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A csüg’g'edés napjaiban.
(V. L.) „Nehéz a kor melyben élünk,“

sütéf, borús az ég fölöl,lünk. Igen, hazánk egén 
vészfellegek tornyosulnak. Az ember a vész közcl- 
gésének elöérzetében, mint Zahara karavánjai, 
csüggedt fővel lesütött szemmel halad öröm telén 
ösvényén . . . szóval :

Csüggedés mindenütt..
Van okunk — sokszoros okunk rá.
A  nemzet szine, virága, dísze, a magyar if

júság idegen földön, elszakítva szerettei, a hü mi, 
testvér, szülő, rokon s barát karjaitól, ezer vész 
között vív csatát.

Hazánk néhány jelentékeny s virágzó, tegnap 
még élénk kereskedést folytatott szép városa. Mis- 
kolcz, Eger stb. ina romhalmaz, pusztulás helye 
a „képzelem sebes szárnyú sas, de elfárad 
mégis, mire oda é r" , ahol kezdetét veheti a meg
ítélése ama borzasztó vész által felmerült károk
nak és utőkövetkezménycinek; 400 usquc 500 
ember, mint kik a hullámok által lőnek kegyet
lenül eltemetve, az áldozat, számos család egészen 
megszűnik létezni, kihal ott, hol a legnagyobb 
magyar szerint: „nálunk még az apagyilkosoknak 
is mcgkellene kegyelmezni. u

Üszögös búzánkat nem veszik, nincs ára, 
pangás itt, pangás ott, iparban, kereskedelemben ; 
az uzsora, ezen a nemzet testét kegyetlen szipjai 
s csápjaival üldöző százlcaru polyp tolta fel s be
fészkel te magát a nemzet testébe.

Csiiggedés, — tehát van okunk erre. Csakhogy 
nem kell, nem szabad gyáván neki vetni fe
jünket.

Kétségbeesés, rimánkodás, meddő panaszhang 
nem ment meg.

Mi az teliát., mi megment, segít rajtunk, s 
a csíiggedésben tápot, enyhét vigaszt, reményt, köl
csönöz ? M unkára edzett kar, szorgalom , kitartó  
munkásság.

Valamint a tenger munkásai, kik roncsolt, 
hajótörést szenvedett járművön, a beözönlő viz s 
a hullámok erejében minden pillanatban az eltne- 
ríilés végveszélyét s következésképen a biztos 
halálnak iszonyú sziliekkel festett, képét látjúk 
szemeik előtt, egy perezre sem vesztik el lélek - 
éberségüket, hanem a fenyegető veszély nettével 
hatványozott arányban növekszik az 6 ellcntállási 
képességük is, véllvetotten, edzett karokkal dol- 
Hozuak, míg uem „megtörve bár, de veszve netu“

dicsőségesen elérik :i révpartot. ; valamint a kis 
méhek es hangyák - mini melyeknek társasága 
legtöbbször lesz hasonulva az emberi társadalom
hoz nem gondolnak a boimigós idővel, cgvnránt. 
csendes munkássággal gyűjtik az exist.entiájokufc 
biztosító anyagokat ; úgy szedjük össze erőinket, 
mi is, és lej isii le ki rgyonkint. s egy el.lif lesen ; 
ki követ nem bir, ne essék emiatt kétségbe, ha
nem emeljen csak de hangya szorgalommal 
porszemeket felépítésére azon halmoknak, melyekre 
a haza állapotának veszélyen kívül s felül való 
helyezése ingatlanul, szilárdan eszközölhető Jeend.

hme halmok : hazaszeretet, jó  erkölcs és 
miveltség. Igen, mert nem leonidási vitézség, hu- 
nem jó  ész és becsületes szír az, a mi e maroknyi 
nemzet existent,iáját biztosítja, nem fegyveres had
sereg, hanem erkölcsös és nemzeti műveltséggel s 
művelt nemzetiséggel bíró nép kell, hogy a világ 
fejlődésével s folytonos átalakulásával mint egy 
kis, de helyét, derekasan megálló csapat állhasson 
szemben, s hogy felemelt, huny ászkodásra nem 
szorult., nem utalt homlokkal képes legyen, meg
merjen ál la ni az európai világmüvclf.ség sorompói 
előtt, a tudomány itélőszékének zsámolyánál.

A o// politika i hazárdjáték azésére, hanem  
a tudomány, ipar- és kereskedelem s ilyetén az 
általános jó lé t s így a haza boldogsága felvirág
zásának eszközlésére, megteremtésére kell képez, 
niink, tanítanunk a magyart.

Mondtuk s — leginkább azok kedvéért kik 
meg ma is képzelik — újra, hangsúlyozottan 
mondjuk, hogy : ne higyjék, miszerint még leoni- 
dási vitézséggel is küzdhetünk ki biztos existen- 
tiát, nem : ma egyed il licurgusi erény, eszélv, 
erély, soloni bölcseség, tudomány és romlatlan er
kölcs az, mi meg ment, létjogot létesít,, másokat 
is tiszteletünkre gerjeszt, a csendben előnyöket 
vív ki, a béke olajágát s — jövend az idő -  a 
halhatatlanság koszorúját adja !

Gyújtsunk tehát, lámpát a tudománynak ! 
Csak egyet ne felejtsünk cl, azt, hogy a boldog
ság forrásához két vasvonaJ viszen el, egyik a 
közműveltség, másik az erkÖlcsiség vonala ; ezek
nek párhuzamban kell együtt haladniuk.

Nyilvános nyugtázás.
Kegyes adományok a mozgósítás folytán Ín

ségre jutottak részére. Godár A n ta l ur gyűjtő- 
ivén : Kepka Károly 10 kr, Socsovits József 15 
kr, Cyörfi A ntal 20 kr, Kreszojevits Döme 40 
kr, Tanazija Donceo 20, Gergcl István 10 kr, 
U tri Sándor 20 kr, Langonbacher 1 frt, Spirzer 
A. 50 kr, Jerkovics István 10 kr, W einberger 
M ór 50 kr, Kusz Ignácz 40 kr, ifj. Spifzor K. 
30 kr, Pap József 40 kr, lvits Sándor 50 kr, 
L iptai Márton 10 kr, Madár János 50 kr, Aiy 
A utal 50 kr, Bencák Sándor 20 Kr, Vargitsnó 
1 fit, Bukovits AntiiI 10 kr, Mettler Ferenez 
20 kr, Allöldy Imre 20 kr, Gergits András 10 
kr, özvegy Feliemé 10 kr. Orosz JózseJ ur 
tóivén : Orosz József I frt, Schneider István 40 
kr, Fehér Lórincz 20 kr, Tauli Józset 30 kr, 
Nyúzó István 1() kr, Kruházy György 30 kr, 
Papp Sándor 30 kr, Gall Ignácz 40 kr, Lengyel 
János 1 frt 50 kr, Fagy Béla 10 kr, (lyuka 
Sándor 20 kr, Menzl József 50 kr, Modrics

o/.etKovics V íe ig .ly  1() j{r? i \ > v - r.8
IsMau ,0  kr, [CaI>11,1 György 10 |i r . n 0IHKpk 
‘“■i°s 5 l;r- J l"> Milníiy 30 kr. ifj. 0/.i.r|,.r P l,  

f  kr- [ire ttr‘ B^r Má, tan. 10 kr, K.i„mre<„Y,t, 
S iv íirz  ,f*|llls 1,1 kr, Siökl Fereucz 30 kr Mrd- 
\rl" '^  Józsi i 10 kr, Tanti József 10 kr, ( W l r  
M.ítjas 10 kr, Keresztes A'. 50 kr, Mess Antal

20 Tcsseli József 5 kr, K rusetz A mm 20 
kr, Zsiváuovits Ferenez 10 s r , id. Ilajesevits 
.W íui, 20 kr, Mettler Lórincz 1 irt. Kánya Jó- 
zsei 12 kr, Daliaso Lajos 10 kr, Lo,harcit Gél- 
irrt 1 Irt, Unditsits János 10 kr, Heine- Antal 
IV ki, Polák István ŐO kr. Szohner A n ta l ur 
gyű jtőnél,: Vfignor Ferenez 50 kr, Kapocs Irt- 
ván 10 kr, Stralil Imre 20 kr, Beker A ntal 20
kr, Horváth Istvánná 15 kr, Losclmz 30 kr, 
1I ekeuszholíer József 30 kr, Szabó József 20 kr, 
Szabó Ferenczné 20 kr, Bereki Sándor 10 kr,
Mocliman Regina 20 kr, Schleisz Aláté 20 kr 
Földváry Imre 10 kr, Weiss A lbert 30 kr) 
Zlatinkovics György 30 kr, Kei bért Katalin 10 
Pólyák János 1 frt, Lővy Jakab  40 kr, Budi- 
mái György 10 kr, Janak András 50 kr, Mancs 
Lajos 10 kr, Jveszoity Márko 20 kr, Angeíy T e
rézia 20 kr, H orváth József 10 kr, Töjcs Miksa 
20 kr, Lővy Fülöp 20 kr, K rishaber Dávid 50
kr, N. N. 30 kr, Vinkovitz István 20 kr, Singcr 
Ede 20 kr, ifj. Mojzes János 50 kr, Fehér Ger
gely 40 kr, iiaulovay 50 kr, K irály János 50 
kr, Szujer János 20 kr, Marosovits Lipút 10 kr, 
Sritz János 20 kr, K rékity József 4 kr, H inte- 
reiter 10 kr, Pestality  András 4 kr, Triszkity 
Mátyás 10 kr, Ginai Sebestyén 10 kr, Gyurity 
Mihály 10 kr, Alojzes Péter 10 kr, Yenkovics 
Mihály 20 kr, Pukli Ferenez 10 kr, llepka Jó 
zsef 10 kr, Pestalics Lajos 10 kr, Papp József 
4 kr, Deák József 50 kr, U try Márton 10 kr, 
Jászlics János 10 kr, Márics Istvánná 10 kr, 
Bukovácz A ntal 10 kr, Vuics Antal 2 kr, Vi- 
dákovics Döme 3 kr, Bakics Istvánná 10 kr, 
Bakánovits Alajos 30 kr, Czulek József 4 kr, 
Nagy Antal 20 kr, A gatia József 20 kr, N. N. 
10 kr, Fehérvári József 12 kr, ikotics Benő 20
kr, Koszcics Mátyás 10 kr, Terszkics A ntal 15 
kr, Guelmiuo István 10 kr, Lovrics József 10 
kr, Oliadovics A ntal 10 kr, Kocsis Sándor 10 kr, 
Borkics Ferenez 3 kr, Mándics Sándor 5 kr 
Osztrogonácz Antal 5 kr, CiCovszki Au tahié 10 
kr, Bukovácz Mihály 5 kr, Vuics Sándor 3 kr, 
Gyurkics Jozefa 5 kr, Ikotics József G kr, Pirk- 
majcr István 5 kr, Gozsi András 10 kr, ltapics 
Mihál 5 kr, Mandics Sándor 10 kr, Cifra György
2 kr, Fehérvári Antal 15 kr, Csilics György 10
kr, Vidákovies József 10 kr, Cscslyák Benő 3
kr, Kricskovics Antal 5 kr, Mándics Antal 15
kr, Tóth József G kr, Dikán Pálné 10 kr, P ia-
kies Imre 10 kr, Gyulauszki Mátyás 20 kr, Gili- 
ján István 10 kr, Juszcnovics István 4 kr, Ikotics
Antal 15 kr, Világos Aliliál 15 kr, Csilics A la
jos 10 kr. — Mijorczc József 1 frt, Madár An
tal 2 frt, Null József 20 kr, Kobelrnusth János
20 kr, Jalták Márton 30 kr, llajcsányi Józset 
1 frt, Mihályovics Jozefa 5 kr, Horváth Sámuel 
1 frt, Urbán Bálint 30 kr, Állaga Imre 1 frt 
Csihás Flóra 1 fit, Török György 1 frt, N. N.
10 kr, N. N. 10 kr, Lichtuiistein N. 20 kr,



Kardos György 1 frt, N itsner Pál 2 frt, Schiuuer 
M-hály 1 frt, A lbrecht Mária 20 kr, Albrecht 
Emil 20 kr, Simis Anna 20 kr, Rohrböck A ntal 
i?0 kr, Adliczer József 1 frt, t ’serba György 1 
frt, Valentin Rosalia 50 kr, K ováts József 30 
kr, Nagy Zsigniondné 10 kr. Rutterschmidt N. 
50 kr, H orváth István 30 kr, Lajtner János 1 
frt, Sallay István 20 kr, Drégeli Mihál 1 frt, 
Szekszárdy János 20 kr, Adler Mór 1 frt, Nivel 
János 2 frt, Szémánn András 20 kr, Igeit, János 
10 kr, Szedlák Ferenci 50 kr, Búlind Maria 40 
kr, Hergel* József 20 kr, Neidenbach P éter 30 
kr. Mátsay Mihály 50 kr, Atanaskovits György 
4 frt. A kölcsönös segélyzö-cgylet tele. igazgatósága 
küldött o. é. 20 frt.

Értesítés.
A mezőgazdaságnak kiváuok csekély szolgá

latot tenni, midőn ügy barátok biztatására t. gaz- 
datársaiinnak hozzáférhetővé akarom tenni azt, 
hogy a gazdaság körében szükséges mindennemű 
gépek és eszközök beszerzésére vállalkozom. M ert 
okvetlenül időt, fáradságot és költséget, fog meg
kímélni azon t. gazda, a ki valamely óhajtott ki
tűnő miuöségü gépet budapesti áron — Szabad
kán megszerezhet. Sőt, lehet, kedvezménynyel is.

Részletfizetésekre is szolgáink ; szóval min
den lehetőt, megteszek, hogy bármely gazdasági 
gépet és eszközt, első rendű versenyképes minő
ségűeket, nagy megtakarítással és a megyében 
vásárolhassanak.

A szerényebb sorsú kisbirtokos osztálynak, 
az okszerű talajmivelés előmozdítására, nem ke
vésbé kedvező alkalmat, nyújtok. A  t. községi 
lelkész, jegyző és tanitú urak szívességétől függ, 
hogy a gyakorlati érdeket körükben ismertessek.

Vetőgépeket., rostákat, morzsolókat haszná
latra kölcsön adhatok, miáltal különösen kisebb 
birtokosokon könnyítetik. Ajánlhatom a követke
zőket :

1. kitűnő tengeri morzsoló, daráló, répavágó, 
yetíigép (sor- és szórva), önálló üszögtisztitó ros
ta, szelelő és szóró rosta, szecskavágó, konkoly
választó, kézi cséplőgépek; továbbá

2. fa- és vasrámás cséplőgép, mozdony, ja v í
to tt szalma-emelő, Croskrill-rögtörő, dupla vagy 
hármas vasborona, különösen „Hungária* sorve- 
tögép, ( 9 - 1 5  soros), egy vagy két lóra fekvő és 
oszlopos járgány cséplőgép, amerikai kézi tengeri 
morzsoló, aczél széna és trágya villák, ásók és la
pátok, amerikai kukoricza ültető botok ;

3. magvar eke vastaligával, angol ekék, kü
lönösen töltögető és kapáló ekék.

4. szíjakat, gépalkatrészekkel is szolgálok.
Mint több uradalomban működött gazdasági

főtiszt az általam kiszolgálandó gépek jósága iránt 
teljes megnyugtatást adhatok. Megrendeléseknek 
szigorú pontossággal eleget teszek.

Hazafiul tisztelettel

l f r i .CZ V I L M O S .

H Í R E K .

— () felsége névnapján  a bajai róm. kftth. 
templomban ünnepélyes isteni tis telet ta rtato tt, 
melyen Berényi Dániel plébános pontifikáit fényes 
segédlettel. Jelen voltak a városi hatóság, élén a 
polgármesterrel, a főgymnasiumi és tanitóképezdei 
ifjúság a tanári karral, a helyben állomásozó hon
véd- és közöshadseregbeli tisztikar stb. és nagy 
számú áhitatos közönség-

— Mészáros N ándor  határőrvidék! tankerü
leti főigazgató — mint a „Budapesti Közlöny* 
írja  — kir. tanácsosi czimrnel Hibáztatott fel

— Nemes tett. A bajai ipartársulat legutóbb 
ta rto tt választmányi gyűlésén Lcopold János el
nök által azon magasztos indítvány tétetett, mi
szerint a mozgósítás folytán inlégre ju to tt csalá
dok lés/óie az egylet erejéhez képest a dák óz
zon. Az indítvány általános helyesléssel elfogad
tuk.!,, es e czélra 20 forint szavaztatott meg.

— A  bajai iparos ifjúság  vasárnap, 1878. 
okt. 6-án. délutáni 4 órakor az ipartársulat helyi
ségében (patika utcza, Olay-féle ház) ta rtja  
a l a k u l ó  k ö z g y ü l é s é  t.

— A bécsi községi sorsjegyeknek folyó hó 
1-én történt húzása alkalmával a bajai kereske
delmi- és iparba nk által alakított C. sorsjegy tár
sulat 2986/78 szánni sorsjegyére 1000 frt nye
remény esett.

— Kovács Mér és Gerti J . c napokban 
érkező jeles színtársulatának egyik tagja Makay 
Lajos Béla úr, mint táneztanitó előre is ajánlja 
magát minden bel- és külhoni tánezok : valamint 
a növendékeknél mindenek felett szükséges szabá
lyos állás, járás, tartás és társalgás alapos beta
nítására ; nevezetesebb tánezok : „M agyar négyes 
Makay tói. „Palotás* Tóth Somától, „K ör-*, »Sor- 
táncz*, „Franczia-négyes*, „Polka franeaisc*,, 
„Polka-mazur", „Nagy-mazur", „Galopp-polka*, 
„Keringő*, „Füzértáncz*, „Csárdás", „Szóló* stb.. 
K ívánatra magún házaknál is fog tanórákat ta r
tani.

— Elöleges színi jelentés. Van szerencsénk 
értesíteni a n. é. közönséget, miszerint jól szci - 
vezett dráma, vígjáték és népszínmű társulatunk
kal Baján, 1878. oct 19-én a „Bárány* ven
déglő nagytermében előadásainkat „ i í j .  Fl'OlUOllt 
Irt. IU z le r*  czimü legújabb drámával megkezd
jük. Feladatunkul tűztük ki, jól összegyakorolt 
előadásainkkal nem csupán a n. é. közönség mű
igényeinek hanem egyszersmind saját színészi tö
rekvéseinknek megfelelhetni. A zért műsorozatunk 
csak oly müveket tartalm az, melyek nem csupán 
az újdonság érdekével bírnak, de a legszigorúbb 
bírálatot is megállották, mint a következők : 
Járvány. Dóra. Bálvány. Párisi utczai tánezosnő 
színművek. Tündér Ilona. Tündér öv. Strogoll' 
Mihály utazása Cavarletné látványos színművek. 
Sátán leánya. Oh azok a férfiak. Egy nagyon 
szép asszony. Szerencse bolondja. Az én Lipótk&m. 
Legújabb botrány. IX . parancsolat vígjátékok. 
Továbbá: Zsandár. Névtelen. Kié h á t a  gyermek* 
F alu  első legénye. Sárga csikó stb. legújabb nép
színművek . Társulatunk névsora : Bállá Béla. 
Bártfay Antal. Dombay Mihály. Gerö J , igazgató. 
Győri József. Kovács Mór igazgató. Kelemen 
Im re diszitő. Lászlói! Mór. Makay Lajos. Pechi 
Lajos. Pesti Lajos. Rózsa István, Szilágyi Gedeon. 
Tolnai Kálmán. Vértesi Mihály. A itner Ilka. Ar- 
dainé Ida. Ardai Ilka. Baragi Katicza. Bártfayné 
Janka. Gyöngyösi Emília. Györtiné Ilka. Makayné 
Lenke. Rózsáné K atalin. Szászné Liekovszky Lina. 
Szilágyiné Mari. Vértesiné Irén. —  Gyermek 
szerepekre : Szilágyi Mariska. Tekintve a viszo
nyokat, hetenkint 5 előadást tartunk. A n. é. 
bérlőközönség igényeit figyelembe véve, kerülni 
fogjuk a bérletszüuctes előadásokat, hogy minden 
újdonságot bérletfolyamban élvezhessenek. Bérlet 
egyelőre 16 előadásra következő árakon nyittatik : 
Körszék 10 frt. zártszék 8 frt. Bérleni lehet 
K o v á c s  M ó r i c z  igazgatónál. Rendes napi 
helyárak következők : Körszék 80 kr, zártszék 
60 kr, földszinti állóhely 40 kr, karzati zártszék 
30 kr, deák- és katouajegy földszintre 25 kr, 
karzat 20 kr. — Ezek után mély tisztelettel 
fordulunk a n. é. közönséghez, méltóztassanak 
pártfogó kegyükben rószesiteni s a bérlet körül, 
— mely nekünk is mintegy elöleges tájékoztatásul 
szolgálhat — mentol többen tömörülni. Teljes 
meggyőződésünk, hogy az igy előlegezett bizalom 
és jó akarat nem leeud hiába, sőt inkább buzditni 
fog bennünket is arra, hogy a hozzánk kötött 
várakozásnak teljes erőnkből megfelelhessünk. A
n. é közönség becses figyelmébe ajánlva magunkat, 
maradunk teljes tisztelettel Kovács Mór, G erö *J., 
egyesült igazgatók.

— llo lub  Mátyás, legutóbb budapesti tanár, 
a múlt héten hosszú szenvedés után Budapesten 
meghalt. Sokan fognak reá emlékezni, főleg az 
újabb nemzedék köréből, Bácsmeg) éhen ; mert a 
megboldogult Baján volt 1852-től a 60-as évek 
közepéig főgymnasiumi tanár egyike volt azoknak,

kik abban a szomorú Bacbvilágban az elnomzet- 
1 elütéstől megóvni igyekeztek Ibícs megye liait. 
Nagyiudomáiiyú s eredeti, öskedélvű férfiúi volt. 
Nyugodjék békével !

H a lá l a. fényképül1 eg elölt. Tegnap dé
lután 3 órakor két 48-as honvéd : lvindler And
rás és Gáncsé Henrik, mindketten a honvédmen- 
báz lakói, a II. kér. Neidermajer-utczában Krisz- 
ncr fényképészhez mentek, hogy o tt magukaL lo- 
vétossék A fényképész a két agg harezost leül
te tte az iivcglenc.se elé s már minden előkészüle
te it a munkához, midőn egyszerre Kimllcr András 
egyet sóhajtott s a székről holtan lerogyott. Guta- 
ütés érte.

— Regény az életből M. Róza, egy ismert 
budapesti polgár 17 éves leánya, megismerkedett 
valami „gróf“-al, a ki lél évig já r t  hozzá azon 
ürügy alatt, hogy majd elveszi. Most azonban 
kitűnt, hogy a gróf ur egy közönséges csaló és 
váltóhauiisitó. Ez annyira hatott a szegény leányra, 
hogy a minap délben a láuczhidról a Dunába 
veté magát. S ikerült élve kimenteni és szülőihez 
szállítani.

— fíosnyák papok Magyarországban. Esz
tergomból Írják, hogy o tt a f renczick zárdájában 
tanuló bosnyák barátok közül valamelyik azt az 
iiupertinontiát követte el, hogy egy általa  föl
nevelt madárkára egy czédulút kötött ily fö!Írás
sal : Átok a magyarokra, s aztán a madarat az 
utczáu eleresztő. - - Valaki azonban csakhamar 
megfogta a m adarat s kiderült, hogy a bosnyák 
barátok voltak azok a bestiák, a kik ily módon 
adtak kifejezést a magyarok iránti érzelmeiknek 
A z esztergomi fiatalság a bosnyák páterek dere- 
kas elpáholásával lititötte le bosszúságát. R á
adásul azonban nem ártana e bitang pátereket 
kikorbácsolui az országból.

— N em  m ind arany , a m i fénylik. Oali- 
i'orniában az arany ásás végpusztulást hoz azon 
állam gyönyörű növényzetére s termékeny földjé
re. Az aranybányák kiaknázliatása végett a fo
lyamok teljesen elpusztitatnak ; vizök mocsárrá 
változik s a föld nedvesítését már nem is esz
közölheti. így a Sacramento folyam is merő iszap
pá s mocsáros árokká fajult el, mint az ottaui 
lapok állítják, ngyaunyira, hogy a földbirtokosok 
társulatot alakítottak védelmi módok létrehozása 
czéljából, s együttesen követelnek kárpótlást az 
aranybányatársaságoktól.

— E gy szökevény kalandja. Egy prágai 
tartalékost nem rég mozgósítottak. Részint féle
lemből, részint kedvesei unszolására ellátva ma
gát pénzzel, vitézünk Bosuia helyett Amerika felé 
vette útját. Biztonság végett Hamburgban egy 
csavargótól megvette ennek útlevelét, melyet aztán 
a hajón a rendőrbiztosnak fölmutatott. Ámde az 
útlevél éppen egy rendőrség által köröztetett go
nosztevő nevére szólt, s minthogy véletlenül a 
személyiéirás is megegyezett, a tartalékost minden 
tiltakozása daczára elfogták. Csak később derült 
ki, hogy ö nem az üldözött gonosztevő, hanem 
katonai szökevény, miért is haladéktalanul ki
szolgáltatták az osztrák hatóságnak.

— Bism ack ingei. H a az ember oly hírőssé 
lesz, hogy nevét az egész világ emlegeti, bizony 
ki van téve annak, hogy az emberek életének 
legkisebb mozzanatai iránt ^érdekeltséget tanúsí
tanak. Így ki lesz menthető, ha most Bism arck
nak ingeiről fog szólni az ének. — Bismarck 
ugyanis egy berlini ismeretes fehérnemügyárosnál 
készítteti ingeit, kinél nemrég egy tuczatot ren
delt azon megjegyzéssel, hogy küldjék utána V ar
amba. Az ingek csakugyan el is küldettek. Egy 
hét múlva azonban az üzlettulajdonos levelet kap 
a herczegnétől, melyben az panaszkodik, hogy 
férje a lierczeg számára küldött ingek nem hasz
nálhatók, minthogy a jobb ingujj jóval rövidebb 
a halnál. A gyáros rögtön visszakéreté az inge
ket., miután előbb csodálatát fejezte ki a saját
ságos tévedésében. Hetek múltak, de az ingek 
nem küldenek vissza, ezek helyett azonban Bis
marcknak eg\ üujatkezüleg irt levele érkezett*



mely bon a herezeg üdvözli a gyárost., azon pom
pás eszméért., mely az általa föltalált ingokbei! 
nyilvánul. <) úgymond rendkívüli móilon 
örül annak, hogy végre vau oly inge, mely nem 
zavarja ö t az írásban ; a jobb ingujj ugyanis rii- 
>iilcbb lévén, a kézelő nem akadályozza; kéri 
végre, hogy ezentúl is csak ily ingeket készítsen 
számára . . . Amily bámulatba ejté a gyárost a 
munkásnöi által elkövetett hiba, ép oly meglepe
tés volt, számára a hir, hogy belőle saját híre 
és tudta nélkül egyszerre csak „föltaláló" lett.

— A  „gyerek.* Az olasz királyi párral tör
tént, beszéli a parmai „G azetta.“ A királyi 
pár ugyanis a trónörökössel egy olasz városon 
meuvén keresztül, a szokásos üdvözletek után egy 
községi tanácsos kedélyesen közelebb lépett, szí
vélyesen megveregel.t.tí a kis király <i orczáját, 
mondván : „Szépen uü a gyerek.“

— Egy rászedett hölgy. Egy fiatal ember 
minden áron csókot szeretett volna kapni egy 
csinos — de kacér asszonytól, azonban a hölgy 
folyton tagadolag válaszolt. Ezen felbőszülve, egy 
égj ízben minden himezés hámozás nélkül kért 
csókot íiatal emberünk. „Soha*, felelt a szép 
asszony. — Semmi áron ? kénlé a Íiatal ember. 
„Egy áron igen." — „És az?" - -  „Például ha 
jótékony czélra ön száz forintot ad a csókért. „ — 
„Jól van, hozom az összeget" k iáltá örömmel az 
ifjú. — Elment, kért a fiatal asszony férjétől, ki 
a városban volt, 100 forintot kölcsön, megcsókolta 
a szép asszonyt s lefizette a 100 forintot, Erre 
ismét visszatért a férjhez és megköszönte a köl
csönt, melyet nem használhat, útközben betérve 
nejének adott át. Képzelheti a fiatal asszony meg
lepetését, midőn a férj haza jővén — nejétől a 
100 forintot kérte.

— Szent csalás. Galiczia Mohilcw községében a 
híres bölcs Zadik Rabbi Hezzeli rendkívül sok hocuspo- 
cust csilláit — jó pénzéi t. A jámbor zsidók már elég
gé meg voltak fejve, akkor a zsidó nőkre gondolt. Ki- 
Jiirdettctte, hogy a magtalan nők baját tudja orvosolni, 
s jöjjenek el hozzá közösen, két aranyat hozva egy egy. 
Egész sereg nö jelent meg. Asztalnál ült, elvette tőlük 
az aranyokat s meghallgatta panaszaikat. Ezután az 
aranyokat saját kezével beirt papírdarabba göngyölte 
s sajátkozüleg bevarrta azt egy zsákba, oly parancscsal, 
liogy azt hat napig hordják nyakukon, folyvást imád
kozva s akkor íoganata lesz az áldásnak. Időközben a 
szent rabbi üdvözítő kőrútjára ment. A hetedik nap is 
elmúlt, a nélkül, hogy az eredmény mutatkoznék. Ki
váncsiak a kis zacskót is felbontották s csodák csodája! 
az arany mindenütt rézpénzzé változott. Hol folytatja 
a szent rabbi most csodamesterségét, még eddig nincs 
tudva.

— Mehetned A li költeménye. A tragikus 
veget é rt Melicmed A li pasa tudvalevőleg költé
szettel is foglalkozott. A „P. N ." egyik száma 
Á E. ur sikerült magyar fordításában közöl egy 
költeményt, melyet a musir Magdeburgbaii létekor 
Vaupel albumába sajátkozüleg irt németül, s melyet 
tí arabból fordított. A költemény magyarul igy 
hangzik :

„Kedves, tia o szív megtűrve kihal,
S nincs érted több dobogása,
És síromat édesen átöleli 
Szomorú, Imik cyprugók ága . .

Pilifnek majd s várom a pillanatot,
Mig téged is eltemetnek .
De akkor csontjaim ott alant 
Még egyszer föl remegnek.

8 valahányszor n sznllő sírodból a port 
Keléin röpíti búgva:
Szivem hamvából gyász dalok 
Fognak kizokogni súgva . I"

— légy szászországi agg erdész egy* lipcsei 
lapban következőket mondja : „Nem akarom a 
veszett kutya harapás elleni biztos szeremet a 
sírba vinni, hanem nyilvánossá tenni. Vegy me
leg boreczetct és langyos vizet, mosd ki azzal a 
sebet, és szárítsd meg. Ezután önts néhány csepp 
chlorkönenysavat a sebre, mert ásvány savak a 
nyálka mérgét megbontják,“

— Botrányos esetet Írnak az Egyetértésnek 
Hamburgból, mely echilnns bizonyítékot, nyújt á r
iéi, hogy mint tédelnnz l; ;i imigwn éidckei.H. a 
külföldön a mugy ui-tibzliak moijuiclna ulial díja

zott. államhivatalnokok. - -  Az eset a következő: 
Klein Ármin s.-a.-újhelyi illetőségű fiatal ember 
Hamburgban hosszabb ideig kívánt tartózkodni. 
A rendőrség 'gazoló útlevelet, kért tőle, ő azon
ban nem hordván magánál útlevelét, m.isiti,ütött, 
begy az osztrák-magyar íökonziilatustúl szerezzen 
igazolványt. Az osztrák-magyar főeonsul bátó 
Westerliolcz irodájában K leint, a titkárhoz utasí
tották. A titkár megtudván, hogy magyar em
berrel van dolga, szemtelen sét lésekkel halmozta 
el Magyarországot s Kleint azzal utasitá el, hogy 
»magyar emberrel semmi dolgunk sincs, menjen 
a hová tetszik." Végül azzal fenyegette, hogy 
kidobalja. Klein a főconsullioz fordult elégtéte
lért., de a titkár meg hallva a szobából a beszél
getést, folrántotta az a jtó t s bekiáltott: „Mit, 
ez az ember ismét itt van, rögtön kidobatom." 
S a báré főeonsul a titkár durva föllépését ün
nepélyes hallgatással fogadta. Egyébiránt, ta 
pasztalva azon henczegő fumigálást., melyet Pécs
ben Magyarország iránt tunusitanak, nem is cso
dálhatjuk, ha külügyminisztériumunk ilyen tisz t
viselőkkel képviselteti érdekeinket a külföldön, 
kik a magyarokról tudni sem akarnak semmit.

— D nmas az eladó leányokról. Az „A l
fonz ur", „Az idegen nő" és több más szellemes 
darab szerzőjének két leánya van : (jólét,te, a ki 
1(J éves múlt, és Jeanue, a fiatalabb, alig 13, 
14 éves. A nagy óbbikról szó volt a télen, hogy 
férjhez megy. de a hir hamis volt. Kincs nehezebb 
dolog, monda Dnmas nemrég egyik ismerőse előtt, 
mint Francziaországbau férjhez adni egy leányt* 
A  férfiak nem akarnak házasodni, a leányok is 
jobban érzik magukat otthon, a hol körülbelül ők 
az urak. A férfi nem is házasodik meg, ha csak 
ezáltal állása nem jav u l; oú est la dőlte V A ho
zomány a fő és ennek előre deponálva kell lenni 
a közjegyzőnél. Ismerek egy kisasszonyt, a kinek 
fél millió hozománya vau már rég letéve, de az 
esküvő előtt az obligácziók pár százalékot estek, 
s most a vőlegény vonakodik az oltár elé menni, 
inig az árkelet ismét fül nem megy. Hogyan? 
parin alul házasodjam ? soha! M ár két év óta 
várják a kurzust.

— Tépést beküldőitek: Hcllcr Magdolna k. 
a., Valentin Cilii k. a., Krajnik K atalin úrnő és 
újból Kuinincr János ur. Összesen 3 '/ t kiló. Vi- 
da Dániel ur 4  kötet könyvet.

Irodalom és művészet.
— Obernyik Kdrolynali u tehetséges drámaírónak 

s a negyvenes évek szépirodalmi közlönyei egyik leg
kiválóbb beszélyirójának szépirodalmi összes munkái 
f. é. september hóban kerülnek ki sajtó alól kiadásom
ban. A 4 kötetre terjedő csinos kiállítású mii magában 
foglalja Obernyik összes színmüveit, elszórva megjelent 
beszélyeit és apróbb irodalmi és kritikai dolgozatait; 
sajtó alá rendezi és a költő életrajzával kiegészíti Ur. 
Ferenczy József. — Tartalom : I köte t: „Obernyik 
Károly, életrajza." Színmüvek: „Föur és pór" a mngy. 
tud. akadémia által 100 db. alanynyal jutalmazott 
szomorujáték f> felv. „Messiás", kiadatlan drámai köl
temény. „Örökség", dráma D felv. „Első szülött", drá
ma I felv. II. kötet: „Nütelen férj", 60 arany pálya 
dijat nyert vígjáték 3 felv. „Egy kis kalaml", vígjáték 
I felv. „Fiatal nngyiiéue", vígjáték 3 felv. „Magyar 
kivándorlóit", vígjáték 2 felv. „Anya és vetélytársuö", 
dráma 5 felv. „Klilonis", dráma 5 felv. „Urankovics 
György", pályadijat nyert dráma 5 lelv. III. kötet : 
„Beszéljek". IV. kötet: „B•azélyek". Irodalmi és kri
tikai dolgozatok, • Midőn e müvet a ti. é. magyar ol
vasóközönség szives figyelmébe ajánlom, teszem azt 
azon reményben, hogy vállalatom, melyben egy jónevii 
Író összes müveit, nyújtom, szives fogadtatásra talá
latul úgy az egyes irodalom barátoknál, mint az intézet
tek, - casinok, — olvasó-egyleteknél, melyeknek könyv
tárait. hézagosak volnának valamely magyar ir« meg
jelent összes munkái nélkül. Az egesz mii előfizetési 
ára (» I rt. S hogy a mű könnye Oh m< gsz< n/In tését 
lehetővé tegyem az előfizetési összeget ré-zlelrkben is 
elfogadom, éspedig: 2 fit beküldése után egy kötelet, 
a második részlet, (ismét. 2 Irt) beküldése után ismét 
egy kötelet, Jja harmad k részlet (ismét 2 irt.) (bekül
dése után u hátra levő két kötetet, melyek után a ind 
teljes lesz, küldöm meg postán bérmentve. Az előfize
tési díj ezen műnek I kötetes diszkiadásara, szép H i á n y 

zással és inigolvás/oiikütésbeii 8 fit. Részletenként! 
inegvi vesnei; MZ .Isi) résziét 3 Irt, a második .zn te 
3 Irt és u harmadik cs negyedik lészlel 2 Irt. Az első

és második részlet beküldőiénél a t. ez. előfizetők egy
et? v kötetet kapnak, a harmadik részlet beküldésének 
a hátralevő 2 kötetet. Gyűjtőknek 8 előfizető után 
tisztnlolpéldánynynl szolgálok. Az egész előfizetési árt 
egyszerre beküldők gyűjtőinek példányait azonnal kül
döm, a részletekben megrendelők gyűjtőinek a harma
dik részlet befizetésekor egyszerre küldöm meg a tisz 
teletpéldáuyt. Miután e négy kötetes mű sajtó alól ki
került, hogy annak átküldése az előfizetési összeg be
küldése után azonnal eszközöltetik. — Vállalatomat 
a n. é. közönség szives figyelmébe ajánlva maradok 
Budapest, 1878. október hóban. Tisztelettel Lnufer 
Vilmos könyvkiadó. (IV kerület belváros , uj világut- 
cza 19. sz.

Az „ Apolló“ zenemflfolyóirat legújabb száma kö
vetkező tartalommal jelent meg: I. Riccolino, egyveleg 
Uuiraud E. dalművéből zongorára szerkesztő Ilölzl Lö- 
rinz. 2. Dandy induló bécsi dalok felett, zongorára út
in a Vágvölgyi M. Béla. 3. Scherzo Wachtel Auréltól, 
1. l'rélude, Eorencz Jánostól. Az Apollo előfizetési ára 
félévre 3 Irt, mely az Apoilo kiadóhivatalához (Budapest, 
vár, országim/-utcza '.'I. szám.) ezimezve küldendő be, 
legszélszerüebben postautalvány utján. Az Apollo hazai 
zeiieszurzemények közlése mellett iuindeu ne.vezetesebb 
külföldi zenemüvet is megismertet előfizetőivel s bár
mily zeiiegyüjtemóny díszére válik és ezért pártolásra 
méltán ajáulhatjuk.

— Mehner Vilmos kiadásában megjelent a 
„Gr. Monté Christo" érdekleszitö társadalmi re
gény 7. és 8. füzete. Továbbá „A világ ura" 
(gr. Monté Christo folytatása) 7. és 8. füzete. 
cfíy-°?y füzet ára 25 kr.

Í zleli tudósítás.
Baján, 1878. október 5-én.

Búza uj 7.75 zab 4.90 bab 7.20 árpa 4.80 rozs 5.40 
kétszeres 5.50 köles 4.50 kukorica 4.—

Az árak 100 kilogr. után.

D u n  ag  ős h a j ó z á s i  t á r  st í l  a t

posta- és személyszállító hajóinak

m e n e t r e n d j e .
Bajáról Budapestre: naponként, kivéve szerdán, reggeli t 

órakor, és naponta d- u. 3 órakor.
Bitjárói ülolinrRrn : naponként, kivéve vasárnap, reggeli fi 

és fél órakor, és azonkívül naponként 
esti 8 órakor.

„ /.im onyba: naponként, kivéve vasárnap, reggelid
és fél órakor.

Ortovárn : héttőn, szerdán és szombaton reggeli 
fi és fél órakor.

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

HIRDETÉSEK.

A leninit ásosb valam ennyi kcscrllviz között
Hatásában a/ altul különbözik előnyösen a többi ismén 

kosoi fi víztől, bog) kisebb adagokban hatásos s hosszab haszná-

w í'iy i101"" Dr. Leidesdorf Miksa tanar.
Különösen az által tűnik ki, hogy enyhén keserű, na u kel 

crnctlcn izft és hogy tuég hosszabb használat után sem zavarja

S 2«£. i8T?: Dr. Korányi Frigyes
Valamennyi budai kcserflviz kozott kellemes ize és jeles 

hatása által tűnik ki : gyomor- és bélhurutuál megrögzött szék
rekedésnél. alhasi vérpungusnál valamint vértolulásoknál, arany

tti& S fg S ?  Dr. Kis Sándor, * l t " s“ z■ míg. : 
hutás kivétel lóikul gyors, biztos fájdulom nélküli

w W  Dr. Báró Lichtenfels Scanzoni, “t w
Készletben minden avógvszertái és fűs/erkereskedésbon 

Kuktáink IIEIIZFI.I.IB IIIM H K  I I I H / H I D  JAKAB,
k h lA A M Z  én IJA l.O O  és í.M D W V A T Z  Jl.-ndl Baján. 
Nyomtatványok stb. ingyen. A szétküldés! igazgatóságnál Buda
pestet).

j g T  Kende* adag egy fél borpohárral 2 -10



± r KÍNAI LAJOS
I I I f I f i M D & i áU  »  W

(BAJÁN, BÓDOG-TÉB, SCHEIBNEK-féle HÁZ) 
elvállal mindennemű

önálló munkák, röpiratok, táblázatok, körlevelei
esketési-. e ljegyzési- és n évjegye k ,

váltók és kötelezvények, gyászjelentések,
F A t K A U j o B l  L

sat. izlésteljes és a lég jutányosabb áron való elkészítéséi..
Továbbá ajánlja dúsan berendezett raktárát

számlák-, szállítólevelek-, községi- és egyébb hivatalos
nyomtatványokból,

bíróságok, «■ Véli «ü IUl és községek számára.
Vidéki megrendelések a legpontosabban s legjutányosabban eszközöltetnek.

imái a UfilUARR HITÜKÜL látta el.
Előfizetéseket elfogad a

BAJI
Előfizetési díj :

99 Egész évre 

Fél évre — 

Negyed évre —
e l in t i  k ö z lö n y r e .

r** í - - . ’—k r ^

_  Nincs többé buzattszög!
A Dupuy N'.-féle retőm aepácz használata 

m elle tt.
E/.cn rézgálicz (kékkő) s más maró 

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

A magas niagy. kir. ministerium gaz
dasági közleményei a Dupuy N’.-féle páczot 
mint egyikét a legsikeresebb szereknek ajánl
ják a buznüszög elhárítására.

Áttekintések bizonyítvány • kka 1 kivAntrn ingyen 
és bármntitve.
0 9 *  Ara p h )  2  hectoliter (200 liter) magra való 
csomagnak jo  kr.

KÖSS és D U PU Y ,
BÍ4CH VJ. WimlinülilKii^e Nr. 'iá.

Ilaktár Klciinnfr, és llnbói-s uraknál Baján.

ITSs&líIiOlsféiiási
haszonbérbe adás.

Az elolt Zaláiul — most Hunyná megyei 
Lunkai uradalomban Kürösbánya 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, 
Imgy az arra retiectálni kívánók bővebb értesítést 
nyerhetnek D év án  Lázár Farkas, — N á d u d 
v a ro n  13. Spiényi Ödön uradalmi, — végre I lu -  
d a p e s la n  a n é h a i  !í. D a ld á fs i - lV le  c c in c n t -  
fT já rln u i u j  k ö /a d é b e n  lakó Lázár Imie
gyári-igazgatóknál.

H Í

Nyomatott N’ánoy Lajos könyvnyomdájában Haján




