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Baja, 1877. október 14.
K héten körünkbe érkezik a magyar szintár- | 

sulat, s pár nap múlva az első előadással kezde
tét veszi a sziniidény.

Ez alkalommal nem tartóztathatjuk vissza 
magunkat attól, hogy néhány megjegyzést ne te
gyünk viszonyainkra s a magyar Tháliára. Szük
ségesnek látjuk e z t ; mert jóllehet a színészet,- 
pártolás tekintetében Haja közönségét megrögzött 
apathia sújtó vádja eddig sem érlieté : mindamel
lett az utolsó évek példáiból meggyőződtünk, hogy 
Baja város közönsége Tliália körül az eddiginél 
nagyobb mérvű pártolást is képes kifejteni. Kell 
is hogy kifejtsen, mert a magyar színészet ügyét 
általánosan s a legbensöbb érdekeltség melegével 
kell fölkarolni.

Alig van intézmény, melynek rendeltetése 
felől ma oly különböző fogalmak divatoznának, 
mint az a színészetre nézve áll.

Sokan a magyar nyelv leghivatottabb fej
lesztőjének, s ez által a nemzetiség hatalmas 
oszlopának tekintik.

Mások a realismus szemüvegén nézve, nem 
födöznek fel egyebet a színpadon, mint egy üz
letág műhelyét, melyben a vállalkozók dolgoznak, 
hogy megkeressék napi kenyerüket.

A  közönség egy része pusztán mulatóhely-

A  »Baja« tárcája.

Marcus Annaeus Lucanus és kora.
— A Pharsaliáról irt tanulmány bevezetései. 

(Fekdvastatott Budapesten, a philologiai társaság nHg> gyűlésén 
lSTti. július 5-én.)

Non niinor est virtus quiun quaerere, parta tueri 1
A diviit nemcsak az öltözékek terén érvényesíti 

befolyásút, a világot idönkint Kandóra szelencéjéből uJ 
meg uj termékeivel elárasztván ; nemcsak a társasólut 
szokásai vannak e nagyhatalom veszélyes uralmának 
alávetve, hol mulékony törvényei határoznak illő és 
nem illő, szép és nem szép, müveit modor és nevetséges 
fonákság fölött: kiterjeszti az hatását az eszmék vilá
gára is, hol szelének fordultával azt, mi tegnap az új
ság, szépség és nagyszerűség nyinbusával ékeskedett, 
ma már mint meghaladott álláspontot szokás tekinteni* 
Már koszorús Börzsöny in k monda, hogy minden kornak 
megvan a maga istene, de szükséges, hogy az ész és igaz
ság vezérfénye mellett, a kor istenének, a divatnak 
csapongásai fölött őrködjék, túlzásait korlátok közé 
szorítsa, kegyelmeit a maguk értékére leszállítsa, mos
toha gyermekeit pedig illő helyükre felemelni tüleked
jék: igy lesz azután a helyre igazított divat cultusa
észszerű és a világ szeszélyes divat által felkapottak 
bálványozásától megmentve.

Igaz, könnyebb az árral mint az ár ellen úszni, 
öunytbb a divat szele szerint forgutui köpenyeget,

nck tekinti a színházat, melytől pénzéért gyönyört 
követel. Vannak, kik e gyönyört a szellemre ható 
eszményi tisztaságában szeretik élvezni; a más 
rész azonban — s ez igen tetemes —  csak ak
kor ta rtja  vonzóknak a színművészet produkcióit, 
ha azok az érzékiségnek hízelegnek. - Talán 
eme romlott ízlésű műbarátok kedvéért ju to tt ma 
a színpadra az oda nem való sikamlós trivialitás 
és a  liandabandázó üres látványosság.

Sőt a felvilágosodás gúnyjúra — akad 
még egy-egy echt példány a buta schlendrianis- 
mus Ugyefogyottjainak gárdájából is, mely a szí
nészetben nem lát egyebet komédiánál. Szerinte 
a színész nem különb, mint a csepürágó a 
ki „figurazásaival" bolonddá akarja tenni a publi
kumot.

A színészet rendeltetésének ezen eltérő fogal
maiban véljük mi föltalálhatni az okát, hogy nem 
létezik egy általános, egy tömör színházlátogató 
közönség. Kiki csak a szerint áldoz Thúliának, 
a mint saját bizarr kiváualmainak megfelel.

Értsék meg és kövessék Tliália papjai ma
gasztos föladatukat, értse meg azt a nagy közön
ség is, és áldozatai árán ne követeljen a színé
szettől extravaganciákat, szép és nemes által ha
tárolt feladatának körén túl.

Nálunk a színészetnek nemzetiségi missió is 
I van fönliagyva, bár a nyelvfejlesztés és nem

zetiség ügyének oroszlán részét, az újabb időben 
| átvette tőle egy szélesebb körű s ennek folytán 

hatékonyabb orgánum : az időszaki sajtó.
Ámde nagy, csaknem főlszámithatlan fontos- 

; ságu szereppel bir a színészet, mint, kultur-té
nyező.

í A színház a művészet, és jóizlés temploma, 
a nemzeti közművelődés iskolája.

Értsük meg a színészet magasztos rendeltető - 
| sét saját értékének fontossága, nemes volta sze- 
; rint becsülvén, karoljuk ezt fel, hogy képessé le- 
; gyen hivatásának betöltésére. * * *

A közigazgatási bizottság
1877. oet. 8-án ta r to tt illése.

I. Fóliák Jakab  és Simon házaiból a Sugo- 
, viczába kivezető csatorna megromlott állapotban

mint vele szembe szájlani: de minél nagyobb a küzdelem, 
; minél nehezebb a kitűzött cél elérése, annál nagyobb 
1 a győzőnek érdeme.
! Minden kornak meg vannak divatos irói, kik nép-
I szerű nevük nyinbusával hibáikat, befödik, inig más
, ragyogó elmeszülemények csak századok lefolyta után
| tudják az őket megillető tiszteletet és elismerést ma

guknak kivívni: közvetlen közelünkből is hozhatnék 
mindkettőre példát, séd exeinpla sunt odiosa, azért inkább 
a távolabb múltra pillantok vissza, melyből látom, 
hogy voltkor, mely Tosso lángehnéjü müvét (ierusalemine 
deliberatot nevetségesnek találta, hol Ariosto Orlando 
íuriosoját a Maecenas csak e szavakra máltatta „bolond
ság, •* hol Milton „Elvesztett paradicsomainak kiadótjnam 
tudott találni : de az idő igazságot szolgáltatott e fél
reismert lángelméknek, és ina nevűk az emberiség 
szellemóriásáinak l’antheonjában ragyog: inig a tarta
lékukul (óvatosság bábjai rég a megérdemelt feledés mély 
örvényében nyomtalanul eltűntek.

Azon lángolmújii férfiak sorába, kiket az irodalmi
divat ináig sem emelt az elismerés őket megillető polcára, 
tartozik M. A. L u c a m i s  is, kinek Pharsaliája llomer
és Virgil eposai után, sőt némely tekintetben közvet
lenül mellettük, érdemel helyet, és mégis aránylag csak 
igen kis körben ismeretes, inig szerencsésebb pálya
társainak fényes neve a homályos ókorból napjai nkig 
halványolni nem tudó fénynyel átragyog. Igaz, a durva 
középkor Homer-t és Virgilt is képes volt, elfelejteni, 
mig annak nevét mély porából ki nem vívta (i. Bocaccio, 
hzrL pedig tiszteletesse nem tette Dante : de Lucanus 
még mindeddig hasonló szerencsében nem részesült.

lévén, a tulajdonosok tanácsilag kö te lezettek  annak 
kijavítására vagy betemetésére. —  Ezen tanács 
végzés ellen közbevetett felebbezés folytán a bel
ügyminisztérium szakértői vizsgálatot és egy fék- 
rajz elkészítését rendelte el. -  Ezeknek pó tfe l
terjesztése után a szakértő felvételeit és fekrajz 
elkészítéséért 50 frt mérnöki költség kifizetésére 
nevezettek ujabbi tauácsvégzés által kötelezve let
tek, — mely végzés ellen újabban felfolyamodtak. 
Az alatt, mig ez felterjesztetett, megérkezett az 
első fellebbezésre a miniszteri döntő határozat, mely 
szerint a csatorna helyreállításának vagy beteme
tésének eszközlése a felebbezők kötelességének is
m ertetett el.

Bővebb átérthetés kedvéért it t  megemlittetik 
az, hogy nevezettek a csatorna helyreállítását vá
rosi költségen kívánták eszközöltetni, mivel ezt a 
város csináltatta akkor, midőn nevezett Fóliák 
leieknek háza, az úgynevezett „fehér hajó" ven
déglő, a város tulajdona volt, a tanács pedig úgy 
fogta fel a dolgot, hogy a város a csatornát akkor 
mint magán tulajdonos állitván fel — az említett 
vendéglőnek Fóliák felek tulajdonába átmentével 
a csatorna fentartás kötelezettsége is Fóliák felekre 
hárult át.

[
Az 50 frt mérnöki költség tekintetében fel

terjesztett felfolyamodást a minisztérium illetékes 
í elintézés végett a közigazgatási bizottsághoz szár- 
| utaztatta vissza, és itt a városi tanács e tekintetbeni 
( határozata is helyben hagyatván, foganatositás 
! végett a tanácshoz visszaküldeni rendelteltett.

j I I .  A városi tanács bemutatja az 1877 */s -ik 
: iskolai évre a tauköteles gyermekek és iparos 
I tanoucok összeírását.

j Ezen összeírásból kitűnik, hogy összesen 3192 
* tanköteles gyermek van, kik közül 1166 já r  is- 
, kólába, 1026 pedig nciu jár. Iparos tanonc van

! A jelen alkalommal ezen úgy szólva elfelejtett
i íróra bátorkodom figyelmüket fordítani, ki irodalraunk- 
j bau talált ugyau fordítókra, de eddig egyetlen egy tü

zetesebb méltatóra sem, hogy iránta köteles elisineré- 
! sülik adóját leróhassuk, mert „non minor est virtus 
1 quam quarero. parta tueri.“
| Minden nemzetnél találunk családokat, melyek
; kebléből mint nemes törzsnek nemes gyümölcseit egész.
| sorát látjuk a kitűnő férfiaknak származni; Kóma a
• Labilis, Scipio, Claudius, Magyarország a Teleky,
: Dessewffy, Széchenyi családnak egész sorát köszöni a 
' kiváló férfiaknak : ily szellemileg kiváltságolt családot 

képez az Annaeus Sencca család is.
M. A. Sencca, a csilád törzsfönöke Cordubában, 

déli Spanyollion Bactica tartományában é l t; jeles szó
noki tehetsége és a kiválóbb római szónokok beszédei- 

1 nek gyűjtése, a „rhetor" melléknevet szerezte neki.
| Augustus uralkodása alatt a római irodalom arany- 
I korát élte, az. irók az egész birodalomból Kómába 
| screglettek, hol Augustus irodalmi fénykörének sugarai 

lettek és tehetségük elismerése és jutalomra talált. M. 
A. S. Kta. is Kómának vette útját két fiával, Marcussal 
és A. S. Philosophussal, mig a harmadik, Méla, a család 
ősi lészkéken Cordubában maradt. A római és spanyol 
ágra szakadt család tagjainak jelessége, a fejedeim1 
kegy és szerencse szárnyain magasra emelkedett. M. A. 
S. Phil. kitűnő tehetségei Agrippinával való benső vi
szonyai folytán Nero nevelője és utóbb mindenható mi
nistere lett, Cordubában maradt fivére, Méla, pedig 
Tac. (Ann. XVI. 17). tanúsága szerint, „petitioné bono- 
rura abstinuerat, per ambitionem praeposteram, ut



díszesén 402. — Mindkét osztályból Írni, olvasn t 
tud 2344, — nem tud 848.

III. A közegészsógi állapotról szeptember hó
ra bemutatott tudósításként emésztés szervi bajok, 
heveny gyomor, bélhurut, részint külön, részint 
együttesen, majd váltólázak is szövődve fordultak 
elő ; — izerepelttovábbá elvétve vörheny, a hagy 
máz és vérhas szaporodó számmal mutatkoztak. —

Haláleset száma 64, szülöttek száma G7. — 
Ezen év 9 hónapjában a meghaltak száma 517, 
— szülöttek száma 540. — Születési többlet 23.

IV. Az adóbehajtás körül az adófelügyelőség 
határozati javaslata, melynél fogva a városi tanács 
nagyobb erélyesség kifejtésére utasítandó, elfogad
ta to tt;  kihagyatván abból a fenyegetődzés, hogy 
különben a felelősség kimondása a jövő bizottsági 
ülésen inditványoztatni fog.

V. Felvétetett a vallás és közoktatási rai- 
niizteriumnak a tan felügyelőség által bemutatott 
intézvénye, melyben a közig, bizottság felhivatik* 
hogy Heitler Jakab izraelita tanítót a hitközség 
ellenében megvédje.

Határoztatok, hogy miután Heitler Jakabnak 
a hitközség nem a congressusi iskolai szabály 
24-ik §-ában foglalt intézkedés szemmel tartása 
mellett mondott fel, a városi tanács íelhivatik, 
hogy Heitler Jakab ügyében az országos izraelita 
iroda elnökének időközben leérkezett intézkedésé- 1 
hoz képest intézkedjék, különösen pedig eddig él
vezett fizetését kiadassa és a hitközség esetleges j 
méltatlansága ellen megvédje, — miről a hitközség, j 
Heitler Jakab és a tanfelügyelőség értesittetni j 
rendeltetett.

VT. Bemuttatott még a tanács részéről ki- ; 
mutatás a közig, ágábani működésről, mely szerint | 
szeptember hóban a tanácsnál beérkezett ügydara
bok száma 693. — Ebből elintéztetek 666.

A rendőrkapitányságnál beérkezett írásbeli ügy
darabok száma 182, — elintéztetett 176. Szóbeli 
panasz előfordult és elintéztetett 240.

Marhalevél kiadatott 139, lólevél 48, —cse
lédkönyv 4, igazolási jegy 32.

Rendőrileg befolyt a kórház javára 42 fit, 
iogmányok kezelése után 49 írt 55 kr, melyek 
házipénztárba is adattak.

Az árvaszékhez beérkezett 69 ügydarab, mely
ből elintézést nyert 64 darab.

B aja város törvényhatóságának
1877. okt. 9-én ta r to tt

k ö z g y ű l é s e .
A  napirendre áttérés előtt Dr. Hauser pol

gármester ur előadja miképen a honvédelmi mi

nisztériumnak tudomására esett, hogy az ujoncálli- 
tásoknál gyakori visszaélések fordulnak elő, azért 
országszerte, mint itt is, felülvizsgálatot rendelt 
el. — Polgármester ur ezen miniszteri rendeletet 
törvénybe ütközőnek nem találta, ŝőt helyesnek 
és szükségesnek is tartotta azért, hogy igy az 
időnkinti felülvizsgálat és már annak tudata is, 
hogy ily felülvizsgálat elrendeltethetik, legalább 
fékezőleg hasson azokra, kik az ily visszaélések
nek barát jai.

Egyébként polgármester ur kilátásba helyeztet, 
oly javaslatnak beterjesztését, mely által az ujonc- 
állitásnáli visszaélések elkövetése, hamár azt vég
kép megszüntetni nem lehetne is, legalább annyira 
megnehezittessék, hogy azzal a visszaélések lehe
tőségig megakadályozhassanak, hogy ekként az ifjak 
megkiméltessenek attól, hogy messziről másodszor 
is a sorozó bizottság elé jönni kényszerüljenek, 
mert ha a minisztérium látni fogja, hogy a tör
vényhatóság maga morális erőt fejt ki a visszaé
lések korlátozására, a felülvizsgálat által nem fog
ja  az ifjakat zaklatni.

Polgármester urnák előterjesztett magatartása 
a közgyűlés által helyeseltetett.

Azok után, a mik a megyénél történtek, so
kan sokféleképen Ítélik meg a szóban forgó mi
niszteri rendeletét. — Sokan ennek kútforrását a 
megyénél közelgő tisztujitás alkalmából kortesfogás
ban látják ; ámde innen kiindulva Baján nem lett 
volna szükséges a felülvizsgálatot elrendelni, — 
mert itt még távol van a tisztujitás ideje. — 
Közlő azt hiszi, a kortesfogásnak feltevése csak 
pártábránd. — Egyébiránt tárgyilagosan véve a 
dolgot, vagy van ezen feltevésnek visszaélésben rejlő 
alapja vagy nincs; ha nincs alapja, úgy megszű
nik kortesfogás lenni, és kár volt feljajdulájssal az 
illetőket gyanúba ejteni, miután annak feltevése 
sem kívánható, hogy a felülvizsgálat elrendelése 
nem is kortesfogási incidensből indult k i ; ha pe
dig van alapja, úgy maga a kortesfogás is dicsé 
retes, mely impossibilissé k ivánja tenni a vissza
élés emberei és e mellett az állam célját is elő 
mozdítja, — mert hiszen nem uj dolog az, hogy 
vannak sokszor elhatalmasodott megyei cliquek, 
melyek tisztujitás utján hozzáférhetnek.*)

2.
A közgyűlés második tárgya volt, a bajai 

törvényszék visszaállítását kérelmez ő küldöttség
nek jelentése mely szerint az igazságügyi minis- 
ter a kiil döttséget nem minden remény nélkül 
bocsájtotta el, hogy e városim k ebbeli óhaja tel
jesedni fog. — Mi tudatul vétetett, és báró ifj. Rudics

*) Közöljük t. munkatársul.k nézetét, noha a miénkkel 
homlok-egyenes ellentétben áll. Szerk.

József országgyűlési képviselő urnák, valamint sa* 
ját képviselőnk Tóth Kálmán urnák is a kérelem 
támogatásáért köszönet szavaztatván, további 
pártolásra felkérettek.

(Vége következik.)

N agyságos járdataposók.
— A társaságból. —

(Vége.)
Hihetetlen, valóban hihetetlen lehet idegen 

államok előtt, hogy létezik egy ország, melyben 
olyan emberek emelkednek a társadalom felszínére, 
kiknek üres koponyán, pénzen és a nép beteg 
fekélyes részének dicsőítésén kívül, semmijük nincs 
hogy van egy ország, hol kinevetik a józan ész, 
munka és becsület eszméjéről! ábrándozás szegény 
és szerény epicier-eit, ha lassú, de alapoi öuké- 
pcsités, szorgos inunkálódás utján óhajt odáig 
jutni, hova hiú dőrék tömege a bölcsőből lépteti 
a „nagyságos járdataposókat.*

.És létezik ily ország ! Mert Magyarországban 
ez igy vau !

Nálunk a „flastertreterck a közerkölcstelenség 
apostolai, a romlottság, a szellemi törpék maga- 
sulnak ki, mint elsők, a társadalom dédelgeti 
őket, mint satnya virágának satnya gyümölcsét; 
Pénz, vagyon és rang, trés faciunt collegiuru: ez 
nálunk éppen elég arra, hogy birtokosa a közna- 
piasság színvonalán felülemelkedve, mint jelentő- 
séges egyén búmultassék és tiszteltessék.

Nincs osztály, nincs hely, hol e kétlábú te
remtmények ne léteznének- Ók mindenütt vannak. 
Vállalatok, hazafias és közművelődési célok, kő- 
nyörintézmények, politikai mozgalmak terén: szó
val mindenütt első helyet arrogálhatnak, s legtöbb 
esetben nyernek is a „nagyságos járdataposók.*

Elősdi férgek a társadalom beteges, satnya 
testén. Es ez élősdiek száma napról-napra nagyobb 
mérveket ölt.

Mi becsületes polgári osztály, tárt karokkal 
fogadjuk, ha egy nagyságos, vagy flastertreter 
beszagol családi békés tűzhelyünkre, — örülünk 
rajta, ha bókokat mond! Ügyefogyott szegények 
vagyunk. Nem gondoljuk meg, hogy ez emberek 
gyilkoló miasmákkal töltik meg a levegőt, hogy 
mézédes szavuk méreg, mely megfertőzted a tiszta 
ártatlan keblet.

Még meg is köveznék azt talán, ki az össze
rugdalt, letiport közerkölcsiség, a polgári becsület 
nevében igy kiáltana reánk: „Küszöböljétek ki a 
polgári családok szentelt köréből őket, kergessétek 
ki a leányos házakból, verjétek ki közületik, — • 
mert megrontanak titeket! “

eques Romanus consularibus potentia aequaretur", sena- 
tori ranggal és úgy Cordubában mint Rómában nagy tekin
téllyel bírva, sajátságos ambitióból semmi hivatalt 
nem vállalt és abba helyezte egyedüli büszkeségét, hogy 
egyszerű római lovag létére, mégis oly hatalommal, tekin
téllyel és befolyással bírt, mint akármely volt consul. 
Neje Acilia, a szónoklat és irodalom terén kortársai 
előtt nagy hirü Acilius Lucanus leánya volt.

E házasságból született 38-ban Kr. u. Cajus 
Caesar Augustus Germanicus másodszori és Lucius 
Caesianus előszűri consulsága alatt Marcus Annaeus 
Lucanus.

Tacit. Méláról (Anu. XVI. 17) e fiára vonatkozó
lag azt jegyzi meg : „Idem genuerat An. Lucanuin 
graude adiumentum claritudinia.w De Méla és Acilia 
házassági frigye nem volt boldog, mert a Julius csa
ládból származott imperatorok feslettsége, a régi ró
maiaknál oly szent házassági kötelékeket meglazította, 
a nők házasságtörése és a házasfelek elválása uapi ren
den vo lt: Méla nem találván házasságában a kereset1 
boldogságot, nejétől elvált és nyolc hónapos fiával Ró
mába költözött, hogy fia a tisztább latin nyelvet, a 
lingua urbánát, jókor elsajátítsa és a tudományokban 
kellő oktatást nyerjen A gyengéd apa, fiának, Luca- 
nusnak, nevelésére minden lehető gondot fordított. L. 
tanítói Ithemnius Palemon grammaticus, Virginius 
rhetor és Cornutus philos. voltak. Tnnulótársai közül 
benső barátságot kötött Aulus Persius Flaccussal, ki 
utóbb remek satiráival ostorozta a romlottság hínár
jába sülyedt Rómát és Salejus Bnsussal, kiben kor- 1 
társai Lucauussai szeliemrokou költőt tiszteltek.

L. Rómából Athénbe, az ókori műveltség és tu
dományosság Mekkájába ment, hogy Rómában nyert 
kiképeztetését a görög műveltség elsajátítása által tö
kéletesítse. A hatalmas Seneca, hogy növendékének, 
Nérónak, nemeslelkü barátot szerezzen, és unokaöcscsé- 
nek a szerencse kapuját megnyissa, Lucanust ajánlotta 
figyelmébe : Nero az ifjút azonnal Rómába hívta vissza 
és öt udvarának legbeusőbb körébe vonta és barátai
nak társaságába (cohors amicorum) felvette. Ez Nero 
uralkodásának első időszakában, a sokat magasztalt 
quinquennium Neronis alatt történt.

A régi római dicsőségért és erényéit lelkesülő 
ábrándos Luc. a vérszopó Tiberius, az őrjöngő Caligula, 
az együgyü Claudius után az ifjú Nérót — a haza 
megmcntöjéül tekintette s öt egy Panegyriconnal üd
vözölte, miáltal annyira megnyerte Nérót, hogy ez öt 
dacára annak, hogy a törvényes kort még el nem érte, 
quaestorrá s utóbb augurrá tette.

A dicsőségért, házija nagysága és boldogságáért 
lelkesülő ifjú azt hitte, hogy Nero alatt Augustus fény
kora ismét felfog derülni. Aug. ép úgy mint később 
XIV. Lajos az irodalmat és művészetet hajlamból és 
politikából ápolta, példájával a széprnüvészeteket a ma
gas!) körök életszükségévé tette, s ó valamint egyéb 
nagylelkű mübarátok, mint a Maccenások, Mcssálák, 
Polliók a tehetségeket felismerve és pártolva az iro
dalmat a tökély zenithje felé emelték. Ovidius, Virg- 
Iior. Tibul. Propertius világtörténelmi jelentőségre emel
kedtek. Mily bőkezűséggel jutalmazták a tehetséget 
már Cicero korában, mely pedig irodalmi fényre Au- 
gustuséval nem versenyezhetik, erre csak egy példát ho

zok fel. Plinius szerint (7, 40) dacára annak, hogy a 
színészet a költészet és töobi szepmiivészetek mellett 
legkevesebbre becsültetek, mégis (2. Roscius Gallus színész 
óO.OOO forint évi fizetést húzott és a legmagasabb 
rangú férfiak, mint Sulla, Cicero benső barátságukra 
méltatták.

Az alig 20 évet meghaladott L. lázas irodalmi 
tevékenységet fejtett ki. Catacausmus lliacus, Catalogus 
Heroidum, Ilectoris lytra, Orpheus, Saturnalia, Si k a 
rúin libri decem, Satiricae fabulae XIV., Medea stb. czi- 
mü müveiben ritka szellemi terjedtséggel, a dráma, 
epos és lyra terén egyenlő jelességgel forgolódott ; e 
mnnkák ugyan elvesztek , de kitűnőségükről tanúskodik 
kortársainak és kevéssel utána élt müitészekuek, köl
tőknek egybehangzó dicsérete. Hogy többet ne említsek, 
legyen elég itt csak Fac. Ami. I. XV. 40., P. Papinius 
Statiust (Silvac II. könyv előszó és u. ott a 7 ik dal) 
Quintil. Inst. orat. (X I.) Martinlist (epigr. VII K. 20’ 
21. 22. cpgr és a XIV K. 104 epigr) és Sidonius Apol- 
1 inarisra utalnom.

(Vége következik.)

I>r. Margalitü Kde.



Mert hát mik is ők tulajdonképen ?
A társadalom heréi.
Kihagyott helyeken kellene számukra intéze

teket építeni, mint Palaestina leprásainak, kiknek 
csak látásától is óvja az anya gyermekét, a férj 
— nejét, a család - minden tagját, mert azoknak 
tekintetük is kárhozat, még a megpillantásuk is 
irtozatos.

Nyomorékok! erkölcsileg kivétel nélkül, tes
tileg kevés kivétellel. Megvetett férgek a saját 
lelkiismeretük kritériuma előtt.

És ezek után az emberek után rajong a tár
sadalom nagy része! Ezek után a nyomorultak 
után eseng a nők serege.

Ezeknek a heréknek övezi üres fejét a dicsőség 
és fölkapottság glóriája!

No de mikor oly kedves, csinos, szellomdus 
emberek -- szegény „méltóságos és nagyságos jár
dát aposók."

„Székesfehérvár és Vidéke."

ur, hogy b. lapja múlt heti számában a török sebesül- * 
tek javára rendezett bálra vonatkozó jegyzetre, mi, I 
mint a táncmulatság rendezői, viszont némi megjegy
zést tegyünk. Tisztelt beküldő úrhoz azon kérdést bá
torkodunk intézni, Vüjjou mi, kik a helybeli izr. ifjúság 
legnagyobb részének beleegyezésével használtuk az iz- 
rael. ifjúsági címet, megsértettük-e eme tettünk által 
az Izrael, ifjúsági testületet? Vagy beküldő ur talán 
egymaga képviseli az izrael. ifjúságot, hogy úgyszólván 
kérdőre vou vakmerőségünk (II) m iatt: Kételkednünk 
kell azon, hogy beküldő urnák mind az üt érzéke érin
tetlen állapotban lett volna a terem megtekintésénél, 
mert észre kellett volna vennie, hogy a terem nem 
kongott épen az ürességtől, és hogy a számos közön
ség kedélyesen mulatott. 11a a szegény török sebesül
tek részére csupán 39 Irt GO kr. jutott, mely összeget 
a „l'ester ij!oyd“ t. szerkesztőségének szives közben- j 
járásával a budapesti török követséghez (Talán főkön- J 
zulátushoz ? — Szcrk.) juttattuk, elég sajnos, de még ; 
sajuosabb az, hogy vannak oly egyének is, kik nem J 
csak hogy Önmaguk megtagadják egy nemes céltól párt- [

| fogásukat, de rósz indulatukban annyira mennek, máso- , 
kát is otromba sértegetésekkel illetni és azoknak tette- ; 
it becsmérelni. — baja, 1877. október 10. - Frank Ár- ! 
min, Klein Adolf.

Baja, 1877. okt. 12.
A „Pécsi Figyelő" 40-ilc száma „A v é ra d ó -z  s a- 

r o l ó  k“ ciui alatti czikkében lapunknak „ A véradó 
Bácsmegyében1* feliratú közleményével foglalkozik, 
mondván, hogy

„a „Baja" zorabori névtelen levelezőjének a kormány 
intézkedése uem tetszik, mert kizárólag Bácsmegyére 
szól és mivel nyilván a főispán feljelentésére keletkezett. 
Cselszövéuyt emleget, mely némi vizsgálat után egész 
meztelenségben tárul szemeink elé, hálóról szól, melye1 
ravasz kezek a megye házában szőnek a közel tisztuji 
tás alkalmára, hogy a megye főispánja mindenképen 
genirozva érzi magát a megye tulajdonképi kormány
zói által sat. — Azután jajveszékel, hogy mennyi költ
ségbe fog kerülni ezeu felülvizsgálat és mennyi zakla" 
tásba, és végre azt állítja, hogy kisült a turpisság : 
de hogyan sült ki? azzal adós maradt.

Nem irigyeljük a megye székhelyéről felszólalt vé
dőnek szerepét és csak azt mondjuk, hogy majd a fe
lülvizsgálat után lehet megmondani, a turpisságot kit 
vagy kikre kelljen alkalmazni, de annyi bizonyos, hogy 
Bácsmegyére nézve bizony sérelmes, hogy első Ízben 
is és csak ezeu megyére terjed ki a felülvizsgálat, holott 
a vesztegetések és zsarolások csaknem általánosak, ké
pezvén kivételt a tiszta eljárás."

Arai a zsarolást illeti, mi t. laptársunkkal tökéle
tesen egy nézeten vagyunk. Ki is nyilvánottuk, hogy ez 
oly baj, melyet orvosolni kell, és csak azt mondottuk 
és ismételjük is, hogy a kormány felülvizsgálati rende
letével a cél nem éretik el.

Mi helyeseljük az elvet, de kárhoztatjuk az esz
közüket, melyekkel az elvet diadalra akarják juttatni. 
A „Pécsi Figyelő" valamint az összes sajtó, moly ezen 
kérdésben Bácsinegye ellen frontot csinál, sokkal távolabb 
áll a hely színéről, sem hogy világosan láthatná, minő 
dolgok történnek itt nálunk és miként szokták itt a 
közjót az egyéuek érdekeinek alárendelni ? — Ezen 
eszközök használata ellen szólalt fel levelezőnk és a 
„denunciációt" mint kortes fogást nevezte el turpisság
nak, mely valóban ki is sült, miként innék Bácsmegyc 
törvényhatóságának legutóbbi közgyűlése bizonyos jelét 
adá. Egyébként hisszük, hogy a feljelentés indokainak 
részletes kiderítésével t. laptársunkat is a mi néze
tünkre hódítjuk.

Különfélék.
— Sajátságos halál-ok. Bitz Keresztéi)- bajai ács

mester 5 éves hasonnevű fiacskája a múlt hét egyik 
napján az udvaron szaladgált. Futás közben elesett, de 
oly szerencsétlenül, hogy a zsebében levő teutás-üveg 
eltörött, hasába fúródott és beleit átmetsző, Rövid 
nehány perez múlva — még az orvosi segély megér
kezése előtt — a kis fiú hulla volt.

— Csóka Sándor sziniigazgató távolléti; alatt a 
bérlet gyűjtésével Marossy Károly ur vau megbízva.

— Pórul já r t pénzügyőrük. Történt , hogy az ál
lam pénzügyei felett Őrködő 2 közeg— a köznép nyelvén 
„fináuez" — egy szent-istványi kcnyérsütönönél vagy 
2ü font „szűz" dohányt talált. Az asszonyra 40 írt 
bírságot róttak, de ez csak 20Iito t akart fizetni oly 
kikötéssel, hogy tovább ne motozzanak a házban. Erre 
a pénzügyőrök rá nem állván, felmentek a padlásra 
kutatásukat folytatni, mely idő alatt az élelmes ke- 
nyórsütőnő az „elkobzott" dohányt fütött kemenezéjeüe 
dobá, úgy hogy midőn a pénzügyőrök ft padlásról is
mét lesétáltak, u zamatos pipatólteléknek czak püt" 
nyájét találták.

— Beküldetett. Engedje meg, tekintetes szerkesztő,

í — Bácskai kör. Bács-Boclrogh megyéből számosán 
tartózkodnak Budapesten. Már magában véve e tekin
télyes szám elég biztosítékot nyújt arra nézve, hogy 

, egy életképes egyletnek (melynek cinie „bácskai kör" 
I leendő, minden szükséges kellékeit magában foglalandja. 

A létesítendő egyletnek főcélja leend a kölcsönös ismer
kedés, az osszetartozandóság érzetének kifejtése és 
egyesek segélyezése. Ily társas szellem utján óhajtják 

, előkészíteni az utat arra nézve, hogy jövőre egész 
Bács-Bodrogh megyét, mint az ország egyik jeleutékeny 

, részét, egy rendezett államnak éltető levegőjét képező, 
egészséges közszellem lengje át. — Ez vezérelte a 
bácskai ifjakat azon összejövetelre, mely a „Hlatki" 
kávéház egyik termében történt, hol is egy szív egy 

i lélekkel kimondatott, hogy a Budapesten tartózkodó 
, bácsmegyei ifjúság kivétel nélkül óhajtja a „Bácskai 
; kör" megalakulását, az alapszabályok kidolgozására 

a következő bizottság választatott: Vaaly Emil, Deák 
Andor a bizottság előadója, Czvetkovits Péter, Bibét- 
Gyula, Vujevits Simon, Kiss Gyula és Lederer Pál. Az 
alakumndó rendes gyűlést a bizottság legközelebb kitü- 
zendi, melyre is a bácskai urakat tisztelettel minél tö 
megesebb megjelenésre kéri: Vaaly Emil, Deák Andor, 
Czvetkovits Péter, Vujevits Simon, Biber Gyula, Kiss 

I Gyula. (Közvélemény.)
I - Topolyáról írják az „Ujvidék-“nek : Régi do- 
| lóg uj kiadásban, hogy a szerelemféltés minő saját- 
| ságos eszközökhöz folyamodik szerelme tárgyának 

megtartásában. A krónika most egy parasztról szól, 
ki roppant szerelmében szerelme tárgyának, már t. i. 
feleségének orrát leharapta. A megcsonkított nő vértől 
borítva siet panaszra a biróboz. Ez rögtön hivatja a 
kegyetlen íérjt s erősen vallatja tettének indokai felöl, 
mire a paraszt egész nyugodtsággal következőleg logi
káit mentségére : „én szeretem igy is, de hogy más 
ne szerethesse, alkalmaztam ezen szert." Mint tudó- 
sitóuk megjegyzi, az indoklást úgy a bíróság mint a 
hitestárs elfogadván, most is tovább együtt élnek. — 
Ugyancsak Topolyáu, nem sokára ez esetet követőleg, 
egy kunász harapott az őt borral megtraktáló gazda 
orrába, s csakis a gazda szájában levő pipa mentette 
megagazdátabekövetkezhető megszépilléstöl. Nem volna 
szives t. barátunk egy kis néprokonsági kutatásokat 
tenni azon vidéken, ha vájjon nem állanak-e atyaliság- 
buu az orrvagdosú crnagorákkal ?

-  A török-magyar barátság még a biróaági el
járásoknál is mutatkozik. Tatár János felperes bepa
naszolta Földházi Pál b.-m.-vásárhelyi lakos alperest, 
hogy az neki 7 írttal tartozik s nem akarja megfizetni. 
A járásbiró maga elébe idézi alperest, aki állítja, 
hogy ü a 7 írtból inár 4 irtot különböző cimekeu 
lerótt és csak ö Írttal tartozik még. Felperes ezen 
tagadásra igy szól: „No ha kend a 4 Irtot eltagadja, 
úgy énnekem a 3 írt sem kell, mert úgy is a törökök
nek szántam, hanem fizesse kend he a törökök részére." 
Alperes e beszédre megdöbbenve kérdi felperestől : 
Hat igazán oda szánta kend azt a pénzt, komáin ? .. Igazán, 
felelt felperes 1 Ne hát, ha úgy van, akkor én is meg
fizetem még egyszer a 4 irtot, legyen mind a 7 írt a tö
rököké, - -  ügy is lett, a 7 írt még az nap elküldetett 
a polgármesterhez azon kéréssel, csatolja ezen össze
get is a törökök számára gyűjtött adakazásokhoz.
A két peres pedig kezet fogva, kibékülve távozott el 
jó barátságban a bíróságtól. (Vásárhelyi Közlöny.^

„Bulaton-eyyleP alapítását tervezik túl a Du
nám Az egyesület a „Kárpát-egylet mintájára alakulna 
meg. Bátorfi Lajos, a „Zalai Közlöny" derék szerkesztője, 
nyílt levelet irt e tárgyban Simon Zsigmoud tihanyi 
apáthoz, melyben az egyesület első teendője volna tag
jai számára igyon könyvtárt létesiteni. Magyarország

valamennyi lapját a fürdői idény alatt já ra tn i; a tiha
nyi viszhangho: lépcsőt, a remetealakhoz kikötőt léte
siteni, a Balatont felméretni, kirándulásokat rendezni 
ásatásokat eszközölni, stb, stb. Szóval a fürdőveudégek 
szellemi szórakozását tudományos eszközökkel előmoz
dítani, a vendégek kényelmét lehetőleg megszerezni. 
A tagok alapítók s pártolókból állnának, kik az egy
let által nyújtandó s szerzendü előnyben részesülnének 
s az egylet minden egyes évi beléletének működéséről 
diszes évkönyvet kapnának, mi által a szellemi kapocs 
a kiesfiirdö vendégei közt évröl-évre szilárdulást nyerne 
s az egyleti tagok családjai már mint ismerős helyre 
éikozuónek meg. A tulajdonos szerzettől auyagi áldo
zatot nem kérnének, csak annyit az eszmét fölkarolja, 
s ha az nagyobb körben viszhangra talál, megtestesí
tésében segédkezzék.

Az „Apolló" zenemű.folyóirat legújabb (19-ik) 
száma következő tartalommal juleol meg: 1) Bátran 
élőié, keringő IIölzl Lőrinctől. 2) Praeludium Kapi 
Gyulától. A zongorázik és énekesek számára igen> 
ajánlható folyóirat előfizetési ára egész évre ü frt- 
ielévre 3 írt, a jelen szám ára 50 kr, mely a kiadó hi 
vatalhoz (Budapest, vár országház utca 94 sz. a.) leg
célszerűbben postautálváuynyal küldendő be. Kívánatra 
a lap utánvétellel is küldetik. Még folyton előfizethetni 
az egész évfolyamra.

Pirnitzer Frigyes budapesti zenemű-kereskedésé- 
ben megjelent és hozzánk beküldetett : „Plevua induló", 
zongorára szerzé Janicsáry Ferencz. Ára 50 kr.

Apróságok.
— Nem nagy mesterség. Midőn a magyar káplár 

tanította az ujonezot német commandó. szóra fegyverét 
forgatni, a hadnagy figyelmeztette, hogy a szavakat 
helyesen ejtse ki, nem pedig igy : Hapták, Riktaj, 
Lingsó, Regsó, Baifusz, stb., mire a káplár azt felelte, 
hogy hát hadnagy ur kitudná-e mondani ezt a magyar 
szót: „tyuk nyak."

— No pizon uad uiesztérszág: hát „luknak.lí

— Egy lábon. Ballerina és drámai színésznő 
vitáztak együtt egymás szakmája fölött.

Ön nem volna képes egy lábon állani oly so
káig mint én, bármeddig tanulná is.

— Hja - viszonzá a drámai színésznő, — arra 
csak a libák képesek.

— Semmi surrogatum ! Igazgató ur, megvárom, 
hogy ma „Don Juan" előadásán valódi pezsgőt adas
son a színpadra ! — monda a színész az igazgatónak*

— Jó, holnap „Ármány és szerelmet" adjuk, ön 
játsza Fcrdinándot s gondoskodom, hogy ön az utolsó 
felvonásban valódi mérget kapjon !

Üzleti tudósítás.
Baja, 1877. okt. 13.

Ma következő árakat jegyzőnk : Búza hektoliter
ként 11—11. 50, zab metermázsánként G—G. 30, árpa 
7. —, rozs 7. 40, köles 5. 80, kukorica (csöves) zsákja 
1 —, burgonya zsákja —. 80.

1) u n  a g  ősh  a j ó z á s i  t á  r s ü l  at

posta- és személyszállító hajóinak

me iseiri*imI je.
B ajáró l B udapestre: Naponként délután %3 órakor, és azon

kívül naponta, kivéve szerdán, reggeli 4
órakor.

B a já ró l M ohácsra : naponként esti 8 órakor, és azonkívül hét
főn, szerdán csütörtökön és szombaton d. 
u. 3, szerdán és szombaton reggeli G 

órakor.
B ajáró l Ú jvidékre: hétfőn, szerdán, és,csütörtökön szombaton 

szombaton d. u. 3  órakor, szerdán és 
szombaton reggeli G órakor.

B ajáró l Zimonybu: hétfőn és csütörtökön d. u. 3 órakor, 
szerdán és szombaton reggel G órakor. 

B ajáró l Orauvára: szerdán és szombaton reggeli G órakor.
A szerdán és szombaton innét induló t  
hajó Hzekcső állomást nem érinti.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 
Erdélyi Gyula.
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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 junius 
11-én 7819-ik sz. a latt kelt megkereséséhez ké
pest a Pilaszánovits Lajos csődtömegéhez tartozó 
ingatlanok jelesül, a Borsod-Ö-Legyeni 33 és 
34-ik számú telekjegyzőkönyvekben 90. 91 és 
194 h. r. számok alatt felvett egy tagban lévő 
507 J-Jh 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-sö napjá
nak d. e. 10 órakor mint második határidőben 
Borsod községházában nyilvános bírói árverés 
utján az alábbi fellőlek mellett elfognak adatni.

1- ször. A Borsod-0-Legyeui 33 és 34 számú 
tjkvekben fenti hr. sz. alatt felvett 507 hold és

Q  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 tallóznak a 
kikiáltási árnak 1 0 % -toliját készpénzben, vagy 
takarékpénztári könyvecskében a kiküldött kezéhéz 
bánatpénzül letenni.

2-szor. Vevő köteles a vételárat három rész
letben, é$ pedig 1 5% -tó lit az árverés napjától 
számított 3 hó alatt, 3 5% -tó lit az árveréstől 
számított 6 hó alatt, végre 50% -to lit, melye a 
bánatpénz is beszámítandó 1 észen, szintén az ár
veréstől számított 9 hó alatt, mindenkor az ese
dékes G% kamatokkal együtt az el járuló tkvi. 
hatóságtól eleve kieszközlendő utalvány alapján a 
bajai m. kir. adóhivatalnál mint bírói letéttárnál 
lefizetni.

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

szőr. Vevő a megvett birtokhoz tartozó ugar- 
földeket 1878. 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 tartaui köteles, a haszonbér is ez 
évre ő t illetvén.

6- szor. Vevő a jelenlegi haszonbérlők takar
mányának és gabonájának 1879. évi januárhó 
1-ső napjáig a kérdéses birtokon helyet adni 
tartozik.

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

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

tételek bármelyikének eleget nem tenne a meg
vett ingatlan az érdekelt felelt báni elyikének 
kérelmére, vevő veszélyén és költségére, bánat
pénzének elvesztése melleit, újabb árverés alá 
fog bocsulatm, és csupán egy határidőnek kitűzé
sével az előbbi becsáron alul is cladatni. IVllii- 
vatnak mindazok, kik az elárverezendő ingatlanok 
iránt, tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni 
vélnek, hogy kereseteiket jelen hirdetménynek a 
hivatalos lopbani 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- 
siftíitni.

Baján, 1877. október 1.

Káiosi .József.
n 1 biró mint kiküldött végrehajtó.

R D E T E S E K.
5170 
tk. 187T t  e s i t é s.Árverési Iiirdeímetiy.

A bajai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság íészéi31 közzé tétetik, hogy a szabadkai 
kir. törvényszék mind csődbíróságnak f. évi junius 
11-éu 7819. sz. alatt, kelt megkereséséhez képest 
a i ’ilaszanovics Lajos csődtömegéhez tartozó in
gatlanok, jelesül a bajai 1270-ik számú fjkben 
A. II 2341. és A. 111. 2342. hrzi számok alatt, 
felvett házhelyek és az ezeken épült és 86.676 
írtra  becsült emeletes 1. évi octobei1 hó  2$-ik 
napján délutáni 3'/, órakor mint második határ 
időben ezen kir. járásbíróság polgári osztálya kiadó 
hivatali helyiségében nyilvános bírói árverés utján 
a következő feltételek mellett cladatni fognak :

1. A bajai 1:270. számú tjkben A. 11. 2341. 
liz. és A. III.  2342 liz. sz. a. felvett házhelyek 
és az ezeken épült húznak kikiáltási ára 86,676 
frt becsár leeud, 50,000 írton alul azonban ezen 
második ái verésen sem lesz leüthető.

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

3. Vevő köteles a vételárnak felerészét 
az árverés napjától számított három hú alatt, 
másik felét pedig, melybe a bánatpénz betudandó, 
szintén az árveréstől számított hat. hó alatt, min
denkor az esedékes 6%  kamatokkal együtt az 
eljáruló telekkönyvi hatóságtól eleve kieszköz- 
lendő utalvány alapján a bajai m. kir. adóhiva
talnál, mint bírói let úttá rnál lefizetni.

4. V evő köteles a lak há zat a birtokba lépés 
napján tűzkár ellen biztosítani.

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

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

Yan szerencsém a l. c. közönség tudomására 
hozni, hogy más nagyobb váiosok példáját követve, 
serdülő leányok számára Kereskedelmi tan
folyamat nyitni szándékozom, melynek tárgyait 
kizárólag kereskedelmi számtan, künyvvi- 
í el lan és levelezés képezendik. Mindamellett 
kívánatra más tárgyakra is kiterjedhet a ta
nítás. Az általam előadandó tárgyakra nézve a 
tannyelv a német lesz ; ha netalán a magyarnyelv 
is kivantatnék gondoskodni fogok a megfelelő tan 
erőről Bizonyos számú egyénekből alakult cso
port, ha úgy kívánná, külön oktatást is nyerhet. 
A tanítás naponkint, délutáni 4 órától kezdve i 
vagy 2 óra hosszig tarthat. Ennek meghatározása 
valamint a havonkint fizetendő tandíj megállapí
tása a jelentkezők számától függ, de semmiesetre 
sem fog 3 forintot meghaladni.. Az előadások 
iskolámba fognak tartatni.

Sok városban az ilyen tanfolyamok igeu lá
togatottak, miután a nők azon törekvése, hogy 
maguknak önálló munkakört szerezzenek, fölötte 
kívánatossá teszi a kereskedelmi szakba vágó isme
retek elsajátítását. Minél fogva reményiem, hogy 
városunk értelmes és a kor igényeit felfogó kö
zönsége sem fogja elmulasztani az alkalmat és 
becses bizalmával meg fog tisztelni.

Kitűnő tisztelettel

S t e k l e r  S ú m u e l
A közép keresk. tanoda tulajdonosa 

ős igazgatója

HIRDETMÉNY.
l’ilaszanovics Lajos csődtöme

géhez tartozó bajai emeletes házbanlobi) lakás, hol!, istálló
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 melleit., újabb árverés alá fog bocsát
tatni és csupán egy határidőnek kitűzésével az 
előbbi becsáron alul is cladatni. — Felhivatnak 
mindazok, kik az elárverezendő ingatlanok iránt 
tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, 
hogy kereseteiket jelen hirdetménynek a hivatalos 
lapbani utolsó megjelenés tol számított 15 napok 
alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál habár 
külön értesítést nem vettek is benyújtsák, kü
lönben azok az árverést nem fogván megakadá
lyozni, egyedül a vételárra fognak utasittaini.

Baján, 1377. september 25.
Káiosi J ó /.s H ;

albiró, mint kiküldött végrehajtó.

c leghíresebb bel- é.s külföldi, valamint, saját 
gyártmányú z o iitfo riiK , p i . in ó h  h a n i io -
ii iiim o l.-h ó i, a logjutányosabb gyári árak mel
lei i. többévi Írásbeli jótállás mellett.

s a ház melletti

october 24-től kiadó.
Bővebb tudósítást nyerhetni

I'ilasznnomca Antal,
:i tömeggondnoknál.

\  letihatásosl) valam ennyi keserűviz között

Dr. Leidesdorf Miksa tanár.
Hatásában az által különbözik előnyösen a többi ismert 

keserűviztöl, hogy kisebb adagokban hatásos s hosszabb haszná
lata nem okoz utóba- 
jokat. Hécs, 18

Valamennyi budai késet űviz .között kellemes ize és jeles 
Itatása állal tűnik ki : jrvnmor- é.-, bélhurutná; megrögzött szék
rekedésnél, alhasi vérpnngásnál valamint vértolulásoknál, arany - 
érnól. étvágytalanságnál ]1r  ir to n  C ó n d n r  u l'ndni közkór- 
-II. IS77. aug, 28-án. t t lM Ö tH lU Ü I , ház. igazgatója.

Különösen az által tűnik ki, hogy enyhén keserű, nem kel
lemetlen ízű és hogy még hosszabb használat után sem zavarja

tanár és kir. 
tanácsos.! C i r  "■ Dr. Korányi

A hatás kivétel nélkül gyors, biztos é< fájdalom nélküli.

i ,7 Dr. Báró Lichtenfels Scanzoni, tanár titk. 
tanácsos.

v i ' o i t r a ,  i  i i m . v d s
zongora-gyáros,

Bmlapest, váci-utca 1. a városíiáztér sarkán. 
(Bemenet : zsibárns-utca)

Készletben minden ásványvíz-raktárban. Nagybani raktár 
Haján IIK It/ l  l il. l)  I ILMIIIv urnái. Nyomtatványok stb. in
gyen A s/.elkillilési iga7.gu(osaK>i >l llildapeNleo.
____ _  Hcmles adag : egy tél Inu-pohárral U6;Í0D

Nyomatott N átiat I !.«»«•% •.i.u.n.i.á.jiíl.aii Baján




