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Tisztelt szerkesztő ur!
Lapjának utolsó száma mogemlékezett azon 

rendeletről, melyei, a honvédelmi miniszter úr az 
elmúlt hó folytán Bácsmegye alispánjához fogana
tosítás végett leküldött. -  E  rendelet a folyó 
évben már az ujoncozó bizottság előtt, állott és 
több ezer! főre menő felmentett védkötelezett 
egyénnek uj bizottság elé leendő állitását és vizs
gá la tá t targyazza. Általánosan tudva van, hogy 
a megye alispánja L  o v á s z y M i h á l y  ur 
e rendeletet törvénybe ütközőnek tudván, annak 
foganatosítását megtagadta és ily éltelemben je 
lentését fel is terjesztette a miniszter úrhoz, ki 
azonban ezt figyelembe nem véve, a rendeletben 
foglaltak pontos teljesítését távsürgönyileg újra 
meghagyta, kilátásba helyezvén ezen intézkedése 
iiylokainak közlését is.

Hogy a honvédelemügyi miniszter úr ő excel- 
leuciáját ezen intézkedésére mi bírta ? azt első ren

deleté kétségtelenné teszi, a inennyibeu ott min
den félremagyarázást kizárólag hivatkozik a főis
pán ur ő méltóságának „ f e l j e l e n t é s é r e . "  i 

-  Mi indította főispán ur ő méltóságát e fel
jelentés felterjesztésére, ezt lapjának olvasói lap
ja  legutolsó számából tudhatják. — Ezzel nem 
is foglalkozom tovább, áttérek tárgyamra.

A miniszteri rendelet f. évi okt. 2-án tarto tt 
törvényhatósági bizottsági évnegyedes közgyűlésen 
a megvitatandó tárgyak sorába vétetett. — A 
tárgy fontossága a bizottsági tagok nagy számát 
gy iijté össze.

Főispán űr a gyűlést megnyitván, az alispán 
urnák a megyei közbiztonság állapotát tárgyazó 
jelentése, majd a miniszteri rendelet tárgyalása 
következett.

Felolvastatott a miniszteri első rendelet, az 
erre keletkezett és felterjesztett alispáni jelentés, 
a miniszteri távirati meghagyás és a rendelet in
dokolása tárgyában érkezett leirat, végül az állandó 
bizottság e tárgyban készült véleményes indo
kolt jelentése.

Az állandó bizottság jelentése a miniszteri 
rendeletet sérelmesnek, az alispán ur eljárását 
törvényes és helyesnek jelezvén, a rendelet elleni 
felírást nem csak a nagy méltóságú minisztérium
hoz, hanem az országgyűléshez is véleményezte, 
indokaiban nemcsak a miniszteri rendeletben kö
vetelt eljárás törvényellenes és káros voltát bizo 
nyitotta be, hanem ezeken felül statisztikai csal- 
h.itlan adatokkal kimutatta azon indokok tarhat- 
lanságát is, melyek miniszteri rendeletben felsorol
tak szükségességének indokolására felhozattak.

A  felolvasás után kezdetét vette a vita. 
Először szólott K  o r l i a  v K á r o l y  ügyvéd. Az 
állandó bizottság javaslatában ez ügyet teljesen 
kiineritettnek látván, azon indítványt teszi, hogy :

„a miniszteri rendeletben foglaltak ellen 
fe lirat intéztessék a minisztérium és országgyű
léshez ;

hogy a főispán úrnak jelentse lei a bizott
mány fájdalm át azért, mert m inden alapot nél

külözi') „ f e l j e l e n t é s é v e l “ ö idézte elő a 
kormány és törvényhatóság közötti ezen össze
ütközést ; végül

hogy a megyei alispán u rnák tanúsított 
magatartásáért bizalom szavaztassék.“

Az inditvánty a nagy többség hangos elisme- 
I résével talákozott

A zaj csillapultával helyéről emelkedni lát
tuk a b e c s e i  k i r á l y i  k ö z j e g y z ő t ,  
(kiuek mellesleg megjegyezve azon előnyös tulaj
dona van, hogy mindig a hatalommal tart). Sokat 
vártunk tőle, szűz beszédet volt mondandó ! — 
Azonban várakozásunknak nem felelt meg, sőt 
fellépése azon jó véleményünket is, melyet felőle 

i tápláltunk, megseinmisité. — Kein szónokolt, nem 
J beszélt — handabandázott. Összefüggés nélküli 
i szavait feje felett szorított ökle fenyegető moz- 
I dulataival kisérve, nem a szóban forgó ügyhöz 
j szólott, hanem a legdurvább, korcsmábau sem 
: megengedhető szenvedélyességgel a megye köztisz- 
| teletben álló polgára M á r t  o n f f  y K á r ó l  y 

urat támadta meg, indokolván e megtámadást az
zal, hogy Korbai indítványa Mártonfty eszméje 
le tt volna. E  megtámadást előre bocsájtva indit- 

i váuyozta, hogy a rendelet végrehajtassák és a 
főispán urnák bizalom szavaztassák.

E  támadás általános roszalással találkozott ; 
de az ezt tolmácsoló zúgást csakhamar csend 

j váltá fel, mert M á  r  t o n f f y K á r o l y  ur 
; kívánt szót. — Beszédében a szennyes vádat 
; visszautasba és azután á ttért a tárgyra. — Rövd 

indokolás után a főispán ur eljárását „d e n u n- 
I c i a t i ó n a k *  bélyegezve, elfogadásra ajánlotta 
i Korbay ur indítványát.

ö r ö m ö n  főispán ür saját eljárását menté, 
s feljelentése indokául a ministeri meghagyást je 
lölé meg. — Mentegetődzését nagy csendességgel 
hallgatta a bizottság, de nem volt annak hitelt 
adni hajlandó, mert a ministeri első leirat határo
zott kijelentése szerint a főispán ur „feljelentése" 
alapján intézkedett; de nem volt hajlandó azért 

1 sem hitelt adni, mert a ministeri rendelet nélkül

A  »Baja« tárcája.

Egy koldus naplója-

Nem mondom meg nevemet, mert lehet, hogy 
vannak a nagyvilágban, kik e nevet viselik és 
ekkor bizonyára nagyon roszul esnék az előkelő, de 
nagyon előkelő uraknak és hölgyeknek, hogy rokonuk 
az évek hosszú során át abból élt, mit irgalmas embe
rek neki kegyelemül léiként nyújtottak. Elég legyen ha 
mondom, hogy 24 éves koromban egyike voltam a fő
város ünnepeltjeinek, minden józan mulatság, minden 
társas kör hőse. Szerettem az életet, mert az csak ra
gyogást mutatott nékem, élveztem az ifjúság gyönyö
reit — de kötelességeimről sem feledkeztem meg.

24 éves voltain és még soha sem szerettem !
Józan eszein jókor beláttatta velem társadalmunk 

föfekélyét: a nőnem romlását. Láttam, hogy angyali 
arc alatt többnyire pokoli érzctlenség, gonosz önzés 
űzi vészes játékát. Büszke voltam azon tudatra, hogy 
kilestem c nem gyöngéit, mely lelkében két állat vá
gyát re jti: a pillangóét, mely élvről élvre, virágról vi
rágra szeret sietni — és a hyenáét, mely széttépi őrét 
is, ha ez vágyainak útját állja.

E részről nem vártam boldogságot; tudtam, hogy 
való ugyan, mit a költő mond : „Kis kunyhóban is meg
fér a boldogság" — való igaz, de csalt részben. Megfér 
a boldogság, csakhogy ritkán találni olyan kunyhót, 
melyben a boldogság valóban létezik is.

Önök mosolyognak e sötét elveken V Helyesen I 
Kacagjanak azon higvelejü emberi lényen, mely ismerve 
a vészt, nyitott szemekkel rohant u mélységbe.

De oh Istenem ! hisz ha balga valók, ott valók 
az, hol az egész világ őrjöngött! Ha esztelenül cse
lekvők, midőn nőre bíztam szivem kincseit, csak azon 
ellenállhatlan varázsnak hódoltam, mely a legerősebbe
ket lebilincselő.

Nem szóltam M a l v i n  n a k szerelmemről és 
már több oldalról ejtettek előttem célzást, „hogy mikor 
ünm peljük eljegyzésünket ?“

A felsó körökben általános megelégedéssel talál
kozott volna szövetségünk ; rang és kor megegyező 
volt -  mi kell még a boldog házasságra?

Szép tavaszi napon társas mulatság rendeztetett 
rokonaim egyikétől.

Én és M a I v i n is ott voltunk a meghívottak 
közt. Nem tudom véletlen volt-e — vagy szántszándék
ból hagytak magunkra ? — elég annyi, hogy magunk
ra maradtunk. Leültünk egy padra a patak partján ; 
locsogó habjai dnllamszerü rezgéssel siklottak a kö
vecseken végig. Némán ültünk o t t ; nem is kérdeztük, 
hova lett a társaság ? —

Amint igy egymás mellett ültünk, szó sem lel)* 
bent el ajkaimról — csuk egyszerre azon vevőin maga
mat észre, hogy M a I v i n t karjaimban tartam, hogy 
ajkam az övéhez tapadt.

Úgy történt itt is, mint máshol. Hívóm, hogy én 
vagyok legboldogabb e földön, hogy az cg számomra 
nem rendelhet más gyönyört.

füvein, hogy a hol azelőtt a nőnem árnyoldalait 
láttam, azokat csak előítéletein szemüvege láttatta ve
lem — és naponta hálát adtam Istennek, hogy engem 
méltatlant egy angyal keze által térített jobb útra.

Egybekelésünk után visszavonultunk jószágaim 
egyikére. Itt lolyt le számomra a boldogságnak egy 
éve, melynek emléken még most is feldobog hetven 
év nyomorteljes küzdelmében elfacsarodott szivem. Egy

év, melynek minden napjában, minden órájában átél
tem azt, mit a vallás földöntúli gyönyörökben ígér. 
Boldog voltam — hogy annál mélyebb legyen bu
kásom.

En istenem ! ha rágoudolok ez év minden órájá
ra, bámulnom k<'ll azon, hogy mily álr.ok teremtés n 
nö ! E lény, melyet én az Őrjöngésig imádtam, melynek 
legcsekélyebb óhaja parancs volt előttem: — c nö, 
ez angyal nem volt egyéb köznapi lénynél, csak egy
ben nagy: az ámításban. E nő percig sem volt liü 

! hozzám ! Mig engem egy mosolyával boldogított - 
: már egybekelésünk előtt más karjában nevette a bo

londot, ki öt imádta és kihez ö csak vagyona miatt 
ment nőül. . . .

J Oh! ha rágondolok azon percre, még most is 
1 pokoli lángra gyulád szivemben a dühnek minden ér* 
I zete. Egy egész éven át a legszebb álomban ringatni 
1 magát, hogy aztán e g y  p e r c b e n  a pokol ör- 
; vényébe zuhanva egy egész életen át gázoljunk a meg- 
' csalatott, rutul elárult érzelem posványában ! — —

Egy este sürgős ügy hív a fővárosba — valami 
| nagy összegről volt szó, melynek megmentésére sze- 
! mélyes jelenlétem igényeltetctt. Első eset volt hn- 
! zasságunkban, hogy hosszabb időre távoztam hazulról.
| Midőn a szomszéd városba érek, egy iromány
I hiányát veszem észre. Parancsot adok a kocsisnak 

visszafordulni.
Ily csekélységtől függ az ember sorsa! Ha e ua- 

I pou nem vagyok feledékeny — nem veszem észre meg- 
csillát ásómat 1 — nem élek 50 éven át, mint alamizs
nából tengődő koldus I — nőin beszélem önüknek e 
holló meséli —• Óvakodjanak, ifjú barátaim, mindenne
mű feledékenységtöl főleg pedig ne lelejtsék szivü
ket nőnél — ---------------------------



is tudomása volt arról, mi ok szülte ez intézke
dést, -  tudta, hogy t az első rendeletben foglalt 
„feljelentés* szó érdekében hány ut té tetett Pestre, 
s hogy mikép iparkodtak azon talán találó, de 
napvilágra nem való szónak hatását gyengíteni,' 
magyarázni. — Ezeket tudva a bizottság tagjai
nak nagy többsége hallgatásával fejezte ki, hogy 
a mentegetődzés meggyőződését meg nem ingatta.

Folytathatott ismét az ügy tárgyalása. — 
Kisebb-nagyobb szerencsével szólották Korbay 
indítványa m ellett: S c h m a u s z  E r im re ,  L a 
t i  n o v i t  s V i u e z e ,  R á c z  Cl y ö r g y bizott
sági tagok, ellene V  u j e v i t  s Z a k  á r  és Dr. 
A l f ö l d y  G e d e o n urak.

A vitatkozások azonban közbeszólások által 
zavartatván, a különben is már izgatott szónoko
kat jelelt irányuktól elterelni a közbeszólóknak 
sikerült.

A vita végeztével az indítványok kerültek 
szavazás alá. — Szavazás előtt Korbay ur indít
ványa 2-ik pontját visszavonván, névszerinti sza
vazással indítványa többi része nagy szótöbbség
gel elfogadtatott és igy JParcsetits becsei közjegy
ző indítványa szavazás alá sem került.

A bizottmány Korbay indítványát igy elfo
gadván, nemcsak azt határozta, hogy felír a ren
delet ellen az országgyűlés és ministeriumhoz, 
hanem a mennyiben Lovászy alispán urnák bizal
mat szavazott, ezen szavazás által a főispán úr
ra), mint kinek feljelentésére került az ügy tá r
gyalás alá, határozott irányú bizalmatlanságát is 
éreztette.

Egyébiránt, hogy mily kedvelt embere főis
pánunk e megye nagy többségének, következtet
hető sok más tényből is, de erről jövőre.

N agyságos járdataposók.
— A társaságból. —

A  cint: plágium; a tárgy is az, csakhogy 
oly helyről szedtük, ahonnan bár többen lopná
nak — az igazság kamarájából.

Egy fajáról akarunk megemlékezni a két
lábú tollatlau jószágnak, mely faj minden civili
zált országban, kisebb nagyobb mértékben cl van 
terjedve, a mely hazánkban kitünőleg diszlik, 
akár csak (talán ez leend a legtalálóbb hasonlat) 
Aranjuez birodalmában a szamár. K ár hogy ke
reskedést nem kezdünk velük !

De hát kik is ők tulajdonképen ?
Először is „u rak !“
Folytonosan járókelő, szünet nélkül mozgó 

és mégis tétlenségben élő lények. Csinos egyének, 
sót szellcindusak is, akár egy couversations-lexi- 
co n ; mindent megmagyaráznak, pedig semmihez 
sem értenek, kiterjedt ismeretséggel bírnak, min

denüvé szabad bejárásuk van. Esznek, isznak, alusz
nak, pletykáznak és hencegnek. Van szerencsénk 
őket bemutatni, ezek a „nagyságos járdataposók.“

N em de'ism eretes arcok önök előtt ? Fölös
leges további b •mutatás. S/ámtalauszor látták 
már őket. Találkoztak velük színházban, hangver
senyen, circusban, sétányon, szóval mindenütt, ahol 
csak kilátásuk lehetett, hogy jelenlétüket észreveszik 
önök. Sokszor jöttek jüsszo ez urakkal, különféle 
alakban keriiiudi elő, miudazáltal legyenek 
ró la meggyőződve, ő mindig egy és ugyanaz, oly
kor olykor variálja magát., de azért sem több, 
sem kevesebb, csupán „nagyságos járdataposó . u

Igen kedves ember! Külseje hódit és imponál. 
Kiválóan komoly, s c komolyság arcának méltó- 
ságos, higgadt jelleget ad. Férfiakkal szemben vég
telen udvarias, inig a nőkkel ellenkező. Hölgyeink
nél tetszetős kezd lenni, sót meg is dicsérik az 
embert egy-egy válogatottal)!) gorombaságért. 
Eémlékcző ereje bámulatos ! Mindig mindent eszé
ben tart. Ámbár semmiről sem gondolkozik.

.Jámbor, jósz.ivü teremtmény még az ebet 
is dédeli, ha véletlenül kopó vagy agár. Segélye
zi a szegényeket, elhagyott nőket, fiatal özvegyeket. 
Udvarol mindenfelé. Prédálj.i az ősi vagyont. 
Szcrejepivadász, nőhóditó, hiú, butácska, menyecs
kék és éretlen leányszivek eszménye . . . s ör
döge.

Küljellemzésükre elég ennyi. Sajátosságok 
egjdkbeu-másikban több, kevesebb variatioval — 
de lényegük egy scmmirckcllőség.

Es ezeknek a léháknak rcnomraójuk van. I'ls 
ez elősdieket kitünteti a társadalom.

(Vége következik.)

| Aki nőkkel vitatkozik, úgy jár. mint akinek sxünetleuül
gyertyát kell koppantauia H o r n t

Igazságérzet és azou bátorság nélkül, hogy azt gyakoroljuk 
is, lehet valaki nagy művész, hadvezér, államférfi, vagy vers- 
farargó (nem költ#) egy iszóval minden az életben, csak ember 
nem a szó valódi érteimében. l)e ez uem is oly cim, amely 
valamit behoz, vagy tiszteletre jogosít — K 1 i n g e r

A I! a N v  I* O 1!.
Minél több ismerősünk van, annál kevesebb barátot találunk. 

Azon emberek, kik a közélet terén működnek, ritkán bírnak ke
belbaráttal. Kinek a közönség barátja, annak kevés, vagy egy 
magánbar/itja sincs. Azt tartják, hogy az ily ember szivének ajtó
szárnyai már sokkal gyakrabban nyíltak meg s záródtak be( 
semhogy még becsukódhatnának. — II i p p e 1.

Az igazság saját világával sugárzik ; nem a máglyák láng
jánál világítjuk fel a szellemeket. — 15 e 1 i z a r.

Ha. a sors csapása talál, tégy úgy, mint a labda: minél 
erősebben ütik, annál magasabbra emelkedik. — li ü c k e r t.

Nemcsak a valóságos, de a házi fergeteg ellen is jó 
szolgálatokat tesz a selyem ; igy például a sbawlok, selyemruliák> 
szalagok stb. kitűnő eszközök; — az arany és acélláucok is jó 
villámhárítóknak bizonyultak be. — S a p h i r.

Különfélék.
Király ü felsége neveuapját városunkban is 

kegyelettel ünnepelték meg.
Becsukódtak a lökért tánczterméuek szárnyajtaj, 

hogy csak az ébredő tavaszszal nyíljanak ismét meg. 
Múlt vasárnap tartatott meg az úgynevezett „liba-lövé
szet,14 melylyel kapcsolatban volt ez évad utolsó Iökerti 
tanczvigalma. Midőn a fegyverek ropogása elhangzott 
és a „/,ieler“ eldörditette utolsó mozsarát, a közönség 
lassanként a terembe szállingózott, hol 8 óra tájban igen 
szép társaságot láttunk együtt. És megeredt a táncz, 
szenvedélylyel, kitartással, és tartott soká éjfél utánig. 
A hölgyek egyszerű ugyan, de annál igézöbb toilettebcn 
Jelentek meg, kik közül a figyelmet leginkább magukra 
v.mták Radány (iizella, Merkler Izabella (Tolnáról), 
Deák Kornélia, Tury Mariska, Liderer Itiza és Valéria 
kisasszonyok ; jelen voltak ez alkalommal a Rigyiczai 
Kovách-csftlád, Killick doveri püspök két fiával, Szerb 
orsz. képviselő stb. — A legkedvesebb reminiseentiákkal 
és azon édes reménynyel távoztunk, hogy a szép'Iökerti 
helyiségben a jövö idényben ismét találkozni fogunk.

í — Ilymev. Ilj. Iíohn József jó hirnevii iparosunk 
múlt Jiéteu tartotta kézfogóját l’ollák Kornélia kisasz- 
szonyuyal Verőcén.

- /I „Kulturvolk“ énekesei, vulgo „silugerek“, már 
ismét csatangolnak Baján, és trágárnál trágárabb dala
ikkal — ha ugyan éktelen rikácsolásukat dalnak ne
vezni lehet — nemcsak germánizálják népünket, de sőt 
mételyt hintenek az alsóbb osztályok erkölcseire és a 
szó szoros értelmében ezeket teljesen dcmorizálják. 
llát epoloskák ellen nincs irtószer?

Rögtöni halál. I* a p p I l k a ,  17 éves leány 
ki Steininger ezukrászatában volt alkalmazva, csütörtök 
ti. u. 2 órakor a városháza előtti térségen hirtelen 
elájult és összerogyott. Mig a közelben lévő lakására 
vitték, kiadta lelkét. A rögtön igénybe vett orvosi se
gély eredménytelennek mutatkozott.

—- Sértő jelenetnek voltunk szemtanúi f. hó 4-én, 
midőn a tanácsháza nagytermében a katona-felavatási 
felülvizsgálatot ejtették meg. Ugyanis nem lévén gon
doskodva arról, hogy a bizottság elé járuló ifjak hábo- 
ritlnnul öltözködhessenek, támadt oly zűrzavar, melyet 
közerkölcsiségi szempontból itt lesem Írhatunk. Pedig 
ez ugyan csak könnyen lett volna kikerülhető.

— Beküldetett. Egy-két fiatal gyerek, bitorolván 
az „izr. ifjúság" czimet, múlt vasárnap bált rendezett 
a török sebesültek javára, de nem sikerült nekik a kő. 
zönséget tévútra vezetniük; mert mig a múlt évben az 
izr. kereskodö-jfjak báljai roppant nagy és válogatott

Hogy megértsék a kővetkezőt, a kaslély berendező- 1 
léről kell szólnom.

Egy szikla tetején épült az, még ama homályos j 
századokban, midőn minden főúri lak vár is volt 
egyszersmind. - -  Az ablakzat a hegy lejtős oldalára i 
nézett.

Regényes képet tekintett át, ki a kastély ablakai- J 
nak egyikéből a vidéket szemlélte: több száz lábnyi i 
mélységben zúgó begy! folyam mosta a szikla lábát; ‘ 
ezen túl őserdő mugas sudarai szabtak határt a lát- 
körnek; — jobbról és balról pedig nem nagy távol
ban a közel falvak tornyai ragyogtak. A kastély maga 
emeletre épült, földszinten a cselédség lakott, az 
első emeleteu pedig egymás mellett feküdt a fogadó 
terem, az én irószobám es nőm szobáinak egész so
rozata.

A kocsit a faluban hagytam és gyalog siettem a 
kastélyba; szándékom volt, i ró szobámban megkeresni 
az iratokat, rövid negyed órára betekinteni uúmliöz es 
aztán ismét útra kelni mert a/, ügy sürgős volt.

Észrevétleuül jutottam a melléklépcsón szo
bámba.

A házban mély csend uralkodott, mi nem is tűnt 
fel, mert esti kilenc óra után ig'y szokott az lenni. Csak 
a kapus őrködött, ki tiszteletteljes üdvözlet után kissé 
bámulva tekintett utánam.

A fali szekrény, melyben az iratokat szoktam tar
tani, szobámat nőm hálószobájától elválasztó faiba 
volt vésve.

A mint igy nagy türelmetlenül az iratok közt 
kotorászok, úgy tetszik, mintha nőm szobájában be
szélgetést hallanék sőt m it 'b h : perc múlva hangos 
nevetési, is hallok.

Azt hittem, tévedtem ; jobban oda figyelek, de 
most nemcsak a szavak puszta hangja üti meg lülemct,

megértem azt is, mit beszélnek — és ennek tartalma 
elégséges volt engem minden édes álmaimból felrázni.

— M a 1 v i u k á m ! — mond egy gunyoros 
hang — tudod e, hogy ez felséges tréfa ?

És a férfi gúnyos nevetésébe egy női hang neve
tése is vegyült. És e nevetés a megcsalatott, a rútul 
megbántott, kijátszott férj rovására történt.

Óránál tovább álltam ott mozdulatlanul, némán. 
És óránál tovább szívtam magamba e szavak mérgét, 
mely lassanként kiülte szivemből a boldogság legkisebb 
árnyát, az emberi érzés legkisebb szikráját is.

Nem 1 Nem! El sem mondhatom, hogy én ez 
órában mit hallottam ! Meggyőződtem, hogy e nö so
hasem érzett irántam semmit. Midőn csókjaimat vi- 
szouzá, másra gondolt; midőn szemeiben kerestem 
édenemet, ö szive mélyében a legaljasabb gúnynyal 
halmozta el a badar férfit, kit játéka olyannyira meg
csalt 1

Tántorogva, mint kit nehéz csapás sújtott, men
tem el a fali szekrénytől ... beledŐltoDi a székbe és
eszméltem azon, mi teendő legyek. Es azon negyed
óra alatt, midőn fogcsikorgatva marcangoltam véresre 
testemet, e negyedóra alatt iszonyú gondolatok serege 
tolongott kinzott agyamban.

Odavetettem magamat a földre, betömtem számba 
kdztyüimet, betömtem füleimet, hogy ne halljam az 
irtózatos gúnykacajt.

Es ismét, ismét ez átkozott kacagás !
Jaj nektek ! E kacagást csak halálhörgés feledteti 

velem — e gúnynak mardosó emlékét vérrel kell le
mosnom t

Pisztolyaim zsebemben voltuk; 1 Ikvliem; 
percig megálltam, hogy lélohzutel vegyek. Aztán oda 
mentem nőm ajtajához és kopogtattam.

Rövid szünet után nőin hangját hallottam; 
kissé meglepetve kérdő :

— Ki az ?
Erőszakot vettem magamon és egész nyugodtan 

felelek :
- Én vagyok, édesem 1 Itthon felejtettem egy 

iratot, és most pár percre akarok hozzád beszólni — 
ha beengedsz.

Tréfás beszédem lecsillapítani látszok ijjedtségét.
„Csak ruhát öltök" — monda - - néhány pillanatig 

sürgütt-forgott. Úgy tetszett, mintha ablakot is nyitott 
volna — aztán kitárult az ajtó.

Szinte elfeledkeztem volna magamról, midőn e 
két gyönyörű kar nyakain körül fonódott, midőn ez 
ajakpár oly forrón tapadt ajkaimra — pedig alig két 
perc előtt más csókolta e gyönyörű szájacskát — és o 
más itt közelemben van elrejtve. — A piszkos, bűz- 
bödt mocsár ott az erdő mélyében, melyet talán még 
sohasem talált napsugár, melyben undok csuszó-mászó 
ivarok mozognak, szebbnek, tisztábbnak tűnt fel előttem 
e percben, mint e szép ajakpár.

De látni akarom e büzhödt mocsár fenekét! — 
Tudni akarom, mily óriási romlottság fér meg e lény 
'mikében, melynek neve: „n üw, melyet a teremtés 
remekművének tartunk.

Es mosolyogtam ürömén — hévvel riszonzám 
csókjait — édes szavait forró, imádásszerü tekintettel 
fogadtam.

Ez egyszer én voltam a jobb színész I
A terem félhomályban volt a falakon sötét 

árnyuk siklottak végig — az asztalon álló gyertya 
lobogva lesté a tárgyakat a szoba hátterén. Az ablak- 
lüggönyök le voltak bocsátva, mintha e! akarnák zárni



közönség látogatta meg, addig most csak úgy kongott 
a terem az ürességtől. Természetes, liogy a szegény 
türöK sebesültek javára vajmi kevés vagy éppen semmi 
sem jutott.

— fíeijuiem. Az aradi vértanúk emlékét tegnap 
(oct. G.) gyászistentisztelettel ünnepelték a plébánia- 
templomban, melyen a honvédegylet tagjai teljes szám
mal jelentek meg.

— A kir. honvédelmi minister felülvizsgálati ren
deleté, mely egész Bacsmegyóbeu oly resensust keltett, 
Baján végrehajtatott. A bizottság 131 védkötelezett 
közül G-ot talált bcsorozandónak azon megjegyzéssel, 
hogy ezen G is időközben lett csak védkópessé és hogy 
a felavatási bizottság lelkiismeretesen járult el. 11a a 
felülvizsgáló bizottság a megye egyéb sorozó járásai
ban is ugyanezen eredményre jut, akkor főispán ur 
ó méltósága „griindiich" ooinpromittájta magát és elme
het —- Vajszkára „scbuepl'eket vadászni."

A közönség- köréből.*) 
Nyilatkozat**)

Családom egyik tagján elkövetett brutali
tásra vonatkozólag az „ E g y e t é r t é s "  és 
„ B a j  a “ cimü lapok hasábjain két egymástól 
teljesen eltérő nyilatkozat jelent meg, melyeket, 
a kővetkezőkben igazitok helyre, kijelentvén, hogy 
minden egyes szavamért teljesen jótállók.

A  kivilágítás napján, midőn egy városi ti- , 
zedes jö tt lakásunkhoz és felkérte a  házbelieket, j 
hogy az ablakokat azon nap estéjén a török gyű- ! 
zelmek örömére kivilágítsák, Popovics Jenő  volt 
az, ki családomnak a kivilágítást megtiltani akar
ta, azonban családom által figyelemre sem mél
tatott. — Ezen alkalomkor nevezett gyerkőcz 
hencegő nyilatkozatokat te tt s nem átallott tehe
tetlensége érzetében indulattól elbódulva a ma- i 
gyarok ellen fenyegető kifejezésekkel élni.

Popovics Döme neje és napa, özvegy Szé- 
vicsné úrnők pedig gunyorral beszélték, „ha be
verik is ablakainkat, ez csak dicsőség lesz reánk.*

Családom tagjai azonban, tekintettel lévén 
arra, hogy Popovicsékkal a legjobb barátságban 
éltek, a kivilágításra vonatkozólag vitába sem 
bocsátkoztak.

Esti 7 óra után én családommal a főtérre 
mentem, hol a kivilágítást tekintettem m eg; 
onnan 8 óra után hazamenve, családomat a ka
puig kisértem.

Alig hogy családom a lépcsőkön felfelé haladt 
8 én visszaindultam, midőn valaki nagyot csapott 
Popovicsék lakása ala tt levő holt vasajtajára, 
mely puffanásra Popovics napa özv. Szévicsué fu-

*) E rovatban közérdekkel Összefüggő közlemények díj
talanul — a beküldő felelőssége mellett — közöltetnek. Szerk

**) E nyilatkozat közzétételével ez ügyet lapunk s z e r 
k e s z t ő s é g i  rovatában befejezettnek tekintjük. Szóik.

u ragyogó csillagokkal hintett eget átlói, mi itt rövid 
idő múltán történni fog.

M a l v i n  kérdéseivel ostromolt— én csak szag
gatott hangon feleltem.

Még most sem tudtam , miként kezdjem meg azt, 
mi szilárd határozattá érlelődött bennem — annyira 
döbbentett, rémitett e végtelen árulás.

Még egyszer akarom látni a tiszta eget, az illa
tos szellő hadd jútsza körül homlokomat, a mosolygó 
éj tán tanácsot ád szörnyen háborgó lelkemnek!

Oda mentem az ablakhoz, megfogtam a füg
gönyt ............

E percben nőm kezét érzőm karomra nehezedni, 
hátrafordultam és percre megdöbbentem.

Halálos ijedségtől eltorzított vonásokkal találtam 
magamat szemben. Rémület, elfojtott düh, vadállati 
félelem és fogcsikorgó meghunyászkodás váltakozva 
tükrödztek azon. — Oh nö ! — Te mestermű a teremtő 
alkotó kezében, mi lesz szép álcádból, ha csak percre 
is igazi képét mutatja lelked ? — Tehát itt van a bűn
- c simán lelógó függönylepel fedi el a rettenetes 
örvényt, melynek mélyén szétzúzott boldogságom rom
jai hevernek I . . . .

Félre húztam a függönyt.
Szemem nőm arcún csüngött — leakartam olvasni 

u hánykodó lélek minden marcangoló érzetét gyö
nyörködni a pokoli kinteljes félelemben, mely a felfe
dezett áruló arcán letörli a szépség legkisebb nyomát
i s ............ És amint a függönyt széjjel rántottam, a
sötét ablakkal álltam szemben — nem volt ott semmi
— nem volt ott sen k i............

És feltűnt emlékemben egy pillanat a múltból:

riaként rohant le a lépcsőkön, s az utcán le-föl 
já ró  közönséget „rablók, zsiványok, betyárok, 
gyilkosokM-nnk nevezte, mondván: „egyik fiamat 
ugv is meggyilkollak már a törökök (értsd : egy 
fia állítólag Szerbiába szökött, hol elesett) itt va
gyok én, öj.-tck meg engem!* stb. — de a mü
veit hajai közönség, ámbár soknak vérét forron
gásba hozhatta ezen nőnek, ki a magyar állam 
Kincstárból nyugdijat élvez, gyalázó kifejezése, — 
még is nem feledkezett meg arról, hogy őrült fa
natizmusától elragadtatott n ő v e l  vau dolga, s 
válasza kaczagás volt.

E  közben, mig özv. Szévicsné jelenete tar
to tt, nőm gondolván, hogy Popovicsné egyedül 
maradt, óhajtotta a jó  barátnőt vigasztalni ; — 
azonban alig te tte be lábát Popovicsék lakosz
tályába, midőn a vidéken létezőnek hiresztelt Po
povics Döme vad düh vei, melyről azonban azt 
ta rtja  a gonosz világ, hogy napa és neje által 
szittatott, ocsmány káromlások között, mi ő t leg
inkább jellemzi felemelt ököllel támadta meg ál
dott állapotban levő nőmet, mondván a többek 
közt „az én házamban (sic I) semmiféle bitang tü 
vöknek nem világítanak , “ mire nőm ezen eléggé 
mivel sciu jellemezhető durvaságtól megrémülve 
s tartva attól, hogy a  bőszült még tcttlegességre 
is vetemedik, nagy nehezen, ingadozva húzódott 
vissza lakosztályunkba, hol hosszú ájulásba esett.

A megrémült család, aggódva két életért,
I midőn zajt csapott, orvosért és én utánam küldött,
I győzelmi mámorát a nemes család felhasználva 
! cselédeink elő tt nőmet és családomat csak az ö 

háziszótárukban található piszkos kifejezésekkel 
; illették.

Baja, 1877 okt 8.
Csorba Ferenc/,

kir. aljegyző.

A próságok.
1. Jakab angol királynál egyszer egy francia 

■ követ volt kihallgatáson, ki szép nagy alakjával feltű
nést okozott, kiváló szellemi képességgel azonban nem 
dicsekedhetett. E hiányt az által igyekezett elpalás
tolni, hogy társalgás közben igen folyékonyan beszélt 

, s szavait mindig udvarias mozdulatokkal s taglejtések
kel kisérte, mi az egész udvarnál csodálkozást és fel
tűnést idézett elő. Midőn a kihallgatásnak vége volt. 
Jakab király Baco államcancellárhoz fordult s kérdó 

' öt, mi véleményben volna a francia követre nézve ?— 
1 „Felség", válaszolt ez, — a követ szép, nagy óljmeg- 
| termet férfiú." — „Ah nem arra céloztam,* monda a 

király, „de mit tart ön szellemi képességeiről, fejéről ;
I vájjon megfelelnek-e ezek a reá ruházott tisztségnek ?“ 
, — „Felség," válaszolt Baco, „a nagy termetű férfiak 

gyakran a 4—5 emeletes házakhoz hasonlitnak, ezek- 
! ben pedig a legfelsőbb emelet mindig a lcgszegénye- 
; sebben vaui bútorozva. “
1____________________________
i “

láttam magamat mint gyermeket kün csiiggni az ablak 
párkányzatán, száz lábnyi mélységben alattam a rohanó 

| hegyi ár dübörgése felelt meg ujjongó örömkiáltá- 
i somnak.

i Vad gyerkőc voltam ; miután átkutattam a regi
• kastély minden zugát, kéjjes biiszkességgel lépdeltem 
i végig a keskeny ablakpárkányon, büszke azon gondo- 
! latban, hogy mit most teszek, játszótársam egyikesem 
; merészlené utánozni.
! Kinyitottam az ablakot — ellentállást érzék. 
J Köztem és a fal közt valaki állt. Hátratekintettem. 
, M a l v i n  szörnyűt olvasott arcomról. Elájult.
| Felemeltem a karcsú alakot a földről. Könnyű te*
• her volt. Jobb kezemmel magamhoz öleltem, bal kezem 
1 kinyitotta mindkét ablakszárnyat. Aztán gépies mozdu- 
I lattal átkulcsoltam az ájult alakját mindkét karom- 
i mai és átemeltem az ablak belső párkányzatán.
| Mindez szó nélkül mély csendben történt, 
j A mélység felett függve tartottam és gyönyör* 
' ködtern azon gondolatban, hogy kezem egy mozdula

tára e a/.ép test véres, zúzott tö meg leernl, hollók 
prédája, falúnk madarak étke. — És keblem lihegett a 
boszuérzet kéjében és szivem repdesett gyönyörében 
és lelkem enyhülni érzé a mardosó fájdalmat, mely azt 
szaggató.

A hűvös esti szél magához térité M a l v i n  t t 
Iszonyodva látta maga alatt n tátongó ű rt; az életösz
tön remegett benne - -  és én, én a remegés minden 
mozzanatát úgy szívtam magamba, mint azelőtt szive rez
zenését, ha azt hittem, hogy érteni dobog............

Egy éles sikoly hangzott el ajkiról; belő kapasz- 
I kodott karomba oly erővel, mely képes lecudett,
I engem is állóhelyemről 1« rántani.

I r o d a l o m .
„Az Orphtutu cimü zenemű-folyóiratból megje

lent a 19-20. kettős szám. Van benne egy elegia 
harmóniámra dr. Storke Antaltól, egy nocturne Bol- 
dis Ignácztól, „Szerelmi dal" Fest Kálmántól, egy 
lengyel ke, egy rezgő polka, s több népdal. A folyóirat 
előfizetési ára egy évre 4 írt 50 kr, félévre 2 frt 50 kr. 
Előfizethetni Goll János szerkesztőnél II. kér. főutca 20.

Szerkesztői sürgöny.
„Be II üli oz.“ — Titán Laczi sem Írhatna különben. É rt 

rögtön he is bizonyítjuk költeményének egy versszakával: 

„Feltartom a tengerek ingáiét,
Éjszaknak sarkát délre teszem át,
Békóbn verem a förgeteget,
Hogy tanulja kiejteni nevedet.
Lenyomom járom alá a poklot,
Hogy nekünk menyet csináljak majd ott, 
l.ozuditom a napol a földre,
Hogy terhe alatt a föld eluyögje :

Bella, én szeretlek!“
Ez aztán igazi vad poézis, minővel élclapjaink csodabogarai köz 
is csak nagy ritkán találkozunk.

N yílt tér.*)
u i Í K L Y ,  I M 3 I 2  M B G t ö .

TESCHEN BAJA
JEGYESEK.

F E R E N C Z  J Ó Z S E F
f c K E S E R Ü V I Z - F O R K Á S  jg

budai, valamint minden bel- és külföldi keserüvi- 
zek közül legtartalomdúsabbnak vau elismerve 
enyhe ize miatt pedig különösen ajánlható, mint 

legkellemesebb,

leghatásosabb keserűviz,
moly hat un előidézésére az egyéb kesertt- 
vi'^ekiiöl NzokasoM adagoknak csak  felét 

igényli.
Kapható minden gyógytárban s füszerkereskedésben 

és
a (urrásigazgatúságnál Budapesten.

1 - 5  F ő r a k t á r :

HERZFELD H EN R IK  úrnál B A JÁ N

*) E rovatban köröttekért nem vállal felelőiaégot a izeik 

Felelős szerkesztő és k iadó-tu la jdouos: 

Erdélyi Gyula.

— Kegyelem ! Kegyelem ! — esdé és a kérelemben 
annyi volt az irtózatos félelemből, hogy percre meg
indultam.

Ki tudja, mi történt volna? Nem felejtettem 
volua-e e hangnál ama irtozatos sértő nevetést ha . . . 
ha . . .

Egy alak magasult fel előttem a sötétből: férfi 
alakja megragadta karomat.

'fe l Te! — kiélték hörgő szavakkal — jó ! men
jetek együtt a pokolba I

Es óriási erővel szoritám egybe a sötétben úszó 
két alakot, arc archoz szorult, kebel keblen pihent — 
egy lökés és mindkettő a mélységbe zuhant.

Sokáig bámultam a mélybe, lelkem még mindig az 
utolsó, a halálos jaj szaván gyönyörködött. Miért is 
hangzott ez csak egyszer el ? Miért nem hallgathatom 
órahosszant, naphosszam ? 1

Es aztán megragadtam az égő gyertyát — percig 
oda tartottam a függönyhöz: ez lángba borult.

Félóra múlva lent álltam a völgyben és néztem, 
miként dől romba őseim h a j lé k a ..............................

Azóta ötveu év múlt el, és ötven óve, hogy én 
koldus vagyok.

Tan bér Róbert.
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árverési hirdetmény.
A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság részéről közzé tétetik, hogy a Szabadkai 
kir. törvényszék mint csődbíróságnak f. évi juuius 
11-én 7819-ik sz. alatt kelt megkereséséhez ké
pest a Pilaszánovits Lajos csődtömegéhez tartozó 
ingatlanok jelesül, a Borsod-Ö-Legyein 33 és 
34-ik számú telekjegyzőkönyvekben 90. 91 é 
194 h. r. számok alatt felvett egy tagban lévő 
507 ~  holdat tevő szántóföldek és kaszálók, va
lamint az azokon találtató összes gazdasági épü
letek, mely birtok mindössze 105,614 írtra van 
felbecsülve — 1877. évi novemberhó 1-ső napjá
nak d. e. 10 órakor mint második határidőben 
Borsod községházában nyilvános bírói árverés 
utján az alábbi feltélek mellett elfognak adatni.

1- ször. A Borsod-Ó-Legyeni 33 é3 54 számú 
tjkvekben fenti hr. sz. alatt felvett 507 hold és 
rf0 □  ölet tevő birtok s az azon levő gazdasági 
épületek kikiáltási ára 105,614 frt becs ár lé
éiül, mely birtok azonban ezen második árverésen
100,000 írton alul sem lesz leüthető.

2- szor Árverezni szándékozók tartoznak a 
kikiáltási árúak 10% túliját készpénzben, vagy 
takarékpénztári könyvecskében a kiküldött kezéhez 
bánatpénzül letenni.

2-szor. Vevő köteles a vételárat három rész
letben, és pedig 15%,-tólit az árverés napjától 
számított 3 hó alatt, 35°/u -t.ólit az árveréstől 
számított 6 hó alatt, végre 50%-tolit, melye a 
bánatpénz is beszámítandó lészen, szintén az ár
veréstől számított 9 hó alatt, mindenkor az ese
dékes 6% kamatokkal együtt az eljáruló tkvi. 
hatóságtól eleve kieszközlendú utalvány alapján a 
bajai m. kir. adóhivatalnál mint bírói letett,árnál 
lefizetni.

4-szer. Vevő köteles az épületeket a bir
tokba lépés napján tűzkár ellen biztosítani.

szőr. Vevő a megvett birtokhoz tartozó ugar
földeket 1873. évi január 1-én ellenben a tavaszi 
földeket csak is az 1878. évi termés letakaritása 
után veszi birtokba, vagy is a bérszerződést 1878. 
évre érvényben tartani köteles, a haszonbér is ez 
évre őt illetvén.

6- szor. Vevő a jelenlegi haszonbérlők takar
mányának és gabonájának 1879. évi januárho 
I-sö napjáig a kérdéses birtokon helyet adui 
tartozik.

7- szer. A tulajdonjog bekeblezése csak a vé
tel ár és kamatának úgy a kincstári illetéknek 
teljes lefizetése után fog vevő javára hivatalból 
ós tehermentesen eszközöltetni.

Az átruházási költségek vevőt terhelik.
8- szor. A mennyiben vevő ezen árverési fel

tételek bármelyikének eleget nem tenne a meg
vett ingatlan az érdekelt felek bármelyikének 
kérelmére, vevő veszélyén és költségére, bánat
pénzének elvesztése mellett, újabb árverés alá 
fog bocsátatni, és csupán egy határidőnek kitűzé
sével az előbbi becsáron alul is cladatni. Pelhi
vatnak mindazok, kik az elárverezendő ingatlanok 
iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni 
vélnek, hogy kereseteiket jelen hirdetménynek a 
hivatalos lapbani utolsó megjelenésétől számított 
15 napok alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál 
— habár külön értesítést nem vettek is be
nyújtsák. különben azok az árverést nem fogván 
megakadályozni, egyedül a vételárra fognak uta- 
sittatni.

Baján, 1877. október 1.
k ál ősi .József.

albiró mint kiküldött végrehajtó.
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Árverési hirdetmény.
A bajai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság részéről közzé tétetik, hogy a szabadkai 
kir. törvényszék mind csődbíróságnak f. évi junius 
11-én 7819. sz. alatt kelt megkereséséhez képest 
a i’iiaszanov.v Lajos csődtömegéhez tartozó ju7 
gatlanok, jelesül a bajai 1270-ik számú tjkben 
A. IJ 2341. és A 111. 2342. hrzi számok alatt 
felvett házhelyek és az ezeken épült és 86,676 
írtra becsült emeletes I. évi oetober lló 28-lk 
napján délutáni 3 '/, órakor mint második határ 
időben ezen kir. járásbíróság polgári osztálya kiadó 
hivatali helyiségében nyilvános bírói árverés utján 
a következő feltételek mellett eladatni lógnak :

1. A bajai 1270. számú tjkben A. II. 2341. 
liz. és A. III. 2312 liz. sz. a. felvett házhelyek 
és az ezeken épült háznak kikiáltási ára 86,676 
frt becsár leeud, 50,000 írton alul azonban ezen 
második árverésen sem lesz leüthető.

2. Árverezni szándékozók tartoznak a kiki
áltási árnak 10%-tóliját készpénzben, vagy ta
karékpénztári könyvecskében a kiküldött kezéhez 
bánatpénzül letenni.

3. Vevő köteles a vételárnak felerészét 
az árverés napjától számított báró m hó alatt, 
másik felét pedig, melybe a bánatpénz betudandó, 
szintén az árveréstől számított hat hó alatt, min
denkor az esedékes 6% kamatokkal együtt az

cljáruló telekkönyvi hatóságtól elevo kieszköz*- 
lendő utalvány alapján a bajai m. kir. adóhiva
talnál, mint bírói Ictéttárnál lefizetni.

4. Yevő köteles a lakházat a birtokba lépés 
napján tűzkár ellen biztosítani.

5. Vevő az árverésnek jóváhagyása után 
azonnal birtokba lép, a mely időponttól a ház 
jövedelme is őt illeti.

6. A tulajdonjog bekeblezése csak a vételár 
és kamatainak, úgy a kincstári illetéknek teljes 
lefizetése után fog vevő javára hivatalból és te
hermentesen eszközöltetni.

Az átruházási költségek vevőt terhelik.

7. A mennyiben vevő ezen árverési feltéte
lek bármelyikének eleget nem tenne) a megvett 
ingatlan az érdekelt felek bármelyikének kérelmé
re vevő veszélyére és költségére, bánatpénzének 
elvesztése mellett, újabb árverés alá fog bocsát
tatni és csupán egy határidőnek kitűzésével az 
előbbi becsáron alul is eladatni. — Felhivatnak 
mindazok, kik az elárverezendő ingatlanok iránt 
tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, 
lmgy kereseteiket jelen hirdetménynek a hivatalos 
lapbani utolsó megjelenésitől számított 15 napok 
alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál — br.úár 
Külön értesítést nem vettek is — benyújtsák, kü
lönben azok az árverést nem fogván megakadá
lyozni, egyedül a vételárra fognak utasittatui.

Haján, 1877. september 25.

Pálosi József,
albiró, mint kiküldött végrehajtó.
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Haján, föl ér, V an itsek -le le  ház („Reich Farkas fiai" szomszédságában.)

Yan szerencsém a n. é. közönség tudomására juttatni, hogy immár tel
jes raktárt tartok

szalagok, csipkék, virágok, Bijouterie és fehérnemiiekből,
< s bátorkodom íigyelmaztetni, hogy c nemekben jutányos bevásárlások áltál azon kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a n. é. közönségnek csak jó t és olcsót nyújthatok.

Továbbá el vagyok látva dús választékban tél i  á r ukka l ,  u. m. czipSk, bársony
éi berlini mvffok, férfi- és hölgy-harisnyák, gyermekrnhák, keztip'ik, posztó és szarvasbőrből, 
fajkötök, nemez-jonponok,flanellingek és nadrágok, hölgy-gallérok ésentrée-k, hölgy-mellények, ' 
gamáslik ésberlini kendőkkel, mindez a legizlésteljesebb és legfinomabb kiállításban, vala
mint esököpönyegek és esernyőkkel.

Ajánlom ezeken kiviil különös finomságúglycerin-crémet, glycerin, poudre-de-riz (sző
ke és fehér) fogpasta, fogpor, ártalmatlan hajfestőszer, szobapurfum és számos más illatszert.

Legyen utoljára megengedve mondanom, lia már olcsó és könnyű árukat, fino
mabb és jobb áruk által nem akarom kiszorítani, úgy hát legalább utolsókat melegen 
ajánlom, nem talán is azért, mert olyanokat „különösen" a raktáromon tartok, melyeket 
olcsó és szolid árakon eladom, de meg Jognak arról győződni, hogy a n. é. közönség 
saját érdekében figyelmeztetni bátorkodtam. Számos látogatásért esdvén vagyok 

" íján, 1877. szeptember hóban, kiváló tisztelettel
G O L D STE IN  H ERM Á N

HIRDETMÉNY
Pilaszanovics Lajos csődtöme

géhez tartozó bajai emeletes házbantöbb lakás, bolt, istálló
s a ház mellettiÜRES  mis
oetober 24-től kiadó.

Bővebb tudósítást nyerhetni
/ ‘ilatzanovics Antal,

tömeggondnoknál.

Legnagyobb

a  Z0H60RA-
TEREM

a leghíresebb bel- és külföldi, valamint saját 
gyártmányú zongorák, piailók és lianno- 
niiimok-húl, a legjutányosabb gyári árak mel
lett többévi Írásbeli jótállás mellett.

S T O I I H L  I T I K i l Y l í S
zongora-gyáros,

Budapest, váci-utca 1. a városháztér sarkán 
(Bemenet: zsibárus-uten)

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Haján




