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Előfizetési árak :
Egész érre . . .  fi frt. kr.
Fél é v i # ........................ a ,  60 ,
Negyed évre....................1 „ 30 „
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Hirdetési ü ijn li:
Uáromhasábos j etit sor . . . 8 kr.
Nyilttérben soroukint. . . . 15 „
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BAJA
vegyes tartalmú hetiközlöny.

M eg je len ik  m iniien vasarn ap .

Szerkesztői iroda,
liora a lap szellemi részét illető külde

mények íntézendflk: 
fö -u tou  317. az.

Levelek csak bementesen fogadtatnak 
el. Kéziratok nem adatnak vissza.

Kindóhi iratai:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba — Paul Károly özvegye 
könyvnyomdájába — küldendők be 

(Bódog-tér, Sclieibner-féle ház.)

I

Levél a  szerkesztőhöz.
Örömmel olvastam e lap múlt évi 51. szá

mában az „Ú jfajta szédelgésről" közölt cikket, 
habár a benne ostorozott visszaélések nem igen 
alkalmasak öröm ébresztésére, mert ha valahol 
kárhoztatandó a szédelgés, bizonyára az irodalom 
teréről kell azt, mint ártalmas gyomot, kiir
tanunk.

A képtelenségekkel spékelt és szörnyjelleme
ket festő olvasmányok korát éljük jelenleg, s en
nek okait, sajnos, nem egyes vállalatokban, ha
liam a butaságot vagyoaositó ferde intézményekben 
kell keresnünk, a minek fejtegetése azonban messze 
vezetne a tárgytól. Elég az hozzá, hogy a valódi 
intelligentiáju vagyonos osztálynak csökkenése s 
a kapzsiság utján vagyonosságra vergődő buta
ságnak szaporodása teszi azt, hogy a közönséget 
kereső iró kelendő portékát iparkodik gyártani.

Ez áramlat külföldről hozzánk is becsapott! 
különösen pedig az utóbbi pár évben a jutalom
képekkel való csábitgatás kapott lábra valami 
Beuzinger bécsi és prágai kiadó részéről, ki nem 
elégelvén meg a német és cseh közönséget, nálunk 
is kanalazni akar, és sajnos — kanalazott is.

A házalás (colportage) utján való könyváru
lás annyira elterjedt már külföldön s részben ná- ( 
lünk is, hogy az ellen küzdeni bajos, tekintve i 
pedig azt, hogy ez által oly helyekre is ju t i 
könyv, a hova különben tán soha be nem hatolt I 
volua, továbbá, hogy nincs oly rósz mű, melyből | 
valami jó t tanulni ne lehetne, a házalás által 
talán oly terek termékenyithetők meg nz irodalom 
számára, melyek eddig kopáron hevertek.

A  »Baja« tárcája.

Szerelmes levelek.
-  BESZÉLYKK.

Lespfts után franciából fordította: Tihanyt.

I. Levél Margithoz.
Midőn e kis levelet bontogatja, sohase törődjék 

vele, ki vagyok, mi vagyok? Elég tudnia, hogy szere
tem, és hogy viazonszerelmct nem merek remélleni.

Ha épen tudni akarja mivoltamat, válaszszou va
lamit. a mit legjobban szeret, egy kedves madárkát, vi
rágot, valamely édes illatot, vagy bármelyik kedves dalát.

Szeretem önt, és ezt mimlek'huk bevallom, még 
imádójának is; igen , mert az én szerelmem másféle; 
olyan mint egy jó testvéré.

Tudom, hogy ön szép,szellemdús, jó! Tudom, hogy 
szereti a szép pajkos ifjakat — én egészen más vagyok. 
Látja, édes Margit, a poéta inkább szellemiségekben 
keresi a feltűnést, és semmi áron sem akarja szárnyai
val a földet érinteni.

Ön szőke mint Fernarina, elragadó mint egy hel
lén nő, magas, karcsú, szoborszert Talán azért szere
tem ? Nem. Ezért sohasem tudnám szeretni.

Ha meglátna, bizonyosnn rútnak, unalmasnak 
találna, sőt még ki is nevetne. Nincsenek is igényeim. 
Egész vágyam szerény, tiszteletteljes közeledés.

Láttam önt néhányszor; ne kérdezze hogyan és 
hol ? Arcom sohasem szokta elárulni szivem titkait, 
így, ha önt távolról, ismeretlenül szeretem, tán fog egy 
kis vonzalmat érezni hozzám.

Ne gondolja Margit, hogy én életmódját, állását 
uem tudom, és tudván, nem becsülöm. Igazán nem kér
dezősködtem, mégis megtudtam. Kegyed egy divatáru 
kereskedésben varrogat. Reggeli 8 órakor már munkához 
já t ; kedves muuka : csokrok, szalagok, a szép ajkakról

Delectando docere régi elv, s az erkölcsisé- 
get méltányló és a valószínűség határán túl nem 
haladó regényekkel leginkább valósítható.

De az említett külföldi szédelgésnél legelő
ször is boszantó az, hogy inig hazánkban minden 
jóravaló iró a nyelv mívelésére törekszik, e kül
földi árucikkek annyira kificamítják szép nyelvün
ket eredetiségéből, oly botrányos fordításban jelen
nek meg, hogy olvasásukkor a magyar nyelrérzék 
felháborodik. A  szédelgés pedig főleg a jutalom
képekkel történik, melyek értéktelen szinnyoma- 
tok, mert a kiadóra nézve ez is nagy nyerészke
dés tárgya. Megtörténik, hogy mintául szép képet 
mutatnak, a jutalmul adott kép pedig csak váz
latára nézve hasonlít hozzá.

Elvégre a jutalomképekkel való ösztönzésben 
sem volna megróni való, ha megfelelnének az 
Ígéretnek, mert a művészet az irodalommal rokon 
s a szép iránti érzéket ápolja. De megrovandó 
az, ha pl. 2 frtért oly képet ígérgetnek, melyet 
12 frt értékűnek állítanak s nem ér 50 krt.

Ily visszaélések ellen azonban nézetem sze
rint az irodalom szava nem elég hatásos gyógy
szer, mert ez a közönség ama részéhez hat el, 
mely többé-kevésbé maga is megtudja magát óvni 
a kizsebeléstől, a mennyiben raüizléssel bir. E  
mellett a nagyobb rész védetlenül marad, mert 
az irodalom szava nem ju t el hozzá, nem rendel
kezvén a háza'-ás közegeivel.

A  szédelgést saját terén kell felkeresni és 
saját fegyverével megverni, a mennyiben jobb 

* irodalmi termékeket nyújtunk s valódi inűbecscsel 
biró jutalomképeket adunk.

egy-egy vidám dalocska kíséretében. Este felé egy úr 
látogatja meg önt; ön nyájasan karjába fogódzik és 
elsétálnak, hova? Miért kérdezném? Szeresse ifját, Mar
git. Szeressen azonban eu. ein is, hisz én nem akarok 
kedvese lenni; mert én nem vagyok sem férfi, sem nő, 
— hanem egy vándor gondolat; nem vagyok a jelen, 
hanem a jövő, -  nem vagyok valóság, csak érzés 1

E levelet önnek egy siketnéma adja át, ki engem 
sohasem látott, az. Írás nem enyém, nem az én kézira
tom. Ha elolvasta, égesse meg.

II. Levél Margithoz.
önnek tegnap sajátságos esete volt, ablaka füg

gönyét letépték ; — midőn sétálni ment, arca sajátságos 
fehér volt, — miért rizsporozza úgy be ? Aztán minek 
az a sok szalag, kirívó cicoma? No ne haragudjék, hogy 
oly vakmerő vagyok hisz én óhajtom, hogy mulasson 
a mint tetszik, nem akarok morális leckéket sem adni; 
de a nevetségestől szeretném nugóvni. Még egy atyai ta
nács : önnek olyan termete van, mint egy hercegnőnek, 
miért fűzi úgy be magát ? Ne tegye többé.

Képzelem, mily vizsga szemmel nézi, valljon nem 
látja-e meg valahol titkos levelezőjét? És csakugyan 
lát egy-egy gazdag orosz birtokost, valamely kövér nyárs
polgárt — az egyik sem vagyok 1

Jobb is különben, kedves kis testvérkém, ha isme
retlenek maradunk. Ne gondolja ám, hogy én valami 
kegyetlen, érzéketlen ember vagyok. Ha tudná, mennyit 
sobajtozom, — mily melegséggel ismételgetem nevét: 
Margit, Margit!

Ez második levelem. Ha félbe kellene hagynom, 
ha önnek terhére lenne e levelezés, kétségbe esném. 
Ah 1 igaz, van még egy mód. A keletiek, a szerelem 
tanárai — már régóta a virágok abc-jét használják. 
Akarja ön ezt? Épen május van. Az év is keziiukre 
játszik -  ha holnap egy nevét viselő virágot*) tűz fel

♦) M»r|uerit«=százseor»*ép. Fordití.

Ily vállalat alapult tavai Mehuer Vilmos 
budapesti kiadónál, s megkezdetett oly fordított 
regénynyel (Szulejka), melynek szerzője a nagy 
német közönség előtt szép hírnévre te tt sztrt 
minden rendű s míveltségü olvasókra nézve é rt
hető s vonzó irályával. A regény a török és orosz 
birodalom múltjából van meritve, s a jelenleg 
fenforgó politikai kérdésekre is viiágot vet, külö
nösen a török viszonyok beható tanulmányozása, 
c nemzet igazsághű jellemzése által.

E  regény szives fogadtatásra ta lált s mivel 
a hozzá jutalmul adott képek jeles festészek mü
veiről készült olajszinnyomatok és bolti áruk kü- 

j rülbelül annyi, hogy a vevő e képeken a regény 
árát gazdálkodja meg, a raüértő közönség körében 
is számos pártolókra lelt.

E  vállalattal már jelentékenyen meg le tt 
csökkentve a külföldi szédelgők hitele s az idén 
úgyszólván é et-halálhare keletkezett belőle.

A  most említett budapesti vállalatban ugyan
is az előbbi regény szerzőjének másik történeti 
regénye a „Gályarab" (Dér Galeerensclave) indult 
meg, mely Velence köztársaság múltjából van 
meritve s tárgyára nézve a legszigorúbb erkölcs- 

■ biró sem tehet kifogást. E  regény hőse az önzet
len, mondhatni makacs becsületességü jellem min
taképe.

A  külföldi kiadó ennek hírét vevén, a léte- 
! lét veszélyeztető hazai vállalatra öldöklő csapást 
i akart mérni az által, hogy ugyanazon müvet 
! közli kificamított nyelven s „Kalózkirály" címmel 

ellátva a magyar költészet szűzies korára emlé-

hajékül: egy harmadik levelemet is veendi. Oh nap 1 
vigyázz a kertek és mezők százszorszépeire !

III. Levél Margithoz.
Hogy mit kívánok ? Mi lesz jövöm ? Keblemben 

vulkán dühöng, szivemben egész vihar van, én a halan
dók legszerencsétlenebbikc vagyok — tegnap egész nap 
viselte a virágot. . . .  Mit jelentsen ez t Talán szeret ? 
De miért szeretne? Szegény leány, bizonyosan valami 
kedves ideált teremtett képzeletében. Félek, hogy úgy 
van, és öu nagyon keserűen fog csalódni.

Legjobb lesz szakítani, nem írok többet. Megis
merni sohasem fog, e reményről mondjon le örökre. 
Isten áldja meg, kedves Margit, kit e földön legjobban 
szerettem !
Egy ablakba tett levél ahhoz, k i többet im i nem akar.

Három levelét vettem, s most már csakugyan el
hallgatott. Kicsoda ön, ki igy megzavarta nyugalmamat? 
De legyen bárki, én megszerettem. Húszszor is át meg 
átolvasom imádott levelét, töprengek, ki lehet az iró — 
tájdalom semmi, semmi nem jött felvilágosítani 1

Elmentem Lenormand kisasszonyhoz, ki belát a 
jövő titkaiba, — száz frankot kért a jóslatért. Hosszú 
gondolkozás után igy szólt:

— Önnek két kedvese van.
— Igen, viszonzám én.
— Az egyik, a kit nem szeret, barna.
— És aztán, asszonyom . . .
— A másik - a másik . . .  a kit Bzeret, halvány, 

szenvedő —
— Miért szenved, asszonyom ?
A jósnö uj kártyát vett elő.
— Leányom, vegye vissza pénzét, — vannak a 

kártyában ilyen ritkán előforduló kényes dolgok ; im itt 
egy példány. Én önnek nem jövendölhetek.

— Tehát semmit sem fogok megtudni ?
— Semmit.



keztotő ,Tihsmér“ ni* alatt eredeti regény gye- 
nánt árulja.

A ki a müvet olvasta, kalózkirálynak nyo
mát sem találja benne, hanem igenis szeplőtlen 
jellemű hőst, a ki mindenütt védi az ügyefogyot- 
takat, az ártatlanságot s hazáját megmenti a
rémuralomtól.

A kiadók szoktak ugyan hirdetményeikben 
zajt ütni, a valónál többet is mondani, de néze
tem szerint lelkiismeretlen fordító az, ki a „Ge- 
schfift“ szempontjából magit a müvet is elferdíti.

E felvilágosítással az igazság érdekében tar
toztam, mert úgy a tavali, mint ez utóbbi nmv. 
is én fordítottam, valamint az egymással jelönié- 
küzdő két rendbeli vállalat közti különbséget tü 
zetesen ismerem.

Óhajom az, hogy c küzdelemben a magyar 
vállalat vergődjék előnyre s kiszorítsa az idegent, 
mely csupa nyerészkedési célja mellett még nyel
vünket is kíméletlenül rontja.

Ásványi Ferencz.

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

V irte r K ároly.
(Folytatás.)

II Campanile közvetlen szomszédságában van a 
Szt.-Márk temploma, vagyis kérem ez kevés — 
basilikája.

Szt.-Márk a velenceiek védszentje, Szt.-Márk ne
vének hangoztatásával harcolt a régi Velence, mikor 
még köztársaság volt.

Hagyjuk azonban a történelmet s mielőtt belép
nénk a basilikába, tekintsük azt meg kívülről. Monu
mentális épület, római s byzanti Ízlésben épülve. Öt 
kupolája az ég felé büszkén emelkedik. Főbejárata fö
lött van a történeti neve/ •tességü 4 érc-ló, mely 
alulró! is életnagyságban iú~v ‘k ; a monda szerint ezen 
■4 érc-ló még Nero diád.-*-muv * aélycit ékesítette.

A , í.iplomba lépve eh.', adha tjuk : ez csakugyan 
érdemes üiva, hogy Isten h:..; Aiak neveztessék; híres 
mesterek fresco s szobor müvei egyaránt diBzesitik a 
belterjet. A lábra vigyázni kell. mert a mozaikon köny- 
nyen elcsúszik, pedig e mozaikot 600 évvel ezelőtt 
csinálták s az még máig is szép s az idő vasfoga vajmi 
keveset árthatott neki.

A föolfcr alatt nyugszik Szt.-Márk evangélista 
földi maradványa; nem csoda, ba annyi jámbort térden 
állva lát az ember imába merülve.

E nagyszerű templomnak további leírásába azon
ban nem bocsátkozhatom, mert ahhoz nagyobb müérte-

Ezíel visszaadta az áuyu tott pénzt. Kimondhat- 
lan szenvedtem. h ír  \ eim közt kerestem enyhet — elő
vettem „Heloise éb Abélará" leveleit, mennyit sírtam 
én a szegény apátnó sorsán - -  ki egy szent férfiút, 
egy lelkiatyát szeretett. Oh, de én egy árnyat, egy szít 
viszhangját szeretem I

Nyolc órakor hagyom «1 mindig az üzletet, ha te
endőim elvégzem, ismét csak tirok. Kérem, térdeimen 
esedezem, küldjön néhány sort.

M a r g i t .
Margit 11. l'vele.

Bár nem akar megismer d, bemutatom magam, 
úgy a mint vagyok: Árva vagvok, szüléimét sohasem 
ismertem, annyit tudok róluk, hogy nagyon szegények 
voltak, tiz éves koromban már egy divatárus nő boltjá
ban szolgáltam b hordozgattam illatos leveleket a kis
asszonynak. Nagyon szűkén kell a élnem : elcsodálkoztam 
kisasszonyom kényelmén, selyem ruháin, ékszerein. — 
Türelem, Margit — mondogató nekem — neked kék 
szemeid vannak, hajad fekete, bőröd finom, türelem — 
csak türelem !

Tizenöt éves koromban első leány lettem a bolt
ban. Mindenki tőlem vásárolt, az én szalmakalapjaimut 
szerették legjobban, csak az a fátyol tetszett, melyet 6n 
varrtam. H it frankot kerestem naponkiut, de ez nem 
tartott soká. A szent történetben olvasunk Egyptom hót 
sovány, hét kövér esztendőjéről. Fájdalom, ha nálunk az 
első belép : maradandóvá leszen. Nem képzeli ön, mily 
nyomorunk van, ha egyszer kezdetét veszi. Nem volt 
tüzem, ken)erem, ruházatom. Ágyamban hosszú, hideg 
téli éjen hányszor könyörögtem a jó istenhez, vegyen 
magához l

Szomorú napjaim egyikén levél esett lábamhoz.
Ki irhát nekem ? Mit tartalmazhat a levél ? El

akartam olvasni, de szemeim elhomályosodtak, — az au
lákhoz közeledtem s alig bírtam kiáltani: Segítség 1 
segítség I Ablakomhoz lajtorja volt támasztva, én a ma

lem volna szükséges, nekem is meg kellett elégednem 
azzal, mit laicus szemeim láttak s felfogni tudtam.

Szt.-Márk basilikája mellett vau az úgynevezett 
torony-óra, mely művészi alkotásáról nevezetes. Az 
épület tetejére van ugyanis illesztve egy nagy harang 
s két érc Vulkán hatalmas kait. pácsokkal veri azon az 
órákat s negyedeket; bizonyos ünnepek s ünnepélyek 
alkalmával azonban megjelenik a 3 napkeleti király is 
s Máriának hódolatát mutatja be ; mindez természetesen 
gépezet által lesz előidézve.

Ide nem messze s ugyancsak még mindig a Szt. 
Máik terén vau a Doge-palota is, főhomlokzata azon
ban a nagy csatornára néz.

Eredete visszaesik Velencze fénykorára. Góth és 
vclenczci Ízlés váltakoznak rajta, egymást kiegészítik s 
emelik. 107 oszlop tartja össze a merész iveket.

A hatalmas dogék már örök álmaikat alusszák, 
halálitéletek már nem hangzanak a termekben, a kinzó 
kamarák s setét börtönök egészen néptelenek lettek, a 
halállal küzdők fájdalmas nyögései sem hallatszanak, a 
sóhajok hidján már nem a kivédendők, hanem touristák 
já rnak : szóval csendes lett a palota, a fényes termek 
már csak az összehalmozott műkincseket őrzik, a be
lépés felügyelet alatt szabad; lépjünk azért mindjárt a 
hajdankori nagy tanács-terembe. A dogék arcképei, az 
elsőtől az utolsóig egymás mellett foglalnak itt helyet 
kellő magasságban, jó szem kiveheti vonásaikat, minden 
fő megannyi tanulmány alak; büszkeség s határozottság 
a kegyetlenségig: a fő jellemvonást képezi ez arcokon- 
Tintoretto, Veronese Pál s több jeles olasz festő re
mekműveit mai nap is bámulja laicus úgy mint mílértő 
<6 teremben.

Az arany ékítményeket az idő meghomályositotta 
ugyan, de azért minden szép és nagyszerű még i t t ; a 
históriai emlék pedig még neveli becsét minden meg
őrzött tárgynak.

A leirt fény és pompának ellenkezőjét találjuk, ha 
a doge-palotához tartozó kinzó kamarákat s setét bör
tönöket tekintjük meg.

Borzadás fogja el az ember lelkét, ha fáklyafény 
mellett magyarázza a cicerone, hogy itt nincs hely, me- ( 
lyet embervér ne áztatott volna.

Velencze vérbirái kiözó eszközök alkalmazása 
mellett vallattál: a vádlottakat s rendesen megtalálták 
is a bűnöst, mert nem csoda, ha a hóhér kínzásaira 
olyan vallomást tett kiki, amilyet csak akartak belőle 
kisajtolni, saját beismerés alapján pedig halálra volt 
Ítélhető bárki; de hány ártatlan politikai vádlott, hány 
szabadságért küzdő nemes szív Yagy emberi boszű áldo
zata is vérzett el e szűk börtön folyosókon, honnét a 
fejétől megfosztott test egyenest a csatornák mélyében 
találta vég nyughelyét I

És ezen kiDzó kamarákat akkor még is az igaz
ság kamaráinak nevezték. Mily rút’arculcsapása ez az 
igazságnak, — ezen igazság kamarájába bejuthatott a 
legjobb is akkori időben. Elég volt egy névtelen levelet 
becsusztatDi az érc oroszlán szájába s az iratban vala-

gasban lebegtem, mintha valami a felhők felé vont volna 
— elvesztém eszméletemet.

Magamhoz térve paradicsomban voltara. Fényes 
ágyban feküdtem, gazdag bútorzat, nehéz függönyök, 
vakitó világosság............

Mit mondjak többet? A bedobott levél szerelmi 
nyilatkozat volt. A kisasszonynak igaza volt; kék sze
meim, sötét hajam nem hagylak soká nyomorban. De 
én nem szerettem azt, ki vagyonát lábaimhoz tévé: 
hanem ö mindent eltűrt, sohasem panaszkodott, bármint 
bántam vele. Oh, ha tudna, mennyi mindennek birtokába 
jutottam — de nem becsültem meg, csak azon néhány 
fillért őriztem, csak abból adakoztam a szegényeknek 
melyet munkámmal szereztem.

IV. Levél Margithoz.
Hogyan fejezzem ki ürömömet, drága Margit ? ön 

ismét felvette az ártatlanság fehér ruháját — ön sza
kított a gróffal ? Elhagyta fényes lakását, ledobta csillogó 
öltönyeit? Ez szép vűt öntől, nagyon szép.

Boltban láttam dolgozni, úgy állott ön, mint egy 
kis Murillo szűz. A szegénység felemelte. lm itt küldök 
50 fraukot, nem akarnám nagy szükségben tudni. Elfo
gadhatja pirulás nélkül. Minden levélben kérdi mi va
gyok, és még reménye van engem megismerhetni . . .

Hagyjon fel e csalfa álmokkal, — nem fogok alá- 
szállni ama magas helyről, melyen élek. A világi dolgok
kal nem érintkezhetem.

Minek Önnek az arc, az alak, ha a szivet birja ? 
Isten láthatatlan és mégis szeretjük. — Éjjel ne Írjon, 
a gyertyavilág rontja a szemet, á1 íratlanná tesz. Ne 
keresse úgy hozzám intézett leveleiben a styltl írjon 
egyszeriieu, a mint tolla alá jön, bízzék bennem. Végre 
fogadja hálámat, - -  utolsó levelével nagy kincset küldött 
nekem, egy fonatot gyönyörű hajából. Az őröm elvette 
eszemet - térdre hullottam, hogy kifejezhessem bol
dogságomat. Fogadjon el tőlem viszonzást, de ne szé- 
gyelje magát, ne haragudjék, édes kis testvéremI

kit politikai vagy bármily bűnről vádolni; a hóhér ál
tali kinzatás beismerésre bírta a vádlottat.

Ha egy rövid időt fordítunk e börtönük megtekin
tésére, vágyakozunk onnét el s napvilágra jönni; nap
sugár s szabad levegő, akkor tudjuk csak ezeket kellő
képen megbecsülni, ha nélkülöznünk kell azokat!

Még mindig Szt. Márk terén vagyunk. A lmjduni 
nagyság palotájának ép Atellenében van a mostani nagy
ság palotája: palazzo reale; ott ó, itt uj Ízlés mindenütt) 
nem mondhatjuk azonban azt, hogy az ó nem szép s 
az uj mindenben szép volna.

A királyi palota egy hosszúkás 2 szoba soros épü
let, egyik szoba sor a nagy csatornára néz, a másik a 

i Szt. Márk térre. Ha a szobák hosszú során az cgyirány- 
ban levő ajtók kitárvák, az első szobában álló az utolsó 
szoba ajtajában álló embert csak kicsiny gyermeknek 
nézi.

Fény és pompa, az újabb ízlés remekeivel van a 
királyi palota dúsan megrakva; itt minden arany, se
lyem, kristály. Való és finom mindaz, mit a szem lát, és 

I e termeket nem lakja senki, ritkán jő ide az uralkodó, 
a telinek drága szőnyegeit, e szerint jobbára csak a tou- 
risták cipői koptatják.

Hiába, ilyen az élet és a sors, egyik nem képes 
uradilmnit és termeit bejárni, a szegény viskóját elár
verezik feje fölött.

Ha a Szt. Márk terén járunk, nein kerülhetik el 
figyelmünket n szürkés szinü galambok.

Ezrivel lepik el ezek a tért s épületeket, és oly 
szelídek, hogy vigyáznunk kell, hogy valahogy rájok 
ne lépjünk. Ha pedig morzsát vagy valamely más élelmi 
szert dobálunk nekik, kézre s vállra repülnek. E ga
lambokat nem bántja senki, a kegyelet őrzi őket, ma
guk pedig a közellevó épületek s tornyokban fészkelnek. 
Mondják régi időben, egy hadjárat, alkalmával, a posta 
galambok nevezetes s jó szolgálatokat, teltek Velencének, 
azóta tartja s eteti utódaikat a város. 1849-ben, midőn 
Velencét ostromolták és az élelmi szerek már kifogytak, 
piég akkor Bem bántották e galambokat.

(Folytatjuk.)

A fővárosból.
Budapest, február a. *)

Háború van a fővárosban. Nem azt a háborút ér
tem, melyet a rendőrség bölcs taktikája alkotmányelle
nes elveknek keresztelt nemzeti érzelmek ellen indított, 
hanem azt, melyet Carnevnl herceg a hosszú téli esték 
unalmának üzent.

A redoute Janus-ajtai kitáivák, Ráez Pali lelkesül
ten húzza az „indulót11, toborzó zászlók hivogatólng lo
bogtatják szárnyaikat, talpra a ki csak bir, itt az idő : 
most vagy soha!

Itt, a parquettirozott harctéren, kezet nyújtanak

•) Tárgy halmaz miatt múlt számunkból kimaradt. Szerk.

Margit 111. levele az ismeretlenhez.
Nagyon gyönge vagyok, barátom, alig tudok be

szélni, annyit köhögök, olyan nehezen veszek lélekzetet, 
valljon mi lehet ez ? Ön, ki már hat hő óta szivem or
vosa, nem tudna megmondani ? Olyan bús vagyok, kedves 
barátom, talán ir m látom többé kinyílni a százszor
szépet, — nincsen álmom, naponkint látom pirulni a 
hajnalt, látom hullani a virágokat, mintha mindegyik 
egy-egy rész lenne életemből. Egy gondolat vigasztal, 
életemben nem akar látni, majd hu most meghalok, ott 
túl találkozunk ? Ön el fog jönni síromhoz, hallgatni 
fogja, mint sir lelkem — olyan jó lesz majd ott imádkozni! 

+ *

E levél Margit utolsó kézirata volt. Ott feküdt 
ágyában . . . arca halvány volt, lélekzete rövid, szemei 
sajátságos tűzben égtek.

Az orvos ágyához lépett.
— Mit kíván, kisasszony ?
— Virágot, sok virágot.
— Hiszen tél van, a virágok meghaltak.
— Tél van már ?
— Igen, majd tavaszszal szedhet kegyed a mező

kön sokat, a mennyit csak akar.
Margit búsan lehajtá szép fejét.
— Oh, tavaszszal már ott nyugszom anyám mellett.
— Bohó, -  raondá az orvos, megfogva jéghideg 

keiét - -  meglátja csak, milyen vidáman fog sétálgatni 
künn a mezőn.

Ezek után az orvos a belépő lelkészhez fordult
— Alig él még egy órát.
Az egyház szolgája és a haldokló együtt maradtak* 

Atyám ! inondá a leányka adja tel nekem 
az utolcó szentséget, mert én meghalok.

Az isten megmenti, gyermekem -- mondá a



egymásnak a legnagyobb elvi ellenségek, karöltve já t 
a vidor jogász a komor bölcsészszel, a technikus a me
dikussal, az atlethaa bölcsödével, — hogy is ne, mikor 
közös az érdek, közös a cél, közös a deficit.

Hiába — nem megy, nem megy.
A bálbizottság buzgalma határtalan, a lady-pat- 

ronesse szeretetreméltósága köveket olvaszt, a rendezők 
nyájas serege tenyerén hordja körül a publicumot, — 
és még sem megy.

Terpsichore oltárán ne égjen hát többé áldozat ves- 
ta-tüze ?

Ennek a múzsának is megástuk tehát sírját?
Az ifjúság kebelében halt-e ki a lelkesülés, a kedY, 

a vidorság vagya papák zsebében állott-e be az apály? 
Nem merem határozottan eldönteni, de tudom — mert 
érzem — azt, hogy a fővárosi ifjtiság, az utóbbi időben 
hazafias s nemes intentióinak elnyomására irányzott m n- 
g a s a b b pressiók által, ha nem is elcsüggedve, de min
den esetre mélyen megbántva s önérzetében sértve 
mindinkább visszavonul azon köröktől, melyek neki az 
erőszak fegyverével hadat izentek.

A mi pedig a másik alternatívát illeti, annak 
oka talán a még mindig fény s pompának tömjénzö kor
szellemben sarkal, melynek niveuujára emelkedni vajmi 
kevesen tudnak már.

Midőn e sorokat írom, az egész város a legna
gyobb aggodalommal tekint a távol kelet felé, hol az ifjú
ság küldöttsége időz. Azon napon, melyen őrömtől do
bogó keblünkre véltük őket már ölelhetni, kaptuk a le
verő de egyszersmind megnyugtató liirt, hogy egy iszonyú 
tengeri vihar közepeit három uapi életveszélyes hányattatás 
után szerencsésen vissza érkeztek — Konstnntinápolyba.

Elindultak-e már onnan, avagy a kiállott fáradal
makat pihenik-e még ki? ez óráig bizonytalan; ma fog 
aöO-asbizottsághollétükröltáviratilagtudositást. szerezni-

És ezen aggodalmak közepett még azon remény
ben sem szalud magunkat ringatnunk, hogy kedves ba
rátainkat, a magyar nemzet osztatlan bizalmát s rokon- 
szenvét bíró küldöttséget ünnepélyessen fogadni meg 
lenne engedve, mert a kormány bölcs politikája nagy
mérvű intézkedéseket tesz, hogy a szívélyes és rokon
szenves fogadtatásban rejlő demonstratiónak elejét vegye.

ök, kik az egész uemzetre annyi fényt és dicsősé
get árasztottak, kik az ozmánokat, apáthiájukból feléb
resztve önerejük öntudatára emlékeztették, a hirtelen 
beállott fordulatnak fő tényezői voltak, nem érdemlik 
meg, hogy egy forró kézszoritással köszönetét szavaz
zunk nekik ?

És ha elég szerények volnánk megkérdezni, hogy 
ugyan miért? — azt válaszolják nagy bölcsen, hogy 
mi ezt még nem értjük, mi csak menjünk könyveink
hez. — *)

Örömmel tudósítóm e lap tisztelt olvasóit, hogy 
Baja város derék fiának, Kohti Gusztáv ügyvédjelölt 
úrnak — ki szintén a küldöttség egyik tagja — igé-

•) Azóta a helyzet változott. Szerk.

lelkész szomorúan, keze remegett s ujjai közül egy 
s z á z s z o r s z é p  hullott a párnákra.

— E virággal fognak eltemetni I — monda Margit 
hevesen, csókjaival borítván el a kis százszorszépet.

— Úgy lesz, — mondá a lelki pásztor — és valami 
hullott a leányka kezére.

Vájjon nem könnyek valának-e ?
— Most atyám, tintái, papirt; az idő halad.
— -  Mit akar tenni ? kérdé a pap.
— Szóltam már önnek ismeretlen barátomról ?
— Igen, és e szűzies, gyöngéd vonzalom megnyerte 

az ur tetszr .ét is.
— Istenem, hogy nem akar mutatkozni, hogy nem 

láthatom ? — S ezzel remegve irta e néhány szót: 
„Jöjj — siess — még láthatiz . . . szeretlek** — Iste
nein, atyám, atyám, siessenek, oh csak még ide érne 
addig . . .

— Tehát mindeD áron látni akarja ?
— Ez imám, de az Isten nem hallgat reám.
— Leányom, ne kételkedjél benne, — szólt a 

lelki pásztor — ö meghallgatja a könyörgőket! Ezen 
levél szükségtelen. Azon ember, ki önt imádja, kinek ön 
minden gondolatja, az a titkos barát: én  vagyok, az 
Isten szerény szolgája, ki itt sir, térdre borulva . . .

Margit ajkán e Bzavakra boldog mosoly lebegett, 
Bzemci örömtől sugároztak, lehajlott, hogy a kit oly 
tisztán szeretett — homlokát ajkaival érintse, -  de e 
közben leszállóit az angyal — és Csákjaival a kis leány 
lelke is e l rö p ü lt------- -----------------------------------------

ictét bírom, hogy úti rajzainak közrebocsájtásánál j e 
lapról megfeledkezni nem fog. —

Az én kedves Baja városom egy szerény magán 
körben diadalt fut a múlt napokban. Engedjék meg, hogy 
röviden tudomásukra hozzam a tényt.

Vig baráti körben ülve szülővárosaink kerültek sző
nyegre; ifjúi hévvel s kegyelet parancsolta lelkesültséggel 
beszélt mindegyikünk városáról, hogy az elsőség babér
jai neki Ítéltessenek oda............

A polémia véget nem akart érni, mig egyikünk 
azon ajánlatot nem teszi, hogy egy kijelölendő napon 
mindegyikünk arját városának nevezetességein egy fel
olvasás keretébe illesztve, az elsőség arany-e,Imájának 
odaitéltetését ettől lég) ük függővé.

Általános tetszéssel fogadtatott ez indítvány.
Ez egyszer valóban kissé megvoltam akadva váro

sunkkal.
Miről zengjek én, hogy a babérokkal városom ne

vet koszorúzzam fel ? A mi sétaterünket „rcitschulnak** 
szokták nevezni, s társadalmi életünk gyupontjául elég 
vakmerőén a tekeasztalt mondják; szellemi életünkről 
azt regélik, hogy parlagon hever, színházunkról pedig 
azt, hogy rendesen üres.

Ily tényezőkkel nem szállhatók versenyre — gon
doltam magamban — s már-már ki akartam lépni a 
versenyzők sorából, midőn egy gondolat villant meg 
agyamban, mely előre is n diadal zöM ágával kecseg
tetett.

Hogy is tudtam megfeledkezni egy percre csak 
ama kincsről, melynek birtokában van városunk, melynek 
mindegyik gyöngyszeme: egy bájos hölgy ?!

Elvezettem versenytársaimat képzeletem szárnyain 
városuuköa, s utcáról utcára menve, bemutatóm nekik 
a mi büszkeségünket.

És nem hagytam ki egyet sem.
Lefestettem előttük azt az X.-utcai kis tündért, 

kiuek ablakai előtt mindig félve suhantam el, nehogy 
megigézzen bűvös dalával, mint a monda syrénéje. Be
mutattam azt a gyönyörű Y.-utcai szépet csillagtüzü 
szemeivel, karcsú termetével, kit a m i mythologiáukban 
Junónak neveztünk. — Megemlékeztem ünnepelt Tónu
sunkról is# azokkal a gyönyörű szőke fürtökkel, kinek 
örökké mosolygó arcában, annyi a bfiv s kellem, hogy 
egyszer meglátva, feledni nem tudjuk . . . s igy tovább 
— egytől egyig . . .

Lelkes taps, szűnni nem akeró éljenzés volt ju 
talmam. Talán mondanom sem kell, hogy az elsőség 
koszorúját én# azaz ö n ö k  vívták k i , b á j o s  o l v a s ó -  
női m,  s midőn e koszorút ünnepélyesen átnyújtani van 
szerencséin, fogadják szívélyes üdvözletemet diadalukhoz.

És azóta nem egyszer emelnek barátaim poharat 
Baja város szép hölgyeire !

Űrnek Ármin.

Különfélék.
— Műkedvelőink jövő hó 10-én Tóth Kálmánnak 

„Nők az alkotmányban“ cimü vigjátékát adják elő.
-- A bajai polg. lövész-egylet által február 1-én 

tartott táncvigalom alkalmával befolyt a belépti di, altból |
165 frt. 20 kr., felülfizetésekből 25 frt. 40 kr és 1 db. , 
arany. — Felülfizettek: Klennntz Józsa úrnő 1 crb. | 
arany, id. Túry Mátyás úr 5 frt., Latinovics Gátőr úr 
3 frt.’80 kr., Szutrely Lipót úr 2 frt., Kerék József úr 
1 frt. 80 kr., Koilev Imre úr 1 frt., Állaga Ottó úr 1 
frt., Éckcrt Mariska úrnő 1 frt., Latinovits János ügy
véd úr 1 frt., Bodrogi Gyula úr 1 frt., Olay Lajos úr 1 
frt., Paukovits Ernő úr 1 frt., Spitzer Mór úr 1 frt., 
Drescher Lajos úr 1 frt., Sclmetzer Ferenc úr t frt, Pa
jor Lajos úr 1 í r t . Schumacher Frigyes úr 80 kr., ifj. 
Túry Mátyás úr 5Ó kr. és Iladzics Péter úr 50 kr, mely 
gzives adakozásáért az egylet forró köszönetét nyilvánítja.
A kiadások 178 Irt. 78 krt. tévén, maradt tehát tiszta 
jövedelem 11 Irt. 82 kr. és L drb. arany. ________

— Gyászosét, Folyó hó 8-án kísérte a gyrau. ifjú
ság volt társát, Ditolián Kálmán egyetemi hallgatót, a 
szt. Rókushoz címzett sirkertbo. Rokonai, barátai, is
merősei és számos részvevő, szomorodott szívvel járult 
a gyászkisérethez. Sírjánál Eckert János ur tartott 
épületes és megható beszédet. — Béke lengjen a korán 
elhunyt ifjú hantja felett I

__ A bajai takarékpénztár csütörtökön, vagyis
februárhó 22 én tartja ez évi rendes közgyűlését.

— Értesitéi. A bajai in. kir. állami tan tóképez- 
dében a tavaszi t.nképesitö vizsgálatok f. év inai t. 26. 
és 27-én fognak megtartatni. A folyamodványok, me
lyekhez a keresztlevél, tanulmányairól és eddig folytatott 
pályájáról s erkölcsi magaviseletéről szóló bizonyítvá
nyok csatolandók, az igazgató-tanácshoz címezve legalább 
14 nappal előbb beküldendők. — Baja, 1877. febr. 9 —
A tanfelügyelő úr megbízásából: S a m u  J ó z s e f ,  
igazgató-tanár.

— A gőzhajók ismét közlekednek, egyelőre követ
kező menetrendben : Bajáról Mohácsra szerdán és szom
baton d. u. 2 ólakor, Bajáról Budapestre hétfőn és 
csütörtökön legeli '/a 6 órakor. — A hajók Budapestről le
felé reggeli 7 órakor, Mohácsról felfelé reggeli 4 órakor 
indulnak.

— Színtársulatunk tegnap Dununau-nal fejezte be 
az idényt ős holnap Kalocsára rándul. Több szerencsét 
kívánunk az uj állomáson l

Ihküldotett az Orpheus zenemű folyóirat 3-4. 
kettős száma következő tartalommal: Hl dalmű egyve
leg Javotteból átírta Holzl Lőrinc*; Népdal csárdás Mi- 
nnlovits Ödöntől. Cyclnme keringő Szabó Lajostól; Iré
né lengyelke Matzeuauer V. Ottótól, Mamsei Misi polka 
V - 'ő w f  l'l'íakoíita W a ttó l; (iyakorlat harmóniámra 
* , U r m w  közli Hitler Mihály ; Dal szöveg nélkül 

Az 0 rPkeus egész é„ előflzetési ára 
1 ,  £  f ! :\ fél évre a »  kr., negyedévre 1 frt.
80 ki. Kiadóhivatala: Budapesten II. kér. fő-otca 20 sz. 
o n a  Tub° 's‘ky  *  Panel, budapesti zenemü-kores 
kedésében újabban megjelent: „Knmineior polka-lrau- 
saise zongorára Hoscnzvoig Vilmostól. — Ára 50 kr. — 

ovabbu Katzcr-iudoiú" szintén zongorára Rollrbaclmr 
Károlytol. — Ara 00 kr.

M olnár György utolsóelőtti vendégjátékául 
február 3-án „111 Ihchard  k irá ly« került színre 
me y alkalommal a színterem eddigelé nem tapasz!

nunkZSUh e “S‘8 tClt " ieT  és " oha ,,ieg kell valla- 
1  S í ' . " 1" ' - "  tmgoedia kis szinpa- 

• batást nőm gyakorolhat és a közönség 
m it™  a vendégművész III . Ricliárdjának általános 
ehsmctesbon részesült alakításában gyönyörködhe
te tt i annyi kétségtelen, hogy Molnár György a 
classicus szín. termékek iránti fogékonyság csíráját

ü u d h 'S ó  ey Iti iZÖ,,s^ ünkb<!“ “X* ™>, nem ta- gadhatjuk - -  még mélyebbre o lto tta ; ez utóbbi 
viszont beigazolta tömeges megjelenése által, hogy 
u valódi művészetért lelkesedni tud. Jíls ha Molnár 
vendégszereplése egyebet nem eredményez, mint
hogy a szimrodalom remekjei iránti hajiamat fel- 
ebresztc azok keblében, hol ez eddigelé szunnya
dóit, végtelen sokat te tt a közművelődés ta tá i 
nhT ked™ ’ ye"  a ,li''a to tt művésznek szerepel-

Vasárnap, február 4-én Molnár búcsú-fellépte 
és jutalom játékául Moliérc ,M Í!antrop‘ -ja adatott 
Molnár Alccstet úgy fogta fel és já tszin  is, min 
ezen nehez szerepet múlt számunkban jellemeztük 
A  helybeli műkedvelő-társulat ez este ovatiót re n 
dezem a  művésznek; ugyanis az első felvonás 
ra m -f. í u?gony felgördültével a társulat 5 tagú 
küldöttsége jelent meg a színpadon, és nemzeti 
szalagokkal korulfont koszorút és értékes melltiit. 
nyújtott á t Molnárnak, mely alkalommal Fopo- 
vi cs Dómé ur szokott ékesszólással eteket mondotta:

Ünnepelt m űvész!
Te, ki a lánglelkü szollemóriások remek alkotá

saiba életet öntesz, ki művészi játéko.l által testi »ze- 
m tjik  elé állítod az árnyak árnyékát, az e mb e r t ,  
egesz valójában : ki a világot jelentő deszkákon zúgiz, 
mint a vihar; zokogsz mint a hajnali szellő hervadt vi
rág-kedvese felett; — ki szeretsz és gyűlölsz, imádko
zol és áldasz, mosolyogsz és átkokat szórsz — mint sze
reped magával hozza, — ki a ragyogó meny fényes 
kapuját tárod fel előttünk és a poto! szörnyű rémeit 
varázslód szemeink elé, — te nagy búvár, ki a szív vi
lág minden országát ismered, légy tulvöz általunk! {Él-

Azon rövid idő szent emlékéül, melyet körünkben
töltöttél, fogadd kegyesen tőlünk elismerésünk jeléül ezen
koszorút s benne eme kis éket, — o v sold azt büszkén, 
mert érdemes vagy reá. (JLljenzéi. i

Csekély ugyan ez emlék, de tűzd kebledre és híred 
s dicsőséged napjának sugaraitól ragyogóvá leszen!

Emlékezzél meg dicsőséged f invkörében olykor
olykor a távolban rólunk is, — és c szent hazának, úgy 
mindannyiunk büszkeségére és örömére sokáig élj t 
(.Hosszas éljenzés.)

Molnár ur látszólag meghatottan rövid de 
válogatott szavakban köszönte meg a megtisztelte
tést. A nagyszámú közönség, kellemesen meglepve 
az ovatió által, lelkes „éljen H'-ckb í tört ki. Molnár 
ur másnap Szabadkára távozott azon ígérettel, 
hogy az előtte kedvessé vált Baja városát lehető 
legrövidebb idő alatt meglátogatja.

*  '  **Február 6-án: „A falu rossza családja 26 év 
múlva,11 silány kísérlet,; csakúgy két jó jelenet van benne, 
mely azonban nagyon is emlékeztet a „Falu rosszára**. 
Hja, Tóth Ede babérjai nem hagyják lyugodni a fűzfa
poétákat ! — Legjobban játsztak a bakterek: Szigsll 
és Lendvai.

Csütörtökön: „Zfyy millió egy szalmakalapért'1, 
Lénárdnó javára. Társulatunk cgyi< legjobb tagjának 
kétségtelenül nagyobb jutalomjátéka leendett, ha a 
repertoiro szeszélyből (iniis okot nem tudunk) meg 
nem változtatik. - -  Maga a darab — úgy amino elöadatotf 
— a középszerűséget sem közelíti meg, mivel egyúttal 
az előadást is jellemeztük.

Szerkesztői sürgöny.
P . 1. — Ezen számból elkésett,. A lep közelebbiben, 

„„„ .„ if-.r- 17. megtisztel. Igen csínon tárra és kozolebb
Üdvözlet ‘ Hiszem, hogy a‘ fólreénés tökéletesen ki van d-.itve

D. J. D i). Jövő számi an talán mindkettő. Levél is meg;

Felelős szerkesztő: E rd é ly i G yula.



h i r d e t é s e k .

Jótállási nyilat

kozat minden 

géphez írásban.
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C H L I S I N G E R
v a sk e re sk e d é s

és mindennemű eredeti amerikai varrógépeknek gyári raktárában

Mindenkinek P l
szabadságában w ,
áll a gépeket rak
táromban szak- ír n i
értők által meg- l g

vizsgáltatni.

W llC f tle r  &  W ilü O lí varrógépek fehérnem ű varráshoz. 
W l ie ^ I e r  &  W i i s o n  „ » szabad, kefe nélküli

(kizárólagi rak tá r) fehérnem ű varráshoz. 
HOW C varrógépek (kicsiny) fehérnemű varráshoz. 
S lo w e  „ „ (nagy) szabóknak
IftOW e „ „ „ cipészeknek,
S lE lg ^ r  „ „ fehérnemű varráshoz.
8 i i t g e r  • « szabóknak és cipészeknek.
CíroWCS* &  B a c k u p  varrógépek női cipészeknek. 
Awift'PP varrógépek szabóknak, 
i t a t n a  varrógépek „
C i l i n d e r  varrógépek cipészeknek. 
K é»5Í-VS»PP4»Ké^iek fehérnemű varráshoz.

■ ■  A . a e - k i l A  : * *  A.m,
A vaskuti utcában Lenltard és Welnberger 
mellett lévő és a 4S3. számú hfizak szabad 
kézből eladók. Bővebb felvilágosítással 

szolgál SCHUVBTZ 5LÍKT0X.

OLCSÓ ÉS TARTÓS!4_20 Tem esvári Manó
c i p ő g y á r n

Budapest, király-utca 1. szám ajánlja
KÖKNEK:

Fflzís topánok Biiincllbfll fónymá2os hegygyei,
szép tt tz é n E e l.....................................................2 frt 70 kr

FtL.ös topánok erős bőrből, íónymázos hegygyei, 
szegezve és csavarral ellátva, kettőt talppal
gyakori használatra és esős id ő n ? ....................3 .  — ,,

Topánok mézga betéttel BrliniiellbŐl fénymázos 
hegygyei, magas szabással, finom Tfiállitással 3 ,, GO „ 

Topánok mézga betéttel erős chugruin vagy bor- 
jubőiböl, szegezve és csavarral ellátott kettős
talppal, igen tartós és m e l e g ........................8 „ GO „

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

URAKNAK:
Topán ok fuioiu chagrin kettősbörből................... 3 frt GO kr
Topánok Iénymázos vagy bagaria bőrből szegezett 

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

termel: és bálokra . . . . . . . . . .  4 „ 6 0 „
Topánok orosz Iénymázos bőrből, szegezett kettős 

talppal, csavarral a legjobb lábbeli a nedves
időbeli, igen taitós és m e le g .........................6 „ -  „

Vadász csizmák vízhatlan kettős bagaria vagy fóny- 
mnzos bőrből, háromszor csavarral ellátott ket
tős t a lp p a l ..........................................................10 „ ff

Ugyanaz oro'z fénymázos vagy bagaria bőrből . 9 .  — „
Topánok fiuknak ténvmizos vagy bagaria bőrből

csavarral ellátva kettős ta lp p a l.........................4 * - „
Topánok leányoknak Rrünellből vagy bőrből igen

erős szegezett t a lp p a l ....................................... 2 „ -  „
Gyermekcipők HiUuellből vagy bőrből szegezett

talppal igen taitós . .  1 „ 30
Topánok niainzi fénymázos teony borjubőrből Uis- 

mark mintájú ..........................................................4 .. GO r
___ Részletes árjegyzékkel igyen és bérmeutve. Le. 

vélbeli megrendelések posta utánvét mellett pontosn eszkö 
^.ültetnek.

Hallj tilt » !v'/.tj> *zót 1 Magyar felköszöniö (toaszt) 
könyv, szerkesztették Wajdits József és Bátorfi Lajos. 
Második javított és tetemesen bővített kiad. A díszes, 
kemé..ykötésű könyviulc ára 1 Irt 50 kr.

R ajta  Iliik vigadjunk ! Küzkedvességü dalkönyv, 
ötödik bővített kiadás. 1 frt 80 kr., diszkötésben 
2 frt 80 kr.

R ajta  lluk vigadjunk t Magyar dalkönyv, olcsó 
kiadás, kötve. 90 kr.

R ajta  leányok iiiulaNBuiik! Mulattató kézikönyv, 
magyar hölgyek számára, gyűjtötte Wajdits József. Ára 
az 500 lapra terjedő szinnyomatu borítékkal ellátott 
könyvnek 1 frt 00 kr. AranymetBzésü diüzkiadásnak 
2 frt GO kr.

R ajta  párok  táncoljunk ! Lakatos Sándor tánc
könyve díszes cimVoritékkal. Iíeméuykötésíi mü ára 1 
frt. 40 kr.

U ngarn im Spiegel deutaelier Richtung. 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., eleguns diszkö- 
tésben aranyozva 2 frt 80 kr.

W ajd its  Józael „Képes nép iiap tára11 1877-ik 
évre, megjelent 80,000 példányban, kötve 50, fűzve 40 
kis kiadás 25 kr.

8^* "  Postai megrendelések a levél vétele után 
azonnal teljesittelnek.

W a j d i t s  J ó z s e f
•J "•J könyvkiadó

l > l  J-X'a I l i i t  i

3 B é r R » e - » < l s » s .
_ Azelőtt Rigyiczai Kovács, most 

tulajdon házamban, bárom rendű 
lakosztály azonnali használatba ve- 
hetessel is haszonbérbe adható.

Milussiiiy Zsigiiiond,
ü g y v é d .

Az uri-utcai GS7. számú — ez
előtt Imródy 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
jutalmazott különlegességei.
Egger Codeon-mell-pastillái dobozokban használat 

utasítással együtt 25 kr., 50 kr. és 1 fitos adagokban 
Egger mellszirupja zseb flaconban használati utasítás
sal együtt GO kr. és 1 frt. — Sokszorosan kipróbált és 
több gyógyszerészeti korypheus által ajánlott szerek 
köhögés, rekedtség, nynkbajok, nyálka, ko paszfej-beteg 
ség, torok-csiklandozás és minden katarrhus ellen.

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

Frisen kapható P o llennal! lleriultm  és Rozsak 
ózief útiknál, 7- 10

EGG ER A. Budapest, Erzsébettér 3

Nyomatott Paul Károly öaregyénál Bajáa,




