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Előfizetési felhívás

tisztelt, olvasó közönségünkhöz!
A „BAJA* 1879. évi január 1-úvel a G-ik 

évfolyamba lépett, mi elég bizonyítéka annak, hogy 
tisztelt közönségünknek igényeit minden tekintet
ben kielégíteni iparkodott. Lapunk szelleme és 
iránya eléggé ismeretes arra, hogy semmi bírá
lattól vissza ne riadjon. Független kimondása az 
igazságnak, helyiórdekeink megóvása, a tapasztalt 
hiányok kiirtása és főleg minden igazságtalan 
támadás kerülésével a polgárság anyagi és szel
lemi jólétének emelése utáni törekvés — ez 
leend ezentúl is iránya lapunknak, e mellett pe
dig mindig lesz gondunk reá, hogy kitűnő tár- 
czák, mulattató történetek és jó élezek közlése 
által is kielégítsük olvasóink követelményeit, és 
a jelen komoly időkben kellemes szórakozást 
nyújtsunk.

A „BAJA* megjeleli minden vasárnap, egy 
egész ivén, a lehető legcsinosahb kiállítással.

Előfizetéseket elfogad a kiadótulajdonos.

Előfizetési teltételek :
Egész évre . . . 5 .—
Félévre . . . .  2.50
Negyedévre . . . .  1.30

Baja, 1878. dec. hó.

N á n ay  L a jo s , J u r k o v ic s  01 h ín á r ,
kiadótulajdonos. fel. szerk.

Még egyszer a báttaszék-szabadkai 
vasút.

A fenti vasút előnyös voltát fejtegető, la- 
i púnk utolsó számában megjelent czikk, úgy lát

szik szemet szúrt egy kalmár léleknek, ki daczá
ra rendkívüli üzleti elfoglaltságának, mégis ráért 
megijedni attól, hogy a lenti nagy fontosságú 
vasút, életbe léphetne, ós akkor a sorompó előtti 
ácsorgással kezdődő és krajezáros kufárkodással 
végződő nagyszerű gabnaüzlcténok örökre ámont 
mondhat.

Azt hisszük evvel eltaláltuk és kifejtettük, 
hogy a „Bajai Közlöny* f. évi 1-ső számában 
megjelent czikk írója, miért olyan nagy ellensége 
ezen vasút létrehozatalának, csak azt nem bírjuk 
felfogni, hogy nemzetgazdasági elvek és eszmék 
hiányától ragyogó fejtegetésében, hol felejtette a 
józan gondolkodást.

Avagy előnyösebbnek találja nemzetgazdá- 
szati szempontjából, ha a Duna-Drávai vasút 
megszakad Báttnszékcu ? Baja pedig 4 - 5  téli 
hónapon út kívül áll a világon, közlekedési esz
köz hiány ában ? Vagy talán előnyösebb közleke
dési eszköznek véli a befagyott ) Dunát vagy a 
feneketlen utakat ?

Előnyösebbnek véli talán, hogyha" raktári és 
berakodási dijakat a Ferencz-csatorna társulat 
teszi zsebre, mintha azok a pályaudvarnál felállí
tandó városi raktárak használatáért, a város cgv 
szép jövedelmét képeznék ?

De hogy termet nemzelgazdászi agyában

azon szörnyszülött, hogy a  vasúton csupán Baján 
á t és tova szállított árukért fizettetnék díj ?

A  czikk végén azt kívánja tőlünk, miért 
beszélünk o pálya előnyeiről, mikor nem találjuk 
miudjárt fel azt is, mennyibe kerülne.

De hát hol vau azon logicai szabály, hogy 
ha valaminek előnyeit akarjuk fejtegetui, akkor 
a költségvetésről beszéljünk, nem tény e, hogy 
van sok dolog mi nagyon olcsó, és mégis nélkü- 
lözhotlcn, más meg nagyon is drága, mégis feles
leges ?

Ha vasutunk annyiba is kerülne, raiut a 
baja — bezdáni csatorna, akkor is olesó volna, 
mert városunkat, a gabnakereskedés és szeszgyár- 
ipar piaczává, iparunkat virágzóvá és a várost 
és környékét gazdaggá tenné , holott a csatorna 
Jia 50 frtuukba 'került volna is csak, drága volna, 
mert mi hasznát nem vehetjük.

De elég legyen a vitából, a ki practice 
gondolkodik, úgyis tudja, hogy igazunk van, és 
mi azért fogunk küzdeni vasutunk mellett, ha 
mindjárt ellenfelünket meg is akadályozzuk majd 
siker esetén abban, hogy másfél métermázsaként 
vegyen és adjon zabot.

y.

A székesfehérvári orsz. kiállításról.
Székesfehérvárról érkező tudósítások értesí

tenek bennünket a jövő év tavaszán ugyanott 
tartandó országos kiállítás végrehajtó bizottságá
nak buzgalmáról, különösen ki vannak emelve az 
elnök mólt. gróf Zichy Jenő és Lsderer Sándor

A  »Baja« tárcája.

A vén sirásó.
-  1878. Uecz. 31.

Zúg a vihar, miként «*gy szörnyű átok,
És átdübörg a föld felnit;
Befújja hóval a temető-árkot 
S arcul veri a  szenteket.
Tombol, visít, tör és zúz, fékevesztett 
Szörnyű haragja öl, temet,
Megrázza a moha klött keresztet 
S elfúj a, mint a porszem et............
— A vén s í r á s ó  szett imába mélyed:
„Isten, nagy és örök, liosauna néked.“

Zúg a vihar . . . .  mint rém, a puszta rónán 
Üvöltve jár völgy- s halmot á t ;
Vén tölgyeket katangkent elsodorván,
Veri vadul tovább, tovább !
El-elplhon a bércek tar letőjén 
S körültekintve, fölkacag :
Haha 1 ma én vagyok az ár, a  törvény, —
Ember, neved csak sáraluk I
- A vén s i r á s 6 olvasója pördttl:
„laton, ki ittápom vagy régi Időktől . . . .“

Zúg a vihar . . . .  az ingó kürtőn által 
A kis szobába bcsivit;
Megbirkózik a  rengő inécsvilággal,
B szétszórja lninyó hamvait.
Jégcsókokat hint a hideg falakra,
Virágot sző az ablakon,
Majd a nyikorgó fakllincsbc kapva,
Vigan dorombol, csörg a z o n ............

A vén s i  r á  s ó esd a porba bulltau :
„Vajh, örök üdvöt iolholnék az Úrban 1“

Zúg a v ih a r ............kopog az ablakon át,
Nyöszörögve, nyivn, untalun ;
Majd átbolyongja a oyprnszfa lombját 
S elalszik ottan zajtalan.

_______________________________ _____  I

X vén s í r á s ó ,  reszkető ajakkal
Sóhajtja cl vég „Amou“-ét,
S a  hit, mely embert éltet, leimagasztal, 
Körttlragyogja ősz fejét.

Egy vén harangszó kong be a  nagy éjbo |
„Múlt gyász kosom*, szebb jövő zenéjeI"

Kunt siri csend . . .  Ezüst sugárban égve 
llólying a cyprnszlom feléd;
Vihar elült, megtéri az égi b é k e ,
H többé az éj sem oly setét.

Kohásza mély, inniju szent;
Arcán egy-ogy ragyogó küny pihen meg,
— Mind drága gyöngy a porba’ lent!" —
S ajkán borong, mit fájó  lelke érez,
Es főlsohnjt az éghez, istenéhez :

„Bölcsőmben r bit és remény öleltek,
Imába fogtalak nevem;
A szív, imént moly kínokban repedt meg,
Új élő lei nyert énvcleiu.
S hajh, c csillámló, büszke hajnal 
Csak pillanatra volt enyém ;
Bólcsőmlitíl elragadt egy véres angyal:
„Csak o tt lehetsz, amerre én 1“
S hol végre megpihentünk, messze, messze,
Térés mezőn ezernyi hulla fekve!

— Jöjj, szóin sziszegve, nézz körül a tájon 
S bámuld szörnyű hatalmamat 
Vérben piroslik a ÍUvöu a lábnyom,
B ki ott hagyó, már föld a la tt!
A vérpatakra megszédült a béke.
Bilincsre verlek engeinct- 
Születvo se, rázhattam Idnczom én lo,
S most lesz csak a harc szép, veled I 
- -  S í r á s ó  vagy, ezt Így a sors akarta,
Temesd, akit elérhetsz, élve, h a lv a ...........

S Ifin újra harc . . . .  Az ember, mint a kéve 
Hosszú korokban tlőle k i.
Ma kard törött, monlek nyilakra, késre,
Míg vért nem láttak ömleni . . .

Ellen, ha rája dőlt a  holt, fölébredt,
S kilzdö't. mig meg nem fojtható ;
Halál karán pihent meg minden élet 
S a vér patakban folyt alá 1 
Megnyílt, heteit a sir és nőtt a másik 
Kova reggeltől késő éjszakáig.

Hajh I szörnyű, szörnyű munka volt e munka, 
Egy porc belőle ezredév 1 
Térés mezőn a hány fűszál volt, annyi hulla,
Hajh, annyi ember, nnnyi n é v ............
Jéggé fagyott szivem, karóin kiszáradt 
S csak ástam, ástam szüntelen :
Mariul-c vájjon ember a  világnak,
Ha azt, ki itt. eltemetem V . . .

A véres angyal hangja szólt le liozz&m:
„Immár nem éhezem, pihenj hfi szolgám I*

Azóta e halottas ház lakásom,
— S i r á s ó vagy, itt a  helyed 1
Nap napra múlik, s mindhiába várom,
Hogy jöjjön az, ki e ltem et............
Siess, a  véres angyal visszatérhet —
Ezt súgja itt benn valami;
Leheld, leheld rám húcsu-csókod, élet,
És hagyj siromba 110118011“
— A hús-harangszó csak hang a nagy éjbe . . . .
A véu s í r á s ó  istcuéhez té r é ............

Szói a harang, miként egy szent Zsolozsma
A vén s i r á s ó  földbe’ lent.
Milliék keze dobott hantot sírodba . . . .
Múltad, lin véres is, de szent!
Zúg a  harang — hit és remény zenéje,
Múltból jövőbe átvezet,
S kinek ma még tövis volt a  szivébe’,
Holnapra a seb béheged.
Zúg a harang . . .  a holt már eltemetve . . . .  
Ember virudj és - higyj e jobb jelenbe’ I

Faphalmi.

í



ur Budapestről mint a II. csoport elnöke és az 
iroda 8 pánztárügy főnöke, kik mindketten a ki
állítás körül lankadatlan és sikeres tevékenységet 
fejtenek ki.

A bejelentések nem remélt nagy számban 
törtéunek és különösen minőségre nézve fényes 
eredményt helyeznek kilátásba. A kiállítás érde
kében eddig az ország minden részében 22 bi
zottság működik, kiknek tevékenységét a legtöbb 
országos kereskedelmi kamara pártolása hatható
san előmozdítja.

Az újonnan kinevezett ministor urak gróf 
Szapárv Gyula és br. Kemény Zsigmoud, kiknél 
a végrehajtó bizottság határozata folytán gróf 
Zichy Jenő, Led ere r Sáíidor és Mátyus Arisztid 
□rak küldöttségileg tisztelegtek, ezen a művelő
dési fejlődéseinket a legnagyobb mérvben előmoz
dító vállalatot leghithatósabb pártfogásukról biz
tosították, mint azt basonlag a t. kormány többi 
tagjai is, már más alkalommal tették.

Ha tekintetbe vesszük a váratlanul Dagy ér
deklődést a melylyel ezen kiállítás országszerte 
találkozik, azon lankadatlan tevékenységet, és ki
váló tapintatot, melyet a kiállítás rendezése és 
egész beosztása körül különösen az elnök gróf 
Zichy Jenő kifejti ; ha tekintetbe vesszük végre 
azon körülményt, hogy sok és elismert szakférfi 
egyhangú Ítélete szerint ezen kiállítás a képzel
hető legszebb térségekkel rendelkezik, már ma is 
csaknem határozottan állítható, hogy ezen kiállí
tás kitűzött czéljáuak tökéletesen meg fog felelni, 
a mennyiben hű és könnyen áttekinthető képét 
nyujtandja mindannak, mit szeretett hazánk és 
melléktartományai a művészet, kézmü, ipar, me
zőgazdaság és állattenyésztés terén előállítani ké
pes, kifogja tüntetni továbbá nz egyes ágak kö
rül az utóbbi években történt, haladásokat és 
javításokat valamint, egyes czikkeinknél elért ver
senyképességét külföldi gyártmányokkal szemben. 
Tekintettel a kiállítók nagy számára, a kiállítók 
érdekében vélünk eljárni, őket arra figyelmeztetve, 
hogy bejelentéseikkel ne késsenek, hanem azok 
mielőbbi foganatosításával, kiállítandó tárgyuknak 
méltó és czélirányos helyet biztositha-ssanak, mi a 
következő általános szabályzat szerint történhetik:

1. A székesfehérvári 1879-iki országos ipar, 
termény és állat,kiállítás József főherczeg Ö cs. 
kir. Fenségének fovédnöksége s Fejérmegye és

A noriobergi borbély.
A templom nagy tornyán épen tizet ütött az 

öra. J. u coilegium borbélya, miután másfél tuczat diák 
állát megbotolván a, készülőben volt. az éjjeli nyugalmat 
élveznir midőn egysz. rre a bolt ujtaja megnyílik, egy 
kistermetű ember berohan, és élénken hozzá közeledik.

Hasa oly terjedelmű volt., hogy legtiszteletre mél
tóbb polgármesternek is dicsőségére vált volna, 
Arcza, lábszárai és testének többi részei, a ienemlitett 
testrész kövérségével összhangzatban voltak.

A borbély nem emlékeze, hogy ezt az arezot, 
melynek kinézése, jól és minden gond nélkül élő embert 
jellemze, valaha boltjában látta volna ; öltözete igen 
különös volt; nagy és széles karimájú kalapot viselt, 
egy régóla divatból kijött fekete kabátot, szürke nad
rágot, mely rézcsattal volt ö vezve. Haja bodor és feke
te, (mint a varjú szárnya), villáira hullott, bajusza 
bosszú és vastag, szakála legalább öt napos.

Igen nyájason és bizalmasan köszönté a borbélyt, 
s minden czeremonia nélkül a nagy karszékben, mely 
ii borbély clienseit szokta fogadni, helyet foglalt. A 
borbély csodálkozó tekintettel szemléié az idegent, és 
meglepetéséből, (melyet ennek sajátságos kinézése és bi
zalmassága okozott) alig birt magához térni.

Az idegen, annélkül hogy a borbély csodálkozását 
észrevenné, többször szakáiét simítva monda:

„Megborotválhat-e engem
„Uram 1“ szóla a borbély elég biztonsággal, mintha 

a kérdést nem hatotta volna.
— Kérdém önt, megborotválhat-e ? — ismétlé a 

másik eresebb hanggal ; hát másért jövök ide, mint e 
végett ?"

Székesfehérvár köztörvényhatóságának pártfogása 
alatt áll.

2. A kiállítás szellemi részére, nevezi teseu 
az intéző és vezénylő közegek közti érintkezésre 
vonatkozó levelezések: „Az országos kiállítási 
végrehajtó-bizottság elnökségéhez Székesfehérvá
rott" intézeudék

3. A kiállítás Székesfehérvár területén a 
polgári lövölde és ménfelep helyiségeiben s ezek 
szomszédságában levő szabadtéren rendeztetik. A 
kiállításra rendelkezés alatt áll 4284 □  méter 
fedél alatti tér -  és pedig a méntelep helyisé
geiben 3813 □  méter, a lövöldéi helyiségekben 
471 négysz. méter; - továbbá 40748 négyszög 
szabadtér — és pedig a méntclep udvaraiban 
19611, a  méntclep udvarain kívül 17526, a pol
gári lövöldében 3611 u. méter. Szükség esetén a 
szab ad túró ken ideiglenes épületek ouioltetnok.

4. A kiállítás 1879. május hó 10-éu nyit- 
tatib meg s tart bezárólag junius hó 15-ig. — ] 
Az állatkiállitás junius hó 1-én nyittatik meg s | 
tart a kiállítás Lezártáig.

5. Kiállíthatok Magyarhon és kapcsolt ré- i 
szeinek erre méltó mű- és terményezikkei, szép- j 
művészeti és régészeti tárgyai, tanszerei és isko- ! 
lai munkálatai, állatai, gép- és gazdasági eszközei; 
kizárva csak a robbanó és tűzveszélyes tárgyak 
vannak. Elfogadtatnak külföldi gyártmányok is, 
de ezek kiállítási díjra igénnyel neui bírnak.

6. A bejelentések 1879-ik évi nuirczius hó 
1-éig lógathatnak e l ; az ezen határidőn túl beje
lentett tárgyak elfogadása iránt — a mennyiben 
a tér engedi -  a végrehajtó bizottság esetröl- 
esetre határoz.

7. A kellő időben bejelentett tárgyak 1879. 
april 20-ig küldendők be.

8. A kiállítás tiszta jövedelme országos, me
gyei és városi jótékonyczélokra fog fordittatni.

[  (Vége köv.)

H Í R E K .

Lapunk mai számával 6-iIc évfolyamát meg
kezdi. Az előfizetési felhívás lapunk homlokzatán 
olvasható s itt csak azon. t. olvasóinkhoz intézünk 
kérelmet, a kik hátralékban vannak hogy szíves
kedjenek azt mielőbb beküldeni s lapunkra az

És újra kezdé szakállát édelgctni.
A borbély nagytermetű sovány ember volt, igen 

vékony lábszárakkal; körülbelül ötven éves lehetett, s 
a bátorság még ifjúkorában sem vala jellemének tün
döklő erénye.

Mindazonáltal volt neki, mint a eollégium fanéra* 
szabadalmas borbélyának annyi személyes tekintélye, 
hogy nem hagyta magát saját házában büntetlenül 
megvetni; haragja tehát nagyobb vaín, mint a félelem 
értelme, mely már is fáradozásának daczára azt lecsil
lapítani kezdődött, és hogy az idegen szemtelen kérdéseit 
nein közönséges biztonsággal hallá.

„Ön kérdez engem uram, hogy megborotválbu- 
tom-e ? mondó neki „borotválókését1' élesítvén ; nem 
látok ennek kivitelében semmi akadályt a késő estének 
daczára."

„Én, folyiatá Itönyedséggel, minden embert megbi- 
rok borotválni, még a kinek soha sem is volt szakái 
uz álián; önnél sem lesz nehezebb mint másoknál, 
ámbár szakála a süldisznó tüskéjéhez hasonlít "

„aIi I Igen jó, Ön engem tehát borotváland, feleié 
a másik", ki e pillanatban nyakkendőjét levévén, vas
tag lábszárait kinyújtotta, és elégedettséggel, bajuszát 
ide és oda húzta.

A borbély szemüvegét hosszú orrára helyezte, s 
nz idegenre nem kevéssé jókedvűen tekintett; végre a 
csendet félbeszakitá.

„Mondom uram, hogy mindenkit megborotválhn- 
tok, de --

„Mit de 1“ ismétlé a másik elégedetlenül.
„De Önt nem akurow !“ feleié a borbély a borot

válókés élesítésével még elfoglalva.
Az id-'gen elbámulva, meglepetéssel vegyült kí

váncsisággal tekintő a boTbélyra, de u kíváncsiság nem

előfizetést is megújítani, nehogy a lap siítküldé- 
tében fennakadás történjék.

— Itt a tavasz. A  uj év gyönyörű meleg 
tavaszi idővel köszöntött bo, a meleg napsugarak 
és jau. 2-án egész uup tartó langyos eső elol
vasztották a deczemberi jeget és havat, és sár- 
teugorré változtatták városunkat, sőt még a Du
na jege is 2-ik és 3-ika közti reggeli 3 órakor 
megindult. Ez ahnonnis időjárás uagy aggodalmat 
gerjeszt mindenfelé, a tavaszi fagyok miatt.

-  Karácsony és újévkor vigan lövöldöztek 
és purtögat.tak ismét az egész városban. — Kosz 
szokás ez, melynek elejét venni ideje volna, mert 
nemcsak a polgárok nyugalmát zavarja és sok 
ijedtséget okoz, s különösen a nehéz betegekre 
rósz befolyású, de már számtalan szerencsétlen
ségnek is okozója volt.

— R itka  életkor. A múlt héten hunyt el 
városunkban Hesscr Betti 101 éves korában, ki 
közel haláláig jó egészségnek örvendett. — Baja 
egészséges éguljábun különben sok 80 és 90 éves 
korú férfi és nö van.

- A  bajai jótékony uőegylet bálja, mint 
értesülünk, f. hó 25-éu fog a „Nemzeti szálloda" 
nagytermében megtartatni, lieményljük jobb si
kerrel mint a tavali.

— A  kártyajáték mint jótékonysági intéz
mény. — A főváros egyik tekintélyes családjánál 
hetfukéufc társaság szoitott összegyűlui s vacsora 
után kártyázáshoz fog. Minthogy pedig a kártya
játék c körben csak mulatságból űzetik, a házi 
ur iuditváuya folytán elhatároztatott, hogy a 
nyereségek egy zárt perselybe rakassanak. Az 
igy egybugyüló' összegek aztán átadatnak a fővá
rosi menedékháznak. Egészséges eszme, nem ár
tana Bácskában is meghouositni.

— A  trónörökös házassága. Egy müncheni 
lap állítólag biztos forrásból arról értesül, hogy 
Rudolf trónörökös legközelebb eljegyzi György, 
szász herczcg legidősebb leányát, Matildot. — A 
herczegnő 1863. uiárczius 19-én született..

— Uj zenemüvek. Tnborszky és Parsch ze- 
ucmükereskcdésébeu megjelentek : Négy kedvelt 
népdal. 1. Ritka ritka ritka búza. 2. Sarkon vau 
a Búza János korcsmája (Minden este fuvolázok 
sokáig. 3. ilókót vertem (Temetőben láttalak meg.
4. Sötét az éj. — Euekhangra zongorakisérettel 
(vagy zongorára külön) alkalmazta lluber Sán
dor. A ra 80 kr.

— A  mi cselédeink. Hol fog megállapodni 
cselédeink vakmerősége ? A napokban egy fiatal 
szolgáló jelentkezett szolgálatra egyik ismerősünk
nél. „K i fog piaczra járni?* — kérdő hetykén, 
miután kitudakolta, mit fog reggelire, mit vacso
rára kapui stb. „ llá t  . . maga" —■ válaszolt 
a szelíd úrnő. — „H át a fát ki fogja fölhördülő 
a piuczéből?" — „É n“ —  feleié megzavarodva

sokára haraggá változott, mely már is a mull- és orr
lyuk rendkívüli felpöffedése s az arczába szálló vér 
által mutatkozott.

A rcza lassankint megdagadt, és göutbölyüsége s 
nagysága oly iszonyú volt, miszerint egy uagy tökhöz 
hasonlított.

„Nem akar engemet borotválni", kiáltó egy nagy 
lélegzettel kilehelvén a szájában és tüdőjében össze
gyűlt levegőt; e zivatar kezdődő kitörése borzasztó 
vala.

A borbély reszketett mint egy nyárfa levél, s 
nem birt egy szót sem szólni.

„Nem akar engemet borotválni 1“ kiáltott újon
nan az idegen, és utálnia ismét csend állott b e ------

„Engem nem akar borotválni 1“ ismétlé harmadszor 
n törpe még hangosabban mint előbb, s egy hatalmas 
mozdulattal felugrott helyéről.

A borbély megijedve, de nem is ok nélkül, mert 
a másik markait csípőre téve, szikrázó szemekkel, el
lenséges tartással ebbe állott, a kályhára tette a bo
rotválókést, nem tudván többé hogy mit cselekszik.

„Saját házamban akar megsérteni", rebegé a bor
bély annyi bátorsággal, mennyit épen segítségére hív
ni birt.

„Menydflrgés és vér! ki akarja Önt megsérteni; 
én borotválva akarok lenni, ez nem valami sértő 
dolog."

„Én nem borotválok tiz óra után," feleié n bor
bély, s midig is esnk a eollégium tanárait és diákjait. 
Nekem dr. Ilelligen ur parancsa állni szigorúan el 
van irtva más arcon és lejen mesteiségoinel Azn>.



az urnB. — „No nem bánom, akkor beállók a 
szolgálatba" -  hangzott a válasz.

Különfélék.
— Egy gyógyszertárban. — Egy ur lép be a 

gyógyszertárbu, frakkban, fehér nyakkendőién ! Elké
szíthetne öu egy adag ricziuust oly módon, hogy annak 
bevétele ne legyen kellemetlen ? kérdi u gyógyszerész
től. -  Minden bizonynyal. Pár perez telik el, mialatt 
a gyógyszerész tégelyeivel, üvegeivel babrál. — Szol
gálhatok egy pohár czitrom vízzel ? — kérdi végre az 
iinnepiesen öltözött úrtól. Nem lesz rósz. S kiüríti az 
odauyujtott poharat. Még vár egy kevés ideig s aztán 
kérdi u gyógyszerésztől : — Nos, hát aza riczinusom ? 1 
— Uram azt ön inár megitta, a czitromvizze), egész 
észrevétlenül, — válaszol önelégült mosolylyal a gyógy
szerész" — Szerencsétlen! — kiált föl az ur, -  mit 
müveit ön ?! Hiszen a ricinust beteg uagyuéuém szá
mára rendeltem meg; éu egy óra múlva esküszöm a 
menyasszonyommal.

— Napolmm kalapja. Egy kalap került Parisban 
árverés alá, melyet 1. Napóleon viselt az orosz hadjá
rat ideje alatt 1812-ben s a nagy császár komornyik
jának Evrarduuk ajándékozta emlékül. Ez a kalap íuiut 
ereklye maradt a családban negyven éveu át, a mikor 
is Na[ioleüli utódja 3,801) frankért magához váltotta. 
Most mint valami ritkaságnak csak egy vevője akadt Duma 
uiesqu Aramul festő, ki százhetvenöt írünkért váltotta 
magához. Pedig a régiségek idővel nyernek értékben, 
tő lég ha uuicum is az egyszersmind.

— Tréfái szemrehányás. Hol, Jiol nem — társas 
veudégség vjlt. Több vendég jelenvén meg, mint a 
mennyi aláírva volt, a kiszolgálás, uein volt kielégítő. 
Egy vendég békén tűrt, hanem midiin fizetésre került 
a dolog, letett 20 krt a vendéglős kezébe s így szólt: 
Félóra közökben kapván az ételt, éu is úgy fizetek 
Félóra múlva tehát jöhet: ismét kap 20 krt, és igy 
tovább, míg ki nem lesz elégítve. A megszégyenített 
vendéglős belenyugodott — mert kénytelen volt.

— Pénzkérdés miatti Egy előkelő fiatal ember 
oly pénzzavarokba keveredett, hogy neje vagyona is 
mind elveszett. Ekkor anyja évdijat biztosított neki, 
de az természetesen negyedrészben sem volt elég. A 
gondos nuya legalább a család helyzetét akarván biz
tosítani, gondnokság alá akarta helyeztetni fiát. A fiú 
esedezett, hogy ne tegye meg rajta azt a nagy szégyellt. 
Hiába.

— Szerencsétlen, hiszen csak javadat akarom, 
mert szeretlek, téged és' u nődet is. Jövődte kell tekin
tettel lenn1.

— Mit uekein a jövő, ha u jelenben becsületem
nek vége.

Kétségbeesésében a család szemeiátára, mielőtt 
inegukadáiyozhntták volna, agyonlőtte magát.

Haláléval három előkelő párisi családot ejtett 
gyászba-

„I)r. Helligen !“ válaszola a másik megverő mo
sollyal ; — és miféle ördög ez ?

„Ez a eollőgium igazgatója és bölcsészetta;i ta
nára,11 viszonzá a borbély ingerülten a tudós rectorról 
ilyen kifejezésekben szólni hallván.

„És ezen iskolnszolyu ilyen parancsokat ad? 
uincs annyi időm, hogy uz éjjet önnel vitatkozva itt 
tültsem, s csuk azt mondom, lm Ön engem nem ukur 
úgy éu Önt fogom megborotválui, és pedig a legjobb 
mód szerint; most jól vigyázzon ide mi a teendője.

Ezen szavuknál karját kinyújtva; a borbélyt orr
nál fogta, s hihetetlen erővel a székbe helyező; a bor
bély e merész tett gyorsasága által egészen megzava
rodva, haraggal és meglepetéssel tekiute a kis emberre 
s csak a nedves és habos sznppany érintése által kezdi; 
öntudattal helyzetére visszaemlékezni; fel akart kelui, 
de a kis ember izmos karja visszatartotta.

Most csak jobbra s balra igyekezett forogni, hogy 
a vészteljes csészét kikerülhesse; de fáradsága siker
telen volt; homloka, orra, nrcza és fülei a habos 
anyaggal már tele voltak; midőn kiáltani kezdi-, ekkor 
azonban habbal tölté meg száját a kis ember, s még 
erélyesebben folytató mutkáját; egyik kezével torkát 
tartotta, a másik borotválúkóssel ellátva, végezie mun
káját. Végre nagy kaczflgásba tört ki, véghetetlen örö
mét ezáltal zajosan fejezvén ki.

(Folyt, kör.)

— A mézeshetek után. llector szerelmei volt egy 
szép leányba és m'Siil vette. Kezdetben boldogan éltek, 

. '*« u boldogság nem sokáig tartott. llectornnk eszébe 
j jutott, hogy kényelemben lóg élni és neje keresményét 

íogyasztuui. Az. eszme tetté vált. llector nem dolgo- 
; zu,ti hanem a szegény asszony éjjel nappal kénytelen 
. volt a varrótűt kezében forgatni. Kimerült a zaklatott 

munkában és liazaiiieul anyjához, llector nem igy akur- 
!n ; ő nem szeretett dolgozni, kényelmesen akart élni, 

j revolverrel követte nejét és csuk a rendőrség közbe
jöttével akadályozták meg fenyegetőzéseinek végrehaj
tásában.

Színészet.
Osiky Gergelynek „ElleiuiilliaUtlunju" került 

mint már említettük m. évi decz. 28-án színre 
Hallá, Gerö, Ardai Ida és Szászáé mindent elkö
vettek, hogy a darabot mulattatóvá tegyék, ila  
nem sikerült, bizonyára nem rajtok, hanem a da
rabon inullott, hogy ez nem sikerült, Nem cso
dáljuk, hisz tudjuk, hogy a 400 arany pályndijt 
nyert drámai termékek mily remekművek szoktak 
lenni, elég illustratió erre az „Ördög párnája."

Vasárnap, 29-én „Lóránt és Gyöngyike" 
énekes tündérrego került színre, miről ogyáltuljá- 
hau nincs se jó, se rósz mit mondhatunk.

Hétfőn, decz. 30 án Bcrgnek jeles vigjátéka 
„A sátán leánya" igen szabatosan és összevágván 
előadva kellemes estét szerzett nekünk. Különö- 

, seu Ardai Ida és Rózsádénak ügyes és ni ff játéka 
I tette kellemessé az előadást, Ezenkívül Kovács, 

Gerö, Bártfai és Győri mindenképen megfeleltek 
föladatuknak, különösen Gerő urnák ismert kelte 
mes, nem túlzott komikuma élénk derültséget, 
okozott.

E. évi jan . 1-én allegóriái képlet, és a Mym- 
nus eléueklésével kezdőd; díszelőadás volt az uj 

| év köszöntésére. A „Bányarém" adatott, s elö- 
adiisközb.-n Bártfainé, Ardai Tda és Bállá Béla 
többszöri kihívással ttlotettcttek ki.

A csütörtökre Bártfainé jutalmára kitűzött 
„Csecse Panna" előadása a rósz idő miatt szom
batra hal ászt atott. Igen kiinélytelen és általunk 
már egyszer megrót eljárás, hogy az ily halasz
tást nem tudatják annak idején a közönséggel, és 
igy sokan hiába fáradnak 03ö és sárban a szín
házba. Reményijük, hogy mint több más hiány
nak úgy ennek is eleje fog vétetni az igazgató
ság által.

Borsszemek.
Egy uracs előtt jó vívókról beszéltek.
— ö  semmibe Feni vette valamennyit.
— Hisz önök a legkitűnőbbről megfeledkeztek
— Kiről?
— Hát D e m o c l e s r ö  I. Annak a kardját em

legeti a világ leggyakrabban.

— Nagy bolondság egy nőért főbe lőni magát I — 
szól u hölgy udvnrlójálioz.

- Nagyobb bolondság a többiért élni, — feleié
u lovug.

— Mit gondol hány éves vagyok ? — kérdé a
hölgy.

— Asszonyom, feleié az udvarias lovag, — 
valóban ueui mutat annyit, mint a mennyi.

D . . . megkérte X . . . kisasszony kezét.
— Mi az ön foglalkozása ? kérdé az atya.
— Ügynök vagyok.

Kinek érdekében utazik?
- Kruppféle ágyukat ajánlok.

— Ah ! ágyukat! uz mar m ás! az lesz most a 
legjövedelmezőbb üzlet. Számíthat jó indulatomra.

Jánoska roszul csiuálta feladatát.
— Nem értetted meg jól mit mondott a tanító, — 

szólt mamája.
— Dehogy I — inkább ö nem értette meg amit 

én írtam.

Üzleti tudósit
Haján, 1879. január 1-én

Búza uj 7.75 zab 4.70 bab 7.— árpa 4.85 rozs 5.50 
kétszeres 5.40 köles 4.50 kukorica 3.80

Az áruk 100 kilogr. után.

Szerkesztői üzenetek.
S L. postrostnite Baja. A küldeményt felhasználtuk, ma 

számunkban küzMják, szireson veszünk többet is, csak a helyes 
szójOzésre több geudot kéiQuk furdilui mert nagyim sok a javi-

Paphuluii Bj üst. A táruzát köszönettel vettük közöljük is, 
és szívesen várjuk további küldeményeit.

Keletért Sajnálom, hogy nem találkoztunk. Váljon tolla 
téli álmát alusza-e, hogy nem közölt semmit.

K. S. M. Bpest. Majd hüsvétkor feltámasztjuk, addig kor
szerűdéit.

Nyílt tér**)
Tekintetes szerkesztő Ur!

Becses lapjának múlt évi 5ü. számában, Perlfász 
tér Sáudor ur neje engem „udvariatlan" kifejezéssel 
vádol; hogy t. i. én öt a szinbázi-péuztárnál illetlen 

j  kifejezésemmel megsértettem volna. Ezen vádat vissza 
I kell utasitnom ; valamint azt is, hogy én & bajai közön- 
! séget „gögős“-nek neveztem volna. S ha ó ezen állitá- 
| sóhoz makacsul ragaszkodnék : úgy én azt, jelen volt 
, pályatársaimmal az ellenkezőről mindenkor meggyóz- 
| hetem.

Kérem tck. Szerkesztő urat ezen nyilatkozatomat 
, becses lapjának legközelebbi számában közzéteuni

Baja, 187U. január 3.
Maradtam kiváló tisztelettel alázatos szolgája

Gárdonyi Antal,
I színész és színházi rendező.

— Verekedett ön már V
—- Igen, ököllel a kollégiumban
— Hát kardra, pisztolyra.
— Párbajt ért ou V — Soha legalább személye

sen nem.

Megukiirnak házasítani egy fiatal embert, ki sem
mi áron sem volt hajlandó szabadságát fclá'dozni.

— Sulist- féljen ? — b.ztatá leendő ipja — lássa 
az én leányom nálunk tölti a nyarat, uagynénjénél a 
(élnek rgy részét; akár sohse lássák egymást I

Magas hegy ormán ég s föld közt áll egy pár.
A ciucs, melyet megmásztak, hozzáférhetlennek 

volt kikiáltva.
— Mily remek kilát ás, soliajtá a férfi.
— Valóban gyönyörű, (eleié a hölgv, csak attól 

felek, hogy férjem nem lesz képes utánunk jönni.
— Épen azért tulálom oly remeknek ezt a 

helyet.

— Orvos ur, olcsóbban ki tudja gyógyítani anyó
somat, mint a mennyibe n trim-tés kerülne ?

— Nem tudom.
— No akkor bízzuk a jó szerencsére !

Madame Staélné azt mondd:
Minél tovább ismerem az embereket, annál in-  ̂

kábít szeretem a kutyákat.

Egy kártyázó kérdi a másiktól:
— Ha elkérném az öli kártyáit, ide adná? j
— Oh szívesen 1 I
— No akkor nem is kell I -  feleié u kérdező

hidegen. I

*) K rovat uliitt kíizIStlekái-t nem fvállalelelöséget t  szerit.

HIRDETM ÉNY,
A naptárak országos vásárról 

szóló közleményében Baja városá
nak engedélyezett 5 ik országot 
vásár-tartás tévesen febru ár 2-ik  
napját megelőző vasárnapra van ki
tüntetve, mely tévedés helyreigazí
tása és támadható zavarok elhárí
tása czéljából újonnan közhírül té
tetik, miszerint ezen országos vásár 
a nagyin, m. kir. földm. ipar- és 
keresk. ministerium 1878. évi 
márczius 15-én 5732. sz. a, kelt en
gedélye folytán 1878. évi márczius 
21—én közzétett hirdetmény szerint, 
február 14-ik vagyis Bálint napját 
megelőző vasárnapon e szerint tehát 
e folyó évben február hó 9 -ik  nap
ján fog megtartatni.

Kelt Baján, 1878. deczember 
30-án tartott tanácsülésből.

Dr. H A U SE R  MÓR,
polgármester.___________

Felelős szerkesztő :
JUBKOVIOS OTHMÁR.
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KÖNYVNYillálá
(BAJÁN, BÓDOG-TÉR, SCHEIBNER-féle HÁZ) 

elvállal mindennemű

önálló munkák, röpiraíok, táblázatok, körlevelek
esketési-. ejegyzési- és n évjegyek,

váltók és kötelezvények, gyászjelentések,
sat. kiesteljes és a lég jutányosabb áron való elkészítését.

Továbbá ajánlja dúsan berendezett raktárát

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

bíróságok, ■■ W  €*■«■.4^ EUk és községek számára.
Ü T  Vidéki megrendelések a legpontosabban s legjutányosabban eszközöltetnek.

Könyvnyomdáját a LEGÚJABB BETŰKKEL látIa el.
Előfizetéseket elfogad a Előfizetési díj :

— 5  írt —BAJA Egész évre 

Fél évre — 

Negyed évre

ö  l i  é aj s e

EGGER codcon-raellpastillhi a legkellemesebb, legbiztosabb gyógy
szer köhögés, rekedtség, torok bántalmak. elnyákcsodás és mindennemű katarim 
ellen. Knpluitú eredeti csomagokban f>0 krajcárért, I írtért annak készítő
jétől „E,;g'er A. Budapest. Erzsébettór 3 szám." Baján: l’ol- 
lernian Bertalan, Bnzsek József és Sárkány Lázár gyógysz. uraknál. A t-zálli- 
t.ás naponkint szakadatlan, postautalványra vagy utánvétellel.

N aponkint frissen készült finom theasütemény \ kilo 
csomagokban 1 írtjával

£0 €cER A.
Budapest, Erzscbcttér 3. szám alatt.

Jiács-Bodrogh vármegye

színes kézi térképe
^javított, bővített második kiadás)

alulirtnál, ugyszinte a megyei 
könyvárusok utján megrendelhető.

Tisztelettel felkérem a t. iskolaszéki ható
ságokat, a tanító urakat, a taniigybarátokat, hogy 
ezen csinos, két sziliben nyomatott megyei térké
pet, a földrajzi oktatásnál nélktllözhetlcn segéd
eszközt. isk o la i és m agán  h a s z n á la t ra  meg
rendelni szíveskedjenek. Minden nyilvános közha
tósági, községi, könyvtári, egyleti, pénzintézeti 
helyen o térképnek kifüggesztése nagy és jó 
szolgálaton teend. "

A közlakosok használatára, a környéknek és 
saját megyénknek megismerésére, az iskolákban 
pedig vizsgák alkat nával jutalomosztásra e térké
pek igen alkalmasak-.

Egy darab színes térkép ára csak 25 kr. 
Nagyobb megrendeléseknél 20“/o leengedtetik, pél
dául 50 térkép 10 frt

Az elküldés bérmentctlenül gyorsan eszkö
zöltetik.

Ada, 1878. decz 29.Fridrik Turnus.

Nyomatott NáLay Lajos kön) v nyomdájában Haján.




