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K ia d ó h iv a ta l:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba — N á n a y  L a j o s  

könyvnyomdájába — küldendők be 
(Bódog-tér, Scheibner-féle ház.)

A budapesti vasiitügyi tisztelgések.
A Duna balpartjáuak lakóinál élénk viszhangra talál

tak Baja város törvényhatóságának Zombor, Újvidék sz. k. 
városokkal s Bács-Bodiogh megyével közlött felterjesztései, 
s nemcsak a két nevezett város csatlakozott küldöttségeivel 
Baja város 24 tagból álló díszes küldöttségéhez, hanem 
csatlakozlak ehhez Pestmegye alsó részének éa Bácsmegye 
mindazon községeinek küldöttei is, mely községek a Kalo
csa-Baja Zoru bor melletti vasútvonalba, vagy legalább annak 
közelébe esnének.

Tas-tól Kalocsáig majd minden község küldött 1 — 2 
megbízottat; Kalocsa város 2 0- 22 tagból álló küldöttség 
által mutatta ki meleg érdeklődését; a Bajától Zomborig 
eső községek (névszerint: Vaskút, G-ara, Gákova, Csatalja, 
Baracska, Báthmonostor, Dautova, Szántóvá, Beregit, Kat.y- 
már, Sztanisics cs Basztiua) mint „ Bács-Bodrogh-megyei 1. 
érdekkör“ jelentek meg s minden községből 2 - 2  tag által 
képviseltettek ; Zombor város 3 tagú küloöttséggel volt képvi
selve ; a Zomboron alul levő : Apatin, Sztapár, Kernya, Bresz- 
továcz, Veprovácz, Filippova, Hodságh, Cservenka, Szivacz, 
Keresztur, Lality, Parabuty, Pivnicza, Torzsa, és Doroszló, 
mint „Bács-megyei 11. érdekkör11 tömörültek s községenkint 
1—2 tag által képviseltettek; a leiebb eső Sziibás, Desz- 
pot-Szent-Iván, Bulkesz, Kulpin, Sóvé, Paraga, Szeleucse, 
Gajdobra, Petrovácz, Tovarisova, Obrovácz, Bukin, Palánka,

Glozsán, Vajszka, Begecs, Kisácz, Piros, és Futták a „B á c s - 
| m e g y e i  1 1 1 . é r d e k k ö r é b e n  csoportosultak s 1—2 tag által 
I jobbára képviselve voltak, mig végre Ú j v id é k  sz. k. város 
! képviselője s két más küldötte által nyilvánította csatla-
| kozását.
j Öszszesen valami 120 —150 tagból álló küldöttség jött 
I tehát a fővárosba, hogy az erre felkért tudós és világhírű 
| kalocsai bíboros érsek ur vezetése alatt a budapest-ziuionyi 
| vasútnak Kalocsa-Baja-Zombor-Ujvidék városok érintése 
j melletti kiépítését kérelmezve. Az Összejövetel a „Vadász- 
i kürtben", mint a bácsmegyeiek által általánosan ismert 
' vendéglőben történt, honnan í. hó 7-én 9 órakor elő leges 

értekezletre a „Nemzeti Szállodába" mentek a küldöttek, 
hol a/ emlékirat szövege végleg megállapittatott, az aláírá
sok mikéntje eldöntetett s a tagok a miuister uraknál való 
tisztelgések idejéről és helyéről értesültek.

Az első tisztelgés szombat dólutáu 4 órakor volt a  
■ p é n z ü g y m i n i s t e r i u m  budavári palotájában. A bibornok érsek 

meleg szavakban hangsúlyozá ezsn iránynak forgalmi, jöve- 
: delmezőségi, uemzetgazdászati és stratégiai jelentőségét, s 
; miután mindezek alapján kiderité, hogy a vidék érdekei az 

ország érdekeivel azonosak, az ügyet a minister ur szives 
pártfogásába és hathatós támogatásába ajánlotta. A pénz- 

! ügyminister úr szintén egész melegen nyilatkozott ezen irány
nak előnyei mellett s azon körülménynél fogva is elsőbbsé- 

. get ígért adni ezen iránynak, m i v e l  e z  a  l e g r ö v i d e b b  »

fállIA.
Fővárosi lóvéi.

1879. november 6 .
Most, midőn már beköszöntött a hűvös ősz ; midőn már 

hullatják a fák hervadt, sárgult leveleiket, cs az eget unalmas 
kedélyálmositó szürkés barna felhők takarják, melyeken keresztül 
küzdeni magukat a derengő nap sugarainak, csak nagy ritkán I 
sikerül, faluról, szinte képzelem, milyen épületes dolgokról érte
síthetné az ember a szerkesztőt. Teszem fel: mindég esik az eső, 
olyan nagy sár van, hogy kétszer is meggondoljuk a dolgot, ha a . 
szomszédba át akarunk menni, és raóg akkor is jobbnak látjuk j 
itthon maradui; igy legalább biztosítva vagyunk : nem fog lera
gadni csizmánk a térdig érő sárba, s a többi.

Innen a fővárosból — tessék elhinni — sokkal érdekesebb 
dolgokról irhát az ember: csak az utczára lépjen ki, azonnal van 
tárgy annyi, hogy tulajdonképen azt sem tudja melyikkel kezdje 
el a levelet.

Vidékiek, a kik más alkalommal már megfordultak a fővá
rosban, ás a múlt szombaton és vasárnap is itt voltak, bizonyára 
megütközve gondoltak rá, hogy ennek a léha, nyugtalan és frivol 
fővárosnak a sürgő-forgó zaja hova lett? És csak talán hoszszas 
fejtörés után jöttek rá, hogy mégsem csodálközhatik e felett az 
ember, hiszen most halottak emlékét ünnepelik az egész világon : 
azt pedig a temetőben szokták megünnepelni.

A főváros a kerepesuti temetőben üli meg a halottak emlé
két a kegyeletnek — mondhatni — fényes jelével; a hol is a fony- 
nyadt, száraz koszorúkat újakkal váltják fel, s ez által virágos 
kertté változik az egész temető ; este pedig fényes, ragyogó tün
dérkertté az a sötétség országa a kigyulladt lámpák ezreitől.

Be itt a fővárosban még máshol is megszokták e napot ülni, és 
pedig a népszínházban, a hol is mint időszerű darabot „A molnár 

I és gyermekét" szokás ilyenkor előadni a karzati közönség meg- 
í könyeztetésére. Pláne most háromszor is előadták, három egymás

után következő nap estéjén, és mindig volt nem kis közönsége, 
annak az elavult valaminek. Hiába! minden a gustus dolga. Ki
nek a pap, kinek a papné '

Épen jó, hogy eszembe jut; a népszínházról beszélve, el 
ueni mulaszthatom tudatni a kedves olvasóval, hogy a népszínház 
igazgatóságát valóságos népszinmü-zápor érte. Az igazgatóság ál
tal hirdetett pályázati határidő e hó elsején járt le, s azon ideig 
— csak tessék elképzelni — hatvankét népszínmű érkezett be, 
mind megannyi just formálva a kitűzött 100 drb tiz francos arany 
elnyerésére. S ez a hatvankettő még nem elég, mert ezeken kívül 
még hét darab népszínművet fogadtak el a pályázatra, melyek a 
határidő letelte után érkeztek be, de a postabélyeg tanúsága Bzerint 
kellő időben tétettek fel.

No de majd megtudjuk deczember 7-én, hogy melyiket mél
tatják arra, hogy végig csevegje, végig énekelje belőle a neki illő 
szerepet a mi csalogányunk : Soldos , . . pardon J — Blaháné.

Jaj istenem, igaz! hisz ö most beteg, sőt mi több : ágyban- 
fekvő beteg! Tessék elhinni, olyan rosszul érinti az ember kedé
lyét, ha bármily távoli ismerőse felől rósz hirt hall. Hátha még 
arról a nevető szemű, mosolygó arczu, élénk, örök.vidám kedélyű 
szép asszonyról, a mi büszkeségünkről hallja azt, hogy c héten 
az ágyat kell neki őriznie, s igy föl sem léphet a színpadra.

Ex-iérje, Soldos S. ur egészen máskép tesz (az különben 
lehet, hogy neki is eszébe jut néha az ágy) mint egy kitanult 
mülovar, óriási közönség előtt és tapsai közt lovagol, bravour ug
ratásokat tesz a „Renz cirkuszáéban.



legegyenesebb utón köti össze fővárosunkkal a dálya-bródi 
vasút vvnalat, aminek stratégiai fontossága mindenki előtt 
ismeretes. ígérte, hogy ha. csak az illető szakminister nagy 
és le küzdhet len akadályok miatt nem hajolna más irányhoz, 
ö első sorban is ezen irányt fogja támogatni.

A ministerelnök vasárnap reggel 10 és ‘/4-kor adott 
kihallgatást, a budavári ministerelnöki palotában. Az ékes 
szólásű bíboros főpap majd fél órai beszédben kifejté a 
Kalocsa-Baja-Zorubor melletti iránynak nemzetközi, országos 
és stratégiai fontosságát, amivel a kunsági vonal semmi 
esetre sem dicsekedhet. Miudezen indokokat maga a uiinis- 
terelnök is oly fontosnak tartja, li-g azok beható tanul
mányozását és latolását olkerülhetlenuek tartja, s ezért, 
jóllehet végleges nyilatkozatot a dolgok jelen állásában nem 
adhat, biztosítja mégis a küldöttséget, hogy az eldöntésnél 
a felhozott nyomős érvek figyelembe fognak vétetni, s igen- 
igen fogna örülni, ha az eredmény a küldöttség óhajainak 
megfelelő lenne.

Ezután a közlekedésügyi minisztériumhoz sietett a kül
döttség Pestre, a tükör utczába, hol a főmagasságu bibor- 
nok-érsek ur ismét hosszasb beszédben indokolván a Kalo
csa- Baja-Zombor melletti irány előnyeit, a készített emlék
iratot átnyújtó a közlekedésügyi miniszternek. Mióta a keleti 
viszonyok uj stádiumba léptek s monarchiánkhoz két uj 
tartomány csatoltatoit, azóta, — raondá a miniszter, — 
a kormány figyelme annál is inkább ezen irány felé ha
jol, mivel ezen ut a tengerrel való közvetlen érintkezésün
ket is lényegesen elősegíti és meg rövidíti. Mennyi figyelemben 
részesíti a kormány ezen irányt, kitetszik abból is, hogy 
ezt nemcsak tanulmányozza, hanem trassiroztatja is, és 
jóllehet véglegesen még a dolog nincs eldöntve, annyit 
mindazonáltal mondhat, hogy a legszebb reményeket táplál
hatjuk, mely remények csak erősebbé lesznek azáltal, 
ha az érdekelt városok és vidékek anyagi áldozataik által 
is megkönnyítik annak keresztülvitelét.

A miniszter uraknál történt tisztelgések után a íöma- i 
gasságu bibornok-érsek úrhoz sietett a küldöttség, hol 
Sehmausz Endre meleg szavakban mondott a szives kalau- ; 
zol ás és hathatós támogatásért köszönetét s felkérte egy- I 
úttal a bíboros főpapot, hogy az alakítandó „központi ál- \ 
landő bizottságu elnökségét elvállalni kegyeskedjék. A

bibornok-érsek szokott leereszkedéssel fogadta a ragaszkodás 
eme nyilvánulását s az elnökség elvállalására is hajlandónak 
nyilatkozott azou reményben, hogy a bizottság tagjai meg 
fogják könnyíteni a reá háramló feladat megoldását.

Befejezésül a „Vadászktirtben8 történt még összejöve
tel, hol megalakittatott a „központi állandó bizottság" oly 
feladattal, hogy ez az ügy érlelődését a kormánynál foly
tonos figyelemmel kisérje, s annak létesítését idŐnkint sür
gesse; hogy az egyes városok és községek ajánlatait össze
gyűjtse, összegezze s a kormányhoz felterjeszsze; hogy az 
ajánlkozó pénzintézetekkel, melyek közöl néhány már eddig 
is megkereste a bibornok-érseket, összeköttetésbe lépjen s 
esetleg az érdekeltek óhajait ezek kedvező ajánlataival is 
támogassa ; szóval fentartsa az összeköttetést föl és le s 
időről-időre a függő és felmerülő ügyeket intézze.

Bajáról az állandó bizottságba beválasztatott Latino- 
vics Gábor képviselő és Dr. Hauser Mór polgármester, 
azonfelül a város törvényhatóságának szabadságára hagya
tott még egy vagy két tagot b választani a bizottságba, ha 
t. i. azt most vagy jövőben szükségesnek véleményezné.

Ezekben foglalható össze a budapest-zimonyi vasút 
ügyében történt tisztelgések eredménye, s ha a minister urak 
nyilatkozatainál a sorok között is tudunk olvasni, akkor 
azon hirt közölhetjük városunk közönségével, hogy a pest- 
zimonyi vasút Baja városát érinteni fogja , s igy ehhez 
évtizedek óta fűződött, reményei pár év alatt teljesedésbe 
mennek.

Keletért.

K I R E  Ií

Jól mondják azt, hogy nem tudhatja az ember milyen sors 
vár rá halála órájáig.

Bizony gróf Zichy-Ferraris Viktor ur sem hitte volna ezelőtt 
egy évvel, hogy ma csütörtökön este 10 órakor dönti el ajockey- 
klub összehívott rendkívüli közgyűlésén, hogy öt kizárja-e tagjai kö
zül vagy sem.*)

Mártonfalvy ügyvéd gyilkosát, Madarász Jánost elitélte az 
igazságszolgáltatás szigora, és pedig halálra. E hó 4-én reggeli hét 
órakor függesztette fel Kozarek bakó a kerepesiuti állami fogház 
udvarán, mintegy 200 szemtanú előtt. Azóta csakis tudós dr. 
Lenliossék J. ur, a boneztan tanára a megmondhatója, milyen 
cziíra dolgoknak jött már nyomára a gyilkos agyában, a kinek a 
fejére jó eleve -- mikor még élt a gyilkos — praenumerált.

Most pedig áttérek levelem fénypontjára.
A bécsi császári érezöntöde igazgatója arról értesíti a Szé

chenyi szobor bizottságát, hogy a mii e hd 25-ére készen lesz. A 
bizottság azonnal összeült, és meg is választ,á a leleplezési ünne
pély rendezőit., s ezek: Podmaniczky Frigyes báró, Kamermayer 
Károly polgármester és Gerlóczy Károly alpolgármester.

Azonban a leleplezésből ez évben aligha lesz valami, a köze
ledő tél és a miatt minthogy a bizottság meg akarja várni a bol
dogult Széchenyi István fiának, Bélának külföldi útjáról való haza
tértét.

Valószínű, hogy a jövő évre marad az ünnepély, ft mit is a 
bizottság nemzeti ünneppé akar tenni és lenyesse, méltóan a meg
ünnepelendő „legnagyobb magyar" emlékéhez.

Lakos Gyula.

*) Megelőzte a határozatot s önkényt kilépett a nevezett társas ígból.
Szork.

— E napokban bizottság járta be a Ferencz- és tápcsa
tornát, helyszínén megvizsgálandó a helyzetet, minthogy a csa
tornák mentében lévő földek tulajdonosai és a csatornák igazgató
sága között több rendbeli súrlódások ób egyenetlenségek felmerül
tek. A bizottság elnöke Szapáry gróf, Pestmegye főispánja mint 
kiküldött kormánybiztos, tagjai a megye részéről Sándor Béla al
ispán, a megyei főmérnök s más szakértők.

— A közigazgatási bizottság hétfőn tartott ülésében a tan
ügyi előadó, a megyei tanfelügyelő panaszt emelt a városi tankö
telesek hibás, gondtalan és helytelen összeírása miatt. Előadta azt 
is, hogy a sokszor megrovott dülodezö félben lévő istvánmegyei 
iskolaépület már tényleg omolni kezd, s hogy az ott működő taní
tót figyelmeztette, hogy a gyermekeket ne bocsássa az életveszél
lyel járó tanterembe. Sokszor hallottuk ezen panaszt, de úgy lát
szik addig orvoslás nem lesz, mig egy két gyereket lehulló kő 
vagy gerenda agyun nem ütött. — Ne legyen igazunk.

— A bajai iparos ifjúsági ünképzö- és segély-egylete által 
f. évi november hó 24 én a „Bárány" vendéglő nagytermében 
táncz vigalom mai egybekötött jótékonyczélu műkedvelői előadást 
rendez, fele részben a segély egy let. fele részbeu a sziuház-alap 
javára, mely alkalommal színre kerül Tóth Kálmán, koszorús köl
tőnk, kitűnő vigjátéka „Nők az alkotmányban" a következő sze
reposztással: Bánfalvy, földbirtokos, Kováts Sándor ur ; Krisztina, 
neje, Müller Amália k. a.; Ilka, leányuk, Pásztory Gizella k. a. 
Cseley, birtokos, Beck E. ur; Cseleyné, Hackl Eri k. a.; Pitvaro
sáé, Kováts Mari k. a .; Bercsey, birtokos, Krajcsovits M. ur, 
Borbocs, korcsmám, Franek J. u r; Kántor, Kováts J. ur; János, 
huszár, Rechák L. ur; br. Szlankaményi, Zirner Gyula u r; Szelley, 
Boriszák J. ur. Felvonások közt az egylet dalárdája énekel. B- 
lépti dij 60 kr, este a pénztárnál 80 kr. — Jegyek előre váltha
tók Vanitsek és Kozolla, úgy Zirner Samu urak üzleti helyiségében.

— Bckttldetett. Táborszky és Parsch zenemükereskedósében 
kapható : Les belies Parisiennes. Valse pour "Piano ifj. Fahrbach 
Fülöptöl. Ara 80 kr.

— Vigyázzunk a petroleumos lámpára. Múlt hétfőn Ber
linben egy özvegy 15 éves leánykája a lámpával egy sodronyt 
melegített föl, s midőn ezzel készen volt, a lámpát, ki akarta ol
tani, de a helyett, hogy evégből a kanócot lehúzta volna, mint 
rendesen tenni szokta, be lefújt a lámpaüvegbe, minek következ
tében a láng a kőolaj tartóba nyomult, s felgyújtotta a petróleumot. 
A lámpa erre roppant durranással szétrepedt, s a kiírecscseut égő



folyadék a padló nagyrészét és az asztalt lángba borította. Az 
explozio alkalmából több ttvegdarab nyomult a leányka karjába s 
arczaba, kit szerencsére az elísietS nagyobb névére! a további 
bajto megóvtak. Ez utóbbiak ugyauis lerántották testéről az égő 
ruhát, s a tüzet minden további segítség nélkül nedves lepedőkkel 
elnyomták.

— Angol buinor. Egy jó nevű angol csillagász saját halálá
ról olvus jelentést egy amerikai lapban. Válaszul erre ezt írja a 
lapnak : „Ami halálomat illeti, én ezt tévedésnek tartom; a tudo
mány igen nagy óvatosságot ajánl minden tényre nézve, és a 
mennyire saját észleleteim engedik, azt hiszem, hogy még élek, és 
barátaim hasonlóan gondolkoztak. Tehát ne méltóztassék engem 
dogmatikusnak tartani, ha az ellenkező mellett szóló erősebb tu- 
nubizouyság hiányában cl nem fogadhatom azon theoriát, hogy én 
nem élek többé.11 Nemkülönben érdekes és a parlamenti viták sok 
beszédüsógének káros befolyását m ‘ghatóau világítja meg az 
„Egyesült Államok1’ egyikének, Georgia képviselőházának következő 
határozata egy uj vasútvonal engedélyezése ügyében : „H a t á- 
r o z t a t o t t “, hogy ezen vasút nagyon megviselte a házat; men
tül többet gondolkoznak és beszélnek felőle, annál kevesebbet 
szólhatunk hozzá. A mennyire emlékezhetünk, azt véleményezzük, 
hogy nem tudunk semmit. Sok mondatott el és még többet le
hetne a tárgyhoz szólani. De egyik sem len.ie igaz ; egészben véve 
azt hisszük, hogy tegyünk vagy ne tegyünk, ép a hogy a tagok 
magok gondolják legjobban. Egyuehányan e direkt tehert direkt 
tehernek, mások a helyi tarifát annak nézik és ezen határozat célja 
az, hogy mindegyikünk azt tartsa legjobbnak ezen ügyben, a mit ö 
saját maga annak tart.“ Ezen salamoni határozattal az elcsépelt 
tárgyról napi rendre tértek az atyafiak.

— Orosz állapotok. A Tiflisben megjelenő „Kawkas" czi- 
mü orosz lap a következő levelet közli : „Szept. 27-én magához 
hivatott Rasderisin, a tifiisi kerületi főnök, több néző jelenlétében 
meztelenre vetkeztetett, 50 botot veretett rám, s végre börtönbe 
vettetett, hol maiglan is vagyok. Megbetegedvén, kértem: küldjenek 
orvost. Nem tettek. E barbár eljárás oka az, hogy mivel jogom 
volt rá, a kerületi főuök egy privát követelésének nem tettem ele
geit. Védelemért folyamodom az illetékes hatósághoz. Surinow, ke
reskedő. “ — Ez esetről a „St-Peterburgskya Wjedomosti" tifiisi 
levelezője a többi közt ezt Írja: „Rasderisin kerületi főnök nagy 
pénzösszeget követelt ajándékba Surinowtól, mely követelésnek ez 
nem tett eleget. Erre a kerületi főnök magához hivatta az „en- 
gedetlen“ kereskedőt, s igy szólította meg: „Úgy látszik, te a pa

rancsolatomat az egyik füleden beereszted, a másikon meg ki.“ — 
„Törvény szerint11 . . . kezdett szólani a kereskedő. — „Várj 
csak, majd megmutatom én neked a törvény-szerinted — vágott 
közbe a kerületi főnök, mire kezdetét vette a barbár megfenyités.“ 
Szerencse, hogy ez ázsiai állapotok mellett az újságok kiderítenek 
némely erőszakosságot. Mindamellett, tudvalevő dolog, mennyi 
gyalázatosság marad megtorlatlan a tágas Oroszországban, hol a 
czár mindig olyan meszsze esik.

— A „Magyar Népvilág" 32-dik száma következő tarta
lommal jelent meg: Hogy áll a világ. — A „Magyar Népvilág" 
tárcája. A hazajáró lelkek. (Elbeszélés.) Irta: Jókai Mór. — Sán
dor czár látogatásáról. — Bolgár trónbeszéd. -- A franczia kam
rák Parisba áthelyezéséről. Válság Konstantinápolyban. A mostani 
viták tárgyai . Irta: Hegedűs Sándor, — Az 1880-ik boszniai költ
ségvetés. — Az első bolgár skupstina. — A tanulás mestersége. 
Irta: György Aladár, — Az osztrák rájhszártból. — Mi történt 
az országgyűlésen. — A büntető törvények. — A közös hadügy
miniszter, —  A kis torkos. (Képpel) — A maorik Ujzealandban. 
— (Képpel.) Különfélék. Póstahelyiség egy hordóban. Különös ló
nevek. Villamos lány. — Olvasni való: Népdalok. (Vers.) Irta: 
Csáktornyái Lajos. — Akaratlan utazás. Biár Luczián után fran- 
cziából. Tizenkettedik fejezet. A Sziiz szigetek. — Különös szo
kás. _ Mi újság ? -- Gazdáknak. Üzleti szemle. Képek: A kis
torkos. — A maorik Ujzealandban. — Matrózköntüsben.

— Az eldvigyázat nem árt. Egy berlini orvossal történt 
meg. Egy napon jelentkezik nála egy selyemkaftános és horgas oru 
ur, s iszonyú fájdalmakról panaszkodik. Csak nehány napja van 
Berlinben, s kinző fogfájás gyötri. Volt is már egy „borbélyánál, 
akt a fájó fogat ki akarta huzni, de csak a koronáját törte le.
Nos lássuk 1" „De doktor ur, nem fog fájni ?“ „Hogyan fájna a 

megvizsgálástól ? E vigasztalás után megmutatja a páciens a be
törött fogat. „Úgy van kedves.uram, a fog koronája teljesen le van 
törve. Nincs egyéb hátra, mint a gyökeret valahogy kiásni." „Ki
ásni, mondja ön ? — '„Egészen jelentéktelen operáció" nyugtatá

az orvos páciensét. „Nem fog nagyon fájni ?“ kérdő ez. „Ha na 
gyón fél a fájdalomtól, úgy majd klorofonnozzuk." „Mi az" „ön 
be fog lélegzetű valamit, n mitől egy bizonyos időre elalszik, a az 
alatt éu végrehajtom az operációt, anélkül, hogy ön bármit érezne 
is belőle." — A galicziai nagy nehezen belenyugszik s az orvos 
megteszi az előkészületeket. Ezalatt a paciens előveszi erszényét, 
s kotorászni kezd benne. Az orvos ily „nagylelkűség" hez nem 
igen volt szokva mer1- fénylő szemekkel udvariasan siet megje
gyezni : „Kérem kedves uram, hagyja csak, ráérünk az operáczió 
befejezése után is." „Wie heisst, doktor ur, feleli bámulva a zsidó 
hisz csak a pénzemet olvastam meg. Az ember nem lehet eléggé 
elövigyázó."

— Bon-iiiot egy nagyváradi képviselőről. Egy képviselő 
helyén a ki rendíthetetlen távolléte által szokott tündökölni, a név
jegy alatt oda volt jegyezve czeruzával: „Lakik molnár-uteza, G. 
sz. I. emelet." Bizonyosan sajátkezűig pingálta oda. Valami ma- 
licziosus ember azonban nem állhatta e köztudalommal ellenkező 
téves adatot, kitörülte a molnár-utezát s oda irta alája: „Lakik 
bizony pokolban Nagyváradon."

— Uj zenemüvek. Az „Apollo" zenem .folyóirat legújabb 
(novemberi) száma következő tartalommal jelen' meg: 1. Arabeszk 
Wachtel Auréltól. 2. Mama nótája, lassú és ris Szabady Frank Ig- 
nácztól, a. híres „Hősi induló" szerzőjétől. 3. Mazarinád induló, 
Lecocq „Kis Nagysám" czimü operettejéböl. A népszínház legújabb 
repertoire darabja. 4. Barátság, polkamazurka Kubinyi Ferenez- 
től. 5. Ottó lengyelbe Hölzl Lörincztől. 6. Költemény az „Éji vi
olákból" Tompa Mihálytól. Négy szólamu női énekkar és zongorára 
zenésité Feigler Vikiór. Hattyúdala ez korán elhunyt jeles zene
szerzőnknek telve szellemmel és érzelemmel. Akadémiák s nőidal- 
egyleteknek igen ajánlható hangverseny darab. Az Apollo előfizetési 
ára az október-deczemberi félévre 1 fit 50 kr. mely az Apollo 
kiadóhivatalához (Budapest, vár, Verböczy-utcza 179. szám.) czi- 
mezvo küldendő be, legczélszerüebben postautalvány utján. Az 
Apollo ezen egyetlen hazai zenészeti közlönyünk nyolez évi fenn
állása alatt már is egy oly becses magyar zeneirodalmi gyűjte
ményt alkotott, mely úgy kiállítás mint tartalomra nézve bármily 
zenegyüjtemény díszére válik, olcsóságra nézve pedig vetekedik a 
legolcsóbb külföldi kiadmányokkal s ezért pártolásra méltán ajánl
hatjuk.

— Meghiúsult lakodalom. Szentesen érdekes jelenet for
dult elő nem rég esketéskor az ev. templomban. Midőn a pap a 
szokásos kérdések után fölhívta a fiatal házaspárt, hogy térde
peljen le, a vőlegény nem akart letérdelni. Miután minden unszo
lás hiába volt, a pap megidézte a házaspárt a parochiára, hol a 
vőlegény visszalépése okául azt hozta fel, hogy a menyasszony 
kancsi. A pap csodálkozva kérdé, hogy nem vehette azt észre előbb? 
Mire a vőlegény azzal válaszolt, hogy menyasszonyát csak éjsza
kának idején látogatta, s e hiányosságot észre nem vehette. — A 
házasság füstbement, s a menyasszony némi kárpótlás után nem 
is erőszakolta azt többé.

— Aki megérzi halálát. A „Pápai Lapokéban olvassuk, 
hogy Némethy Anna kis-celli lakos, egy volt gazdatisztnek leánya, 
évek hosszú sora óta élt ott visszavonultan ; volt csinos háza, 
azt kiadta bérbe, s a végébe egy kis kunyhót készíttetett tömésfal 
és deszkatetőre, abban lakott. Ruházata rendesen olyan volt, mint 
valamely szegényesen öltözött cselédé. Életmódja a legegyszerűbb, 
mondják, hogy csak a legnagyobb ünnepnapokon juttatott magá
nak húsételt. — A takarékpénztárban szép összegecske pénze 
volt elhelyezve, annak még kamataihoz sem nyúlt, de pár héttel 
ezelőtt magához rendelt egy kőmivest és egy kripta építésére 
megalkudott vele, mely nemsokára el is készült. Az eddig legjobb 
egészségnek örvendő 04 éves aggszüz kriptája megkészültétől 
fogva elkezdett betegeskedni, megcsinálta végrendeletét, és f. hó 
7-én mégis halt. Hagyományozott: misealapra ezer forintot, a 
kórházra és a város szegény özvegyei- és árváinak szinte néhány 
száz forintot. Halála után fejalja alatt 80 forint találtatott azon 
utasítással, hogy rajta érczkoporsót vegyenek , zámára.

Üzleti tudósítás.
Kaján, 1879. november 8-áu.

Búza 13.30 zab 6.20 bab 10.40 árpa 7.— rozs 9.30 köles 6.80 
kukorica 5,50 uj 5.50.

Az árak 100 kilogr. után.
i ---------------------------------------------------------------------- -

Vízállás Baján.
C pont DUNA 84.88

fenék CSATOENA 83,00

November ll-én. DUNA 85.97 CSATORNA 84.90
O fölött 1.09 mélység 1.90

Felelős szerkesztő :
Dr. B A R T S O H  B A MU .



Fényirda megnyitási jelentés.
Alulírottak van szerencsénk a n. ó. közönség szives tudomására juttatni, miszerint Baján, Bódog- 

tér, Scheibner-féle házban r ö v i d  i d ő t a r t a m r a ,  egy a mai kor igényeinek megtelelő kényelem
mel és pompával berendezett

fén y k ép észe ti m nleritsri
nyitottunk.

Cliromo, Chollorirt fényképek a legkisebbtől kezdve életnagyságig, a legfinomabban retouchirozva
készítetnek.

Felvételek eszközöltetnek mindennap d. e. 9 órától d. u. 3 óráig borult időben is 
MT" -A- f f e in L y i i r d L a  f t i

A n. é. közönség pártfogását kérve, maradtunk tisztelettel
Kirschmeng és Kohn.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




