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1878. sept, 12. közgyűlés.
(Vége.)

A  napi rendre kitűzött tárgyak közt érdekes 
vala a városi boltoknak kiépítése iránti javallat, 
mely abból áll, hogy miután a minden oldalról 
igénybe vett házi pénztárban rendelkezésre álló 
elegendő pénzerö az építkezéshez nincs, a kórház 
pénztárbani 25 ezer forint készlet mely az év 
végéig 30 ezer forintig fog felszaporodni kölcsön- 
képen folditatnék az építkezésre Ezen összeg gy i- 
mölcsözésre jelenleg a takarékpénztárnál van el
helyezve, s az it t fizetendő 1500 Irt évi kamato
kat azután a város fizetné a kiépítendő boltok 
jövedelméből, mely tekintve, hogy a boltok jelen 
állapotukban is 1851 frto t jövedelmeznek — ha 
pedig ezek egy emeletes épületben célszerűbben 
elrendezve és kicsinosítva lesznek jóval többet is 
jövedelmezhetnek, tekintve az emeleteni helyiségek 
utáni jövedelem-szaporodást könyen fedezhető lenne 
mindaddig, inig a most, fennáló adósságok törlesz
tése után a város anyagi helyzetének javultával a 
kórház pénzét is visszafizethetné. - -  A boltok ki
építésével ugyanazon épületen a rég óhajtott tűz
torony is felállítható lenne. — A javallat küztet- 
szésben részesült, mielőtt azonban érdemleges ha
tározat hozatnék, a közgyűlés a gazdasági es épít
kezési szakosztályhoz utasította véleményezés 
végett.

Végre a kir. törvényszék vissza-állitása iránt 
is ingyen helyiség felajánlásával az igazságügyini- 
nisteriumhoz felterjesztés tétetni határoztatok. — 
A javallatként azon áldozatot kellett volna meg
hozni, hogy a város börtönépítését is felajánlja, 
midőn azonban a közgyűlés megértette, hogy éhez 
az új büntető törvények igényeihez képest oly

épület kivintatnék. mely vagy 50 éter forintba 
kerülne, a javallat ezen része elejtetek.

Nyilvános nyugtázás..
Kegyes adományok a mozgósítás folytán Ín

ségre ju tto tiak  részére. Greifeneg' Katalin urhölgy 
gyüjtóivéu : Greifeneg Katalin 2 frt, T úry  Má
tyásáé 1 frt, H orváth Gyuiáné 50 kr, Lederer 
Károlyné 10 kr, Weinberger B 10 kr, Goldber- 
ger ZO  kr, Her. féld Henriit 50 kr, Rozália Au- 
genfeld 1 frt, Scherer K ata 1 frt, Spitzer Ignátz 
20 kr, VVcndcrlicli András I frt, líáics Alajos 
20 kr, N. -N. 30 kr, Herzfeld Jakab tíO kr, 
Pollak Jak ab  1 frt, Keubauer Antónia 20 kr, 
Beck Jakab  1 frt, Gludovátz 50 kr, Fleischnian 
B. 40 kr, Latinovics Anna 1 írt, Rácz Etelka 
1 frt, Latinovics Tury Teréz 1 frt, N. N. 30 kr. 
Krauss Amália 1 frt, Valentin T. 60 kr, Epstcin 
Malvin 1 frt, Sigmuud Adél 30 kr, J lirs  Sarolta 
1 fi t, Baycr Mihály vendéglős 2 frt, Csima A. 10

K. 10 kr, N. N. 10 kr, Rohrbück Ferencz 
1 fit 20 kr, Rajcsáuyi Dezső 30 kr, B . . . . 
B 10 Schöffor 20 kr, Bachrach N. 60 kr, Or- 
hacli Sáudorné 20 kr, llo th  Mór 50 kr, Timpauer 
Antal 50 kr, Berger Rózsa 50 kr, Berni Josefa 
30 kr, Berényi Dániel 1 frt, Jurkovits Mária 
1 frt, llcrzog Emília 1 frt, Hald E jiió 50 kr, 
Korény-Schek Mari 1 frt, Odobasits Josefa 1 frt,
N. N. 20 kr. N. N. 20 kr. Deiitsr.h Rnaalia 40 
kr, Á llaga Ottó 1 frt, llarkovits Laura 1 frt, 
Szondy Devics Irma 1 frt, Devics K atalin 50 kr, 
Rei József 30 kr, Perczel Izabella 5 frt, Jánosi 
Ilka 20 kr, Öze ff 1 frt 20 kr, Hadzsics N. 30 
H orváth-Scultéty Janka 1 frt, Mihalik M ari 1 
Bene Gyuiáné 1 ft 50 kr, Rajhaty Etelka 70 kr, 
Schiller Mari 20 kr, W ittmann Antal 40 kr, 
N. N. 10 kr, N. N. 10 kr, Frank Károly 50 kr. 
M üller Karoly 50 kr, N. N. 20 kr, N. N. 20 
kr, N. N. 10 kr, N. N. 10 kr, Fischer Sándor 
20 kr, Alföldyné 1 frt, N. N. 1 0  kr, Fábry Iza
bella 1 frt, Lichteiistein 20 kr, Basso Fánny 50

h ,  X. X. 41 U V a d i n a  50 kr. D  escher 1 frt, 
.Markovtts 40 k ■, Sunkovica 2 0  kr, Drccher I, 
1 frt, lirucl; 1 frt, Fricd Ignácz 4 N. N. 20 kr, 
iizv. Borovitzné 1 frt fi kr, dr. Demel József 1 
, > X X. 10 k-, Herzogné 10 kr, Gábrielig 40 

N- 50 le , KI X. 20 kr, X. N. 10 kr, 
íj- ao  kr- Hrchtlné 20 kr, S trrné 40 kr, 

50  kr, IS N. 20 kr, Grün Igátz 30 kr, 
Hermán Teréz I Irt, Gottlieb X  20 kr, Kopp 
Adoll 50 kr, N X  2 0  kr, Steer Kálmán 50 kr. 
-V X. 40 kr, N N 30 kr, Popovitané 1 frt, N. 
r*' 3 0  kr> X. X  15 kr D r Bnrtsch Samu 1 frt, 
.Vigl Sáudorné 2 trl, Aiiliczer Antónia 40 kr, 
Cserba G jörgy 6 0  kr, X. X. 10 kr, X  N. 20 
X. X. 20 l,r, Csibry Kancza 50 kr, N. N 10
kr, X. X. 10 kr, X. X. 20 kr, N. N. 20 kr,
“ • 24 kr, Adliczer 30 kr, Klein K atalin 50
kr, Maskál 30 kr, H rs Kalap, 40 kr, Engels- 
man 50 kr, X. X. 20 kr, N, N. 20 kr, N N
4 kr, X. X. 20 kr. N X. 25 kr, N. N  20 kr|
X. X. 30 kr, X. X. 20 kr, Szeicz X. 40 kr, 
Wollner S. 1 frt 2 0  kr, Honig János 50 kr, 
X . X. 20 kr, X. X. 20 kr, Steier 30 kr, K ratzl 
Mari 1 frt 10 kr, X. N. 20 kr, X. X. 20 kr, 
X. N. 20 kr, Ijüwy 10 lu', X. X. 20 kr, N. N. 
20 kr, Hinaan 1’aulin 1 írt. Spitzer Jacab 1 frt 
12 kr, Sinkó Károly 1 frt, l.copold Magdolna 
30 kr, Kriszhaber 30 kr. Magyar biztositó tá r
saság 50 kr, X. X. 20 kr, Bachracii 40 kr, 
Deutsch Mátyásné 1 frt, Chalupa Etel 40 kr,
Greiner 1 fit, Langenbacber Józsefné 1 frt, Hor- vaui zu Hl’, csépiül ’Zl) kr, ocnuuuiai cji’xseuei
1 frt, Zalenski Anna 1 frt, V arga Etelka 30 kr, 
ígé rt Frigyes 40 kr, Binder János 50 kr, N. N, 
20 kr, N. N. 10 kr, N. N. 20 kr, Lacsny Teréz 
35 kr, Milcnder Tivadar 1 frt. özv. Parcsetits 
Mátyásné urnö gyűjtő ivén : özv. Parcsetits M á
tyásné 1 frt, Deák Cornelia 1 frt, Nemes Károly
2 írt, Latinovics Miksa 3 frt, Gretschel Leopol- 
dina 8 0  kr, Baráti Anna 20 kr, Rimler 50 kr, 
Strim mer József 1 frt, Bodnár József és neje 2 
fit, Búdig 40 kr, Kamocsai Teréz 50 kr, Bra- 
vics Emília 50 kr, N. N. 20 kr, Pakovics Mária

A »Baja« tárcája.
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nyomorúság ismét 
Egy nappal kevesebb, 
Nevetek keserűen 
Hogy jobban lúj a seb.
Mi gondom a sebekre!
Bár azok is nagyok . . . .
De mindennél nagyobb, liogy 
Szörnyű ébfls vagyok.

Lármáz a léha népség 
Behalloin vig zaját,
Ki gondtalan, nem érti 
A költő bánatát.
Mi gondom a világra . . •
Bár bűnei nagyok:
De mindennél nagyobb, hogy 
Szörnyű éhes vagyok.

Dalt zengtem szép szemedről 
Szerelmes angynlom, 
Ábrándos gondolattal 
Merengtél ajkamon.
Kidőlt jó pegazusom 
Hallgatnak a dalok,
L'gy járok magara is még 
Ha enni nem kapok.

Vollali még napjaimnak 
Szép édes percei:
Mikor szelíd anyámnak 
Hingftttak térdei.
Mi gondom e nnpokra 
Bár voltak is azok,
Ó mindennél nagyobb, hogy 
Szőni'11 éhes vagyok,

A nyomoruság ismét 
Egy nnppal kevesebb,
Békés nyugodalomról 
Kegcl a csendes est.
Nem mondom el a többit...........
Sírnék de nem tudok,
Lenyelem a keservet 
Taláu belehalok.

Köln (ilyutn.

Levél a harcztérröl.
Serajevo, szept. 8.

Kelvcs I’. Leveledet 40 napi vándorlás utúu 
megkaptam. Hála az égnek, pénzetek hosszú vándor
lása nem ejtett, kétségbe, min t szükséget nem szenve
dek. Tudósítottalak már, hogy c hó elseje óta irodá
ban dolgozom, még pedig az újonnan szervezett hadi 
törvényszéknél, hol rögtön itéletileg mondják ki a sen- 
tentiat az insurrcctióban reszt vett törökök felett, az 
irodából a diverse faszolásokon kívül némi ezulágot 
húzok, mely a takarékosság segélyével annyira felduz
zasztottá erszényem meddőségre kárhoztatott mehet, 
hogy nem csak a szükségletek bővebb mérvű kielégí
tését, lianrui az egyetemi tandíj lefizetését is volt ke
gyes megengedni, —■ mely néhány nap előtt ment fel 
L-hez Pestre, ki a beiratást elvégezni, és távollétem 
alatt engem személyesíteni fog.

Mint emlitém Yerpolyárn intézett leveled túlhala
dott álláspont, pirulva látom be, hogy csakugyan elha
gyót n lelki erő, melyet eddig büszkén irtani minden 
helyzetem és teltem homlokára, most a csüggedésm k 
vege, bátyád u régi Imii ki a sors próbatüzét nemesen

kiállja, és ki megtud barátkozni helyzetével, legyen az 
bármilyen is. Légy hát nyugodt, testem visszanyeri régi 
épségét, lelkem pedig régi ruganyosságát, — de ha a 
humor szárnyain repdesni szerető kedélyt még mindig 
fátyol takarja, azt ne vedd zokon, — egész kőnyzápor 
lakik még alatra, mely epedve hiv ahhoz a dombhoz, 
hol életem legfőbb boldogsága van örökre eltemetve, 
és molyét eddig csak lelki szemeimmel láttam.

A különbség mely mostani és néhány hét előtti 
életem közt femerillt, leirhatlan. — Századunk még 
miudig szabad ég alatt táboroz a városon kivül, naponta 
gyakorlatokat végez, és ép úgy ki van téve az idő mint 
a tisztek szeszélyének, inig én benn a főváros közepén, 
kényelem és jóléttől környezve a rég parlagon heverő 
szellemet az érdekes munkálkodás terén újra csiszolni 
kezdem. — Mint a vizsgáló biró segédje, minden tár
gyalást végig tanulmányozok, és valóban szellemi gyö
nyört találok it török lázadok és lázitók perfolyamában, 
mely gyönyör csak akkor sötétül cl, ha a halálos Íté
let végrehajtása elölt a vesztőhelyen nz utolsó sorokat 
igtutoin jegyzőkönyvbe, és a 70—80 éves aggastyánt 
szemeim előtt lövik le.

A mi magát a várost illeti, az a mi culturmissi- 
ónk befolyása alatt egészen elveszi régi jellegét. A 
török elem egészen háttérbe szorult, a fóhataloratól 
megfosztva az uralkodáshoz szokott nép seregesen ván
dorol ki, a hátramaradottak pedig nagyobbrészt bör
tönbe kerül a boszút álló slávok denuntiatiója folytán, 
melyet aztán élve csak ritkán hagy el. — Tegnap az 
első korcsmát, nngy ünnepélyességgel nyitották meg, 
mivel t ddig a bonnérés a török tilalom miatt nem 
engedtettek meg, a spekulatív zsidó szellem sziutén



Hengl Adolf 1 frt, Horanszky 1 frt, K. N . 10 
lír, Popold: József 00 lir, Antalnó 15 kr, Drei- 
sziger N. 40 kr, tlarliiiovics Károly 1 kr, Piu- 
kovics József 20 kr, örizliálier Uluiau 30 kr, 
Fogl Mihály 20 kr, Kozacsck Ferencz 40 kr, 
Lahovicz M aii 1 frt, Pupák A ntal 25 kr, Ratlúny 
Terézia 20 kr, ltokért Jóesef 10 kr, Béke Jakab 
10 kr, Faragó József 20 kr, Németh László 40 
kr, Pásztory István 30 kr H orváth József 10 kr, 
(1 ruber K atalin 30 lcr, P a  'csis Dávid 10 kr, Ma- 
kálkó József 30 kr, Kovács K atalin  30 kr, Lali 
Karolin 40 kr, Jlirschler S zá l 10 kr, Búig K. 
20 kr, Itajcsúuyi 50 kr, Soft Mária 20 kr, Ko
vács József L frt, őzv. Osillaguó 20 kr, illitz 
V ilma 1 forint, Boschán N. 1 forint, Deutsch 
Charlotta 1 forint, Humán Mari 1 irt, Fischer 
Itegína 1 forint, liihálovics Jozefa 50 krajczár. 
N izner L u /za  örnagyné gyűjtő ivén. Nizner Lui- 
za örnagyné 1 írt, Boschán Petem é 1 frt, Belliin 
Antalod 1 frt, Hesserné 50 kr, Treiber 50 kr, 
Atanackovits Lázár 1 irt, Markovics 40 ki, 
Uyurgyevits 20 kr, Markovics CIO kr, Lekért 
molnáráé 40 kr, Szabó Zsófia 40 kr, K rsztanits 
M aria 40 kr, Ambrozovits Katalin 20 kr, Pajor 
József 90 kr, dr. Dooátli 1 irt, Mészáros Mari 
50 kr, özv. Kerék Terézia l frt, Vaguer K a ta 
lin 50 kr, özv. Wickovszkyné 4 kr, Spitznagel 
Anna 50 kr, Stein Luiza 20 kr, Modor Boris 
6 kr, Jám bor Vilma 10 kr, Taug Erzsébet 30 
kr, Kozsuka 50 kr, Zsivkovits 20 kr, Kölilor 
Fáni 10 kr, Vojnits Berta 1 fit, Ostoics Sofia 
50 kr, Völf Milcsi 5 kr, Kreueisz Paula 2 kr, 
Szevits K atalin  1 frt, W agner Antal 20 kr, N. 
N. 10 kr, Nesics 10 kr, Scliwartz 10 kr Hor- 
vátli Jozefa ÜÜ kr, Szlavik kapitánynó 2 frt, 
AVcisz Janka 10 kr, Simonyi János 30 kr, Gei- 
ringer és Bcrger 50 kr, Juhász Ferenczné 2 kr, 
Friedmann Honnan 50 kr, Scliőu Terézia 50 kr, 
Müller Amália 40 kr, Fóliák Teréz 50 kr Glük 
Fani 20 kr, Oblatli Mihály 20 kr. Csukás Fe
rencz 50 kr, Novák Johanna 1 fit, Schleicher 
E telka 1 frt, Kosenberg 40 kr, Welliscli llosa 
10 kr, Bernhardt Ernő, 1 frt, Beick Cecilia 20 
kr, Politzer Johanna 50 kr, Berinüller M ária 1 
frt, Kohclrausch Sainuiié 15 kr, Vnnderlicli Vik
tor 50 kr, Kőim Sámuel 50 kr, Kőim Katalin 
10 kr, Heiduska Mór 20 kr, Nascher Éva 20
I... v..............  Tont-n 50 kr. Sctininacher Frigyes
2 frt, Virágné Túrj Borosa 1 frt, ippen Malvin 
50 kr, Császár Erzsébet 1 fit, Griinwaid István 
1 frt, Gengl 40 kr, Olavné 1 frt, Orsay Ká- 
rolyné 1 frt. Bodrogi János 1 frt, Leitsuk 50 
kr, Milassevics Sándor 1 frt, Nagy Anna 50 kr, 
Barasics Julianna 1 frt, Politzer Mór 20 kr, 
Simouovics Andrásné 1 frt, Hochtl József 1 frt, 
N. N- 10 kr, Fischer Cili 10 kr, Eckert István
ná, 1 ezüst, Bertics Mihály 1 frt, Gross Hermán 
20 kr, Féké Janó 3 kr, Skarikn Mari 10 kr, 
Szepp Ferencz 40 kr, K ilvaiu 40 kr, Zárics J á 
nos 40 kr, Buttcrschmidt Alajos 70 kr, Spitzer 
Adél 1 frt Peschke Károlyué 1 frt, Nikolsburger

Regina 1 frt, Beyer Adolf 20 kr, T «  Joze
fa 60 kr, Iíapots István 4 kr, Srrahl Simon 20 
kr, Becker A ulai 10 kr, Nagy Sándoron 60 kr 
Horváth 20 kr, Loschitz 20 kr, Heckenszofler 5 
Kohclrausch 40 kr, Flinta 7 kr, Hochman llegm a 
20 kr, Sehleisz 40 :r, Szohuer M áne 40 kr, 
Weisz A  20 kr, Bnchvvakl Adolf 32 kr, Slatin- 
kovics 4 kr, M ailemé 2 kr, Schwartz Kálmán 
10 kr, Cseflto János 1 frt, K. N- 4 kr, N. N. 
8 kr, Bellák István 20 kr, Spitzer J .  20 kr, 
H iittl 3 frt, Busz lgnátz 10 kr, Fehér Antónia 
20 kr, Vojnits N. 1 frt, 40 kr, Karlovies 1 frt, 
Weidiuger Jú lia  1 fit, Laiigenbacher Józsefné 1 
frt dr Dobry 1 frt, Fischer Lipót 30 kr, Reich 
Testvérek 1 frt, N. N. 20 kr, Engelsmann 50 
kr, Bogár 50 kr, Csapiáros 50 kr, Nitsch 20 
k r’ Berger Dávid 50 kr, Honig Jú lia  10 kr, Lus- 
tig lgnátz 10 kr, N. N. 2 kr, Neuhausz Matild 
40 kr, Prager 50 kr, Sternfeld 30 kr, Sleier 
Róza 30 kr, Gschiissnr Anna 1 frt, Franki D. 
20 kr, Felinél' József 50 kr, N. N. 10 kr, 11a- 
dicsevits Mátyás 50 kr, Vanicsok és Knzclla 1 
irt, Wunderlich CO kr, Kovács Terézia 50 kr, 
Baseli 1 frt, K. W . 4 kr, Kazal Ilka 1 Irt, 
Szuprinovits 5 kr, Const Cili 20 kr, Legyen se
gítve 1 frt, Rnllián 2 frt, dr, Lemberger 1 frt, 
Szigethy Károlin 10 kr, Joanovics Magdolna 1 
frt, Atanackovies M ária 1 frt, W eidiuger N etti 
1 irt, Stekler 2 frt, Ruseuberg liozalia 1 irt, 
H érád: 40 kr, Schlieszer 60 kr, Politzer 60 kr, 
Freidik József 1 frt, Garzó F. 1 frt, Herzog 
Rozália 20 kr, N. N. 10 kr, Heckenszofler F e 
rencz 10 kr, Lcopohl 50 kr, Sclitnidt Rudolf 20 
kr, Gaál Irmin 2 irt, Gaái Maliid 2 frt, Néger 
Péter 60 kr, Griinstein 20 kr, W ig István  30 
kr, Perlesz Samu 1 frr, Fischer N. 1 frt, Mi- 
liits István 2 frt, Mojzes János 20 kr, Gádist 
Teréz 50 kr, Elsncr A ntal 10 kr, Schivarzenberg 
Anna 30 kr, Gunits Istvánná 20 kr, Csukás Lász
lóm? 20 kr, Dcly Géza 1 frt, Anathasicuics Dó
zsa 1 frt, Szokoiovics Velyko 20 kr, Joánovits 
Mina 50 kr, N. K. 1 frt, N. N. 20 kr, Rani- 
szályevics 20 kr, N. N. 20 kr, Csernyus Vilma 
1 fit, Latinovics Gábor 5 frt.

h í r e k .

— Mai lapunk hozza azon kegyes adományok 
nyilvános nyugtázását, melyek a mozgósítás folytán ínség
re jutottak részére Greifeneg Katalin, özv. Parcsetics 
Mátyásnó és özv. Nisner Lujza örnagyné uruök gyüj- 
töivén befolytak ; sajnos az, hogy az eredeti iveken né
mely név olvashatlanul van írva, úgy hogy pár helyen 
N. N. voltunk kénytelenek írni. A többi még hátralevő 
nyilvános nyugtázást jövö számunk fogja eszközölni.

— Ümiepiílyes beigtatás. Vámosunk országgyűlési 
képviselője nagyságos Latinovics Gábor úr folyó hó 17-én

20 kr, Spiegel Anna l frt, Gergely né 1 frt, 
Scherer 20 kr, Tábor 50 kr, Gyurinovics Mátyás 
1 frt, PauloTits M ariska 1 frt, Túri János 40 
kr, Somogyi György 50 kr, Kanyó Mária 10 kr. 
idősb Gzizlia Faui 40 kr, U tri M ária 40 kr, 
Keller Károly 1 frt, Eichardt Uzeczilia 30 kr, 
Balázs Katalin 1 frt, lvapots Mihály 40 kr, 
Stamfl Bella 50 kr, H&uptner Betti 20 kr, N. 
N. 10 Kuli Apohmia GO kr, Rull Terézia 30 kr. 
N. N. 40 kr, Friedman 0 . 40 kr, Mészáros G6 
kr, Grosz Hermán 40  kr, Radány Péter 1 frt, 
Merli József 10 kr, Farkas József 30 kr, Mit- 
termann Betty 30 kr, Eckert N. 30 kr, Gergity 
Emilia 10 kr, Láng M ari 30 kr, Stimatz Anna 
10 kr, Kocli Rosalia 20 kr, ifjú Vánicsekné 20 
kr, Vida Berta 10 kr, Kock 50 kr, Farkas P é
ter 1 frt, Salamon Mihál 1 frt, Czettl József 50 
kr, Haska Nándor 30 kr, Horváth Ferencz 20 
Plaveczky A adráa 50 kr, Nilitza Augus 20 kr, 
Streintz Gáspár 20 kr, P intér Ferencz 1 forint, 
Ludva Rúzsa 50 kr, Kobelrausch Ferencz 50 kr, 
H arlikovits István 20 kr. Drescher Berta 50 kr, 
Nagy Mari 50 kr, Pajha Erzsébet 20 kr, Keaz- 
ler Karolin 20 kr. Muzika Zsiga 10 kr, Greiner 
Johanna 30 kr, Csillag Maris 1 frt, Katz Teréz 
40 kr, Strauss Salamon 50 kr, K ratzl Paulin 40 
kr, N. N. 30 kr, Hengl Jozefa 1 frt, Gros Sa
lamon 40 kr, özv. Schön K atharina 1 frt, Kauf- 
man Fáni 50 kr, Kohn Johanna 50 kr, Csernyus 
Emma 50 kr, Paulina Birly 50 kr, Szerencsy 
Ferencz 50 kr, Sziuger Etel 40 kr, Madár Mári 
10 kr, Mocs M ariska 40 kr, Gliick Márton 20 
kr, Horváth József 20 kr, Misner S. 10 kr, 
Matkovics Anna 20 kr, Szigriszt István 20 kr, 
Gebhardt Gusztáv 40 kr, Kósáué Adél 50 kr, 
Friedmann Ottoné 1 frt, Schreiber lgnáczné 20 
Simonics J .  50 kr, Repka János 10 kr, Borza 
Nándor 1 frt, Smit Cili 40 kr, Smit Erzsébet 20 
kr, Oláh A ntal 20 kr, Kotlifeld Josefa 50 kr, 
Juray 2 írt, Volly N. 30 kr, Horváth János 50 
kr, Scheibner 20 kr, Nánay Lajos 50 kr, ifjú 
Kohu József 50 kr, Zwillinger S. 30 kr, Kőim
L. 40 kr, Schnetzer 50 kr, K ollár Antal 50 kr, 
Krause Ferencz 60 kr, Ziruer Henrik 50 kr, 
Schlesinger Mór 20 kr, Szepp Ferencz £0 kr, 
Wiesel Fanni 40 kr, Sternberg 50 kr, Hirsch 
Lázár 1 frt, Klenantz és Babócs 1 frt, Tausig
4. j ...14 r.n  1- - .  T r . _ i - . - i -  V í . :  -j i \ 1.. . ,

Auguszt 50 kr, Lerner A ntal l  frt, Spitzer Mór 
50 kr, Szajle 20 kr, Podvinccz Samu 20 kr, 
Gottlieb A. 30 kr, Gibitz Antal 20 kr, Ohalupa 
Etel 20 kr, Schlesinger 20 kr, Krikovszky József 
30 kr, Sefer Borbála 10 kr, Herzog Fülöp 10 
kr, Yiczli 5 kr, Rothfeld Jú lia  50 kr, Bergmán 
Pál 40 kr, Guggeuberger Gusztáv 50 kr. K oller 
Emma 50 kr, Spitzer Benő 40 Kr, Kohn N etti 
20 kr, Kurz Rúzsa 20 kr, Miovácz Mári 2 frt, 
Latinovics Sámuelné 1 frt, Gyöngyösy M ari 50 
kr, Latinovics-Kanyó Jú lia  1 frt, Szakács Rózsa 
4 kr, Szutrély Lipótné 1 frt, Fischof K atalin  1 
frt, Sponzer Mari 20 kr, Pilaszanovits V. 1 f r t

átcsapott már hazánkból, vendéglők állitattak fel, és 
minden nagy városi kényelem drága pénzen már ren
delkezésünkre áll.

líruck  írm in .

A nők duzzogásáról.
( B o r i i é  u U n  f o r d í t o t t a  S e h .  E . )

Hajdani arámiit, mint minden müveit népnél szo
kás „Hiigyal“-nak neveztem ; mostani nőmet, ha harag
szom rá, „hullott angyalinak, és ha a házasság ege 
derült „megnyirt angyalinak nevezem.

„Miért megnyirt ?“ kerdé Vilmám midőn először 
használtam ez elnevezést.

Zavarba jöttem, mert nem tudtam még magamat 
tettetni, nem tudtam még, mily hasznos gyakran a há
zasságban a hazugság és mennyivel gyakoriabbak a vö
rös szemek az igazságnak ezen ellenzéke nélkül.

„Kedves Vilmám ! — mondám biborszájába egy 
kis ezukrot téve, mit nagyon szeretett - - kedves ma
dárkám, nem kellene-e féltenem szerencsémet ha angyali 
szárnyaid nem volnának megnyirva ? nem kellenu-e 
félnem, hogy elrepülsz ?“ és akartam hozzátenni poétái 
módon, a z  é g b e ,  h a z á d b a  r e p ü l n  é l f e l .

De jó nőm nem engedett kibeszélni: „Tehát félsz, 
hogy hűtlen leszek hozzád ?“ kérdő, de választ nem 
várva összehúzta arczát, becsukta kis száját és -  duz
zogott.

Hasztalan volt könyörgésem, fenyegetésem, beszé
dem sót hallgatásom, minden, ö duzzogott.

Nagy leplekkel jártam a szobában fel-nlú ; He
gel miunkéjábiiD egyetlen mozdulat sincs, mit ne utánoz

tam volna : szerelmet, gyűlöletet, haragot, düht, kétség- 
beesést ; de az én jó Vilmáin egy szót sem szólt.

Ez alkalommal ismertem meg a nőknek ama hí
res duzzogását és azóta még nem felejtem el. Harminc 
nap múlt el menyegzőm után, midőn szerencsém a rák 
válpontjába ért.

Vilmámnak kezdetben csak egy duzzogó széke 
volt, később egy kis saikot foglalt el, utóbb egy kis 
szobácskát, mig végre gyakoriat által oda vitte, hogy 
az egész házbau duzzogott.

Némi ismeretséget szereztem már magamnak úgy 
az elméleti, mind a gyakorlati böcsészetben, a raetaphi- 
sikai gondolkodástan, az ombciismercttan, az empirikus 
lélektan terén is meglehetős jártas vagyok, de a női 
duzzogás theoriájával még eddig nem jöttem tisztába.

De mégis szívesen közlöm azon kevés elvitázhat- 
lan elveket, melyeket saját tapasztalatomból elvontam ; 
talán Európa jelenlegi állapotára nézve (1823) nem 
lesznek haszontalanok.

Állampapír-kereskedők vagy állam-papirkereske- 
dók (nem tudom, melyik innodor helyesebb) azt kér- 
dezik most egymástól és másoktól: „minő vége lesz a 
Spanyolok elleni háborúnak ?u

O h! irigylésre méltó tudatlanság! Minden férj 
tudja, hogy a francziák fognak győzni és csak a nőt
lenek kételkedhetnek ebben.

A nők duzzogása nein más. mint egy guerilla há
ború, melyet a szövetkezett férfiak ellen viselnek és 
melyben mindig ők győznek.

Mit hasznúi nektek az erős tüzérség, ha a keze
ket, melyek az üszköt tartják, egyik szunvoí a másik 
után i -ipi meg V Mit használ 300,<Xk) jól iegjwizett 
ok V

A nők, mintha a gonosz lélekkel kötöttek volna 
szövetséget, biztos alapon állnak, seuki sem törhet 
rajtok keresztül. Legveszélyesebb fegyverük a száj, akár 
bcszélésre, akar hallgatásra használják azt. Ha beszél
nek és nektek elég eszetek és türelmetek vau, sikerül 
őket néha hallgatásra bírni; de ha hallgatnak (mit a 
házi csatározásban duzzogásnak neveznek), akkor min
den igyekezetetek, őket beszélgetésre bírni, hasztalan 
lesz, és ti kénytelenek vagytok visszavonulni és min
den lbltét mellett pyreniii békét kötni.

A haragos férj legalább fejével múlja fölül a ha
rag felhőit és a házassági zivatar csak lábai alatt dü
höng : de a nő fejével a mennydörgő felhők alatt áll 
és a békének csak egy sugara sein érintheti komor ar- 
czát. Ha Vilmámmal czivódom, tudom, hogy egy negyed 
óra múlva ismét ki leszek engesztelve. De duzzogó 
angyalomnak fogalma sincs arról, hogy hozzám ismét jó 
lehetne.

\  alami különös félreértés még jobban felizgatja. 
Nőmet ugyanis rendesen Vilmáuak nevezem; de vala
hányszor czivodunk, mindig csak Minkúnak szólítom.

És u szó még engesztelhetlenebbé teszi, mert azt 
véli, hogy ezen hízelgő kicsinyítést gúnyból használom 
és szegény lélek csak a reggeli lapból tudja ineg, hogy 
azért hívom öt Muíkúnak, mert oly ügyesen tudja a 
guerilla háborút vezetni, hogy úgy tekintem mint egy 
kis Minát (spanyol giicrillavezcr). - - Többször ajánlot
tam nőmnek, hogy havonkint előfizetek duzzogúsára, 
barmincz nupi jogot adván neki előlegül és ezáltal, úgy 
hittem, ügyeink majd jobban állnak, de ilyen szerző
désről mit sem akar tudni.

Ji,ii. i \ i i  hogy sok duzzogúsi nn|>ot kelle nap- 
tűi óinba bevezetni és az év végén n ineteorologiai szá-



lett ünnepélyesen kanonok! stallumába beigtatva. Az 
érseki uradalmak ügyésze a káptalan és nagyszámú 
közönség jelenlétében felolvasta ö felsége kegyelmes le
iratát., melyben képviselőnket a kalocsai székeskápta- 
lan idősb mesterkanonokává nevezi k i ; ezután az érsek 
helynöke latin beszéddel Udvözlé a káptalan uj tagját s 
felemlité érdemeit az egyház, tan ügy és közélet terén 
s felhívja öt foglalja el helyét; erre képviselőnk ékes 
latinságu remek beszédben köszönő meg úgy 6 
felségének mint nagy föpásztornnknak iránta tanú 
sitott magas kegyét. E beszéd volt a legjelesebb 
a jeles szónoknak mindazon beszédei közöl, — melye
ket eddig tőle hallani szerencsesek voltunk. - Ezt 
követé az ünnepélyes „Te Deum“ végül pedig a 
„pénzszórás'1 hagyományos szokása; ugyanis minden 
uj káptalani tag a templom erkélyéről beigtatása em
lékére pénzt vagy emlékpénzt szokott szórni. Délután 
két órakor nagyszcllemü föpásztorunk hatvan terítékű 
diszebédet adott — melynek legfőbb és felejthetleu 
fűszere a szellemdus főpap társalgása volt.

— Jótékonyság. A bajai első nöegylet a mozgó
sítás folytán ínséggel sújtott helybelieknek 50 frtot, a 
megyeieknek 40 frtot és a miskolezi árvízkárosultaknak 
szinte 40 frtot adományozott.

— Szeszélyes óra. A bajai plébánia templom 
órája hol siet, hol késik; a nyilvános hivatalokban 
ezeknek idönkivüli helyreigazítása kellemetlenséggel 
jár, némely óra ennélfogva csak 3/* más pedig ö/4-ig tart: 
legjobb volna e helyreigazításokat a hivatalos órák ke
retén kívül talán az esti harangozás idejében esz
közölni.

— Helyreigazítás. Múlt számunkban nyomdahiba 
folytán az áll, hogy Obláth Rosalia úrnő 6 deka tépést 
küldött be : ezennel a nyomdahibát helyre igazítjuk 
nem hat, hanem GO deka lett általa beküldve.

— A bajai iparos ifjúsági egylet alapszabálya a 
magyar királyi belügyminisztérium által megerősittetett. 
— Most tehát munkára fel !

— Mehner Vilmos kiadásában megjelent a „Gr. 
Monté Christo" érdekfeszitő társadalmi regény 8. és 4. 
füzete. Továbbá „A viliig ura" (gr- Monte-Christo foly
tatása) 3' és 4. füzete. Egy-cgy füzet ára 25 kr.

A  tépés gyűjtő egyesület, f. hó. 20-ig kö
vetkező adományokat vette: Müller A m áliák , a. 
58 dk. tépés, A laga Ottóné u. h. 76 dk. tépés, 
17 sebkötő 1 ing 29 dk. vászon, Wcidinger Flóra 
k. a. 46 dk. tépés, Koch Ede 14 dk. tépés, 
Boclc Berta k. a. 59 dk. tépés, W einberger R ó
zsa és Teréz k. a. 26 dk. tépés, Schöffer Amália
u. h. újból egy alsó nadrág, 4 sebleütő, 18 dk. 
vászon. Szives adományokat tovább is köszönet
tel fogad a tépésgyüjtö egyesület.

mitás nem mindig javamra ütött ki. — De ami a leg
különösebb és lcgnyomorubh külsőt kölcsönöz házi nap 
táromnak az, hogy meg tudom ugyan jelölni azon na
pot, azon órát, melyben Vilmám duzzogni kezdett, de 
nem azon napot, sem azon órát, melyben megszűnik.

Oly csendesen és oly lassnnkint duzzogja ki ma
gát, hogy nem lehet meghatározni mikor hangzott, el az 
elégülctlcnség utolsó hangja és egyszerre szokott bol
dogságomban érzem magam, annélkül, hogy tudnám 
miként jutottam ide.

Megmagyarázta egyszer, hogy minden nö így tesz, 
ha mozdulatlan szivüket mint egy óraszerkezetet ismét 
felhuzzákjaz minden egész- fél- és negyedórában, melyen 
a mutató áthalad, ver, mig végre a mutató a szerelem 
óráján áll.

Ezt igy kell tenniök, nehogy lelki órájuk elromol
ják. Ha jó Vilmám azon paradicsomból, melyet magam 
szereztem órákra, sőt napokra kidu/zog, az az én bű
nöm. Házi szervezetemnek elóg esztelenül a spanyol 
kormanyforma hibáit róttam fel. Nőm és én csak egy 
kamarát képezünk és igy történik az, ami ilyen esetek
ben történni szokott, hogy t. i. a demokratiai elv nyeri 
az aristocratiai felett a tulkatalinat. A női szív egy 
athéni piacz, hol gyönyörű kék ég alatt csinos virág
csokrok, illatos déli gyümölcsök, Bzende kellőm, ész, 
elmésség, érzés — de álnokság, szeszélyek, ingadozás 
és hálátlanság '8 található.

De ahol a házi törvény bölcsen két kamarára 
oszlik, hol a férj a felső- a nö pedig az alsó házat kép
viseli, ott, mint egy bajor Paiv már elég szépen énekel
te, a demokratia hullámai i /, aristocrntia szikláin meg 
fognak törni, amely sziklákon a trón és a béke vannak 
építve. -------------

— A „ fíajau szerkesztőségéhez tépést küldöttek : 
Virág-Tury Borbála úrnő 65 deka ; PáBztory Gizella
k. a. 31 dk és 3 sí bkötö; Epstein Adél k. a. I kiló. — 
A vaskuti iskolaszék elnökének küldeménye : Kuminer 
János osztálya 5 kiló, Jánosi Náudor osztálya 1V* kiló 
Csefkó Amália osztálya 1 kiló tépés ; A „Baja" eddig 
közel 30 kiló tépést küldött a főparancsnoksághoz.

A „Baja“ gyűjtése a miskolci árvízkárosultak 
javára. Folytatás : Deutsch Benő 1 frt. Britek Berman 
50 kr, Weimborger’ B. 20 kr, dr. Epstein 50 kr, Woll- 
ner S. 50 kr, Beycr Mihály 50 kr, Sebőn Simon 50 kr, 
Valentin G. öt) kr, Valentin Dávidné I Irt, Sehlesingcr 
20 kr, Hermán 1 frt, Brachfeldné 20 kr, Spitzer Benő
né 1 frt, özv. Kohn Johanna 2 frt, Kőim Mai vina Ifit,, 
Lemberger Teréz 1 frt, Lembcrgev Emma ] frt, Spitzer 
Károlné 2 frt, N. N. 1 frt, N. N. 1 frt, Weidinger B. 
1 frt. Összesen 91 frt.

Piaczi botrány. Szegeden a múlt vasár
nap nagy zavargás volt. Csempészett dohány áru
lásáért a fiuánezok meg akartak finúnczolni egy 
em bert; a nép összecsődült, a finánezokat meg
támadta, úgy hogy azoknak egy házba kellett 
menekülni, s az egyik fiuáncz kardjával úgy vé
dekezett, hogy egy embert megsebzett. A ház előtt 
is összegyűlt a nép, mely a kiküldött pandúrokkal 
is összetűzött, úgy, hogy a városkapitánynak kellett 
közbelépni. Egy osztály katonaságot is — a lecsen- 
desitésre — el vonultattak a feldühödött nép előtt. 
— A  csendzavarásért nyolezan elfogattak.

— Sajnos —- de való. A . . . kisasszony 
nagyon szép leány volt, s el is volt halmozva 
hódolókkal, bár fájdalom semmi hozománynyal sem 
birt és igy nem is akadt kérője. Furcsa — sóhaj- 
ta  fel édes anyja egy bizalmas órában — udvarlóid 
mindannyian örömmel ajánlják fel karj aikat, de 
kezükről mit sem szólnak.

— Azok a fé r f ia k ! Egy örácz  közelében 
fekvő fainban a napokban mulatságos eset történt. 
A  falu minden vászoncscléde a korcsma előtti 
„táncterem"-be gyűlt össze. Természetes, hogy a 
fiatal anyák sem hiányoztak, de mint jó anyák 
magukkal vitték kicsinyeiket. Annak a gyerme
kekkel táuczolni egy kicsit bajos és a fiatal anyák 
köszönettel fogadták, midőn néhány udvarias gye
rek feláldozta magát arra, hogy fölváltva őrköd
ni fognak az apróság felett. Eleinte nagyon gon
dosak voltak a fiatal emberek, de aztán megunták 
a dolgot és arra ötletre jöttek, hogy kicserélik 
ruhácskáikat. Az elhatározást te tt követte és M a
riska megkapta a Ju liska ruháját és igy tovább 
Hajnalba az anyák gyermeküket ölbe vették és 
siettek haza. Képzelhetni azonban a nők boszu- 
ságát, midőn odahaza észrevették, hogy gyerme
küket kicserélték. Eleinte azt hitték, hogy azt a 
gonosz játékot az ördög űzze és csak később jö t
tek rá, hogy nem az ördög, hanem az ördögös 
fiatal emberek müve. Hogy a következő nap ko- 
losális verekedéssel végződött, azt a falu becsülete 
kívánta.

— - Megrázó jelenetnek  voltak szemtanúi K a
locsán azok, kik a inozgositottakat, a hajóhoz ki
sérték. Egy öreg ember — Írja a „Fiigg. H irl “ 
tudósítója — görcsösen szoritá magához fiát, ki 
szintén a vágóhídra hurczoltak közt volt. Kétség- 
fceeset erőlködéssel küszködött azokkal, kik agg 
napjainak gyámolát karjai közül kitépni akarták. 
„Ha már hét fiamat elragadtátok tőlem, kiáltá, 
hagyjátok meg legalább az utolsót, egyetlen tá 
maszomat. “ Nem hallgatták rá és kitépték fiát 
karjai közül. S mikor a hajó lassan megindult, az 
agg szivszaggató felkiáltással n Duna hullámai 
közé veté magát, keresve a halált. A  parton ál
lók kötelet dobtak utána, de ő nem akarta azt 
elfogadni, s ekkor többen utáua ugrottak s sze
rencsésen sikerült még életben kimenteni. 3  mi
kor magához tért, akkor is csak azon rimánkódott, 
hogy engedjék meghalni, úgy ríucs már senkije e 
világot). — Ugyanekkor két özvegy asszony, kik
nek fiait szintén elvitték, hasonlókép a Dunába 
ugrottak ; sikerül-e őket megmenteni, a tudósitó 
nem euiliti.

Jlnlgykalapoh üvegből. Toniasi Jatopo 
velenczii öviggyárosnnk sikerült a nők toiletiéjét 
egy uj jparezikkel gazdagítani. A nevezett gyáros

szövött üvegszálakból minden alakú és szinü női 
kalapokat készít. E  kalapok könnyűségük által is
kitűnnek.

— A  legilletékesebb forrás. Egy anya, ki
nek egyetlen fia harczol Boszniában, három hét 
óta mit sem hallott fia sorsáról. H iába fordult 
aggasztó állapotában a katonai parancsnoksághoz, 
a hadügyminiszte-iumhoz, sehol sem tudtak neki 
felvilágosítást adói, hogy éi-e még fia, vagy el
esett e a harezté ’en ? A kétségbeesett anya elha
tározd, hogy magához az uralkodóhoz fordul kö
tésével. A hará m á t  csakhamar megtestesült 
rénynyé vált s a / asszony rövid táviratban esde- 
kelt a királynál, hogy az juttasson neki tudósí
tást fia sorsáról. M.ifól nap múlva az asszony
következő tartalmú lavnalot kapta:  „ O ..............
Rudolf, az ö . fi.» VI ^taj.iá ..önnyü sebet kapott 
lábán. Egy ideig a broudi - oi házban gyógykezel
ték, néhány Dap óta azonban teljesen felépült és 
visszaállíttatott ezredétiez, mely jelenleg Zepcsé- 
fekszik. A  király legmagasabb megbízásából Mondel 
föszárnysegéd." — Kell e mondattunk, milyen 
örömet okozott e távirat az aggódó anyának ?

— A  Falusi kis leány Pesten. Herz Lina 
17 éves leányzó a Révay-utcza 6. sz. a latt szol
gált. A tyja e hó elején meglátogatta s kérte, ne 
szolgáljon tovább menjen vele haza R ákoscsabá
ra. Liuka azonban erről tudni sem akart, inkább 
meghal — úgymond mintsem it t hagyja a szép 
fővárost. Ma reggel az öreg Herz erővel el akar
ta vinni a leányt s Linka — lugessencziát ivott. 
Kórházba vitték gyógykezelés végett.

M egfejtett talány. Katonai sorozás volt 
nem rég egyik németországi községben. Az első 
ifjú, a ki belépett, ép, egészséges, tagbaszakadt 
ficzkó, mindjárt benn is ragadt. — A  nyolezadik 
gyalogezredhez, Metzbe ! —  hangzék az elnöklő 
törzstiszt rendelkezés végett. — H a Bzabad válasz
tanom, — szólt a suhancz, — hadd szolgáljak 
inkább a vadászoknál Zweibrückenben. — Kész
séggel engedtek kívánságának. Jön a második, a 
harmadik, a tizedik, a századik és valamennyi Zwei
brückenben kíván szolgálni a vadászoknál. Az el
nöklő törzstisztek már a harmadik esetnél feltűnik 
a dolog, de kérdésére : mért kívánkoznak vala
mennyien Zweibrückenben szolgálni, nem nyer kie
légítő választ. Az egyiknek rokonai laknak ott, a 
másiknak atyja szolgált valaha e városban és igy 
tovább, ürügyben nem volt hiány. Végre elfogyott 
az elnök türelme. Mérgesen az asztalra üt öklével. 
— Menydörgös a d tá t! Mi az ördögért akarnak 
ezek valamennyien Zweibrückenben szolgálni és nem 
Metzbcn ? ! Az egyik csendőr, ki odaállítva volt, 
f*l világosító végre : — Metzben a sör ára 25 
pfennig, — mondá, — Zweibrückenben pedig csak 
11 pfennig.

— Sokan fognak bizonyára katona fijuk 
után Boszniába sürgönyt küldeni megtudandó gyer
mekük hogylétét. Ezeket értesítjük, hogy a cs. 
és kir. hadügyminisztérium elrendelte, hogy min
den Boszniába és Hcrczegovinába intézett sürgöny
dija, ha annak szövege húsz szónál többet nem 
tartalmaz ezentúl csak 90 kr. leend. Ez valóban 
oly csekély összeg, hogy azt bizonyára sokan 
szívesen megfogják fizetni csak gyors tudósítást 
nyerhessenek szeretett gyermekeik sorsa hol és 
miben léte felöl.

— A  fa lu si kis libácska. A h ! kedves kis
asszony — mondja a jegyző egy regényt olvasó 
hölgyecskéuek — a mint látom e regény nagyon 
érdek li; már magain is kiváncsi vagyok, hogy ki 
irta. — Mit gondol jegyző ur — válaszolá a 
kis leány -■ ugyan ki Írna ily hosszú regényt, 
hisz nem látja, hogy ez csak nyomtatás.

— N e  aludjunk nyitott ablaknál. Berlinben 
történt egy fiatal, szép asszonykával: Férje tiszt, 
s egy éjen á t nem volt otthon. A kis menyecske 
falusi, s szereti a szabad levegőt. Éjjel tehát nyit
va hagyta az ablakot. Reggel fölébredve, mint 
minden szép asszony legelőször a tüküibe pillan
to tt. Iszonyuat sikoltva dobta el magától a gorom-



•ifce eszközt: arcza az éji hálós folytán 
tóvá torzult, szája felhüzódott szeme és 

őzzé — azok a kis, piros ajkak ! Próbái
déi e jm éget meg mindenféle más eszközt al

mozni hogy kétségbeesésén segítsenek, de mind 
hiába. Most folyton fütött szobában kell ülnie, 
ezzel remélnek segíthetni rajta. Mindenesetre ta 
nulságul szolgálhat.

Szerkesztői üzenetek.
— P i l g e r  N á n d o r  Vaskút. Isten áldja meg a dér*  

tanítókat és a jószívű gyermekeket!
— R u 11 e r 8 m i d t M A „Baja" közvetlenül a főhad]n- 

rancsnoksághoz küldi a tépéseket — kegyed csomagja hozzá ik 
vau küldve ■ a Független Hírlapra címezve : tudósítson mit e- 
gyek vele.

Üzleti tudósítás.
Baján, 1878. septemb. 21-én.

Búza uj 8.15 zab 5.30 bab 8.— árpa 5.10 rozs 5.05 
kétszeres 5.70 köles 4.50 kukorica 5.70 

Az árak 100 kilogr. után.

Az első , cg. klr.

1) u n a g  óz  h a j ó z á s i  t á r s u l a t

posta- is  személyszállító hajóinak

mci&e t r e n d  jr.
Dójáról Dntlup Mire: naponként, kivéve szerdán, reggo1 i 4 

órakor, Ó-; nnpenta cl. u. 3 órakor.
Hajáról Itloliácirn: naponként, kivéve vasárnap, reggeli 0 

és tói ór. 'cor, és azonkívül naponként 

esti 8 őr . eor.
„ /.lm ontb»: naponként kivéve vasárnap, reggeli C 

ós fél C ikor.
„ Orsovn.-n: liétlőn, izerdán és szombaton reggeli 

G és fél > fakor.

Felelős szerkesztő:

D r  M a r  g  a  1 i t  s E d e

HIRDETÉSEK.

iVlalkfc.oStatási
haszonbérbe adás.

Az előtt Zárán 1 — most Huny ad megyei 
Luukai uradalomban Körösbánya közelében mint
egy 10 ezer casastra is hold területű tölgyes és 
bükkfa erdőben a inikkoltatás 4 —5 ezer darab 
serlésre bérbe tdandó, mi azzal tétetik közhírré* 
hogy az arra nhectáini kívánók bővebb értesítést 
nyerhetnek Déván Lázár Farkas, — Nádud
varon B. Splényi id ő n  uradalmi, — végre I íu -  
ilapeslen a indiai 15. líaldáosi-fóh* cem ent
gyárban Uj Pest li özeiében lakó Lázár Imi e 
gyári-igazgatóknál.

N A N A Y L A J O S “I I

11Y
(BAJÁN, BÓDOG-TÉR, SCHEIBNER-félo HÁZ) 

elvállal mindennemű
önálló munkák, röjriratok, táblázatok, körlevelek, eskete'si-, eljegyzési- és névjegyek, váltók és köte
lezvények, gyászjelentések, falragaszok sut. klésteljes és a lég jutányosabb áron való elkészítését.

Továbbá ajánlja
dúsan berendezett raktárát számlák-, szállítólevelek-, községi- és egyéb hivatalos nyomtatványok

ból, bíróságok, ügyvédek és községek számára.
B 8 P  Vidéki megrendelések a legpontosabban s Iegjutányosabban eszközöltetnek, HP**!

Z Z  Könyvnyomdámat a i  R »R »  n * a - a  ■ ■  Bá . ELs .«>1 láttam el. Z Z
Előfizetéseket elfogad a Előfizetési dij :

A  H  M. i i  Egész évre — — 5 írt —
m  H  / m  Fél évre — — 2 * 5 0  kr.

-l-**- Negyedévre — —- 1
cimii közlönyre.

I
4 4 Negyed évre 3 0

-e

Nincs többó buzattszög!
A Dupuy N.-félc vctőmagpácz használata  

m elle tt.
E/.cn rézgálic/ (kékkő) s más maró 

sókból á'ló pác/, teljesen elpusztítja — ha a 
minden csomagon olvasható egvj.zeril kivitelű 
bas/.iiiibiti utasitás pontosan kóvettetik, — a 
hu/a, lírpu, zab, köles, tengeri Mb-nél a vető
magon találtató Us/.ögcsirákat, mint ezt szá
mos bizonyitvány erősíti.

A magas mngy. kir. miiiisterium gaz
dasági közleményei a Dupuy N.-féle púczot 
mint egyikét a legsikeresebb szereknek ajánl
ják a Luzaiiszög elhárítására.

Áttekintések bizonyitvány l̂ck ni kívántra ingyen 
< liénnciiHe

Ara egy 2 licctolitcr (200 liter) magra való 
csomagnak ÜU kr.

. KÖSS és DUPUY,
BKC'M \  I Wiudmühlgiisse Nr. Jő.

Raktár: Klcnnnlz és liaboci* uraknál Haján.

fii
mm

A leghntásosb valam ennyi kescrílvlz közölt
Hatásában az által különbözik előnyösen a többi ismer) 

keserűviztől, hogy kisebb adagokban hutásos s lms.szab hasznú-

j S l i t ' L e i d e s d o r f  Miksa tanár.
Különösen az által tűnik ki, hogy enyhén keserű, nem kel- 

emetlen izfi és hogy még hosszabb használat után sec

ZlntZ. í"dX‘tí«Y Dr. Korányi Frigyes tanár és kir. 
tanácsos.

Valamennyi liudai kcserüviz között kellemes ize és jeles 
hatása által tűnik k i: gyomor- és bélhurutnál megrögzött szék
rekedésnél, alhasi vérpangúsnál valamint vértolulásoknál, arany
érnél étvágytalanságnál n r  !/,•„ C ón A n r a Budai küzkorlniz 
tsh. 1877. aug. Bfi-ún. D l . A l i  ű a U U U l, igazgatója.

A hatás kivérei nélkül gyors, biztos fájdalom nélküli
taE W D r. Báró Lichtenfels Scanzoni,

Készletben minden gyógyszertár és füszei kereskedésben 
Raktárak l l l l t / . I I I O  IIMMIIK l l l i t / . l l i l . D  .1 VKAII. 
k l.L N A M Z  én HAHÓIN és t.l  l I)\AS \  I /. M-nél Hajnii. 
Nyomtatványok stli. ingyen. A szétküldési igazgatóságnál Buda
pesten.

'

M
r S I

E l s i n g e r  M . J . é s  f ia i
Becs, Neubau, Zollergasse 2

haiKItyministcrimn, ö ÍJH3(Je Iia.111rnk. 
nzátnos jótékony intézet unt szálli'ói

csász. királyi szabadalmazott, gyárának 
legjobb és logajáiilatmiinéltóhli

3Ő f c ö p ö n y e i t .
keaitittart muráit inWWt. sá’olittíli

1 Koinios adag egy fél borpohánal 1 -10 Le ó. isit .AI j-s ■>. w /ővw *> '.A' ’tii

N y o m a to t t  F á b a )  Lajos k öuyvu) (dudájában Haján.




