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Mire jó a  közmunka ?
Ezen cim alatt közöl az „Újvidék* múlt heti 

száma egy igen figyelemreméltó cikket, melyet mi 
egész terjedelmében átveszünk, miután a benne 
kifejtett nézetek a mieinkkel mindenben egyeznek.

Az említett cikk igy hangzik :
Nálunk, Bácsmegyében, a közmunka Bök min

denre jó, csak abban az irányban nem látjuk 
eredményét, a mi voltaképen a közmunkaszolgál
tatás célja: hogy t. i. utaink épen akkor lennének 
járhatók, midőn a könnyű közlekedés kereskedelmi 
szempontból legszükségesebb.

De hát mit csinálnak nálunk a közmunkával ? 
Nem nehéz rá a felelet: sarat. A  szolgabiró urak 
tavaszszal és ószq£l szépen megkapartarják, meg- 
puhittatják az országutakat s az esőzések beáll
tával lesz ebből a kaparásból olyan takarékos 
pempő, hogy jó lélekkel végrendeletet tehet az a 
polgártársunk, aki ilyenkor csak a harmadik faluig 
tartó utazásra is elszánja magát. És ez igy van 
ősapáink emlékezete éta s nem is igen mutatkozik 
fordulat valami jobbra ; pedig hogy mit lehet tenni 
a közmunkával, annak igen szép példáját adta 
nekünk a múlt napokban Toiontál vármegye.

A  »Baja« tárcája.

Márciusi tárcalevél.
Valljon mivel kezdjem levelemet?
Azon kezdeném, mint egy bizonyos „schöngeist* 

szokta : „Le szép idő van“ — és elővenném tiz év óta 
zugban heverő verseimet, hogy a karácsonná varázsolt 
József-napon meg nem érkezett első fecskéi üdvözöljem. 
Így legalább a „nonumprneraatur in annis“ bölcsmoDdásba 
takarózhatván, nem fognának idétlennek turtunni ; ámbár 
igaz, megtörténhetnék az is, hogy a inig koronába szedik e 
sorokat, újra megjön a tavasz. Saison-eikkel tehát 
minden legjobb számitás dacára úgy felültethetném t 
szerkesztő urat, mint a hogy Kvassay Ede ismert tár
caírónk a gyanútlan, mert revideálni rest szerkesztő 
barátját megtréfálta, midőn egy Ízben közzétett egy 
csinos tavaszi beköszöntőt december derekán, határozott 
párti, hatalmas mennydörgéssel egy ó-conservativ lapban.

Isten ments!
Inkább áttérek olyan dologra, a mely minden 

saisonbnn jó s melyről még a dogmatikus angol is azt 
turbékolja: The proper study of inán is — woman. (A 
férfi leghelyesebb tanulmánya — az asszony.)

Kezdjük egy nagy sóhajtással: Üli 1
Mert hisz ez a két betűs szó egy maga egész 

szótára a szerelmeseknek és nem szerelmeseknek. Egy 
maga sokat mondó „bevezetés11 és még többet sejtető 
„utóhang* — valahányszor nőről van szó.

Eltrilláztam én is már ezt a legfelsőbb sopran 
hangoktól a legmélyebb borítón hangokig, mindenféle 
skálajárásbuii s mindenféle gi.vrelckel.

Egjszcr is másszor is bizton hivém, hogy mind 
ama boldogító báj és kellem, mit üt ezer év óta annyi

Ez életre való megye a közmunkával nem 
sarat, hanem vasutat épit Bccskerektöl Kikindáig. 
Van egy derék férfia, a megyének egyik nagybir
tokosa, herceg Turn-Taxis Egon, ki az ügy élére 
állt s kész vállalkozókat szerzett, kik 800 ezer 
forint évi járadékokban törlesztendő subvencio 
biztosítása mellett a kérdéses vasút építését azonnal 
megkezdetik s azt még az idén átadják a forga
lomnak.

És a megye közönsége mit tesz? Megajánl
600,000 forint subvenciót s ennek ledezetóül a 
megye egy előbbi és kormányilag hallgatagon 
helybenhagyott határozatához képest, a közmunka
szolgáltatás felének pénzbeli váltságát jelöli ki 20 
óyí egyenlő részletekben való törlesztés mellett.

íme mire való a közmunka ott, hol a köz
érdekek emelése, ápolása nem ad acta kerülő 
miniszteri rendeletektől függ, hanem polgári te
vékenységre, buzgóságra támaszkodik!

Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy hát 
már most Bácsmegye is fogjon neki és építsen 
vasutat — noha építsen azt is, a hol lehet és kell 
— hanem annak kívánunk kifejezést adni: hogy 
történnék valami nálunk is rendszeresen egy megyei 
úthálózat kiépítésére, a midőn e célra oly tekin
télyes anyagi erővel rendelkezünk, mint a megyei 
közmunkaszolgáltatás. Óriási gabnatermelésünk 
eredményét járható utak hiányában épen akkor 
nem tudjuk érvényesíteni, mikor annak legfőbb 
ideje volna. Fényesen bebizonyítja ezt az a kö
rülmény, hogy egyetlen vasutunknak, az alföldi 
vasútnak, alig van télen szállítani valója: úgy 
hogy nem egyszer a belfogyasztás szükségleteinek 
kielégítéséhez sem járulhat ez a mi úgynevezett 
Kánaánunk; mert a termelő közlekedés hiányában 
szállításra nem gondolhat. Kiviteli gabnakeresdel- 
münket és forgalmunkat nem is érintjük, melyet 
pedig szintén minden oldalról veszély kezd fenye
getni.

S mi még sem teszünk semmit! A megyei ha
tóság egy egész mérnöki karral rendelkezik s ez 
is szépen lubickol a sárban az egész tisztelt me

költŐ és prózaikus a nő lényén dicsér, Dulcineámban 
legalább is oly magas hatványra emelve van, hogy őt 
egy tündérnek, s vele az életet egy rövidke tündérme
sének remélhetném; — és csak akkor képedtem el, 
midőn tudtom és megkérdezésem nélkül egyszerre csak 
vőlegénynyé degradáltak. Csak akkor . kezdtem okos
kodni : hátha nem is szép, akkor még ráérek; ha meg 
szép, inásnak is fog tetszeni ; ha csakugyan gazdag, 
beéri-e velem ? Ha meg szegény, tulgazdag illusiók- 
ban; ba okos, uralkodni akar; ha bamba, engedelmes
kedni nem tu d ; ha vén, a férj csnk betegápoló; ha 
fiatal, egy fiz.téstelen s a legszánandóbb őr, lévén a 
költő szerint „nehezebb megőrizni egy asszonyt mint 
száz b . . . . t “ ; — szóval minden eshetőségek között 
legvalószínűbb egy többé kevésbé tűrhető martyriuin.

Ilja bizony : „Glückselig. dér die Éhe fllr kein 
Faradies, für kelne Hölle I Ilit" — hanem szépen, a 
középuton jár. Menjünk hát mi is ilyen kerékvágásban 
egy Kissé lánynézőbe, — Monsieur Domocritossal, va
lami Aszalay-féle „szellemi omnibuszon* vagy ehhez 
hasonló rozzant helikoni „ordonáncon.*

Álljunk meg az első státiónál : hiúság.
„Asszony, hiúság a te neved.*
Az első. mit tu d  n nő, hogy szép; szélső, mit 

e l f e l e d ,  hogy hány éves.
A szerelem a nők kenyórtudománya s ehhez egyet

len 8 annyira kedvelt taneszközük : a t il k ö r. — A 
zongora s egyéb lárma, csak reclám, csak dilettantis- 
mus. Pedig a dillettantisinus minél komolyabb, méltó- 
ságosnbb arcot vág, annál nevetségesebb, annál kiúll- 
hntatlanabb. Mert képzeljünk például egy kis „l'emmc- 
savnnto“*ot, ki egyik kacsájával a rajztáblán játszik, hogy 
valami netán érte kesergő Wcrther után elszabadult 
képzelete álomképeinek adjon merész kivitellel éltet;

gyei közönséggel. Az egyik hivatásával ellenkezőleg 
nem kezdeményez az ügyben semmit, a másik meg 
nem törődik az ügygyei semmit: élünk Pató Pál 
módjára, hisz ráérünk még! Nem akad a megyé
ben egyetlen tekintélyes férfiú, ki az ügy élére 
állna; a ki tett is valamit — noha más irányban 
— mint Türr tábornok, annak a munkáján is csak 
rágódunk, mosolygunk, miért aztán nem csoda, ha 
ő is inkább a Panama szorosra gondol. A mi nagy 
birtokosaink: a Latinovicsok, Pilaszanovicsok, 
Vojnicsok, Szemzők, Fernbachok, Dungyerszkiak 
eat. mintha nem is közöttünk élnének, nem látjuk 
és halljuk őket a megye közérdekei élén, kiknek 
pedig összeköttetéseik, jellemük, tehetségeik s be
folyásuknál fogva lent mint fent e megye anyagi 
felvirágoztatására a vezérszerepet természetszerűleg 
kezeikbe kell venni. S hogy nálunk nem lehetne 
sikerhez jutni, ez ellenében csak a derék palánka- 
iakra mutatunk, kik oly rövid idő alatt rendbe 
hozták a palánka-illoki gőzkomp ügyét.

Tettre tehát, uraim! A megyeterme legyen 
teliát megint népes, beszédes, anyagi és közgaz
dasági ügyeink körül, mint volt egykori politika 
kérdéseiben. Ha a hazafias buzgóságot, W u ^ á t itt 
siker kísérte, az fogja kisérni az anyagi tétén is.

Közgazdászat.
Szükséges-e a gyümülesfatenyésztés és 

nemesítés tanítása a népiskolában?
Pár év előtt, gyümölcsérés idejében leutaz

tam Alsó-Bácskába. Amint ** községbe jövék, 
láttam egy kocsit annyira körülvéve asszonyoktól, 
mintha ajándékokat osztogattak volna a kocsiról. 
A kíváncsiság engem is a kocsi közelébe vitt, hogy 
megtudjam az összecsődülés okát, s irae, mit lát
tam? Félig éretlen, félig törődött gyümölcsöt, és 
ezen nem embernek való gyümölcsért cserélték el

mig másik kezével Mozart „Sonatái* vagy Beethoven 
„Simphonái* bűvös üsszhangzásu remek accordjait ke
resi ; egyik szemével asztal alá dobott kontóra sandít, 
más szemét monoklizva a nagyvilági politika nap; 
lapjain sétáltatja; egyik cipőcskéje a varrógépen ring, 
másik lábáról merész hánykolódással a korcsolát oldja 
le ; egyik fülecskéjével mindig a „hirharangozás“-t 
hallgatja, mig a másikat folyton „t r a t  s c h“-ra hegyzi; 
fejében Mariit t  és Schwartz, Mühlbacb és Sand regény- 
hősei galoppiroznak — különben üres ; szive meg pláne 
üres, 8 kedélye oly sivár, hogy még csak a nőiesség 
legkisebb oázisát s neme erényeinek délibábjait is 
hasztalan keresnéd. Igaz ugyan, leánykorában volt már 
Seladonja is — de csak azért, hogy férjül kapja, s most 
meg van férje is, de csak azért, hogy Seladont is kap
jon. De Seladon és férj azért lett* teremtve, hogy öt 
bámulja, szolgálja. A gyermek a cseléd gondja.

De igaztalan lennék, ha azt mondanám, hogy a 
hiúság csuk az asszonyok ékessége; mert bizony ez a 
szép tulajdonság olyan göröngy, mibe bölcs és bolond, 
férfi és nő egyaránt sokat megbotlik.

Salamon, a specialista-bölcs, ki oly fenhangou 
mondta, hogy „hiúságok hiúsága és minden csak hiú
ság*, ö száz inog száz feleséget tartott, mind meg 
annyi marionettje — a hiúságnak. S harsona és dobszó 
mellett hirdette ki az a n y a s á g  miatt perlekedő két 
asszony feletti ismeretes itéietét — melyet t alán épen 
a dohos súgott; pedig tudom felsült volna ő felsége, ha 
valaki arra kérte Yolna: mondja meg, ki lenne annak 
— a p j a ?

Hanem a hiúság, szabályként, mindenek előtt és 
felett a nő olyan attribútuma marad, mely képtelenekké 
teszi őket jobbaknak lenni, mint a milyenek. S ha vol
tak mégis uö-nagyok, ezek legnagyobbak u hiúságban 
voltak.



a legszebb b» zát. De nemcsak azon községben, 
hanem városunkban is lehetett látni hasonló 
esetet.

Azonban nekünk a faiskolába kellene menüi' 
vadoncainkat nemesitgetni, de még mindig nem 
alkalmas rá az idő, és nincs is elegendő nemes gá
lyánk; menjünk tehát M. úr eugedelmévcl gyü
mölcsösébe, oltógalyat szedni.

Gyermekek! H a oltógalyakat szedtek, mindig 
olyan fát keressetek, melyről bizonyosan tudjátok, 
hogy termékeny és jó gyümölcse van. I t t  van ez 
őszi Calvilié almafa, erről szedünk néhány á g a t; 
ez a fának déli oldala, ha lehet az oltógalyat 
mindig ezen oldalról kell szedni, mert a fát erről 
többet éri a nap sugara, ágai kifejlcttebbek, éret
tebbek, mint az éjszaki oldalon. így n i ! Most 
kössétek össze és akasszátok rá ezen jelzőt (kifa
ragott zsindelydarabka), hogy midőn szükségünk 
lesz rá, sőt mikor már fa lesz is, megismerjük, 
mily válfaju, otthon pedig a levágott végeiknél j 
fogva a kertben árnyékos helyen a földbe temetjük, 
hogy ki ne száradjanak. Oltógaly szedésével addig 
kell sietni, araig nedvforgásuk meg nem indul, 
azaz: november végefelétől március elejéig.

Ha télen, nagy hidegben van alkalmunk a 
nemes gyümölcs oltógalyára szert tenni, ilyenkor 
keztyü — vagy más valamivel kell kezünket be
fedni, mert a kéz ilyenkori érintésétől a szemek 
megvakulnak.

M. úrnak megköszönöm szívességét az ágak
ért, de nem hallgathatom el, hogy ne figyelmez
tessem valamire.

Láttam egy szép körtefát, amelynek kérge 1 * * 
egészen föl van cserepesed ve. Le is vettem egy i 
darabka kérgét és alatta pár fatetüt találtam. H a . 
e féreg rákap — különösen a körtefát szereti — 
az az egész fát elrontja. Ezen a bajon nem lehet 
csupán vakarással, mint a mohos fákon, segíteni; i 
az ilyen fát halzsir- és terpetinkevei ékkel kell , 
megkenni; az ilyen bekent fa rongyos kérgét nyá- ; 
ron át mind elrúgja, a fatetük mind eltűnnek s 
már őszre egészen megújul a fa. Egypár mohos 
almafát is láttam, ezt életlen késsel le kell vakarni, 
azután a fa törzsét nedves szalmacsutaggal jól 1 
megdörzsölni.

Hogy fáinkat a mohosodástól megóvjuk, figyel
nünk kell, hogy az átültetéskor mélyebben ne 
tegyük, mint azelőtt voltak, és az átültetés után 
töveiket nyáron által legalább kétszer kapálgassuk.

Ti pedig, fiúk, szerezzetek magatoknak kiki

Erzsébet angol királyné mindenesetre legméltóbb
patronája lehetne a hiú asszonyoknak. Csak azért nem 
akart férjet, mert netn tudott kercK e földön magához 
méltót — hanem azért kegyence volt boldog, boldog
talan ; pláne némelyek, mint a Leicesterck és Essexek
apáról-fiura örökölték kegyeit. Midőn kedves miniszte
rét, Raleight, egy Ízben csupa szeszélyből tömlöcbe 
dobatta, (■/, igy irt hozzá: . . . Nem a tömlöc bánt,
hanem a kínos fájdalom nélkülözni Erzsébetet s nem 
látni öt, ha száguld tüzes paripán, űzőbe véve a vadat, 
mint egy Diána, ha berkekben léi-lelragyog, mint egy 
Venus, majd meg mint fájós Nymplut, kinek kecses 
arcúra leoinló gazdag fürtjeivel illatos zep lifk  csóko-
lozdit já tszanak............ u Pedig kizuny sem szép, sem
kellemes nem volt ö felsége ; mert ez az ős esztendős 
derék asszonyságnak, sok nyílt titok bélyegével ékített
8 keresztül-kasul ráncos arca közepén oly hatalmas orr 
emellvedek, hogy tán saját füleivel nem is hallotta, lm 
táját orra niszszeiiteui méltóztatott; ha még dühbe 
jönni kegyeskedett, udvari dámáit sorba pofozta; ivott 
mint egy kefekötő, s káromkodott mint egy hálom ka
pituláció* hus/.ái káplár. Kaleiglinek azért persze minden 
szavát elhitte s megbocsátott. Végre azonban neki is 
kijutott tisztességesen, a in t megérdemelt: m ű t mint 
rendesen történni szokott, ot is kvgyirncci blamirozták 
legjobban, midőn tulbuzgóságg 1, amúgy istenigazába 
elvetették ,i sulykol, a / t  vésutvén sírkövére :

She was, sbe is what can tlicic more be said? — 
la earih the Örst, in heayen tiie iecond nmid.
De legborzasztóbban hiú volt Báthory Erzsébet, 

ki Csejtei várában (1603) több sz i/. hajadon! öletett 
meg, csak azérl, hugy lecsapolt vérükben mosakodjék.

Hanem hát kél un, ezek nagyobb, tehát r.tkább 
bűnösök.

A mindennapi emberek, illetve asszonyok, ezen

egy kést. azt igen jól köszörüljétek meg, mert ha 
életlen késsel nemesinek, haszontalan munkát tesz
tek, sót az alanyokat el is rontjátok vele.

Vida Dániel.

Különfélék.
— A múlt szombati előadás 140 irtot jövedelme

zett a szinházalapnuk. Megjegyzendőnek tartjuk, hogy 
ezen célra edd igeié csak két előadás rendeztetett, az 
előző hálómnak jövedelme egyébb jótékony célokra 
fordittatván. — Az eredetileg húsvéthétfőre kitűzött 
„tí-ik pont14 és „Angolosan11 ápril 14-én kerülnek színre ; 
a próbák már jövő héten veszik kezdetüket. — Ma 
délután pedig a műkedvelő-társulat tagjai közgyűlést 
tartanak, melyben állandóan megalakulván, alapszabá
lyokat hoznak és azokat a belügyminisztériumhoz 
fel is terjesztik. Ezen komoly elhatározás a társulat 
további működése iránt a legszebb reményekre jogosít.

— A törvényszék visszaállítása tárgyában f. hó 
23-án d. u. 3 órakor Dr. Hauser Mór polgármester úr 
egybehivása folytán a helybeli ügyvédi kar és néhány 
előkelő városi polgár a polgármesteri hivatalhelyiségbeu 
közös értekezletet tartott. Határozat erejére emeltetett, 
h°By egyelőre a városhoz közel fekvő, részint Bács- 
Bodrogh-, részint Pestraegyébe kebelezett községek tö
meges hozzájárulással a fontos ügy pártolására felhi- 
vandók, később pedig a fővárosi sajtó jogos ügyünk 
támogatására felkérendő lészen. A szükséges munkála
tok megtételére egy, Dr. Hauser Mór polgármester, Szut- 
rély Lipót, Popovics Döme, Állaga Ottó és Hesser 
Gyula ügyvéd urukból álló otta n bizottság választa
tott meg.

A közvacsorához belépti jegyek előre válthatók I 
Pollermau ur gyógyszertárában.

— Hymen. Nánay Lajos ur jövő hó 9-én vezeti 
oltárhoz özv. Paul Brigly Mária úrnőt Baján Az es- ! 
küvési szertartás a helvét hitv. egyházban fog meg- j 
történni. Örökké tartó boldogság koszorúzza frigyüket!

—Magánforrásból értesülünk, hogy múlt csütörtökön í 
a baja-szabadkai vasútvonal érdekében éztekezlet tar 
tatott. Hogy kik vettek benne részt, azt nem mondhatjuk ' 
meg, mert az egész oly csendbeu történt, hogy csak j 
véletlenül jöttil ^ annak nyomára is, hogy valami tör- 
tént. Az értekezletet Dr. Hauser polgávmester hívta 1 
egybe. Üdvözöljük a városi hatóság elnökét ezen a 
téren és szivünkből kívánjuk, hogy fáradozását siker 
koronázza. De ezúttal legjobü akaratunk mellett sem 
nyomhatunk el egy észrevételt, melyet sokkal szi- I 
vesebben meg nem tettünk volna. A leggyengé- j 
debb kifejezést használjuk, midőn állítjuk, hogy 
Ilau ser úr minden alkalommal rideg sziikkeblüséggel 
viseltetik a helyi sajtó iránt; eljárását pedig azért 
bélyegezzük szűkkeblüségnek , mert nincs okunk ■ 
róla feltenni, hogy ez utóbbiból, mint a nyilvánosság 
közegétől irtózzék. Úgy tűnik fel a dolog, mintha iri
gyelné tőlünk azt, hogy mi jól értesültek legyünk azon .

bűne is mindennapi. Sőt talán épen abban Yan a bűn 
tulajdonképeni nevetségessége : hogy ez olyan dolgot 
tart nagyra, mely enmagábun véve igen kicsinyes, de 
hozzáképest mégis nagyobb, hogysem ráillenék. 

í Legnevetségesebb az a hiúság, mely minden áron ! 
rangot keres. Pedig ezt legdrágábban fizettetik meg a j 
jó mamák nagyranevelt kisasszony-kaikkal.

' Hányszor látjuk, hogy különben kedves leánykák, 1 
egy kis ,,tensasszonyi“ titulusért nn gv. tik jobb apjuk I 
mesterségét, állását; elfelednek sok szép és épületes 

| dolgokat; sőt feladnák a menyorszúghoz való minden ] 
jussokat is (ha volna;) — inig ellenkezőleg, ha egy I 
jóravaló iparost, vagy kereskedőt éreznek magok körül, • 
orrocskáikat elfintorítják, úgy hogy ilyenkor önkény- j 
telenlil kalapot emelek a híres Boerhave azon persze ! 
kissé furcsa állítása előtt: „A szerelem szaglási érzé- I 
künk folytán támad , mert subtilis kipárolgása nz 
egyiknek, szüli meg a rokon vagy ellenszenvet a má- ; 
s í k b a n --- a derék doctor ur azon tapasztalatból in- ! 
dúlván ki, hogy a kutyát is úgy lehet legjobban ma- j 
Kunkhoz szoktatni . ha azt megizzadt hónunk alján | 
tartogatott kenyérrel etetjük.

E'i azt hisszem, ha Ilyen gri dámácska akkor j 
K gyeskednek u más világra költözködni, mikor más 
ovdinávi ember és szent. Péter véletlenül uem őt 
bocsájtanú he előbb, azonnal megfordulna, s búcsút véve | 
a kapufélfától, inkább a pokolba menne ; pláne lm biz- l 
tosnu tudná, hogy őt ott várják ismerősei.

Na de hát minek oly erősen declamálni olyan I 
tulajdonság ellen, mely ép úgy ékesíti az erősebb, mint í 
a gyengéi b nemet. Hisz, hogy az ember ép akkor lég- I 
szánandóbb, mikor legnagyobbnak hiszi macát eléggé ' 
figyelmeztet a gondvis dés az által, midőn benépesíti: 
úristen, Krisztus. Mária, próféta, király, császár, stb. 
dignitásokkal a bolondiiázakat.

ügyek felöl, melyek városunk közérdekeinek megóvását 
vagy előmozdítását célozzák; pedig tessék elhinni, 
hogy Baja városának jó sorsa legalább is úgy 
fekszik szivünkön, mint a tisztelt polgármester urnák. 
Nem is magyaiózhatjuk meg másként eljárását; mert 
inig más vidéki városokban a sajtó képviselője a hiva
talfők által minden nevezetesebb mozzanatról azonnal 
értesittetik, addig itt Hauser ur még a törvényhatósági 
vagy közigazgatási bizottságok gyűléseinek tárgyrend- 
jét sem tartja helyén, hogy velünk közölje, sőt egy 
hírlapírói asztalnak a közgyűlési tanácsteremben leendő 
feállitását is megtagadta. Tartózkodunk attól, hogy pro 
dorno ítéletet mondjunk ezen eljárás felett, de nyugodt 
lélekkel bízzuk megítélését u müveit közönségre, mely 
bizonyára nem helyteleníti jogos kifakadásunkat.

— A kofáké a járda, a közönségé a — sár. 
Hanem hogy ez igy lenne rendjén, azt még a rendőr
kapitány úr sem mondhatná, ki ugyan könnyen segit-

I hetno e visszaélésen. Édes magyarom, fizess 20°/0, 
mondd húsz száztoli községi adót és lubickolj a sárban !

— A szombathelyi telekkönyvi hatóság egyik írnoka 
- írja a Vasin. L. — közelebb más hatósághoz he

lyeztetvén át, midőn uj állomása helyére elutazott, 
neje helyett, csupa tévedésből, egy lánykát talált ma
gával vinni. Az apa azonban fogta az elhagyott nőt, 
utána vitte a szórakozott fiatal embernek, s kicserélte 
vele a lányát. Hogy ez nem történt minden drámai 
jelenet nélkül, azt talán mondanunk sem kell.

— Sakk-játszó-gép. Csodát hirdetnek Berlinből, 
a kör megkapta négyszögét: egy sakktáblát mutatnak, 
melyen az egyik fél bábjai maguktól mozognak. Már 
most, ha például két ember leül a táblához s az egyik 
a géppel összekötött, a másik pedig a szabad bábokkal 
játszik sakkot vagy dámát, altkor hát mindig az nyer, 
aki a gépies bábokkal játszik s még húzást sem kel 
tennie, mivel a babok az ellenfél mozdulatai után min
dig maguktól mennek és csókolni való módon nyerik 
meg csalhatlanul a játszmát. (Berlini humbug.)

— Gubás iparlovag. Rettentőkép terjed a civilizá
ció s épen nem fogunk csodálkozni, ha maholnap ily 
híreket olvasunk: „Peti, gubáéi libapásztor te napa  
Saturnus újabb övét fedezte fül ; Lajcsi eperjesi kiskorú 
polgár, most hullatja először fogait, melyeket saját ta
lálmányit uj fogrendszerrel helyettesit; Gyuszi, nánási 
disznópasztor, szaru kürt-kiviteli kereskedést nyitott 
ElÖ-Kelet-Indiába Is-Ten-Ulse búdba nagykereskedővel.

E napokban történt, hogy egy fiatal pór megjelenik a 
pécsi közjegyző előtt s bemutat apjául egy másik öreg 
pórt. Arról lett volna szó, hogy az „öreg1* átíratja rá 
a vagyonát. A szerep jól is ment volna, ha az okmány 
aláírásakor be uem toppan egy fiskális, aki az „öreget4 * * * 8 * ** 
más néven üdvözölte. Az „öreg** erre szűknek találta a 
közjegyzői irodát s megugrott. Kisült, hogy az ifjú ez 
utón akarja apja vagyonát kézre keríteni; de az apául 
bemutatott „öreg" elpárologván, az iparlovagi szereplés 
igen szomorúan végződött, mert az ifjút bezáratták. 
Csak az a furcsa, hogy a pécsi közjegyző nem tartotta 
meg a szabályt s azonossági tanukról szó sincsen a 
fura történetben. (M. II.)

Édes olvasóm, te már alszol is, ugyebár?
Mégis állok a második státionál: n a i v s á g .
Ez már határozottabban, hogy megmondjam spe- 

cifice nő valami.
Lefordítani nem tudom.
Magyar szótárakban nincs meg igazi érteimében

— mintha csak a magyar erkölcsökben is hiányzanak.
Pedig ez mar szebb es nem hiba, mint a hiúság.
Xa.v volt az a pornó, kinek a papból* prolonga- 

tiója alkalmával panaszolván a plébános: „ebben a 
roppant szárazságban utóbb minden barom, minden 
marha tőnkre megy1* rámondta: „csak az isten 
őrizze fötisztelendöségedet."

„Ha N. N. jön, mond hogy nem vagyok itthon.“
— „Igenis, kérem, de mit mondjak, ha nem jön e l?“

Píefiel leánykája házasságot ajánló nagybátyjának 
azt feleli; „Nem akarok magam nagynénje lenni.4*

A „prinzessin4* komornyikjának kezén az ujjakat 
ötször-hatszor megolvasta, mig végre bámulva kerüli : 
„Comment, tu as cinq doigts, comme moi ?" (Hogyan, 
neked öt ujjad van, mint nekem ?)

„Vigyázz lányom, mert a csók már félig elrabolja 
ártatlanságodat.*' — „Hát édes mamám, hogyan rabol
ják el egészen ?“

„Ugye maga el akar yenni?“ — r Nera.“ — „Azért, 
ígért a mama az este azt mondta, hogy megkapna “

Gleim menyasszonya igy imádkozik :
-Nun hente fuhrt mán mich zűr Trau 
Und Morgen bin ich ciné Fray.
Oh Hímmel síeli mir bei'
Ich bitté dich von Hi>rz»nagrund,
Kihalt’ doch meinen Mami getuud,
Krhalt' doch mich getrcii.'

Egy anya neiu épen Eötvösi rigmusokban, ekkép 
siratja „meghalt gy. írnek4* é t:



— Pilulák a párbaj ellen. Valahol ft vidéken tör- 
tont, hogy a fiatal hevesvérű jegyző ur összeszólakozott 
a szintén fiatal tanítóval, melynek kihívás lett az 
eredménye. Egyelőre a tanító nem mutatott kedvet a 
kihívás elfogadásához, de csakugyan rábeszélés követ
keztén reá állott s a pisztolyos párbaj komolyságához 
mérten elbúcsúzott, végrendeletet tett és mint k'hivott 
fél 25 lépésről ellenfelére lőtt, de oh fátum ! vagy nem 
talált, vagy a golyó szétlapult a jegyző ur kabátján* 
A jegyző aztán nagy kegyelmesen a légbe sütötte pisz
tolyát. Az egészben csak az a nevetni való, hogy a 
párbaj illő komolysággal folyt le, pedig a tanító segédje, 
a ravasz gyógyszerész ólomszerü lapdacsokat készített 
s azzal töltötte meg a pisztolyokat!

Jövő hó 29-én a bajai honvédlaktauyá- 
ban 40 drb jó lesz tartásra kiadandó. Kivenni 
szándékozók vagyoni bizonyítványok előmutatása 
mellett a lovakat már most kiszemelhetik.

I r o d a l o m .
„Délibáb* cim alatt april elejétől kezdve uj szép- 

irodalmi hetilap indul meg Debreczenben Dengi János 
gymn. tanár és ismert jeles iró szerkesztése mellett. 
A lap hozni fog költeményeket, elbeszéléseket, élénk 
tárcacikkeket, irodalmi és kritikai ismertetéseket, ta
nulmányokat sat. Előfizetési ára félévre két írt. — 
Legmelegebben ajánljuk olvasó közönségünk figyelmébe.

Az Apolló zenemüfoly óirat legújabb száma kö
vetkező tartalommal jelent meg: 1.) Isten hozott! 
Románc zongorára szerzé Hölzl Lőrincz. 2.) Változatok. 
„Ég a kunyhó" cimü népdal felett, Iíapi Gyulától 
Népdal a múlt századból, egyházi (doriai) hangnemben 
énekre barnioniura kísérettel; átírta Zimay László. A 
zongorázók és énekesek számára igen ajánlható, havon
ként kétszer megjelenő folyóirat előfizetési ára 1 évre 
ü írt, mely a kiadó hivatalhoz (Budapest, vár ország- 
házutca 94. sz. a.) küldendő be. Kívánatra a lap után
vétellel is küldetik. Még folyton előfizethetni uz egész 
évfolyamra.

— A „Magyarország és a Nagyvilág* 11 -ik száma 
megjelent következő tartalommal: Szöveg: Eltévesztett 
utak. Regény. (Vértessi Arnold. (X. folyt.) — Sötét 
hegyek. Költ. (Tolnai Lajos.) — Rajzók a madárvilágból.
II. Egy „jó madár". (Enderes Aglája.) — Egy bol
dogtalan története. (Jack.) Regény, (l)audet Alfonz.) 
(X. folyt.) — Fővárosi tárcalevél: A márciusi napokból. 
(Porzó.) — Színház — (r. 1.) — Zene. (s. m.) — Keleti 
képek. — Pihenő szarvasok. (F. J.) — „Vigyázz lu 
(F. J.) — A szorgalmas. Költ. (Karlovszky Endre.) — 
Az óragyártás Amerikában. — Különfélék. — Sakkfelad. 
- -  Bettirejtvények. — Szerkesztői üzenetek. Rajzok. 
Keleti képek : A szerb nemzeti skupstina gyűlése Bel
gádban. Török katonaság partraszállitása Saloniehiban. 
Utca Konstantinápolyban, Pera külvárosban. — Pihenő 
szarvasok. — „Vigyázz."

„lhi már menned kelle,
Édes gyermekem;
Menj apádhoz menybe 
S mond hogy — tisztelem — — —“

De végre is a mint látom, minden erőlködés mel- ; 
lett még a legroszaub nőről sem lehet több roszat ! 
mondani, mint amennyi jót róla elhallgatunk; igaz, a 
legjobbról sem lehet több jót mondani, mint a mennyi 
roszat elhallgatunk.

Azért hát egészen elhallgatok . . .
I).

T u 11 i- f  r  u 11 i.
Karcolat. —

Adom értésére a t. szerkesztőségnek, hogy azt 
a becses lapjában nem rég megjelent és „humoreszk"- 
nek keresztelt iskolai occupatiót olvastam, s juték vala 
azon meggyőződésre, hogy „humoreszket4 még sem oly 
könnyű dolog Írni, mint azt némely nem Árkádiában 
született pa ragra phus-rágó honpolgártárs gondolja,
mert hát a „humoreszkirás — mesterséghez" a jámbor 
papíron, a vas vagy ludtollon és az „extrafeine schwarze 
Univerzál — tintán" kivül még más egyéb is kíván
tatik, mit sem budapesti, sem bécsi, sem párisi bol- 
tpkban nem árulnak. 11a azonban a „humoreszk-iró" (nem 
„Pál uram" szerzőjét gondolom, mert hiszen hát ő azt 
a nevet szerénységénél fogva bizonyára nem vindicálja 
magának) abban találja gyönyörűségét, hogy idétlen 
szellem magzatait a sajtó utján minden áron vándo
rolni küldhesse: legyen legalább az olvasók irányában 
annyi figyelemmel, hogy némi l  pelt is adjon reájuk, 
nehogy a közönség paradicsomi costumejök miatt sze
met hányni kényteleuittessék. Én legalább, olvasta azt

— Táborszky és Parsch zenemű-kereskedésében 
megjelent: „Ne menj el . . .“ (Irma nótája.) „Buda
pesti kis barna . . Dalok, zongorára szprzé Szeutirmay 
Elemér (Németh János.) Ára GO kr.

A nők egyenjogositdsa. Amerikában, nevezetesen 
az Egyesült-Államokban nagy tevékenységet fejtenek 
Ki arra, hogy a nők egyenjogOBitása valahára ténynyé 
váljék. Az Egyesült-Államok majdnem minden tájáról 
száz meg száz aláírással ellátott kérvények érkeznek 
a törvényhozó testület elé, melyekben követelik a nők 
szavazatjogát s California részéről tüzes beszédet tartott 
közelebb Sargent, az államtanács tagja, a mellett, hogy 
a nők épugy szavazhassanak, mint a férfiak. Kausas- 
bau és Michigauban már megSis adatott a nőknek a 
szavazási jog, migtöbb államban az iskolaszéki válasz
tások adnak szavazatot. — A dő egyen-jogositók pártja 
már csak néháy fejjel kisebb az ellenpártnál. Leg
többen csak azt tekintik bökkenőnek, hogy a cselekvő 
választási jogból, csakhamar szenvedő választási jog 
fejlődnék ki, ekkor pedig nagyon sok nő beülne a 
törvényhozásba, mivel ezek nagyobb számú pártolásra 

találnának a kerületben. A házban aztán nagyon sok 
volna a beszéd s azalatt kifutna a leves a konyhában. 
— Azt mondják, hogy az Egyesült-Államokban a női 
szavazatjog megadása már csak hónapok kérdése. Nálunk, 
mióta Majoros Fista a karzatra szorult, nincs szó a h áz- 
ban a nők egyenjogositásá ról.

* A színpadról. Norton Fanny angol színésznőt a 
közönség eleintén nagyon ba ráfságtalanul fogadta, sőt 
olykor ki is fütyülte. Egy este, midőn a sziuésznöt is
mét fütiycl fogadták, e szavakkal fordult a közöaséghez- 
nMi nem tetszik önöknek, én-e vagy játékom ?" - -  „A 
játéka! a játéka!" kiáltá a néző Bereg. — „Jól van

feleié a színésznő — ez vigasztal: mert játékomon 
tudok javítani, de személyemen nem." Kis idő múlva 
0- közönség kedvence lett.

* Jó tanácsok. Egy „elvénült gavallér" életta
pasztalatait beszélte el, s tanácsokat osztogatstt unoka- 
öcscsének arra nézve, hogyan lehet a semmiből nagygyá 
lenni? Bbszéde a következő: „Mindenek előtt félj a 
munkától, s ügyelj arra, hogy kezed finom legyen. A 
kéz finomsága és a semmit nemtevés mindenkiben azt 
a hitet költi fel, hogy jól megyen dolgod. Kicsinylőleg 
szólj mindenről. így azt fogják hinni, hogy minden dol
got már jól ismersz, sőt mégis untad azzal foglalkozni. 
Kutasd ki az emberek gyöngéjét s ezek szerint hazudjál 
négy szemközt olyanokat, hogy csak úgy bámuljanak 
bele. Szemébe dicsérj mindenkit, mert az Atilla kora 
elmúlt, s a mai ember ezer bántalraat is elfelejt egy 
kis nyilvános dicséretért. Soha ne légy pár hatos és réz 
krajcár nélkül. Az e fajta pénz nagyobb úrrá tesz csör
gésével, mintha száz forint húzza meg magát zsebed
ben. Ha azonban bárhol fizetni akarsz (ezt lehetőleg 
kerüld) két krt is bankóval fizess, nem gondolva a

a „micsodát", szemet hánytam (egy pogány isten neve | 
Morpheus) s a mélyen megsértett Apollo türelraessége , 
felett álmomban hitvány dorombomon dicséneket zen- 
godezék.

Tréfa, a mi tréfa, hanem hát a költészet egén 
„rósz csillagokj járnak" s az emberi gyenge erő nem 
képes azokat méltó helyükre a mocsárba lerántani s 
vészjelző megjelenésüket kiszámítani, de ha majdan a 
vegytant mathesisra fogják átalakítani, akkor a csilla
gászat tudomány lesz, mert a jogász emberek járatlanok j 
az államtudományok egyéb ágaiban, vagy helyesebben, 
ha a vegytant mathematikaialapra alapíthatják .az esetben 
a csillugá8zattan is mint tudomány óriási haladást tesz.

Nehogy valaki plágiumon érjen, ünnepélyesen ki
jelentem, hogy inna alap-tétel nem agyamban szü
letett a hogy következésképen én ama nagyérdemű ter
mészettudós koszorújából egy levőikét sem igényelek, 
sőt ellenkezőleg barátiing figyelmeztetek mindenkit, 
hogy a/.on alapigazság megdöntése végett síkra ne lép
jen, ne nogy magát nevetségessé tegye,

E napokban pedig a physicai tudományokban új 
s nevezetes felfedezés történt, mi minden esetre méltó 
a megörökítésre 8 a physicusok figyelmére.

Azon felfedezés szerint a fagy színekkel bir és a 
thermometrum feltalálása alkalmával a fagyponton egy 
fekete pont észloltctett, mely most már 0 sál je- 
lcztctik.

Ó csillagászok és physicusok I Ó fagyszinek és 
fekete pontok I

De hagyjuk a csillagászokat meg a physicát s | 
varázsoljuk lelki szemeink elé azon táncmulatsággal | 
egybekötött közvacsorát, melyet husvét másod napján j 
a helybeli első nőegylet fog tartani. Valóban, az a köz- ;

felváltás nehézségével. Ruházatodra sokat adj, mert ru
hádat mindenki látja, de azt hogy hány váltód forog az 
uzsorásoknál, uzt nem tudja minden ember. lÓs ha végre 
adÓBságbasülyedsz? egyszerűen csak házasodjál meg.Apó
sod mindent kifizet helyetted. Azután folytasd a megszo
kott életet. No pártolj semmi egyletet, ha csak azzal ha
szon nem jár. Ázt ugyan nem fogják felőled mondani, 
hogy önzetlen ember vagy, de a papák praktikus embert 
néznek ki széniedből. Bírálj meg mindent tulszigoruan, 
akkor még szakértőnek is tartanak, s beválaaztnak 
kritikusnak. Ezzel pedig rendesen az „elismerés" szo
kott járni. Ha pedig megvénülsz, egy hajszálat se engedj 
állításaidból, igy legalább erélyes embernek fognak 
tartani és beválasztanak valami zBiros hivatalba. Ha eze
ket megtartod, és ha pórul nem jársz (p, váltóhamisítá
sért be nem zárnak) 40—50 éves korodban nagyobb ur 
leszesz mint édes apád. — No már most csak tessék 
követni e „jó" tanácsokat.

Szerkesztőn sürgöny.
„Álmodtam nemrég . . „Tört hangok8 „Szeress" — Két- 

ségbeejt és a legvégsőhöz késztet folyamodnunk.

Felelős szerkesztő: E rd é ly i G yula.

H IR D E T É SE K .
H irdetm ény.

Pilaszanovies Lajos csődtömegé
hez tartozó emeletes házban 3 utcai 
szobából, konyha, éléskamra, pince 
és padlásból álló lakás több bolt és 
a ház melletti üres telek Szt.-György 
naptól haszonbérbe kiadó.

Bővebb tudósítással szolgál

Pilaszanovies Antal.
tömeggondnok.

Házassági ajánlat.
Egy legjobb éveibeu lévő gazdatiszt (katho- 

likus) nősülni óhajt. Jő  nevelt leányt keres, ba 
mindjárt nem is gazdag. Ajánlatok „Gazdatiszt 
poste restante Baján" cim alatt keretnek, — ha 
lehetséges, a fénykép melléklésével.

vacsora nagyszerűnek ígérkezik I ízletes étel, zamatos 
bor, tündöklő szem, igéző mosoly s lábcsiklandó zene 
cllenállhatlan vonzerővel bir ugyan, hanem hát én még 
sem merem árva fejemet ráadni, hogy a közvacsoránál 
megjelenjek, mert a kiadott „meghívó" világos szavaiként 
a vendégekre ott szörnyű tortúra vár. Esti 8 órától éjfélig 
folytonosanenm, inneniül pedig- testünk egyik részére való 
tekintet nélkül — reggeli 8 óráig szakadatlanul táncolni 
még sem oly könnyű feladat, mint talán az első pilla
natra látszik. Ha valahogy mégis oda találnék vetődni, 
fogom ezt csupán azon kíváncsiságnál fogva tenni, hogy 
a nöegylet „kisasszonyaihoz“ is legyen szerencsém, 
mert eddigelé még nem tudtam, hogy az egyleteknek 
is vannak „gyermekei /"

Nagyon le lennék kötelezve, ha valaki azon pap
nak bemutatásával szerencséltetne, ki a nöegylet egy
bekelésénél fungált, mert legalább én, még eddig nem 
láttam, hogy valamely egylet megnősült vagy férjhez 
ment volna.

Immáron azonban kénytelen vagyok ragyogó gon
dolataim fényes tárházát becsukni s testamentumot Írni. 
Szigorú végzetem a szent-jánosi kövezetes országúton 
való átkocsizásra kényszerít, mi miután komoly lélek- 
vcszedelemmel jár, a végintézkedés megtételét szüksé
gesnek tartottam.

Máskor, ha életben maradok, a t. szerkesztő ur 
cngedelmével többet fogok „pöntyÓgniJ1

— S —C-
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