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ijV *  Értesítés!
E hóban, tekintettel a képviselő- 

választási mozgalmakra lapunk heten- 
kint kétszer, szükség esetében három
szor fog megjelenni.

Előfizetési felhívás

s R  A  . 1  A “
ezímü hetiközlönyre.

A  „HA.JA" ezimü vegycstartalmii hetilap 
ötödik évfolyama második félévének küszöbén 
állunk.

A  lapnak múltja nyílt könyvként áll a tisz
telt olvasó közönség elölt: a „HAJA* minden
kor a közvélemény önnálló, nyílt, független, mel
léktekintetek és személyeskedő polémiáktól ment. 
nyilvánulási közege, vo lt: ez lesz a jövőben is !

Kérjük a t. közönséget szíveskedjék becses 
támogatására továbbra is méltatni oly lapot, 
melyet arra már öt éven át érdemesnek talált.

Előfizetési feltételek :
Julius— sept. . . , 1.30 
Julius— dec. . . . 2.50

Baján, 1878. juniushó.
Honfiúi tisztelettel

a k i a d ó h i v a t a l

Képviselőválasztási mozgalmak.
A  választási mozgalmak országszerte megin

dultak, és hullámai rohamosan cined kedvén, inin-

donkint magukkal ragadnak ; mindenütt, azt tapasz
taljuk, hogy a gyengébb párt a rágalom, a reeri- 
miiiatiók és botrány fegyvereihez nyúl ; inig az 

eri'jijjiek öntudatában nyugodt és ily ala- 
esonysn.gol u souverain megvetéssel ignorál : ez 
uniói'-.„ természeté ben luk szik, az őrös nem szo
rul a ira , hogy erejét mutogassa, inig a gyenge 
szüntelen erőlködései és kapkodásaival azt akarná 
elhitetni, hogy nem gyenge hanem erős, hatalmas.

A követválasztás alkotmányos népnek leg
szebb joga ; it t  érvényesíti a nép meggyőződését 
szavát olyannak adván a kiről megvan győződve, 
hogy a közérdeket szivén hordva, annak nemcsak 
akar szolgálni, hanem képes is.

Haján folyó hó 7-ikéu a legtekintélyesebb és 
legkiválóbb polgárok értekezlete, azt határozta, 
hogy H a L iu u v ic s  G á b o r  prépost urat lógja 
képviselő jelöltül felléptetni : a párt rendkívüli 
tevékenységet kifejtve pár nap ala tt saját zász
lajának óriási többséget teremtett és erre támasz
kodva folyó hó 11 éu délután 3 órára a Bárány 
vendéglő nagy termébe gyűlést hirdetett ; s daezára 
annak, hogy a kitűzött nap hétköznap volt, és 
most a legnagyobb dologidő van három százra menő 
választó polgár töltötte meg a nagy terem miudcii 
zegét-zugát és jö tt el a kitűzött légyottra.

A párt elnöke Szutrély Lipót úr az egybe- 
gyűlt választókat szívélyesen üdvözölve, az alka
lomhoz mért beszédében hangsúlyozó, hogy a múlt 
országgyűlés a közjogi kérdést újabb fiz évre 
elintézvén , a most következő országgyűlésnek 
elsőrendű feladata leend az ország anyagi és szel
lemi elóhaladását érdeklő legvitáiisabb kérdéseket 
elintézni.

Szóló meg van győződve, hogy városunk 
anyagi és szellemi érdekeit senki az országban 
oly tüzetesen és mély behatóan nem ismeri mint

A  »Baja« tárcája.

Hiador költői müvei.
(Vége.)

II.
A második kötet „llonn és kiinn“ cziinct visel. 

Tehát oly költeményeket tartalmaz, melyeknek egy ré
szét itthon, másikat a számkivetésben irta. F, kötetben 
is vannak régiebb költeményeiből, de a legtöbb ujabh 
keletű volté könyv megjelenése idején. A nagyrész lyrai 
költemény. Változatosság nem hiánya e gyűjteménynek. 
A szerelem már csak emlékezéaképen ad hangot a költő 
lantján ; lelkét komolyabb eszmék foglalkoztatják. Klet 
útja pusztákon tövisen vezet; mert — úgymond - min
den út között legvérzöbb tövisű, mit jár a száműzött! 
Hazájától távol el-elmcrcng a haladás és művészet cso
dáin; de szive csak visszavágyik hazájába. Örökös fo
hásza ez: Be szeretnék, szép hazám, karjaidban ólni- 
A miveit világ haladását szemlélve, fájlalja, hogy fény 
és magasság nem boldogítanak.

Szivét a csalódások elkeserítek, s a nagy szellemek 
szenvedéseit megfontolva és az övéivel egybevetve, ki
mondja, hogy szenvedés az élet I A világot olykor fe
kete látcsővön nézi, az embert törpének s csak a bűnben 
látja nagynak azért nyughelyei e földön másutt nem is 
talál csak a —- sirdombokon I S a világot egészen kár- 
hozottnak hiszi.

Ám u szenvedés a valódi nemes szivet, ha kemé
nyen megpróbálja is, nem rontja meg, s ha látván az 
t uibelek romlottságát, elkeseredésében szinte kétkedett

hogy él-e Isten ily férgekért I fájdalmai csillapultával 
eloszlik kételye, s sz. ineguyug vással fordul a minden 
ható lényhez, ki megszenteli nyomorát, kit régen ismer, 
bár nrczát nem látta sóba, kinek kegyelme ömlik mint 
a tengerek, még akkor, midőn inkább ostorára volnánk 
méltók ; S mig ö  vele van, addig nem mondja árvának 
mngát, bár a mit szeretett, mind sírban van I Mert úgy
mond

Van, Én luilom, Van Isten, érzem ő t !
Csak ő adhat szenvedni még erőt.

S innét minden földi nagyságnál nagyobbnak tartja 
a hitet, melyben a bánatos szív éles megnyugvással lel
heti.

íme tehát nem csupán a szó, szó, szó! hanem 
velő, szellem, eszme is I

A lyrai költeményeken kivid vannak e gyűjtemény
ben ölbe szólő költemények, epigrammok is, melyek az 
olykor sötétebb eszmék utján felderítik, kipihentetik az 
elborult kedélyt.

A költemények egy része forditmány. A legszeb
bek Hugó Viktorból és Schillerből.

Ha e második kötet tartalmát az elsőével össze
vetjük, úgy találjuk, hogy Hiador újabb müveiben többé- 
kevésbhé kibontakozik hibáiból, habár művészi tökélyig 
nem igen emelkedik.

E kötetben régibb müvei apróbb elbeszélő költe
mények, melyek közt van több románcz és ballada-

Két kis románca, az „Anyai kincs" és az „Anya 
és gyermeke" majdnem minden iskolai olvasó könyvben 
benne van, a mi eléggé bizonyltja kedvességüket. Ma Ha
dának nevezeti müvei még línray, I’ap Endre, Nagy 
Imre idejére emlékeztetnek. Nemi szónoki patlioz és

Latinovics (iábor prépost ur, kinek nemes szivü 
egyénisége köztisztelet tárgya : ö azt hiszi, hogy 
Haja sz. k. város választóinak közérzületót tol - 
mácsolja, midőn országgyűlési képviselőjelöltül
I. liítoviis (lábor urat kiáltja ki. Az elnök sza
vai.. lciuesiilt és szűnni nem akaró „Éljen"-ck 
követték, és a gyűlés dr. Margalits Ede hason 
értelmű és tetszésre talált, beszéde után egyhan
gúlag elhatározta hogy : L  a t i a o v i c s Gábor 
urat lépteti fel képviselőjelöltül ; erre a közgyű
lés egy küldöttséget választott, mely Latinovics 
Gábor urat a közgyűlés határozatáról értesítvén, 
ö t a  képviselő jelöltség elfogadására kérje fel. A 
küldöttség tagjai : i«l. llothfeld Miksa, Atanacko- 
vics Lázó, Csukás Ferenc, Lcopold János, üsz- 
toics Simon, Madár J . ,  Császár Ferenc/ és dr. 
Margalits Ede, erre fogatokon elmentek a jelölt 
lakára, hol a küldöttség szónoka a választókö
zönség emelkedett hangulatát hiven visszatükrüz- 
tető rövid beszédben a jelöltnek a „népszavát, 
mely isten szava, s mely előtt mindenkinek meg 
kell hajolnia" tudtul adó.

A jelölt meghatotf.au válaszolt, hogy a vá
lasztók akaratát tisztelve, előtte meghajol és a 
képviselő jelöltséget elfogadja, és mindenkor fő- 
törekvése leend, választóinak benne helyezett re
ményeit megvalósítani.

Erre a küldöttséggel együtt a választók 
gyűlésére v isszahajtato tt: a belépőt lelkes és 
szűnni nem akaró „ é l j e  n"-ekkel fogadták és 
az örömzaj csak akkor szüneteit, midőn a sze
retve tisztelt jelölt a szószékre lépvén szokott és 
valóban ritka ékesszólásával, melyben a hang és 
előadás szépségét csak a kifejezett eszmék és ér
zelmek szépsége múlta felül, köszönte meg vá
lasztóinak megtisztelő bizalmát és egyúttal meg
hívta őket, fo ly ó  lló 14-ŐII azaz ma délelőtt

szavaló nradoz.ás ömlik el rajtok azon izgatott, szenve
délyes szakndozottság és tömörség helyett, melyet ma 
keresünk az efajta müvekben.

Kü/.tiik érdekeseknek találom azokat., melyek tár
gyát mások is feldolgozták. Ilyen az „Első király. Ez 
sz. István életének azon részletét állítja elé, melyben 
gyilkos lopód/.ntt be a beteg király termébe, azonban 
elejti fegyverét s bűnét bevallva, kegyelmet nyer.

Gnray az „Árpádok" c/.ímü munkájában szintén 
szépen megénekelte ezt.

A „Mátyás király életéből" czimii mondában azon 
eset van felvéve, midőn egy zsarnok biró nagy pénteken, 
át hordát s az álruhában utazó királyt is rászorítja a 
fahordásra. Mátyás aztán egy fahasábra ráírja a nevét 
s a megrémült bírót bezáratja. E tárgyról Mindszciitynek 
is van költeménye.

A „Természetszava" czimii ballada igaz történet 
felhasználásával készült. Egy tolvaj nö kútba veti gyer
mekét, kinek bulláját a kiszáradt lcutból kiveszik. A nőt 
törvényszék clú állítják. Tagadja, hogy az ü gyermeke 
volna. Háromszor el kell mennie a Imlla mellett, kétszer 
szilárdan megállja, de harmadszor nem tudja elnyomni, 
a természet szavát, őrülten nyaláholja át a kedves te
temet.

„Leski Éva" czimmel ugyanezt az esetet Kutlmn 
is hatásos balladában énekelte meg.

A „Kantinál-" czimii né.pmondát pedig Katona An
tal prózai beszélyéhon dolgozta fel. melyet a „Rajzola- 
tokMian olvastam valalm. Knntnvár Pécs közi-lében 
fekvő rom, Kanta luUú f e s z  ke, ki T.ibuiori várában ki- 
ostromolja, azonban az ostromlódnak leánya is harczol, 
s erre Kanta leteszi fegyverét, de midőn a hölgyet át



10 órára a „Bárány* vendéglő nagytermében 
tartandó programul beszédére.

A csütörtökön megtartott nagygyűlésen min
den rend és rang, minden nemzetiség, minden 
hitfelekezet oly nagyszámban volt képviselve , 
hogy joggal mondhatjuk, hogy eddig még soha, 
egy képviselőválasztásnál sem volt ily párallau egyet
értés mint a minőt most ennél tapasztalunk: 
a 800 választóból már 612 áll eddig pártunkon, 
akik részben becsületszavokat kötötték le, rész
ben saját n év aláírásuk kai csatlakoztuk zászlónk
hoz, a melytől sem botrány, sem rágalom nem 
fog egyet se eltántorítani, és mindenki dics 
nelc fogja tartani, ha képviselő jelöl lünkéi 
zászlónkért valamit szenvednie kell.

Éljen
L ii t i n o v i c s 0 á l» o r

képviselőnk !

Hol legyen a sétatér ?
Hol legyen a sétatér ? — Némelyek azt vé

lik, hogy a városház elő tt a gabonapiaczon mások 
a szt. Ferencz-rendiclctől megszerzendő kert helyén.

Vajon melyik felel meg inkább a sétatér 
czéljának ? -  hol lenne alkalmasabb ? melyik- 
helyen jönne a sétatér tervének keresztülvitele 
kevesebb pénzbe ? — hol egészségesebb a le
vegő ? stb.

Vegyük szemügyre a gabnapiaczot. — Annyi 
bizonyos, hogy a város legszebb helyén fekszik, 
e tér körül vannak emeletes Irzniuk, ezekben 
vannak az egyletek, csarnokok, casinok és itt 
van a városhá a, ezzel szemközt szabad kilátás a 
Pandúr szigetre s a Ferencz csatorna rakpartjára. 
Ez legszebb terünk, de sétatérnek több tekintet
ből nem alkalmas.

E  czélnak azért nem felel meg, mert c téren 
keresztül naponkint ezrekre menő kocsiját' G—7 
utczából; részint a Ferencz csatorna rakparti ha
jaihoz, részint a Dunára, s a közlekedést ezen 
pontokhoz más utczákkal nem lehet — sőt nem 
szabad a közbiztonság miatt — felváltani ; inért 
az ide-oda járó kocsik megakadnak a szűk utczák- 
ban, melyek ama kereskedelmi pontokhoz vezet
nek, gyakran lennénk annak szem- s fültanui 
„ha te  ütöd az én zsidómat, én is ütöm a 
te zsidódat". S c kényelmesb közlekedés akadá
lyozása kereskedelmünknek is hátrányára volna-

H a pedig e közlekedésre a gabnapiaczon ele
gendő út hagyatik, lesz ismét a sétányon porfel- 
leg, még pedig nem kevés. Az öntözés mit sem

akarja ölelni, ez öngyilkos lesz. — Aztán valami vén 
banyát jóslásra szélit, ki elbeszéli, hogy neki két Ha 
volt, kitol egy haramia megfosztó. Nehéz megérteni a 
két ifu sorsát, elég a hozzá, hogy Kanta ezen jósuöt, ki 
saját anyja — meggyilkolja. Utóbb mint vak koldus ten
geti életét, Isten úgy bünteti meg, hogy megölt anyja 
vé.‘e szemébe föcsesout s ettől megvakult.

A „Mózes" czimü „legendú"-uak első szaka, mely 
a tíz parancs adását Írja le, hatásos ; további szakok, 
melyek Mózes halálát fejtik, kevésbbé. olyanok.

A fordított elbeszélő költemények közt szintén van 
egy, melyet valaki legszebbnek vél Iiiador müvei közt. 
Ez a „Kálvária pintyőkéje". A kiadó Oblath Leó véle
kedők így, ha őszintén nyilatkozott előttem. E szép 
madár-monda hangulatos bevezetéssel van kezdve, de a 
külalak bizonytalansága s az előadás homályos volta 
csökkenti hatását.

Tulajdonképen nem is pintyőkéről, hanem veres- 
begyről szól e monda. IC madár tudniillik sajnálkozva a 
kereszten függő Jézus felett, kiakarla szedni szájával a 
töviseket Jézus fejéből, vagy a vasszegeket kezeiből s 
addig fáradt szegény, hogy keblét is felhasogatta s pi
rosló vérétől máig is véres a begye.

Még „A pénzverőit említjük, mely szeréut egy 
tolvajpénzverót ítélet elé nlliltnnak, azonban elébb meg- 
esketik. ő  hamis esküt tesz s fölmentést nyer. Ám de

Még az nap, mely alatt rabolt 
Aranya állt, a gép 
Levágta hálom ujjait,
Mf ive k; x> l.ilvek.

leiig lyiai, leiig luió a „Kis gyűrnek koporsója",

segítene; kutakról meritett és kocsikon hordott 
vízzel ez kellőleg nem eszközölhető -  vízvezeté
künk meg nincs.

H a a gabouapiaczból e szerint sétányt ala
kítunk lesz, Nr. II . milmszna Bódogtól'.

Költségre nézve is többe fog kerülni a sé
tány, lm főtéren alak itt atik mert a kövezetei fel
keli szedni, lelásni s termékeny földet reá hor- 
datni stb.

Mindenki buldognak úgy érzi magát ha egész
séges, mert ez mindenünk. - Van-e egészsőgos 
levegő a főtéren ? A Sugovicza partjait sze
méttel kövezik úgy „fából vaskarika" mód
jára — s magát a folyóvizet elzárták a fatális 
cquuIís kedvéért: szemét gőze és állóvíz párái, 
neiu nagyon egészséges levegővel satnrálják a kör
nyéket.

Sugoviczánk a  posvány ezimet méltán megér
demli. Erről mindenki meggyőződhetett. K ilátása
ink soványak, hogy eme iniazmás léget üde levegő 
váltja fel, s fájdalommal tekinthetünk a pusztu
lásnak indult Pandurszigctre is, hóimét a fik 
egészséges levegőt megszűnnek átbocsátani, rit
kulunk azok mint Baja város polgárai.*)

A gabonapiac/ sétatérré átalakítására vonat
kozólag elsoroltuk észrevételeinket.

Tekintsünk most a másik helyre.
A  Szt-Fcrencz rendiek kertje, ha a főtérből 

sétány lesz, akkor az gabonapiacz lenne ; de el
lenkező terv kivitelét helyesebbnek véljük : t. i. 
főterünk maradjon meg gabonapiacznak, s a Szt.- 
Fercncz rendiek kertjéből kevesebb pénzzel, ter- 
jcdelmesb, kényelmesb — a mi a fődolog — ren
dezettebb sétány alakittathatik, hol a föld is ter
mékeny nem kövecses, egészségcsb a lé g , a 
közlekedés nincs akadályozva, kevés kocsi já r  a 
szomszéd ulczákon, szóval sétatérnek való hely 
teljes valóságában.

H a a város i t t  sétányt alakit, a közelben 
cső házak és háztelkek értéke növekedni fog, s kü
lönösen ha majdan a vaspálya is lesz, mi ugyan 
ez időszeriut csak pium desiderium, c sétány kö
rül jobb időkben a legszebb épületek fognak emel
kedhetni — hely erre legalább elég lesz.

Ez eszmét városi atyáink ügyeimébe ajánljuk ; 
ily kedvező körülmények aligha fognak évek liosz- 
sztí során át beállni ; a sétatér kérdése nemcsak 
a jelen, hanem a jövő a tekintetbe vételével dön
tessék el.

B. K

*) Konok Magj. bir. Stutistikája.

melyben egy rózsákkal borított gycrmekhalott kopor
sója vau leírva. Az egész szinte örverdetcs jelenetül van 
előállítva, mert a kisded angyalként megy az égbe ; mo
solyog is mindcuki csak az anya zokog fölülte.!

Igen szép az „Isten", „Az Árva" czimü két köl
temény s néhány a „Zsoltárok" cimü cyclusból, melyek
ben a költő a hitben talál enyhét fájdalmaira s a hit 
magasztosságát iparkodik kitüntetni. Iliadornak vau 
több haLásos vallási költeménye s áltálján kegyelettel 
igyekszik a vallást érinteni mindig; de hogy vallási köl
tőül tekintethessék, erre nem is tart igényt, de még 
mélyebben is kellene c czélból a vallási dolgok tanul
mányozásába bóléméi ülnie. No de ez ne legyen vád, 
mert ő ily c.zélra csak k e z d e t t  törekedni. Úgy lát
szik pedig: ezen irány felé hajló müveiben legtöbb a 
természetesség.

Kedves darab „A Savoyard" czimü. Egy verklis 
liu idegen földön csonka karral sipládájáva! keresi ke
nyerét s honfi dallal keseríti a száműzött költő szivét, 
minden versszak mögött ismétli:

Hogy szeretnék, óh hazáin,
Karjniilba esni I

Bár a vers részletei kevésbbé tökéletesek, az egész 
nek hangulata kedves, elegiai hatású s szépen is vég
ződik :

Ah no menjetek eoha 
Távol e hazától;
Csak mig látszik a torony,
Meddig a harang szól.
Elszórt a sors engem is 
Öt messzebb k Dny ezni . . .

H Í R E K .

P ártunk képviseli! jelöltje Latinovics 
(íábor úr  ma délelőtt 10 órakor a „Bárány" 
vendéglő nagytermében fogja programul beszédjét 
ta r ta n i: a pártunkhoz tartozó tisztelt választó 
polgártársainkat kérjük, hogy azon megjelenni 
szíveskedjenek.

— Tóth K álm án  e napokban Baján volt, s 
több párthive előtt kijelentette, hogy a kép
viselőségről lemond és jelöltül fel nem lép. E 
hírre sokan a kik előbb az ő pártjához tartoztak 
pártunkhoz csatlakoztak. Sokan rósz néven veszik 
a volt képviselőtől azt, hogy daczára annak, hogy 
Baja városát négy országgyűlésen, azaz tizenkét 
éven át képviselte, még sem tarto tta  szükséges
nek csak megköszönni is a választóknak eddigi 
bizalmát.

— Ellenpárt. Az ellenpárt, múlt pénteken 
a Pandurszigetcn d. u. 3 órakor gyűlést ta rto tt, 
melyen vagy tizen-tizenöton jelentek inog ; ugyan
az nap este ugyanott nagygyűlést tartottak, me
lyen 46 választópolgár és többen a kik adójukat 
nem fizetvén, vagy más okhói elvesztették válasz
tói jogukat, jelentek meg. Jelöltjük CJaál Péter 
ur, azaz, hogy ez ugyan nem fogadja el a jelölt
séget, mert a keceli kerületben lép föl, nem Ba
ján, némelyek mégis azon bátoi ságot vették ma
guknak őt akarata ellenére felléptetni. Neveket 
ncin nevezünk meg, hanem azon három urnák ki 
legjobban kiteszi magát egy vesztett ügyért, azt 
mondhatjuk; hogy valamint Ugocsa non coronat, 
úgy x, y, z, úr Baján non rcstaurat !

— Vitéz tett. A z ellenpárt egy pár piaca- 
tunkat az uCczasarkokon sárral kent be — talán 
nem csalatkozunk ha azt mondjuk, hogy senkinek 
és semminek e feltol nem árto ttak , hanem önma
guknak, mert szükség nélkül és haszon nélkül sa
já t kezeiket piszkitották he.

— Csontvázak. A barátok temploma előtt 
a kövezet csinálók négy csontvázatot ta láltak. 
Valószínűleg régibb időben a templom körül te 
mető volt.

- -  E gy hit kutya. Drezdában van egy kutya, 
mely bizonyára a leghívebb állat az egész kutya- 
nemzetségben. A bizonyíték, melyet, urához való 
ragaszkodásáról adott, oly meglepő, hogy kétségbe 
lehetne vonni, ha hivatalos adatok nem kezesked
nének érte. A  nevezett eb birtokosa által egy 
állatkereskedőnek adatott el, aki viszont a párisi 
állatkcrtnck adta el. A kutya három nappal azu
tán, hogy uj állasát elfoglalta, eltűnt és hasztalan 
volt minden keresés-kutatás, három hétig mitscin 
halottak róla. Ez idő leteltével a kutya első gaz
dájától következő tartalmú távirat érkezett a pá
risi állatkert igazgatójához: „A  kutya, melyet 
téhány hét előtt azon kereskedőnek adtam cl, ki
től ön megvevő, visszaszokott hozzám Drezdába. 
Kérem engedje meg, hogy visszavásároljam, mint
hogy ily példátlan hüségü állattól nem akarok

Hogy szeretnék, oh hazám 
Karjaidba esni.

Csak furcsa ember is vagyok én, hogy az egysze
rűen hangzó, de ignz érzést többre becsülöm az eget 
verő nagyszerű kifejezéseknél, képeknél s alakzatoknál, 
lm belőlük nem ismerhetem fel világosan az eszmét és 
érzelmet.

Ilyen csinos kis versnek találom a K ö n y c  k 
czimfit is, mely négy igen találó hasonlatban jellem
zőiig állítja elé a gyermek, az ilju a férfiú és a* aggnak 
könynit. Ezen utóbbit ekként:

Az aggnak kőnyo egy nzolid 
Lanyháxó pennetrg:
Könyök között Bzemlélgeli 
A síri, — majd oz eget.

Szép még azon költemény is, melyek a könyv vé
gén állanak. Egyik a Zugligetbcn ezimet visel. A „di- 
reclor" ur vacatiora ment ide s búcsút véve az a.b. s a 
többitől, e regényes ligetben mulat, s Mátyás korával 
méri össze a bon jelenét.

A „Bucsu-hnngok"-ban Liszt zenéjét magasztalja. 
Végre az „Egyetértés-ben" a czedrusok, sólymok, szik
lák., csermelyek, bölcsek, országok példájával bizonyítja 
nz egyenetlenség káros voltát s igy esdekel:

üli tarts össze édes nemzetein I
Es ezzel fejezzük be ismertetésünket. Isméi leim 

hogy Himlői- kiválóbb hatással működött költőin!; koz.*, 
tartozik. Gazdag képzelet, áltáljában nemes ér/é* gynk*



megválni.- — A hit állat néhány száz mórtföld- 
uyi távolságot te tt meg és mintegy hálom hétig 
volt utón.

A  zsidó tanítók ügyében ;i közoktatás
ügyi miniszter egy rendeletet Imesátotl. ki, mely
ben fel hivatnak a. tanfelügyelők, hogy a visszás 
és törvényellenes gyakorlat, tárgyában mielőbb 
intézkedjenek. Ezt annál inkább eszközöljék, mert 
ellenkező esetben a hitközségeknek tanítóikkal kö
tö tt szerződéseik', mint. törvénynyel ellentét-hon 
állók, semmisnek fognak tekintetni és a tanítók 
a próbaidő kiállta után alapos ok hiányában vég- 
legesitettnck fognak tekintetni s azok elmozdítása 
esetén, állomásaikba és szerzett jogaikba vissza 
fognak helyeztetni. A tanítók erkölcsi és anya
gi javuk érdekében szükség is volt ezen in
tézkedésre.

— N a sr-E d d in  szám lája Parisban. A per- 
sa sah párisi tartózkodásának utolsó óráiról kö
vetkező részleteket, beszéli a F igaró: Nasr-Eddin 
a „Grand hotel® igazgatójának, hol szállva volt, 
Mirza-Husxcin-Khán által egy gyönyörű kas
mi r-shawlt iijándékoztatott azon keleties megjegy
zéssel, lmgy az. ha van, nejének ha pedig nem 
volna, bármely más egyénnek van szánva. A fo
gadót számlája a siiigönyök leszámításával 76,000 
Iranknyi összegre rugol.1, tehát naponta 32 sze
mélyért, ide nem számítva a meghívott vendége
ket, mintegy 3454 frank. Fontainolilcaiibau a 
sáliunk 24 órai tartózkodásáért 14,200 franknyi 
számlája mutal l á to tt he, melyet azonban szíves
kedtek hosszú alkudozás után 0000 frankra lc- 
szállitni. Ezen számlában a többek közt ezen té
telek szerepeltek: virágért 3000 fiánk, 20 drb 
tyuk 400, 1 szivar 5, 4 szoba 200, 2 doboz szi
varka r»0, 12 barack 120, 1 dinnye 60, 3 ko
csi 800 frank. Délután egy órakor a sah Mac-Ma- 
bon marsall kíséretében a pályaudvarra ment, 
hol reá nyolez kocsiból álló külön vonat várt. 
Az clbucsuzás alkalmával Odinot persa konzul és 
dr, Quarantc kövelségi orvos, éFesittettck, hogy 
a na]) és oroszlán-rend nagy tisztjeivé nevezi et
tek ki.

— Eöl sem vette. A már régen történt, hogy 
egy c/igánygyerek leesett a színház karzatáról, s 
összetört, egy zártszéket, anélkül, hogy csak a te 
je is mogfájult. volna belé. Á  napokban azonban 
Nagyváradon — mint az ottani Nagyvárad írja 
— egy magánfogat egy gyümölcsárus delnőn hnj- 
tolt, keresztül, a ki, miután a kerekek végig ro
bogtak rajta, fölá lt szépen, megigazította kontrát, 
és azt monda: no, most majd bajom tö r tén t!

— Az Ú jvidék h ja , hogy Artiold Sándor a 
kir. törvényszék alligyésze f hó 4-én csütörtökön 
reggeli 7 órakor vezette oltárhoz Josipovics An
gelika k. a.-t. Az esketést a rom. Katii, egyház
ban ngs. és ft Bende Imre apát dr mágyarnyelven 
végezte. A szertartásnál tanukként Lobmayei Ist
ván, törvényszéki elnök és Popovics Vazul, kir. 
ügyész urak szerepeltek. Sok szerencsét és tartós 
boldogságot kívánunk a szép frigyhez.

— A  legszebb és leghosszabb női hajra  a

ran heves szenvedély erős tulnjdonni, azért hatása nem 
maradhat, el.

f)e képzeletét fékeznie kellene, szenvedélyének 
igiiztibli hangokban kellene kifejezést adnia. Költemé
nyei megalkotására, eszméi és képei öszlianyúztatására 
több gondot kellene fordítania. Nem kellene, mindig igen 
magasan csnpongaiiia, s akkor nem jármi úgy mint 
a fecske „A sas és a fecske- cimfi költeményében. 
azon költőink egyike, kikre az ujnbb népies irány keve
set, úgy szólva semmit sem hatott

Talán innen van, hogy természetesség helyett oly
kor mester'kéltséggel fáraszt bennünket s hogy annyi 
elismerést nem vivlinlolt ki, mindenki vészéiül a men
nyire tehetsége után igényt tarthat na.

Egyébként sok évi, szorgalmas és sok oldalú írói 
működéséért az elfogulatlan olvasó, lm kritikus volna 
is becsit léssel Ing nemcsak ma és holnap, hanem
később is emlékezni róla.

Minthogy szigorú voltam irónia, ismétlem, annál 
igazságosabbnak tekintheti a szives olvasó kifejezett 
méltánylásomul, és kérem is, hogy erre, népedig kifo
gásaimra fektesse a lő súlyt.

Szil 11k József.

németországi fodrász-szövetkezei,mely innjiiai Frank
furtban fogja f. é. augusztus hó I, fi. és li án 
gyülekezetét megtartani, dijt akar kitűzni. A N. 
I). Friscur Zeitung* egy felhívást, intő ' az iis.-zes 
nőmet hölgy világhoz, hogy azok, kit .- legszebb 
é leghosszabb hajjal hinti vélnek, azért dijt 
nyerni akarnak, hajíonalaikból (a fej kö/elében I 
vágva) kis kivágó!t, fürtöcskét bepecsételve, s rim- 
....I ciláivá beküldeni sziveskedjenek.

Megelégedés. Fpy olas/lioni kis herezo- 
gecskc egy híres satiríkusnak a ki ót, nevet.se- 
gossé le tte gunyirntaban — azon parancsot adta, 
hogy 24 óra alatt országából távozzék. — Fel
ség! engem túlterhel jótékonyságával mojmlá, 
erre gunyosan a .satirikus - -  hiszen, alig kell két 
óra hozzá, hogy elhagyjam ez ország határát.

- -  A pénzügym iniszter. XVI -,. Lajos (Van 
czia király együtt dolgozván egy szobában pénz
ügyminiszterével, egyszerre mindketten a nagy és 
papírral telt asztalnál foglaltak h-lyet. A. minisz
ter csakhamar azonban gondolatok lat merülve tu 
bák szeleiiczéjéf., zsebkendőjét, szóval zsebeinek 
tartalm át kezdte az. asztalra rakosgatni A király 
ezt látva megszólítá a pénzügyminiszteri : De ked
ves J'\ hiszen ha ön a /sebeit kiürili és tarlal 
mát az asztalra rakosgatja, u,:y nekem nem ma
rad hely. Felség ! rögtönző a miniszter magá
hoz térve — sokkal jobb, ha egy miniszter a 
zsebeit kiürilé mint. ha tele rakja. F . F.

C s a r n o k .
II. Tlifodnros, Aliissynia királyit.

Folyt .és Vége

A csúszók s hízelgők csapatától egyszerre 
megtisztult, csak az maradt mellette, ki életét 
érte akarta fidáldozni és a mily csekély volt 
számra nézve c csapat., annyival merészebb. — 
Theodorosnak Szerencséi len kirohanása azonnal fel
tá rta  helyzetének egész rcttenotcsségét, Napicr 
feltétlen megadását elvelvén, ahclyet., hogy hoszn- 
já t töltötte volna a foglyokon, kik itt őriztettek 
szabadön bocs i Iá ölad, miáltal nagy és nemesid 
kiinck m utatta magát még szerencsétlenségében is ; 
de Önmaga el volt határozva várát mind halálig 
védelmezni.

De n végzet mcghiiisitá tervét.
A kirohanást követé éjim agyonlőtte magát, 

ugyanazon pisztolylyal, melyet neki V iktória an
gol királynő barátsága jeléül küldött. ! ?

Ki tudja, uom tűnt e fel előtte nyomorteli 
ifjúságának boldog legalább a visszaemlékezésben 
boldog pereze, a rablólonok szabad és gondatlan 
élete, midőn a trónról még álmodozni sem mert, 
végre koronáztatása, vágyainak netovábbja tiin t 
föl s mindezen álomképeket, ‘az ifjúkori boldog 
álmokat a jelen iszonyú válója és szerencsétlen 
helyzete most lerombolta : f > úgy cselekedett, 
mint férfi szokott ; becsületes és jcllcmsziíárd és 
vasféifiu habozott volna e parancsnak engcdel- 
moskedui ?

Napicr más nap bevonulását ta rtá  Magdalá
ban, és miután Th. bilit tetemeit el lak ári latú, a 
várost földig leroinboltafváii felgyujtatta, Th.-nak 
drága és véres halotti szövctiiékcíil.

S bár az angol hadvezér Caesarként fidkiált
hatja : Vcni, vilii, vici és az angol győzelmek ko
szorújához ismét egy levél tűzetett, de. mólián ki
ál t.já fid az emberiség : .Mért volt o gyilkolás, 
nem lehetett volna e azt elkerülni, vagy egy ne
mes fejedelem halála engeszteli lei a megsértett, 
angol becsületet ?

Vessünk most futólagos pillantást Theodoros 
jellemére.

< > mint meteor tűnik ki műveletlen népéből, 
egyike volt azon férfiaknak, kiknek jellemszilárd
sága s fenkelt szelleme nem egyhamar retten visz- 
szu az akadályoktól, hogy népét a művelődésnek 
meghódítsa s országát a müveit államok mintá
já ra  szervezze, ; ritka kivételt képez e tekintetben, 
ki tudja nem hajtja o reformjait végre, s akkor 
hol állna Abhissynia, a most. újólag bábeli zavar 
országa, ha a férfi becsülete nem győz a feje
delmen.

Ragyogó ókess/.ólii a sohasem loves/té el ha
tárú !• népénél; o mint a szenvedések és tűi ód fia

ismerte a szegényebb osztály nyomasztó állapotát 
s hatalmas hühéniruk s papok ellen mindig védte;
minő szeretettel ápolta ó az árvákat es a tszo- 
gény ki Mininket, példányul szolgálhat.

Mint kálim.i bátor sokszor a vakmerőségig, 
mint ellenein ved, számos diadala bizonyítja. — 
A vallás tekintetében fanatikus volt, mit a moha
medánok kiiizidé.e ín bizonyít, de királyi hatal
mát a papok befolyásától mindig függetlenül fen- 
tarlottii.

S  ha nagylelkű-,égé, bátorsága, esze 'bám u
latra ragad, m.í; részről még sem volt ment. hi
báktól : hadjárataiban vad és kegyetlen vo lt, iszá- 
ko.-isa.ga . . hirtelen haragja sokszor megfontolat- 
ian tetrekie ragadták, de melyeket a megfontolás 
nyugodt perczeihea ismét megbánt $ jóvá iparko
dott tenni.

Midőn a li.Jáltlm/o fegyverhez nyúlt, csak 
bámuljuk vasszilárdságát. és elhatározottságát; 
úgy cselekedett, mini sok más czivilizált európai 
te tt volna hasonló körülmények közt. -  Népe 
pedig méltán gyászolhatja benne egyik nagy feje
delmét, kinek tervei!: a kői a halál semmisítette 
meg.

'E :  . . F J E ;A* ols<’ - ' V k A  

I) un (i(j ő z h a j ó z á s i  t á r s u l a t  
posta- és személyszállító hajóinak

k i m * n e l r « n d | e .
Hó járól IJndnpi'Hlrr naponként, kivéve pénteken, regeit 4 

órakor, és naponta ti. u. 3 ómkor. 
Hajáról iW óllá csín  nnpimként, kivéve hétfőn, romteli « öra 

|{i -, és azonkívül naponként esti o ora-

/.imonylin 

O rsóvárn  :

kor
naponként, kivéve hétfőn, reggeli (5 óra 

s szombaton reggeli 6 órakor

( y.lrll tinlosllíis.
Haján, 1S7S július 14-én.

líuza 10.50 zab 5.50 bab 9.50 árpa 6.50 rozs 6.80 
kétszeres 7.2<> köles 7.10 kukorica 0.25.

Felelős szerkesztő :
D r  M a r g a l i t s  E d e .

HIRDETÉSEK.

&AZDASSZOITOKNAE!
Valnmcnuyi k&vépótszor közt a 3—5

F R A N C K -k áv é
(l'-i-iiiuili llonvik liiil talfilmánya I.mhrtusiiuriíDnn)
iing\.iZ '’ iitou jéi Í--.C és gazdag tápanyag tartalma miatt n iogkere" 
> iltt-lii. -- 1 Í< gy ft köz.keilvoltségii és mindenütt keresett

F R A N C K -kúvónak
állnának, sok gyáros különféle készít menyé silány kotyvalékot ft 
liivnovos ri-anik-knvé czim alatt vásárba lioz; mi liibb, unkán 
kft/.iilök «/. eft«‘b/. i-xéfti'd
„IliMurlcli I’T’anck Sitiim- in I.nrivrlgtibiirg.
a következő 0  gyártiilnjrfonoHn: l.mlvvigHbargbaii (2 nyár) 

Ilii.tli. Hri-lleii, Molmulieim óh í«rtinsg»»rtnchbi»n-‘
iilánnyoinják és .i silány árukra ragasztják.

Ilié r t .'!-- lmgy n vevőket csa lják !
I.iiiiéllogvo .gyáznt a vásárlásnál! 
t\ valódi Finnek-kávé feltalálói és gyártói kényszerülve 

vannak teTmtTfdárská juklioz és < soinagniUhnz az aláírást:

és n hatóságilag letétcményozott védjegyeket

JfE  M <»< ^
m m m i r c r tü K ttra

odnuyomatni é- a tiszteli guzilusszonyokal körűi, hogy ezen je 
gyekre MZ.iuorunn vlgyn/./.nnak. hogy így a

v a l ó d i t
n lininisilollól. nlnu/.oltnl incgknlöniliOzlelnl lorjált.

A-z oi-N/ág villám nemi jold> ne vü lllszorki-ri-skeilésöhen 
kuphulo a

ValiMli lY.-iiiek kávé.
ellátva a* teleli b idézett védjegy gyei és alftlráseal.
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Mi Baja és vidékére nézve, a mi eredeti E .  H O W E -féle varrógépeink fő -  
r a k t á r i  e g y e d ü l i  e la d á B Í  j o g á t  nagy készlet, mellett és győri árakon
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arra ruháztuk, és kezeskedünk az általa eladott E . H Ő IV É - / ' le L E d U J A B B  S Z E R K E Z E T Ű  családi- és 
kézmiivesi varrógépek v a l ó d i s á g a  és ismert t a r t ó s s á g á é r t .

Egyúttal óva intünk az utánzóit és hamisított bélyeggel ellátott H O W E -A '/e  varrógépektől :

100€ »  forintot
ajánlunk fel annak a ki bármely hasonszerkezetü de más rendszerű varrógépen ugyanazt volna képes létrehozni 
amire a valódi E .  H O W E  családi- és kézmiivesi varrógép képes.

Főü^ynökség: THE HOWE MACH. CO. LTD.
Gyárak : BRIDGEPORT COUEDIENT PERU, INDIA.

feClIOTT II., i^ axgató , M écs é s  P est.

V an szerencsém a t. közönségnek tudomá
sára adui, hogy lakásom nagyobbodása 
folytán oly helyzetbe jutottam  miszerint 

nőnövendékeket teljes ell átásra is elfogadhatok.
Bővebb értesítést nyerhetni alulírottól Bá

rány utcza (posta ház mögött) f. évi jul. 22 -ig és 
augusztus 25-től, mely idők al alt. beiratások j 
eszközöl he tők.

Nilaclmer Janka,

Ajánljuk

Elsinger M. J. és fiai
Bécs, N eubau, Zollergasse 2

fi hí kir f;HtífÍKy minisl r r i Ilin 'I l.mlitr n,; rr
u im o a  jótékony intézel mit a.Allhói

csáflz. királyi Hznli.adalmíizott gyárának
le g jo b b  óh le g i ijá n la tra n ii'- lt ii lin

e s ő  l i ö p ö n . y ' e i t ,
te ilakare ponyváil, ágylintcieil, sélortelméit.

t p M

G
t I re r 1-1 fizrK romlsjíprre késeplö gepeiet s s &ő

elismert legjobb kiállitéssnl, könnyd járattal és nagy mun
ka képességgel a legjutányosabb árakon.

Megbízható ügynókők kerestetnek, ismét eladók 
nak magas jutalék. Megbízások r.zime: 
lMi. Mnyl’m-tli et Coinp. Masclilncn fwbrlk Frnuk 
fúrt » Main.

HIRDETMÉNY.
A népnevelés terén azon már régóta észlelt 

hiánynál fogva, hogy Haja városában és környé
kén oly tanoda nincsen, hol akár a kereskedelmi, 
akár az iparpályára lépő gyermek, akár pedig 
olyan, ki kereskedelmi- vagy ipar-tanodába lép, a 
szükséges előkészülést nyerhetné: elhatározta a 
helybeli izr. hitközség, hogy e hiány elhárítása s 

a közérdek előmozdítása czéljából

a jövő 1878/7!)-ki iskolaév kezdeté
vel (sept. 1-én) Haja városában egy

p o lg á r i isk o lá t
fog életbe léptetni.

E  tanodába oly fiuk vétetnek fel felekezeti 

különbség nélkül, kik a népiskola bevégeztéról 
egy szabályszerű bizonyitványnyal fogják magukat 

ignxolni.
A felvétel végeit i bejelentések f. é. augusz

tus 15-ig a helybeli izr. hitközség irodájába 

József utcza irán yzandók.
Baján, 1H78. évi junius l!)-én.

, , A lmjai izr. hitközség olőljárésiíga.

Nyomatott Námij Lajos kiiuyín)omdájáLun Haján.




