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Néhány szó a szegényiigyről.
1L

A  legutóbbi czikkünkben kimutatott s roha
mosan terjedő elszegényedést bátran hasonlíthatjuk 
össze egy ragályos és veszélyes betegséggel, mely 
az állam leglényegesebb óletszervét a munkás nép
osztályt támadja meg főleg, azonban egyes roham
ágai egész a legfőbb részekig is elhatnak. Az orvos 
diágnosisa, vagyis a betegség felfedezése és meg
ismerése, úgy jelenségei és okainak kitudása leg- 
többnyire biztosan elvezetnek azon gyógyszerhez 
is, mely még kellő időben alkalmazva, alapos gyó
gyulást eszközölhet.

így nekünk is legelőször is annak fejtegeté
sébe kellene bocsátkoznunk, hogy az elszegénye
désnek mik az okai egyenkint, ezeket megállapítói, 
szétbonczolni, hogy igy taglalva és következtetve, 
bizton a segédeszközökhöz, a gyógyszerhez eljus
sunk. De ily tág értelmű fejtegetés nem tartozik 
czikkünk keretébe, elég legyen erről mit utolsó 
alkalommal áltáljában mondottunk. Hisz az elsze
gényedés speczialis okait bátrau tokinthetjük álta
lánosan ismerteknek.

A szegénység itt van, ezt mindenki beláthatja, 
most tehát már csak azon kérdés volna megoldandó, 
miként lehetne ezen legalább annyiban segiteni. 
hogy megnyugodhassunk, miszerint az emberiség 
kötelmeinek eleget tettünk.

E  tekintetben nem arrogáljuk magunknak a 
képességet, hogy ezen kérdést magunk oldjuk meg,

sót ellenkezőleg, éppen azt kívánjuk és azt tart
juk egyedül helyes eljárásnak, hogy ezen kérdés 
nyilvános eszmecsere által vitattassék meg és ho- 
zassék tisztába.

A nyilt és komoly eszmecsere ez irányban> 
iutelligencziánk nemes törekvéséről tenne fényes 
tanú bizonyságot, és nagyon szivessen látnánk la
punk hasábjain az e tekintetbeni különböző néze
tek és vélemények cseréit.

A szegénység elleni leggyakoribb eszközök
nek tekintetnek a fogyasztási egyletek, népkony
hák, takarék egyletek, és különféle jótékonysági 
egyletek.

Plémetországban hol igen nagy a pauperis- 
mus, nagyon elterjedettek a fogyasztási, egyletek, 
melyek bizonyos alaptőke és évi befizetések által 
fenntartva, oda irányítják törekvésüket, hogy a 
iegnélkülözhetlenebb háztartási czikkeket, különö
sen pedig a napi élelmi, füttási és világítási esz
közöket nagyobb mennyiségben és közvetlen a ter
melőktől beszerezve, azt szegény tagjaival a leg
olcsóbb áron ismét tovább adja, mi által igaz, hogy 
tetemesen olcsóbbá lesz az étel, mert különben a 
szegény, ki kicsiuybeu vásáról rendesen csak 3-ad 
vagy 4-ed kézből kapván szükségleteit, kettős 
árral fizeti.

De hogy ezen egyletek a czélnak megfelelje
nek jó és önzéstclen kormányzatra van szükségük, 
különösen tapasztalt gazdákra, az alaplőkének ro
vására nem szabad gazdálkodni és legaláb 4°/„ nak 
kell a hitelezők javára biztosítva maradnia. Jól 
kezelt ily egyletek olcsóbban adhatnak a legsze

rényebb házalónál, és ennek következménye még 
az is, hogy a eoncurrencia folytán, a kereskedők 
sem t&xalhatják áruikat.

Jgaz tehát, hogy a fogyasztási egyletek czél- 
szerüek, de hátrányuk az, hogy rendesen keveseb
bel ?«gitnek a szószoros értelmében vett szegé- 
nyekePtVjanem inkább a közép osztályon, mit 
világosan igazol azon körülmény, hogy tagjainak 
nagy része ez osztályból való.

Második hátrányuk, hogy ha több ily egylet 
létesül, pedig hogy használjanak, többnek kell len
niük, úgy szaporodik a vevők száma az első ter
melőknél, minélfogva az áru árát már itt nagyobbá 
teszik. De ezen felül vaunak gyakori esetek, hogy 
az egylet ügynökei dilletansok, kik nem igen ér
tenek az áruk minőségéhez, és igy gyakran rósz 
minőségű árukkal rászedetnek, minek azután az a 
következménye, hogy a mit egy helyen nyer az 
egylet, másikon elveszti, miért is gyakran a leg
olcsóbb árak mellett sem coucurálhat a reália 
kereskedőkkel, és igy buknia kell. Ezeket a fo
gyasztási egyletek)öl, melyek tehát ha könynyite- 
nek is, de nem segítenek a szegényeken, és igy 
csak is segédeszköznek tekinthetjük, mint a milye
nek a többi fönt említett egyletek is, melyekre 
alkalmilag vissza jövünk.

J .O .
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A  »Baja« tárcája.

Hogyan köttetik a házasság ?
I. á  gerolstclnl nagyherczcgségben.

Első miniszter. — Sire, ma miuiszlertanácsot tar
tottunk a fölött, miért ül az a komor felhő felséged 
arczán? Elhatároztuk, hogy önnek, Sire, meg kell há
zasodni.

A nagyherczeg. — Én is gondoltam már erre. 
Szeretek egy herczegnőt, Tulipatán sziget királyának 
leányát.

— - Nagyon julentéktelon uralkodó az.
— De én mégis szeretem a leányát.
— Birodalmunk érdekében más összeköttetés 

volna óhajtandó. Van is már kilátásunk valakire, a mi 
mérhetlen haszonnal járna a nagyherczegség sorsára.

— Mi lenne az ?
— Mirliflor nagyhcrczegnek van egy leánya.
— De én rósz viszonyban állok tisztelt collégéin-

mai.
— Azért kellene lányának kezét kérni, hogy a 

barátság újra helyreálljon. 11a vele szövetkezünk, bi
rodalmunk nyugalma biztosítva van.

— De az ifjú he rezegné nem szép.
— Fenség, gondoljon alattvalói boldogságára. A 

minisztertanács egyhangúlag ezt n hölgyet jelölte ki 
önnek feleségül.

— És ha nem fogadom el ?
— Akkor valamennyien leköszönünk.
— A ministerkrizist nem szeretem, inkább nőül 

veszem ót.
— Futok az örömhírrel társaimhoz.

II . A nagyvilágban.
A gróf. — Vau egy leányunk a zárdában. |
A grófnő. — Gondolok rá olykor.
— Már tizennyolcz éves.
— Nagyon igaz!
— Férjhez kell adni.
-  Talán jó volna. Majd beszélek vele.

— Nem szükséges; már találtam részére férjet. ,
— Ki lenne az ? |
— M ............báró.
— Szeleburdi fiú.
— Igaz, de báró s anynyi jövedelme van évenkint, I 

mint Carolinnak összes hozománya.
— De nem ismerik és igy nem is szeretbelik , 

egymást I
— Hát ismert ön cngemel, uaszonyom, mikor nőül 1 

vettem, és szerettük egymást talán ?
— Bizony nem.
— A gyermekek se legyenek jobbak szülőiknél. | 

Azokat nem is kell kérdezni.
— Mikor lesz a bemutatás ?
— Jövő'héten. I

Hát majd hosszú ruhát rendelek Carolin részére, j
III . Az üzleti világban.

Ezer menykó . . . .  ismét elhibáztam a száma
dást. Nem győzőm ezt a vök dolgot, hogy pénztárat), j 
kaim számadását is ellenőrizzem. Meg kell házasodnom, 1 
— de nincs Időm udvarolni I Majd házasságszerzö inté
zethez folyamodom, az az üzleti emberek menedéke. 
Szaladok mindjárt.

Uram, van oly fiatal hölgy bejegyezve ki a 
könyvvezetést is érti V

— Hogyne '• . . .  Ernesztine kisasszony, ki tanítói 
oklevéllel is bir.

— Pompás I
— Nem óhajtok felesleges részleteket hallani. Hol

láthatom ?
— A színházban.
— Nincs időm színházba menni. Holnap okvetlen 

jelen kell lennem a temetésnél; legyen ó is ott any
jával. Ernesztine tűzzön ibolyacsokrot keblére, én 
pedig sárga keztyüt húzok.

— Temetésre sárga keztyűt?
— Ép azért, hogy felismerjen.
— Jól van hát,
— Ha megtetszik, beleülök vele egy gyászkocsiba.
— Hát kimenjen a temetőbe?
— Ha megteszi, annak a jele, hogy tetssem neki.
— Jól van.
— Pontosan intézzen el mindent; sietős az ügy, 

még e hó végén rendbe akarom szedetni könyveimet.

IV. Közös háztartásban.
— Júlia, ismét ideges vagy ?
— Miből gondolod ?
— Abból, hogy ismét tányért törtél.
— Hogyne, ma is mily iszonyú szégyen ért.
— Mi ugyan?
— Bevalló ivet hordtak szét a a hivatalnok kér

désére pirulva kellett bevallanom, hogy nem vagyunk 
házasfelek. Különös pillantást vetett rám.

— Csak ott lettem volna.
— Nem sértett meg nyíltan. Azután tegnap a 

házmester kijelenté, hogy az új háziúr csak tisztessé
ges házasfeleket tűr meg a lakásokban.

— Hisz négy év óta van közös háztartásunk ?
— Igen, de mégis mily viszás heljzet. Oh én sze

rencsétlen.



H Í R E K .

— Sajtóhiba. Lapunk legutóbbi számának 
vezér csikkében Baranya megye főispánja sajtó
hibából Perczel Miklós helyett Péchy Miklósnak 
neveztetett, mit ezennel helyreigazítunk.

— Korán tavasz köszöntött be különös vál
tozékony időjárással, sőt f. hó 17-én d. után 3 
órakor erős mennydörgés és villámlástól kisért 
heves cáporeső is volt, míg 21-én jégeső vegyest 
hóval zajlott le roppant szélvésztől kísérve.

— B ál bál után következik, még pedig oly 
gyorsan, hogy a tánczkedvelőknek a ig marad ide
jük a pihenésre. Szombaton f. hó 15-én volt a 
„Bárány* vendéglő termében a tűzoltó egylet bálja, 
mely ha uem is volt nagyon látogatott, de a jó
kedv pótolta a hiányt. — Ugyanaz nap tartotta 
a kerosk. ifjúság egyleti bálját a „Nemzeti szál
loda* termében, mely a zsúfolásig megtelt vendé
gekkel, és igen szép — mint halljuk 250 írt — 
jövedelmet eredményezett uz egyletnek. — Szon
dán f. hó 19-én a lőkerti bál, mely a „P '.ány* 
vendéglő termében tartatott egy ike volt'a/, idény 
legsikeiültebb tánczmulatsógának, melyről még bő
vebben meg fogunk emlékezni,

— Arany lakodalom. P . hó 17-én Hujóse- 
vics Ádáin és neje szül. Király Anna tartották 
arany lakodalmukat, egyszerre unokájuk ifj. Túry 
János esküvőjével, ki Puliér Emma kisasszonyt 
vezette oltárhoz. Kívánunk az arany lakodalmas 
párnak még hosszas életet., az ifjú párnak pedig 
hasonló ritka és Bzép ünnepély elérhetését.

— A  Budapest és Mohács közt közlekedő 
személyszállító hajók f. hó 20 -án kezdették meg 
a rendes járást. Indulás Bajáról felfelé naponként 
d. u. 3 órakor, lefelé este 3 órakor.

— Nyerő sorsjegyek. A „bajai kereskedel
mi ifjúsági beteg - segélyző • és önképző - egy
let*-nek tánczkoszoruján megejtett sorhuzása al
kalmával a következő sorsjcgvszámok huzattal: k i: 
15. 5C, 212, 233, 239, 304, 325, 358, 368, 
386, 458, 504, 541. 642, 691, 694, 761, 767, 
805, 845, 959, 1002, 1101, 1124, 1128. 1140, 
1151, 1207, 1227, 1232, 1302, 1391, 1408, 
1496, 1505, 1525, 1592, 1642, 1661, 1669, 
1671, 1759. 1771, 1779, 1802, 1921, 1992, 
2008, 2053, 2206, 2271, 2282, 2290, 2294, 
2322, 2335, 2374, 2402, 2482, 2514, 2576, 
2645, 2656, 2757, 2920, és 2924,

— Köszönő levelet irt id. báró Rudics Jó
zsef Baja város tauácsánuk azon üdvözletért, 
melyet a tanács ö cxcellentiájáuak 70 éves tudori 
jubilaeuma alkalmából küldött.

— Ne sírj, Júlia. Amint uéném meghal, rögtön 
uöül veszlek.

— Én nem kívánom nénéd halálát.
— Nemes lélek! Jer karjaimba Júlia megeskfl- 

szlink !

V. A lfvrések osztályában.

A kocsis belép a borm érőbe.
— Ki ez a csinos leájjj a.boros palac/kkal ?
— Margitnak hívják, a szomszédban szolgál.
— Gyönyörű gyermek I Mulasson be neki.
— Margit kisasszony van szerencsém bemutatni 

János kocsis urat.
— Szabad kíséretemet felajánlanom ma estére a 

kocsisok báljába ?
— Csak férjemmel fogok bálba menni, uram.
— Kisasszony, én jóravaló ember vagyok, sok 

borravalót kapok, és már szép tökét helyeztem a taka
rékpénztárba.

— Nekem is van száz forint évi jövedelmem, fe
hérneműm, hat pár harisnyám, két ruhám.

— Akar feleségül jönni hozzám ?
— Komolyan kérdi ?
— Esküszöm I elég ennyi ?
— Oh igen, János úr.
— írjon szüleinek, én is irok és három hét múlva 

megtarthatjuk a lakodalmat. Majd kocsikázunk !
— Ah ! kocsin járhatok, ez voit életemnek leg- 

szibb álma.

Ypsllon.

t Megörült. Egy k o p a s z  sois-disant
journalista dühös őrülési rohamokban szenved.

, Csip, rúg, harap és kapálódzik. Tudatlanságát és 
számtalan hibáit másokra fogja, és ha l'ótcr nem 
akarja zsebre rakni szemtelonkedéseit, akkor Pált 
támadja meg, és ennek adja saját nevét, mely 
egyszersmind bizonyos négy lábú fülesé is. Óva 
figyelmeztetjük a közönséget, hogy vele ne érint
kezzék és egyszersmind figyelmébe ajánljuk a rend
őrségnek; inért megérett ama ismeretes mezőre. 
Elkövetett merényleteit, úgy az ezen tuliakat a 

■ nyilvánosság előtt nagylelkűen nézzük el, hisz 
nincs beszámítható állapotban, mi azonban nem 
zárja ki a kellemetlen legyintést nyitott tenyérrel,

1 melytől talán magához tér. Ennyit egyszer és 
| mindenkorra.

• -  Lopás. M. hó 28-án este 8 óra tájban 
i Utri Ambrus bajai lakos boltjába ismeretlen tet

tesek betörtek, s onnan egy asztalt, melynek fiók
jában 13 írt 2 czUst huszas, s különféle iromá
nyok valáuak, —  elloptak. Az eltolvajlott húsza
sok egyikén kis fül volt, s e körülmény fedezte 
fel a tetteseket. Ugyanis a rendőrség erélyes nyo
mozásai folytán kiderült, hogy Schönberger István, 1 

; ismeretes csavargó, a te tt utáni napokban Drége- 
I I né korcsmájában mulatott, s többi közt a füles 
i húszassal is fizetett. Ennek alapján Schönberger ! 
| István és egy bűntársa ellen a vizsgálat megin 1 
| dittatott.

Köszönet nyilvánítás. A bajai kereske*
I dclmi iljuság f. évi tánczkoszoruján felülfizottek : 

Dr. Broer Adolf ur 5 frt, Schöu Antal ur 2 frt 
60 krt, Reich Ignácz ur 2 frt, Bcrgcr Zsiguiond 
ur 1 frt 80 kr, Adler Géza, Bruck J  Izidor,

; Blitz Izidor, F rU.uk! Ferencz, Frank Ármin, Gál 
Péter, Kopp Adolf, Klein Adolf (Bpestről), Lövy 
Fülöp, Lövy József, Lüvenstein Frigyes, N. N., 
Sz.énásy Ferencz, Strausz Antal, Schliszer Lázár, 
Teichner Lipót, Pollik Lajos, Wiesel Sándor, 
Zirner Henrik és Zirner Gyula urak 1 1 frtot,
Deutsch Benő, IJerzfeld Nándor, Iricz Dezső, és ( 
Pollik  Siinou urak 80 - 8 0  krt, Reiner Mátyás, 
Weinberger Salamon és Weidingcr Zsiga urak 
60 — 60 krt, Huhu Wimos, Kulién Henrik, Preisz 
Adulf, N. N., N. N. és Weidingcr Salamon urak 
50 — 50 krt, Herczog Victor és Weinberger Ármin 
urak 40 -  40 krt, Gottlieb Ignácz ur 30 krt, és j 
N. N. 20 krt, mely adományokért köszönetét mond j 
az illetőknek — Baján, 1879. febr. i 6 -áu —  a i 
bajai keresk. ifjúsági egyletnek elnöksége.

f  Következő gyászjelentést vettük : Rohrböck 
szül. Barnkovics Anna és gyermekei Benjámin, 
Kálmán, Rózsa és Jozefa úgy számos rokonaik 
nevében megtört bánatos szívvel jelentik szeretett 
térje és páratlan jó atyjuk I i o h r b ö c k  F e r e n c z  
tanítónak f. évi február hó 16-án reggel fél 10 
órakor a halotti szentségek ájtar.us felvétele után, 
hosszas szenvedés következtében életének 68. évében 
történt gyászos kimúltál. A boldogulnak hűlt 
tetemei f, é. febr. 18-án délután 5 lírakor fognak 
a szt. Rókushoz czimzett sirkertbe örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő szt. mise áldozat, f. hó 19-én 
d. e. 9 órakor fog a helybeli pléh. templomban 
az Úrnak bemutattam]. Baja, 1879 február 16-án. 
Áldás és béke lengjen az elhunyt porai fe le tt!

— A  zsidók házassága. A legfőbb itélőszék 
pár nappal ezelőtt kimondotta, hogy a zsidók há
zasságát szabályozó 1862 ki caucelldri rendelet 
bármely pontjának megsértésével létrejött házasság 
érvénytelen, még az esetben is, ha a kérdéses há
zasság az izraelita vallás szertartásai szerint ér
vényesnek tekintetik.

— M. hó 30-cfn, Majer Miklós vaskuti la
kos B ajiról haza menve a/, utón 4 pénzügyőrrel 
találkozott, már vagy 300 lépésnyire távozott tő 
lük, midőn megette lövés dördült- el, s egy serét 
ruháján hatott át.

Feljelentése folytán megtartott tárgyalás al
kalmával kiderült, hogy H. Á. pénzügyőr fogy- . 
vérét kisütni akarván, azt vigyázatlanul, ép azon 
irányba tart A. hol Major Miklós haladt. H. Á. 
vigyázatlanságáért 10 frt pénzbírságra ítéltetett.

— Szabadkán  f. hó 5-én az ottani izraelita 
hitközség elnököt választott, mikor is nagyban 
folyt a korteskedés, s az egyik kortes elment egy 
oly polgártársérr. kiről tudta, hogy az cllenpárt- 
nak embere. Kérte szavuzulit, de az megtagadta

s utóbb a kortes csak azért rimánkodott, hogy ne 
j  jelenjék meg a szavazásnál. „Jó -  felel a zak- 
i latot itt a kezein, hogy én n e m  m e g y e k .*
i Nehány perez múlva gy rósz gebén látják lcöze- 
j liteui s mikor a kortes s véle többen megtámad- 
j ják, hogy miért teszi ezt, önérzettel feleié : „sza- 
I vamat adtam, hogy nem megyek szavazni, tehát 
j — oda lovagolok!*

— így eszik az ember ja lun . Egy helység
ben dragonyosok voltak elszállásolva. — Az egyik 
nagyon uruskodott egy parasztházban. A paraszt

! közönyösnek mutatta magát. Midőn az ebédhez 
, ültek, u katona kihúzta kardját hüvelyéből és rna- 
, Kft mellé helyezte az asztalra. A  paraszt anélkül,
: “ogy egy szót is szólna, kimegy a szobából- Nó- 
j hány perez múlva egy nagy vasvillával tért visz- 

sza és az asztalhoz iilve, azt szintén maga mellé 
j  tette. -  Mit jelentsen ez ?* kérdi bosztísan a 
j hadfi a paraszttól. — „Semmit se* — valászol az 
: — „minálunk falun az a szokás, hogy nagy kés- 
! hez nagy vella illik.* — E  szókra a dragonyos 
i kardját a hüvelybe dugta és ez időtől fogva 
i paraszt és katona a legjobb barátok voltak.

! - Ujfoglalkozás, mely Páriában dívik. Van-
! nak egyének, kiknek lakásán levő czimtáblájukon,
! vagy finom vizitkártyájukon ki van írva, hogy „N. 

N. tizennegyedik.® Ezek oly egyének, kik nagyobb 
j ebédek vagy vacsorák színhelyén tartózkodnak, a 

legfinomabb ruhában és jó étvágygyal felfegyver
kezve, hová azért megy, hogy az ominózus 13 
szám elkerültessék. Többnyire jó társalkodók és 
kik minden újságot tudnak, és méltóság és tartóz
kodással lépnek fel. O tt hol az ilyenre m intl4-ikre 
szükség van, nem fogad el fizetést csak kitünően 
eszik és iszik. Fizetést a bor és élelmi szerek 
árustól kap, kiknek italait és ételeit ajánlgatja.

— Érdekes kettős válópór. Főúri köreinkben, 
valódi „cause celebre“-t képez egy közelebbről 
megindult kettős válóper, melynek szereplő egyé
nei két, legnevezetesebb grófi családhoz tartoznak. 
Egy föur, számos gyermek atyj i válik nejétől, 
hogy elvegye nejének nővérét, ki férjétől válik, 
egy legismertebb nevű főispántól. — E magáról 
sokat beszéltető válópör érdekét emeli még az a 
körülmény, hogy az illető főur egy nem rég ala
pított majorátus élvezője, melyhez föltételül kö
tötte az alapító, hogy annak birtokosa csakis ka- 
tkolikus családtag lehet. A  szentszék pedig a 
„tlioro et raensa* választhatván el ez esetekben 
a feleket, a grófnak uj házasság esetén a refor- 
máta vallásra kell áttérnie, a mely (körülmény 
érdekes jogi conplicacióval bonyolítja össze ez 
úgy is bonyolódott válópert.

Különfélék.
— Egy szédelgő és mágnese. Prága egyik elegáns 

szállodájába érkezett néhány hóval ezelőtt egy ifjú pár: 
finom előkelő ur a férfi, s elragudósan szép hölgye. Az 
idegenek névsorába mint S. bajor királyi kapitány és 
neje iratkoztak be. Modoruk és egész mngukviselete 
olyan előkelő volt, hogy rövid időn sikerült nekik az 
arisztokraták társaságába bejutni. Minden estélybe, tár
saságba ijljártak, s egy alkalommal — revaucheképen 
— ők is meghívták magukhoz uz-előkelö ifjak nagycso
portját, — s e  czélra kedvesen berendezett kis lakást 
bérelt a kapitány. Az estélyek sűrűbbek lettek s nemso
kára mindennaposuk, a kapitánynál gazdag fiatal mág
nások, főtisztek, előkelő kereskedők találkoztak napon
kint. S. ur neje volt a vonzó mágnes s a társaság nem 
vette észre, hogy vonzódik ki zsebükből, a Imnknóta. 
Eleinte csupa szórakozásból, — mint az szokás — ját
szottuk kicsibe; később néhány gavallér un-gkopaszlva 
ment haza, mások a házi űrtől kértek kölcsön a nagy 
szükségben, ki azonban két uzsoráshoz utasította őket, 
hol szörnyű kamatok mellett kaptak pénzt.

Nehány tiszt a napokban levelet kap Münchenből, 
melyben (adtukra adják, hogy S. kapitány becsületbeli 
dolog miatt volt kénytelen rangjáról lemondani, s egy 
gyanús életű özvegy asszonynyal megszökött. Ez figyel
messé tévé 8. barátait, s azt is észrevették, hogy S. 
ur szoros üzleti összeköttetésben vau a két uzsorással, 
kikkel osztozik a busás kamatokban. Minthogy pedig az 
így befonottak kerülni akartak minden botrányt, a lóg
jál ben nu (fkopaszlolt gavallérok és tisztek esoportja 

ellátogatott egyszer kora hajnalban 8. úrhoz, s ott — 
előszedve lovagve .szilt, szijkerbnesut, derekasan elpá
holták a bajor királyi kapitányt. Másnap üres volt a 
kedves fészek, — a kapitány és szép mágnese kiröpül
tek. Ki tudja, hol vndégszercp.-lnek most t

- Amerikában történt: George WiIimn szereti 
Elint Eannyt, de a leány apja nem akar a házasságba 
beleegyezni, mert a fiatal George gazdagabb reménység
ben, mint pénzben. Hasztalan kérik uz öreget, ő is, a



leány is, makacsul ragas/.k"dik kimondott szavához. 
Végre l'unny erélyesen lép föl s kijelenti, hogy lm 
ahhoz nem adják, akit szeret, senkihez sem megy, ha
nem megszökteti magát kedvese által. „.lói van,- mond 
az apa és bezárta gyermekét egy másodemeleti szobá
ba, egyidejűleg irt sir Georgos Williamuak, hogy ha 
Fannyt meg akarná szöktetni, keresztül lövi. Fenyege
tését, úgy látszik, komolyan értette; mert töltött fegy
verrel őrködött leánya szobájában. A sors azonban úgy 
akarta, hogy az öreg urnák el kellett utazni; suhan ez 
fia kezébe adta hát a fegyvert, szigorúan utasítván M, 
hogy tüzeljen, ha Fannyt szöktetni találnák. A leány 
módját ejtette s értesítette kedvesét apja távozása fe
lől. Sir George meg is jelentés szerencsésen elrabolta 
imádottját a szobából. Már a kertben voltak, midón a 
fivér álmából' főiemnél, a nyitott ablakhoz rohan meg
látja a kertben u két szökevényt, és — közéjük lő. 
Egy irtózatos sikoltás felel a puskadurranásra s 1-unny 
eszméletét vesztve, a földre bukik, Georges Williain sem 
rest, vállára kapja az daléit leányt, s szalad vele a 
legközelebbi templomig, ahol a pap már vart rájuk s i 
összeeskette őket. Fauuy asszony a vállán sebesült meg, i 
do jelentéktelen sérülést szenvedvén, nehány nap múl- 
va teljesen jobban lett s a visszatérő apának mit volt , 
mit. tenni, megáldotta a boldog párt. j

— Megrabolt gyorsvonat. Philadelfiából jelenti egy j 
távirat szeptember 19-iki kelettel: Kedden éjjel tizenbá- 
rom álarezos ember tört az Unió pacific vaspálya, Eig , 
Svroninos állomására (182 mértföld délre Cheyonnetöl) ; 
és kényszeritették az állomásfőnököt, hogy veres lámpát  ̂
(vészjelvényt) függesszen ki, és midőn a délről jövő 
gyors vonat megérkezett, 100,000 dollárt raboltak róla 
el. Senkit sem bántottuk. Ma (szept. 19-én) lovasok vet_ , 
lék üldözőbe. A társaság tízezer dollárt tűzött ki annak, j 
aki a vakmerő rablókat elfogja.

— Az eltűnt város. Ménil inontant tetején sajátsá
gos házcsoport állott. Földre vert négy czövek, rajta 
kifeszi tett ponyvák kópezék festői rendetlenségben a 
sátortelep épületeit. Kein volt itt sem utcza, sem udvar, 
az idegen, ha betévedt, ki nem talált magától többé. Ez 
a rongy vár ell.ünt. A szépitési bizottság gyökeresebb 
pusztítást vitt véghez, mint a lotopani Délamerikában- 
legjobban sajnálják a Darvin elméletét pártoló tudósok' 
kik alaposan tanulmányozhatták a nyomor tanyáján „a 
létért való küzdelmet." Gyönyörű kilátás nyílik innen 
Párisra s eddig „Diogenes bordójából l.ámulhatlák 
Athént."

_ Alté Liebe rostét nie. - Giles úr, ki Ameriká |
bán, Kamsnsban lakik, megkérte ez előtt negyven esz- 
tendövelja bájos Wilsson Anna kisasszony kezét. A kis. , 
usszony kikosarazta akkor a délezeg kérőt. Giles úr 
elbusulván magát, szerelmi bánatában a nyugotra hajó- ; 
kázott s hogy szive sebére irt találjon, elvett ott egy 
más nfit feleségül, a kivel boldog házasságban el töltött 
kerek harmineznyolez évet, megáldatva számtalan gyér- j 
mekkel. Két év előtt neju meghalt s az özvegy férj 
szépszámú családjával vissza tért szülőföldjére, hol i 
Wilsson kisasszony, már nem mint rózsa ugyan, de 
még mindig mint kisasszony számlálta a tavaszok virá- j 
gait. A régi szerelem újra lángra gyűlt: Giles ur meg- j 
kérte kezét, és Wlisson kisasszony odaadta szivét: most 
mindketten boldogságuk tavaszát élik újra át, lévén az 
egyik épen hetvenhét, az asszonyság pedig hatvanhat 
esztendős.

— Tizenkét év óta nem evett. Mollie Faucher nevű 
amerikai nő, s az élethez szükséges funkciókat a lélegzés 
kivételével nem teljesiti. 1865-ben ruhája egy lóvasúti 
kocsiba akadt, mely öt egy darabig az utcza kövezetén 
végig hurczoltu; e miatt idegrendszere annyira megráz, 
kódolt, hogy baját nem bírta kiheverni, különböző ro
hamai voltak s lassanként elvesztette minden érzékét; 
mesterségesen akarták táplálni, de gyomra nem fogadott 
semmit magába. Ezóta rztán nem evett 9 évig tc)jes 
merevségben volt s csak az utolsó három év alatt kezd
tek izmai ismét hajlékonyabbak lenni. Gyomra teljesen 
összezsugorodott, szive ellenben tetemesen meguagyob- 
bodott. Sohasem alszik. A leány látnoki udomnnynyal 
bir tudja mi történik a legnagyobb távolságokban s előre 
tudja a hozzá érkező levelek tartalmát. — Legalább 
így beszéli ezt a „New-Iork-Herald." Si non e verő, 
eben trovato.

_  Egy hálás tolvajról ir egy német lap. Ugyanis 
8'/, év előtt Baden mellett a tribusvinkeli lelkészt 100 
írtig meglopták. A lelkész békén tűrte veszteségét; 
nem tett felőle jcleutést. Múlt szombatou ungy megle
petésére Bécsbül levelet kap 120 írttal terhelve, feladó; 
Wülf Józsefné. A levél Így hangzik: Tisztelt lelkész úr j 
Értesülvén ama uagy tűzesetről, mely Tribusvinkelt 
kárositá, nem halaszthatjuk továbbra, hogy a 100 frtot, 
melyet férjem 3'/# óv előtt keresztül utaztuuk alkal
mával a lelkészlakból magához vett, és elhozott hatos 
kamatával együtt köszönettel vissza ne szolgáltassuk. 
Rajtunk ez összeg sokat segített, üzletet kezdhettünk 
véle, s most azon kellemes helyzetben ■ vagyunk, hogy 
visszaadhatjuk, űrökké hálás Wolf Józsefnó.

— Párisi apróságok. A gőzgépek hasznosságáról 
beszélgettek a múltkor egy társaságban. „Csak én tu
dom azt, mily hasznosak a gépek! — kiálta föl egy 
férfi. A napam egy vasúti szerencsétlenségnél veszett 
oda.“

— Hízelgő ajánlut. Egy fiatal ember, ki azonban 
egész ifjúságát abstrakt tudományokkal töltő, egy csinos 
asszonynál van, s nem tudja azt máskép mulattatni, 
minthogy folyvást a nő gyermekét csókolgatja, s dicséri. 
„Ah ! asszonyom, ön nem képzeli mennyire szeretem 
ón a más gyermekét 1“ — szól végre az ifjú, mire 
a menyecske kurtán azt feleli: „Akkor házasodjék 
meg ön.“

— Egy orvostól, ki hires óletbölcsességéról, azt 
kérdi valaki: „hogy van az, hogy minden férfi örök hű
séget esküszik az oltárnál, s ezt mint férj csak két hé
tig tartja meg?" Az orvos igy felel : Szegények nem 
hibások! Mert nekik két hét annyi mint egy örökké
valóság."

Borsszemek.
Egy fiatal hölgy nyárilakot bérelt, de álhatató- 

san feledte a lakbért fizetni.
A háztulajdonos meglátogat!.
— Már ez honyadalmassá válik, — szólt a hölgy

höz, — költözzék ki, iDkább lemondok eddigi követelé
seimről.

— Nem lehet uram ; már nagyon megszoktam itt s 
ismerőseim is könnyen ide találnak, nem tudnék elköl
tözni. Inkább emelje fel a lakbért.

Egy uj férj előtt arról beszéltek, mily csodálatos 
műtéteket visz véghez Blondin a kifeszitett kötélen. A 
többi közt szolgáját és keresztül viszi rajta a hátán.

— Szolgáját? — kiáltá egy fiatal ember, — az 
semmi, de legközelebb az anyósát fogja keresztül 
vinni.

Melyik ruhámat látod rajtam legszívesebben , ked
ves férjem ?

Utazóruhádat, édesem 1

Egy hölgy igen dicsérgette jóakaratát és jóságát 
barátnője előtt.

— Igaz, — lelelé amaz, — nagyon jó vagy, oly jó, 
hogy midőn roszat mondasz is valakiről, egész meggon
dolatlanul teszed.

Egy nagyon vörös orrú úri ember ült a vasúton. 
Utitársa ingerkedni akart vele.

— Ugyo uram, nem fagyástól olyan vörös az
orra ?

— Nem uram ! Pedig higyje meg, egész álló évig i
nem ittam egyebet tejnél. '

— Egy egész évig ? I
— Bizony egy évig, de megjegyzendő, hogy cse

csemő koromban.

Egy vidéki kis leány a múlt héten egész naivan 
azon kérdést küldte be hozzánk, hogy tanácsos-e szere
lem nélkül férjhez menni ?

Ez ízlés és kordolga.
■ Hogy is énekli a pajzán Mirra a „Lallab Kouch“ I 
' operában : Egy ifjú pásztor többet ér, mint egy vén i 
! király. ;* ♦ j
I Egy gazdag kefekötő özvegye, az üzletből vibz-  • 
| szalépve, nagy urias háztartást akart berendezni, s e 

czélru inast is óhajtott fogadni.
Egy legény jelentkezett is a legjobb bizonyitvá- 

nyokknl, s B. . • . grófra hivatkozott. Kérdésbe jött u
fizetés. !

— Ezernyolczszáz frank es ruházat felele az inas-
Ezernyolczszáz frank I . . ■ ennyit nem fizethet .

B. . . . gróf I
— Igaz, ott. csak hétszázötven frankot kaptam, ] 

de urnái szolgál! am.

A férj úgy akarta, hogy s festmény jobb oldalra 
legyen függesztve ; a feleség pedig, hogy balra. S az 
ur rendeletét adott inasának óhajtása végrehajtására.

József tehát Bzeget vert jobbra, és mikor ez ké
szen volt, vert egyet balra is.

Miért a második szeg ? kérdó a gróf meglepetve.
— Csak azért vertem be most egyszerre, hogy no 

kelljen holnap újra beczipelnem a lajtorját, mikor a 
nagyságos úr úgyis egy véleményen lesz a nagyságos 
asszonynyal I

Faluról hazatérve kérdé az úrnő.
— Julcsa, mit műveltél madarammal!
— Oh ! iszonyom, nem énekelt többé, oly szomo

rúnak látszott, biztos voltam, hogy elvész ; hogy mégis 
megmentsem...........

— Nos ?
Kitúmettem és most kalapomon hordom 1

Páris ostroma alatt már az élelmi szer nagyon 
fogytán volt, a kutyákra és macskákra is rákerült már 
a sor.

Egy házaspár az asztalnál ül, s a férj könyezve 
sóhajt:

— Ki mondta volna, hogy ennyire jutunk, még 
kutyánkat is megesszük!

A hölgy gépiesen félre rakta a csontokat:
— Szegény Azor: mily lakomát csapna, ha itt 

volna.

Egyszer Sőgur vicomte, ki nem nagy barátja volt 
a szertartásnak, az opera főpróbán fedetlen fővel állt az 
író mellett, kinek fején kalap volt s úgy intézett a vi
comtehoz pár szót.

„Bocsánat uram", — feleié a főur füvegére mu
tatva, — úgy tudom a forradalom cgyranguvá tett 
mindnyájunkat.

Egy társaságban kíváncsian kérdeztek valakit, 
mért nem bocsátkozott a szóban levő tárgy megvita
tásába.

Sohasem vitatkozom étkezés közben, mert 
akkor mindig azoknak vun igazuk, kik nem éhesek.

* * »
Egy festőhöz beállít egy öreg ember s mintául 

ajánlkozik.
Mit szokott ábrázolui ? — kérde a művész.

! — Krisztusnak Ultik.
| — Krisztusnak ily korban ?

Irou, öreg Krisztusnak ! feleié a miuta szem 
hunyoritás nélkül.

Párbajhoz készültek a múlt héten:
A tanuk megegyeznek a feltételekben.
— Harmincz lépésről pisztolyra? — kérdi az 

| egyik tanú.
j — Nem, negyven lépésről, — szól határozottan 
1 a verekedő.

— De mi harminezban állapodtunk meg!
— Úgy gyűlölöm ellenfelemet, hogy negyvennél 

! egy lépéssel sem tudok közelebb lenni hozzá I

Nyílt tér")
Nyilvános köszönet!

Alulírott el nem mulaszthatom a n. é. közönség
nek boldogult férjem temetése alkalmával tanúsított ál
talános részvétéért a legmélyebb hálámat kifejezni. 

Baja, 1879. febr. 18-án
özv. Itohrbőck Ferenczné.

•) E rovat alatt köztöltékért nem vállal felelőséget a szerk
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Szerkesztői üzenetek.
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épületek- és beltklrakatok betlveeezéséhez.

Továbbá mindennemű tükrök , keretben és keretuélkül, úgy szinte Uveges- 
és Uyegkereskedőknek szükségelt árúczikkekböl mindenkor nagy készletben kapbató

S e l i  w a i ' x  A  . - n á l
Bűdapeaten, Józaeftér 5.

■ Kereskedőknek megfelelő RABATT engedtetik. *

skedö úrnak L I N Z-ben Bethlehem-út, az Erzsébet templom mellett.

Az öntől hozatott Dr. Spitzer-féle „Arczlinoiultó kenőcs*4 n legrövidebb idő alatt a la
postul és turtósan roegtis/’ itá arezomat minden tisztátlrtilságtól, mely azon súlyos szembajom kö
vetkeztében, ismételten előfordult, úgy annyira, hogy ezen époly árta lm atlan  mint nagyon Ua- 
lásos és mellette Igen olcsó szert bárkinek is ajánlhatom s önnek köszönetemet kell kifejeznem, 
bogy engem ezeu szerre ügy elméssé tett.

Linz, 1871. május havában. őszinte tisztelettel
P l l E C H L E B  0  T T 0 , 

a cs. kir. birodalmi levéltár jub. igazgatója.

A harmincz év óta hírneves és a m. k. egészségügyi tanács által engedélyezett
Mr.

4 R € K F IN O IIIT Ó K E lÖ € § k
mely az arezot a szeplőtol himlöhelyektöl, májfoltoktól, pattanásoktól, perzsenésektöl meg

tisztítja, ugyszinte a

S 1* I  T  Z E  K -fé lc

9 9  ö
melv a használati utasítás szerint a kenőcscsel együtt használva, még idősebb egyéneknek is t é r t i  

virágzó s fiatal kinézést kölcsönöz.
A számos elismerő és dicsérő levelek, melyek naponkint érkeznek eléggé bizonyítják 

, ezen a legújabb vegyészi eljárás szerint készített és a m. k. gyógyszeri hatóság által helyeselt és r £ ^ \  
engedélyezett bőrszépitö szer kitűnőségét, úgy hogy fölöslege# azt tovább dicsérni.
A valódi dr. SPITZER-féle nreztinomitó kenőcs és bőrszépitö szer következőkép van jelezve:

Kraicsovics Sándor, a  szí. Háromsághoz czimzett gyógy szertára Űj-Vukovár.
Egy tégely ára 50 k r ; egy drb szappané 50 kr.

Utánvét mellett szállítások gyorsan eszközöltetnek.

tű i*  ■*«»

k ö h ő a ó s .
EG GIIR codeon-m ellpaB tillá i a legkellemesebb, legbiztosabb gyógy

szer köhögés, rekedtség, torokbantalmak, elny&kosod&s és mindennemű katarus 
pllen Kapható eredeti csomagokban 50 krajcárért, 1 írtért annak készitő- 
jétól .E ü g e r  A. Bu dapest, E rzséb ettér  3  szám." — B aján : Pol- 
ierman Bertalan, Bozsek József és Sárkány Lázár gyégysz. uraknál. A szállí
tás naponkint szakadatlan, postautalványra vagy utánvétellel.

N a p o n k in t frissen  k é sz ü lt  finom  theasü tem én y  '/, k ilo  
o so m a g o k b a n  1 írtjá v a l

E f H J E R  A .
Budapest, Erzsébettér 3. szám ala tt.

Nyom atott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.

s , . .

M  . m
Stájerországi

iö r é t iy  - nedv
mellbeteg eh részére.

.  .  TÖbL <tvo az °K.ve* GgyeOUli és jeles gvógy-
**?r. ,éllck*fi te rv e k  inindun lmjai elleni' ugv-
inmt. köliUiíiB, iijitlin rekcdlseg, nynk- és m ell faján 

Azon ü™8ek( melyekben a eH.jerorezégl i.Ovénv- 
nedv van, a kővetkező szavak: „Apotlieke zum  Illr-  
■rlieii in Ornz," továbbá a bélyeg .J  |» “ h c iiv in n  
vsn.uk, valamint a készítő neve a Vignettán: „J. Poré- 
Iclílier, Apollieker,“ kék sz ínnel von nyoűivn * 

Óva figyolmeztetjOk a ... ó közönséget a sok után-
.ö?-kérj (lk C8ak azun üvegeket mint

J1“ DÍÍÍÍ"AÍ„ S “ “ ' mol,,k ■
á ra  »*.»' üvegnek SS kr. o é

* «*«< »«  J »■>» 

**■“ < **■
Baján ; Michlfa István, llcrzfald  Henrik  

«s H erzfe ld  J a k a b  uraknál. 2—IS

Ház-eladás.
Alulírott van szerencsém a n. é. közönséggel 

tudatni, miszerint a deszkás-utezábán lévő házam 
szabad kézből eladó.

B andi János,
gymn. igazg.

$ fty^eybiánynál gyengült emésztésnél és gvomor I 
|  bajoknál u legjobb, leghatásosabb és legkelle-1  
J mesebb szer *

m m m  m m m
e g é s z  s é g  i  l i q u e u r  j  e.

Kapható eredeti palackokban használati utasí
tással együtt F)0 kr. o. é. ÉDESKUTY L  Er
zsébettér és KERŰD A N. hatvani-uteza és vi
déken minden nagyobb füszerkoreskedésben. 
Elismerő lev é l: T. c. Grauer Miksa urnák cs 

és magy. k. u. szállítónak.
Vau szerencsém értesíteni, hogy a fővárosi 

jSj vegyész ur által múlt évi novemberben vogy- 
i$' elemzett és egészségi szempontból kifogástalan- 

nak talált úgynevezett „Egészségi Liqueur“-t, 
kellemesen isii és kis mennyiségben étvágyat 

’f  ébresztőnek, a gyomort nagyobb tevékenységre 
m  gerjesztőnek találtam.

Budapest, 1877. szept. 23-án.
I ) r .  S C in iID T , s. k.

JÜ Bpest-fövárosi kér. orvos és egyet, tanár
Magyarországi főraktár Budapesten GRAUER! 

gr MIKSA oszt. csász. és inugy. kir. uovari szál- ' 
>% Utónál, Vili. kér. kereposi-ut 57. az. a. gyár- 
*  épületben bJ

$
THJv jw iI Ajánljuk ~ ÍHt*

Elsinger M. J. és fiai
Becs, Neubau, Zollergasse 2

1" í
S íi

tíász. királyi szabadalmazott nyarának 
logjobb és legaiénlntriiniéltóhli
e s ő  Icöp ön ^ eit. # j i s

k i , I t í t i l a l a r l  p m r t l l l ,  á c r t i r t é t e l t ,  i l t i r l e u i t n .  |




