei. És hivatkoznak nagy 
serényen oda, hagy a nő különösen arra van h i
vatva, hogy jó családanya és háziasszony legyen ; 
tehát c cél elérésére és betöltésére törekedjék 
csakis és akkor te tt eleget hivatásának. Pedig 
dehogy te tt!  Hisz tekintve egy felől azt, hogy 
egy „végére mchetetlen emberi lény “-re nézve na
gyon korlátolt pálya-körnek lenne mondható a 
csak anyai és gazdasszonyi pálya annál is inkább, 
mert akkor természetrendje szerint a férfinak is 
csak apának és csak háziúrnak kellene lenni, mi 
me le tt  azonban az összes társadalmi élet vajmi 
keveset, haladna a földi tökéletességből álló vég- 
czél felé; más felöl pedig mit tegyen azon sze
rencsétlen nő, kin különben is megesnék talán, de 
a tényleges viszonyokat tekintve, igen is könnyen 
megesik, hogy se „anya", se , háziasszony* nem 
lehet. ? Mit tevő legyen az ő összes tudományával 
az ilyen?!

Egyébként is : annál fejlettebb, egészségesebb 
a társadalmi élet és annál boldogabb a földi lé t
ért küzdő emberiség sorsa valahol, minél többen 
tudják egyedei közül saját erojötön magokat feu- 
tartani.

Ez örök igazsággal ellenkezik tehát jelenle
gi nevelési rendszer- és társadalmi felfogás sze
riül önálló kereset-képtelenségre kárhoztatni a 
nőt, mig hajadou, midőn család- és vagyon nél
kül való özvegy, avagy aggleány.

Nem akarjuk a földi foglalkozások durvább, 
brutálisaid) részét is rá dictálni holmi eszményi 
igazságok érdekében nőinkre.

De óhajtjuk igen is, hogy a földi foglalatos
ságok könnyebb részéből aránylag többet vegye
nek ki a férfiak kezéből a nők, hogy igy a he
lyes, természetes egyensúly minél elébb helyre áll
jon. Nem lerázni akarjuk azokat a férfiak nyaká-



ról, hanem az általános közjóiét előmozdítását és 
nőink sorsának is jobbulását czélozzuk csupán.

Z -  i K - y .

Ú 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 irter Károly.
(Folytatás.)

II.
Velence.

Emeljük fel képzeletünkben a vándorbotot, száll
junk fel egy tengeri hajóra s repüljünk át Velencébe.

Az ég tiszta, fellegtelen, a holdvilág egész pom
pájában s megtelt alakjával az égi láthatáron már 
feltűnt.

Én először készültem tengeri utat tenni, nem 
csoda, ha kedélyemen némi elfogultság uralkodott. A 
tenger csendes volt, tükre hullám tálán, az ezüstös hold 
fénye élénken tükröződött beDn 3 vissza.

Nem-e fog a tenger, e most csendesen nyugvó 
óriás víztömeg, később haragos s'.int váltani s mind
nyájunkat félelembe ejteni ? De minek c kislelkü töp- 
renkedés mai napság, midőn a vizi jármüvek a tökély 
oly magas fokára jutottak már, hogy a természet erői
vel is dacolhatnak?!

Hajóra szálltam. — Első teendőm volt a hajó 
belBzerkezetével megismerkedni; minden zugát megte
kintettem, végre fedélzete hosszát lépésekben mértem 
ki, épen 100 lépést olvastam, mely sétahelynek is elég 
térés volna.

A 3-ilí barangszó elhangzott s a hajó a kikötőből 
lassan bontakozott ki, de azután pár perc s a nyílt 
tengeren voltunk.

Triest kivilágított partjai lassan tünedezni kezdettek, 
eltűnt már a láthatárból a világitó torony fénye is s 
a szem mit sem lát már, csak eget és vizet — -------

Holdvilágos este a tengeren mintha csak éj 
Bem volna ; nem is éj ez ilyenkor ott, csak szürkület.

Végre fáradt testemet nyugalomra hajtára, hogy 
a hajnal hasadása ismét a fedélzeten találhasson. Rö
vid jótékony álom után csakugyan ismét a hajó fedél
zetére siettem; még mindig csak ég és viz zárta be a 
láthatárt, kis vártatva keletről a világosság derengeni 
kezdett, a világosság mindig jobban kibontakozott az 
éji szürkületből, a nap kiemelkedni látszott a tenger vi
zéből, pár pillanat s már a vizen úszni látszott a nagy 
fénygömb. Nagyszerű látvány a tengeren a nap felkel- j 
te ! Ahitat fogja el lelkét a halandónak s a világ meg- ; 
teremtőjére gondol............

Hajónk Velencéhez közeledett, a sok tornyú, vi
zen úszó csodálatos városhoz, melynek első alapját Attila

A  »Baja« tárcája.
------------------------------------------------------------------------1

M o 1 i é r  e
és a

a r k a  o d  m  o
(Rogeard francia bíráló előadása.)

(Molnár Györgynek a „Mizantróp“ cimü vígjátékban 
vasárnap, febr. 4-én Baján való föllépése alkalmából.)

Moliere darabjai többnyire remekeket képeznek. —
A remekek legremekebbike: a „Mizantróp" — és e mü 

azért nevezetes, uurt ebben van bel ől e ,  szenvedéseiből, 
fájdalmából, gondolkodásából legtöbb. Mart Moliere a 
vig színész és nevettető vígjáték iró, magánéletében 
szerencsétlen volt.

Molierenek e jelleme és műve közti.ez ellentét érde
kes; ő olyannak látta az embert és társadalmat a milyen ; 
a színészi exaltatió és könnyű élet nern fedék el a 
társadalom és ember gyöngcsegeit, hibáit előtte; ö a 
társadalmat bülcsészi szempontból vizsgáló, melyre föl- 
emelék az élet megpróbáltatásai.

Tizenöt év alatt 31 darabot irt. Sziumüvei közül 
formai tökély tekintetében első sorban „A tudós nők" 
van; de a t a r t a l m a t  és az eszmék horderejét tekintve, 
a „Mizantróp1' áll legfelül.

Ebben sem nagy a cselekvény, mint általában a 
klassikus darabokban, hanem ami történik, az a jel
lemek b<> foly, azok fejlődéséin k szükségszerű folyománya. 
a  „Mizantróp" tárgya ösmeretos. Alcest, a becsületes, 
szigorú crkölcsbiró, szerelmes a kaczér Celiménébe, ebből 
foly a komikum. De a nevetés alatt köny van.

Az ő vigjátékai t r a g i k a i  a l a p e s z m é k k e l  
bírnak: a hibát és bűnt önmagával büntetni; a nevet
séges ember egyszersmind szenved darabjaiban, önkín' 
záBában van büntetése.

A „Mizantrópéban Alcest egyszersmind a társa
dalom elleni tiltakozást, Pliilinte, a mindent közvetítő 
szellemet képviseli, amint, hogy már első párbeszédükben 
így fejtik ki társadalmi nézeteiket. A mü minden jele-

hun és Alarik góth király pusztításai veték meg, CB&k
hogy az ezek pusztításai elől menekvőknek kunyhói he
lyén most paloták pompáznak.

A közelgő hajórul először csak legmagasabb tor
nyai látszottak, közelebb s közelebb érve a templomok 
kupoláit s az épületek magasabb pontjait vehettük ki, 
végre még közelebb érve az egész város elterült szemeink 
előtt.

Hajónk a város főutcájában vagyis inkább a nagy 
csatornában vetett horgonyt a Chiesa di Salute előtt.

Átesve az ottani pénzügyi s vámügyi közegek által 
megejtett szigorú megmotozáson, gondolára szálltam, 
mely a legközelebbi vendéglőbe szállított. Földszinti 
szobát vettem, mégis 67 lépcsőn jutottam hozzá, majd 
le, majd fel kellett lépnem, mig azt mondták: Tessék 
egy földszinti szoba I

Csakugyan a Stella d’oro, vagyis az arany csillag
hoz címzett szálloda (mely jelenleg Bauer és Grünvald 
szolgálatkész kezeiben van) több vendéglőt s helyiséget | 
egyesit magában s minthogy a terjedelmes s 2 utcára 
is szóló vendéglőnek csak egy kimenete van a szárazra 
s egy kimenete t vízre, természetes a belső tágas helyi
ségeket át kell előbb hatolni s hol le hol fel járni 
lépcsőkön.

Portól ugym nem kellett magamat tisztázni, de 
a kevés alvás s a sok fáradság el bágyasztották, azért 
első gondom volt, tengeri fürdőt venni frisitőül.

No Velencében ugyan módjába van az ember a 
fürdésnek; la  valakiuek melege van, háza vagy lakása 
előtt bele veti magát a vízbe, lehűti magát s folytatja 
munkáját.

Én azonban már csak annak módja s rendje sze
rint akartam megfürdeni, tehát a grand canalon fekvő 
egyik fürdőházba vitettem magam. Mondanom sem kell 
talán, hogy ennek berendezése szebb s kényelmesebb 
volt, mint a mi csatornái fürdőházunké.

Ki először van Velencében, a Szt. Márk telére 
siet.Nem csoda, még a távol szárazföldön is annyit lehet 
hallani Szt.-Márk teréről, hátha még Velence közelébe 
jutuuk I Minden nyelv csak Szt.-Márk teréről beszél, ez 
a gyupontja a városi élénkségnek, ennek körében vannak 
a legnagyobbszerii épületek, u. m. a Dogé palota, Szt.- 
Márk bazilikája, a királyi palota stb., melyekről azon
ban majd egyenként szólani fogok.

Nekem egy utazó társam azt a tanácsot adta, 
hogy Velencébe érve legelőször menjek u Szt.-Márk 
terére s menjek fel az azon levő Campanilera, magam
nak a városról átnézetet szerezni. Utazó társam taná
csát csakugyan hasznomra ford tottsm.

A Campanile vagyis harangláb nem egyéb mint 
egy torony s minthogy magasságát épen nem tudom, 
nevezzük azt nagyon magas toronynak; ezen Campa
nile a Szt.-Márk temploma előtt áll és a templomnak 
mintegy kiegészítő részét képezi. A Szt.-Márk basilikája

neti'ben valami társadalmi hibába ütközik a hős, ki nem 
aka ja  a hibákat elnézni, nem akar pere után látni, 
vár. a a szigorú igazságot és gyakorolja is á rósz költő; 
Oro-ite iránt ép úgy, mint kedvesével szemben. A 2-ik 
felvonásban a 17-ik század szokásos társalgása van 
mesterikig satyrizálva, a mely társalgásban még inkább 
látj i Alcest a világ hiúságait. Mindenütt egy-egy tár. 
sadilmi vagy (gyéni hiba fokozza Alcest elkeseredését, 
ki elveiből neií enged és m é g i s  n e v e t s é g e s s é  
l e s z  e g y  g y ö n g e s é g e :  a k a c z é r  nő s z c  
r e 1 m c á l t a l .

Ez maga: Moliere, az ő neje is hűtlen volt, Richelieu 
ablétól az is levelet kapott és mégis — Moliere meg
bocsátott.

A nagy geuiek természete, hogy müveikben az 
áltf lános emberit és az egyénit úgy fejezik ki, hogy kü
lön iö zö  kommentárokra szolgáltatnak alkalmat. így kü- 
lönbözőleg vau magyarázva „Faust" és igy magyarázzák 
különbözőig a „Mizantrópot" s. A bírálók egy része 
nem lat benne egyebet, mint egy komoly, becsületes 
ember és egy kacér nő szerelmét; másik része az em- 
bergyülölö satyráját keresi benne. De megjegyzendő, 
hogy Alcest nem oly önző, einbergyülölő, mintShakspeare 
„ rimon“-ja; az elpusztítaná a társadalmat és emberiséget; 
de Alcest nem. És hogy Molierenek nem volt főczélja ez 
alakot nevetségessé tenni, sót hogy nagyon satyrizálni 
sem akarta, bizonyítja az, hogy minden más darabjában, 
melyben valakit nevetségessé akar tenni, szemben állít 
vele egy követelésre méltó, komoly mérsékelt embert 
is, ilyen Chrysante a „Tudós nók“-ben, ilyen Cleandcr 
„Tartuffeu-ben.

De „Mizantróp"-bán Alcest egyedül becsületes és 
komoly ember, ha valakit választani akar, legközelebb 
hozzá van: igen inért Moliere benne önmagát egész ro- 
konszenvével fejezte ki.

Maga Rousseau is Alccstben a becsületességet látta 
és azért kérdé: „Miért tette Moliere nevetségessé az 
erényt?" Igen, Alcest az erényt képviseli, de nincs na
gyon nevetségessé téve, csak túlzásai és vak szenvedései 
teszik nevetségessé; de végül mégiB igaza van. Ellenke

ugyanis kupolás lévén, a harangok számára nincs ott 
hely, hanem ezek az úgynevezett Campanile vagy ha- 

I rangláb, vagyis a földből kiemelkedő nagy toronyban 
vannak elhelyezve.

A Campanile feljárása igen könnyű, r.i épcsöket 
sem kell lépegetni benne. — Mintegy 40 emelkedett 
kanyarulatot kell benne tenni az oldalfalak mellett • 
tetejébe jutunk, ennélfogva gyermek is könnyen fel

juthat oda. I. Napóleonról mondják, hogy lóháton is 
felment a Campanilera.

Innét a magasból van a legszebb kilátás a vá
rosra s minthogy ez Velencének legmagasabb pontja, 
innét egész Velencét is a legjobban, ugyszólva madár
távlatból láthatjuk ; de hálás is az oda való felmenetel 
mert mig egyrészről messze belátható az adriai tenger, 
másrészről jó szemek még az Alpesek magaslatait is 
láthatják.

E hatalmas uégyszegletü, alapjából egyenesen 
kiemelkedő torony, szilárdságát eléggé jellemzi az, hogy 
már 9 század szele s viharával dacol.

(Folytatjuk.)

A fővárosból.
Budapest, 1877. fe tru ir 1.

(Farsang. — Bálok. — Carré circnsza. — Népazitháa) 
Emlékezni fognak még Szigligeti „Fenn ez ernyő 

nincsen kas" cimü vígjátékénak első felvonására, s az 
első felvonásban különösen azon jelenetre, midőn Donátfi 
ügyvéd farsangoló nejét azzal vigasztalja hogy:

„A faisang vógón tisztában leszünk 1“
s e vigasztalásra hú élete párjától ama nem várt repli
kát nyeri:

„Leányod akkor báró neje lesz. 1“
Mennyire hü képe ez sok, nagyon sok jelenetnek, 
mely annyi házi szentélyben foly le a farsang alatt, 
különösen az olyan farsang alatt, mint az idei, midőn 
Carnoval herceg mindent elkövet, hogy rövid uralkodá
sát minél fényesebbé, minél emlékezetesebbé tegye. A 
táncvigalmak csak úgy kergetik egymást, hetenkiut há
rom, négy ; kergetik nemcsak szám, de fény tekintetében 
is ; s hogy eme kergetőzésben több elesik, mint nem 
azon épen nem csodálkozom, mert hát bizony nagyon 
kevés papának van a mai világban hetenként három
szor, négyszer kidobni való három-, négyszáz forintja 
leánya toilette-jére még akkor sem, ha annak a sok szép 
toilet.tenek az uszályán, két vagy három bárócska akadna 
is meg.

Az „irók és művészek" bálja volt a legérdekesebb; 
volt ott az első éves jogásztól fel egész a miniszter 
segéd-fogalmazóig táncos, csak az irók és művészek 
kímélték lábaikat, mig nagy részük -  szellemes emberek 
lévén — inkább az étterem spiritusainak áldozott Si-

zőleg nevetséges egész környezete, a kaczér nő Philinte, 
a kétmarquis. És mindezek élő alakok voltak. C.dimene, 
Molhre neje volt, Arszinoe :’du Parque kisasszony; a két 
marquis: de Guich gróf és Blausan urak voltak. Ez 
nem találgatás, mint általában a költészeti alakok ere
detijénél szokás, ezek biztos adatokra alapitolt tények| 
a minthogy ép ily kétségtelen, hogy Alcest: maga Moliere.

A kritikusok egy része e darabban csak egy becsü
letes ember és egy kacér nő szerelmi komédiáját látta, 
más része a „Mizantróp" félszegségoinek satyráját, har
madik rész Moliere subjectiv emlékeinek kifejezését. 
Mindez igaz, együtt véve is, mindenik ki van abban 
a darabban fejezve, sőt még több is. Mert ezeket ki nem 
zárva, sőt azokat felölelve, loglaltatik abban a 17-ik 
század társadalmának éles bírálata is, hisz a hízelgő 
udvaronezok, a szószátyár társalgás, a társadalmi köny- 
nyelmüség vannak abban satyrizálva. És noha mindenre 
dühös Alcest és dühösen mondja :

„ . . . Általán mindenkit gyűlölök.
Az egyiket, mert rogz a gonosztevő,
A másikat, mert jó a rósz iránt.
És nem gyű.öli oly erélyesen,
Mint az erénynek illenék a bfintl"

de azért egyszersmind inelancholikus is, — érez, szenved 
azon társadalomért. És ha a darab után elmegy, itt 
liag ja  a társaságot kérdés: vájjon nem-e csak a 17-ik 
■zá' arlheli iranczia udvar társasagát és ledér társadal
mai cr é-e alatta? Az ó gyűlölete nem terjedt ki a 
társadalomra; csak arra a könnyelmű ledér társada
lomra, melyben élt.

Camille Desmoulins oly messze ment bírálatában, 
hogy Alccstben a republikánus typusút látta ; és hatá
rozottan lehel mondani, hogy Moliere a szabadság 
ügyének használt, mert eszméi, alakjai a mellett küí- 
dének két századon keresztül, különösen a: „Mizantróp" 
erkölcsi, puritán nézete, határozott reakciót képeznek 
korával, p] „Mizantróp" alakja nemcsak hozzá, de Mon- 
tausierhoz is volt hasonlítva, ami különben egy emberre 
a legnagyobb dicséret, mert gyűlöli ez az ember hibáit, 
de szereti fejlődését, erényeit; törekszik oda hatni» 
hogy egy magasabb typust tűzzünk ki magunknak



került azonban a rendezőségnek a bálanyát egy csinos 
táncrenddel „lepni mcg,“ — melyen a táncok nevei 
mind egy vagy más színdarab nevét viselték, melyek 
között különösen meglepő lehetett Tisza Kálmánnéra azon 
csárdás, melynek cime „Sok hűhó semmiért", neve pe
dig „geszti csárdás" való, geniális eszme! Különösen 
midőn a bálanya férje esetleg ép Tisza Kálmán, — 
geszti nagybirtokos I A bálanya — úgy látszik — meg
értette a szellem ezen tu 1 ára dúsát, mert nem igen so
káig mulatozott a díszes társaságban.

Az Írók és művészek bálja után a gyógyszerészek 
teljes sikert aratott bálja következett, s ha a lady pat- 
ronesse szépségéről Ítélnék meg a bálokat: úgy a 
gyógyszerészek bálja volna az idén a legszebb, mert 
a bálanya Budapest legszebb asszonya: Pougrátz Sán
dorod, a honvédtábornok neje volt. S ez sem subjectiv 
vélemény ; ezt egész Budapest elismeri. Ila még azután 
hozzá vesszük, hogy n gyógyszerészek az intelligens 
osztály legvigabb, mulatni legjobban szerető tagjai — én 
legalább valahány kisvárosban voltam, mindenütt azt 
tapasztalán!, hogy rendesen a gyógyszertárak képezik 
ama centrumokat, melyek felé sovárg az ifjúság gégéje 
— elképzelhetik, hogy mi bizony a gyógyszerész bálban 
kivilágos kivirradtig mulattunk, úgy hogy Balázs Kál
mánnak minden húrja elpattant, de a jó kedvé soha.

a bálokon kívül még két hely van, hova a fővárosi 
közönség mulatni jár. Az egyik Carré cirkusza, a mely 
főleg ő felsége a királyné gyakoribb megjelenése által 
vált ily népszerűvé. A napokban is meglátogatta azt a 
felséges a szony a kis Mária Valéria főhercegnővel, ki 
nehány szelíd lovat szerencséltetett aízal, hogy saját 
kis kezeiből adott nekik enni. A circusz naponként meg" 
te lik ; b ha a nemzeti színházban eljátszik „Lear ki 
rályt" vagy eléneklik „Fideliot" nagyokat ásitozó pá
holyok előtt is : Carré emberei sohasem ugrálnak 
hálátlan n. é. közönségnek.

A másik hely, a mely ugyan nem panaszkodhatilc 
az Rákosi — akarom mondani a népszínház. Talán szán
dékosan követtem el e kis tévedést, hogy kiemeljem a 
különbségit, mely Rákosi, a népszínház igazgatója, és 
maga a népszínház célja között áll. Mert míg egyrészről 
senki sem fog a felett kételkedni, hogy a magyar nép
színháznak — a mely Budapesten s igy a hazában a 
második színház — más céljai is vannak, minthogy 
„volkssftngerek" szájába illő koupletekkel kacagtassa a 
karzatokat: addig a praktikus világ mindig helyeselni 
fogja, hogy az igazgató, mellőzvén ama sok jó népszín
művét, mely még mindig bírálatra vár, a második évben 
a második 70 ezer forintot tegye az első hazai takarék- 
pénztárba uz ott várakozó első 70 ezer forint mellé.*)y - x .

*) I) Szcrk,

eszményképül és azt kiáltja hozzánk Moliére Alcest 
által : Igyekezzek k hozzám hasonlítani, mert amely 
napon megküzelittek engem, a gonoszok uralma Yéget 
ér és a Mizantróp megszűnik embergyülölő lenni.

(H -n .)

E g y  szegény ifjú története.
E r e d e t i  e l be s zé l é s .

Irta
Tan bor Róbert.

(Folyt.)

Szép csendes belyecske, ahol a osolnak most kiköt, 
melynél szebbet forró nap estéjén óhajtani sem lehet. 
A vén fenyők, melyek bekeriték, hüs árnyékot nyújtottak,
— a kortól és saját terhűktől meggörbítve csúcsaik 
egymáshoz hajoltak, egybe fonódtak — úgy hogy amint 
a csolnakban ülök partra léptek, élő kupola domborodott 
fejük felett. Körflskörül finom mohfedett, lüszöhyeg 
fedó a földet, leheverésre intve az érkezőket. Ki itt alszik 
CBak édes álmokban részesülhet 1

Andris bácsi jó messzire tolta partra a csolnakot, 
nehogy a habverés könnyű prédaként rabolja el; az 
ifjú — ki nem más mint N o r b e r t  — eközben ki
szedi a belé vetett csomagot, melyből jó szag érinti az 
öreg halász müértó szngló érzékét.

„Kis sziverősitő — magyarázgatja N o r b e r t  
—-jó  lesz roggelro — kettőcskénknek, ha ugyan meg
engedi A n d r i s  bácsi, hogy pár napra vendége 
legyek."

„Ezer örömmel! — mond az öreg és elégedett 
vonásain látszik, miszerint a szív mélyéből jön e mondás
— hát „azokból" hozott e ifjuram V"

„Itt van az isi" — felel N o r b e r t ,  a csomagban 
kotorász és az „azok" vastag könyv minőségében jelen 
meg az Öreg áhitutosan reá bámuló szeme előtt. 
Hogy is ne I Hisz a legszebb mesék vannak ebben le
írva, •— Andris bácsi pedig még pipáját is elfelejti

Különfélék.
— A  lövészegylet bálja f. hó 1 én szép si

kerrel tartatott ineg. A finom Ízléssel és a céllö
vészet jelvényeivel ékített táncteremben díszes 
hölgykoszoru jelent meg, melyek közt állandó 
műkedvelő társulatunknak a szép nemhez tartozó 
bájos tagjai majdnem teljes számmal voltak kép
viselve. Klenautz János köztiszteletben álló fölö- 
vészmesteriink kedves neje volt az idén is — 
mint rendesen — a bálanya, és körülötte ciopor- 
tosulának a lókért notabilitúsai. A szemenszedett 
társaság reggeli 4 óráig hódolt a táncnak és 
ennek befejeztével még vagy két óra hosszáig 
egyéb vigságnak.

— Múlt kedden hajnalban a tűzoltók reg
geli álma megzavartatott tűz jelzése által, mely 
a homok-városrészben ütött ki. Tűzjelző torony 
hiányában az oltó eszközök csak akkor érkeztek 
a vész helyére, midőn egy ház már hamuvá 
égett.

— A  bajai izr. jótékony nöegylet f. hó 
21-én táncmulatsággal egybekötött hangversenyt 
rendez, melyen szives közreműködésüket biztosí
tották Bsködy Lajos, jelenleg Rigyiczáu tartóz
kodó ismert zongora-művész, Kriszhabcrné Gizella 
úrnő, Kölni Sára, Spitzer Elvira és Wcidinger 
Elóra kisasszonyok. A hangverseny részletes mü- 
sorozatat a legközelebb kibocsátandó meghivók 
fogják tartalmazni.

— A  haza bölcse, Deák Fcreucz halála 
napjának évfordulóját kegyelettel ülte meg a ba
jai zsidó hitközség, e napon könyörado Hiányokat 
osztván ki szegény ügyefogyottakqak. Örömmel 
constatáljuk azt is, hogy ugyané napön Berlinben | 
az ottani magyar egylet helyiségében dl’. Naschér 
Simon ur — a helybeli zsidó hitközségi lelkész 
nagynevű fia —- tartott remek emlékbeszédet, me
lyet nagyszámú közönség, a többek közt gróf Ká
rolyi osztrák-magyar nagykövet, hallgatott meg. 
Éljen a derék hitszónok, ki honi nyelvünknek kül
földön is tiszteletet szerezi

— A  caliko bálra megérkezett már a karton- 
szövet, melyet Hirscli L. és fia kereskedői cég 
az ó-budai kartongyárban rendelt meg. A korcsolya 
egylet hölgy bizottmánya oda nyilatkozott, hogy a 
honi gyártmány jó minőség és csinosságra nézve 
a hölgyek várakozását felülmúlja.

— „Egy millió egy szalmakalapértA - 
Ez cime azon vígjátéknak, melyet a színtársulat 
csütörtökön, februárhó 8-án az izr. nőegylet ja
vára fog előadni. Az emberbaráti cél külön aján
latra nem szorul. — E helyen fölemlítjük még 
azt is, hogy színészeink o hét végével elhagyják

újra megtömni, ha vendégeinek egyike rákezdi arra 
a kedves beszédre: llát volt egyszer egy k irá ly ............

„De ezeket nem vesszük ám előbb ki a csomagból, 
inig el nem beszéli ama szép meséjét a „dunai hable
ányról" - -  folytatja beszédét N o r b e r t  — Ígéri 
már rég Andris bácsi, de tovább sem várok; halljuk!"

Az üreg halász arca elkomorult. Ez olyan húr, 
melyet még a kedves vendégnek sem szabad megpendí
teni. Félve tekint maga körül, mintha attól tartana, 
hogy valaki meghallotta az utóbbi szavukat.

„De ne bolondozzék ifjuram I — mond suttogva
— ejnye de könnyelmű, itt hangosan beszólni olyasmiről."

„Holló, bácsi I ez egyszer nem engedem el a dolgot, 
csak mesélje cl szaporán — lesz csak annak a hable
ánynak annyi esze meg nem haragudni a ? réfán. í— 
Aztán! nem is ijedünk meg oly könnyen szép leánytól 
habár halfarka és pikkelyekkel fedett teste is lenne 1"

„Csitt! az Isten szerelméért — mondá babonás 
félelemmel az öreg - hát lm meghallja és akkor jaj 
nékünk !“

Olyannyira félelmet árult el a halász arca, hogy az 
ifjú is lecsendcsité hangját, reá is ragadt az öreg titok 
teljes borzadalma............

„De már látom, hogy engednem kell, különben 
nagy bolondat tesz ifjuram — mond sóhajtva az öreg
— de ha kedves élete, ne beszéljen máskor oly bolon
dokat, mikor a D u n á n vagyunk. Hej I ha csak egy
szer életében látott volna olyast mint é n — nem be
szélne többé oly könnyelműen . . . .  Hallgassa meg a 
szegény Pistával mi történt . . . nem örömest mondom 
el a dolgot . . . akárhány a n hallották . . . mindannyi
nak szörnyű halál lett a vége . nem tudtak cllcnt- 
állni vágyuknak . . . valami titkos ösztön kergette őket 
felhívni a hableányt a csendes folyam mélyéből . . 
ez engedett a felhívásunk . . .  és halál lett a vége, “

„Ne féltsen engem A n d r i s  bácsi, — mond 
lassú hangon az ifjú; reá is ragadt valami ama borza
lomból, mely az öreg beszédet oly szakadozottá tevő — 
no féltsen engem, nz én szivemben lakik már tündér 
és az csak cl tudja majd űzni a gonosz hableányt.„

városunkat- Az utolsó napokban látogassuk tehát tö
megesen a színházat, mert jó hosszú ideig nem lesz 
alkalmunk rendes színi előadásokat láthatni. Bucsú- 
előadásul „Dunanan* operetté vari kitűzve.

— Azon hír terjedt el a múlt héten, miként 
Ilády Mihály a váci fegyintézetben elhalálozott 
volna. Mi csak registráljuk a birn, anélkül hogy 
hitelességéért felelősséget vállalnánk.

— A  helybeli kereskedelmi Ifjúság folyó hó 
17-én sorshúzással egybekapcsolt túnekoszorut ren
dez a „nemzeti szálloda" termében. A tiszta jö
vedelem az ilj. beteg-ápoló-egylet javára fordít- 
tátik. Belépti jog , I frt. Családjegy 2 frt.

— L ear kirá ly  előadásán megjelent nagy
közönség öukónytolenül is eszébe ju ttathatta  a 
gondolkodónak, hogy uetáni tűzvész esetén minő 
borzasztó szerencsétlenség történhetik a színte
remben, mert az ajtók a terembe nyílnak és az 
ily esetben bekövetkezni szokott szorongás követ
keztében bizonyára felnyithatók sem lennének,__

a folyosóra menő egyetlen ablak pedig vasrostélyzat 
tál van ellátva. Nem lehetne könnyű módon ezen 
aggályon segíteni ?

— A bajai polg. olvasó-egylet által f. évi január 
24-én tartott táncvigalom tiszta jövedelme volt 206 frt 
60 kr, mely összeghez felülfizettek : Borsodi s katymári 
Latinovits János ur 10 irtot, Müller János ur 0 frt, 
Athanaczkovits Lázár ur 1 frt, Dorner Bódog ur 1 frt* 
Jankovits András ur l frt, Horváth Lajos ur 1 írt, i ju 
Túry Mátyás ur 50 kr, Brigly Káról ur 50 kr, Weisz 
Lipót ur 50 kr. Ezen, nemkülönben azou igen tisztelt 
uraknak, kik a kisorsolandó tárgyakat nagylelkű ada
kozásaik által gyarapítani szívesek valónak, a polg. olv. 
egylet választmánya szives köszönetét nyilvánítja. Meg
említjük ezúttal, hogy a polg. olv. egylet f. év és hó 
10-éu saját helyiségében zártkörű táncvigalmat rendez. 
Azon t. urak, kik a véletlen folytán maghivót nem kap
tak, de arra igényt tartanak, felkéretnek ez iránt az 
egylet helyiségében jelentkezni. — A polg. olvasó egylet 
választmánya.

— (Bekuldetett.) — Rövid a farsang, de okkal 
móddal helyre üthetni, miként ezt tette Kósa Ádáui 
ügyvéd ur január 20-én saját házában rendezett táncvi
galmán, melynek éltető eleme volt a házi ur és házi 
asszony kedves szívélyessége. Dísze volt a társaságnak 
a hölgykoszoru s a reménytelt fiatalság, kik mindvégig 
a legnagyobb kedvben voltak s a harmadik nap a vig- 
ságtól megtelni látszott az öröm pohara. A szép nem 
közül ott voltak a mindig vigkcdélyii Svartz nővérek, s 
kedvességük által kitűnt Schiszler Etelka (Szántaváról) 
Kois G., Pajor M., Deák K. és Halasi kisasszonyok.

„Igazán ? Igazán ? — kapott rajta mohó öröm
mel az öreg halász — no akkor — hála Istenünk! -  
nincs űrtől tartanunk. Miért nem mondta ezt előbb? 
így már könnyebb s/ivvei szólok.

Es őzzel elkezdő az öreg Gondos Pista történetét
Unokám volt a Pista — G o n d o s n a k  pedig 

azért nevezték, mivel' nem volt hozzá hasonlítható le- 
’ gény a faluban. Nyalka volt mindenkor, mint az édes 
napsugár, moly minden reggel fürdik a Duna vizében 
— a ruha úgy állott testéhez, mintha a tatár császár 
valamennyi udvari szabója azon lett volna, hogy szé
pítsék. Nem is énekelték többé a lányok a régi nótát 
másként, mint ilyformán :

..Nincs szebb legény a faluban Gondos Pinánál . 
választhatott volna valeinennyi közt — még a biró le
ánya is szűkülni érezte szive körül a patyolat-inget, 
ha a P i s t á m módosán felszólította táncra — és biró 
uram is akárhányszor mondta célzatosan : „Ez a P i s t a 
oly szép és derék legény, hogy el lehet mellette sze
génységet felejteni" - a mi pedig nagy szóvolt biró 
uramtól, mert ö inég a mezei virágtól is azt kérdezte 
„Mit érsz meg ha lekaszállak ?"

De Pistának ez mind csak annyi volt, mint ha 
aratáskor fürjeket Imliuuk sipitani — nyájas volt vala
mennyi lányhoz, táncra készakarva mindig a legszegé
nyebbeket hívta fel de azért nem láttam tőle soha, 
hogy valamelyikkel nyájasabb lett volua; valamennyinek 
piros tojását, hús rétkor, csuk ugyanazon „köszönöm" 
szóval fogadta -  nem járt el esténként szeretőjéhez 
beszélgetni, és kukoricafösztáskor, vagy ha uagy ritkáu 
fonóházba ment, mindegy volt neki, akár .melyik lány 
mellé ülhetett. — Nem is maradt cl a dolog bibéje. 
csakhamar el is hiresztelték róla: hogy ő „rátartó" 
„büszke" h gény, ki a lányokat csak bolonditja, de egy
hez sem jár el azon szándékkal, hogy farsangban a la
kodalmi táncot járja el vele.

(Folyfntása következik.)



Molnár György vendégszereplése.
— Februárhá S.

A lefolyt hét kétségtelen legérdekesebb mis színi 
évadunkban ós a legérdekesebb nap január 27-ikc, midBn 
Sbakespere „Lear király“-a került színre , Molnár 
György úrral a címszerepben. Remek alkotást láttunk, 
mely a kültiikirily magasrdpln képzeletének Lear-jét 
a valóságban álliti elénk, melynek Bzivfijdalmait elevenen 
tükrözi viasza a kitünSarejilck ésa gyönyörű pstbetikns
hang egyaránt,melysajgó fájdalmában majd versenyt dörög
az éji zivatarral, majd pedig észrevehetőn átmenetben 
sir mint a gyermeki ártatlanság, mely nem tudja kife
jezni, hogy tulajdonképen mi fáj neki. Molnár György 
„Lear király" minden egyes jelenetét oly elragadóan 
játszta, hogy a közönség egyhangú lelkesedéssel minden 
felvonás után háromszor zajos tapsvihar és éljenriadás 
köst hívta a vendégművészt. Molnár ihletett játéka a 
többi szereplőkre is lényeges befolyással volt, kik közül 
k a  Irma tűnt ki Cordelia hálás szerepében. A ház min
den zugában megtelt, süt a zenekar helyébe is zártszé
keket kellett rögtönözni.

Vasárnap, január 28-án : „Sullivan" vígjáték 3 
felvonásban Mellesville-töl. A Drury Lane szinház tag
ját, ki forró szerelmet táplál a szép Lelia iránt, de 
adott szavához híven az érte szintén lángoló Leliát áb
rándjaiból kijózanítani és ennek szerelmét megvetéssé 
változtatni törekszik, Molnár György művészileg ábrá
zoló. A lelki harc, melyet a szerelem ,a becsülettel viv 
a második felvonásban -  mely egyszersmind legjobb a 
3 közül — tűnik ki legjobban és hogy Molnár ur előa
dása híven tiínteté fel e harcot, azt a gyújtó hatás fénye
sen igazolá. Petsrdi (Frederic) csinosan oldá meg épen 
nem könnyű feladatát.

Kedden: „Harcisa" Brachvogel ü felvonásos szín
müve. Fényes darab, melynek címszerepe fényes tehetsé
get követel, és hogy vendégművészünk ezzel rendelkezik, 
azt a mai est rendkívüli sikere ismételten bizonyitá. A 
lelkesedés legmagasabb fokra hágott, midőn Narcisse 
(,Molnár György) Quinault D )ris- sál (Ács Irma) megjelen 
Pompadour marquise (Lénádat) termében és ez utób
biban nejét felismeri; a jelenvolt díszes közönség pedig 
lelkes „éljen“-ekkel tüntető ki a magyar színművészet 
égyik legjelesebb tagját. Az ovatióból részüket dicsére
tesen kiérdemelték Lénárdné és Ács Irma.

Péntek, február 2-án: „Don Cauar de Basan" vé
tetett elő, melynek csakis Molnár György vendégjátéka 
kölcsönzött érdeket. Az előadás kezdetben kissé vontatott 
volt, de az utolsó két felvonás már jobban gördült.

Ma „III. Riehard király" került színre, melyről azon 
bán csak jöYő számunkban szólhatunk. db”

Á rv e ré s .
A Kaufmann-féle csődtömeghez 

tartozó zsákok, valamint az olaj
malom szerelvényei ós üres pet- 
rolenmhordók

f. é. febrnárhó 11-én
d. u. 3 órakor a helyszínén a leg
többet Ígérőnek és készpénz fizetés 
mellett árverés utján fognak ela- 
adatni.

Baján, 1877. febr. 3.

H E R Z O G  L Á Z Á R ,
tf tm e g g o n d n o k .

T, G.
Tisztelettel hozom köztudomás

ra, hogy f. évi januárhó 1-én

„ a  fehér k ere szth e z"
cimzett nagy vendéglőt Mohácson 
átvettem, hol jó ételek és italok, 
valamint jól és tisztán berendezett 
szobák 60 krért szolgáltatnak ki.

Mohács, 1877. januárhó.

Mély tisztelettel

Goldschinidt Lajos,
v » n d 4 g l ö $ .

Szerkesztői sürgöny.
Tihanyi. — Jövő számban.
B--k A—n. — Lapzárté.kor érkezett levelét kénytelenek 

valiak jövő hétig félre tenni. A netán addig változó viszonyok
ra tekintettél leszünk. Baráti Üdvözlet.

(T—r) B n. — Magánlevél megy.

Felelős tszerkesztö: E rd é ly i G yűl*.

Gyönyörűen kiállított
rom. kath. imakönyvek

ir ta : Beke K ristóf, plébános.
H indeu hazai könyórusnál kapható: 

Mennyei Mannánkért, 7 réffi, fűzve 1 frt.
Fél bőrben, tokban 1 frt. 20 kr.
Egész bőrben, tokban finom aranymetszéssel 1 í'rt80kr. 
Egész bőrben, aranymetszés, csat és kereszttel 

2 frt. 80 kr.
Zergebörben, csat és díszítéssel 4 frt. 
Finomabban készítve 6 frt.
Selyem-v. bársonykötés arany metszéssel diszit- 

ve 8—10 frt.
Mennyei Mannánkért,] Finora papírra nyomva 12-rétü. 
C d v O -á g ö , vénye, J
B iitos lelki vezér, \ gyedik kiadás. Ára füzye 1 frt 

Fél bőrben, tokban 1 frt. 20 kr.
Egész bőr, finom aranymetszés és tokban 1 frt. 80 kr, 
Acél kereszt és csattal 2 frt. 80 kr.
Zergebőr díszítéssel 3 frt. 40 kr.
Finomabb kiállítással 5 -6 frt.
Selyem- vagy bársonyköt s díszítménnyel 6 - 8  frt. 

Hennyei Mannánkért, 32-rétü, temérdek képpel di- 
zitve, papirkötés, tokban 40 kr.

Aranymetszéssel, tokbar 60 kr.
Acél kereszt, csattal l írt.
Zergebőr díszesen 1 frt. 50 kr.
Selyem-bársony diszitmé uynyel 2 frt 50 kr. 

Egyházi énekkönyv, kötve oO kr.
Honiokkomáromi emlcny, Kötve 40 kr.
Kis Róznánkert, kötve 30 kr., arany metszéssel 50 kr. 
kereszttel 80 kr.
W^Jdlts József .Képes népnaptara* 1877. évre, megjelent

30,000 példányban kötve 60, fűzve 40, kis kiadás 2.» kr.
WG*  Postai megrendelések a levél vétele után 

azonnal teljesittetnek.
W a j d i t s  J ó z s e f

2—3 könyvkiadó
»  * « 7-* a a I ■ a * a

OLCSÓ ÉS TARTÓS!

, Tem esvári Manó
cIpA gynra

Budapest, Király-utca 1. szám ajánlja
NŐKNEK:

Fűzős topánok Brünellből fénymázos hegygye),
szép t ű z é s s e l .................................................... 2 frt 70 kr

Fűzős topánok erős bőrből, fénymázos begygyei. 
szegezve és csavarral ellátva, kettőt talppal
gyakori használatra és esős id ő r e ................ 3 , — K

Topánok mézga betéttel BrQnnellből fénymázos 
hegygyei, magas szabással, finom kiállítással 3 ,  50 , 

Topánok mézga betéttel erős chagrain vagy bor- 
jubőrből, szegezve éB csavarral ellátott kettős
talppal, igen tartós és m e l e g ........................3 ,  60 ,

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

URAKNAK:
Topán ok finom chagrin kettősbőrből................... 3 frt GO kr
Topánok fénymázos vagy bagaria bőrből szegezett 

és csavarral ellátott kettős talpal igen erői t  ,  -  ,  
Topánok finom bőrből díszes fénymázos begygyei,

termek éB b álok ra.......................................... 4 * 6 0 ,
Topánok orosz íénymázos bőrből, szegezett kettős 

talppal, csavarral a legjobb lábbeli a nedves
időben, igen tartós és m e le g ........................6 ,  —

Vadász csizmák vízhatlan kettős bagaria vagy fény- 
mázos bőrből, hiromsior csavarral ellátott ket
tős ta lp p a l......................................................... 10 ,  — *

Ugyanaz orosz fénymázos vagy bagaria bőrből . 9 ,  — * 
Topánok fiuknak 'énvmázos vagy bagaria bőrből

csavarral ellátv:, kettős talppal........................4 .  — .
Topánok leányoknak Brünellből vagy bőrből igen

erős szegezett la lp p a l...................................... 2 ,  — *
Gyermekcipők Brünellből vagy bőrből szegezett

talppal igen t a i t ó s ........................................... 1 * 80 *
Topánok mainzi fénymázos teomi borjubőrből Bis- 

mark m intájú .................................................... 4 , 6 0 ,
... -  Készletei árjegyzékkel igyen és bérmentve. — Le

vélbeli megrendelések posta utánvét mellett pontosa eszkö
zöltetnek.

Nyomatott Paul Károly öivegyánál Baján.

A bajai takarék-pénztár
igazgatósága részéröl ezennel köz
hírré tétetik, hogy különféle elzá
logosított és 100 frtra beesült ezüst 
ós arany ékszerek f. ó. február 
7-én d. e. 10 órakor a Takarék 
pénztár helyiségében nyilvános ár
verés utján készpénz fizetés mel
lett a legtöbbet Ígérőnek elfognak 
adatni,

K elt Baján, 1877. február 2-án

A Haza életbiztosító ós hitelbanknak

Nem mulaszthatom el a Haza 
életb:ztositó és hitelbank igazga
tóságának ezennel köszónetemet 
kifejezni azon pontosságért, mely- 
lyel nőm, néhai Urag Hulde éle
tére biztosított

10.000 frt s. é.
mond tiz ezer irtot nőm halála 
után szabályszerűen hiány nélkül 
kezeimhez lefizette.

K elt Budapesten 1877. január 16-áu

Illosvay Sándor,
n,  p.

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

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

köz- és váltó-ügyvéd.

Nincs többé köhögés 
m<: n e

ju talm azott különlegességei.
Egger Codcon-me’l-pastillái dobozol bai használat1 

utasítással együtt 25 kr., 50 kr. és 1 fi tót: adagokban 
Egger niellszirupja zseb flaconban használati utasítás
sal együtt 60 kr. ós 1 frt. — Sokszorosan kipi óbált és 
több gyógyszerészeti korypheus által ajánlott szerek, 
köhögés, rekedtség, nyakbajok, nyálka, kopaszt?j-beteg 
ség, torok-csiklnudozás és minden katarrhus ellen.

Skatulyák, szállítások közvetlenül, a Codeo í-pilulúk 
utánvét mellett kaphatók skatulyánként 50 krjá,ra i ; leg
kevesebb 2 drb megrendelendő.

Frisen kapható Pollerman Bertalan és llomek 
Jézaef uraknál. 6-lu

E G G E R  A. Budapest, Erzsébettér 3




