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H onfiúi tisztelettel

a k i a d ó h i v a t a l

A keleti vasúti csatlakozásokról.
(U — k)M intsok másban, úgy a vasúti vonalak ki

építésének kérdéseiben is megszokott bajunk, hogy 
nemcsak a közvélemény, hanem kormányunk is a 
tények ereje által tolatik bizonyos nem kivánt. 
alternatíva elé.

H a mindjárt mindnyájan, a laikus nagy kö
zönségtől egész a kormányi szaktekintélyekig meg 
is vannak győződve pl. arról, hogy új terheket, a 
magyar államnak első sorban csakis oly fő pályák 
létesítéséért szabad magára vállalni, melyek a 
nemzetközi forgalom feltételeit bírják, mint milyen 
a Budapest-Zimouyi lenne, mégis mindjárt eleve 
az irányadó köröket is az események kényszerítő 
folyása olyan irányra tereli, mely eredetileg épen 
nem szándékolt atott.

így ha Bosznia elfoglalása nem épen e mai 
időben jön napirendre, akkor a berlini béke után 
az építkezések terén keletkezendő áramlat bizonj’ára 
elhatározó ig  a budapest-zimonyi vasút megkez
dését sürgette volna.

A  budapest-zimonyi vonal a magyar alföldi 
síkság egyik legtermékenyebb, munkaszerető ma
gyar néptől lakott részét szelné á t  ; folytatásában

A  »Ba,ja« tárcája.

i.
Mikor n Dunánál volt.

H ol maradsz el oly sokára, 
Eltávozott szép babám V 
Érkezésed várva-várvn, 
ülepedek igazán.

Heggel óta álldogálok 
Ablakomnál szüntelen,
De a merne távolságot 
Mindhiába kémlelem.

Nézem ama jegenyéket,
Mily magasra nyálának I 
És hozzájok mérem élted 
Gyötrő nagy fájdalmamat

Fecskét látok fönn n légbeu 
Szállni gyorsan teleléd,
Búr cl vinné röpültében 
Szivemnek izenotéll

A z t  i / e n i :  s i e s s  v i s . - z n ,
Mert váiIában meghasad ;

is az az által megnyitandó egész vidék teljesen 
uj és olyan népfajok által lakott, melyek arány
lag a többihez intensiv termelő és fogyasztó ere
jűek és a kullur áramlathoz könnyebben simul
nának : holott a már tényleg megkezdett Dálya- 
Brood-Serajevoi főleg stratégiai okokból készülő 
másodrendű vonal kevés jövedelmű, elvadult és a 
forgalmi élethez nem érett vidéken vág keresz
tül . M int minden ideiglenes munka hibákban 
bővelkedik : ngy a  hadügjministcrium felügyelete 
alatt e sebtiben készülő ideiglenes szállító pálya 
a romlásnak erősen ki lesz téve 8 a végleges el
készítésnél nem csekély költségtöbbletet mutat föl 
mértföldenként.

Ehhez járul, hogy a vidék culturalis helyze
tére és tényezőire nem igen lesz tekintet és főleg 
a harezoló csapatok minél gyorsabb és rövidebb 
utón való élelmezése czéloztatik majd.

Mint hálózat — kiegészítő rész igazán hasz
nos lenne ; előbb létesítése azonban a fővonalak
nál nemzeígazdászatilag nem indokolható, mert 
nem kecsegtethet, úgy, mint azok, produktív erőnk 
és terményeink nagyban való értékesítésének re
ményével.

A felfogás tisztázására szükségesnek véltem 
e párhuzam állítását, minthogy a magyar közvé
lemény eddig a dolognak estik negatív oldalával 
foglalkozott túlságos rokonszenv a drága határ
vidéki vasutak kiépítésére már csak azért sem, 
minthogy a testvér Horvátország nemcsak vasutak, 
hanem közutak dolgában már eddig is jobban el 
volt látva az anyaországnál — mégis sokan a 
Dálya-Broodi rész kiépítését a jövő nagy actio 
megkezdése gyanánt, a forgalom terén nagy nye
reségnek üdvözölték,

Ehhez járúl a Sissck-novii csatlakozás kér
dése, melyre nézve már nálunk nincs vélemény
különbség. Morvát testvéreink ennek mihamarábbi 
kiépítését különösen erőltetik, mindenféle hamis 
okoskodások alapján még saját kormányunk e lő tt

Pedig hűbb sz ív  nincs számodra 
Itt a kerek cg alatt.

Ali de azt te meg nem érted,
Hogy a fecske mit cseveg,
Sincs is arra gondod néked,
Mint gyötrődik kedvesed.

Te boldog vagy ; nézed ott a 
Szőke Duna habjait,
Még az erdő sötét lombja 
Ilii6 árnyékkal elborít,

Édes perceid úgy folynak 
Mint a Dnua habjai,
Örömeidről dalolnak 
Az erdő madarai.

Ali reám is sötét árnyat 
Borit gyötrő bánatom,
De a remény madarának 
Vig dalát nem hallhatóin

1 ’gy tetszék, hogy megállt végkép 
Az idő gyors folyama, 
s  gyötrő perceimnek végét 
El nem érem már soha.

V ö d i g  m ó l  t  i <  v á r u l ,  i t r y  r á d  V  
Un megjösz u . tudhatom :

is plausibilisnck akarják a dolgot feltüntetni, és 
az akadályok legyőzésére segítségül a hadügy
minisztérium alkotmánypuhiló érveit hívják. Hogy 
miért olyan ügybuzgók, Magyarországon mindenki 
tudja, j-en észre is lehet azt venni, hogy 
nem .rántunk való gyöngédség- és szeretőiből 
történik. Érzik ők azt jól, hogy a Sissck-novii 
vonal — mely Bauyalukán, Serajevon körösztül 
Mitrovicáuál csatlakoznék a török pályához — 
párhuzamosan áthelyezné a kelet piacának és for
galmának ú tját Zágrábon körösztül Bécsig. Ezek
nek virágzását pedig szívesebben látják mint Buda
pestét.

.Érzik továbbá, hogy az általuk kérvényezett 
vasút hamarábbi kiépítése contremiuc gyanánt 
működnék a Budapest-Zimonyira, melynek léteiét 
problematikussá tenné, minthogy annak életerei 
nagy része már előre le lenne kötve.

Mi pedig fajdalom szinte érezzük azt, s a 
horvátok törekviseinek esetleges sikeréhez még 
azon következtetést is kötjük, hogy az nagyban 
elősegíti majd nálunk az osztrák államvaspálya 
befolyását is, a mely szívesebben látja majd, ha 
a keleti forgalom megmaradt része egy rövid 
ICikinda Pancsovai szárnyvonal által kezébe ját- 
szatik és magyarországi uralma még jobban meg- 
erősittetik — mintha oldalán egy hatalmas ver
senypálya keletkeznék, a mely a leszorítással fe
nyegetné.

Reméljük hogy legalább a reális téren nem
zeti politika fog érvényesülni és nem leszünk 
kénytelenek e vitás kérdésben ismét a kénysze
rítő helyzetnek engedni.

Baseli M ihály.

Nem enyhíted szivem kínját,
FII nem űzöd bánatom.

Mert te nem vagy már a régi, 
Megváltoztál, csalfa láay,
Szived megszűnt értein égni, 
Keni is gondolsz én reám.

De légy boldog s hűtlenséged 
Bánni, okod ne legyen;
Átok helyett áldást kérek 
Életedre szüntelen.

S ha álmodban látod érted 
Esdeklő bús képemet,
Hiszed majd, hogy e szív tőled 
Több szűreimet érdemelt 1

II.
( iyászon érzelem .

Szeretnélek nem szeretni, 
Barna lányka tégedet,
Ali mert már halálra gyötri 
A búbánat szivemet I

Kekem nem ad boldogságot, 
Örömet a szerelem,
Szivemen azt mint úgy átüli 
Kinkeresztjét viselem



H Í R E K .
— Plébános választás. Baja varos f. hó 26-án tar

tott közgyűlésén a katholikus képviselők t í e r é n y i  
D á n i e l  főgymnasiumi hitszónok urat egyhangúlag 
Baja város plébánosává válasziák ; ugyan e közgyűlés 
jegyzőkönyvileg fejezte ki elismerését a volt városi plé
bánosnak Latinovics Gábor kanonok urnák, azon lelkes 
ügybuzgalomért, melyet úgy a város közügyei és érde
keinek előmozdításában, mint a tanügy felvirágoztatásá
ban tanúsított.

— Ilymm. Pollerman Bertalan bajai gyógyszertár
tulajdonos, eljegyezte magának Bácsmegye egyik szép
ségét, Kadletz Jakab zsablyai orvos kedves leányát — 
I d á t .  Felhőtelen boldogság frigyükre.

— Jótékonyság. Nyugta Dl írt azaz kilenczvcnegy 
forintról mely összeget alulírott a „Baja" csira fi lap 
szerkesztője T. Margalics Ede űrtől a miskolezi viz 
károsultak részére leendő elküldés végett a városi ig- 
tatói hivatalba hogy átvettem elismerem. Baján, 1878. 
september 25. Latinovics Mátyás, irodatiszt.

— A „Bajau szerkesztősége a sebesültek javára 
tépés, sebkötő stb. adományokat csak péntek reggelig 
fogad el, a midőn is az utolsó szállítmányt fogja útnak 
indítani; kérjük a szives küldeményeket a mondott 
határidőig beküldeni. A hátralevő kimutatást a beküldött 
tépésekről jövő számunk hozza.

—  tícrö és Kovács jó  hírnévnek Örvendő 
színtársulata jövő hó közepén kezdi meg előadá
sait Bajáu. E lőre is a legmelegebben ajánljuk a 
nevezett társulatot a t. színházlátogató közönség 
figyelmébe.

— Vendéglő megnyitás. Lcitschuk Jakab a 
„ Bárány szálloda" bérlője, saját házában (halpiacz) 
lévő és jó hírnévnek örvendett sör- és borházat 
újra átvette, és azt a legnagyobb kényelemmel 
berendezve megnyitotta. Ajánljuk ót a n. é. kö
zönség figyelmébe.

— Hosszú ősz. A Bódog-téren lévő geszte
nyefák egyike másodszor virágzik az idén, a mi 
közmondás szerint hosszú őszt jelent.

— Beküldetett. A  másik helyi lap „Nyílt
téri* rovatában Gy.-tól egy meglehetősen hoszura 
nyúlt .,czáíolat“ (?) jelent meg a „Baja" 41-ik 
számában közzétett „Boszniai hőstett stb.“-féle 
hírre. (Jzikkiró ur egész phrasisait mellőzöm, és 
csak azt mondom, miszerint állításaimat fentartom 
és a többit, bár akarata ellenére is, bízzuk még 
is csak a „bíróságra." Különben is nem a legszebb 
színben tünteti czikkiró ur jellemét azon eset, 
hogy mikor a szegény beteget meglátogatta a kór
házban, a többek közt e szavakkal v igasz talta: 
„L ett volna csak még egy lövésem, úgy most 
nem itt, hanem máshol feküdne." — Még csak 
egy szerény véleményem van t. czikkiró Boszniá
ba való küldözgetésére nézve, t. i. engem oda 
küld ellenséget f o r d í t n i ,  elfogadom, de Önt 
ha oda menne, alighanem — rettentő bátorsága 
daczára — az ellenség f o r d i t  n á meg. — 
U toljára pedig, „St. Gy. V .“ u r n á k  csak azt 
felelem, hogy az ő t  m e g i l l e t ő  c z i m e k e t  
ta rtsa  meg magának, és hogy vele továbbra sem
minemű vitatkozásba nem boczájtkozom. y.— s.

— A  tépésgyü/tő egyesület I. h. 28-ig a 
következő adományokat v e t te : Izr. leányiskola 
1 kgr. 4 dk. tépés 1 ing 33 dk vászon 28 seb- 
kötő. Babocs Gizella k. a. 1 ír t E . Nclla és 
Terka k. a. 53 dk. tépés, A zárdanénéktől 1 kgr. 
24 dk. tépés, Szakál-Bozsek Mariska u. h. 50 dk. 
tépés, Válik Jánosué u. h. 69 dk. vászon, Éried 
Betti u. h. 46 dk. tépés, Csibry Katicza 54 dk. 
tépés, liotfeld Jakabné u. h. 45 dk1 tépés, N. N. 
k. a. 34 dk. tépés, Khon J . család ja 40 dk. tépés.

Miután sebesültjeink tépéssel inkább cllátvák 
mint egyébb sziigségcsekkcl — mint olvasó köny
vek, fehérneműk, dohány, — stb. effélékkel, azért 
bátrak vagyunk a s z í v ó s  közönséget ezekre fel
hívni. Tépésgyüjtő egyesület.

— Mehner Vilmos kiadásában megjelent a 
„Gr. Monté Christo" érdekfeszitő társadalmi re
gény 5. és 6. füzete. Továbbá „A világ ura" 
(gr. Monté Christo folytatása) 5. és 6. füzete. 
Egy-egy füzet ára 25 kr.

— N incs rozsa tövis nélkül. Egy szép kis
asszony — mint a nagyváradi B ihar Írja —  
gyöngéd szerelmi viszont folytatott egy karcsú 
hadnagyocskával. Természetesen a szülők' tudta 
nélkül. Miutketten egy zavartalan óra után cseng
tek, a mely alatt káborithatlauul élvezhessék az 
együttlé t gyönyörtcli örömeit. Az alkalom kínál
kozott. A  kigyú mutatkozott az álmával. Az 
öregek színházba mentek. A  kisasszony betegséget 
színlelve otthon maradt. P á r  perez múlva már a 
kerti lugasban találta ő t a sanda holdvilág, a 
karcsú lajdináut ölelő karjai között. Az öregek 
azonban véletlenül hamarább találtak hazajönni 
a színházból, sem mint azt a turbékoló gerlepár 
szerette volna. A csclszüvénybc avato tt szoba- 
eziezus rögtön jelezte a fenyegető veszélyt, minek 
folytán a kisasszony ártatlan  arczal felsietett., a 
hagynagy ur pedig kerítésen á t a szomszédos 
kertbe ugrott. Hanem itt egy kissé meggyűlt a 
baja. Amint a kukoricza között csendesen meg
húzta magát : egyszerre csak hatalmas puhulást 
érez a háta közepén, inig a nyakára egy bika- 
nyaggatásra term ett vasmarok kulcsolódott. A 
szomszédban ugyanis már régóta tolvajra lesnek s 
a setéiben alattomosan bujkáló alakot a várvavárt 
kapezabetyárnak tartván, a szemfüles kocsis irgal
matlanul racggyomrozta a setéiben. Persze a fél
reértés igen hamar kiderült, de elég későn arra 
nézve, a hadnagy ur egy pár napra szolgálat- 
képtelen legyen.

—  A  „fekete szövetségi tagjainak nevezték 
magukat azok a 1 3 — 23 éves sihederek, kiknek 
fenyitő pőre a prágai esküdtszék előtt most fo
lyik. A fiatal szövetkezük a prágai régi várromok 
között tartották gyűléseiket, inig egy társuk (■ é.

juu. 15-én a rendőrséget nyomra nem vezette. A 
vizsgálatból kitűnt, hogy a szövetség feje Cza- 
pek A ntal könyvkütősegéd volt. A vallomások 
szerint a 39 tagból álló társulatnak nem volt más 
czélja mint A n d r  á s s y gr. miniszter és K  o 1- 
1 e r  bárót, Csehország volt helytartóját meggyil
kolni, mivel ezek az országot nyomják. A  prágai 
esküdtszék folyó hó 20-án kezdte ez ügyet tá r
gyalni, s az államügyész indítványa elhatározta, 
hogy zárt. ajtók mögött tartja tárgyalásait.

— Sajátságos mérgezés. Egy német orvosi 
szaklapban olvassuk a következő e se te t: Egy 
három éves kis fiú szappanbuborékot fújt egy há
rom év óta nciu használt kimosott fapipából. -«  
Egy óra múlva roszul kezdé magát érezni, hányni 
kezdett és elálmosodott. — Másnap roszszabbra 
fordult az állapota és a legügyesebb orvosok sem 
tudtak ra jta  többé segíteni. Negyednapra meghalt. 
A fiú halálát a nikotin idezte elő, mely valószí
nűleg nagyon beleette magát a pipába. A  nikotin 
liaiása tudvalevőleg oly erős, hogy egy csepnyi 
belőle egy erős kutyát is képes megölni.

— A  szerelem sötét verem  Tragikus eset 
történt Tiffisbcu. A  „St.- Petersburger Z ." igy 
ir ez esetről : A  békebirúság titkárja szeretett, 
de annyiban szerencsétlenül, hogy a kedves csalt 
oly föltétel a la tt adta oda szivét és kezét, ha jö
vőjét anyagilag is képes biztosítani. A szerelem 
találékonyságra tanít, és a titkár is találékony 
lett, de nagyon szerencsétlenül. Felgyújtotta a 
törvényszéki épületet, hogy ellophassa a pénztár
ban levő 2000 rubelt, do rajta kapták és most a 
börtönben lehűtheti forró szerelmét.

— Furcsa kúra. Minap délelőtt Nagyvára
don egy vidéki gazda szédült el a nagy melegben, 
a környezete azonnal levette öt a szekérről s a 
Körösbe — lökte. A  „parasztosan" alkalm azott 
hideg viz-kura megtette hatását, mert a jó hideg 
vízben megforgatott gazdurain úgy eszére té rt, hogy 
még botra is kapott, emberségesen megpáholván 
ápolóit.

Kétnejüség. A párisi törvényszék jelenleg 
a kétnejüségnek egy kiválóan érdekes bűnesetét 
tárgyalja. E. Gyula vegyész, 10 évvel ezelőtt 
Francziaországból Canadába ment, otthon hagyva 
Francziaországban fiatal nejét azon ígérettel, hogy 
mihelyt jo állomásra szert tesz, azonnal hazajön 
s magával viszi nejét. Egy ideig sűrűn adott h ir t 
magáról, egyszerre azonban maga részéről teljesen 
beszünteté a levelezést., jóllehet neje számtalan 
levelet küldött utána. Ezen makacs hallgatásnak 
meg volt a maga oka. E. ugyanis Ganadában egy 
föld illőjére akadt, kinek szép kis vagyonkája is 
volt, akinek ö aztán udvarolt, míg nőül is vette.
A Francziaországban maradt nő öt évig hasztalanul

Mért nem lelek megnyugvásra 
Szép szemeid mosolyán ? 
Melynek napderült sugára 
Melengette süt reám.

Mért látok e napszemekben 
Egy sötétlő föllogct,
Melynek éji árnya engem 
Gyászra, búra integet ?

Oh a multi mért én feledni 
A múltat nem tudhatom?
Mély sírjából miért kel ki 
Eltemetett bánatom?

Hiába sut rám szemednek 
Kapderűje, melege,
Rám mered múlt keservemnek 
Éji rémkisértclc.

Te okoztad régi búmat,
Te, kit én úgy szeretek,
Te talál az, ki feldúltad 
Nyugalmas szivesöndemet,

Ah de most hiába kérem 
Vissza tőled nyugtomat.
Nem adhat szerelmed nékem 
Máit, csak ujabb kínokat.

Oh ne játszszál többet igy a 
Szerető szivtel, leány,
Téged is gyötör majd kínja 
Néha csöndes éjszakán I

Nincs nyugtok a gyilkosoknak I 
A megöltek árnyai 
Éji rémek gyanánt szoktak 
Álmaikra rontani.

Gyilkos az is, ki megöli 
A szerető szív csöndét,

Mert ily szív többé nem leli 
Az életben örömet.

Ilyen holt e szív, részére 
Öröm itt már nem virul,
Mint a sir örök lett éje,
Melyre hajnal nem pirul

III.

A csalódott.

Méltatlanra pazaroltam 

Szivem nemes érzetét,

8 nevemen most egy szenny lolt van, 

Lealazó és setét,

Hanem azért most is fönnon. 
Büszkén hordom homlokom,
Mert nem vádol semmiről sem 
Tiszsta, jó öntudatom.

Lelkem olyan mint a csermely, 
Melynek mélye tiszta, szép,
Bárha a szél porral, szcnyuyel 
Behordotta fölszinét.

Szórjatok rám minden szonnyet,
Én nyugottan viselem,
8 bármily mélyen nyög és szenved, 
Nem mutatja kebelem.

Ah igaz, csalódtam szörnyen I 
De, vétkem csak ebben áll,
Am csalódni nem oly szégyen, 
Miként csalni — ugy-c bár?

IV.

Elmúlt szerelem.

Azt hivéd, hogy mindörökre 
líuhliú tetted szivemet,

K hogy li.i elhagysz, ii kín terhe 

Sírba tas/it, eltemet.



várt férje visszajüveteléro, minthogy az azonban 
semmi életjelt nem adott magáról s a hatósági 
nyomozások is eredménytelenek maradtak — K. 
ugyanis inás nevet vett föl Canadában —  a nő 
engedélyt kapott, hogy újra férjhez mehessen. 
Nem rég azonban E . Gyulát és második nejét 
honvágy lepte meg : visszatértek tehát Franczia- 
országba és Pürisban telepedtek le. E ., hosszú 
távollétc daczára, ta rto tt tőle, hogy fölismertetik, 
a miért is azt az ajánlatot tette nejének, hogy 
menjenek inkább valamely tengeri városba lakni. 
A nő kereken visszautasította ez ajánlatot, s kije
lenté, hogy Parisban akar maradni. Ezen időtől 
fogva a házastársak között folytonos viszály ural
kodott. A férj ivásra adta magát és egy napon, 
midőn részegen jővén haza, neje heves szemrehá
nyást te tt neki, kijelenté, hogy nem ismeri ö t el 
nejének. Azután csakhamar kiegészítő vallomását, 
és a nő, ki nem vonhatá kétségbe annak valósá
gát, föladta férjét a törvényszéknek. A vizsgálat 
megindittatván. E . Gyula elfogatott. Első nejét 
pedig, ki a Saone-et-Loire megyében lakik, rögtön 
értesítettél; az esetről, megidézve ö t Parisba, hogy 
o tt a szükségelt ielvilágositást a törvényszéknek 
megadja.

— Önkénytelen tolvaj. A  Gorriero Piasau- 
tinoban olvassuk a következő mulatságos kis tö r
ténetet: „X, ur rendesen 11 éra felé szokott ha
zatérni, minthogy estéit a színházban vagy a ká
véháziján tölti el. A  minap azonban, midőn hazatért, 
még alig volt kilenez óra. Két barátja kisérte. 
Nejének, ki maga nyitott neki ajtót, azt monda, 
azért jö tt haza ily korán, mert egy hitelt érdemlő 
egyén biztositá Öt róla, hogy hazában tolvajok 
vannak. Ü most ezen tolvajokat nyakon akarja 
csípni, e czélból hozta magával barátait, is, hogy 
ezek szükség esetén segiiőségére legyenek. Fele
sége, egy kedves, huszonöt éves nő, e szavak hal
latára halúlsápadt lett. Minden áron rá  akarta 
venni férjét, liogy szükségtelen a kutatás mert itt 
nem já r t  senki. De a férj hajthatatlan maradt ; 
bezárta az a jtó t és barátaival együtt hozzá láto tt 
a kutatáshoz. Néhány perez múlva, egy ruhatartó 
mögött, csakugyan ráakadtak egy '/. nevű urra, 
aki nem tudván igazolni uttlétének okát, tolvaj
nak engedő magát tekinteni. A házi ur aztán 
ilyen dilemmát állíto tt löl neki : „Vagy írjon ön 
alá azonnal egy 20 ezer frankról szóló váltót 3 
havi határidőre, amely összeget én aztán a meu- 
hely javára fogok fordítani, vagy pedig rögtön 
két rendőrt hivatok és elfogatom out. mint egy 
tolvajt.* Z. ur, ki — mellesleg mondva — elő
kelő állást foglal cl, elfogadta az első föltételt cs 
aláírta a váltót.

A  jó l Őrzött kanczelldr. Bismarck hcrczeg 
jelenleg tudvalevőleg Gasteinban időzik. E zt előre 
bocsátva, i t t  adjuk a következő kalandot, mely 
egy touristával történ t, ki azt következőleg be
széli e l :  „Augusztus 3-án Wildbad Gastcinból 
l lo í  Gasteinba mentem két azon vidéken lakó ur * S

Igaz : éu is azt gondoltam :
Soha sem feledlek e l!
Hogy utánad örök kínban 
Fog zokogni e kebel.

l)e csalódtunk : íme nézzed 
Már nem ejtek könyökét,
Nálad nélkül is megélek,
Sőt boldog is lehetek.

Elmehetek kőzetedben,
S szivem uyugottau murád ;
Itégi lázam elfeledtem,
Régi lángom lelohadt.

Kezem, iszom, alszom is jól,
Sőt mulatok, nevetek,
Nem is hallják ajkaimról 
Soha a te nevedet.

Egy van mégis, a mi olykor 
Ihira kelti lelkemct:
Hogy csak megvetéssel gondol 
Kád, kit egykor szorotett!

Kerekes András.

kíséretében. Wildbad Gastein tanítójn, Mihaczek, 
elkísért bennünket s minthogy az iskola előtt 
mentünk el, megkért, hogy várjunk reá néhány 
pillanatig, inig ö az iskolába betekint. Alig állot
tunk ott egy-két perczig, midőn egy hosszú szőke 
szakállu, polgári ruhába öltözött egyén lépett 
hozzánk és kemény hangón szólított meg bennün- 
kct. Azt, mondd, hogy távozzunk cl onnan és 
valamit moigott „m erényletéről is. Midőn meg
magyaráztam neki, hogy M. lanitóra várakozunk, 
durván igy fe le lt: Önök inár 7 perez óta álla
nak it t !“ (Alig voltunk pedig ott 2 perez óta.) 
Aztán iolytutá : J anitora iikiii szokás várakozni. 
(!) Önök bizonyára a horczegre várnak. Azt. lehet 
hinni, önök valami merényletet akarnak elkövetni, 
(mindegyikünknél ogy-egy napernyő van,) és ha 
rögtön cl i.em távoznak innen, rendőrséget fogok 
szólitni." Mindjárt sejteni kezdtük, hogy porosz 
rendőr- ügynök kel van dolgunk és hogy Bismarck 
a közelünkben lehet. Eltávoztunk o helyről es 
mintegy kétszáz lépésnyiről vártuk a tan ító t, ki 
nem sokára meg is érkezett s el beszélte, hogy 
Bismarck az iskolát lá togatta meg. — Különben 
já r t igy egy mi is. Ezen no, ki valószínűleg rö
vidlátó volt, szemüveggel fogyverzé fül orrát, 
láthatólag azon őzéiből, hogy a közelgő Bismarckot 
szciuügre vehesse. Ekkor azonban Bismarck egyik 
kísérője hozzá ment és fölszólitá, hogy tegye ie az 
üveget ; úgy látszik ta rto tt tőle, hogy a szem
üveg el talál sülni.“

— E y y  pihenést óhajtó nyelv. „Orvos u r“ 
szólott egy igen csacska nő, ki váltig beteg óhajt, 
lenni, orvosához, „Önnek kell részemre valami 
gyógyszert inti." — „Eli mit" monda az orvos 
miután az a nő literét megtapogatta. „Kegyednek 
nem szükséges egyél), mint egy kis pihenés*.
„De nézze meg csak orvos ur a nyelvemet0 mond
ja  panaszkodólag a tetszelgő beteg. Az orvos 
megvizsgálja a nő nyelvét és egész tudományos 
komolysággal válaszolja ; „Igen kegyed nyelve ép 
az, melynek legnagyobb pihenésre van szüksége."

— A  legújabb kecskeméti peleskei nótárius, 
aki csakugyan nótárius, kapitánsági nótárius. Tör
tént pedig 3-án este, hogy a kapitányig különös 
kegyéből, a Széchenyi térre letelepedett komé
diában egy komédiás, feladatához hűen, nem ren
des komédiás öltözetében, hanem polgári ruhában 
— beült a közönség közé, gondolván, mily nagy
szerű lesz az. majd ha az előre megállapít tatot,t 
terv szerint, beleszól a komédiázó komédiások be
szédébe, mintha részeg volna. A közönség hogy 
mulat majd rnjta. Mikor elkövetkezett az idő, 
fel is állt, $ beszélt is, de bizony egyszerre csak 
nyakon kapja az ttj peleskei nótárius, Bodor 
Sándor. No már ez nem volt a programúiban 
Alig lehetett a komédiásoknak felvilágosítani, 
Persze, most már mégis csak nevetett a közönség, 
csakhogy a nótárius lóci — Bodor rovására.

— Kihallgatás a  királynál. M. Alfréd ki
szolgált huszár egy év előtt egy előkelő család
hoz tartozó leányt szöktetett meg, azonban Buda
pesten elfogatott és Bécsben az illetékes törvény
szék elé állítta to tt, mely egyhavi fogságbüntetést 
szabott ki reá. O azonban hosszabb időt kért ki 
magának büntetésének elodázására, és ez időt arra 
használta föl, hogy a királytól személyesen ment 
kegyelmet kérni. A  király kihallgatáson fogadta. 
Meg kell jegyeznünk, — hogy M. még 1874-ben 
egy fegyvergyakorlat alkalmával, melynél a király 
is jelen volt, merész lovaglási bravourral tüntette 
ki magát, melynek folytán a király személye elé 
hivatta őt. — Alig lépett most a kihallgatási 
terembe, hogy kérését előadja, a király rögtön 
ráismert a merész huszárra, kit, 1871 óta nem 
láto tt és azonnal eszébe ju to tt ügyessége. Miután
M. büntetésének elengedéséért könyörgött, meg
kérdő őt a k irá ly : „Olvas ön regényeket?" A  
mcgszóllitott igennel válaszolt, mire a király ino- 
solygva folytatá : „Nos, úgy hát tudni fogja, 
liogy mi fordul ezekben elő ; először a szerelem, 
majd a s/.öktctés és végül a büntetés. Mint
hogy ön szeretett es a leányt megszöktette, nini < 
más hátra, mint a büntetés kiállása ; ki kel! áll

nia a büntetést, mely egészen jogos.* Egy kéz
mozdulat és a kérvényező elbocsáttatott.

— Négy hó alatt épült város. Az a gyor
saság, inelylyel nem rég Coloradoban, az Arkan- 
zas folyó melyeit Lead vilié városában építők, még 
az uj világot is bámulatba ejté, pedig n u  hozzá 
vannak szokva ahoz, hogy a városok gomba módra 
nőnek ki a földből. Egy év elő tt még neve sem 
volt ahol a nevezett város felépült. Négy hónap 
alatt aztán ezen süppedékes helyen egy város 
építtetett, melynek, ma rendes hatósága, postahi
vatala, bankházai, iskolái és templomai vannak. 
Em lített idő alatt több mint 8000 ember telepe
dett o tt le, kiket leginkább a gazdiig őlombányák 
vonzottak ide. Egy bányában egy társulat 40 
munkással dolgoztatott s naponta 2 —3 ezer dol
lárra rúg a jövedelem. Már tétettek intézkedések, 
liogy Leadvillc városa valamely szárnyvonal által 
érintkezésbe hozassák a vasúti hálózattal.

— Feltalálta mayát. Egy csillagász egyszer 
azt jósolta X I, Bajos franczia királynak, hogy 
kedvese nemsokára megfog halni. Midőn a hölgy 
rövid időn csak ugyan a más világra költözött, 
a király egészen elkomorodott, s lassankiüt azon 
gyanú fészkelte meg magát szivében, hogy a csil
lagász megmézgeztu szeretőjét, csakhogy jósolata 
teljesüljön. Ezcu azután annyira dühbe jö tt a 
király, hogy megparancsolta: öljék meg a csilla
gászt. Midőn a gyilkosságra felfogadottak beléptek 
a csillagvizsgálóhoz, egyikük gúnyosan moudá neki, 
jósolja meg saját halála napját. A „próféta" 
hirtelen megsejtő sorsát, elsápadt, de gyorsan 
feltalálván egy ügyes tervet azt felelőié; „A  
csillagok azt jelentik nekem, hogy én magas élet
kort fogok élni, mert ő felsége a király, három 
nappal tovább fog élni, mint én.“ E rre a béren- 
ezek nem merték végrehajtani véres szándékukat. 
Előbb tud tára adák a királynak a jóslatot, a ki 
azután szintén nem merészelte a csillagászt meg
öletni. Süt ellenkezőleg : az időtől a leggyöngédebb 
dédelgessél vették körül az ügyes csillagászt.

Lótenyésztésünk dicsősége a küljöldön. 
Parisból fávirjál; : A  lókiállitás befejcztetet.t; 
M agyarország kiállítása tökéletes sikert aratott. 
A  legnagyobb kitüntetést a nagy arany érmet, 
valamennyi kiállító állam közül, csak M agyaror
szág nyerte az állami ménesekből kiállított lovai
ért. A lótenyésztés emelésére alakult részrénytár- 
saság kiállított 20 darab lováért, melyeket egy 
franczia nagytenyésztő már a kiállítás második 
napján vett meg tenyésztési czélokra, ezüst érmet 
nyert. Kiállításunk sikere fényes és a magyaror
szági lókivitelt igen nagy mértékben fogja élő
in ózdi tani.

C s a r n o k .

Mozaik.
Az apa Baclmssal czimborált, fia pedig Gam- 

brinussal állt atyafiságban. Egyszer éjjel apa és 
fin, mikor a korcsmából haza kerültek, maguk se 
tudták hogyan, véletlenül két szemközt álló kar
székben találták magukat. „Ejnye no, be fura! - - 
dünnyög az öreg, a mint a fiára tekint, —  kár, 
bizony Isten sajnálom, de biz én nem tehetek róla, 
hanem a kis vagyonkámat csak nem hagyhatom 
öiökségbe olyan embernek, a kinek két feje van.“ 
„Kell is nekem a kend háza", sietett rá válaszolni 
a fiú, „a melynek a falai úgy inognak."

A  lengyel zsidó koldusok híresek az egész 
világon élelmességükért és nálunk is elég tréfát 
beszélnek rólok. Helyről helyre vándorolnak és a 
hol nemes sziveket meg jő pálinkát találnak, ott 
szívesen hosszabb ideig is tartózkodnak. Betoppan 
egyszer egy ilyen világpolgár egy gazdag bitsorso- 
sálioz és esdeklő hangon könyörög, hogy adjanak 
neki 30 krt. „Miért kér maga épen 30 kr, nem 
volna elég 10 kr, vagy nem kérhetne 40 k it? "  
kérdezi mosolygással a gazdag ur. A  mi emberünk
nek se kellett több, egész indignálódással azt fe le li;



„H át ha az úr jobban ért a kolduláshoz, mint én, 
legyen az úr „schnorrer* (koldus), majd leszek én 
„ujscher* (gazdag).*

A nagypapa nagyon szerette a kis F erit meg 
a Mikit. „Olyan okosak — szokta gyakran mon
dani, ha kis unokáit az ölére vette ós vei ük beszél
getett — mint akár csak egy miniszter.* -  „No 
Miki, beszéld el csak, hol voltál ma délu tán; mit 
ettél, mit lá ttá l ?ft „M it láttáin ? — ismétli Miki a 
kérdést — olyan nagy, nagy csacsit láttam az ut- 
czán, mint nagypapa." „Huj -  vágott közbe a 
Feri — hiszen olyan nagy csacsi nincs is, ugy-c 
nagypapa. K —t.

A  t. ez. közönség órtesittetik, miszeréut az 
,, Üdvözítőhöz* cziwzett gyógyszertáromban valódi

ü r m ö s  s p e c ie s
kapható.

Baja, 1878. sept. 28.

Pollerman Bertalan.
gyógyszerész.

Beküldetett.
Ilrrrn VraiVn <!<■ iVIontigny. Paris.

leli habé dass k. k. priv. Rcstitution8-l,,luid von 
F. J . Kwlzda, k. k llo tllefcran t In  hon ién  hu rg, 
durch lángért! Zeit bői hinkenden und durch grosso 
Au8trongungen ennUdeten 1‘ferden angewandt und bin 
sehr bel'riedigt. Die W irkung dosselben lat ölne 
uusgozeichnotc, insbesondere bei lírán k  liciten 
mid Solnvftohen in  dón Kölnön; gleich írni onvies 
slch dass F lu id  iiueli bei W undon, und Vorlcz- 
zungon, und soll dasselbe in kcinem Stalle felilcu.

F a r i  s, 5. Mai 1878.
G rá f  v. D am as d 'H eau te fo rt.

Ilerrn Gráfon de ftloiitigny Paris.
I)en Empfang dós giltigst gesemleten k. k. priv. 

Restitutions-Fluid von F. J . Kwizdn, k. k. llollieí'o- 
1'niit In R orneuburg , bestiltigend, kann ich Ihncn 
heute zu meincm Vergniigen xnittliuilen, dass ich dassel
be bei cinen mit K heum atism us behiit’tctcn Pfordo 
m it so ausseroi'dentlich raschen und guten lír- 
folgc angew cndct habé, dass das Fferd nun wiuder 
vollstttndig liergestellt ist.

R o u b a i r, 25 Rue de Pais, 10. Mai 1878.
C osai S crép e l fiié.

Kwizdas Veterinitr prilparate sind in Kaja bei 
Stcfan Michits echt zu bezieheu.

1) u n a g ősh  a jó z  á s i  t á r  s u l a  t

posta- és személyszállító hajóinak

ni c d « t r e n d j e .
Dójáról lludnppHtrp: naponként, kivéve szordán, reggeli 4 

érakor, és naponta (1. n. 3 órakor.
BnjAról illohncsra: naponként, kivéve vasárnap, reggeli fi 

és fél órakor, és azonkívül naponként 

esti H órakor.
„ /im onyb a : naponként, kivéve vasárnap, reggeli C 

és i'él órakor.

„ O rsóvá™ : hétfőn, szerdán és szombaton reggeli 
(i és fél órakor.

Felelős szerkesztő:

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

N Á N A Y  L A J O S

O U T I T  i l l á l á
(BAJÁN, BÓDOG-TÉB, SCHEIBNEK-féle HÁZ) 

elvállal mindennemű
önálló munkák, röpiratok, táblázatok, körlevelek, esketed-, eljegyzési- cs névjegyek, váltók és köte
lezvények, gyászjelentések, falragaszok sat. iűésteljcs és a legjutányosabb áron való elkészítését.

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

ból, bíróságok, ügyvédek és községek számára.
P I T  Vidéki megrendelések a legpontosabban s legjutányosabban eszközöltetnek, m i  

Z Z  K ön yv n y o m d á m a t a  l c ^ i t j s a b l a  B l* . lá t ta m  el. Z Z
Előfizetéseket elfogad a Előfizetési d i j :

B A  H  Ék 66 Egész évre — — 5 írt —
i'él évre £  „ 5 0  kr.

Negyed évre — — I „ 3 0  „ ‘
eiinii közlönyre.

^  Nincs többé buzaüszög! ^
A Dupuy N.-főlc vetömagpácz használatit 

mellett.
Ezen rézgálicz (kékkő) s más maró 

sókból álló pácz, teljesen elpusztítja — ha a 
minden csomagon olvasható egyszerű kivitelű 
használati utasítás pontosan kiivettetik, — a 
búza, árpa, zab, köles, tengeri stb-nél a vető
magon találtató üszögcsirákat, mint ezt szá
mos bizonyítvány erősíti.

A magas magy. kir. ininisterium gaz
dasági közleményei a Dupuy N.-féle páczot 
mint egyikét a legsikeresebb szereltünk ajánl
ják a buzniiszög el hán tására.

Áttekintések bizonyítványokkal kívántra ingyen 
és bérnientvc.
Ű t T ' Ára egy ’J  hcctolitcr (SÍK) liter) magra való 
csomagnak 30 kr.

K Ö SS é i  D U PU Y ,
BIU'S VI. Windniühlgassc Nr. 35.

Ifaktúr: Klennnfx és Bnbitrn uruknál Baján.

i f i n k  k ő i é n  S í i ü l
h a s z o n b é r b e  a d á s.

Az előtt Zaránd — most Iiunyad megyei 
Lunkai uradalomban Körösbánya közelében mint
egy 10 ezer catastralis hold területű tölgyes és 
bükkfa erdőben a makkoltalás 4 — 5 ezer darab 
sertésre bérbe adandó, mi azzal tétetik közhírré, 
hogy az arra reflectálni kívánók bővebb értusi lést 
nyerhetnek Déván Lázár Farkas, — Nádud
varon  B. Splényi Ödön uradalmi, — végre Bu
dapesten  a néhai II. Buld/iesi-féle eem ent- 
gyúrhan nj Pest k üzdőben  lakó Lázár lnne 
gyári-igazgatóknál.
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N yom atott Núnoy Lajos könyvnyomdájában Baján.

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

kir. hniltlKyininUterium. L fcl.éyc hBöitengerísíc é . 
nzAmos jótékony intézet snl. s/Alluói

chúsz. királyi szabadalmazott gyárának 
legjobb és logajiinlalrniiiéltóbh

e s ő  l s : ö p ö r i 3 7 - e i t ,
locsilalari pennáit, aeítrliMt, álúrtBlmcil,

. ’’.. '■ ■... .........v. .




