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Bája város törvényhatóságának
1877. dec*. 11-én ta rto tt

k ö z g y ű l é s e .
I. Minthogy a központi választmány mandá

tumának határideje folyó óv végével lejár, a 
központi választmány 12 tagja újból ekként vá
lasztatott meg : Szutrély Lipót, Klenantz János, 
Szolmer A ntal, K ósa Ádám, Bock Soma. Pau- ' 
kovits Ernő, id. Túry Mátyás, Orosz József, 
Latinovits Gábor, Barasits József, Állaga Ottó, 1 
Koller Ágoston.

II. A belíigyministeriuinnak körrendeleté a 
gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről szóló ; 
1877 . X X . t. czikknek 1878. évi január 15-én 
leendő életbeléptetése iránt.

Ugyanezen rendelet értelmében a törvényha
tósági gyűlés felhatalmazta!,ik, hogy saját tagjai- ' 
bél bizonyos számú egyéneket választhat, kik meg
határozott sorrendben, annyi számban mint a men- 
Dyi árvaszéki ülnök van, az árvaszéki üléseken 
döntő szavazattal részt vehetnek. —

A közgyűlés ezen jogával nem él, mert a 
rendes árvaszéki tagokat elegendőknek tartja , és 
mert ily tagok ügyvédek lehetnének, kiku<‘k az 
árvaszék előtt ügyeik is vaunak.

Továbbá a körrendelet értelmében a bírság
pénzek kezelésének módozatát szabályrendelettel 
megállapítani a törvényhatóság lévén utalva, en
nek kimunkálása a jogügyi szakosztályra bízatott..

Végre a körrendelet, szerint a Iörvényható
ságok maguk határozhatván meg, hogy a gyám
pénztári kölcsönök kiadása iránti intézkedés az 
árvaszékre vagy a városi tanácsra ruháztassék-c ? 
valamint a kölcsönök maximumál és a kamatlábat 
is, mely jogosultságnál fogva a közgyűlés a gyám- 
pénztári kölcsönök kiadása körüli intézkedést az 
ái v asz ék tői nem kívánván külön választani, ezt. az 
árvaszékre ruházta- A kölcsönök maximumát 1000 
forintban, a kam atlábat pedig 8 százalékban álla
pította meg. j

Ezzel kapcsolatban felvétetett az árvaszéki 
személyzet, javadalmazása tárgyában leérkezett 
ministeri rendelet, is, mely szerint két ülnöknek 
évi fizetése egyenként 1100 forinttal, a jegyző 
fizetése 800 forinttal és egy Írnok fizetése 500 
forinttal jóváhagyatott.

Ezen ministeri rendelet tudatul vétetvén, 
pályázat hirdeti,etni rendeltetett, és a választás 
megejt,ése jövő 1878. évi január hó első napjaira 
kit űzetni határozhatott.

I I I . A vám- és helypénzszcclós bérbeadása J 
iránt m egtartott újabb árverés eredménye, mely j 
az. előbbi árverésein legmagasabb Ígéretet, 2000  ̂
írttal túlhaladta, jóváhagyatott.. Vállalkozóul meg
maradt A tanaczkovits Gábor ur.

IV . O lvastatott Popovics Döme biz. tag úr 
indítványa a tűzjelző torony költségeinek honnan 
leendő fedezése tárgyában.

Az indítvány felolvasása után Popovics Döme 
ur felszólalván, indítványa támogatásául felhozta, 
hogy a bizottság ezt mindég kívánta létrehozni, 
de nem tudott módot találni, hogy a megkíván tató 
pénzerőt honnan szerezze meg, azért szóló most, 2 
midőn a város a vám bérbeadásából oly szép ti

i jövedelemre te tt szert, megragadta az alkalmat 
indítványt tenni a tűztoronynak létesítésére.

D i\ Hauser polgármester ur erre átvevőn a 
szót, előadta, miként a tűztoronynak közhasznát 
elismeri, de az indítvány törvényes szempontból 
kifogás alá esik, mert a vám bérbeadásánál fel
merült, 0000 firintnyi több jövedelem 3 év alatt 
lóg részletekben befolyni, ez tehát nem a corrcns 
év jövedelme. A  közgyűlés jogosítva van ugyan 
az 1878-ik évi jövedelemtöbblet felett rendelkezni, 
de tovább nem, mert a költségvetés „annua lex, 
cui finom afíeruiit dics calendae Januarii “ Az 
187!). évre eső jövcdeícmrőli rendelkezés joga a 
jövő 1878. évi törvényhatósági bizottságnak köz
gyűlését fogja illetni.

A másik kérdés a czélszorüség szempontja. 
Hogy a jövedelemtöbbletből mennyi fordittassék a 
tűztorony felállítására ? azt, ;i közgyűlés bölcs be
látása határozza meg ; neki, mint a város polgár- 
mesterének csak a helyzetet kötelessége illustrálni. 
— Eőtörekvése mindig az volt, lmgy a város 
háztartásában az egyensúly hely reállittassék és 
ezen törekvést némileg már siker is koronázta, 
mert jelenleg nem kell tartani attól, hogy a vá
ros a bécsi osztrák nemzeti banknáli tallózását 
nem lesz képes fizetni. De a múlt bonyodalmaiból 
és zavaraiból a jelen bizottsági testület, sok ter
het vett át, tetőzik ezt az uj törvények rendelete 
folytán a városra hárulandó újabb terhek. - így 
az árvaszék szervezése, melynek tekintetéből fel
számított kiadások a költségvetésben már befog
lalva vannak ugyan, de felmerült időközben az 
adóvégrehajtók szaporításának kérdése is. — Pol
gármester úr az adótízetésbeui lauyhaságot nem 
ugyan a végrehajtók elégtelenségében, hanem in
kább a köznép szegénységében látja, de az is 
bizonyos, hogy minél szegényebb a nép, annál- 
inkább szükséges azt az adófizetésre zaklatni, és 
hu igy a 3 végrehajtó az adó behajtásával elfog
lalva van, nem marad ideje, a városi követelések, 
minő a papbér, közmunka és egyebeknek behaj
tására, s ekként a végrehajtók szaporításának 
szüksége is -- ha a városi követelések behajtá
sát elhanyagolni nem akarjuk — ha tán még fél 
évig elhalasztható is, de biztosan be fog követ
kezni.

A főszámvevőség cdd'g éber ellenőre volt a 
városi bevételeknek és kiadásoknak, s mióta az 
új törvények az adóügyet a város gondozására 
átszármaztatták, mi lett, belőle? -  adókivető.— 
Ez a főszámvevőségnek idejét és erejét, olyannyira 
felemészti, hogy a reá ruházott nagy terhet em
beri erővel nem képes elviselni, és igy be fog 
állani azon szükség, hogy egy a dó-tisztséget is 
kell szervezni. A közkivánság szerint a közbiz
tonsági személyzetet is egy biztossal kellene sza
porítani ; mindezek pedig újabb terhet vonnak a 
városra.

(Folyt küv.)

A női munkák jelentékenysége.
(Vége.)

Tessék csak felgondolni, mennyire mehet ez 
vagy 2 és fél millió családnál ? Családonkint 
bb, mint 100 írtra s igy országszerte több száz

millió forintra, illetőleg a nép élelmezése szem
pontjából 30—40 napi élelem megtakarítására.

Ily eredményeket idézhet elő csak ez egy 
téren is a női munka, ha t. i. a sütést-főzést 

! ®Ui gazdaságosan gyakorolja, akár a család
anya, akár annak a megbízottja, leánya, cse- 

' lédje.
' Pcdij' nem csupán a sütés-főzés terén lehet 

jelentékeny inogtak ári fást, tenni, vagy a család 
vagyonát gyarapítani. Nem is csak a szegényes 
házaknál foglalkoznak Európa müveit államaiban 
a női kezek, hanem számos vagyonos családnál is 
egy s más iparszakmával.

Övék a fonás, néhol a szövés mestersége is. 
. Az ó kezeik munkája a sok szép fehérnemű, ágyi, 
i s asztali ruha, függöny stb.

Övék a varrás, kötés, horgolás, hímzés stb. 
, mestersége, a zsákvászontól kezdve azon*,. drága 
' iparczikkekig, melyeket megrendelés? vagy 

a városi kereskedők közvetítése utjáu jó áron el 
lehet adni. Néhol már a 4 — 6 éves leánykák is 
„kötügetnek", mert a harisnya- és csipke-kötés 
könnyebb munka a varrásnál s ábéczéjét képezi 
némely művészies háM-ipar-ágnak , úgymint a 
luxus-csipkék, csipkekendők s ruha darabok elő
állításának.

Képzeljük csak, mily óriási külöubség kelet
kezik ezen egyszerű kézi munka által az iparos 
népeknél, öltözékre s jövedelmi forrásokra nézve, 
az iparszegény, vagyis nem igyekező népekkel
szemben.

Ismételjük azért, ne kicsinyeljük a naponta 
gúnyolt aprólékos női munkát.

Nagyszerű eredményeket hozhat a női inuu- 
kásság országszerte, ha kellő szorgalommal Űzzük 
és azon több, mint száz millió frtnyi hiány is, 
mit nemzetközi kereskedelmi forgalmunk mutat, 
fő kép a női munkák nincsenek úgy divatban, mint 
Nyűgöt Európa államaiban. A száz milliók több
nyire oly női iparczikkelfért folynak ki, melyeket 
itthon mi magunk is elkészíthetnénk. Z. K .

Nehány őszinte szó
a/, igen fisz!Hl műkedvelő társulathoz.

A műkedvelő társulat hosszabb szünetelés 
után eredetileg kitűzött czélja megvalósításához 
ismét egy lépéssel közeledni óhajtván, e végből 
f. hó 17-én előadást rendez.

Legyen szabad ez alkalommal a társulat cél
já t illetőleg pár szerény megjegyzést koczkáz- 
tatnom.

Tagadhatlan, hogy az eszme s a törekvés 
Baján egy állandó színház alapját megvetni, igen 
dicséretes s talán senki sincs, ki elvben az igen 
t. műkedvelők zászlaja alá ne sorakoznék, mert 
egy állandó színház létesítésére minden művelt s 
nagyobb népességű város részéről kell hogy első
rangú kérdésnek tekintessék, annak létesítését kell 
hogy siettesse.

A  csínnal és kényelemmel berendezett színház 
már egy maga is éleszti a közönség színház láto
gatási kedvét, de másrészt azon föltevés sem jo
gosulatlan, mikép egy állandó színház mindig na
gyobb készültségü tagokat rendelkező színtársulatra 
számíthat, mint egy alkalomszerüleg összetákolt 
színpad.

Azonban, t,. uraim, bár ismétlem, elvben 
hívük vagyok, kijelentem, mikép egy állandó szín
ház alapjának megvetésén fáradni ma, különösen



Raján, egyáltalán nem idő-, nem alkalomszerű. 
Higyjék el, e pillanakban sokkal nemesebb, cin- 
beriebb feladat megoldása All önök előtt, mint az 
állandó színház alapjának megvetése.

Rgy jó akarattal, buzgó törekvések mellett 
szerény igényekkel biró színtársulat van ma e 
város kebelében, egy színtársulat., melynek szerény 
igénye sem nyer kielégítést s mely c végből a 
tél közepette kénytelen a vándorbotot kezébe 
ragadni. Pedig, t. uraim ! köztük apák, anyák 
s íff)’ gyermekek is vannak ! Adják uraim 
a közeledő estély tiszta jövedelmét az itt működő 
színtársulatnak. Higyjék cl, e ténynyel a műked
velői téren szerzett eddigi érdemeiket koszoru- 
zandják meg.

A jövőt illetőleg pedig oda kellene hatni, 
hogy akár az eddigi, akár p. o. szinügyi bizott
mány czimén, mikép az más müveit városokban 
is történt, egy compact társulat alakuljon, mely 
részint műkedvelői előadások, részint gyűjtés utján 
oly pénzösszegnek vesse még alapját, melynek 
gyümölcse a jelenlegihez hasonló mostoha évekre 
a színtársulat némi gyámolitásául szolgálhasson. 
E g V 4 - 5 0 0 0  ftos töke 8% -os gyümölcse a színi 
évad minden havára 80 — 100 frtos segélyt biz
tosítana, s ez, uraim, mindenesetre nem megvetendő 
összeg volna.

Pedig 4 —5000 frto t részint előadások, ré
szint és fökép gyűjtés utján nem is volna oly 
ueliéz megteremteni.

Én komolyan át vagyok hatva a hittől, hogy 
Raja város érdemes közönsége mélyen érezve a 
czél szentségét, saját helyesen fölfogott érdekében 
is magasztos kötelessége teljesítésében példás buz
galmat tanusitand.

Sok gazdag polgára van e városnak, kiktől, 
mert Isten neki sokat adott, az ügy nagyobb 
mérvű támogatását is reményíhetjük, mint azok
tól, kik néhány krajezárnyi adakozás által talán 
legszerényebb igényük kielégítésében is rövidséget 
szenvednek.

Kü főmben talán nem ringathatom magam 
csábszerii bitben, ha Raja város környéke művelt 
közönségét is a verseny teftn  reményiem találni.

Szívesen hiszem, hogy a jelen alkalommal 
szellőztetett ezen kérdésben ellenlábasra nem 
találok.

A jelen úgymint a múlt év az it t működött 
színtársulatok élettörténetébe igen sötét emléket 
vés, s higyjék el t. uraim, igen, igen it t az ideje, 
hogy más városok nemes példájára Baján is ala
kuljon egy szövetség, mely szép nemzeti nyelvünk 
ápolói anyagi jólétén a körülményekhez képest 
valamit lendítsen.

Jöhet idő, midőn a segélyzés feleslegessé 
válik, s a letett töke okszerű gyümölcsöztetés 
mellett, oly összegre emelkedik, hogy azzal a mű
kedvelő társulat eredeti czéljához képest egy állandó 
szinház alapját, megvetheti, azonban ma, t,. uraim, 
midőn a kisded színtársulat tengélotre sem szá
míthat köztünk, akkor lekiismeretbeli cselekvénynek

A  »Baja« tárcája.

Elhervadt, a koszorúnak virága . . .
Klliorviidl a koszorúnak virága,
De azért még most is no kom oly drága,
Oly kedves, hogy szóval ki sem mondhatom,
Féltve őrzöm, csókjaimmal 
KÖnycimmcl borítom.

A legszebb kéz kötötte e koszorút,
Nem is csoda, ha akkor úgy kivirult 
De mióta könyem cseppje áztatja,
Kihervadt a rózsabimbó,
KUiorvadt az ibolya.

Mert a könycsepp vize olyan keserű,
Mint a bánat, mely szivem mélyében ül 
Ks mely kora sírba viszen engeinct,
Mert Etelkám, védangyalom,
Engem többé nem szeret.

•Szegezzétek bút a rideg koporsót!
Csak kérésem halljátok, az utolsót;
Meg ne tagadjátok tőlem ez egyet:
Síromban a hervadt (üzért 
Szivem fölé tegyétek !

E  0}

A kopaszságról.
A kopaszságot a legkülönfélébb szempontokból 

lehet tekinteni.
Váljon az értelem bizonysága vagy a szellemszc- 

génynek jele V

egyedül azon törekvést tekinthetjük, mely szegény 
mostoha viszonyokkal küzdő színészeink jobblété
nek előmozdítására irányul.

Ajánlom szívességükbe szerény indítványo
mat.*)

Baján, 1877. deczcmbcr 12.Szóiuly Mátyás.
Különfélék.

I
10/ r  Lapunk t. c. előfizetői tiszteld- j 

tel felköretnek hátralékaik mielőbbi ! 
megllzetésére, hogy ml is kötelességeink
nek megfelelhessünk. „ ,

A szerkesztőség. 1
— Helyreigazítás. Lapunk múlt számában az izr. i 

jótékony nöcgylet báljának ideje jövö évi január -s-ra i 
volt téve, holott ugyané hó # én fog megtartatni. A ren
dező hölgybizottság tagjai közül pedig Tollák Adolfne . 
neve tévedésből kimaradt.

— Jutalomjáték. Jövő szombaton — dcczember 
22-én — lesz L e ö v e y I l k á k .  a. jutalom játéka.
A határozottan tehetséggel biró színművésznő - mint 
ezt színi szemléinkben több Ízben kiemelni volt alkal- i 
muuk — Toldy Istvánnak annak idején feltűnést keltett , 
„Kornélia" czimii drámáját választá, melyben a müve- ! 
szies alakításra csakugyan tág tér nyílik. Hisszük, hogy j 
zsúfolt ház lesz a szorgalmas színésznő jutalma.

— Lapunk mai számához Steiner Samu „Helyi- . 
ség-változás" czimii körlevele van mellékelve. I'elhívjuk 
reá c helyen is a figyelmet.

— A restauráczió dolgában Írván a „P. N.“, a
többi közt — mintha csak hozzánk szólana — ezeket 
mondja: „Ki legyen alispán V — az a tökérdés; főjegyző, 1 
aljegyzők, szolgabirák, árvaszék következnek sorban. 
Tisztség és^fizetés, becsület és kenyér kívánatos dolgok 
az emberek előtt, s jó  tisztviselő, ki rendben tartja a 
megyét vagy járást, akkora jótétemény, a polgárokra 
nézve, hogy nem csoda, ha küzrészvet kiséri a válasz
tásokat. A különböző érdekek harcza ez. Személyes 
ambicziók és egyéni érdekek játszók minden választás
nál a főszerepet; családi hagyomány és büszkeség, mely 
öröklött befolyását fentartani vágyik, gyakran jön ősz- ; 
szeütközésbe a tehetség és tanulmány önérzetes törek- [ 
véseivel. Egy szempont — a jó közigazgatásé — hogy 
minden üresedő állomás a legalkalmasabb és legmeg- i 
bizhatóbb emberrel töltessék be, ritkán irányadó, mert 
restaurácziókon minden jelölt a legalkalmasabbnak mon- 
datik, s a legmegbizbatóbbnak Ígérkezik. Választás után
a remények és Ígéretek nyomában sántikál a gáncs s 
a csalatkozós.,A megyerendezéssel a municzipális; óknak 
egész tábora elégtiletion, a czentralistáknak semmi kö
zük hozzá, a tisztviselők nem találják praktikusnak, a

•) Valóban örvendünk, hogy igen t. barátunk oly nemes 
érdeklődést tanúsít a bajai s/.iniigy iránt és alig hisszük, hogy a 
meggyőződés lelkes hangján irt indítványa, mind a műkedvelő 
társulat tagjaiban, mind a nagy közönségben egyaránt élénk vissz
hangra ne találna. De meg kell jegyeznünk, hogy a műkedvelő 
társulat, még mielőtt a ilccz. 17-il<i előadás rendezéséhez legott, 
elhatározta az előadás tiszta jövedelmének t e I é t a színtársu
latnak átengedni. Iá határozat küzöltetett Csóka színigazgató 
úrral, ki abba teljesen belenyugodott. Szcrk.

A házas társak vannak e a kopaszságnak alávetve, 
avagy a gazemberek V Szerencse-e bajjal bírni vagy 
szerencsétlenség ?

Ezen gondolatok támadnak körülbelül mindenki- j 
ben, midőn kopasz főt lát.

En, ki a physiologiával eleget foglalkoztam s ennél 
fogva némi ismeretet, vindicálok ma nmnak, épen azért 
tudom és merem állítani, hogy a magas, kopasz hom
lok: tevékeny és szellemdús lélekre mutat. A gondol
kozás, t. olvasóim — kérem, ne tessék nevetni — 
megfosztja a fejet, természetes bnjmezétől; ki nem 
dolgozik, soha komoly szellemi munkával nem foglalko
zik, csak eszik, iszik és alszik, az usque ad limitem 
— friziroztathatja magát. Hiszem azonban, hogy velem 
mindenki meg van arról győződve, hogy az ily egyén 
bizonyára nem valami mérés z röptű lángész ; az ilyen- 

' nek bőre olyan, mint az elefánt-, onsznrvué vagy szamár 
Imre, melyen a szőr dúsan hajt és nő, mély gyökeret 
ver és egyhamar ki nem hull.

Az ostoba, együgyű és dörc emberek ritkán 
kopaszok; bajdús emberek pedig számosán vannak c 
szép világon.

Igaz, hogy az idő sok fejet megkoppaszt; itt én 
azonban azon idóelötti kopaszságról szólok, mely a 
40-ki életkor előtt szokott mutatkozni s melyről ta
pasztalatból merem állítani, hogy az nem az „ostoba
ság “ bizonysága.

Térjünk már most a második kérdésre : „Váljon 
a kopaszság a becsületességnek jele avagy a roszra 
való hnjlnmra mutat-e?

Felszólítom itt mind azon őszinte és becsületes 
embereket, kik nem ostobák vagy égj ügyünk, hogy 
ükkor, midőn migyhoinloku és kopnszfejü férfiakat lát

nép nem látja hasznát stb.“ Ezen uj megyei rendszer 
a küszöbön levő új választások alkalmával tettetik tüz- 
próbára ! Ezektől sok függ. Változás a személyekben 
lesz akárhány mindeiiik vármegyében. Sok kifáradt, ki
szolgált, önkényt távozó megyei tisztviselő van, sok 
hasznavehetetlennek bizonyult, sok népszerűtlen; szá
mos uj ember akar szerencsét próbálni, sok régibb tiszt
viselő előléptetést óhajt, sok fiatal ember fel akar 
csapni rokrutának. Tartózkodunk jóslatokba bocsátkozni 
a várható eredményekre nézve. Mindenkép kívánnunk 
kell, hogy a tisztikar lelkiismeretesen szemeltessék meg s 
a közigazgatási szolgálatra alkalmas egyénekkel töltessék 
meg. A pártszempont legyen mellékes u közérdek szem
pontja mellett, mely azt követeli, hogy akárminő legyen 
a rendszer és akárki legyen miniszter: az állam, a ine- 
gye, a járás legyen jó rendben s a nép dolga végeztes
sék el okosan azok által, kiket az ói kormányzat a 
végreliiij ássál megbízni fog.

A Főt enctsrcsatorna Ugye nem sokára a páriá
mon!. ele kerül. A törvényhozás, mint tudva van, 1873 
l,1,n 4,018,(KM) frtot szavazott meg a csatorna kiépítésére 
egyszer mindenkorra, hogy ez Összegből évenkint annyit 
juttat a ko: mány a vállalatnak, a mennyit a tényleg 
befektetett Összeg két ötödé tesz. A társulat azonban
023,000 Iliiül fektetett be többet, mint a mennyi a tör 
vényben megszabva volt., s most, az államtól azt köve
teli, hogy a befektetési többlethez is az említett arány 
szerint járuljon. A társulat ez igényeit az által indokolja 
hogy még a DG. számú tiszai átmetszés létesítésére van* 
kötelezve, melynek költsége 498,151 írtra van előirá
nyozva, s mely eddig azért nem volt létesíthető, mert a 
tiszai átvágás most még nem lenne hajózható. így ha 
az említett befektetési többlethez járulni nem erezné is 
magát az állam kötelezettnek, ezt, kétségbe nem vonhatja, 
a tervezett tiszai átvágás előirányzati összegének erejéig. 
Azonkívül a társulat a legközelebbi árvíz alkalmával 
(300 ezer Irt kárt szenvedett, aminek egyedül a kormány 
az oka, mert az előirányzatból kitörölte a mohácsi véd- 
töltést, az érdeklettek pedig nem készítették el, s az ár
víz leginkább e ponton tört át. A társulat abban a Ilit 
ben él, hogy ha pürölne, e károkért térítést nyerhetne 
s igy annál méltáiiyosabbiiak tartja igényeit az említett 
hányad megfizetése iránt.

Hazánk névadója. Az 1878-dik évi ujouczjuta- 
lékot 40.933 főben és az ehhez járó 4093 főnyi póttar
talékot állapítja meg az ujonezozási törvényjavaslat. Az 
ujonc/o/ás jövö évben kivételesen febr. 15-től ápr. 15 48 
terjedő időszakban fog megtörténni.

Színházi játékrend. Vasárnap (dcczember 16.) 
„Szökött katona." Hétfőn : Műkedvelői előadás. Kedden: 
„XXH-ik Cactus, Tulipatán sziget uralkodója" (ope
retté) és „A rablógyilkos." (Bérlet 7 ik szám.) Szerdán: 
„A Nagyidul czigányok." (Farkas Lajos és Farkasné Fe- 
reliczi (Jzcczilia jutalomjátéka.) Csütörtökön : „A két 
árva." (Bérlet 8-ik szám.) Szombaton : „Kornélia" 
(Leöwy Ilka jutalmául.) Vasárnap: „Karácsonyi angyal."

-  Érdekes fogadás. New-Bcrryben nem rég egy 
kereskedő 5000 dollárba fogadott, hogy egy bizonyos 
napon 8 órakor ebédhez iii jól szövött, jól festett és jól 
készített öltözetben, melynek gyapjúja ugyanaz nap rúg

tak, nem vették-e észre azon a békesség és nyílt jel
lem vonásait, melyek a „hajak távollétében fény
lettek V"

Tessék elhinni: a kopasz fő — bizalmat gerjeszt. 
Az ily fő látásánál, egy magas homlok fényénél jut az 
ember azon öntudatra, hogy oly emberrel van dolgunk 
ki tudja, saját érdekében, az erény és nem a vétek 
útját és irányát választani és követni.

Azt, kérdhetné valaki : váljon a kopaszok számi- 
loinraméliók e vagy irigylendők?

Nézetein szerint a kopasz a halandók legszeren- 
cséschbike.

11a az illető üzletember, már kopaszságánál fogva 
tiszteletre indít , s ennélfogva hitelét és előnyeit 
szaporítja , daczára a legközelebb bekövetkezhető bu
kásnak.

Sokan azt állítják, hogy a „kopaszok" nem tet
szenek a nőknek, s ennélfogva a szerelem boldogító 
érzelméről is le koll mondaniok.

Csalatkoznak.
A mi a férjhez menendő nőket illeti, be kell 

vallanom, hogy némelyek előtt nem éppen kedveltek a 
„kopasz kérők."

A valóban müveit és derék nő azonban az ily 
„felületességtől" nem ijed vissza, s biztosan merem 
állítani, hogy az ily derék és óvatos nő jó erényes fe
leséggé és jó anyává válik; n kopasz — az ily nő 
birtokát tehát kopaszságénak köszönheti.

De jól is választott az ily nő, mert a kopasz, a 
ki jól tudja, hogy külsejére nézve „nagy hiányokkal 
bir," ezer és ezerfélekópen fog igyekezni ezt más utón 
jóvá tenni, s ez által házas élete nz egyetértés és bol
dogság valódi „mintaképévé lesz."



geli öt órakor még a birkák hátán volt. A birkákat 
reggel pontban fi órakor nyírni kezdték; a gyapjút meg
mosták, gyúratták durvára, s majd finomra fonták és 
szőtték ; a kelmét raegszáritották, kallózták, nyújtották , 
borzuzták, nyírták, festették, szabták s varrógépen meg- I 
varrták. Az öltözet elkészült. Negyedhétkor a posztó- ' 
csináló teljes kék ruhában már ott fiit az asztalnál ven
dégei között; hét negyedórával hamarább nyerte meg . 
a fogadást.

— Újvidéken a mull vasárnap kegyclctes ünnepet I 
ült a kir. lögymnasium tanárkara és ifjúsága Paulik 
István tanár ur 25 évi tanárkodást alkalmából. Fogadja
a tisztelt jubiláris legjobb szercncsokivánataiukat !

— Nyilvános nyugtázás. A bajai dal egylet által 
1877-ik év december hó 4-én tartott dal-estély alkal
mával a török sebesültek részére felülfizettek : Latinovits 
Miksa ur 3 Irt, Sebőn M. 11. ur 2 frt, Frankcuberger 
Fercncz ur 1 frt, Deutsch Benő ur 1 frt, Taug (iábor 
ur 1 frt, Herzfeld Henrik ur 80 kr, Augenfeld Adolf 
ur 5 frt, Ivoller Imre ur 80 kr, Dr. Epstcin Mór ur 2 frt, 
l’iukovits Antid ur 2 frt 00 kr, Langenbacher István ur 
1 frt, Langenbacher József ur 1 frt, Salamon Mihály 
ur 1 frt, N. N. 1 Irt 50 kr., Kirschbaum N. úrhölgy 
50 kr., Kocli Jakab ur és neje 2 frt, Tessényi László ur 
1 frt, Grószbauer Karolin úrhölgy 1 frt, özvegy Fischer 
urnö l frt, Deutsch Ignác ur 80 kr., Kohn Ede ur j 
80 kr. Szabó Zuzsánna k. a. 60 kr., Stampfl János ur
1 frt, Schönthal Antal ur 2 frt, Latinovits Istvánná urnö j 
5 frt, Szutrély Leopoldin urhölgy 2 frt, Bárczy Károly j 
ur 2 frt, Heller János ur 2 frt, Berleg István ur 1 frt, ! 
Nagel Sándor ur 50 kr., Hegedűs József ur 50 kr., 
Bauman Antal ur 1 frt, Weisz Adolf ur 1 frt, Barasits 
József ur 1 frt 20 ki'., Dr. Bartsch Samu ur 1 frt, N, N. 1 
ur 1 frt, Bayer Károly ur 1 frt, Mikosevits Antal ur 50 
kr., Szedlák Fercncz ur 1 frt, Frank Ármin ur 1 frt, . 
Bayer Lipót ur 2 forint, Gemer József ur 1 forint, 
Lemér Antal ur 2 forint, Lövy József ur 50 krajezár 
több dalegyleti tag 3 forint. Ö s s z e s e n  04 forint 
50 kr. Fogadják a kegyes adakozók tanúsított uemes- 
keblüségőkért, -- fogadják a dal-estélyi közreműködők, 
névszerinti Perlfaszter Eleonóra urnö, Heller Amália és 
Leövey Ilka kisasszonyok és Deutsch Benő ur önzetlen i 
jóakaratukért a dal-egylet forró köszönetét és őszinte ; 
háláját. A dal egylet továbbá őszinte köszönettel ta r
tozik Leutschuk Jakab vendéglős urnák is , ki ez 
alkalomra a vendéglő nagytermét, díjmentesen engedte 
át. — Ez alkalommal nyilvánosságra kívánom hozni 
azt, hogy a dal estély számadásai gyülésileg már meg
vizsgáltattak s a tiszta jövedelem 100 frt 08 kr. Ezen 
összeget a „Magyar Hírlap" szerkesztőségének azon ké 
lelem mellett küldöttem fel, hogy azt a budapesti csá
szári ottomán fökouzulátusnak szolgáltassa át. — Bajáig 
1877. deczember 11-én. — Borza Nándor, dal-egyieti 
elnök.

S z i n i s z e m l e .
Szombaton (deczember 18) „Stuart Mária" 

adatott telt ház előtt. Megelégedéssel constatál- 
juk, hogy értelmes közönségünk épp ma este, mi-

Ha e helyett frizirozott, pomádérozott, bajfodro
zott szeleburdit választott volna, ez kétségkívül hűt
lensége által sok bút és bajt szerzett volna, s még 
meglehet, hogy az ily Adonis egy pár év múlva „meg
kopaszodott", s ennek folytán még rútabb lett volna, 
mint boldog kopasz férje I

Részemről soha sem tudtam felfogni, büszke, nők
nél mikép léphet fel sikerrel a szép külsejű férfin V

A nő szivét erkölcsi tulajdonok segítségével kell 
meghódítói.

Ha a férfiú nem sánta, púpos, avagy másként 
eltorzított, nem értem, mi fontosság rejlik egy pár 
hajszálban ?

Az ó-kor hölgyei teljesen igazolják nézetemet. 
Azon férfiak, kik töiténelmi nevezetességük által a 
büszke ó-kori nőknél dindalt arattak : nagyobbrészt 
kopaszok. Sokat említhetnék, rövidség okáért azonban 
csak egyet hozok fel például, t. i. Július Caesart, kit 
Róma legszebb, legnemesebb és legelőkelőbb női imád
tak ! S ime ! Julius Caesar kopasz volt, mint egy grá
nit-szikla.

S végre: igazán szeretni csak a kopaszok 
tudnak.

Ez állítást ugyan mathematikailag nehéz volna 
bebizonyítani, de minek V

A nőkön áll öntepasztnlat által ez állításról meg
győződést szerezni; melyet én védeni s diadalra jut
tatni annál is inkább hivatva érzem magamat, mert 
magam is „kopasz" vagyok.

V. L.

dón holmi erőmüvének és circus elownok is hir
dette!; előadást, n sokkal nemes'hb szórakozást \ 
választotta és inkább a színházat látogatta meg. i 
De nem is lehetőn oka ezt megbánni, mert a ■ 
nagyszabású tragédia előadása kis színpadunkon ! 
kielégítőnek nevezhető. Gaálnó (Stuart Mária) ! 
az első jelenetekben kissé bágyadt volt, de mind- | 
inkább be le melegedett és valódi, mély érzéssel ! 
játszott. Legsikeriittebb volt a kerti jelenet, mely- j 
ben Leövey Ilka (Erzsébet) a királyné gőgjét és i 
féltékenységét sok hü vonással ábrázolá. A fel- | 
vonás után Gaálué és Leövey Ilka több Ízben 
hivattak. A többi szerepek is jó kezekben voltak.

V asárnap: „A ripacsos Pista dolmánya," 
Rákosinak eleven népszínműve került színre. K ie
meljük Ligeti Katalint (ViczaJ, Gárdonyit (Ban
gó Dömötör), Csókát (czigány), és Marossynét 
(Tutura Mártonná). Közönség közép számmal.

Kedden : „A nők orvosa", sem a „legújabb" 
sem „kitűnő" vígjáték, mint ez a szinlapon ígérve 
volt. Alapeszméje, hogy egy fiatal de nős orvos 
nőtlennek adja ki magát, boga könyebbeu csinál
hasson szerencsét. Tehát az alapgondolat nem 
rossz, de az expositió cl van hibázva, mert két 
hosszú szellemtelen párbeszédekkel bőven ellátott 
felvonáson keresztül még semmit sem értünk az 
egész vígjátékból. A  bonyodalom és végkiféjl dós 
már valamivel ügyesebb, de „kitűnődnek távolról 
som nevezhető.

Szerdán: „A Szeut-iván-éji álom." Bohó
zat, melyből aztán komédiát csináltak. Egyike a 
legkevésbé sikerült előadásoknak.

Csütörtökön: „A gerolstcini nagyherczegnő." 
Mind a főszereplők, mind a karok szabatosan, 
összevágóan énekeltek. Ligeti Katalin (a oziinsze- 
repben) főkép szép Ízlést tanúsító toilett.jeivel 
tűnt ki. mig Gaál (Puck báró) és Szegszárdi 
(Humbum) hatásos comieummal fűszerezték az ope
rettet. Csókáné (Paul herezog) igen jól nézett ki 
és néhány dalt csinosan énekelt. Az operet.te jó 
betanításáért Wagener karmestert is elismerés 
illeti.

Apróságok.
* Ki a törvényhatóság elnöke. 1 Mint a „M. J.“-ban 

olvassuk, e kérdésre egy legutóbbi ügyvédi vizsgán a 
fiatal ember azt válaszoló: hogy a tapasztalok után 
ítélve : — az ndófeliigyclö.

* ,.A ki a játékban szerencsétlen, szerencsés a 
szerelemben." Ezen közmondás teljesen valótlan ! Hogy

, lehet egy szerencsétlen játszó a szerelemben szerencsés, 
hisz a szerelem a legnagyobb — hazárdjáték.

* Ismét egy drága divat. Párisi lapok szerint M.
, AVort.h -  a híres ruhakereskedő — most hirdeti fóka- 
! prémből készült, téli felöltőit, melyek ezen télen jönnek 
j divatba. Egynek ára 120 font vagyis 1200 forint. No

szegény férjek !
j * Hajdanában azt mondta a mese a debreceni gőz

malomról, hogy bn az egyik oldalán belökik a kéve bú
zát, a másik oldalán mint szalkalap és fris czipó szede
tik ki. Ehhez hasonló szépitöszert hirdet most. egy ve
gyész, illusztrálva hirdetését egy képpel. A kép egy 
fürdőszobát tüntet elő, melybe a baloldali ajtón egy vén- 

, asszony megy be s ott megfiirödvén, a jobboldali ajtón 
' távozik, még pedig egészen nekigömbölyödve és megíi- 
| atalodva. De már az ilyen szemmellátható eredménynek 
, bizonyára akadni fog termérdek hívője.
j _________

I r o d a l o m .
,,/l babonáról.“ E cziin niatt egy csinos 170 

I lapra terjedő mű jelent meg és küldetett be szerkesz- 
• tőségünkhöz, melynek ára 50 kr. — a tiszta haszon 

pedig, lm tudniillik haszon lesz utána, jótékony czélra 
j fog fordittntni; nyomatott Bittermunn Nándornál Zom- 
! borban. Irta Kármán József. Az érdemdús szerző igen 
í szerényen okadatolja e könyv kiadását az előszóban és 
j csak azért van bátorsága vele a nyilvánosság terére 
| lépni, mert a természetvizsgáló társaság bizottsága, 
j mely egy hasonló tárgyú munkát kitüntetett, ezen 

műről is elismerőleg nyilatkozott és főképen népies 
nyelvezetét és a nép gondolkodási modorához mért 
szellemét emelte ki. Részünkről örömmel üdvözöljük e 
munkát a könyvpiacon és az érdemes szerzőnek csalt 
annyit mondunk: helyesen cselekedett. A műnek van 
életképessége, mert oly tárgygyul foglalkozik, mely még 
most is — pedig nagyon büszkén szoktuk századunk fel
világosodott voltát emlegetni — ép úgy virágzik, mint 
virágzott a múlt századokon. — Ha tehát azt akarjuk, 
hogy a nép szokjon le valahara ezen, az emberi szelle
met és tudományt megszégyenítő ferdeségekröl, csak 
is oly könyvek és munkák által fogjuk czélunkat elér
hetni, mint éppen ez a könyv, a melyről most szólunk 
és melyet igcu melegen ezennel ajánlunk. A könyv min
den könyvkereskedőnél és magánál a szerzőnél Ujverbá- 
szon rendelhető meg. Iparkodjék minden családfő e 
könyvet megszerezni, mert hát a babonát minden mü
veit ember irtani tartozik. K. T.

Szülik József kalocsai tanártól megjelent két
elbeszélés Ftrnán Caballero után. A szerző európai 
Ilire fölöslegessé teszi a müvecske bővebb ajánlását. 
Kapbutó a Szent-István társulat ügynökségénél vagy a 
fordítónál Kalocsán. Ára 50 kr.

Üzleti tudósítás.
Haja, 1877. dec. 16.

Az üzlet csendes, piaczra kevés hozatott. Búza 
10.45 zab 5. 70, rozs 7.10, köles (3. —, kukorica 
(5. —, bab 9.50.

Az árak 100 kilogr. után.

Nyílt tér.*)
Un francai* iles environs (le Nancy, ayant són 

brevet de capacité, vient de s'établir dans notre villa. 
Les personnes qui désirent apprendre la langue fran- 
raise sont priées de s'adrcsser ii J. Jacquet, chez M. 
I'ilaszanovits Auloine ou au bureau du Jourual.

Le prix d’une le<;on est de 50 kroutzers pour une 
lieure au 10 florins pár mois.

*) 10 rovatiul!! közlőitekért nőin vállal feUlőisigat a  szerk.

B ú n  a g  őzh  a j ó z ú s i  t á r s u l a t

posta- és személyszállító hajóinak

lift r m «‘ ír «k i»«l je.
B ujáról Budapestre: szombat kivételével naponként délután

7,4 órakor.

H ajáró l M ohácsra : naponként d. u. 3 óra után, kivéve szom
baton.

B ajáró l Ziiuonyha és O raovára kedden és pénteken d. u.
I 3 óra után.

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

HIRDETÉSEK.
5488 szám 
kig. 1877;

Pályázati hirdetmény.
Baja varos árvaszókénéi egy 

ülnöki állomás 1100 frt, — egy 
jegyzői állomás 800 frt, — közgyá- 
mi állomás 800 esetleg a mennyi
ben a nagyin, m. k. Belügyminis- 
terium felterjesztés folytán megen
gedné 900 frt, — egy irnoki állo
más 500 frt évi fizetés mellett jövő 
1878-ik évi január elsó napjaiban 
tartandó közgyűlésen választás ut
ján betöltetni fog. — Minek foly
tán azok, kik ezen hivatalok elnye
résére pályázni kívánnak, folyamo
dásaikat felszerelve a városi iktatói 
hivatalnál f. évi deczemberhó 31-ig 
nyújtsák be.

Baján 1877. deez. 11. tartott
közgyűlésből,

Dr. HAUSER MÓR,
polgármester.



The Singer Manufactnring C° 
New-York (Amerika)

Van szerencsénk köz tudó másra jut
tatni, miként v a ló d i  a m e r ik a i  v a r 
r ó g é p e in k  gyári raktál át

Baja és vidékére nézve
SCH IjKSIXGIíH  31. I,. urnák Baján 
mint k i z á r ó l a g o s  b iz o m á n y o 
s u n k n a k  a d tu k  á t.

Egyúttal óva figyelmeztetjük a t. 
ez. közönséget, hogy miután eredeti ame
rikai varrógépeinket Baján o s a k  S c h le -  
s in g e r  M  L  u r n á k  a d ju k ,  egyéb 
hirdetett gépek u tá n z o t ta k .

A  f ő -i g a z g a t ö s A g
Becsben

The Singer Manufactnring C° 
New-York (Amerika).

Wir erlAuhen uns hiermit. zűr gefill- 
ligcn Kenntniss zu bringen, tlnss wir unsore 
Fabriks N'iederlage von o r ig in a l O m eri- 
k a n isc h e n  N álim asch inen

für Baja und Umgebung'
mit au ssch lie ss lich em  R e c h te  H e rrn  
M L. S c h le s in g e r  in  B a ja  übertragen 
babén.

(jleichzcitig waiuen wir und maciién 
das 1*. T. Publikum aufmerksam, nachdem 
wir unsere Original amerikanischeu Niihma- 
schinen in Baja n u r  H e rrn  M. L. S ch le 
s in g e r  am  L á g e r  gébén , allé andenveitig 
nuoncirten nls N ach m ah u n g en  zu bot nu ll 
ten sinil.

D IE  G E N E R A L D IR E K T IO N
in  W ien .

Szálloda az „Európához11 Budapesten.
Bátorkodunk a n. é. t. ez. közönségnek be

cses tudomására juttatni, hogy a fontjelzett „K i i - 
r ó p a “ s z á l lo d á t  a  k á v é h o z  és é tte rm é v e l 
együtt kezelésünk alá vettük. Az á r a k  általában 
melyek cddigelé a szállodára nézve oly nagyon 
hátrányom é s  k a ró n a k  v o lta k , általunk na
gyon csekélyre leszállitt,attak, ugyannyira, hogy 
azon kellemes helyzetben vagyunk, ezentúl szobát 
i*gé«7. n a p i h a s z n á la t r a  I í r t tó l  fellebb, 
míg) óbb kényelemmel berendezett termeket pedig 
ugyancsak bámulatos olbsö ár mellett ajánlani.

Továbbá különös figyelembe ajánljuk a cím
zett szállodánkkan levő nagy díszterme molléktcr- 
moivel tá iK 'v ig a lm a k , z cn e -c s té ly ek  és l a 
k o m á k  megtartására, stb. stb. stb.

A n. é. helybeli és vidéki utazó közönség
nek szives pártfogásába magunkat, ajánlva mara
dunk kitűnő tisztelettel

I I E R Z E R  é s  K l i l \ » i ; R .

Hirdetmény!
A kismészárszék-utcában lévő 

N agy Sándor-félc sarokház, egész 
jó karban, mely áll 4 szoba, 2 
konyha, éléskamra és egy ivén jé 
pincéből, továbbá (így bolt, bolti- 
bútorokkal, valamint a hozzátarto
zó kerttel együtt u le g jo b b  IcI- 
trtTck mellett szabad kézből 
eladó.

Értekezhetni
Vúniisek Mátyás urnái.

j g S

Mell- és gyomorköhögés gyógyulása
[ Holt' János-lclc valódi*) ma láta- k ész 11 ni én y c 1

. . . által.
I Hol11' JÁNOS-féle cs. kit. udr. maláta-készitményei gyá

rának főüzlete az ausztriai tartományokban: 
B e e s ő é n , < jra lie n . ■ ir iiiin e rs tn iM sc  M.

| }I»£'.vr.ror*«zág'oii í i ó k r a k t a r a : B1.I-
l> \l*K S T i;\. kiilapulcza 10.

Megrendelések oda intózeudők.
Valódi kapható M ichilscli István  urnái U A JA \. 

Leguiubb liúlairat. I ' oz  s ony ,  szert. IS. 1877. - 
I Van szerencsém önt értesíteni, hogy a UOÉF-féle mald- 
| takivonatsör mell- és gyoniorköliögesben tolülmiillintlaii: 

HOl'F-léle csokoládé és mellcukorkúlc családom kő
iben már évok óta ki nem fogynak : eléggé nem hálál 

[ hatjuk házi orvosunknak, hogy számunkra olyan íiáziszcrt 
I mint önnek mulátn készítményei ajánlott. Isten áldása 
I nyugszik uz ön gyógytáps/,erein ; lmliár lloffur c 

és királyok részéről elég elismerésben részesíti!: mégis 
I kötelességemnek tartom saját elismerésemet is a rendkívüli 
j eyégyerő felett n szenvedők érdekében kifejezni és annak 
I közzétételét kérem. Az ide mellékelt összegért hasonszen- 
| vll maláta-kávét és IlofT-félc gycrmclctáp-malátalisztet ké- 

; küldeni; ugyanezen készítmények egyik rokonom Írn
ia n üdvös hatást gyakorolnak és a llolf-télék minden ké- 

I szitmények fölött elsőséggel bírnak. Jelenleg Po/.soiiyónu 
|  szept 10. Ib77. mélv tisztidéitől

LÁNG A TIVADAR, 
felügyelő.

m r  a «  a k  - w

Alalálakivonat-pgészségi-sör palackja til) kr. Láda és 
dalai k k al: ti palack I Irt - 11 palack 0 fit üt) kr,
-■->28 palack H ifit — íiK palack ó2 fór. — V, ki
lo maláta csokoládé I- 2 Irt 40 kr II 1 Irt ti" kr.
111. 1 Irt. (nagyobb mennyiségnél íirkedvezményuycl.)
— nialátacukorktik zacskója (10 kr. ('/, vagy '/, 
zacskóval is knphaló). Gyeim k-táp-malátaliszt 1 Irt
— .Koncentrált malátakivonnt 1 palack 1 Irt, GO 
kiért is k pható. — Egy kész maláta-fürdő Kd krbn 
keiül
v dódi nyúlkaolvasztó

*) ,1 o g y z e t : Hogy most a íimlúta-készitinéiiyek 
>i i-met liaszonleséshöl talál mán vnm értéke fölött en- 
, mint a malátagyógylárszer első készítőjét megtámad 
I nevetségesség körébe tartoznak, mert már 20 óv óta 
■ilágeikk ismeretes és 47 kitüntetéssel lön megtisz- 
az utóbbi kitüntetések, 187G és 1877 évben történtek 

vozt vaunak az ausztriai császár Németország esászár- 
s a szász király ü felségeik kitüntetései.
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N A N A  Y I, A .1 0 N
? H Y Q1 1 A. IA

(BAJÁN, BÓDOG-TÉR, SCH E1BN ER-féle IIÁZ) 
elvállal mindennemű

önálló munkál;, röpiratok, táblásatok, kör/rre/rk, esket ési-, eljegyzési- ás névjegyek, váltók ás köte
lezvények, gyászjelentések, fnlroyassok sat. rJástcljes és a ley jutányosabb áron való elkészítését.

Továbbá ajánlja
dúsan berendezett raktárát számlál;-, szállítólevelek-, közsági- és egyéb hivatalos nyomtatványok

ból, bíróságok, ügyvedek és községek, számára.
Vidéki megrendeli sek a legpontosabban s legjutányosabban eszközöltetnek.

» •

Z Z  Könyvnyomdámat a l c g <  u  j s » R » H »  betűkkel láttam  el. Z Z  
Előfizetéseket elfogad a Előfizetési d i j :

•  6

5 0  kr. 
3 0  „

A  J  AL
elinti liOziinvre.

Egész évre — — 5 írt
Fél évre — — 2 „
Negyed évre ~ 1 „

j  '  «  x - s r  ^  - í r  r ,  

•» ••

Aj onuiíolt A iígíi) Lajos Köiamit< ii (Iájában Baján.




