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Baja város örömünnepe.
— sept. 20.

A villanyos sodrony meghozta nekünk is a
hirt.

Soha nemzetet oly általános lelkesedés nem 
töltött be, sóba kebleket nem dagasztott oly mély 
ürömérzet, mint midőn tudtunkra esett, hogy a 
vitéz török hadsereg a mythoszi korra emlékezte
tő hősiességgel vívott ki diadalt diadal után azon 
gyűlölt hatalom lelett,, mely minden emberi jog 
lábbal tiprásával nem átallott a legigazságtala
nabb háborúra kiindulni.

A minden emberiségből kivetkőztetett orosz

létére. Nyomukat vér jeleli; ártatlan gyermekek, 
védtelen nők, gyámoltalan aggastyánok vére, mely 
boszuért kiált az istenhez.

JÍls a boszú nem maradt el. Plcvna mellett

érte utói Sándor czár vérengző hadait a nemezis 
sújtó keze : Plevna mellett zúzatott össze az 
északi kolosszus, mely átkós lidérczkéut neheze
dett nemcsak Törökországra, de a magyar hazá
ra is.

A griviczai sáncok felett villogó szuronyok
ban nemcsak az ottoman birodalom állami lété
nek, de Magyarország szabadságának napja is 
sugározott vissza ezerszeres fénybeu.

Ezért fogta cl az ozmánok győzelmének hí
rére kiniondhatlau öröm sziveinket; ezért gyúj
tottunk ma ürömtüzeket, hogy nyílt kifejezést 
adjunk lelkünk érzelmének-

Baja város polgáraihoz felhívás intéztetett:
„Polgártársak ! A török testvérnemzet dia

dalmas győzelmei élénk lelkesedést keltettek min
den magyar szivében.

És ezen lelkesedés bizonyára jogosult. j
Mert mindannyian érezzük azt, hogy a hős J 

török nemzet győztes fegyverei nemcsak saját 
országuk állami létéért villogtak, hanem egyszers- ; 
mind erős torlaszt emeltek a magyar hazát fe- : 
nyegtítő orosz hatalmi terjeszkedés ellen. A vitéz i 
ozmánok minden csepp vére, mely a Balkán harc- j 
mezejét áztatja, a magyar nemzeti lét és alkot- j 
ináuyos szabadság talaját is termékenyíti.

Polgártársak !
Adjunk ünnepélyes kifejezést ezen lelkesítő j 

tudatnak. Nyilvánítsuk határtalan örömünket tö- j 
rök testvéreink diadala felett.

Tűzzük ki a lobogókat.
Világítsuk ki ma este házainkat 1“
És a tanácsházától kezdve le egész az utol- 1 

só pór náddal fedett viskójáig kigyuladtak a Ián- 1 
gok, lobogtak a zászlók és harsogott a világ lég- • 
vitézebb hadseregét és vezéreit éltető üdvria- í 
dal . . .  .

De még más jelentősége is volt a léUkémtlő
ünnepélynek.

Azokat a lengő lobogókat nem csupán a 
testvérnép elragadó hősiessége előtt hajtottuk 
meg ; a nappali világosságot terjesztő lángok 
nemcsak a szivünkben égő örömnek voltak jelké
pei és az üdvkiálfásokat nem kizárólag a Bosz- 
porus felé vitte az esti szél de Baja város csütör
töki ünnepélyének az is volt czélja, hogy Buda 
várában tisztán lássák és hallják azon manifesta- 
tiót, melyet a magyar haza polgárai példás egy
értelműséggel nyilvánítanak.

Egy nemzet közérzülete azon biztos alap, 
melyre a kormányok támaszkodhatnak. Ha ezt 
tekinteten kívül hagyják, egész építményük össze
dől, mint kártyavár az első fuvallat által.

A magyar kormány azon szerencsés helyzet
ben van, hogy láthatott, hallhatott és — tanul
hatott.

Baja város öröm ünnepe, épugy mint Buda
pesté és az ország többi városáé, a magyar nem
zet közérzületének hű és hamisittatlan tolmácsa
volt.

Munka és ipar.
(Folytatás ós rége.)

Mennyivel máskép van a helyzet Awerikábau, 
hol nem néznek a kutyabőrre, s nem ismerik az 
előítéleteket! Ott nem kérdik, hogy meddig ter
jed a családfa s van-e nemesi oklevél, hanem 
első és utolsó kérdés az, midőn ralaki állomást 
akar keresni, hogy mit tud, mit ért? Ott föl ia 
fogják a munka nagy fontosságát és tiszteletben 
tartják a munkát.

A  »Baja« tárcája.
Egy fővárosi „modern“ bál.

Természet után íajzolta:
BRllTUS.

Nagy fába vágom a fejszét. Tárcaírói lelkiismere
tességgel és tárgyilagos hűséggel szeretném képét adui 
oly bálnak, mely az elite méltóságát akarván utánoz
ni, egy bábeli zűrzavar miniatűré kiadásává válik, 
telve komikus jelenetekkel, nevetséges epizódokkal és 
kárhoztató feleségekkel.

Oh Terpsichore ! te a táncok imádott géniusza, 
vonj sűrű fátyolt szemeidre, nehogy újra elvonulni 
lássad magad előtt ama fenségedet sértő órákmiK ké
peit ; tarsd be rózsaujjaiddal füleidet, nehogy újra ama 
báli éj tortúráinak tedd ki magadat, hallván a szenté
lyedben áldozok korcsmái kurjongatásait, melyekkel 
égi kegyednek akartak tömjénezui; hagyd el néhány 
pillanatra dicső trónusodat, nehogy ama trombitahan
gokat, melyekkel— mint egykor a zsidók Jerichút 
ideáljuk szivét capitulatióra akarók kényszeríteni, újra 
halljad!

Az óra kilencet ütött.. A lépcsöház fokain hajna
lig szabadságolt dézsahölgyek és feltuuikázott grisettek 
hörapölygeték felfelé fodros uszályaikat. Ott, hol a 
lépcső "kétfelé válik, felkokárdázott s felszalagozott 
rendezők ácsorognak, az érkezük elébe másfélkrajcáros 
kuba-fclleget bodoritva és azokat a ruhatári á degra
dált raellékterembe küldve.

A teremben már hullátnzanak fel s alá a párok. 
— A toilettek ragyogása, a zenekar harsogása, agy 
tucat petróleumlámpa vakító világossága, a száz és száz 
ajak zsibvásári zsongása, a rendező kar rendre és 
csendre intő kiáltása és pisszeutésu a teremből valódi 
liábelt csinál, s én barátommal egy sarokban megvo-

nulva, onnét tartok szemlét az előttem elszáguldó 
táncolókon.

Egy barna fürtű donna repül ei előttem faille- 
selycm ruhában, mely még most is magán viseli haj 
dani szépségének nyomait.

Itten a megmondhatója, hány elite-bálon hódított 
már e toilettc, hány kedves emlék fűződik fodraihoz, 
hány haudlé kezén ment már keresztül, s hány hétig 
tündöklött a „Schiffmannsplatzu valamely kirakatában, 
inig újra megjelenhetett régi dicsősége színhelyén, hogy 
újra ragyogjon, hogy újra hódítson ? !

Itt. egy fürtös fő pyrámis alakban emelkedik az 
égnek.- A terein elég világos arra, hogy a vizsgáló 
szem a coiffurön a színnek dualismusát vegye észre. 
Ez az úrhölgy bizonyára a kisasszony fürtjeit csente 
el ma estére, kinek nálánál sütétebb haja van.

Az n fel fodrozott, felbodro/.ott szobacica egy óriási 
hervadúsnak induló virágcsokrot tart kezében, melyet 
() Nagysága még valamelyik farsangi bálra készíttetett, 
s most jó adag eau-de-Cologne segítségével uj életre 
ébresztve, itt éli át újra egy báli éj tündérregéit, ügy 
tűnt fel nekem e lomtárakból összehordott pipere hal
maz, mint egy zsibúrusnak en-gros üzlete.

A tánezos ifjak legnagyobb contingcnsét a kávé
mérések pinezérei és a szombati nyugalmat ünnepelő 
boltossegédek szolgáltatják. Deli ifjak egytől egyig, 
s a fekete frakk, mely hivatásának bélyegét cgy-egy 
kávéfolt alakjában hordja magán, a hegyescsúcsú, fer
dére gázolt lakcipő, a mélyen lecsüngő talmilánc, az 
idömegvisolt fehér nyakkendő: a rajongás méltó tár
gyaivá teszi őket.

Nem pincér, nem boltoisegéd ő e falakon belül, 
oly méltósággal hordozza itt bólintgatásboz szokott 
fejét , mintha legalább is egy kis bórzefejudelem 
lenne.

A fesztelenség, melynek hiánya — sajnos -  - nny- 
1 nyi fényes bálnak gyengéje szokott lenui, itt diadalát

üli. Az etiquette rideg szabályai alól mindegyik eman
cipálva érzi magát, s oly otthonos, mintha műhely és 
táncterem azonos fogalmak volnának.

Az egyik ideálja arcáról a tánczfacsart cseppeket 
csak oly „nonchalancc“cal törli le, mintha most is a 
kávéasztal márványlapjáu csúsztatná végig törülő ruhá
ját ; a másik oly előzékenységgel emelgeti donnája 
uszályát, mintha csak a „pult11 inegett posztóját le
begtetné vevői előtt. Ez itt sans-g éne karolja át válasz
tottját a ruganyvesztett keleveten ; amaz kedvenc dalát 
dúdolja táncosnője fülébe ; egy másik a zene accordjait 
kiséri tapsaival, a harmadik fütyül, a negyedik énekel, 
s lesz oly éktelen lárma, oly fülsértő zsivaj, hogy a 
zenehangok elhalnak a pokoli zajban, s hogy a falak 
majd megrengenek bele.

De mi ez? Mi történt ott a másik szögletben V 
Mit jelent ez óriási kacagás, miért tolong oda a tömeg? 
Elesett tatán valaki, s érdekes positióján mulatnak ?

Oh nem ! Ily epi zódok itt már nam is keltik fej 
a közfigyelmet, hisz alig múlik el tá ne, melyben valakj 
oda ne vágná magát vagy t áncosnójét. Egy mosoly 
csak — mit e látvány benne kelthet; „nunc tibi, rögtön 
mihi“ — gondolja magában és tovább lejt.

A nevetést az egyik rendező ama valóban geniális 
ötlete idézte elő, hogy egy táncosnak frakkját néhány 
gombostűvel a hölgy toilcttejéhez tűzte, a mi a hölgy 
leültetésekor komikus jelenetre szolgáltatott okot.

A kacagás és tapsvihar tető pontját érte, a szel- 
lcmdús rendezőt pedig vállra kapták s éltetve hordoz
ták körül a teremben. És ö e diadalmenet alkalmával 
magas trónusáról büszke mosolylyal bólintgatott az 
éljenző és tapsoló közönségnek.

A rendezők csillapítani igyekszenek a zajongú 
tömeget, s egyikük egy székre áll s onnét dörgi szét : 
hogy „most a quadrillc gyün, keressen magának min-



Hogy Amerika, az ifjú Amerika elébe lépett 
az öreg Európának, és hogy boldog, hatalmas és 
virágzó, mint csak állam lehet, annak oka és 
alapja a munka tiszteletben tartása és méltánylása.

Az amerikai polgár nem fél fiát a kereskedés 
és iparűzésre adni, sót már kis korában, szoktat
ja — a munkához, aki aztán dolgozik egész éle
tén keresztül, s akkor válik meg a munkától, 
mikor az élettől.

Az amerikai bármily gazdag legyen, nem pu
hítja el gyermekét kényelemmel vagy majomi sze
retettel : jövőjét nem gazdagság vagy kincsekkel 
igyekszik biztosítani, hanem az által, hogy azt 
még jókor munkához szoktatja, mert jól tudja, 
hogy a kincs, ha még annyi van is, elfogyhat, 
megsemmisülhet, inig ellenben a munka oly biztos 
töke, melynek kamataiból mindig és mindenütt 
megélhet; oly kincs, melyet sem tűz, sem jégeső 
nem pusztíthat el. Mi gyermekeinket a széltől 
megóvjuk, keztyü nélkül a levegőre sem engedjük, 
hogy keze el ne durvuljon: fejét tele tömjük tu
dományokkal, miket pedig úgysem érhet el.

És raegbocsáthatlan sértésnek vennők, ha va
laki azt mondaná, hogy mért nem adjuk fiainkat 
kézművességre. Mi csak urakká, tekintetes, nagy
ságos s ha lehet méltóságos urakká neveljük fel 
gyermekeinket. S épen ezen ferde rendszer oka 
annak, hogy pusztulnak.

Mennyivel jobban ütne ki a dolog, ha például 
Hosszufalvi uram négy fia közül egyiket kereske
dőnek, másikat iparosnak, harmadikat mérnöknek 
és a negyediket otthon a gazdálkodás nehéz mun
kájába adná. Ily módon mindegyik fiúból jó, hasz- 
navehetff polgára lenne a honnak, igy például, inig 
Aladár, a mérnök a mocsárokat kiszárítaná s 
tenné az addig haszuálhatlanul hevert földet dúsan 
tenyészővé s általában tudománya után illő mó
don fentarthatná magát, addig az ősi vagyon Géza 
kezén egy darabban vagy talán gyarapodva ma
radt volna meg, ki iparos és kereskedő testvéreit 
lassan-lassan kifizetvén az ősi vagyon jövedel
méből, azok is állandó üzletnek vethetnék meg | 
ekkép alapját

Most azonban a jelenlegi nevelési rendszer j 
szerint, a szülők halála után, sőt még életében is, > 
denique előbb-utóbb kell felosztani a pár száz t 
holduyi birtokocskát, s lesz mindegyikből a kis j 
birtokrészszel, ha nem épen koldus, ami — fájda- 1 
lom! jelenlegi végtelenül roncsolt hitel s gazda- '■

donki párt és vis-a-vis-t, mert a kinek nem lesz, nem 
fog táncolni !•'*

Ez epocháiig j denete a báli éjnek. Ki ne akarna j 
négyest táncolni, ki mulasztaná el az ily légvárt alkat- ' 
inat, melyre már két hét előtt még a mészárszékben 
„auguzsálta" a Ivóbi a Katiczát?! — Hány vallomás, 
hány Ígéret, hány r *ménysugár egy négyes rövid 
keretében!

Szemközt - mint Két ellenséges tábor — állanak 
a sorok, kedélyesen fecsegve és nevetgélve.

Az egyik rendező — egy sugárúti jól hízott pin- í 
eze r--  vállalkozott az „aimigirozásr.i", odaállít ma- : 
gának a terem egyik végére egy széket, feláll reá s • 
borzasztó hangon kezdi a négyes kommandó szavait 
dörögni nemzeti dial< dúsában.

Az első tour pompásan sikerűit, leszámítva azon 
csekély fontosságú körülményt, hogy egy-két Adonis a 
tömkelegben párját vesztette; a második tour azonban 
sehogysem akart már menni. Hasztalan az „arrangeur“ 
dörgedelme, hasztalan a rendezők küzbeszólása, a zűr
zavar egyre nagyobb lesz, a hölgy tánezosát, ez tán- 
c/osnőjét keresi, kiáltanak egymásra, hívjak egymást, 
de a hang elhal a mindent túlharsogó zsivajban. Az 
,.arrangeur“ a rendezők ügyetlensége felett szitkoiódzik, 
ezek pedig öt vádolják, inért annyit sem ért a négyes
hez, mint a kávéméréshez, sőt némelyek a szegény 
ezjgányokra hárítják a bajt, mert roszul húzták. —

A „arrangeur" borzasztóan meg van sértve; büsz
ke. lenézéssel hagyja oda magos polcát, s méltó felin
dulásában kétségbevont k pessége felett büszkeséggel 
hivatkozik a „Ifuzelkábnn" aratott rendezői babérjaira.

Ezalatt újra megtalálták egymást a párok, s mi
után a degradált rendező helyébe a borbélyrend egy 
lovagja vállalkozott, újra tánezrakészen álltuk a sorok.

A zene újra megkezdte a második tourt, de a bor-

szati viszonyaink között még éppen nem tartozik
a fehér hollók közé de mindenesetre szegény 
kisbirtokos.

Pedig, meglehet a család valaha, inig a most 
már hibás rendszer folytán számtalanszor elosztva 
lett birtok egy kézben volt fényes lehetett és 
nagy tekintélynek örvendhetett.

Magyarországnak -• s ezt. fájdalommal kell i 
bevállaltunk, egyetlen úgynevezett nagy család- | 
jából nincs iharos és kereskedő. Nincs és nem is 
lehet, mert nem engedi az a koldus dülyf, mely 
századok óta nyomorúsága o honnak.

Mikor fog a nemzet észre térn i, s mikor 
fogja azt átlátni, hogy az általános munka, a szor
galom az, ami emel egyeseket és országokat?

Súlyos vád rejlik c kérdésben, de amely nem 
alaptalan, tí erre a felelet csak akkor lesz megadva, 
ha a most megvetett, utált munka terén gazdag 
és szegény, mágnás és polgár, az előítéletek megszűn
tével kezet fogva haladnak a munkásság utján. 
Csak akkor, ha a munka nálunk is kellő elisme
rés és méltánylásban részesittetik, gondolhatunk a 
legnagyobb magyar mondatára; „Magyarország nem 
volt, hanem lesz."

A K A N V IMI R.
Mint a lángoló nap szemeinket számtalan fényes világok 

tói fosztja meg, úgy a szerencse által számtalan nagykocsit és 
isteni gondolat oltatik el az emberre nézve. — Y o u u g .

A nők és órák sok tekintetben hasonlítanak egymáshoz. 
Mindkettőnél a f'acjon gyakran drágábban fizettetik meg, mint a 
benső tartalom: mindkettőn tulajdonosuk szíveseit túlad; mind
kettőn mindig elromlik valami: mindkettő egy folytonos mozgás- 

! bán levő ingával vagy nyelvecskével bir ; mindkettőt dicséri bir- 
I tokosuk, jóllehet tudja, hogy semmit som érnek; mindkettőn 
I csak a számlap néha különböző, a belső gépezet mindnyájánál 

ugyanaz. Mindezen hasonlatosságuk mellett csak abban külön, 
bűznek, hogy az órán elég pontosan megtudjuk, mennyi az idő; a 
nőknél ellenben sohasem tudhatjuk, hányat ütött az óra ? — t 
S a p h i r.

Bánatos s zív  gyöngédebben szeret s az igazi szerelem 
éppen nem vidám szenvedély. Sóhajokkal kezdődik, mint kö- 
n yek közt születünk. — 11 i p p e 1.

A nők hasonlítanak a chinai házakhoz, melyek csak kis 
ablakokkal bírnak az udvar fülé. de nyílt ajtókkal az utcai oldal
ról. — J o a n  P a u l .

Különfélék.
— A kivilágítás Baján fényesen sikerült. 

De hogy is lehetne az másként azon választó-

bélylovag minden állítólagos stratégiai ismeretei dacára ' 
szintén kudarcot vallott.

He ez ugyan a Zsiga prímásnak som tetszik már, J 
ö biz a herkoputernek se húzza újra, leteszi hegedűjét, j 
oda könyököl a karzat, korlátjára és vérben forgó sze- j 
mekkel tekint le a már-már hajba kajlábba fajuló I 

j élénk szóváltásba, egyre kiáltva : „No hát tessék mu- | 
j la tu i!“ j

fsak midőn ismét egy másik lovag vállalkozik J 
a rendezői hivatásra, a Zsiga prímást pedig ama fe
nyegetés, hogy egy árva krajcárt som kap, kiengesz
teli, —- kezdődik újra a tánc.

A prímás Angót kezdő húzni. „Nem kell, nem 
kell!“ hangzók vagy száz ajakról egyszerre ; — 
„l'atinitzát húzza11, „nem kell, le vele", kiálták ismét 
mások, s újra kezdődik a lárma, újra a perlekedés, s 
nem tudom mi lesz a vége, ha a Zsiga prímás egy bölcs 

j ötlettel szét nem ugrasztja a íuár-már hajba kapui ké- i 
j szülőket.
| Mikor ugyanis meglátta, hogy semmikép se boldo- 
: gulhatnak, ráhúzott egy gyújtó csárdásra, s egy pillanat 
! múlva a hoppon maradt négyes helyett lepke szárnyon 

repültek a párok.
Mire aztán a táncrendnek egyik oldalát végig jár

ták, s miután még egy négyessel felsültek, eljött a 
szünúra.

A tánc színhelye alig pár pere alatt étteremmé 
lett vai nassolva. A pincérek alig győzték a* kiéhezett 
gyomrok igényeit kielégítem, gyöngyözött a bor a po
harakban és a - fejekben, füstölögtek a szivarok, szi
vekben és szemekben égett a szerelem, és a csapongó 
kedv vad dalokban tört ki.

Ekkor következtek a művészi mutatványok, me
lyek, t az elité bálok programmjából még mindig saj
nosán kell nélkülöznünk.

| kerületben, melynek T ó t h  K á l m á n  a kép-
• viselője, kit az ország szivében, Budapest ftfvá- 
I rosban, állítottak azon ügy élére, melyet azután 
. az egész nemzet oly lelkesen felkarolt ? • Sike- 
! í'iilt pedig annál jobban, mert minden elökészüle- 
| tele nélkül történt. Csütörtökön (szeptemb. 20-án) 
! délelőtt 10 órakor értekezlet tartatott a város- 
| háza tanácstermében, melyben közel 40 a leg- 
I előkelőbb bajai polgárokból vett részt. A tanács

kozást Dr. Hauser Mór polgármester vezette és 
miután az értekezlet abban állapodott meg, hogy 
a kivilágítás még az nap történjék meg, a teen
dőket a végrehajtó bizottságra ruházta, melynek 
tagjaiul Szohner Antal, Milassin Zsigmond, Olay 
Lajos, Dr. Löwy Mór és Erdélyi Gyula válasz
tattak. Délben már falragaszok által hivatott fel 
Baja város közönsége a kivilágításra, és rövid 
idő alatt az egész város ünnepies szint öl
tött. Magyar és török nemzeti szinü lobogók 
lengtek a házakon és alig dördült el este 7 óra 
tájban az első mozsárlövés, midőn az éji homályt 
nappali világosság váltotta fe l: minden házban, 
minden ablakban égtek a lángok és a közönség a 
permetező eső dacára nagy tömegekben hullám
zott fel-alá az utcákon és tereken. A főtéren 
Vajda testvérek zenekara felváltva a tűzoltók 
zenekarával játszta a török és magyar induló
kat , és a • zene hangjai közé a török vité
zeket éltető, lelkes üdvkiáltások vegyültek. — 
A tanácsháza fényárban úszott és fökép a hom
lokzaton lévő transparent — melyen „Éljen a 
török nemzet" volt olvasható — gyönyörű lát
ványt nyújtott. Ugyancsak szép transparent volt 
látható ifj. Perczel Miklósnál (a tábornok fiánál, 
ki Skutariban született) ily felirattal: „Üdv a 
vitéz honfitársaknak!" — Szépen kivilágítottak 
még; Spitzer Benő, a „casino és kereskedelmi 
csarnok", Liebl András, Sebőn József, Krishaber 
Lipót („Éljen a török-magyar barátság" trans- 
parenttcl) Hechtl József stb. Az ablakok legna
gyobb része ez este valóságos virágkertté volt 
varázsolva : annyi volt a csokor és koszorú. Tö
rök nemzeti lobogók lengtek: Tropckou angol 
mérnöknél, Olay Lajosnál, az „uj casino", „pol
gári olvasó-egylet" és „kereskedelmi csarnok" he
lyiségein. Kilenc/, óra tájban a polgárok a „Bá
rány" vendéglőbe vonultak oly mennyiségben, 
hogy ideig a közlekedés a Haynald-utczában meg 
volt akadva. Most kezdődött csak a hős török

A „Móritz" egy oláhtáuczot mutatott be köztet
szés mellett, a „Számi" pedig előbb egy tót táncbau 
produkálta magát, s azután összeállt a fényes Seladon* 
sereg, kört képezett, s valódi korcsmái lelkesültséggel 
kezdte a kólót járni, s járta azt oly hévvel, oly szen
vedéllyel, hogy dühöngő lábaik alatt rengett a padozat.

Ekkor már forrni kezdett a fejekben a bor, a vigalom 
vad orgiává fajult, dalol t, kiáltott, lármázott mindenki, 
maji azt hurcolták váll.aikon körül, majd amazt k.llett 
a teremből kivinni, mert garázdálkodása a nők gyen
gébb érzékeit sérteni kezdek.

Így telt el a pihenésre szánt szünóra. Az aszta
lokat és padokat kibondták, aztán újra kezdődött a 
tánc.

A terem fényes j> arquettján csontdarabok, duga
szok, itt ott bor és vi/.foltok voltak láthatók, minek 
azonban néhány lián jattesésen kiviil semmi roszabb 
következése nem volt..

Ugyanazon in'.ermezzók, ugyanazon variátiók, 
melyeket a szünidő előtt láttam, most hatványozva 
jelentkeztek. A táncosok egymás után dilitek ki, a ren
dezők is csak nagy c römegfeszitéssel tarthatták magukat 
lábaikon, Zsiga legutóbb is hatszor letette még az éjen 
út hegedűjét, egy pár négyes még hoppon maradt s 
igy folyt a tánc — ki világos kivirradtig.

Csak azt jegyzőm inég meg, hogy a vigalmat jó
tékony célra rendezték .



nemzőt éltetése. Dr. L ö w y M 6 r orvos ur, 
majd O 1 a y L a j o s  ügyvéd ur a török nem
zetre , l a p u n k  s z e r k e s z t ő j e  a két 
testvérnemzet két nagy számüzöttje: Kossuth 
Lajos és Midliftt pasára, Dr. M a u s e r  polgár- 
mester ui Baja város lolkes polgáraira emeltek 
poharat. Az egyes toasztokat harsány, szűnni nem 
akaró éljenzések követték. így ünnepelte meg 
Maja város török testvéreink győzelmeit és a 
szép hangokba nem vegyült a legkisebb dishar- 
monia sem, mert azon néhány politikai ildomta- 
lansága, melylvel egy nemzet közérzülete ellen 
tüntettek, midőn ablakaikat nem világiták ki, az 
általános lelkesedés közepette figyelembe sem 
vétetett.

-• Iíymen. Császár Péter bajai ügyvédi', hó 18-án 
vezette oltárhoz városunk legszebb hölgyét: Latinovits 
Ilka kisasszonyt, Lulinovits Lázár ur bájos és finom 
műveltségű leányát. Teljes és szakadatlan boldogság 
kisérje a kedves ifjú párt élete utjain !

— -  Tóth Kálmán koszorús költőnk ismét volt szi
ves lapunknak egy gyönyörű költeményt beküldeni, 
mely f. hó 28-án fog a Kisialudy-tái saság ülésén felol
vastatni. A költemény enne: „Az aradi tizenhárom“ és 
már couceptiójáuak fönkeltsége által is méltán sorako
zik a lánglelkű költő múzsájának legjobb termékei 
mellé. Mi sajnálatunkra felolvasása után, tehát csak jö- 
vö számunkban adhatjuk.

Megdöbbent# gyászcsctrül értesülünk. Pocskay 
lelix élte virágában áll® ifjú, ki budapesti tartózkodása 
alatt lapunkat is több ízben felkérésé soraival, f. hó 19-én 
reg. 4 órakor Zomborbau elhalálozott. E haláleset itt 
Baján, hol Pocskayt jól ismerték, általános mély rész
vétet keltett. Legyen az oly fiatalon elhunytnak könnyű 
a föld!

Egy kalandor barangolta be az utóbbi napokban 
városunkat. Nem tolvajlott ugyan semminemű anyagi 
tárgyat, de lopott szellemi jószággal nyilván és szemte
lenül kérkedett. Szülei iránti kíméletből ezúttal elhall
gatjuk a jó madár nevét, de ha ismélelui találná pi
maszságát, épugy ujjúra fogunk koppintani, mint ezt 
t. laptársunk, a „Békésmegyei Közlöny" már több Íz
ben tévé.

— Színházi hírek. Október elejétől kezdve Csóka 
Sándor színtársulata fog Baján működni. — A „Színi 
Világ" legutóbbi számának azon közleménye ellenében, 
hogy özv. Dalmay Arthurné színigazgató kötelezettsé
geinek mindenütt eleget tett, kijelentjük, hogy nevezett 
nö itt Baján csinált adósságait mind a mai napig nem 
egyenlítette ki.

— 80,000 font emberi haj importáltatik keletről, 
Spanyolország és Szicziliából Marseillebe évenkint. Ezen 
kívül mintegy 40,000 fontra rúg azon hajmennyiség, 
mely Paris, Bordeaux, Lyon és egyébb franczia városok 
pöce csatornái és szemétdombjairól nyeretik, mely bi
zonyos tisztítási és festési processuson keresztül menve, 
az elegáns hölgyvilág hajékeül chignon, fürtök és egyébb 
hamisítványok alakjában van hivatva szolgálni. Ha a 
kényes hölgyeknek csak parányi fogalmuk volna azon 
hajak történetéről- melyekkel fejüket lebontják, kétszer 
is meggondolnák, mielőtt oly divatba ragaszkodnának, 
mely csak a felüleles szemlélőt vagy a vaksággal meg
vert udvarlót képes megcsalni, és mely a tisztaság és 
kényesség fogalmaival határozott ellentétben áll.

— A  rémes vendég. A cholera már kezdi felütni 
medúza-fejét. Eljött az ideje, midőn éhsége lecsillapí
tására áldozatokat szedni indul. Az orvosok számítása 
szerint ez miuden hatodik esztendőben szokott bekövet* 
kezni. — Utoljára 1873-ban pusztított, igy tehát még 
várhatna : de a keleten dühöngő háború, s az indiai 
éhhalál siettették megérkezését. Franciaországban már 
óvintézkedéseket tesznek Taulonba legközelebb a „Cor- 
rézo" nevű hajó érkezik meg, melyen van néhány cho
lera beteg. Egy orvos sürgősen ajánlja a franczia kor
mánynak, hogy az utasokat mezitlelenül szállítása 
partra, s a hajót mindenestül sülyesztesse el. Ez néháuy 
ezerbe fog ugyan kerülni, de a ragály behozatala né
mileg megakadályoztatok.

— Kérdésre — felelet. A Székesfehérvár és Vidéke 
közli : Hégi dolog, hogy Mars és Venus jó barátok, 
nincs is okuk egymásra neheztelni, mert hát Venus 
szereti Marsot, s ez Veuust, szereti peeig ugyanannyira, 
hogy aranycsillagos nyalka fiaira nagyon is ráillik az 
a közmondás: „Ein andercs Stüdtchen, ein underes 
Mftdcben." Egy ily uranycsiiiagos nyalka hadfi, ki a 
hadgyakorlatok alkalmából tartózkodik városuukbau, 
tegnapelőtt este egy ablak alatt sétált cl, melyen egy 
hölgy tekintett ki a tikkasztó hőség utáni hüs esti lég 
kedvéért. Hadfink úgy okoskodhatott magában: „aki 
mer, az nyer" s elég sértüleg így szólítja meg a höl
gyet: „Mi van itt eladó?" „Illemtan újdonsült hadna
gyok számára!" - -  feleié a szellemdús hölgy. A törté- 
neti hűség kedvéért megjegyezzük, hogy az esetet nem j 
a hadnagy úr adta tovább.

— A törlik sebesültek jnváva Scheiber M. A. 
gyűjtő-ivén adakoztak: IGfrtot adtak, casino és ke
reskedelmi csarnok, Fischer Samu. 5 irtot adtak: Sehei- 
ber és Hcrzog,. Fischer A., l’ollák Jakab, FischarM. L., 
0!ay Lajos, Weidingm- Salamon, Ilerzfeld Henrik, Ilerz- 
feld Jakab. -1 Irtot adóit: Paukovits Ernő, 3 frtot adott: 
llesser Gyula. 2 f.*t ön krt adott: Krishnber K roly» 
2 Irtot adtak : Kölni Pál, VVeisz Adolf, Krishaber Snn- 
dor, Baclirach Nándor, Löwy József, Szobner Rezső, 
Woidinger Jakab, Geiringer és Bergcr.j Friedman Sán
dor, Deutsch Mátyás, Paskusz Iguátz, Friedmann Soma, 
Kobn Henrik, Singer Ede, Spitzer Károly, Eugelsmann 
Mór, Friedmann Mór, Koller Ágoston, B. I’., Schönthal 
Antal, Sebőn M. B., Friedmann Ottó, Oblath Lázár, 
Fischer Adolf, lleiner Jakab, Perles Soma, AVollner 
Soma, Augenftld Gyula, Kohn Sámuel, Schieber. Kol
ler Imre, Fischof Jakab, Kohn Jakab, Schlesin ger M. L. 
Schöffor Sál., Kohn Gusztáv, Fleischnmnn B.. Schön An
tal, Miillcr János, N. N., Boscbán Károly, Wiesel János,
1 frtot adtak: Rosenfeld József, Gruher Mór, Wollner 
Adolf, ’Politzer Mór, Spitzer Ignácz, Gliick Salamon, 
Schwarz Kálmán, Blitz Mór, Bertity Mihály, Fischer 
Sándor, Spitzer Mór, Kobu Lipót, Rosenbaum B., N. N.l 
Zirner Samu, Eugelmann I., Klein Sándor, Sterufeld, 
Prager, Weidinger Benő, Schön Simon, Brust Simon, 
Krausz Ignácz, Ileimanu Mór, Nagy Sándor, Schlieszor 
Miksa, GschŐsser Lajos, Kann Lajos, Válentin Dávid, 
Pollák, Ilosenberg Jakab, Losehitz V., llesser Ignácz, 
Deutsch János, Ilechtl M., Deutsch Antal, Löwy Jakab, 
Kohn Simon, Weinberger Mór, ‘Kohn Ármin, Krisha
ber Dávid, Drégely Mihály, Steru Vilmos, Herzog Lá
zár, Hahu Mihály, Heiduska Mór, Weinberger H., Hirsch 
Fülöp, Weisz Samu, Schwarcz Dávid, Weidinger Ignácz, 
Tausig Jakab, Steril Lipót, Horváth József, Feuer- i 
maun S., Schlieszer Mór, Schütz József, Deutsch Mór, J 
Weiss A., Schön Károly, Pollák J. Adolf, Hermáim S., : 
Stekler S., Stein és Hermán, Grünvald Sál., Milko, j 
Liebl András, Schlesinger Jakab, Schön József, Schön- | 
stein Vilmos, Schlcsiuger Mór. Összesen 229 írt 50 kr- ] 
Ezen összeg gyűjtő úr által a budapesti császári ot- 
tomáu főkonzulátusnak küldetett.

— Kalocsáról értesítik lapunkat, hogy ott ked
den (szept. 18.) este a törökök győzelme fölötti ürömben 
az egész városháza és számos magánház ablakai kivi- 
lágittattak, éjjel pedig zene mellett az utcákon a törö
köket éltetve tüntettek. — Ugyanonnan tudósítanak, 
hogy a városi képviselőtestület fölterjesztést tett a. mi
nisztériumhoz egy második gyógyszertár felállitbatása 
iránt.

— A bajai polgári lövöldében szeptember hó 16-án 
455 lövés történt; a legmélyebb körlövések 1 szeg, 8 
négyes és 20 háromas ; Szeget lő tt: Eckert János ; né
gyeseket lőttek : Koller Iiugo 4, Eckert István 3, Eckert 
János 1 ; hármasokat lőttek: Koller Iiugo 0, Eckert 
István 0, Eckert János 3, Csorba Ferencz 3, Atanac- 
kovics Lázo 5, Klonantz János 1, Sárfy Guido 1, Mihá- 
lovics 1.

— A lövész egyleti elnökség tudtára adja a t. c. 
tag uraknak, miszerint jövő vasárnap, azaz september 
hó 23-án az országos vásár miatt a lökertben sem lő- 
gyakorlat sem táncvigalom tartatni nem fog ; ellenben 
szeptemberhó 60-án úgynevezett l i b a l ö v é s z e t  
fog rendeztetni, melyre minél számosabban megjelenni 
kéretnek.

©  Lapunk mai számához H a n g  F e r e n c z  
kalocsai ügyvéd előfizetési felhívása Poe Edgár két 
rendkívül érdekes müvére van mellékelve.

Apróságok.
Jobb sors. Házassági engedélyt kért a had

nagy ezredesétől, s ez megtagadta azt. — Ugyan kér
lek mondja eunek ezredes kollégája — add meg neki 
az engedélyt; miért lenne ö szerencsésebb mint mi V 

*
Hány éves * Az aljegyzett leányasszony kereszt- 

leveléért a paphoz megy. „Hány éves a leányasszony?" 
— „Húsz." — „Úgy hát — jegyzé meg nagy komo
lyan a pap — csak a 26-nál kezdem keresni.

*

Marmontel egykor egy bérkocsiba ült s kiáltja a 
kocsisnak:

Ne hajts a Palais Royal felé, ma előadás van.
— Ne aggódjék az ur, válaszolt amaz, ma semmi 

tolongás sincs, a Guirlande-ot adják.
E darabnak szerzője maga Marmontel volt.

Egy városkában utazván G. ur, betér egy boltba 
s pipaszárjába egy szopókát k é r ; válogatás után kér
dő G. ur: Jó esontok-é ezek V Elhiszem azt, — felelt 
a kis görögné — uram legjobb szarvából vannak ké
szítve.

I r o d a l o m .
Dr. Löwy Mór bajai gyakorló orvostól igen érde

kes mü jelent meg „a t o r o k 1 o b r ó 1“ melyben 
szorzó kiváló szaktudománynyal adja elő nézeteit ezen 
újabb időben veszélyes mérveket üldőtt kórról. Tudomá
nyos alaphangja mellett is azonban úgy vau Írva, hogy 
olvasása laikusra nézve is felette érdekes és tanulságos. 
A csinosan kiállított füzet Berccz Antal budapesti tanár
nak van ajánlva és Baján Kollár Antal könyvkereskedé
sében kapható. Ára 50 kr.

Jókai Mór „Történelmi regénytár“-ra bocsátott 
ki előfizetési felhívást. A gyűjteményben történelmi 
tárgyú uj regényeit fogja ön-maga kiadni. Minden két 
héten megjelenik belőlük egy füzet, öt nyoleadrét Ívnyi tar
talommal; tehát fél évenkint 13 füzet. Minden füzet
hez művészi alkotásu kép Jankótól és más hazai mű
vészektől. Esetleg a szövegbe nyomott metszvények is. 
Az l87V ik i évfolyam két regényt tartalmaz : az első
nek cime „a névtelen vár". Tárgya a század első év
tizedének eseményeiből van véve, emlékiratok s ha
gyományok nyomán ; leguagyobb részt Magyarországon 
folyik le s végződik a magyar nemesi insurrectio 'kor
szakával. A második regény cime „A sárga könyv" s 
tárgya az 182;>-iki orosz forradalom és a törökországi 
balkáni hadjárat. A füzeteket esetleg több kisebb törté
nelmi elbeszélés egészíti ki, s egyik félév folyamából 
a másikba hosszabb mü nem vitetik; hanem minden 
XIII füzet befejezett miivel záródik be. Előfizetési dij 
az egész évfolyamra, azaz XXVI füzetre tiz forint, féj 
évfolyamra, azaz XIII füzetre öt irt. A teljesen meg
jelent műnek bolti ára magasabb leend. Az első füzet 
október első vasárnapján jelenik meg, a következők 
minden második vasárnapon. Előfizetés-gyűjtők 5 pél
dányra egy tiszteletpéldányt kapnak. A pénzek Jóka 
Mór úrhoz az Athaneumba küldendők.

Az Apollo zenemii folyóirat legújabb (18-dik) szá
ma következő tartalommal jelent meg : 1) Ábránd 
Bizet „Carmen" dalművének kedvelt dallamai fölött 
Magurányi Józseftől. 2) Eredeti román dal Állaga Gé
zutói. A zongorúzók és énekesek számára igen ajánl
ható folyóirat előfizetési ára egész évre ü frt, félévre 
3 frt., a jelen szára ára külön 50 kr., mely a kiadó 
hivatalhoz (Budapest, vár országházuteza 94. sz. a 
legcélszerűbben postautalványnyal küldendő be.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 
E rd é ly i Gyula.

~HIRDETÉSEK~
Fontos jelentés.
„Bárány" szálloda.

_____ Hétfőtől kezdve!_____
A keleti háború miatt

teljes végeladás
franczia áruczikkekből pour compte 
visszahagyatva a határon.
4347. sz. 
kT T  1877.

Ilinletmény.
Baja város tanácsa részéről köz

hírré tétetik , miszerint a főtér alatt 
keresztül menő s a Dunába ömlő 
ös»zeomlott főcsatorna torkolatának 
felépítése végett folyó hó 28-án 
délelőtt 9 órakor a városházánál a 
gazdasági hivatalban árlejtés fog 
tartatni, melyre a vállalkozni szán
dékozók 300 frt bánatpénzzel el
látva meghivatnak.

Baja, 1877. sept. 21.
RAJCSÁNYI JÓZSEF,

tauácsDok.
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Haján, főtér, Vanltsek-féle ház („Reich farkas liuia szomszédságában.)
Yan szerencsém a n. é. közönség tudomására juttatni, hogy immár tel

jes raktárt tartok
szalagok, csipkék, Tirágok, csecsebecsék és fehérnemüekből,

és jutányos bevásárlások áltál azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a n. é. közönségnek 
csak jó t és olcsót nyújthatok.

Továbbá el vagyok látva dús választékban téli árukkal, u. ni ctipök, bársony
ét berlini muffok, férfi- ét hölgy-harisnyák, gyermtkmhák, keetyiik, fejkötök, nemez-jou- 
tonok, flanellingek és nadrágok, hölgy-gallérok és entrét-k, hölgy-mellények, gamátlik ét 
'trlini kendőkkel, mindez a legizlésteljeBebb és legfinomabb kiállításban, valamint esökö- 

pönyegek és esernyőkkel.
Ajánlom ezeken kívül különös finomságú glycerin-crómet, poudre-de-riz (szőke és 

fehér) fogpasta, fogpor, ártalmatlan hajfestöszer, szobaparfum és számos más illatszert.
Legyen megengedve reményleneni, hogy a n. é. közönség magának állításom 

valóságáról' meggyőződést, szerzeud és számos látogatásért esdvén, vagyok
Baján, 1877. szeptember hóban, kiváló tisztelettel

G O L D STE IN  H E R M Á N

%  Als f* Für

£ Beschaftigung' j
* *  *  ->

J «
jeden  § (a n d !

• I  I 1 R

v
oder fr% - * 

$ Erwerb! $
*  *  *  V *  •> ffi. V V ¥  ’*

1 t i *  !

ehrenvoll, solid, zweekmassig, gesichert, nützlich und angenehm !

W aaren -A gen íu ren,
F A B R I K S - D E P 0 T S,

V  « i *  t i * e t  i i  i i  j g e i a
Einführung ín die ehrendeu

G e s c h a f t s - V e  r b i  n c lu n g 1 e n
mit den aohtbarsten  F innen  und e rs te n  In d u s tr ie lle n  dér österreichisch ungai ischen Monarchie sind zu 
erreichen in alleu commerzielleu, tethnischen Cultur, Industrie, Kunst, Landwirthscbaft und in  a llén  W a a re n -  
branchen für jeden Stand und in jedem  O rte, Proviuz und Auslaud und sind dem diesbezüglichen Offerte

8 Briefmarken beizuíügen.

BIN- m m  VBRKAUff
von H ^ a f a v e n  u. t e i commissionsweise, aucb könneu

B & £ I t * l * 0 R S6S&SSE
A sm . f  e d L e v  H ő l i . «

■ogleioh auf W a a re n  und L a n d esp ro d u k te  gegeben werden, coulante und prompté Bcdieuung zusichernd.
Allgem. Handels-Agentur für Ex- k  Import & Oommission

l e o  t i i x i » a : ü .
W ien. Káriitiier-Iting 1 und veri. K árnfnerstrasse .».>

1—12 fin Wien etablirt sóit 1854.)

H i r d e t m é n y .
A nyerges-utcában 677-ik szám 

alatt felevő vagy esetleg a kaszár
nya-utcában nélmi FARKAS IG- 
NÁCZNK örököseinek tulajdonát 
képező BÉRHÁZAK szabadkézből 
eladandók. -- Bővebb tudósítást 
HADZ1TS GYÖRGY tanácsnoknál 
kapható.

bármi nemű, még ha a fogak üresek is‘ 
Ü l ö  Q  tartós sikerrel gyógyittatik a hites lit- 
0 , 1 ( 1 0 .  d iai ex tráét által. Ez magának kitünö- 

ü  )  sépe által rilághirt szerzett a minden 
rsalídhan kellene hogy meglegyen. Egy üveg ára Bfi kr. Egyedüli 
uaktúra Bóján K1.HSAJH7 <;s IIAÍÚK S utaknál.

J9L I U iö m « k l « ‘ e f

Ő S Z I  É  S T É L í I I )  É N Y R E
ajánlja sl nagyérdemű t.. r .  közönségnek 
mint legjobb és legolcsóbb posztó 
és gyapjúszövetek bevásárlási fo 
fásául hírneves

G y á r i - r a k t á r á t  
Ugyanott legnagyobb 
lasztókban a legújabb fi k i  v  
bel- és külföldi k ab u i^ A  ^  v ^ X  
és nadrágnak való sz<>-j? * jX SZÖVcfle.k
vetek -  vak,.... . /  »V Xrlusan tel-
mindennemű Per- /  v  
rlen-, X X  '  " 4lh‘t0,
Tltlícl- , 1 , ( 1 . /  X  > . f S  I ■ megyék, re- 
(len-, k a to X  y  . < i’A négy le tek  és 
nai és X  X  v v ^ X  tü /0 ,tó  intézetek 
b é r r u -  részóra szllkséglendö posztó

®zál litások n legpontosabban 
^ fX e szk ö z ö lte tn e k . Minták Djilatko- 

'  J r  ta tta l; bérmentessen baküldctnek 
^  >vX ® s a  legcsekélyebb megbízás is leg

pontosabban teljesittetik.
Azon "rak. kik a fennerezett 

•O öW  cég részére mélsékelt jutalékdij 
mellett működni akarnak, becses 
cimók megkidiléhére kéretnek.

M ák
nak

Hirdetmény,
A báthmonostori határban, Ra- 

csibara csárdával közvetlenül hatá
ros földbirtok, a rajta lévő gazda
sági épületek, 5 holdnyi szőllővel 
és mindennemű gazdasági eszkö
zökkel igen jutányos föltételek mel
lett szabadkézből eladandó. Bővebb 
tudósítás HADZITS GYÖRGY ta
nácsnoknál kapható.

4442. az.
k. i H  877.

HIRDETMÉNY.
Baja szab. kir. város tanácsa ré

széről közhírré tétetik, miszerint a 
kőtoriileti vám úgy a négy országos 
és hetivásárok alkalmával fizetendő 
helypénzszedési jog gyakorlatnak 
bérbeadására folyó lió 27. napján, 
délelőtt 9 órakor Baján a városhá
zánál a gazdasági hivatalban, hol az 
árverési feltételek előlegesen is meg
tekinthetők, nyilvános árverés fog 
tartatni, melyre a bérleni Szándéko
zók 2000 Irt bánatpénzzel ellátva 
meghivatnak ; bánatpénzzel ellátott 
Írásbeli lepecsételt ajánlatok a ta
nácshoz címezve, az árverés meg
kezdéséig szintén elfogadtatnak.

Baja, 1877, sept. hó 11.

RAJCSlNYI JÓZSEF,
tanácsnok.

A

hölgyvilág figyelm ébe!
Baja, 1877. sept. hó.

T. ez.
Van szerencsém a t. hölgyek becses tudomá

sára hozni, hogy a jelenlegi bajai vásár alkalmá
ból Budapestről lejővén, raktárt tartok

a legfinomabb hölgyöltönyökből
u. m. reggeli ioilettc (pongyola,) ruhák a 
legdivatosabb fn^on szerint, kammgarn, szö
vet, francia (Jhepsking, őszi és téli ruhák a 
legújabb francia minta szerint, posztó-, se 
lyem- és bársony-bundák legnagyobb vá
lasztékban. Kérem a t. hölgyeket, raktáromat 
becses látogatásukkal megtisztelni, hogy meggyő
ződést szerezzenek mind a dús választékról, mind 
az árak olcsóságáról

Egyúttal elvállalok minden ezen szakmába 
vágó megrendeléseket, melyek a kívánt időre tol- 
jesittetnek.

Mély tisztelettel 
ÜHOSZ LAJO S.

Budapestről, uri-utca 4.
A hnjoi vásár tartania alatt a 
vásártereit

Nyomatott Nánny Lajos könyvnyomdájában Baján.




