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Örök időkre!. . .
Arany betűkkel fogja Klio Baja város tör

ténetében örök időkre feljegyezni az 1879 évi 
január 26-át, mely napon Haja város törvényha
tósága egyhangúlag elfogadván a vasúd  bizott
ság javaslatát, megadta az első lökést a baja
szabadkai szárnyvonal létesítéséhez.

S ki is lett volna ez ügyben hivatottat!) a 
kezdeményezésre , mint épen Baja város . mely 
legjobban érzi e téicui hátramaradását, s mely 
legtöbbet várhat annak létesítésétől ! ?

De térjünk a gyűlés lefolyására.
Szokatlan nagy számban jelentek meg ez al

kalommal a képviselő testület tagjai, a mi ön
magában eléggé tanúsítja, mily közös az érdeklő
dés e vállalat létesítésének eszméje iránt.

Midőn a közgyűlés a vasutügyi bizottság 
jelentésére és javaslatára tért, szét emelt minde
nekelőtt a  polgármester, s elmondja, liogy már a 
hetvenes évek óta folyton reméltük a pest-ziiuo 
nyi vagy a báttaszék-szalmdkai vaspályák kiépíté
sét, s reméltük ezzel kereskedelmünk élénkítését 
ü városunk anyagi előrehaladását.

Mivel azonban látjuk, hogy reményeink nem 
teljesültek s a jelen pénzügyi helyzet szintén 
olyan, hogy a kormánytól < zek kiépítését alig 
várhatjuk : niucs egyébb hátra, mint önerőnkből 
létesíteni a  baja»szabadkai szárnyvonalat, mely* 
nek létrehozása pótolhatja a  mulasztottakat, s 
orvosolhatja bajainkat, és amelynek létrehozása 
nem ütközik többé lehetetlenségekbe, hanem saját 
érdeklődésünk és áldozat készségünktől függ annak 
létesítése.

S hogy ez nem képzelet többé, hanem a ri
deg valóság, bizonyltja az arad-körösvölgyi vasút

A  »Baja« tárcája.

B ... ahoz.
-  Glnssn. -

Rád gondolok kedves lányka,

Reggel, este, nappal, éjjo!,

S gondolatim eredményei
„Te vag y  a n ap , én  au é j j  e l.4

Elgondolom mily messze vagy;

llogy sohasem érhetlek cl,

Ekkor érző kehiem e lte l;

„ T e l j o i t e l i  s ö té ts é g g e l.*

Ábrándozom . ha itt volnál.

S bájos ajkad megszólalna ;

Ml boldogság volna nékfluk ;
„Ha s z iv ü n k  ö s s z e o l v a d n a .4 

Kéz a kézben, szív a szíven,

Kebel keblen ha dohogna;

Ajkam ajkad ha csókolná:
„ R án k  h e  s z é p  h a jn a l  h a sa d n a ."

ű r n e k  l'& l.

v

létesítése, hol tényekkel igazolva lön, miszerint 
nem kívántainak okvetlenül milliók egyes szárny
vonal építéséhez és hogy a befektetett töke ily 
vállalatban is meghozza a jogosan remélhető szá
zalékot.

A mi viszonyaink sokkal kedvezőbbek az 
arad körös völgyi vonal mentében fekvő városok és 
községek termelési és fotgalmi viszonyainál, s nii 
unnál is inkább vállalkozhatunk az építkezésre, mert 
az ott szerzett tapasztalatokat itt javunkra  for
díthatjuk s meri az építkezési anyagot, kiválóan 
a síneket és talpfákat, (melyek az építkezési 
költségek majd*kétharmadát teszik,) sokkal ju tá 
nyosaiban kaphatjuk.

Minden igy levéli, fel kell karolnunk az esz
mét, meg kell ragadnunk a kezdeményezést, hogy 
városunk hanyatlásának gátot vessünk, hogy a 
vagyonosodást emeljük s még késő unokáink hálá
ját is biztosítsuk ; meg kell ragadni annál is in
kább, mert önérdekünkről van szó, melyről ha 
önmagunk nem gondoskodunk, mások alig fognak 
gondoskodni! ..............

Ezen eszmék voltak a polgármester ur emel
kedett és egész ellentál Ihatlaii lelkesedéssel elmon
dott remek beszédében kidomborítva, s szavait 
mindenütt élénk helyeslés, végén pedig midőn a 
vasúti bizottság javaslatát a közgyűlés pártfogá
sába ajánlotta, általános éljenzés követte.

Midőn erre a vasúti bizottság jegyzőkönyve 
felolvastatott, a mi ily fontos ügyben talán évti
zedeken á t nem történt, egyetlenegy hang sem 
emelkedett eUene, még csak kételyek és nehézsé
gek sem lettek hangoztatva ; hanem mindenki 
egész terjedelmében sajátjává tette a bizottság 
jelentését s igy a  szó legszorosabb értelmében 
egyhangúlag elfogadtatott az is, hogy az előmun
kálatokra azonnal engedély kéressék a kormány

A jégen.

Megengeditek hogy sikamlós térre viszem át a 
társalgást. De nem tehetek másként, ajég síkos, és mi 
siklunk rnjtn.

Pedig sokan vagyunk.
Itt van a Gizi a hoUófürtü, Leonka a hősnő, 

Blanka a szerény, Juliska a merész, Kati, Lisi. Sáli, 
Mari, Mimi és a többi mind bájos, mind kedélyes, 
mind nyájns, mert nem állanak biztos téren, és félnek 
hogy elesnek, ha megharagitják.

Lábacskáik gyorsan működnek, a tempók hol 
rendesen hol rendetlenül, de szüntelen ismételteinek, 
és addig-addig kerülgetik, kergetik egymást, miglen 
pihegve elérnek oda, honnan megindultak.

Ma már a Sugovicza jegét karcolják. Súgó Vicza! 
lehetetlen rajtad suttogás néikill repdesni.

De suttogásra is bigyesztvék az ajkak, csak 
alkalom kell és méltó röpöncz (talán helyesebb volna 
„csiiH/oncz") kivel érdemes suttogni.

Gizi, Leonka és Minka egy lánczbnn sikamlanak. 
Szemeik villogva keresik a tárgyat, mely érdeküket 
felkelthetné, érlök sikainlik. Tízszer körül járták iuár 
apályát; hol lehet n haszontalan? Isten tudju, én 
nem, talán jelen is van, csakhogy nem tudom; vagy 
lehet, hogy a könyelmü valahol jó melegben kévét 
s/.ürcsöl, csihuk füst mellett.

Hisz magam is meleg szobában irom e kis 
hossza ntócskát.

tó i; hogy « polgármester azonnal érintkezésbe 
tegye magát egyrészről a kormány nyal, másrész
ről a testvér Szabadka város törvényhatóságával 
s az érdekelt vidék lakosságával, és hogy a szü- 
kebb körű bizottság a szükséges adatokat össze- 
gyüjlvén, a kivitel módozatairól véleményes jelen
tést készítsen.

Hasonlóan minden ellentmondás nélkül egy
hangúlag ni fogadtatott az is, hogy felterjesztés 
intéztessék a nagytn. közlekedésügyi miniszterhez, 
ki ittléte alkalmával személyesen is megígérte, 
hogy Baja városának jogos óhaját a vasutak lé
tesítésénél magas figyelmére é> pártfogására mél
tatja ; felterjesztés intéztessék a város főispánjá
hoz és országgyűlési képviselőjéhez, hogy az en
gedélyek és kedvezmények kinyerésénél hathatós 
befolyásuk által a város kéréseit támogassák.

Végül egyhangúlag köszönetét szavazott a 
közgyűlés Boros B é n  országgyűlési képviselőnek 
is azon szívélyességért, melyben polgármesterünket 
részesítette, és azon önzetlen és örökre lekötelező 
útmutatásokért és adatokért, melyek által a  baja- 
szabadkai szárnyvonal létesítését most már csak 
időkérdéssé tette.

Így folyt le ezen örök időkre nevezetes tár
gyalás, mely az évtizedeken át függőben levő esz
mét végre a megvalósítás medrébe terelte, s mely
nek lefolyása is biztos előjelül szolgálhat bárki
nek arra, hogy állandó közlekedési utunk létesí
tése ez alkalommal nem fog hajótörést szenvedni,

Oszoljanak hát el a kételyek; erősödjenek vég
re az ingadozók ; lelkesüljenek a kishitüek; báto
rodjanak fel a félénkek ; keljenek uj reményre a 
raár-már kétségbeesettek ; némuljanak el a talán 
kicsinyes nmgán érdekből eredó ellenvetések, és a 
közgyűlés példájára vállvetve és egy liangulag

Kati, Máli, Széli, Néni és Lisi ép úgy tesznek 
mint nz előbbiek. De csitt! egyszerre nagy a zavar, 
Ninuska elesett, Géza, Hugó, Lajos, Jáuos, Péter 
rohannak, hogy segítsenek, vagy pedig, ki tudja, nagy 
kópék, talán hogy akadályozzák a felkelésben,

Immár négyet üt az óra.
A gardedámok, kiknek mellesleg legyen mondva, 

a hosszú ülésben a hidegtől biborszinben ég fülók, or
ruk, ujjuk; a/, utóbbival, némelyik mind a tízzel inte
getnek : jerlek, jertek. Hasztalan, az ifjú tüzet még a 
jég sem hülheti meg. De a mit nem tehet a jég, meg
teszi a fáradtság.

Útnak iudulnak ők mindannyian, piczi lábaikról 
a korcsolyákat két irigylésre méltó, vadinarku, érzé
ketlen szolga leoldja, é» már-már vége az egésznek. 
Ypsilon végig pillantja a helyzetet, lát Bök lack és 
bórczipőt, kisebbet, nagyobbat, 'kainaschlit kéket, bar
nát, vöröset, de im Leónkénak nem jutott szolga, 
gyorsau oda, majd leoldjuk a korcsolyát. De ne bízzál 
a nőkben, ók mindig hamisak. Leonka a szolgálatkész
séget avval viszouozza, hogy Tpsilont hátba löki, és 
szegény Ypsilon egész hosszában a jégre terül, éa 
mire felkel — mind elmentek haza. Jé, majd holnap 
újra kezdjük, de jobban vigyázunk és megboszuljuk 
mu{ unkát itt a vonal alatt.

Ypsilon.



tömörüljön mindenki a baja-szabadkai szárnyvonal 
létesítésének zászlaja alá.

k e l e t é i .

Az adó bevallásokról.
A II I  osztályú kereseti adóra nézve a be

vallások rendesen igen hiányosan tétetnek meg.
— Sokan épen semmi adatot sem szolgáltatnak 
be, és csak egyszerűen jelezik, hogy semmi jöve
delmük sincs. Mások minden részletezés nélkül 
valamely összeget Írnak be, — sőt még cifrább 
bevallások is érkeznek, melyekről ezúttal hall
gatunk.

Hogy valaki „semmi jövedelmet* valljon, 
annak alamizsnából élő koldusnak kellenne lennie.
— Aki tehát nem koldulásból él, annak kell jö
vedelmének lenuie, a melyből magát és családját ellátja.

Az adókivető bizottság ennélfogva ily beval
lásokkal be nem elégedhetik, s a törvény értel
mében hivatalból állapítja meg az illetőnek adó
já t - és sokszor magasabban, mint tán az ille
tő jövedelmének megfelelne. Innen van aztán, 
hogy Baján az Összes adó nagy öszveget mutat 
papíron, mely azonban ténylegesen be nem szed
hető, ha pedig egyik-másiktól kényszer utján mé
gis beszedetik, ez az illetőnek mértéken túli 
terhelésével, vagyoni állapotának és adóképessé
gének romlását idézi elő, nemcsak hanam elége
detlenségre és panaszokra szolgáltat okot.

ügy  látszik, hogy azok, kik az említett hiá
nyos bevallásokat teszik, a törvény értelmével 
nincsenek tisztában, s a tiszta jövedelemnek azt 
tekintik a mi minden szükségeiknek kielégítése 
után, 8 igy a családszükségletek után fenmarad, 
és nem értik, mi az a rovatban felemlített nyers 
bevétel, és mi azon kiadás, mely a bevétel rová
sára felszámítható s midőn ezen rovatokat kitöl
tetlenül hagyják, alkalmat szolgáltatván az által 
adójuk hivatalból] megállapítására, evvel épen 
maguk romlására sselekesznek.

Ugyanazért időszerűnek tartjuk e részben né
zetünk szerénti felvilágosítást közrcboesájtaui. t

Nyers jövedelem, mit bruttó jövedelemnek is 
szokás mondani, az, mely az üzletből az üzletim 
befektetett kiadások leszámítása nélkül befoly, és 
a kiadások rovatában csak azt lehet, a bevallás
nál számítani a mi ezen bruttó vagyis nyersjöve
delem előteremtésére lett befektetve, tehát nem a 
családi eltartásra fordított kiadást, — a tiszta 
jövedelem rovatába ennélfogva csak az irható be 
a mi a bruttó jövedelem elérhetésére tett befek
tetésnek abbéli levonása után feuuiarad.

Például ha iparos vagyok, levonásba tehetem 
azt a mit a segéd személynek tizetek, a mibe a 
fuvar került, midőn iparczikkjeimet vidéki vásá
rokra elszálíitottam, az anyagért te tt kiadásomat, 
a melyből iparczikkeiinet előállítottam.

Ha ügyvéd vagyok levonom szinte a mit a

segédszemélyzetnek kiadok, a mit a fuvarra és bélyeg 
bpszerzéséro fordítok a mit a végrehajtónak fizetek.

Ha kereskedő vagyok szinte a segédszemély
zet fizetésére, és nz áruezikk megszerzésére tett 
kiadásaimat számíthatom, és igy tovább. — Ezt 

• mind a megelőzött 3 évi átlag után mutatom ki. 
: Megnevezem mely segédeimnek mennyit fizetek.
■ A lakbér, irodai és üzleti helyiség bér rovatát 
í kitöltőm, miként lássák hogy bevallott jövedelmem 

ezel arányban áll.
Ha mindezek feljegyzése a ^bevallási Ívnek 

szűk terére nem' eszközölhető, külön ivén adom 
elé, a főiven e cselekményemre hivatkozom. — 
Ha mészáros, bérkocsis, vagy hajós vagyok, akkor 
csak a múlt évben levágott baromnak — a bér
kocsiba használt lovaknak vagy hajónak számát, 
és ez utóbbinak honiképességét jegyzem be a be
vallási Ívbe, - és fennebb érintett arányosság 
kimutatása kedvéért a lak, vagy üzlethelyiségért 
fizetett bért.

Minél részletesebben, összehangzóbban és pon
tosabban adjuk elő mindezeket, annál kevésbbé 
adunk alkalmat arra, hogy az adókivetfí bizottság 
belénk köthessen.

Még csak azt. jegyezzük meg, hogy nem lő
het a jövedelmet úgy bevallani, hogy üzletem 
veszteseggel dolgozott, mert ily bevallást az adó
ki vető bizottság el nem fogadhat, részint azért, 
mert az illető még is csak üzletéből él, részint 
azért, mert igy sokan ezt csak ürügyül alkalmaz
hatnák az adózás aluli kibúvásra.

A köztudomású szerencsétlertflígre azonban, 
mely egyik vagy másik adózót sújtotta, adóter
hének méltányos csökkentése végett lehet, hivat
kozni.

a. c.

A bajai kir. járásbíróság tevékeny
ségéről 1878-ban.

(Vége.)
I Horbács Lajos segédtclekkönyvvczető, kezelő 

személyzet hiányában az irattár kezelésével volt meg
bízva, és az ezzel járó teendőkön felül 11*00 bejegyzést 
rendelő végzést foganatosított.

ő) lVittuiami Antal Írnok -I heti szabadsággal 
távol volt. Martius 1 -töl fogva a kiadóhivatalt vezette 
s e minőségében 55-17 végzést menesztett, melyek 15200 
kiadmányból állottak; ezen kívül vezette a ' naplót a 
mennyiben a/, a kézbesítések nyilvántartására hivatva

Másolandó darab volt . . <1152 db
telekkönyvi másolatok . 1403 ,ib

összesen 7015 db
’ó dijnok által másoltatott . 7]75 db

hátralék -1-iU au
6. Durneisz Conrad dijnok az igtatókönyvet és

mutatót vezette, és a feleknek naponta 2 órán át érte
sítéseket adott.
Beadványok száma . . 8009 db

B í r ó s á g i  v é g r e h a j t ó k .
1. HorAnszky László.

megbízást kapott . , 444

ezekből:
nem szorgalmaztatott 74
folyamatban van 
lőganatositutott :

03
ingóságok foglalása 221
árverés ingóságokon 12
ingatlanok becslése 36
ingatlanok elárverezése 30
birtokátadás 4
csőd leltározás 1

2. Undúiiy (Ívűin.
megbízást kapott 
ebből: 484

m m szorgalmaz tatott 119
folyamatban maradt
foglalás ingóságokra 202
árverés ingóságokra 5
ingatlanok becslése 60
ingatlanok elárverezése 30
birtokátadások . 7

3. Csernyim Zsigáiéiul.
megbízást kupott 
ebből: 537
nem szorgaluiaztatott 124
folyamatban maradt 50
foglalás ingóságokra 238
árverés ingóságokra 53ingatlan becslese 55
ingatlan elárverezése 17

S z o l g a s z e r a é l y z e t .
1. Sztrokay Béla és
2: Kublnyák Imre hivatalszolgák teljesítették 

a helybeli kézbesítéseket, és pedig : 
saját, bírósági polgári és telekkönyvi 
ügyekben . . 1(5783 végzést
inas bíróságok megkeresése folytán 5700 végzést

összesen 22543 végzést
3. Petrlcli Fcrencz és
4. Zslvkories Simon hivatalszolgák pedig a hi

vatali helyiségek körüli szolgálatot teljesítették.
Baja, Ueczeinber 31. 1878. liácz.

H Í R E K .
A  farsang. Az idei farsang nálunk rend

kívüli vig, ki sem fogyunk a sok bál és táncból, 
s mi a legjellemzőbb az uralkodó általános jó 
kedvre, az hogy nem csak sok a bál, de mind
annyi igen látogatott is. A január hó 25-én a 
„nemzeti szálloda" termében tartott nőegyleti bál 
az idén szintén igen jól sikerült, a jókedvű tán- 
czolók csak reggel fél 7 órakor oszlottak el. Ott 
voltak a hölgyek közül: Nagy Sándorné, Dorner 
Bodogné, Pilaszánovits Antalné, Pollerman Ber
talanná, Jurkovics Othmárné, Radány, Lederer, 
Gál, Kardos nővérek, Greguss Angeline, Császár 
Jicona, Spitzer Olga, Epstein Adél stb. Éjfélkor 
tartatott meg a s/.ünóra alatt a nyeremény tár
gyak kisorsolása, melynek eredményét alább közöl- 

; jak. Január hó 29-én a polgári olvasó egyletnek 
1 saját helyiségeiben megtartott bálja is igen fé-

Susanne néni imaliönyve.
— Fmncziáliól

B It ü  C K i' Á L.
(l'iilytatás és vége).

A fiú gyermeki ájtatossággal csókolá meg az 
imakönyvet, azután felnyitá azt, s elragadtatva igy 
szólt:

„Oh anyám mily gyönyörű képek 1“
„Ob igen 1“ feleié az anya Örülve gyermekének 

elragadtatásán.
„Nézd csak a szent szüzet a piros ruhában, kar

ján tartva a gyermek Jézust! De mért van ilyen bár- 
tyapapír minden képen ?"

„Hogy el ne rongáljanak kedves fiam 1“
Az anya oda tekinte, hirtelen felsikoltott és Du- 

boys ur kurjuiba rogyott.
Ez pedig igy s/.ólt a jelenlevőkhöz :
„Hagyják magára. E meglepetesmk úgy hiszem 

nem lesz komolyain) következménye. Az effélébe még 
nem bal bele az ember. Te kis Vilnius csak add ide 
az iinakönyvet, eltalálnád tépni azokat a szép ké
peket I

Annának hirtelcni rosszulléte és a jegyzőnek 
iránta tanúsított részvéte fölött különbözokép vélekedve 
S okát találgatva, eltávozlak az örökösök.

Néhány héttel az örökség elosztása után az örö
kösök találkoztak Annával, ki szokatlanul díszesen, ha 
nem is túlságosan pózaiul volt öltözködve, eppen ket-

fogatu pompás hintón tett sétakocsizást. Csodálkozva 
és bámulva nézték ezt nz örökösök, s oka után trnla- : 
kozódva arról :s értesültek, hogy Anna nem rég egy ; 
200 ezer frank áru hazat vett meg, és hogy fiát előkelő : 
nevelő intézetbe adta öt ott kiképzendő.

Mint villámcsapás lepte meg őket e hir.
Villeboys asszonyság és Latour ur rögtön a jegy- , 

zöhöz siettek, hogy ott bővebb felvilágosítást nyerje- ■ 
nek az ügy mintléte felől.

„Tulán foglalatosságában zavarjuk?" — kérdő a 
jegyzőhöz belépő Villeboysné.

Dubois ur éppen íróasztalánál dolgozott.
„Oh legkevésbbé sem I"
„Mivel foglalkozik Dubois ur ?"
„Épp azon törekedik hogy Anna asszonyság szá

mára állampapírok megvételét rendezzem."
„Hogyan ? — kiált ti föl La Tours. — Már házat 

is vásárolt, és még értékpapírokba fektetendő pénze 
is van ? Annának ? fi donc."

„Úgy van Uram !u
„De honnan vette a pénzt?"
„Ali — hát önök nem látták?"
„Mit? mit?" i
„Il"gv mint rikoltott Anna asszonyság fel, midőn 

meglátta, hogy mit tartalmaz az örökölt imakönyv?"
„Mi semmit sem vettünk észre."
„Én pedig azt gondoltain hogy önök is látták !— ' 

szó t Dubois gúnyosan. A könyvben 80 kép van, s 
i mindegyik kép egy Ki ezer frankos l> mikjegygyel volt 
j befedve.

„Szent isten! kiáltó fel La Tours, mintegy 
villámtól sujlvu.

„Ha ezt tudom ! — sóhajtott Villeboysné asz-
szonyság.

„Első választási joga volt — szólt a jegyző, sőt 
én magam is kértem, hogy az imakönyvet válaszsza 
de hisz önnek nem kellett az !"

„De ki gondolhatta volna, hogy ily kopott könyv 
annyi pénzt tartalmazzon 1“

Bosszankodás és irigységgel vegyült érzelemmel 
hágják el Dubois urat Villeboysné és La Tours.

— S Anna még most is Páriában él.
Ha valaki — szép nyári estén a Lafitte-uton 

megy — ott egyik ház első emeletén a nyílt ablako
kon át, viaszgyertyáktól világított vonzó jelenetet 
szemlélhet: egy nőt, ki imakönyve (az ajtat,osság órái") 
elótt fiának egy szép 8 éves fiúnak kezeit imádkozásra 
kulcsolja.

„Imádkozzál értem, kedves Vilmosom" — szól az
anya.

„És inég kiért?" kérdi a fiú.
„Atyádért, ktdves jó atyádért, aki egy ütközet

ben elesett annclkül, hogy téged ismert és annélkül 
hogy szerethetett volna.

„Imádkozzam védszentemhez is?"
„Igen kedves fiam I de egy jó nőről se feledkezzél 

meg, kinek mindenünket köszönhetjük, ki az égben 
őrködik fölöttünk, s ránk mosolyog onnan.

„S mi a neve ezen jó néninek, édes anyám ?“
Köuyet hullatva a szép gyermek fejére — feleié 

anyja :
„N 've Susanne néni." O



nycsen sikerült, és színién reggelig tartott. A zsú
folásig tűit táiicztcreinlieu több mint 70 pár táncolt.

Kitüntetés, ő felsége :i király ifjabb báró lín- 
ilirs Józsefnek n küzügyek előmozdítása körül szerzett 
érdemeiért n 11. osztályú vuskorouu remii t díj mentesen 
adományozta.

— A  bajai korcsolya egylet által február 
25-án rendezendő „Hátin bál" igen fényesnek 
Ígérkezik. A rendező bizottság mindent elkövet, 
hogy minél fényesebbé és mulatságosabbá tegye o 
bált. Gyönyörű női tánezrendek, és kitűnő cotillon 
figurák és jelvények rendeltettek a fővárosból, 
ezen kívül miután végleg elhatároztatott, hogy a 
tánezos nők csupán rózsaszín, feketével díszített 
Satiu ruhákban jelenhetnek meg, ez is rendkívül 
cincluudi az összbenyomást. A Satin Hirsch Lazái' 
kereskedésében áll a hölgy világ rendelkezésére.

— Kővetkező gyászjelentést vettük: „Megtört 
szivvel és mély fájdalommal jelentjük rokonaink, 
barátaink és ismerőseinknek L a k a t o s  szűk 
C s u k á s  E t e l k á n a k  hosszú súlyos be
tegség után f. évi január hó 2ü-én életének 38-ik 
évében történt gyászos elhuny tát. Az istenben 
boldogultnak hült tetőméi f. hó 30-án délután 4 
órakor fognak a kálváriához czimzett sirkurtben 
lévő családi sírboltba örök nyugalomra tétel ni. 
Az engesztelő szent mise áldozat, lelke üdvössé 
goért f. hó 31-én d. e. 10 órakor fog a plébánia 
templomban a mindenható istennek bemuttatni. 
Baján, 1870. január 29 ón. Áldás lebegjen a sze
retett gyermek, példás anya és gyi ugéd testvér 
hamvai felett.! Csukás Ferenc/., Csukás szül, Al- 
földy Karolina szülők, Lakatos Apolónia, Lakatos 
Aranka gyermekei, Csukás László, Csukás Ká
roly, Csukás Béla, Csukás Karolina testvérei.

—  Rendkívül nagy és díszes közönség gyü
lekezett fel a bajai kereskedelmi ifjúsági betegse- 
gélyző és ön képző-egylet helyiségében tegnapelőtt 
este, hol ekkor N a s é r Ede ur a művészet eleme 
és a művészet szelleméről tartott felolvasást. Na- 
sér ur, kinek dolgozatát eszmegazdagság és válasz
tékos nyelv jellemzik, mélyei) érezte azt, mit i r t ; 
s hatalmasan ragadván hallgatóit is veleegyütt ér
zésére annak, mit lelkesen felolvasott, viharos tet
szésnyilvánításokban részesült. Midőn ezen felol
vasásról megemlékezünk, még az örömnek is kell 
kifejezést adnunk : mely elfogott kénünkét, ta
pasztalván, hogy a szép hivatását betöltő „bajai 
kereskedelmi ifjúsági betegsegélyző- és őnképzó- 
eg .le t‘-uck sikerült nálunk a felolvasásokat meg
honosítani.

— A bajai első nüerjytet által tartott sorshúzás 
nyerli számai: 2570, 1307, 478, 2075, 25(33, 2755, 
1108, 208, 140!). 2655, 1617, 409, 2642, 291, 493, 
724. 149, 1V47, 2031, 1545, 749, 87, 2060, 53, 832, 
1341, 2933, 1047, 1454, 2908, 2939, 479, 2108, 207, 
1062, 310, 1849, 2087, 1000, 2092, 470, 1237, 698, 
2904. 1421, 1533, 2140, 2549, 1509, 1577, 2237, 112, 
2199. 343, 1063, 1440, 842, 1517, 1700, 1830, 1987, 
1007, 059, 128, 1209, 2318, 1911, 2770, 1952, 2093, 
895. 973, 1C4, 351, 443,2383, 292, 2017, 1725, 312, 
917, 2198 039, 165, 630, 405, 139. 542, 705, 487, 2083, 
109Ö, 134, 1054, 2067, 1798, 2137, 495, 837, 1002, 
2139, 640, 1789, 1887, 849, 773,961, 2637, 1554, 85, 
16), 1042. 390. 1431, 1832, 1012, 1978, 137. 216, 397. 
1587, 2771, 13711. 2106, 135. 1773. 1695, 290, 1014. 
2339, 299, 2612 902, 1977 1798, 600, 830 1130, 00, 
1872,957, 534, 309„ 590, 2037, 008. 34®, 1710, 524, 
1850, 4 17, 24'4, 270, 1535 Tiszta jövedelem 158 frt 10 
kr. Felültizettek : l»r. Kolin Gusztáv Parisból 5 drb 
sorsjegyért egy darab 4 frankos aranyat, Latinovics- 
Vojnits Mária ö nagysága 10 frt, és Dr. Broyor Adolf 
ur 2 fit,

— Meghívás hnmorisztikus felolvasásra. Nasér 
Ede ur közkívánatra tett felszólításunknak engedve 
február 7-én pénteken esti fél 8 érakor, a bajai 
kereskedelmi ifjúsági betegsegélyző- és önképzó
egylet helyiségében humnrisziikus felolvasást tar
tami, melyre a humor kedvelői tisztelettel meghi
vatnak. Az elnökség.

— Nagy jólét. A fővárosi adófölügyelő leg
utóbb rendeletet bocsájtot ki, a fővároshoz, mely
ben elmondja, hogy újévkor az orvosok, ügyvédek s 
mások tele pénzelték magukat, s a kereskedőknek 
bő aratásuk volt a Kríszkindliuél ; kötelességévé 
tétetik tehát a (óvárosnak c pénzbőséggel szemben 
kérlelhetlenül eljárni az adóvégrehajtásokkal, A jó
létet legjobban jellemzi, hogy egyszerre 400 fő
városi ügyvéd bútoraira van árverés kitűzve adó 
miatt.

Táborszki és Parsch zeneműkereskedésé- 
bon megjelent: „ Mcdicus csárdás “ zongorára 
szerző itácz Pál. Ára üO kr.

— Mehner Vilmosnál megjelent Petőfi Sán
dor költeményei képes kiadásának 20— 27-ik fü
zete. Egyes füzet ára 40 kr.

Különfélék.
— Megtíoedl a választásnál. M. ur tetőtől talpig 

katona, határozottan beszél és úgy is cselekszik. j
Egy nap igy szfil szép leányához :

! — Már ideje férjhez menned, leányom. Választót- !
j tara is részedre férjet. Hétfőn lesz az esküvő, mert I 
I szerdán ezrederahez kell sietni.
J A szép leány nem mert szólni, hanem szomorúan ) 
j  gondolt arra, hogy ahhoz kell férjhez menni, akit atyja j 
! választ, pegig ő is tudna magának választani. j
i Beköszönt a nagy nap.

A szép lány titokban sokat sirt, de elmegy a j 
paphoz.

Minden jól folyt, csak mikor a pap azt kér- ;

Szereti-e ezt az ufjut ?
A lányka így felelt:
— Jobban szeretem a másikat.
v~ Ki az a másik 1 kiáltá az atya.
Nagyon szereti leányát, nem akar kedve ellen 1 

cselekedni.
— Hol van ?
— Ott áll az ajtóban.
A jó atya rohan ki elé; mindeuki azt hiszi, baj : 

lesz, de nem ; karon ragadja leánya jelöltjét és odaál- I 
litva az ex vőlegény helyére, szól:

— Bocsánatot, eltévesztettem a választást. Adom 
áldásomat.

A házasság rögtön megköttetett.
Ktllbnös leavaván vonult végig a fővároson 

Soroksár felé. Négy paraszt asszony ült egy kocsin, 
mindegy knél három-négy apró csecsemő, kiket az anyák 
falura adlak ki. — Sirtak-rittak a kemény hidegben 
az isten-adta apró-cseprők, s önkéntelen azon gondola
tot ébresztették: „Nem lágy-e meg vagy egy közülök, 
mire haza cinek ?“ A gyermektartási üzlet a közeli 
helységekben nagyban íoly s a társadalom, a hatóság 
ezt összetett kezekkel nézi. A főváros egy pár tudókon 
ember szavára hallgatva feladta a lelenezhaz eszméjét 
s az apátián gyermekek pusztulnak, vesznek.

— A'tíi szerkesztő ■polémiája. Mulatságosabb polé
mia nem igen fordult még elő annál, melyet a Cyprus 
szigetén megjelenő „Cyprus" czimii lap szerkesztői 
f I) tatnak egymás ellen. Hogy történhetik ez ? Hát csak 
úgy, hogy a „Cyprus" két nyelven jelenik meg, görögül 
és angolul. A lapnak tehát két szerkesztője vau. Az 
angol szerkesztő nem tud egy szót sem görögül, a gö
rög szerkesztő viszont egy kukkot sem ért angolul. — 
Francziául mindkettő csak nagyon hiányosan beszél A 
közös lapnak két szerkesztője a leghevesebben küzd 
egymás nézetei ellen a közös orgánumban. Kostanides, 
a görög szerkesztő élesen megtámadta a lapja angol 
részeién megjelent czikket, melynek szerzője Palmer ! 
uz angol szerkesztő volt. Minthogy Kostanides azonban 
nem tud angolul, egyik barátja kénytelen volt lefor
dítani számára előbb az angol czikket. Az angol szer
kesztő természetesen fölvette a keztyüt s a közös lap
ban angolul polemizál a görög szerkesztő cikke ellen, 
melyet számára is úgy fordítottak le előbb angolra- 
Biz ez nem mindennapi polémia.

... A  köténynek legújabb alkalmozása Becs
ben a bécsi dalegylet által e hó 24-ón rendezendő 
álarezos bálba a beléptijegy s egyúttal a báli öl
tözék is egy-egy kötény lesz. A kötényen min
denféle farsangi figurák láthatók, köztük követke
ző felírással: „Belépti jegy a bécsi férfi dalegy
let bolondestélyének gőzfürdőjébe." Maguk a ren
dezők fürdő-szolgáknak lesznek öltözve.

Érdekeu egy forintos bankót mutatott a 
rozsnyói takarékpénztár pénztáruoka a „R. H .“ 
szerkesztőjének. A bankó hátára tollal a követ
kező sorok vannak feljegyezve; Bécsden septem- 
ber 7 1878. mint sebesült ezt ajándék ui kaptam 
áldás elhunyta után is poraira ki ajándékozta 
Búzás György s. k. gyalogos." A bankó Bécsböl 
Rozsnyóig négy hót alatt tette uieg az utat.

Színészet.
Az elmúlt heti sziniclöudások egyáltaljában igen f 

sikerültek voltuk nemcsak, hanem végre a miisorozat- 1 
bau is egy kis változatosságot tapasztaltunk, u meny
nyiben uz ügyesebben volt összeállítva mint eddig ta- I 
pasztaltuk. Szombaton ni. hó 25-én Costának életképe 
Huszár Imre fordításában „Egy magyar huszárkáplár 
Becsben", elég ügyesen adatott, különösen Bállá Béla 
és Bártfainé igen sikeresen játszottak. Vasárnap ugyan I 
e darab leit volna ismétleiidö, azonban elmaradt és he- ' 
Ivetté a „Csikós" került színre. Kedden Szigligetinek I 
„A fény árnyai" cziniü szomorúiattikának előadása, — 
egyike volt az eddig legsikerültebbeknek.Valamennyi sze- i

replő eléggé megfelelt feladatának, de első helyen Bállá 
Béla utanna pedig Györfiné nem csak eleget tettek 
minden kívánalomnak, hanem bátran mondhatjuk ki
tünően alakítottak és árnyalták nehéz szerepeik min
den egyes nüancait. Kovács Mór is teljesen megfelelt 
volna, ha kissé élénkebben és kovésbbó nonchalenttan 
játszik. Csütörtökön Tóth Ede „Kintornás családija 
adatott Vértesi Mihály közkodveltségü comicus javára, 
elegge telt ház előtt, mely alkalommal különösen a ju- 
n mazandonak élénk játéka részesült tetszésben, és ju

talmaztatott meg többszöri kihívások által a közönség 
részéről. Tegnap szombaton, „Egy óra" czimü látványos 
darub volt előadásra kitűzve.

Borsszemek.
— Miért vagy oly izgatott ?

Oh az az átkozott telephon I 
Mi bajod vele ?

— Fel biztattak, hogy beszélgessek rajta át Irland- 
ha. Én kísérletet tettem, s egy úrral politikába keve
redtem. Az ott messziről b u t á n a k  nevez. Most nem 
marad egyéb hátra, minthogy Irlandba menjek, párbajt 
vivni, mert fülem hallatára csak nem neveztethetem 
magam butánuk.

*
Egy fiatul házaspár jó ismerősüktől kis porczellán 

maluezkát kapott újévkor ajándékba.
— Mily gyönyörű I -  mosolygott az asszonyka.

De azt mondják u niaiacz szerencsétlenséget
hoz a szobába.

— Igen ? úgy tegyük a vendégszobába.

A szegény nő égre emeli szemeit.
— Ó azok a férfiak I azok a férfiak I Elhagynak, 

még az megjárja, de hogy más kedvéért hagynak el, 
az megbocsájthatlan.

A sétányon két kis baba beszélget.
— Mi vagy te? kérdé az egyik.
- Én fiú vagyok, — feleié a másik büszkén.

Én pedig csak kis leány, -  feleié az előbbi 
restelkedve.

Egy amerikai templomban, mely hires arról, hogy 
nagyon sok zsebtolvaj látogatja, a pap a szószékről 
inti híveit, hogy ne lopjanak, mert fölöttük őrködik a 
isteni gondviselés, az előtt semmi sem titok . . . .  azon 
leiül meg tizenkét álruhás rendőr is ügyel a tolvajokra* 
— vete utánna nagyobb biztosság okáért a tiszteletre 
méltó clergymann.

*
Huska: Papám, miaz a humbug ?
Apa ; Hát kis leányom, humbug.........humbug

• • • • • az . . . .  . az, ha a mama azt mondja nekem, 
hogy szeret, és még az inggombomat sem varja meg.

Baján történt:
A gyiuDasiumban a történeti óra alatt kérdi a ta

nár valamelyik tanítványát:
— Koluinbus után indulva, ki fedezte fel újabban 

az amerikai utakat.
Hátul súgják : Vaseo de Gamma I

A v a s k ú t i d á in a, felel hirtelen a kér
dezett.

Tónikának fülei kissó elállnak.
— Hol szedted ezeket a szétálló füleket? kérdi a 

nagymama.
Kis Tqnika gondolkodás után szerényen susogja :
— Azt hiszem már csak úgy rajta volt.

Szerkesztői üzenetek.
Virányi Budapest. Legközelebb szolgálunk vele.
Bnick Pál urnnk. Kéziratait felhasználjuk mind, da egy

szerre lehetetlen közölni, mart sokan igényiének helyet. Kérünk 
tehát egy kis türelmet.

B . . . . r  Zs . . a  Baja. A verset közöljük, de némi ja 
vítást igényel Próbálkozzék prósaval foglalkozni.

l'aphalmi Budapest. Tárczáját eddig nem bírtam közzé
tenni, de el nem marad. Miért e hosszas hallgatás.

Névtelen helyben. A szerelem eötét verem, ön úgy látszik 
nyakik bele esett. Sajnáljuk, do mi nem fogjuk a mentő létra 
szerepét eljátszani drámájában.

Üzleti tudósítás.
Baján, 1879. február 2-án.

Búza uj 7.80 zab 4.65 bab 7.— árpa 4.95 rozs 5.30 
kétszeres 5.40 köles 4.40 kukorica 3.75

Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő : 
JUBKOVIOS O TBH A B
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N A N A Y  L A J O S
Ilii?VTOMDáJA

(BAJÁN, ISOUOG-TÉR, SCHEIBNEK-féle HÁZ) 
elvállal mindennemű

önálló munkák röpiratok, táblázatok, körlevelek,
esketési-. eljegyzési- és névjegyek,

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

Továbbá ajánlja dúsan berendezett raktárát

számlák-, szállít ólevelek-, községi- és egyébb hivatalos 
nyomtatványokból,

bíróságok, ü g y v é d e k  és községek számára.
M T  Vidéki megrendelések a legpontosabban s legjntányosabban eszközöltetnek.

Könyvnyomdajáta
Előfizetéseket elfogad a

BAJA Egész évre 

Fél évre — 

Negyed évre

láttáéi.
Előfizetési díj :

— — 5 irt

50 kr. 
30  „

című közlönyre.

P I L E P S 1 A
(Ni hézkór) ís mindi'n Idcjibctegséget orvs- 
sol is livöeyit I*r. Kllllseh smikorvoa Drco- 
(I4|mii (Ni-Ustiidi) levélben! értekezés utján. 

lr 11,000-nél tOU) betegségi eset volt gyógy-

Elsinger M. J. és fiai
Bécs, Neubau, Zoliét gasse '&

e ső  lcöpön .3re it .  t .
koesitakaré ponyváit, ágybetétéit, sátorkoimeit. 1

I t  Ö  l l  Ö  S i  Ó  K .
EGGER codeon-mellpastillái a legkellemesebb, legbiztosabb gyógy

szer köhögés, rekedtség, torokbantalmak, elnyákosodás és mindennemű katarus 
ellen. — Kapható eredeti csomagokban 50 krajcárért, 1 írtért amink készítő* 
jétől Egger A. Budapest, Erzaóbettór 3 szám." -  B aján: Pol- 
lerman Bertalan, Bozsek József és Sárkány Lázár gyógysz. uraknál. A szállí
tás naponkint szakadatlan, postautalványra vagy utánvétellel.

N aponkint frissen készült finom theaaütem ény % kilo 
osomagokban 1 írtjával.

Budapest, Erzsi m alatt.

Hird^tEiiény.
A kismészárszék utczában lévő 

1^8. szám a. Nagy Sándor-féle 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 jó pinczéből, továb- 

i bú a hozzá tartozó kerttel haszon
bérbe vagy a legelőnyösebb feltételek 
mellett örök áron is eladó,

^Értekezhetni
Vanicsek Mátyás úrnál.

Hirdetmény.
! A sörház-utezai 672. számú ház 
i és a hozzá tartozó üres télén, va- 
I lamint egv 18 kapás sző!lő (K igil 
| szomszédságában) présházzal, prés- 
i sel, és egy 125 akós káddal, továb- 
1 bá a szőllő mellett lévő másfél hold 
I és a borsodi utón lévő harmadfél 
hold jó földek szabadkézből eladók. 
Venni szándékozók IV odniiy llik -  
Ión urnái bővebb értesítést nyer
hetnek. i_i

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




