
33. szám. Baja, 1878. Július 28. V. évfolyam.

é* •tr ■í’
v *

lilöllzotésl kink:
Egész. évre . . . :> !i

■*;. Kél évre . . . .  ü
1 Negyed évre................... 1
1 Néptanítóknak egész évre 4 

j ; Egyes azaui á r a ...................

H i r d e té s i  d i j a k :
llárnmliusúlioH petit bői 
Nyilttérlien aoronkint. . .

'-'f Bélyeg minden lieigtfttáséi t

>e060fi0K______

BAJA
vegyes tartalmú hetiközlöny.

Megje l e l i  m i nd e n  v a s á r n a p .

•' v* ' #3 W X *
• jfr. xo».Szerkesztői iroda, &
! hova » szellemi részét illőid küldő-.*. 

Hiányok intéz.... lök:
H u yualil u toa. rég i p o s ta  épülőt.

1,1‘ve.ek c sak bernieutiisen toguiitaiu
i t a l uk

ugiultaiuak 
un aiiutiiak vissza |

K iád éli iv a ta l :
Az. elöftzetési pénzek és hirdetések a jfr 

v  kiailnliivatallia N á n a y L a j o s  
*  köiiyvnyomdájáhn - küldendők he 

(Hóilog-tér, Sclieilmer-fóle ház.) 4S-

* $090((%

Előfizetési felhívás

„B A .1 A“
czítnü hetiközlönyre.

A  „H A JA " czimü vegyestartalmú hetilap 
ötödik. Évfolyama második félévének küszöbén 
állunk.

A  lapnak m últja nyílt könyvként áll a tisz
telt olvasó közönség elő tt: a „BA»IA“ minden- 
kor a közvélemény önnálló, nyílt, független, mel
léktekintetek és személyeskedő polémiáktól ment 
nyilvám dási közege v o l t : ez lesz a jövőben is !

K érjük a t. közönséget szíveskedjék becses 
támogatására továbbra is m éltatni oly lapot, 
melyet arra m ár öt éven át érdemesnek talált.

Előfizetési teltételek :
J u l im  — sept. . . . 1.30
J u lim  — dec. . • 2.50

Baján , 1878. juniushó-

H onfiúi tisztelettel
a k i a d ó h i v a t a l

Bácsmegye és a Budapest-Szaloniki vasat.
A líougressus befejezése ó ta  újólag napirend

re került, a B u d a p e s t -Sza lonik i vaspálya  kiépí
tésének kérdése ; még pedig ez alkalommal a fél
hivatalosuk nyilatkoznia után ítélve oly alakban, 
hogy már vállalkozó is ajánlkozott a kiépítésre 
s igy a megvalósítás, így vagy amúgy, de semmi 
esetre sem (og elmaradni.

A  »Baja« tárcája.
AZ l'XTÁVOZOTTHOZ.

QÖTHE

ál vnlólmn elvesztétek 
TuvatUntél kedves létek!
Pedig szavad édes liánja 
Lelkem most is egyre hallju.
Mint a vándor napkeltével 
Az égbe hiába néz fel,
Hogyha kéklü magasában 
Kis pacsirta zeng magúban :
IJgy tekintek én opedőn,
Tói uz erdőn, túl az erdőn 
S csak téged liiv minden dalom :
Uh jflj vissza szép angyalom.

Erőül Dániel.

Az érzike szerelme.
Beszélj-.

Irta Taubor llóbert.
Folytatás.

Nem kis tisztelettel tekintettem én mindig a je
les, „Niam NiauiM törzsbelieket, mivel azon okos tör
vényt hozták, hogy minden fojedelemválasztáskor, a jó 
étvégygyal bírók és szukácstudoraúnyban jártasak bír
janak elönynyel.

fis van is sok a dologbnn ! ? ki jó étvágygyal bír 
nem ér rá gonosz dolgokban tejét törni, lm van valami, 
mivel csillapituná éhségét.

Mert az ember csak nem tagadhatja meg a mon

Már Berlinben tárgyalások folytak ennek 
kiépítése érdekében a török és a szerb meghatal
mazottakkal, s ti tárgyalások a felhivatalosok tu 
dósításai szerint ma már annyira előrehaladtak a 
bécsi ballplnf7ou ’.ogy már rövid idő alatt kész 
m unkálat teks^i,* előttünk.

A hirmpolí e tudósítások vétele ó ta  telve 
vannak különböző konbinác/.iókkal, s még az egyik 
pl., hihetőleg az osztrák ál lám vaspálya meg' 
bízásából és érdekéből, — mindenáron a K ikin-  
da-Becslcerelc-Belgrád közötti legrövidebb és leg
olcsóbb pálya kiépítését sürgeti : addig mások 
Eszék és Pécs érintésével már csak azért is a 
D una jobb partján  való vasútépítésnek adja e 
tekintetben az elsőséget ; mert igy ezzel egybe le
hetne olvasztani az esetleg Jivoruik és Szerajevúba 
vezető vaspályát is, melynek hadászati tekintetben 
való szükségességét elodázhatjannak lenni mondják.

Az első tervezet építése ellen elég legyen 
említeni, hogy ezáltal azon idegen társulatnak 
szolgáltatnék k i  kezeinkből a világkereskedelmet, 
mely most is legjövedelmezőbb pályát bírja egész 
Magyarországban ; inig a második tervezet tel
jesen elvetendő azért, mert Pécs és Pragerhofon 
keresztül hazánk megkerülésével Pécsben összc- 
pontosilaná a világkereskedelmet, a melyet pedig 
m inden áron Budapestnek kell biztosítanunk.

A legéletrovalóhb és a reánk nézve is leg
fontosabb kombinatió tellát az, hogy a Budapest- 
szaloniki vaspálya kiépítésénél a kiindulási punt 
B u d a p e s t  legyen, s azután Haja Zombor-Ujvidélc, 
vagy pedig Kunszentmiklós - Báes-Almás-Bajmok- 
Kula-Ujvidék érintésével Karloviczou és Zimo- 
nyon keresztül menjen át Bclgrádba, s innen is

dást, melylyel nz Úristen A d ó m n a k  u föld állatjait 
és mező füveit adá: „Szaporodjanak s legyenek eledül 
néked és utódjaidnak .J

Ila például ama lórii ott az erdő szélen, kinek 
szemei úgy villognak uz éjben, mint. a farkaséi, ha 
téli heteken át koplalva, egyszerre zsákmányt megpil
lant, ha mondom e férfi a helyeid., hogy az éjben los- 
kclödve, otthon ülne kényelmes szobában, párolgó, Ízes 
étel előtte — bizonyos, hogy lelkében oly sötét gondo
latnak nem volna helye-

fis még bizonyosabb, hogy ha meleg ágyban fe
küdve, a jó lakoma utóizóvel szájában, ily gondolat 
jutna eszébe, legfőbb nagyolt nevetne balga képzelő
désein ; de bizonyára nem fogná oly erős elhatározás
sal a közében villogó kést.

A mily sülét, az éjszaka, még százszorta sütétebb 
azon ember lelke és az erdő bármily vadat bir lakóul, 
de egy sem érez magában oly őrjöngő vérszomjat, 
mint e vadállat, melynek alakja emberi.

Hu va'ami nagy Zuologus, Legyük fel hogy Hüllőn 
most ide vetődnék és kérdezte!ve, mely osztályba so
rozza e vadat, melynek alakja emberi, de dühe állati 

- mozdulatai emberi mozdulatok, de eszméi egy éhes 
byeita gondolati, — annyit mondana a tudós! Classi 
bimanum, ember (homo linei) tökéletes ember két. 
szenvedély uralg felette: féltékenység és bosszúvágy."

Nem egészen tiz lépésnyire tőle áll a vadászlak, 
erdőre nyíló ablaka pedig ép szemközt van vele. Úgy 
tekinthet bele mint egy nagy szembe, mely nem bír
ván titokkal leplezetlenül fogadja a vizsgáló tekin
tetet.

az asztalnál a két nővér ül és beszélget .
„Lébei ? uem e nevet emlitéd mond Oenofeva, 

öli ! ismerem én is ez utálatos férget - és Oenofeva

mét Kragujevácz-Nisch-Wi'anja és a Wardarvől- 
gyün érjen S z a lu  n i k i Imi.

A  Baja-Zombor és Újvidék irány mellett 
szól, hogy it t  vannak a legnépesebb és úgy ke- 
kereskcdelmi, mint közgazdászai és politikai te
kintetben a legfontosabb pontok, s hogy azután 
ezen vonallal Bácsou keresztül össze lehetne kap
csolni a Busnia ocupátiója foly tán hadászati te
kintetből okvetlenül kiépítendő Tovariuk- Zivor- 
üik- Szerajevói’ vagy pedig Cserna- Dobor- és 
Bosznavölgyi vasutat., moly utóbbit ismét a Novi- 
Banjaluka-Szerajevói leendő pályával akarunk 
kapcsolatba hozni.

A  Kún-Szont-Miklús-Bács- Almás-Bajmok-
Kula-Ujvidóki ut kiépítése mellett ismét azon 
igen figyelemre méltó indok küzd, hogy valamint 
a feneketlen sárral bíró Bácsmegyének, úgy a 
feneketlen homokkal bíró Kunságnak sincs egyet
len közlekedési útja, s e mellett még el nem ta 
gadható az sem, hogy ez a legegyenesebb, legrö
videbb is legolcsóbb pálya.

Melyik irányban legyen a vasút építve, a 
felett itt sokat vitatkozni felesleges volna, mert 
utoljára is mások fogják eldönteni ; annyi azou- 
ban mindenesetre bizonyos, hogy bármely irányban 
is legyen kiépítve, Bácsmegye, mint ilyeu, ki- 
mondhatlau sokat fog nyerni s egyik legjogosabb 
és legrégibb óhaja fog teljesedni.

I t t  az idő tehát, hogy ezen irány mellett az 
egész megye, mint egy ember, talpra álljon, s 
hogy az épen küszöbön levő választások alkal
mából minden egyes képviselőnek, taitozzék az 
bármely párthoz, hathatósan szivére köttessék, 
hogy a budapest-szaloniki vasút kiépítése érdeké-

megiázkodott a bennsö irtózat behatása alatt — mélyen 
vésődön e név telkembe cs első sorban áll azok közt, 
kiket ez életben megvetni tanultam.

fis hu nem tudnám, hogy annyira gyáva, tán ta r
tanék tőle, mert sokáig üldözött szerelmével — és mi
dőn megvetöleg visszautasítottam, bosszút esküdött.. (") 
volt az, ki apánknak felfedezd Hugóval való összejövete
lemet utolsó akart ez 'enni, de hála e gyáva fic.zkó 
árulásának, első lépcsője lön, sok könnye! megvásárolt 
boldogságomnak."

A gyáva pedig ott áll, alig tiz lépésnyire és 
minden szava a még mindig örült szerelemmel szeretett 
hölgynek felkor bálcsoljá vérét.

— „Ebből ismerek Arjehru — beszél tovább a 
hölgy — mily ártat.'an lehet lelke, ha nem olvasta ki 
azonnal e vonásokból az aljas gondolatok egész seregét! 
Mily távol lehet szive minden árulástól, ha e vigyorgó 
tekintetből, e Ka i » j e I I e I bélyegzett arcról nem is
mert azonnal az árulóra !“

a hallgatozó vad mozdulattal kapkod homlokához, 
mintha le akarná törülni a bélyeget melyről a hölgy 
szóit.

„fis apánk másodszor is lön e kígyó áldozata, 
másodszor is diadalmaskodott felette a pók ügyes háló
zata. De ez egyszer legalább kitört a kígyó méregfoga 
is és az áldozattal együtt az áruló is elbukott.,,

A hallgatozó gunymosolylyal rázza fejét és ma
gába morog: „Nem igaz! nem igaz! a kígyónak van 
még foga és fogain körül mérge is“ — és végig simí
tott a kés pengéjén.

„A sors keze ránk nehezült, de ? felhőkön át ismét 
mosoly# az ég. Te kis galamb olajfaággal jöttél ma hoz
zám és nem félek többe u sors csapásaitól. Mily nagy 
leeud Hugó öröme, ha haza érkezik — pedig nemsokára



ben váll vetett erővel és minden áron azon leend, 
miszerint az a megyén vonuljon keresztül.

E zt kívánja az ország és a  m agyar fővá
ros jó l  felfogott érdeke, s ezt kívánja egész jog
gal Bácsmegye összes közönsége is, melynek az 
ország érdekeivel összeegyeztethető és összeegyező 
óhaja a törvényhozás által annál is inkább figye
lemre méltatandó, mivel az ország á lta l minded
dig egyetlen egy útja  nem építtetett, mint építte
te tt százezrekbe kerülő országút, számtalan oly 
megyében, hol Bácsmegye vér- és pénzadójának 
alig 10 vtfgy 20 százalékát fizetik s hol a for
galom 1 0 -  20 év alatt sincs annyi, mint Bács- 
megyében.

És hogy a képviselők s a megye egyetem- 
leges fellépésének foganata legyen, már most meg 
kellene ez irányban indítani a népgyülések ta r
tását és a  feliratok menesztését a kormányhoz, 
amiben jó  példával mehetnének elő a szabad ki
rályi városok és a megyei képviselő-testület, ha 
legközelebbi közgyűléseik alkalmával ezt sző
nyegre hoznák, a kormányhoz feliratot küldené- 
uek s befolyásosabb tagjaik által a megye egyes 
községeit vagy legalább kerületeit felhívnák, hogy 
feliratuk mellé sorakozzanak, inig a többi szabad 
kir. városokhoz hivatalból átírnának.

Adjon már egyszer Bácsmegye is életjelt 
arról, hogy vannak érdekei és óhajai ; mert ha 
ugv elhallgatunk, mint hallgattunk a lefolyt tiz 
éven át ; ha úgy nem mozgunk saját érdekeink 
mellett, mint eddig nem mozogtunk : akkor még 
a /t kell utóvégre is megérnünk, hogy uljcdésbe 
megy rajtunk eme közmondás: szemesé a világ, 
vaké az alamizsna.

S nehogy magában a megyében visszavonást 
és félreértéseket okozzunk, legtanácsosabb lesz 
általán a megyei érdekeket hangsúlyoznunk s a 
kiépítendő pá lya  irányánál a méltányossági te
kintetese tis jigyclemhc vennünk. A vasút utoljára 
is nem érinthet minden községet, nem mehet el 
miuden ablak alatt ; nyugodjék bele tehát ebbe is 
mindenki abba, hogy menjen arra, amerre legtöbb 
érdekeket kielégít.

Igen természetes, hogy Bajára és vidékére 
legjobb lenne, ha azt közvetlenül érintené, s ha 
lehetséges, ezt fogja leendő képviselőnk szor
galmazni és pedig azért is lehető legnagyobb

érkezik — és téged itt talál. Bár csak már itt volna!“ 
És (íenofeva örömtelién tapsolt piciny kezeivel.

„Én is azt óhajtóm!" mormog a liallgatozó. És 
mini lm e kettős kíváncsiságnak varázsereje lett lett 
volna, léptek hallatszottak az erdei utón; a léptek a 
kunyhóhoz közelgőnek. A leskcledü eltávozott az ablak 
túl, óvalosan lépdelt a pázsiton végig és mintegy száz 
lépésnyiie a kunyhótól faderék mö ’é lapult és várta a 
a jövevényt.

A mint ez a fához ért, sötét alak ugrott elő — 
még ideje sem volt az ismeretlen lény mibenlétét meg
határozni, és a kés már mélyen fúródott mellébe.------

A gyilkos lehajolt áldozatjára — e percben bukkant 
ki a hold a felhők megöl és elözönlő lényével az erdei 
rónát —. A hal Ura talált réinületcscu felkiáltott és e 
kiáltás visszhangzott az erdő mélyében.

„Rabbi Joehanau ! és nőm ! öli Istenem !
A kiállásra megnyílt a kunyhó ajtaja és kél hal

vány női arc/, tekintet elő ; a lámpa fénye kísérteties 
loliognssal világított az erdő mélyébe. A gyilkos megré
mült a látványon — egy ugrással benn termett az erdő
ben s megriasztott vad módjára törtetett a zóldülü bok
rokon keresztü l.--------------------------- —

Két perezczel később szomorú jelenet színhelye az 
erdő. Egy vérrel borított férfi mellett kél kétségbeesett 
hölgy térdelt. a férfi görcsös mozdulattal emelkedett 
karjára, u vér patakban ömlött sebéből, mellette hevert 
a sebéből kihúzott, kését a. hold-ugár megtört a kés 
pengéjén. (Jda húzta magához neje fejét és szaggatott 
haugon sutlogá fülébe : „Ne keresd gyilkosomat az. . . .  
apád vult.“

És ezzel visszahallott a földre óa meghalt,
(Folyt, kov.)

buzgalommal, mert valóban szivén hordja a vá
ros érdekeit.

Ez esetben azonban a Dombovár-Baja-Sza- 
hadkai vonal mihamaráboi kiépítését kell váro
sunknak és leendő képviselőnknek már a másik 
vonal irányának megállapításánál mintegy viszony
lagosan kikötni és szorgalmazni, s ha ez meglesz, 
közvetve hár, de mégis ki lesznek érdekeink elégít
ve ; mert a két vonal átmetszésénél könnyen 
lehet majd állomást kieszközölnünk s igy Budapes
téi és Belgáiddal is közlekednünk.

A zért hát sorakozzunk, s adjuk meg Bács 
megyének az első lökést a  Budapest-Zimony-Sza- 
loniki vaspálya  ügyében való felszólalásra.

Dimidium facti, qui bonc coepit, h a b é t!

K előtéri.

Kiadói kérelem.
Az előfizetés- és hirdetési összeggel 

még hátralevők tisztelettel felkéretnek 
tartozásaik mielőbbi beküldésére, hogy 
mi í b  kötelezettségeinknek eleget tehes
sünk a  ,,Baja“

kiadó tulajdonosa.

h í r e k .

~  Meghívó. A Latinovics-párt ma délelőtt 
10 órakor k ö z g y ű lé s t  ta rt a „Bárány0 ven
déglő nagytermében, melyre mindazon t. választó
polgárokat, kik pártunkhoz tartoznak, tisztelettel 
meghívja

a bizottság.

Érdekes. Á G álpárt némely tagja már 
három hét ó ta  személyeskedő és teljesen alapta
lan támadásokat intéz a Latinovicspárt egyes 
tagjai ellen nemcsak hely hon a „Bajai Közlöny "- 
ben, hanem a mi sokkal több, az országos sajtó
ban is idétlen módon pellengére állít minket : s 
most midőn a „Baja" múlt csütörtöki számában 
némely keserű igazságokat — de nem személyes
kedő sértéseket — szemökre lobbantott „tü
zet" kiáltanak, holott mi békével tűrtük valóban 
gyalázatos és alaptalan támadásaikat, de mi ezt 
tehettük, mert a mit ők nekünk mondottak az 
nem igaz s igy mellőzhető, de a mit mi nekik 
mondottunk az igaz, s azért ja jdultak fel.

—  fogynak a Gál-párt zászlói. Minél in
kább közeledik a választás napja annál inkább 
fogynak a G ál-párt zászlói : eddig 7 lett. behúzva. 
— Ma lesz a G ál-párt közgyűlése a szigeten ; 
remélhető, hogy igen nagy számban lesznek jelen

a nem választók !

—  Betörés. A vásárt megelőző éjjelen eddig 
még ki nem puhatolt tettesek betörtek G ebhárt 
Pál korcsmáros pinezéjébe és 1 f* akó borát kie
resztették ; a szegény ember úgy látszik magán- 
boszú áldozata.

—  Kincsem Blaskovcs Ernő liircs lova - 
ez évben jun. 2-ig kilonczszer futott, mindig első 
volt s 25,597 frt, nyert. Eddig összesen 37-szor 
indult s az összes nyeremények mennyisége — a 
tiszteletdijak s magánfogadáson kívül — 127,881 
forintra rúg.

—  Lord Beaconsficldhez a múlt héten, mi
dőn rosszul érezte magát, Gorcsakofí nevében egy 
orosz küvetségi tag ment. cl, egészsége irán t kér
dezősködendő. A lord megköszönte a kérdést s 
mondá, hogy nyugalmat ajánlanak neki csupán, 
de orvosságot nem szed. „De egy kis c z i p r u s i t 
csak mégis bevesz mylord", mondá tréfásan a 
fiatal attaché, „főnököm úgy vélekedik, hogy ez 
nagyon erős szer. mely idővel meg is árthat."  
„Oh !“ mosolygott a lord, „a hcrczeg azt hiszi ? 
Nos, igaz, de kérem legyenek nyugodlak. Mondja 
meg neki, hogy Pro Bafum esi."

- Követválasztási mozgalmak megyénkben;
Alm ási kerületben ifj. Báró liudics József 

van felléptetve.
Kulán  Kármán Bajos fog valószínűleg meg

úsztatni.
Zomborban  a szabadelvű párt hallomásunk 

szerint Barthal József ügyvédet léptette íel.
O-Becséröl értesülünk hogy ott, küzszeretben 

álló Popovifs Vazul újvidéki kir. ügyészt szándé
koznak felkérni a jelöltség elfogadására. Csak a 
mennyiben el nem iogadná lépteinek föl Szemző 
Gyulát.

Palánkán Funták Sándor.
Hódságon Rónai István megválasztatása va

lószínű.
A z A pa tin i kerületben újból felléptetett 

Schmausz Endre, el lenjei öl tje Szemző János.
A  kn lp in i kerületben alighanem ismét Di- 

mitrievits Milos lesz a képviselő.
A tite.lt járásban Sztratinovils Tódor kir. al- 

biró lép fel szabadelvű párti programmal; elleu- 
je löltje Dr. Y^ucsctics Illés lenne.

— Szerencsés menekülés. S z é n  t m i h á I y i 
Sándor győri ügyvéd családjával együtt Parisba 
volt utazandó. Münchenben azonban nem kis bosszú
ságára lekésett a vonatról. De vajmi nagy volt 
öröme, midőn másnap olvasta a hirt, hogy azon 
vonat, melyről ő lekésett, kisiklott a vágányból) 
melynek folytán 14 ember veszté el életét, ezen
kívül pedig számosán súlyosan megsérültek. — 
Mondja aztán valaki, hogy nem működik gondviselés^

— A  persa sah s a  budapesti rendőrség. 
Köztudomású dolog, hogy a persa sah székváro
sában rendes rendőrséget szándékozik szervezni. 
Mint a P ester Journalban olvassuk, ezen rendőr
ség szervezésére egy itteni rendőr hivatalnok Fischer 
Lajos is ajánlkozott, ki táviratilag kapott elutasító 
választ azon megjegyzéssel, hogy Persiában a rend
őrségnek a bécsi minta után kell szerveztetnie. 
Egy hir szerint, melyért nevezett lap a felelőssé
get el nem vállalja, a persa sah a fent említett 
a jánlatra úgy nyilatkozott, hogy : „Oly rendőrsé
günk már régen van Teheránban, a milyen a 
budapesti." Si non é verő . . . .

— A  csalán használata. Nálunk a csalánt 
rendesen egészen hasztalan növénynek tartják, s 
azért ki is tépik a földből, ahol mutatkozik. Svéd
országban ellenben a csalán már régi idő ó ta jó 
marhatakarmányul szolgál, s azért nagyban t« r- 
mesztetik. -  De valóban a csalán a m arhate
nyésztésben igen alkalmazható, mert mindenütt, 
még a legtermőketlunebb földön is díszük, sem
mi ápolást sem kíván, minden kedvezőtlen időjá
rást kitart, magától gyarapodik, s egy nyáron 
5 —G-szor sarlózható; továbbá a csalán sokkal 
gyorsabban fejlődik, mint minden más takarmány
növény. A  tehenek igen szeretik a csa lán t; ta 
pasztalva lett, hogy azok, melyek különösen ezen 
növényből táplálkoztak, sokkal több s emellett 
Ízletes tejet adtuk. — A tehenek a friss csalánt 
nem eszik, hanem sarlózús után pár órát hervad
ni kell hagyni, akkor igen szeretik, mert azután 
a tüskék nem hatnak. Az által, hogy főtt és vá
gott csalán levelet a tyúkoknak adunk, több to
jást kaphatunk ; továbbá ezen takarmáuynyal ha
mar lehel ludakat és kacsákat hizlalni, amint ez 
Elzászban történik. Épp oly jó, fiatal pulykák ne
velésénél csalánt takarmányul használni. Végre a 
lókereskedők is használják a c sa lán t: az eladan
dó lovak takarmánya közé keverik, mert ezek ez 
által fényes szőrt kapnak.

—  F/redeli házasságkötés, Mendelsohn Mózes 
híres bölcsész és Bessing barátja a természet ál
tal igen rú t külsővel áldatott meg s daczára min
den rútságának és púpos hátának, mégis valóban 
gyönyörű és szeretetreméltó kis feleségre te tt 
szert. A házasság igen eredeti módon jött létre. 
Mendelsohn egy alkalommal Bcssinghcz utazván 
Wolfenbüttelrc, néhány napig Hamburgban tartóz
kodott, ahol Gugcnheira gazdag bankárral s leá
nyával ismerkedett meg. Visszatérvén Bessingtől 
ismét néhány napig Hamburgban mulatott. A bau-



kár nagy tisztelője lévén Mendelsolmnak, kinyilat
koztatta előtte, hogy legforróbb óhaja benső köte
lékkel őt családjához fűzni, (le mindhiába, mert 
alaktalansága kívánsága teljesülését gátolja, miu
tán az leányára igen kellemetlen hatással van. 
Mendelsohn mielőtt elutazott volna, engedőimet 
kért a bankártól, hogy leányától búcsút vehessen. 
Az atya szívesen beleegyezett s Mendelsohn a 
fiatal hölgy lakosztályába távozott. A lig lépett a 
szobába a hölgy elébe jö tt s mintha szándékát 
tudta volna, a / t  kérdezte M e n d c l s o h n t ú l :  
„Hiszi ön , hogy a házasságok az é g b e n  
köttetnek." — „Minden bizonynyal." Azt mond
ja  Hafiz a bölcs persa, hogy mielőtt egy fiú meg 
születik, a mennyekben megmutatják neki jöven
dőbeli nejét. És akarja tudni, kit mutattak nekem ? 
Önt kisasszony, — mindamellett ön akkor nem 
volt oly szép mint jelenleg. Oh ! nem. Önnek egy 
utálatos púp volt a hátán s én ezt nem nézhetve 
felkiáltok : Nagy Isten ! ezt. csuk nem lehet tűrni, 
s rögtön esedeztem a mennyei atyánál, hogy ez 
utálatos púppal engem terheljen meg. Kérésem 
meghallgattatott, s ezért viselem most én e púpot, 
mely miatt önnek tetszését megnyerhetni nem va
gyok szerencsés." Az ifjú hölgy megilletődve 
hallgatta e szavakat és kibékültén, mosoly közt 
nyujtá oda kezét. Nemsokára azután a szép és 
gazdag Gugenheim kisasszony Mendelsohn boldog 
nejévé lön, — és látva férje szép lelkét, mitsem 
törődött annak külsejével.

— Assicurazioni Generáli. Folyó hó 12-éli tarta
tott meg Triesthen az „Assicurazioni Generáli" részvé
nyeseinek közgyűlése. Ezen, csaknem egész Európában 
elterjedi, fényes és szilárd alapon nyugvó, hírnévnek ör
vendő biztosító-társulat immár túlélte áldásdus műkö
désének 40-ik évét, s teljes megelégedéssel emlékezünk 
vissza ama eredményekre, melyeket ez intézet 1877, év
ben ia megél t. A társulat által űzött egyes biztosítási 
águkat illetőleg a tűzbiztosításnál a készben bevett ju- 
talékdijuak 407,,-ka 1.411.543 frt Oö krban díjtartalék
ra, és átbozntra ö l,233 Irt 17 kr, az 1876. évi
I. 396.144 Irt 75 kr, illetve 98,031 fi t 51 kr. ellenében az 
1877. évi december 31-én folyóban levő károk fedez, sőre 
elbelyeztelett. — A függőben maradt károkra való tar
talék az elemi ágakban 680.271 Irt 13 ki t. tesz. A dijje- 
gyek és a jövendő üzlelévekben beszedendő díjösszegek
II, 466. 902 Irt 96 ki t tesznek, ellentétben az 1870. év 
végével eredményezett 11.210 541 fit 30 krral, s ez 
összeg a mérlegszám Iából tökéletesen kihagy n tott.
Az életbiztosítási osztály tartalékjai 13,720 957 Irt 79 
kr, ellentétben az 1870 ki 13,101.091 irt 03 kihoz, s 
vonatkoznak 57,521,301 írt 95 krra rugó tőkékre és 
299,309 frt 70 krnyi életjáradékra 38952 darab bizto
sítási jegyekben. A túlélési biztosítások kiválasztása 
után az év végével érvényességben maradó halálosetrei 
biztosításra szóló tőkére 18% tartalék eredméiiyeztetott.
A függőben maradt károkra való tartalék 108,972 Irt. 
51 kr. A nyereségi tartalék az előévi 1,064 384 írtról 
1,675.233 frt 70 krra rúgott. Az 1877. évben a készben 
levő tartalékok 084.892 frt 12 krral gyarapodtak sösz- 
szesen 17,794.212 frt 25 krt tesznek, ellentétben az 
1876. évi 17,109 32 0 frt 13 kr. összeggel. A társulat 
rendelkezésére áll továbbá egy 4,200 UOU frtnyi alap
tőke s az évenkinti díjbefizetésekből az elemi osztályban

7,500.000 Irt, az életbiztosítási osztályban pedig f ,500.000 
Irt remélhető. Az 1877. évben 15,729 kárért kifizetett 
0.488,909 frt 80 krral a társulat által íonálláaa óta károkért 
kiíizetelt-üsszeg 122,988.891 irtot tesz ki. A közgyü'és ha
tározata folytán az osztalék minden egyes részvényre* 122 
frank aranyban lett kiszabva. E számok elegendő bi
zonyságot adnak arról, hogy c régi, jó hírnévben ré
szesülő társulat nemcsak hogy sok ezreknek mindig 
növekedő bizalma által tiszteltetik, de hogy vezénylete 
a vállalat érdekeit is szintoly tapintatosan mint ered- 
ménydusaii kezelendi.

D  un a ff ő z h a j ó z á s i  t á r s u l  at

posta- ős személyszállító hajóinak

niciaetr^gM l j<%
Hajáról liinlapchtn-: miliőnként, kivéve! pénteken, regeli 4 

órakor, és naponta il. u. 3 órakor.
linjóról M ohácrn naponként, kivéve hétfőn, reggeli fi óra 

kor, és azonkívül naponként esti 8 óra
kor.

„ Zimuiiyhn : naponként, kivéve hétfőn, reggeli fi óra 
kor.

,  Oreovárn : szerdán és szombaton reggeli fi óraluo

Ez intézet czélja az, hogy a jómódú családok gyer
mekeire nézve lehetővé váljék a házi nevelést egyesíteni 
a nyilvános oktatással s az ifjúságot, alapos képzés állal 
keresztülvezetni a középtanodák nyolc/, osztályán s lel
kiismeretesen előkészíteni a magasabb tudományok 
megszerzésére- melyeket a legfőbb tanintézet, az egye
tem nyújt.

Az intézet újonnan szervezett tanári kaia orszá
gosan ismert jeles taníérfiakból áll. kiknek nevei meg
jelölik a nevelési irányt s biztosítékot nyújtanak az in
tézetben uralkodó szellemről. Tanügyi igazgató: dr. 
Karoly György Hugó ; tanárok illnrniiyovwzky Ignác/., 
dr. Clierveu Flóris, dr. Corznii-Avemlnno Gábor, 
llarrarli József, Köptouly Sándor, Krimz Ferenc/, 
IV'évy László, Novak Lajos, Szavkny Lajos, dr. 
Szárnyéi József stb.

Taneszközeinkhez tartoznak a gazdagon berende
zett természettudományi és természet rajzi gyűjtemé
nyek, valamint a kiváló figyelőmmel összeállított könyv- 
iái1, mely magában foglalja az ifjak szellemi erejét meg 
nem haladó minden jelesebb termékét a nemzeti és vi
lágirodalomnak.

Súlyt fektetünk arra, hogy az intézet növendékei 
a német, franczia, angol és olasz nyelvekben is alapos 
oktatást nyerhessenek, s e nyelvnek bármelyikét elsa
játíthassák.

A tornászat, tánc/,, zene, vívás, úszás és lovaglás 
külön mesterek által tanittatik.

Az intézet növendékei lehetnek: I. bon lakók, 
kiket a t. szülök vagy gyámok egész ellátásra adnak az

l '/ . l c t !  lllllositílN .
Haján, 1878. július 27-éu.

Ifuza uj 8.60 zab 5.40 bab 9.50 árpa 5.20, rozs 6.10 
kétszeres 6. köles 7.1 0 kukorica 6.

Az árak 100 kilogr. után.

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

207. sz. a.

Árlejtési hirdetmény!
A helybeli állami tanitóképezdébon a  t a n u 

lok  k ö z ,ta r tá s a  az 187% -iki tanévre zárt aján
latok utján bérbe adatik.

Az ári ejtési feltélck ugyanott betekiuthetők. 
A válalkózni szándékozók 300 oszt. értékű forint
tal ellátott zárt ajánlataikat nyújtsák be f. évi 
augustus hó G-ikának d. e. 10 óráig az intézet 
igazgatóságánál, minthogy később érkező ajánla
tok nem lesznek tekintetbe vehetők.

K elt Baján, 1878 julius 26-ikán.
Az igazgató tanács megbízásából

D r. Bar fach Samu,
igazgató.

intézetbe; 2. leikos/,fosok, kik, hogy otthon nélkülöz
hessék a házi nevelőt, egész nap az intézetben marad
nak a rendes felügyelet alatt, s ebéddel és uzsonnával 
is ’el láttatnak ; 3. bejárók, kika rendes tanórákon az 
oktatásban részesülnek.

Megjegyezzük, hogy az előkészítő osztályba kisebb 
növendékek is fölvétetnek, kik előképzést nyernek a 
gymnasiumi vagy reáliskolai osztályokba való fölvételre.

Gondoskodtunk, hogy nz intézet újonnan beren
dezett helyisége (váczi-körút 54. s/.., I. emelet) a testi 
és szellemi nevelés minden igényének megfelelő legyen ; 
tágas, díszes tantermek, nappali s hálószobák a szük
séges kényelem eszközeivel teljesen el vannak látva s az 
intézetnek saját rendelő orvosa van.

Ama bizalom, nmlylyel a t. szülök és gyámok 
intézetünket rövid háromévi fennállása alatt, megtisztel
ték, emeli önérzetünket, s arra ösztönöz,, hogy a neve
lés és oktatásügy emelésén kétszeresen fáradozzunk és 
midőn ezt nyíltan valljuk, ajánljuk a t. szülök és gyá
mok figyelmébe intézetünket.

Teljes programmal egyszerű levélbeli megkeresésre 
az intézet igazgatója szolgál, kivel a szünnapok alatt 
időlegesen értekezhetni az intézeti helyiségben, és pedig 
augusztus 4-ig az eddigi helyiségben fa nemzeti színház 
palotájában), augusztus -l-tfil pedig az uj helyiségben 
(vnczi-küriit 54. sz., I. emelet.).

László Mihály,
nz „Országos köznevelési egyesület" nyilvános közép

iskolájának és nevelőintézetének igazgatója.

Cs. kir. szab. által, biztosító-társaság (A ssicurazioni G eneráli) Triestben.
Negyven hatodik számadás A nz 1877 ik évre az életbiztosítás kivételével valamennyi üzleteket átiílelvc.

Az

o r sz á g o s  k ö zn ev e lé s i e g y e sü le t
budapesti nyilvános fogymnasmma-, főreáliskolája-, és nevelőintézetében

a jövő tanév szeptember lió 7-én veszi kezdetét, melyre n lieirntások Augusztusitól 17-től szeptem
ber 5-ig délelőtt és délutáni órákban történnek.
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Trieszt, 1878. junius 24.
Iroda Budapesten «/. Intézel házában, üorotlyn-iitczii 10 A c*. k. nz. Asni-rum/Jonc Generáli iiingynrorH/.ngi ffl ügynöksége LI.I.LNULHGLR, KRKI.I.WITE, RÓTT.



F i l l é r  M i k l ó s
egyedüli vezérügynöke

JOHN BACKER, B. KITTMER és ED. HUMPHRIES
világhíre é s  legnagyobb rosta g y á ro so k n a k

ajánlja u t. o,z. gazdaközönség figyelmébe.

JOHN BACKER és B. KITTMER
3iB.alS.Jin. U i & p h z t l ö

(eredeti angol, legújabb javított s kitűnő azelelö osztályozó s üszögválasztó rostáit Ed. Humphrier (javított Cooch) m’iiőségji 
[árut készítő jeles rostáját 8 0 0 - 1000 mázsa napi munkaképességgel — Továbbá a legjobb és legújabb franozia O B Z ta ly o zo  (trieur*)y 
>gépeit 5 legelsöbb rendű franczia gyárosoktól nevezetesen konkoly, vadborsö, bükköny, árpa és zab kivalasztásaia / 

Azou kívül más nemű legjelesebb gazdasági gépeit, — Iroda, kiállítási csarnok, raktár és javitó műhely : *
jliécsben, III. Hragerstrassc 13. Hotel Hungária (Árjegyzékek bérmentve.) Budapesten IX. lillő-iit 12 s/.- „Kli/.telek„j

VMJ*UW«1 Ajánljuk v«4v»

Elsinger M. .
Becs, Neubau, Zol

. és fiai
ergasse 2

niim oi jótékony intérrl u l .  iránitól
OBász. királyi szabadalmazott gyárának 

legjobb ón legajónlatniméltóbb

e s ő  I c ö p ö n j r e i t ,
itocsilatarc p y t á i i ,  ágTlictéteil. sátorlennéit.

p  f  M  M  |
e l' I rr f  I I  h 7fK  rendszerre ké-seplo gépeket s s s

éltemért legjobb kiállitt Hsai, könnyű járattal és nagy mun
ka kój>t!XBó(rBel ti légin tinyosabb árakon.

Megbuhald ügy tiv ökok kerestetnek, isméi eladók
nak magas jutalék. Megbízások .czime:
N i. .Mayf’nrtli et Comp. ^laschlnen l'nbrik Krimk- 

9 j.r» fú r t  n Ultin.
Nyom atott Nána.y Lajos könyvnyomdájában Baján!




