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Vasúti bizottságunk.
A szükebbkörü vasúti bizottság működéséből 

eddig kevés jutott ugyan a közönség tudomására, 
a bizottság azonban már nagy feladatott oldott 
meg az által, hogy az összes érdekeltekhez fel
hívást intézett a baja-szabadkai szárnyvonal esz
méjének felkarolására.

Ha a jelek nem csalnak, a felhívás minde
nütt kedvesen fogadtatott, s többen, köztük Lati- 
novics kér. János űr  is válaszoltak már a felhí
vásra, még pedig a szárnyvonal létesítése iránti 
legmelegebb lelkesedéssel.

Újabban ismét ülést tartott febr. hó 14-én 
a szükebbkörü vasúti bizottság, melyen a közié- i 
kedésügyi ministeriumtől nyert előmunkálati ok- i 
mány s ezzel kapcsolatban a további teendők 
tárgyaltattak.

A z  engedély f. é. február hó 14-éről van

dig, ha aláírás által vagy más úton fedezni nem 
lehetne, a városi képviselőtestület, illetőleg a vá
rosi pénztár kéretnék fel.

Hogy a közönség annál nagyobb lelkesedéssel 
fogadja az aláírási iveket, melyek körözésével 
Hüttl Ede és Spitzer Benő urak bízattak meg, 
előlegesen is kimondta a bizottság, hogy az aláirt 
összeg, ha majd a kiépítési részvény társulat meg
alakul, a részvények befizetésénéibe fog számíttatni, 
8 hogy a kezelést nem a bizottság tagjai, hanem 
a városi pénztár, melynek be fog szolgáltatni, 
nyilvánosan lógja eszközölni.

És ezen két pont nem tévesztette hutását, 
mert alig 8 napi időköz alatt már több lett az 
elölegezési ívre 1,500 írtnál feljegyezve. — ami 
önmagában is fényesen tanúskodik'róla, mily ál
talános a baja-szabadkai vonal kiépítése iránti 
meleg érdeklődés.

Kik voltak azon áldozatkész és lelkesülő 
polgárok, akik az aláírási ívre nevöket feljegyez
ték, rövid idő alatt látni fogjuk a nyilvános nyug

Nyílt levél
M nay Lajos úrhoz m int a .BAJA* kiadó 

tnlajdonosához.
Miután mint Ön tudja a  „B A J A “ szerkesz

tését csak ideiglenesen vállaltam el, van szeren
csém Önnel közölni, hogy Bajáról végleg elköl
tözködvén, a szerkesztéstől a mai lappal visszalépek. 

Kelt Baján, 1879. márczius 1-én

Jurkovios Othmár.

Nagyérdemű Olvasó Közönség.
Több oldalról hozzám intézett kérésnek, vál

laljam. el a „BAJA* czimil közlöny szerkesztését, 
engedtem, s lapunk jövő száma vezetésem alatt 

Jog megjelenni.
Részletes tervezetet ez alkalommal készíteni 

nem szükséges, nagyszavú ígéreteket nem teszek.
Főtörekvésem leend, felkarolni, megvitatni s 

terjeszteni minden eszmét és ügyet, mely az anyagi 
és szellemi közjóiét emelésére és Jej'esztésére hi
vatva van, minden egyéni önző érdek kirekesz
tésével s minden lealacsonyító személyeskedés 
gondos kikerülésével.

Kérem mind a nagyérdemű közönséget, mind 
pedig lapunk eddigi tisztelt munkatársait 
mély tisztelettel, hogy alúlirottat ezen törekvésem
ben támogatni kegyeskedjenek.

B aján , 1879. márczius 1-én

Dr. Bartaoh Samu.

keltezve s már 22-én megérkezett, — ami főleg 
L-itbiovics Gábor képviselő tevékeny közben já 
rásának köszönhető, — s ebben Baja város kö
zön-égének tudómé át a hozza a minister, hogy 
neniouk engedély adatik az elömun-ulatok és 
tervei észi lésére: hanem azon fölül még arról
is intézkedett a kormány, hogy az érintett köz
ségekben az előmunkálatok készítői anyagi és 
szellemi támogatásban részesüljenek.

Felmerült ezzel kapcsolatban a kérdés, vál
jon azonnal megkezdessenek-e az előmunkálatok, 
— s ha igen, honnan fedeztessenek annak költ
ségei ? 1

Az elsőre nézve határoztatott, hogy miután 
Perczel Miklós úr a birtokában létező előmunká
latokat nem látszik hajlandónak általengedni, s 
miután a halogatás csak idő vesz legei és volna: 

j minél előbb az előmunkálat készítéséről kell gon- 
| doskodni.
| Az előmunkálatok költségei legalább 3000 
i írtra tehetők s ennek fele aláírás útján a kö- 
■ zönség által fedeztetnek, felének elvállalására pe

tázásból, annyi azonban már eddig is tudomásunkra 
jutott, hogy Latinovics Istvánná 200, Dr. Ivá- 
novtes Pál 150, Dr. Bauser Mór, U üttl Ede, 
Athanas?kavics Lázár és Spitzer Károly urak 
100- IC O  Írttal ▼annak az elölegezési ivén fel
jegyezve.

Ki is csodálkoznék ezen, hisz ép e nevek 
azok, melyek mindenütt ott ragyognak, hol a 
közjóért, hol a polgárok összeségeért kell valamit 
tenni, ahol valami üdvöst, szépet és korszerűt 
kell létesíteni E nevek azok most is, melyek 
mint a nap fénylenek a város polgárainak, hogy 
ezek áldásos kezdeményezése és példája által fel
niéi gitve, a baja-szabadkai szárnyvonal előmun
kálatainak költségeit fedezni annál is inkább sies
senek, mert, amint már fentebb mondatott, az itt 
feljegyzett összeg majd a részvények vételénél 
azonnal be fog számíttatni.

íme így érlelődik lassan az eszme, s ha az 
elölegezési ív által a költségek fedezéséről gon
doskodva lesz, a vasúti szűkebb bizottság ismét 
tovább érleli majd a dolgot s azonnal hozzálát 
az előmunkálatok készíttetéséhez.

A  »Baja« tárcája. !

Egy igaz történet.
Irta

B R U C K  P Á L .
I.

V i v o s  voc a .
Az 187*-ik év szünidejére is, mint rendesen haza i 

utaztam szülőföldemre az alföld egyik szép fekvésű ; 
falujába; kipihenendő az egész évi fáradalmat, melyből l 
eleget szolgáltattak a — tankönyvök

Nem akarom itt e helyen ecsetelni azon érzelme- j 
két, melyek keblemet betőlték, nem akarom leírni a szá
mot, hányszor nógattam lovat és kocsist erősebb ügetésre, 
mily örömmel pillantottam meg először szülőhelyem ; 
bádoggal fedett templomának szélzászlóját; aki valaha 
csak egy évig is távol volt az atyai háztól; annak hiúba i 
imám én le mindezeket; leírásom csak gyenge árnyképe 
lenne az igaz érzelmeknek.

— Alig ráztam le az úti port magamról, alig 
bontakozám ki enyéim ölelő karjai közöl; -  midőn 
kis nővérem — s:mmi — de épen semmi bevezetés 
nélkül borzasztó újságot közölt velem : a „Ciementine 
kisasszony férjét agyonlőtte Földesy bácsi!“ Ne tessék 
szives olvasóim megütközni e szavukon, ez csak látszó
lag ellentmondás — de valóságban nem! Ezen Ölemen* 
tine kisasszony ugyanis már ősi időktől fogva a falu 
serdülő leányait tnuitá a kézi munkákra, és ezek már 
ősi időktől fogva, kisasszonynak nevezték.

— „Mért lőtte meg Földeay?'1 — kérdőm anyámtól.
„Párbajban — fiam, becsületbeli kérdés miatt,“

felelt anyám a lehető legkomolyabb hangon. „Holnap el 
fogsz hozzá Clementinhez inenni fiam, és hatalmas ér
vekkel hizonyitgatá anyám ennek okvetlcni szükséges
ségét; többek közt avval hogy mindhárom nővéremet 
ő tanitá meg a kézi munkákra.

Másnap délután kellőleg kikenve és kifenvo beko
pogtattam a fiatal özvegyhoz; alias Ciementine kisasz 
szonyhoz.

„Tessék !“ hangzók egy gyenge hang.
Beléptem. Ott ült ó varrózsámolján, halvány ar- 

czával kíváncsian nézett rám.
Teljesen feketébe volt öltözve, mi csak emelé ar- 

czának halvány érdekességét.
„Ah! Ón n z l ............url“ szólt hirtelen, és föl

kelt felém közelítendő. „De hirtelen, mintha eszébe 
jutott volna valami"------hirtelen megállt, egy na
gyol, s mélyet só. .íjtott — s kivette batiszt kendőcs- 
kéjét, és megtörlé vele — szemeit.

Végre-végre megtörő a kinos csendet, kézcsó- 
kolásru nyujtá gyengéd kezét; erőt venni igyekezett 
magán, s fuldokló hangon igy szóit hozzám:

„Oh köszönöm jó Uram, — hogy első teendójé. 
nek tartá egy gyászoló szerencsétlennek vigaszt hozni. 
Hisz bizonyára hallotta már hogy férjem két hét előtt 
meghalt. Igen (s a batiszt kendő újra végező magasztos 1 
hivatását) és ő értem halt meg. Értem ontá vérét, ! 
mert egy rossz szót mondtak rő'om I Oh jó uram fel
foghatja-e az iszonyú szerencsétlenséget, mely engem 
ért I ?“

„Én? éli? Nem!" felelém — és ez volt legelső 
szavam, mert eddig a nagy megindulás, résziin. pedig 
Cleinentinc kisasszony huzamos beszéde miatt -  nem 
jöhetek szóhoz.

„Ugy-e nem ? Oh hogy is kérdezhetém ezt Öntől,
! hisz Ön még ifjn. Ön még nem tudhatja mily fájdalom 
, az, midőn a rut halál rideg kezével elragadja egy sze

rető szív életének felét; és a batiszt kendő gyakorié 
szép hivatását — mert Ciementine kisasszony most már 
hangos zokogásba tőrt ki.

„No,“ gondolám magamban, most már itt van a 
legfőbb ideje hogy én is szóljak valamit, ki tudja kinél- 
kozik-e még ma ily jó alkalom? s mondám:

„Oh — kedves kisasszony,!" Megbocsásson nagy- 
sád I e hibás megszóllitásért............

„Oh hagyja csak jó uram 1“ vága szavamba, oh 
ha tudná mily édesen hangzik ez égi szó ihletteljes 
bájvarázsa fülembe I

Megdöbbentem. Ni — gondolám magamban, ezeu
I nőnek n^m volt elég 3 évtizeden hallani a kisasszony

szót. . . ,
„Oh ha mégegyszer leány lennék, s még egyszer 

férjet adna a jóságos ég — úgy őrizném ót mint sze- 
j  mem fényét, úgy kisérném Öt minden lépése után mint 

a napot földünk............
„Hisz kegyed Ciementine kisasszony csak 3 hóig 

volt férjnél — hisz kegyed még ifjú — (már bókolnom 
is kellett egyszer) ha kegyed akarja minden ujjara kap 
egy férjet............

Nagyon jól eshettek neki e szavak, mert a hulis/t 
kendő bevégezni látszék hivatását — Ciementine kisasz- 
szony létévé azt mondom varró asztalára.

Egy logikus ezt annak tulajdonította volna, hogy 
többet már nem akar sirni

Erre így azólt:
„Látja édesem — igy gondolkodtam én is -  és 

igen szeretetre méltóan mosolygott — de itte  ki s fa



Ezek 6 — 7 hetet vehetnek igénybe, s ha ez 
is elkészült, ki fog nyomatni a költségvetés, és 
erre azonnal megkezdődik a részvények aláíra
tása, mit ismét az építési engedélyükrnány kiesz
közlése és a részvénytársulat megalakítása íog 
követni.

Csak lelkesülve lásson tehát a vasúti bizott
ság feladatának megoldásához, s akkor a jó siker
nek nem szabad, nem lehet elmaradni.

Keletén.

Bíes-Bodrogh megyei gazdasági egyesüllottól.

K ö r i r a t
a megye i. t. gazdaközönségélieia,
Az 1871-ik évben tényleg megalakult „Bács- 

Bodrogli megyei gazdasági egyesület" 1878. de- 
ezeinber hó 17-én Zomborban tisztújító és szer
vező közgyűlését tartotta, a melyen mindenekelőtt 
elhatározta, hogy a gazdasági egyesületet, mint a 
megye gazdasági érdekeinek leghivatottabb fejlesztő 
közegét nemcsak fentartani fogja, hanem felhívja 
a megye t. közönségét, hogy az egyesületet to
vábbi működésében erkölcsileg és anyagilag lehe
tőleg támogatni sziveskedjék. Midőn a már ha
nyatlásnak indult egyesület kitűnő czéljaira u 
megye minden polgárának hazafias figyelmét fel
hívni kedves kötelességünknek tartjuk , szerencsénk 
van a közgyűlés tisztújító határozatát közölni, 
mely szerint a „Bács-Bodmgli megyei gazdasági 
egyesülethez" megyálasztattak : elnöknek Gromon 
Dezső Bács-Bodrogh megye, Zombor, Szabadka és 
Baja városok főispánja ; alelnökSknek bajsai Voj- 
nich Jakab és kamjonkai Szemző János kir. ta 
nácsos; titkárnak Rácz Vilmos.

A választást elfogadtuk, és teljesen áthatva 
vagyuuk annak tudatától, hogy az egyesületnek 
alapszabályai értelmében hathatós munkásságot 
kell ^kifejteni, hogy -  zilált viszonyait rendbe 
hozva — úgy a megye, mint a nemzet javára 
sikeresen működhessék. Rajtunk nem fog múlni, 
hogy amennyire tehetségünk engedi, a közös czélra 
legjobb óhajtásunk szerint közrehassunk ; a nagy 
közönség hazafias érzülete tegye lehetővé, hogy 
egyesült e.óvel, egyesi te tt karral öleljük fel a 
megye gazdászatának minden rétegét, miáltal ter
mő talajra juthassanak azon intézkedések, miket a 
gazdasági egyesület életbeléptetni szükségesnek s 
a gyakorlatban haladásnak tart.

Ez uj időszakban sok és fontos gazdasági 
ügy várja az egyesülettől megoldását. Különösen 
a t. gazdaközönség régóta érez oly lényeges s a 
nemzetgazdusági életre kiható hiányokat, melye

ket más clőhaladottabb államban vagy már ha
zánkban is több vidéken a gazdasági egyesületek 
betöltenek.

Alulirt elnökség melegen óhajtja, hogy ily 
hiányokon segítve legyen. Oda hat, hogy a kö
zönséggel folytonos érintkezésben álljon, s ezáltal 
egyrészt informálhasson mindenkit tevékenységé
ről, másrészt pedig intézményeinek jobban érvényt 
szerezni tudjon. Czélszerünek tartjuk ennélfogva, 
ha a t. közönség irányelveinkkel megismerkedik. 
Jelen köriratunknak egyik czélja épen az, hogy 
prograuiuiuiikat a gazdasági egyesület minden tag
jának s a közönségnak bemutassuk, — nehogy, 
mint eddig létezett, a gazdasági egyesület czél- 
jainalc elérésére szolgálható irányelvek a közönség 
előtt ismeretlenek maradjanak.

Azon tér. melyen a megyei gazdasági egye
sületnek működését különösen kifejteni óhajtjuk, 
következőkben ismertethető:

1. Megyénk közgazdasági viszonyainak fel
vétele és ismertetése.

2. Egy gazdasági tanintézet felállítása a 
megye legalkalmasabb pontján.

3. A  gnzdászat minden ágából időnkint s a 
megye különböző helyein kiállítások, valamint 
versenyszántások rendezése.

4. Vándorgyűléseket tartani a megye külön- j 
bözö helyein, hogy a földmivelés, ipar és keres- : 
kedolem köréből időszerű kérdések szélesebb kör- ! 
ben megvitatható!! legyenek.

5. A gazdaközönség érdekében összeköttetésbe 
lépni a mezőgazdasúg különféle ágait illető jele
seb beszerzési forrásokkal.

6 . Lehetőleg ismertetni mindazon elveket és 
szabályokat, melyek az okszerű birtokrendezés, a 
bérletek, földmuukálatok, növényhonositások, állat
tenyésztés, trágyakezelés, a kertészet és szólőmi- 
velés, erdészet és egyéb kereskedelmi növények 
gyakorlati alkalmazásaira vonatkoznak.

7. Lehetőleg ismertetni a gazdasági eszkö
zöket, a takarék magtárak, kísérleti telepek, olva
sókörök, gyűjtemények s a mezőgazdasággal kap
csolatos műipuri ágak hasznosságát,.

8 . Lehetőleg odahatui, hogy a mezőgazda
ságnak megfelelő törvények hozassanak.

9. Kitüntetni kisebb, de szorgalmas s jól 
gazdálkodni iparkodó birtokosokat.

10. Végül, hogy a gazdasági egyesület köz
érdekű lépései a magas kormánynál erkölcsi tá
mogatásban részes il jenek.

Röviden o tiz pontban tájékozzuk az egye
sületünk ügye iránt érdeklődő t. megyei közünsé

get, megjegyezvén, hogy működésűnket rendszere
sen megkezdjük, a mint — a legközelebbi megyei 
bizottsági ülés alkalmával Zomborban -  első 
rendes közgyűlésünket megtartjuk, raidőu több 
rendű clőloges szervezési kérdések is megoldatnak. 
Addig is melegen ujánljuk egyesületünket minden 

j lelkesedni tudó és saját érdekét jól felfogott ha- 
l zaft figyelmébe: csatlakozzanak zászlónk körül, 

mely a tnegve anyagi viszonyainak jobbításáért 
tűzetett ki. Nem állítjuk azonban, hogy a nagy
szabású muukatervet egy év lefolyása alatt vég
rehajtjuk, de ha a megye t. gazdaközönsége leg- 

• jobb törekvésünket kitartón és buzgón támogatja, 
! szellemi és anyagi téren egyaránt részt vesz,, igy 
í méltán táplálhatnánk azon reményt, hogy Kitűzött 
í zászlónkat évék előtt siker koszoruzza.
I 1879. február hóban.
I Gromon Dezső Yojiilcli Jakab

egyesületi elnök. e. alclnük.
Szemző János Rácz Vilmos

m. alelnök. egyesületi titkár.

H Í R E K .
— A  legközelebbi közigazgatási ülés meg

tartásakor Raján, mélt. Gromon Dezső főispán 
elnöklete alatt u megyei gazdasági egyesület ér
tekezletet tart, melyre az érdekeltek minél számo
sabb megjelenése kívánatos.

— A korcsolya-egylet február 25 én a „Nemzeti 
szálloda* 11 * III. ez alkalommal fényesen díszített nagy termé
ben tartott Satin bálja minripn várakozáson telül sike
rült. Az első négyest körül-bclül 35 pár tánczoUa, báli 
tudósítónk hamarjában a következő hölgyeket jegyezte 
fe l: Pilaszánovics Antalné, Jurkovics Othmárné, Pol- 
Icrman Bertalanná, Csorba Fcrenczné, Friedraann Ottóné, 
Gál, Horváth, ltadóny, Saly, Leniberger és Lederer nő
vérek, Császár Leona, Deák Nelli, Stampfl Bella Epstein 
Adél stb. A táncz kivilagos-kivirradtig tartott.

A bajai ipar-társulat több tagja, hétfőn kedé
lyes zártkörű tánczvigalmat rendezett a Pandúr-szigeti 
vendéglőben, hogy jól sikerült, az nagy rész ben Berleg 
és Janits urak fáradozásaiknak köszönhető, kik a reu 
dezöi tisztet teljesítették. E tánczvigalomban résztvot- 
tek másnap ugyanott egy hatalmas halpaprikásra gyűl
lek egybe.

f  Következő gyászjelentést vettük : A tnagy. 
kir. 3-ik felmérési felügyelőség személyzete saját, 
valamint a távollevő rokonok nevében szomoro
dott szivvel jelentik : hogy kartársuk Szvidurka 
Nándor m. kir. felmérési növendék, folyó hó 22-éu 
d. u. fél 5 órakor 28 éves korában, hosszasbb 
ideig tartó szenvedés után, a halotti szentségek 
felvétele mellett jobblétre szenderült. Hűlt tete
mei a kai h. egyház szertartása szerint folyó hó 
24 én d. u. 3 órakor fogmii lakásáról (özvegy 
Vlünsberg-féle ház) a szí. Rekushoz czimzett te- 
juetóbc ölök nyugalomra elholyeztetni. Az engesz
telő szent mise-áldozat pedig f. hó 27-én d e. 
9 órakor fog a plébánia-templomban az egek urá
nak beinu'attatni. - Baja, 1879. február hó 23. 
-  Áldás fedje ham vait!

luban — hisz kegyed is tudni fogia csak pletykázni. 
tuduak — szólt kifakadva, és-és én olvastam „Cha- 
tanbriand „Nő kötelmeit" — melyben erős bizonyítások
kal és biztos érvekkel bizonyltja, hogy a nő nélkül 
nem is állhatna fenn a világ, ’a nő a vilftglétuek egyik 
leghatalmasabb tényezője.

Én sokat gondolkodtam c felett — s midőn a 
szentirósban is olvastam hogy Ádámnak rossz volt az 
egyedüllét............és Isten Évát adá melléje; ekkor el
határozóm magamat, hogy mihelyt valamely jó bará
tommal találkozna — megkérem öt egy szívélyességre.

Ön édesem bizonyára megteendi nekem ezt — 
higyjc el csak női kötelességemet teljesítem, s még sze
retetreméltóbban mosolygott, Írjon Ön néhány sort ha
zánk nagyobb lapjába — hogy én — (szemlesütve pi
rult el Clementine kisasszony) egy férfi kezét kívánom 
boldogítani............Oh kérem — (és imádotszerüen te
kintett rám csábitó szemeivel) tegye meg ön nekem 
ezt -  hogy titokban fogja tartani azt úgy is tudom.

„Oh igen szívesen" — mondám én cs valóban 
örültem ennek, mert már magam is restedéin hogy alig 
szólék egy szót ib — legalább valamit tegyek. Mert 
máskép holnap mindenki tudni lógja, hogy mégis oly 
faragatlan falusi gyerek vagyok.

Oh de must már kezemben van ü nagysága, bírom 
titkát, és én a viliin legműveltebb ifja vaeyok.

Leültem és a Hon, Divatcsarnok, Nemzeti-hírlap , 
és még néhány német lapba a Következő felhívást te- ' 
véra közzé :

„Egy jó házból való özvegy, 2‘l  éves, kinek nem j 
megvetendő vagyona, és ki az állandó varróiskola ta
nítónője ismeretségbe kivan lépni egy idöshb kérész 
tény iétliuvul — ki kéretik ajánlatához mellékelt urcz-

képét A'—C. alatt a szerkesztőségbe küldeni. Titok
tartás biztosittatik."

Clementin kisasszony vagy tízszer megköszöné 
szívességemet— vagy százszor biztosított hogy csak 
nói kötelmét teljesít. — és számtalanszor titoktartást 
kérve tólem és én — mindent megígérvén — ót a ró
zsás remények dús virágain álmadozva elhagynia. ;

Húrom hét múlva egy 40 éves hivatalnok vezelé I 
Hymen oltárhoz Clementin kisasszonyt.

II. !
M o r t  u o s p 1 a n g o.

Következő év szünidejében ismét elmentem CIc- ' 
mentinhez. Vígan léptem be, kedélyes fogadást várva 
— de horribile est dictu“ vigságom rögtön a legkino I 
sah sejtelembe ment út, midőn öt ismét teljes feketébe < 
öltözve találtam.

Kezet csókolék neki. De most rögtön felismert, I
nem is niondá, hogy örül jövetelemnek.....................Én
annyira megindultam, hogy nem szólhaték egy vi
gasztaló szót is -  annál kevésbe minthogy nem is 
tudtam miért van újra gyászban.

Így a szerencse kedvezését láttam abban, midőn a ' 
végzetteljes bntiszt kendő ismét napfényre jött ső(Clü- 
mentine) zokogni kezdett.

„Oh én szere ácséi leli — szélt a gyászos íiö én ismét 
özvegy vagyok. -  Férjem ki a világ legjobb férfin 
volt — a múlt héten— ngyvrlosi rvml. ^ n meghalt.1*

Vox faueibus haesit. Megakadt loriaiurm a szó, 
tapasztalául Yirglliussal.

Oh az isten sulyosnn büntetett engemet, és szegény 
fájdalmas jeremiudokat zengett oly érzelemmel, oly bús 
kedélylyib, hogy magam isi-geszeu tingillttödtem, és 
uiig  vigasztuJhuiúm, két szóval.

„Oh jó uram ne is igyekezzék vigasz szavakat fel
hozni — minden szó még jobban fáj megsebbzett szi
vemnek."

Oh én szerencsétlen !
És Clementine könyei — patakkéut özönlöttek a 

batisz kendőre.
Én érzém, hogy lm tovább még itt maradok a 

panaszos jeremiadokra még elégiával kell felelnem, 
azért gondolom elég tapintatosságot tanúsítók, hogy — 
ót kérvén, hogy ne vegye oly igeu szivére e gyászesete.t 
- - távozóm.

III.
F u I g u r a f r a n g o.

A harmadik év szünidejében nem is mentem el 
"hozzá. Anyám mondó, hogy Clementine még mindig igen 
szomorú. Iskolájába most már díjtalanul vesz fel sze
gény porlcányoknt, és ó ezeket rendszereiö gazdasszo
nyákká neveli. Örömét abban leli, ha egy szerető párt 
oltárhoz vezethet. És a menyasszony ki többnyire az ö 
növendéke volt, abban véli háláját lei óvhatni, hogy 
Clementine kisasszony által vezettetik n paphoz.

Ha netalán kél liá/a.-l.árs közüli, viszály találna 
kili i ni, ő ott a kibékítő angyal' Jlu valamely szegény 
púrnő beteg ü nyújt gyógyszert annak. Éjjeket tölt a 
beteg ágya lll' llel i.

Szóval ‘ b iiMitine kisasszony a l»lu jótékony



A potiai>állástól vádolt Mikosovits testvérek 
— mint értesülünk — rövid idő alatt szabadlábra helyez 
tettnek.

— Időjárásunk egészen áprilisi, egyik órában szép 
napos, a másikban már borult, a hnr:n.ulikban zápor- 
eső, égtlörgés és villámlás, márczius 1-je pedig hóval 
köszöntött be.

— A  tavaszi katonai előléptetések, mint 
Bécsból jelentik, a szokott időnél hamarább fog
nak megtörténni, még pedig mint hiszik, már a 
királyi pár ezüst-lakodalmának alkalmával közzé
teszik az előléptetések sorozatát.

— Uj postautalványok. A hivatalos lapban 
olvassuk : A belföldi postaforgalomban most hasz
nálatban levő levéljegvgyel ellátott postautalványi 
űrlapok elfngytával -  uj alakit postautalványi 
űrlapok fognak kiadatni - melyek levéljegvgyel 
ellátva uincsenek. Ez uj postán'alványi űrlapok 
a kit', postahivataloknál darabonként fél krért kap
hatók. Az utalványozott összegért járó posta dij 
levéljegyekben ragasztandó az uj utalvány! űrlap 
megjelölt helyére.

— Szedőgéppel tesznek kísérleteket jelenleg 
a német birodalmi nyomdában. A. feltaláló egy i 
brüs8eli gyáros, a gépet, — mely állítólag nagyon ; 
jó l dolgozik — maga állította fel. A  géphez két ; 
ember szükséges ; az egyik lábával mozgásba hozza 
aggépezetet, s egyúttal kezével egy klaviatúra 
szerű készülék billentyűjét nyomkodva, előugratja 
a betűket és hézagpótlékokat, melyek aztán egy 
hosszú sorba illeszkednek, a másik ember rakja 
hasábokba.

Igazi bosnyák. Egy fiatal ember beállí
to tt a Sándor-utczábau 23-ik szám alatt lakó Ko- j 
vács Annához, s azt mondta, hogy ő Boszniából ' 
épen most érkezett, meg, szállást keres, szeretné ; 
kivenni a kapun hirdetett szobát. Kovács Anna 
azonnal bérbe adta neki szobáját, aztán hallgatta j 
a fiatal ember meséit a bosnyák háborúról. Kis ' 
idő mulTa a fiatal ember azt mondta, hogy ő szín- ; 
házba akar menni, de minthogy a podgvásza még 
meg nem érkezett, pedig tiszta inget szeretne 
venni, felkérte tehát uj házi asszonyát, hogy men
jen el az a boltba, s vegyen neki pgv inget; a 1 
pénzt ő majd megadja ha vált,. A jó asszony el 
is szaladt a boltba, de mire visszakerült, a hős- 
nyák bősnek már csak hűlt helye volt. s magával 
vitte Kovács Anna 3 aranygyűrűjét, egy arany 
karpereezét, egy ezüst tallérját, két szoknyáját, 
több ingét sth. A rászedett asszony égre-földre 
esküszik, hogy többet senkinek sem hiszi el, hr>y-y 
Boszniából jö t.

Kiterjedt ismeretségi! és tevékeny ügy
nököket keies egy nagy műin-a képességű gazda
sági gépgyár. Ajánlatok r í-r-imákkal együtt 
Goldlmigei A. V. Iliidéin irodájába, Budapest. 
Szervitáiéi' 3. sz. a. iiiié/.endök.

— Uj zenemüvek. Taborszky és Pmsch ze
nemül-en-s* ed ésébeii niegj lelitek: „ V á l o g a t o t t  
d a l o k "  a legkedveltebb népszínműé kbői. H ú 
s z  á r c s i n y b ö J. 1. Huszár vagyok 2. Ha te , 
elmégy. 3 Sárga csikó. T ű n  d é r i  a k iié  I. 4. Je r j 
szivemhez. 5. Mariskám Osikós-ból G Végig men
tem. 7. Azért hogy kend. 8. Beszegődtem Tar- 
noczára Malom alatt-ból. 9. Volt szeretőm, lü. 
Ennek a legénynek. Énekhangra zongora kíséret
tel vagy zongorára külön alkalmazta Erkel Elek. 
Á ra 1 frt.

— Borkóstoló csarnok. A székesfehérvári 
kiállításon egy borkóstoló csarnok felállítása vég
leg elhatároztatott. — A  csarnokban ki lesz füg
gesztve Magyarország borászati térképe. — A 
borkezelésre a budai vízvezetékkópezdéből fog egy 
szakavatott egyén felkéretui. A paluc/kok nagy
sága 20 centiméternyi lehet A bormintákat be
küldők nevei egy névjegyzékben Jognak ösazeirntni, 
mely kinyomatik, és abból egy példány minden 
látogatónak a jegygyei együtt átudutik.

Különfélék.
— Egy efíjweífe-fréríWMef foglakoznak jelenleg nz 

amerikai lapok. Az Egyesült Államok főpostainesterén 
ugyanis megesett a minap, hogy llnyes elnökről beszéd- 
közben mint „Exceltontiáiól" nyilatkozott. E tévedéssel 
különben már sokan megjárták. Az amerikai államtit
károkat, — kik a kabinet tagjai, — szinten többször 
megtisztelték e cziinmel, sőt miniszterüknek is hívták 
éket. Mindé/, azonban rendén kivül van, mert az elnö
köt semmiféle törvény sem ruházza fel az exeellcntiás 
czimmcl. A megszólítás helyes módja az egyszerű : el
nök szó is. A kabinet, tagjai sem miniszterek, hanem 
csupán az elnök titkárai, kik közül kettőnek külön czi- 
me vall, tudniilik a löpostaintsle nek s a szövetségi fő
ügyésznek. Az efféle etiquette-kérdésekben a legnagyobb 
tekintély Summer szenátor szokott lenni s e felfogás 
képezi az ö nézetét is. Hu tehát valakinek megnyugta
tására szolgál, tudja meg, hogy nz amerikai Egyesült 
Államokban nem léteznek exeellcntiás urak, legalul) ben- 
szülöttek nem.

— Türelmes vendég. Egy drezdai úri ember a
minap Prágából haznutaztálmn betért az idóház ven
déglőjébe s jóét vágy gyűl megehetiéit. — Fizetésre ke
rülvén a dolog odahívja a főpinezért s összeszámoltatja, 
hogy mit evett. A számla 07 krajcárt teli ki. s ven
dégünk így forintos; tett az asztalra, melye' a főpinezér j 
eltett anélkül, hogy « 8 krnjezárt visszaadta volna. Ott 
Ilit n szegény esti 8 óráig, amikor végre megsokulta a 
várakozást s odahívja a pinezért, visszakérte tőle a visz- 
szajáró 3 krnjezárt mert mint inondá, nincs ideje tovább 
várakozni. |

— Gazemberek iskolája. Oroszországban múlt hó '
23-án nyolca gyereket fogott el n rendőrség, kik közt i 
legfiatalabb 7, a legidősebb 18 éves. Lopáson csípték 
őket. A kih-dlgarás alkalmával kiderült, hogy a fickók 
bizonyos Mnrakusoff Bulakoff nevű egyéntől a gazéin 
berségben formaszeill oktatási nyernek. A tanító ur 
tanítványait nemcsak lopásra, hanem az nhoz szüksé
ges műszerek kezelésére is rendszeresen tanította, s ' 
külön kurzusokban a lopást, a rablást és a gyilkolást. 
Márkuséit'ur a gyermekekkel megszokta osztani az ál
tatok összelopott holmit, s napi 16 -20  kopek dijat 
fizetett nekik. Különösen azonban a zseb-tolvajlás mes
terségét kuitiválta intézetében s az erre való oktatás
nál maga szolgált mintául, akin a zseb-tolvajlást a ta- 
nonezok gyakorolták. A jól haladókat pénzzel jutal
mazta, az ügyetleneket pedig korbácscsal és fizetésűk 
lefoglalásával büntette. t

Borsszemek.
Két rongyos piszkos koldus ül az utcza szegletén. 

Elhalad mellettük egy festőművész és pénzt csúsztat 
kalapjukba.

— Nézd csak ezt a kabátot! - -  szólt, az egyik 
nyomorait, - é.s ezt a kalapot. Soha se látott még 
kefét! Jó szive van, kár hogy netn gavallér'

X. . . . végre is jó fiú, soha se mond roszat sen
kiről. 1

De hogyan is mondana roszat valakiről, mikor 
m i n d i g  c s a k  m a g á r ó l  be s z é l .

Ecartét játszanak. Az asztalnál egy diplomata és 
idegen tábornok ül. ,

A diplomata felszólal:
— Ah tábornok, ön kártyámba nézi
— Ön is nézhet az enyémbe, nekem ez nem al

kalmatlan, -  feleié mosolyogva a másik.
— De . . .  . nekem ez nem szokásom !
— No akkor nem is lesz önből valami nagy dip

lomata, — jegyző meg jóizün a tábornok.

Háborús időkben.
Egy őre ír kapitány tn'á'ko/.ik egy újdonat új had- 

nagy ócskával
— Holnap nagyszerű ütközetet adunk! kiáltja 

örömmel.
— Hogy tudja kapitány úr? *
— M. rt. egv teli doboz ‘érd' mkereszt s ötszáz be- 

i. gszállitó kocsi érkizett a táborba !

Vasúti szerencséi fenség történt..
— Mily borzasztó eset! kiáltja a vouatvezető két- , 

ségbeesve.
— ,,Oh yes 1“ szólt közbe egész közönynyel egy 

angol utazó, — az inasomnak csak egyik felcre találok) 
pedig kulcsaim bizonyosan a másik felében vannak. |

Az öreg Deák észreveszi, hogy Zsedényi a „Hont" 
olvassa.

— Hát te most már a ,,Hon"-t olvasod ? kérdi 
az öreg,

— Azt, mert ez igazi Tricotor újság.
— Hogy hogy ?
— Hát uj y, hogy Csernátony vöröset, Jókai fe

héret és Kcglevich zöldet ir bele.

1876-ban szokatlanul korán állt he a tél. Fűtöt
tünk már októberben.

A pénzügyi bizottság javában tárgyal.
Egyszerre Zsedényi felkel a hályhához megy és 

teletömi.
a bizottság tagjai valamennyien elszörnyüködnek.
— Ez a takarékosság uranibátyám ? interpellálták.
—  Igi n ez a magasabb takarékosság — replicáz 

Zsedényi. Ha hideg van, akkor ti elmentek s csak ma
gam maradok és nem végezhetjük be ma sem a bud- 
getet. Ez tehát a takarékosság az idővel.

Es igaza volt még az nap lefejeztetett a költség
vetés tárgyalása.

Nyílt tér*)
Köszönet nyilvánítás.

A helvbeu székelő m. kir. felügyelőség mér
nöki kara, a testület egyik tagjának S z v i -  
d e r k a N á n d o r n a k  elhalálozása, illetve 
végtisztessége alkalmával indíttatva érzi magát 
nyilvánosan köszönetét mondani azon valóban meg
lepő részvétéit, a melylyel az elhunytnak gyász- 
menetéhez oly szép számmal csatlakozott Baja 
város diszes közönsége.

De kiválóan kötelességünknek teszünk eleget, 
midőn nyilvános köszönetét mondunk ama szives 
jóságért és fáradhattad ápolásért, a melyben az 
elhunytat hosszas betegsége alatt őszinte részvét 
és kimérithetlen türelemmel részesiték a ház úr
nője M ü u s b c r g  asszonyság és tiszteletre mél
tó nővérei.

Azok, akik a folytonos helyváltoztatás által 
úgy szólva megfosztva vannak, a hosszasabb isme
retség szülte, barátságos felkarolás élvezhetésétől, 
valóban méltányolni tudják a jótét nagyságát, 
melylyel egy egészen idegent, távol övéitől, sze
rettei vigasztaló jelenléte, szavai s ápolása nélkül 

bárom havi sorvasztó fájdalmaiban -  egészen 
idegenek nernea leUüsége elhalmózni kegyeskedett

Az öuzéstelenség önmagának termi legszebb 
virágait, és mi szívesen adózunk köszönet ttukkel 
az elismerésnek, mely e virágokat koszorúba fűzi.

A mérnöki kar.
*} K rovat alatt kö/Iöttekért nem vállal felelőséget a szerk

Üzleti tudósítás.
Baján, 1879. márcziui 1-én,

Communista az állam vizsgán.
— Megvallom, nem szeretem a munkát, szeret

ném, ha a gazdag embereket mind agyon lövetnék, a 
rendőrséget eltörölnék é* a börtönöket felnyitnák I

--  Vége lesz c már? — kőidé megütközve a vizs
gáló.

Ncui még politikai elveimet szeretném szellőztetni.
— Oh felesleges ismerjük már.

Hát hogy van Alfonz ? kérdd egyik uracs a má
siktól.

— Nagyon jól érzi magát, mióta öngyilkossági 
kísérlete után felgyógyult, még elméje is tisztább azóta. 
Érted ezt ?

— Tökéletesen. Bizonyosan azt a bogarat találta 
golyója, mely fejébe mozgott.

*
Felolvasták Párizsban nz új kabinet tagjainak 

névsorát. Midőn S u r  J ii u neve következett, egy na
gyot halló úri ember közbe, kiált:

— Snrdou I éljeu ! ez már helyes ! — ez legalább 
kibonyolitja a legszövovényesebb jelenetet is.

» *
Egy tourista Londonba készült.
— „Jöjj velem" — monda barátjának.
— Világért sem tehetem, hisz tengeri betegséget 

kapok, ha csak a tengerészeti minisztert meglátom.

Búza uj 8 50 zab 4.75 hab 7 árpa 5 .-  rozs 5.50 
kétszeres 5.50 köles 4.60 kukorica 3-90 

Az árak 100 kilogr. után.

D u n a  g ő z h a j ó z á s i  t á r s u l a t
posta- és személyszállító hajóinak

m e n e t  r e n d  j e
1879. évi február 28-ótól 

Póbtahajómenetek.
U nióról H odnpeslre : szombaton és kedden reggeli I órakor. 
H ajóról .71 akácom  : ) szerdán ók szombaton
Bajáról, OraoVB-UnlntzIg:) reggeli li órakor.

Szem élyszállitó-menetek.
Hajáról nudapextre: naponként ü. u. 3 ómkor,
Bájáról .Moiiorxrn : .  esti 8

M árezlua 7-tfll kezdve » Bud»|icxt-Orxov«-Ünlnt/. 
között szerdán ozoinbaten reggeli II órakor közlekedő pontú- 
ha)ókon kívül még minden kedden é» pénteken reggeli 0 
órakor baBonló hajók indulnak Xlnion.v-Heljtrndra j csütörtö
kön é« vasárnapon 4 érakor reggel pedig Budapestre

Néhány adoma Zsctiéayinki'öl: 
Ez 1868-bati történt.

Felelős szerkesztő : 
JtBKOVICB OTBUÁR






