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Lesz-e hát vasútunk ?!
Mit e lap hasábjain a vasút ügy érdekében 

elmondottunk, non hangzottak el nyomtalanul ! 
A várni és vidék értelmiségénél meleg visszhangra 
tal$lfi«z újólag felszínre hozott eszme ; magán és 

""fifTTvános helyeken különböző eszmecserék tárgyát 
képezte ; süt. a „Hajai Közlöny* és „Szabadkai 
Közlöny* hasábjain is elmondották egyesek e 
tárgyról nézeteiket.

ily előzmények után Hinduit érdemekből dús 
polgármesterünk, kinek mindent felölelő tevékeny
ségét ég szellemes leleményességét szintén foglal- 
kodtatta ez eszme, rokonaihoz Aradra, s itteni 
időzését felhasználta arra, hogy összeköttetésbe 
lépjen az urad-körösvölgyi szárnyvonal tervezője, 
építője és képviselőjével, Boros Béni országneve- 
zetességü vasútügyi celebritással, ki nemcsak szí
vesen szolgált felvilágosításokkal, és tájékozással; 
hanem azonlellil minden díj nélkül szolgálatát 
felajánlotta az ügy előmozdítására s egyenes út- 
mutatát is adott orra nézve, mint lehetne Sza
badkáiéi Bajáig alig 500  ezer fr to n  szárnyvo
nalat építeni !  ?

S váljon csakugyan lehetne-c félmillióból hét 
mértföldnyi vasútat kiépíteni és felszerelni?!

Boros Béni az arad-körösvölgyi vonal épité 
sénél ténynyel beigazo.ta, hogy valóban lehetséges, 
csak okosan kell beosztani és gazdálkodni. Rész
vényeket kell t. i. kibocsájtani s a részvényesek
nek kell közvetlenül tervezni és építeni.. Tgy azu
tán sem, az engedély-tulajdonos sem a fővállalkozó, 
sem a munkavezetők, sem pedig az egyes részek

I építői nem fognak gazdagodni, mint más vasútoknál 
I szokott történni; sem pedig az igazgató-tauács és 
! más hivatalnokok nem kerülnek oly óriás összegbe, 
| mint az a garantia mellett épített vasutaknál; sem 

pedig az építő-anyag ós munkadíj nem lesz úgy 
megfizetve, mint ott, hpl más zsebére építenek.

Ttt a  részvényesek maguk készíttetik a terve t; 
ők végeztetik az előmunkálatokat; ők szerzik az 

1 engedélyt; adó- és bólyogmentességet iparkodnak 
• kieszközölni az építésre és a  befektetésekre ; magok 
! építenek ; az építésnél lelkiismeretesen gazdálkodó 
1 n a k ;  mindennek utána néznek; szóval mindenütt 

gazdálkodnak és takarékoskodnak.
Mindezekhez járul, hogy jelenleg a vasút 

1 építkezés csaknem teljesen szünetel s így a sínek 
majd feleáron, métennázsáukrt 1 0 -  11 írtért s 
20-25 évi részlettörlesztésre kaphatók, -  ami 

| annál figyelemre méltóbb, mivel épen a sínek 
' kerülnek az egész építkezésnél legtöbbe. Ugyan

ezen okból alig 14— 15 ezer fit jelenleg a moz
donyok darabja, inig ezelőtt 2 — 3 ennyiért kel- 

! lett venni ! A  waggonok pedig jelenleg már hasz
nálatra is kibérelhetek s így azok teljes beszerzését 
akkora is lehet hagyni, midőn már a vállalat 
önmagát, kifizeti.

i la  még figyelembe- vesszük, hogy a kisajá
títandó földek  is jobbára részvényekkel fizettet
nek s igy tényleges befektetés itt. sem válik szüksé
gessé ; ha ide számítjuk, hegy a földmunkálatok 
kellő felügyelet mellet s oly időben végeztetnek, 
mikor a kézimunka legolcsóbb; ha végre megem
lítjük, hogy a vállalat épületei is mindenütt lehelő 
költségkíméléssel lesznek felállítva, mig sok helyen 
ezekbe is százezrek lettek befektetve : akkor bárki

előtt is eléggé ki lesz fejtve, miért kerül 
itt 70 — 80 ezerbe a pálya mértföldje, mig más 
pályáknál 200 ezerrel szokták mértföldjét szá
mítani.

Mindezen felvilágosításokhoz egy csomag 
nyomtatványt, t. i. terveket, számadásokat és 
közgyűlési jegyzőkönyveket adott Boros Béni vá
rosunk polgármesterének, melyekből a főntebbie- 

j kea kivül még azon igen-igen figyelemreméltó 
1 tényt kell kiemelnünk, hogy az igv épített arad- 
j körösi vaspálya nemcsak teljesen megfelel a czél- 
! »ak « az érdekelt vidék igényeinek, hanem azon 
! fölül m á r  nz e ls ő  é v b e n  1 0  e z n z u lé k o s  
1 k a m a to t  jö v e d e lm e z e t t .  A baja-szabadkai vo- 
| ualnak biztosítva, van legalább is akkora forga- 
' lom, sőt másfél aunyi forgalomra is számíthat ; 

mert i t t  a Dunával fogná összekötni Szabadkát 
és vidékét, ami bizonyára igen élénkili a forgal
mat, — s igy a baja-szabadkai szárnyvonal be
fektetési tőkéje korántsem maradna holt töke, 

i hanem 10 vagy 15 százalék kamatot jövedel- 
ne, amely kamatra való biztosított kilátás elég 
ösztönzésül szolgálatid városaink és vidékünk tő
kepénzeseinek a befektetésre.

Mindezt figyelembe véve, alig érkezett láng
buzgó polgármesterünk városunkba, sietett folyó 
hó 16-án összehívni a képviselőtestület által évek 
előtt kiküldött vasúti bizottságot. O tt előadta a 
■nyert felvilágosításokat s közölte a tárgygyal 
összefüggő útmutatásokat, — mik általános lel
kesedéssel fogadtatván, a bizottság kimondotta, 
hogy .1 bnjji-M Zttlm dkAi v a s á t  k ié p í té s é t  
<*z a la p o n  e lv b e n  el lóg.-ülj a . a azonnal egy 
hattagú szőkébb bizottságot küldött ki oly uta-

A  »Baja« tárcája.

Az árva.
Szőke lányka talpig feketébe’, gyászba’,
Háborúi a sírra, anyja sirkalmára.
Szép szemében a  kény megered, megárad 
S zokogásba tör ki ajkain a b á n a l.

És c bánat? . . . Szívnek van-e gyásza melyebb, 
Kín Van-e, mely fájóbb, élet, mely sálé több.
Mint azé, ki „árva* — aki sírba látja 
Mindcu szép reményit eltemetve, ásva ? !

S az a szűke lányka, kujli, igazi árva,
Gyenge liliom-szál, hervadóira szánva.
Nincs, aki szorosso ; 8 az, ki űt szerette,
Hideg told alá van immár ültöméivé.

S most, a nagyvilágon bármerre tekintsen,
Aki ót megértse, senki, senki nincsen,
Csak o s i r  dom b , melyre oly hévvel borul le, 
Mintha üuüu lelke vóu alá temetve.

Megöleti százszor a kicsiny keresztet, 
Em lék-fá ját unnak, kit ágy sem feledhet. 
Csókját hinti rája, az lehat a földbe 
Hogy a holtnak ajkán égjon mindörökre!

Szomorú-fűz lombja, ráhajolva, reszket, 
licáruya/za ót, a sitt, a  kis koresztot.
Suttogása, mint a szellemok beszéde . . . .
Hátha édea anyu szól hozzája — v é 1 a ? i

Oly ügyelve hallgat, ágy mosolyg az arcza,
Mull idők zomuicza csillámlik tol rajta- 
3 mint a napsugár a hervadt őszi tájra,
Égy tekint a  múltra vissza a bús árva.

Ott 111 a n y ja  m e l le  t. Átölelve tartja 
3 olvadó, lágy csókban nigg ajkén az ajka,
Majd fejét lehajtja u szUló-kebelic,
Miuló szép urczat eltemetve benne.

S Hogy föl-föltekint a kedves, jó anyára,
Ragyogó kot szemet az csókkal lezárja,
A szivére vonja . I . , úgy szereti, félti 
Ő t, ki a  világon egyetlené néki.-

„Édes kis leányom, kedves gyöngyvirágom,
Két szemed ne sírjon, a lelked ue fájjon,
Jó anyád veled van — s a kinek van anyja,
Nem lehet az árva, nincs az elhagyatva!

Lépteid kísérem, álmaid virasztom,
Veled ér a röggel, véled lel az alkony.
Mindig az o n y é in vagy . . . Lelked hát no fájjon, 
Ne sírjon utánam, kedves, gyöngyvirágom !-

Köd száll le a földre, késő esti órán,
(Itt borong az éj is a falucska tornyán.
I* 1 * 3 oliiad a lányka, megválik a sirtul,
Irjn-leltc szívvel hazafelé indul.

H aza? . . . Szivet uj kin murcznngoljn, tépi — 
Amim lenne egy zug, mely otthonja néki?! 
Hova, merre menjen ? Vagy tan nincs bezárva 
Minden ház, ajtaja ne előtt, ki á rv a V I

Szökő, szép leányka, ne sírjon u lelked,
Az, Ili téged gyászos árvaságba cjlett.
Mit most elveszítve gondolsz jó anyáddal 
Behinti még szived boldogság virággal.

Régi fény, melyért és oly soká opedteni,
Hogyha egykor, ismét föl ragyog szemedben,
3 főbbé nem leszünk m ft r sem én, som te árva 
L g j  0 t t  borulunk a jó anya sírjára I

l ’aplialmi.

A norinbergi borbély.
(Folyt, és vége.)

Miivel az idegen szörnyű és fenyegető hangja 
kevésbbó fülhasi tó lett; elszenderülni látszott, s re- 
írniujét „csal: szappanyozzon* csak időközben és tompa 
hanggal ismétlő. — Nem sokára cluludt és hortyogni 
kezde ; de még most is a „csak szappanyozzon* hosszan 
dörmögve hallatszott mint egy sir fenekéből; sőt lmj- 
flü'tei is suttogni látszottak, ép oly hanggal ép oly 
lassúsággal.

A hold egy felhő mögé bújtru, a szoba a legsű
rűbb sötétségbe merült, miáltal a borbély kimondha
tni Inn borzndúlytól lett megragadva. A béz kapuja a 
collégium sirkertjébe kinyílt, mely igen magas falukkal 
körülvéve, s minden este rendszerint bezárva volt, 
minden hozzájárult helyzetét még borzasztóbbá alakí
tani. A borbély félelme a legmagasabb fokot érte el, 
szenvedése erejét felül múlta és majdnem eszméletlenül 
a padlóra esett.

| De ép a szenvedés tetőpontja egy kevés bátorsá
got oda neki, s az ajtóhoz közeledett avval a szándék- 

! kai, hogy futásban keres menedéket, — de jajj l alig 
| lépett a küszöbre, a kiáltás „csak szappanyozzon*, rét 
í tcnctesebben mint azelőtt, mintegy menydörgés érin tó 
j füleit; mozdulatlanul, szándékában ingadozva álla meg 

s visszatért munkájához, a kis ember álhit újra ned- 
I vesiteni.
! A törpe kiállása hevesebb Ifin mint előbb; alvását 

félbeszakítva kifejezhetetlan élénkséggel régi módja sze- 
! riotelkezde énekelni, fütyíirészni és rettenetes módon 
| nevetni.

„Csak szappanyozzon" folytató tűrhetetlen rikii- 
j csoló „hanggal-1 Reményiem hogy nem fáradt el, öre

gem 1 Ián kíván még egy ndagot a gyógyitalból.
„Inkább világosságra” mini gyógyiialra vau szük

ségünk, válaszola a borbély.



vitással, hogy az 1. szerezzen engedélyt az elő
munkálatukra; 2. készítsen tervezetet egyrészről 
Borsod-Bikity-Almás, másrészről Mateovics-Kele- 
bia érintésével ; 3) magát az érdekelt vidék ve- 
zérférfiaival s községeivel összeköttetésbe helyez
vén, terjesszen a bizottság elé véleményes jelen
tést & kivitel módozataira uézve.

Ezzel tehát megtörtént az első lépés a baja
szabadkai szárnyvonal létesítésére s most már a 
vidék és a közönség érdekeltsége és áldozatkész
ségétől függ  a bizottságot működésében támo
gatni s a vaspálya kiépítéséhez vállvetett erővel 
közreműködni. Az albizottság, mint értesültünk, 
már 18-án össze lett hiva, hol működését azonnal 
megkezdette ; amint arról jövő számunkban érte
sülni íognak a lapok olvasói.

Mindebből örvendve látjuk, hogy bár nem a 
megelőző czikkekben foglalt irányban, de mégis 
történik valami a vasút létesítése ügyében, s hogy 
egyszer már komoly léptekkel közeledünk ahhoz, 
hogy városunk és vidékünk vagyonosodásának és 
közgazdászati elhaladásának alapját vasúti ösz- 
szeköttetés által lerakjuk és biztosítsuk. Vajha azt 
minél előbb, még talán ezen évben,, mar mint lé
tezőt üdvözölhessük.

Keletfai. |_
A bajai kir. járásbíróság tevóktmy- 

sógóről 1878-ban.
Nem akarunk dicsőítő hymnust énekeim a j 

bajai kir. járásbíróság érdemeiről, hanem tisztelt ; 
olvasóinkra bízzuk annak megítélését, váljon ki- 
érdemiette e ernyedetleu tevékenységével ezen 
bíróság a jog és igazságszolgáltatás terén, az 
ügyfelek elismerését és köszönetét., ti czélból egj- 
szerüen közöljük a Rácz József kir. jbiró ur 
szívességéből velünk közlött leírást, mely követ

g) a bűnvádi eljárási átalányról;
h) az irodai szerekről;
i) a birói letéti könyvek vezetése ;
k) a birói letéteket nem képező hivatalos pénzek 

kezelése;
l) a kir. közjegyző távollétében a közjegyzői 

teemb'k ellátása;
m) a bírósági végrehajtók iratainak és könyveinek 

időnkénti megvizsgálása;
n) a rabtartási költségek behajtásával járó pénz

kezelés ;
o) a telekkönyvi osztálynál előfordult, ügyek elin

tézése és a telekkönyvi segédszemélyzet által fogalma- j 
zott elintézések felülvizsgálása.

A telekkönyvi ügyekből a peres- és összes végre- , 
hajtási ügyeket maga intézte, el összesen 3005) darabot. j 
a segédszemélyzet által fogalmazott összesen 3087 
darabot fll-ik részbeli ügyek) pedig tel ül vizsgálta. !

Telekkönyvi beadvány elintézendő volt a l
tavalyi hátralékkal együtt . • 0307 ,
elintéz tetett • Pl08 j

maradt hátralék 35)9 !
Igtatott vevények száma 1752.
p) az aljegyzők által vizsgált kihágási ügyekben | 

ítéletet mondott, melyek az illető aljegyző által lettek | 
Írásba foglalva.

2. Cfyurinovics Mátyás albiró Imi heti szabad
sággal távol volt; működése a kisebb polgári peres ' 
ügyekre és perenkivüli ügyek elintézésére terjedt ki. .

Perenkivüli ügy elintézendő volt a tavalyi !
há'ralékkal együtt . • • 1842
elintéztetett . , • *

hátralék 350
kisebb polgári peres ügy folyamatba tétetett . 315 i 
elintéztetett . • ■ 162 ,

folyamatban maradt 153
3. Jurkovics Ollimár albiró négyheti szabadsá

got vett igénybe. Polgári peres és perenkivüli ügyek
ben dolgozott;
múlt évi hátraléka és idei kiosztása összesen. 7138 db 
elintézett • 7077 db

hátralék öl db
ezenkívül elintézett kisebb polgári peres ügyet 28 db

4. Szóiul) Mátyás albiró hatheti szabadságot 
élvezett, s szinte polgári peres és nem peres ügyek el
intézésével foglalkozott;
tavali hátraléka és idei kiosztása kitett . 5908 db 
elintézett . . • 5578 db

hátralék 380 db 
elintézett ezen felül kisebb polgári peres ügyet 19 db

kező :
l e ír á s a

a bajai kir. járásbíróságnál alkalmazott bírák és bíró
sági hivatalnokok 1878. évi működésének.
1. Rácz József kir. járásbiró működési körét

P a) bíróság vezetésével járt teendők ellátása ;
b) a 617 számot tett elnöki ügyek elintézése ;
c) hetenként két napon át a sommás útra tartozó 

nauaszukkal megjelent felek kihallgatása ;
d) az elnöki igtatókönyv veretese ;

Számadások vezetése:
e) az irodai átalányról .
f) a rabtartási átalányról. A jarásbirósági fogház 

egyszersmind a törvényszék flókbörtöue is.

5. Scultéty Zslginond albiró 1878-ik évi april 
23-áu foglalta el helyét s részint polgári peres- és kis- 
sebb polgári peres ügyekkel rész.int pedig bűn- és ki
hágás! ügyek vizsgálatával és elintézésével foglalkozott. 
Polgári peres ügy kiosztatott . . 2483 db
elintézett . . . 2226 db

hátralélék 257 db 
Büuvádi ügy kiosztatott . .. 666 db
elintézett . 6351 db

hátralék 27 db
kisebb polgári pert elintézett . . 418 db

[Folyt, kör.)

„Jól van," csak szappanyozzon világosságban 
majd nem szűkölködik arról segítek én, látott már en- J 
nél fényesebbet?

A borbély ijedten visszaugrott, de tehetett volna 
máskép ? A sürü sötétségben két szörnyű szikrázó 
szemet, kis ember szemeit látta, melyek rátekintettek; 
ényük éjjel a sirkertben bolygó kisértetek hyéna szemei 
szörnyű ragyogásához hasonlított, arcza színe, a meny
nyire a sok habtól látható volt, karmuzsinszinü lett. 
Vastag fekete hajfürtéi, fekete kígyókká tetszőnek át
változva, s midőn nevetett, szája belseje és torka feneke 
tüzes mészkemenezéhez hasonlított; a lehelet mely 
ebből mint tüzes forrásból kitört, gyúlékony, fojtó és 
kénes volt, mint a pokol kiömlése.

Ezen iszonyú látvány a borbély ereiben lévő vért 
jéggé dermesztő, nem látott más menekülést, mint a 
futást, s eldobván szappauyozó csészéjét sietve közele. 
dett az ajtóhoz, olcsüggedésében e szavakat suttogván’;

„Uram istenem" kegyelem, irgalom, én az ördö
göt borotválom.

Ereje egy kissé visszatérvén, a temető felé sietett; 
semmi sem volt képes visszatartani; falat, árkokat s 
mindent a mi útját állta átugorva.

De alig folyt le egy perez futása közben, midőn 
az idegen iszonyú kaczagása és egyhangú refrainje 
„csak szappanyozzon". fülét újólag érintők ; egy másik 
pillanat múlva már az idegen lépteit hallá.

Eróködésót megkettöztette,,- - de hasztalan; visz- 
szatekintvén, látta a kis embert, kinek arcza habbal 
tele, az asztalkendő álla alatt, s a pisztolyt kezében 
tartva. A kétségbeesett borbély uljét a harangház felé 
vette, mely szerencséjére nyitva vala ; belépett az aj
tót maga után zárni akarván, míg a másik utolérve 
innen is tovább űzte.

.Szökevényünknek nem volt elveszteni való ideje, 
villámsebességgel a toronyoa vezető lépcsőkön felszaladt;

a toronyház végénél egy ajtó a külső dombtérre nyílt; 
ha elérheti ez ajtót, mentve van, csak háta megett 
kellene bezárnia, és igy üldözőjét megakadályozná el
érhetésében. — De hiú remény! mire a dombtérre 
felsietett, a kisember már a pillanatban ott volt.

Fölöttük a templom tornya még 130 lábra emel
kedett; alattuk pedig még nagyobb mélység. A bor
bély elcsüggedéstől egószeu sápadtan, a dombtér végé
től lehető lúvolságbau tartózkodott; fogai vaczogíak és 
térdei inogtuk.

„Ilokó" kiáltá üldözője, mire gondolsz most öre
gem ! „csak szappanyoz", jer szappauyozzál egész vi‘ 
radtig, most csak két óra van; ennél mi volna haszno
sabb.

Végre a borbély végképeDi elborzadására ismét 
kaczagásba tört ki.

„Jer, vedd az ecsetet és szappanycsészét.-------
— De mii csináltál velők 7

„Eldobtam őket, rcbegé a borbély.
„Eldobtad ? szeretnélek téged is itt ledobni ! 

holdfénynél ilyen ugrást, a torony magasságáról nézni, 
szép dolog lenne.

Ezen szavukra, karját kinyújtván, a borbélyt, ki 
kegyeletért cseűc/.ett, orrnál fogta, erőlködés nélkül föl
emelte és a dombtér végén maga elé a légben tartú.
------ Inkább felfogható, mint kifejezhető a szegény
borbély sivalkodása, ki orránál fogva u mélységben 
függött; ide és oda vergődvén, és hosszú karjait min
denfelé kinyújtván, iniDt a pók kinzúsa a la tt; fülbasi- 
tón rimánkodott, s megígérvén, hogy élete utolsó pil
lanatáig borotválandja.

Előterjesztő, hogy buiála állal felesége es gyer
mekei elbngyatva lennének, szóval minden szí vívható 
bizonyítékot előhozott, hogy hóhérja szivet érzékennyé 
tegye.

A kis ember azonban nem volt oly természetű

H Í R E K .

— A z  „u j casinóu tisztújító közgyűlésén a 
tisztviselői kar következőleg alakitatott meg vá
lasztás utján : Elnök Gál Péter, alelnök Szutrély 
Lipót, és pénztáritok Rothfeld Miksa.

— Gyilkosság. P . évi január 11-én Felső- 
Szt-Ivánon Szeile Mihály községi őr, Szabó Ist
ván Svirda, Horváth István ürok, Osatai István 
és Yidovics Simon valamennyien tavaly volt őrök 
kíséretében legutóbb nevezetthez, — ki bormé
réssel is bir, — elinenvén, ott minden valószínű
séggel kenyéririgységből, minthogy a szolgálatból 
ez idéu kimaradtak — Szeilo Mihályt egy puska 
és bunkósbottal a szó szoros értelmében agyon- 
verték. A puska az áldozaton 3 darabra töretett 
el, mint a  honczlclctböl kiderül a koponya csont 
egész félkörben keresztül törve találtatott, Tette
sek vizsgálati fogságban várjak a vizsgálat befe
jezését.

—  A  „bajai korcsolyázó egylet“ f. évi feb
ruár hó 25 én fényes bált rendez a „Nemzeti 
szálloda" termőben, mely alkalomra megválasz
tott bálbizottság a választmány által felhatalmaz- 
tutott, mindent elkövetni, hogy a bál egyike le
gyen a legfényesebbek és legvigabbakuak. A 
hölgyek mindannyian kék és rózsaszín satinru 
liáklmu fognak megjelenni. Ámbár a díszítés tekin
tetében még a liölgyválasztmány megállapodásra 
nem jutott, mégis megsúghatjuk, hogy tervszerint 
a rózsaszín ruhák a kék, a kék ruhák pedig ró- 
zsaszinneli díszítése van javaslatba hozva, az egy
öntetűség végett. Az egylet oly számos tagokat 
számlál, hogy a kitüuó sikeren nem kételked
hetünk.

— Táncz volt a jégen múlt kedden czigáuy- 
zeue mellett, a korcsolya-egylet pályáján, hol a 
nagyszámban megjelent hölgy és férfi tagok kitű
nő jókedvvel és elég sikerrel kísértették meg, egy 
négyesttáuczolni és később társasjátékokat futni.

— felolvasás. í)r. Bartsch Samu ur január 
hó 24-én, pénteken esti 7'/« órakor a bajaji ke 
rcskedelmi ifjúsági betcgsegéiyző- és üuképző- 
egylet belyiségébeu „Hogyan szaporodnak a virá
gok" czirnü felolvasást tartaná, melyre a t. ez. 
egyleti tagok tisztelettel m ghivatnak. Ezen fel
olvasás alkalmával hölgyek és nem tagok is szí
vesen láttatnak. — Az elnökség.

— Carneval. A bajai kereskedelmi ifjúsági 
betegsegélyző- és öuképző-egylet — mint halljuk

február hó 15-én alapítandó könyvtára javára 
— sorshúzással egybekötött táuczkoszorút rendez.

— A  székesfehérvári országos kiállítás vég
rehajtó bizottságának megkeresése folytán figyel
meztetjük a kiállítani szándékozókat, hogy a 
helyek beosztásával foglalkozó bizottság uiüködé-

hogy könyörgése által meghatva lett volna; hüvelyk 
és mutató ujját, melyek a borbélyt tartották elhúzta 
s az utóbbi sokat szenvedett borbély 130 lábnyi mély
ségbe kezde lezuhanni.

Mint toli-labda, forga körül, hol fejével, hol lá
baival lefelé bukott; ezen légbiijózús alatt, időközben 
ellenségét maga fölött észrevette ; látta a dombiéi- vé
gén elöreliajolva, arcza a hab által befehéritve, és ka
cagásában két oldalát tartva: ajkairól ismét a veszély- 
teljes szó „csak szappanyozzou" hangza füleibe.

De legborzas/.tóbbuk valónak szikrázó szemei, 
melyek mint két fáklya, bukását megvilágították. ,

A borbély gevjedése a föld közeledésénél nőttön- 
j nőtt; teste irtóztatón rángatódzott; lélckzete nehéz, 
! melle szorongatott, s mint egy csiga összehúzta 
! magát.
| De — a sulyerő szabálya ellen, a föld közeledósé- 
í nél, bukása gyorsasága kevesbedett; végre (csodálatos 
j dolog!)esése lassúbolett, ésn borbélynak úgy tctsze.uiint- 
i ha a légben tartva lenne; és ahelyett, hogy összetört volna 
I érze, hogy lassan-lassan kellemes égő zeuehungok közt 
- a földre borittatik.
; Ekkor balra fordult, és érzé hogy valami szelí

den mellette nyugszik.
Ez — felesége volt. Tisztességes pár 1 lékében 

élvezzetek a földi szerencsét.
Ük egy időbeli aludtak vala el, ős ébredésénél a 

borbély nagy örömére bclátá, hogy az egész csuk — 
álom volt.

(Vége.)



sónek megkönnyítése ezéljából, bejelentéseiket feb
ruár ln5 15-éig eszközölni szíveskedjenek. A beje
lentések megtételének határideje márczius hó el
sejéig terjed ; az ezen határidőn túl bejelentett tár
gyak elfogadásu iránt a mennyiben a tér engedi 
— a végrehajtó bizottság esetrcil-esotre határoz. 
Egyúttal jelenthetjük, hogy újabb megállapodá
sok szerint az állatkiállitás nem a tárlat bere
kesztéséig, hanem június 2-ától ugyanezen hó 7-óig 
iog tartani.

— Színházi játékrend. Vasárnap, jan. 19. 
bérletszünetben harmadszor „A piros bngyelláris0 
népsz. 3 felv. — Kedden bérletfolyamban „A 
bácsi és a szerelmes család* franezia vígjáték 3 j 
felv. Szerdán nem lesz előadás. — Csütörtökön i 
Györy József jutalmául bérletszünetben adatik : 
„Nők az alkotmányban" vigj. 3 felv. Tóth Kál
mántól. — Szombaton bérletfolyamban először 
adatik : „Huszáz káplár Mécsben.0 Kitiiuö uj : 
életkép dalokkal 3 felv.

— Újvidékről írják, hogy a múlt napokban , 
Zuhcrt urnák a főutezában levő vasbereskedése : 
boltjába belőttek az utczáról a délutáni órákban.
A golyó az üvegablak szétzúzása után az egyik 
állványba fúrodott, nugyobb kárt azonban nem 
tett. Hogy ki lógjon a rejtélyes lövő és váljon 
gyermekics pajzánság vagy pedig rósz akarat 
volt-e rugója e nemtelen tettnek, azt gondos 
utánjárással sem derithete ki a  boltnak bosszús 
személyzete.

— Sürgöny a polgári pörlekedésben. Egy
alsó-ausztriai járásbírósághoz egy perlekedő tél 
a perben meghozott ítélet ellen távirati utón jelen
tette be fellebbezését. A járásbíróság a fellebbe
zést mint a perrend tartással ellenkezőt, vissza
utasította. Pelebbező a végzés ellen feljebb folya
modott, de a (elsőbb bíróság helybenhegyta a 
visszautasító végzést, mert „távirati utón beadott ' 
felebbezés“-ról u perrendtartásban nincs említés 
téve ; a legfőbb törvényszék azonban a két alsóbb 
bíróság végzését megsemmisítette s a járásbírósá
got a felébbezés elfogadására utasította azon in
dokból, mert az állami távírdák használata a ha
tóságokhoz intézendő beadványok köz vet,késére
megengedte tik. A  felebbezós hiányának pótlására 
utasítani kell ily esetekben a felebbezőt.

— A  divat és a  gombok. A divat most már ' 
a gombokra is kiterjedt s Párisban jelenleg azon 
fáradoznak, hogy a gombokat összhongzásba koz
zák a női öltözék szövetével és styljóvel. A gomb
kötő szakmába tartozó gombokon kivül jelenleg ' 
pompéji, egyptomi, byzanczi Ízlésű gombok, esi- 1 
szolt aczélgombok, zoniánczozoU és gyöngyház- 
gombok, hegyi kristályokból készült és gyémán
tokhoz hasonlító gombok, végre korami gombok 
használtatnak. Ez utóbbiak a múlt századbeli di
vat utánzatai. Legkeresettebbek azonban a sów- 
resi porczellánból készült festett gombok. Egy 
ily gomb-garnitúra I’áiisban a napokban 28ÜU 
frankon kelt el.

— Rablógyilkosság. A gyomai lakosság uyu- 
gulrnát dec. 29-én egy borzasztó rnblógyilkosság 
zavarta meg. Az említett napon a délutáni órák
ban Zöld Józsefnót szül. Kovács Máriát saját la
kásán, hol egyedül volt, kirabolták, őt magát pe
dig a kamarában kötél által kivégezték. A  rabló- 
gyilkos már kézrekeriilt, s jelenleg a gyomai 
börtönben ül. Gaztettét bevallotta, s egyszersmiud 
a rablott összegből mintegy 290 forintot elő is 
adott.

— A  légi óbb üélöszék egy döntvénye értel
mében a csődtömeghez tartozó ingó javaknak mi
kor és ini módon leendő eladása a csődtörvény 57 
§-a szerint a bitclezőválasztmány, nem pedig a 
törvényszék hatáskörébe tartozik. Magától értet
vén, hogy az eljáró törvényszéknek az öt iiletö 
felügyeleti jognál fogva fenn vau hagyva az ár
verés szabályszerű és akadálytalan foganatosítása 
és netaláni visszaélések mcggátlása ezéljából a 
bírósági kiküldöttnek a körülményekhez mért uta
sításokat adhatni.

— A  világ legnagyobb embere jelenleg 
Bécsbcn időzik. Egy óriás ez, Kit Choang-Yü- 
Siug-uck hívnak s ki Kenz lovardájában muto
gatja magát. Pekingben született 18dO-ben és nein 
kevesebb, mint 8 láb 10 hüvelyk magas. Termete 
arányos. Choang-Yu-Sing jó nevelénbeu részesült 
és több európai nyelvet beszól. Mellette a legna
gyobb emberek eltörpülnek. Közönségesen a ö lá
bat megütő embereket inár magasaknak szoktuk' 
nevezni. Képzelhetni tehát, mily föltűnő magasságú 
oly ember, ki két hüvelyk híján a 9 lábat megüti. 
Cliiiaiig-Yu-Singet folyvást roppant sokan bámul ják 
lteuz lovatdajában.

Különfélék.
— Különös vendég. C . . . asszonyság Párisban | 

előkelő állást foglal cl és hazát sokan látogatják. A 
divatot óbajtá követni és a kiállítás ideje alatt meg- j 
hívta ebédre a Párisban időző arab főnököt, a ki nagy 
feltűnés tárgyút képezte a világvárosban.

— A legvudabbut hívd inog, — monda a hölgy i 
férjének. C. . . ur neje kívánságát teljesítve, egy rut- j 
teutii kinézésű, burna arezu slieikot hozott magával.

A Indgy első megrettenését palástolandó, zungo- | 
rához ült ebed előtt és finom aczélos ujjaival művészien 
játszott el egy bnlliáus darabot.

Az arab hideg'maradt, hiába várták tóle az ud- , 
varjas bókot.

Ebed után az umö ismét zongorához ült, de ek- 
kor a sbcil. ijjedteu ugrott lel és kiáltá:

— Kérem! kérem! ne nyissa fel azt a zakatoló ! 
szekrényt!

C. . . asszony kiábrándult és most inár nem óhajt i 
többé a puszták vad fiai közül látni egyet termőiben. |

— A  parelhetUn váltó. A napokban beállít egy j 
parasztasszony egy debreczeni ügyvédhez azon ki- j 
váusággal, hogy csinálja meg valamikepen, hogy óegy | 
40 írtos adósától megkaphassa a pénzét. „Hol van a 
kötelezvéuy 7“ kérdi az ügyvéd. Az asszony feleletül 
nagy büszkén előhúz egy váltót, melynek legérdekesebb 
tulajdonsága az, hogy egészen uj — semmiféle írott be
tűk nincsenek rajta. Le hiszen ez semmit sem ér, ki
állt tél az üzleti reményeiben csalódott ügyvéd. De az 
asszony menyre-földro esküdött, hogy ez nem hamis 
váltó, mert az adós uz ö szemei előtt vette azt a bolt- 
ban es sajátkezűig adta át neki. A lig lehetett megma
gyarázni a s/.ogéay asszonynak, hogy kitöltetlen váltó 
olyasvalami, a melynek alapján még a legkifejiíidüttebb 
ügyvédi íurfuug sem tud perelni.

-  A zenekedvelő kígyó. Nemrég Wales egy falu
jában egy ur a templomba ment.

Itt roppant megrémült egy. barna börü kígyó 
megpillantása által, mely az iniazsámolv körül volt te
ke rődzve. A látogató segítségért sietett és midőn má
sodmagával visszatért az állat meg mindig ott volt \ 
döbbeni helyén. Igyekeztek megfogni az adatot, ez 
azonban hirtelen elbújt egy lukban.

Nehéz volt most már hozzáférni.
A segélyül hivott férfi Cnrter Fuoch azt inditvá- • 

■nyozta, használják az orgonát büvszcrül I
És valóban az orgonahangra a kígyó clöbujt és j 

Carteruek sikerűit azt kelepczébe keríteni.
— Mulatságos kísérlet. Egy berlini borpinezében j 

nemrég két felső-sziléziai napszámos költötte el egy
szerű vacsoráját, küzbe-közbu hörpintve egyet a palin- j 
kás bütykösből. Esti 11 óra lehetett midiin felemel- j 
kedtek ülőhelyükről', hogy haza menjenek. A.; utczán, 1 
mely a város központjától meglehetős nagy távolságra 
van egy-ket petróleum-lámpa terjesztett szomorú vilá- 
gosságot. A papramorgótól kissé nehéz fővel támolyog
tak embereink előre, midőn egy kis kőhalinazrn akad
tak, melyből hnugosuu és értelmesen kívánt nekik va- 
luki „jó estét!0 A két napszámos meghökkenve tekin
tet a kis kőrakásra, mely sokkal kisebb volt, mintsem, 
hogy alatta még ember is rejtőzhetnék. Hangosan 
kezdtek tehát kérdezni, hogy ki szólítja őket, mire a 
kőrakás közepéből ördögileg vijjogó nevetés hangzott 
!«|. Erre azután inukba szállt különben is csekély bá
torságuk és megrémülve akartak tova iramodni, midőn 
egy harmadik egyéu csatlakozott hozzájuk és maradás-*

| za késztc őket.Ez aztáu fáklyát vett elő, s jobban meg- 
1 vílngitá a boszorkányos helyet és mit látott — egy 

lyukban rejtőző, félig megfagyott szürke papagályt, 
mely valószinüleg gazdájától szökött meg és itt kere
sett menhelyet.

— A leghosszabb szakái, természetesen nem terem 
: máshol, mint Amerikában, hol club alakult, a uagysza-

kálosokből. Az elnöke 85 cent. hosszú sznkAllal bir, de 
ennél hosszbb volt M. Blacke é, ki New-Jesseybcn la- j 
kott ós egy méter s negyvenöt cent. hosszú szakáiéval 
keltett méltó csodálkozást.

— A kancsuka mint házasság közvetítő. Nem régen [ 
I történt Odessában. Egy fiatul ember és egy leány es- i 
! küvőjo már közeli határidőre kitüzetett, midőn a leány

kijelentette a lelkész előtt, hogy neki nem kell a rá 
kényazeritett vólefeény. A gyengéd szülök erre elővettek 
egy kancsukát s addig verték a kisasszonyt, amig ki i 
nem jelentette, hogy vonakodásától eláll. Erre az es- : 

megtartatott.

Színészet.
Szoiubatou íl-é n  és vasárnap 12-én végre

egy újdonság került színre, Csepreghinek „Piros 
bugyefárisa" inindakétszer zsúfolásig telt ház előtt. 
Ezen uj népszínmű egyike az e nembeli legjobak- 
Jiak. Az előadás is egészben sikerült ós jó  volt. 
Különös tetszésben és mogérdemlett. kitüntetésben 
részisültek Hulla, Jdártft'ajné és Ger''. Bullának 
egy pár igen sikerült dala is volt, ellenben Bártflainé 
egyszer kétszer ingadozott, mit pedig nem szok
tunk meg nála, de játéka annál elevenebb és talpra 
esettebb volt.

Kedden „A mama0 czirnű vigjáték sikerült 
előadása mulattatott. Különösen liózsánó és Ge- 
rőnek eleven comicuina. Szerdán Itózsáné jutalmául 
a „Kártyavetöué* került színre sajnos nagyon kis 
közönség előtt, úgy annyira, hogy a jutalmazandó, 
‘ki pedig mindenesetre kiérdemelte legnagyobb sym- 
pathiáját a közönségnek, éppen nem lön jutalmazva. 
Hisszük, hogy az igazgatóság egy alkalmasabb 
napon uj jutalomjátékot engedélyezem!, melyen re
ményijük méltányosabb leend a közönség.

Eredetibb lércz müvet mint a csütörtökön 
adott „Szerencse bolondja0 nem egyhamar láttunk. 
E  darabban sem érzelem, sem összefüggés, minden 
szerepló véletlenül látszék jönni menni ós azt be- 
szélui a mi éppen eszébe jut. Még kellemessebbé 
tette a darabot Szegszárdi hadarása, ki úgy maj
szolta ki a szavakat egy lélekzet alatt hogy alig 
egy harmadát lőhetett megérteni. Igen jó lesz ke
vesebbet beszélni ós többet alakitni és játszani.

Borsszemek.
Egy skott városban a tanácsülésen elnök kérdést 

intéz egyik tanácsbelihez, hogy mért maradt el az 
utolsó ülésről.

— Feleségemet temettem.
— Ez alapos ok, — feleié az elnök, — búr mind

nyájan ily jó mentséget tudnánk felhozni mulasztásunk
kal szemben.

* *
Két párisi gavallér beszélget.
— Voltál már a léghajón ?
— Voltam.
— Milyen benyomást tett rúd az emelkedés?
— Kitűnő volt! . . . Hatszáz méternyi magas

ságból lenézve a földre, hitelezőimet oly csekély pont
nak láttam, hogy nem is volt érdemes velők törődni.

* * *
— Azt beszélik a fővárosban, hogy X bukott 

bankár ismét „lábra kapott.0
— Tudod pajtás, úgy kell érteni, hogy eladta a 

lovait és — most gyalog jár.

Egy fiatal nő mint tanú állt a törvényszék előtt.
— Bocsánatot kérek, — mondja pirulva, — e 

dolgot tisztességes emberek előtt nem merem elmon
dani.

— Akkor súgja az elnök ur fűiébe, -  mondja az 
államügyész.

* *
Ha huszárkapitány megveri feleségét, úgy nz nem 

más, mint renome; t. i. a „cavalt“ üti a „dámát.0 
» *

Mondja csak nngysód,, mit tart ön a szerelemről ? 
— kérdi egy régi udvarló a fiatal hölgytől.

— A szerelemről semmit, de a házasságot czél- 
szerllnek tartom.

A teremtő azért adta a nőnek a nyelvet, hogy be
széljen ós a szemeket, hogy feleljen velük.

Aki a nőkre panaszkodik ostobának tartják ; a ki 
dicséri őket, unalmassá lesz ; ki egy szót sem szól, az 
ügyetlen : tessék választani.

*

Az előrelátás oly erény, melyet a nők nem ismer
nek és az imádé, ki életét kiméh, rosszul Bzámit. A 
hölgy jobbau szeretné hősies halálát megsiratni- és 
utána meghalni, mintsem okosau megőrzött életének 
örülni.

Egy híres színésznő jelent meg nemrég az angol 
törvényszék előtt, mint tanú.

— Kora ?
— Tizenhat év.
Fia is mint tanú szerepelt.
— Mennyi idős ?
- Fél évvel öregebb mint anyám, feleié a fiú 

elpirulva.



Szerkesztői üzenetek.
B ............Vilmos Baja : örvendünk, kegy annyira szereti

a pogácsát, ép azért költse el maga és ne kívánja a közönség, 
nek feltálaltaim.

B ............Antal B a ja : Múzsája sántít, a versben nincs
mérték sem ütem, foglalkozzék inkább picsával.

0  . . Ferencz: Küldeményét várva várjuk. T41áu a pos
tán késik ?

üzleti tudósítás.
Raján, 1879. január 18-án.

Búza uj 7.80 zab 4.65 bab 7.— árpa 4.05 rozs 5.30 
kétszeres 5.40 köles 4.00 kukorica 3.85 

Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő : 
JUUKOVIOB OTHMAR.

m e g h í v á s
A BAJAI

IPARBANK
részvényeseinek

X. RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE,
mely vasárnap, azaz f. e. február 
23-ik napján délelőtti 9 órakor a 
bank helyiségében íog megtartatni.

Határozandó tárgyak:
a) Az igazgatóság, valamint a 

felügyelő bizottmány éyi jelentése 
és a zárszámlának előterjesztése.

b) Felmentvény megadása és a 
múlt évre esendő osztalék megha
tározása.

c) A közgyűlés jegyzőkönyvé
nek aláírásával megbízandó két 
részvényes megválasztása.

d) Három igazgatói tag megvá
lasztása, a sorrend szerént visszalé
pett de újonnan megválasztható 
igazgatói tagok helyébe.

e) A részvényesek által netán 
előtérj észtéi i dő al apsz abály szerű j a- 
vasiatok.

Baján, 1879. január lT-én.
A bajai kereskedelmi és iparbank

igazgatósága.

A közgyűlésen személyesen vagy meghatalma
zottjaik által részt venni szándékozó részvényesek 
kötelesek részvényeiket (melyek legkevesebb három 
hóval a közgyűlést megelőzőleg saját nevükre az 
üzlet könyveiben átírattak) 8 nappal a közgyűlés 
előtt a bank pénztáránál innen nyercrendő térit- 
vény és igazoló jegy mellett letéteményezni.

Hirdetmény.
A sörház-utezai 572. számú ház 

és a hozzá tartozó üres telek, va
lamint egv 18 kapás szellő (Kigel 
szomszédságában) présházzal, prés
sel, és egy 125 akés káddal, továb
bá a szőllő mellett lévő máslél hold 
és a borsodi utón lévő harmadlél 
hold jó földek szabadkézből eladók. 
Venni szándékozók l ’roilíiny  M ik
ló s  urnái bővebb értesitést nyer
hetnek. ,_6

EGGEIt codeon-m elipaatillái a legkellemesebb, legbiztosabb gyógy
szer köhögés, rekedtség, torokbántalmak, dnyákosodás és miudennomü katarim 
ellen. — Kapható eredeti csomagokban 50 krajcárért, 1 írtért annak készítő
jétől . S ü g é r  A. Budapest, Erzsébettór 3 Bzám‘. ‘ -  B aján : Pol- 
lcrman Bertalan, Bozsck József és Sárkány Lázár gyógysz. uraknál. A szállí
tás naponkint szakadatlan, postautalványra vagy utánvétellel.

N aponkint f r isB e n  készü lt finom theasütem ény '/, kilo 
osom agokban I  írtjával.

E O '& E R  A .
Budapest, Erzsébettőr 3. szám alatt

bírák- és' ügyvéd urak
szívós figyelmébe ajánlva.

Mindenféle békebirósági nyomtatványok, u. 

m.. panaszkfiny vek, határidő naplók, idéz

vén yek, mutató könyvek, pénzbírság! 

naplók, A )  T árgyalás i jegyzőkönyv, B) 

T á rg y a lás i jegyzőkönyv, C) T árgyalási 

J e g y z ő k ö n y v  (makacssági), D )  V é g r e - !  

h a j t á s i  jegyzőkönyv, kataszteri bír-í 

tokivek, ü g y v é d i -  és b í r ó s á g i g  

nyomtatványok, továbbá mindenféle községi 

nyomtatványok, de különösen a legújabb ren- i 

delet,ü HAGYATÉKI LELTÁR I  m in ta . I 

Halottvizsgálati bizonyítvány. A ll. 
m in ta . Ilalottvizsgálati jegyzőkönyv.
II. m in ta . Halottkémi jelentés. III. 
m in ta . Halottkémi jelentés. 1 minta. 
L Ó B EJELEN T ÉS, II. minta LÓKIMUTATÁS 

gyorsan és a l e g j u t á n y o s a b b  á r a k  

m e l l e t

Nánay Lajos
i konyvnyomdájában Baján, Bódog-tér 

Sckeibner-fóle ház.

P I L I P S I  A |
(Nehézkor) és minden IdcfrbetcRségcf orvs- | 
sol és gyógyít I)r. Killlscli szakorvos l)n o- \ 

' dóban (Ncustadt.) lcvéllieni értekezés utján, 
j Eddig már 11,000-uél több betegségi eset volt gyógy- 
I kezelése alatt. |

’W$k M MiMMM

HIRDETM ÉNY.
A naptárak országos vásárról 

szóló közleményében Baja városá
nak engedélyezett 5-ifc országos 
vásár-tartás tévesen február 2-ik  
napját megelőző vasárnapravan ki
tüntetve, mely tévedés helyreigazí
tása és támadható zavarok elhárí
tása ózdijából újonnan közhírül té
tetik, miszerint c/.en országos vásár 
a nagym. m. kir. földm. ipar- és 
keresk. ministerium 1878. évi 
márczius 15-én 5732. sz. a. keit en
gedélye folytán 1878. évi márczius 
21-én közzétett, hirdetmény szerint 
február M  ik vagyis Bálint napját 
megelőző vasárnapon e szerint tehát 
e folyó évben február hó ö -ik  nap
ján fog megtartatni.

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

Dr. H A U SER  MÓR,
polgármester.

H i r d e t m é n y .

A kismószárszók utczában lévő 
128. szám a. Nagy Sándor-íéle sa
rokház egész jó karban, mely á ll:3 
utczai- és 2 udvari szoba, 2 külön 
konyha, élés-és fa-kamra, zárt pad
lás és egy igen jé  pincééből, továb
bá a hozzá tartozó kerttel haszon
bérbe vagy a legelőnyösebb feltételek 
mellett örök áron is eladó.

Értekezhetni
Vanivsek Mátyás úrnál.

Nyomai ott Náiiaj Lajos könyvnyomdájában Baján.




