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Baja, 1877. october 28.
Sokat írtak már tisztviselőni kanyagi helyze

téről : a legsötétebb színekkel ecsetelték azt ; cs- 
dekeltek a majdnem törhet,len állapot javítása 
ir á n t : mindliasztalan. Készben a mostoha viszonyok 
folytán sem tehettek sokat, részben azonban 
eddigelé nem akartak tenni.

Pedig axiómaként felállíthatjuk a té-elt, hogy 
ha tevékeny, lelkiismeretes és tehetséges tisztvi
selőket akarunk, akkor mulhatlaiiul gondoskodnunk 
kell arról is, hogy legalább is megélhetésük legyen 
biztosítva, mert csakis az anyagi gondtól ment 
tisztviselő szentelheti összes erejét hivatalának.

H a körültekintünk, lehetetlen első pillanatra 
fel nem ismernünk a körülmények változását, de 
főképen azt, hogy az életmód mennyivel drágább 
lett, semmint azelőtt volt. Az árak emelkedését 
kisebb nagyobb mértékben mindenki érzi, de sen
kire sem hat oly nyomasztólag, mint tisztviselő
inkre, kik készpénzben megállapított jövedelemre 
vannak utalva.

Mig Angliában a bíró legkisebb fizetése 
1200 font sterling (körülbelül 12000 forint), ad
dig nálunk a bírák lizetésc 2000 frtra  sem rúg. 
Vegyük már most, hogy tisztviselőink i g e n  
n a g y  részének fizetése alig megy 1000 frtra, 
miből fog a szegény tisztviselő megélni, ha több 
gyermekkel megáldott házasságban él ? Miből fogja 
a legnélkülözhetlencbb életszükségleteket fedezni ? 
Miből adót fizetni ?

Rongyos ruhában bizonynyal nem já rh a t ; 
állását a társadalomban is óvnia kell. — Gyer
mekeinek neveléséről természetesen alig hogy 
gondoskodliatik, hisz azok kiképzése szintén csak 
pénzbe kerül. Betegség esetében miből fizeti 
az orvost és a gyógyszereket? Természetesen

arra, hogy jó s hasznos könyveket, lapokat vagy 
folyóiratokat tarthasson, nem is szabad gondolnia. 
—■ Mulatságokban, szinielőadásokban som vehet 
részt, mert az is pénzbe kerül, — s igy minden
től vissza kell vonulnia annyival inkább, mert a 
mai eziezomás világban állásához mérten sehol 
sem jelenhetik meg.

Ilyen a tisztviselő helyzete nálunk.

Hogy ezen a bajon segíteni kell, oly bizonyos, 
mint kétszer kettő négy.

Régi és uj nézetek a nőről.
A görög irólc kevés kivétellel igen kedve

zőtlen színben tüntetik fel a nőket. Hesiodnál 
Kandóra a görögök Évája, ki által minden rósz 
a világra jö tt és csak a szelencéje fenekén ma
radt „remény" nyújt jobb időkre kilátást. Simo- 
nides szerint a nők különböző állatok, mint a ró
ka, lé, menyét stb. szellemétől vannak magszálIva 
és csak az dicsérctrcméltó, ki a méhtől származik. 
Euripides, a nagy szomorujátékiró tudvalevőleg ! 
engesztel hetién ellensége volt a nőknek : talán ' 
igen sokszor hurcolták orránál a hiú költőt s on
nan ez ellenszenv. Hasonlóképen Monandcr, az 
ünnepelt vigjátékiró, ámbár nem megy annyira 
túlzásba, mindazáltal csak szükséges rosznak tartja ! 
a nőt. Ilegkülönösebb, hogy maga Plató, a nagy j 
bölcsész sem bírt e részben tisztább s nemesebb 
nézettel, amennyiben nem átallotta vallani, hogy a 
férfiak lelkei, kik életükben sokat vétkeztek, si- 
rontuli életükben állatok vagy nők testeibe kül- 

! tűznek át. Szarvas tévedés ez okból, — pedig 
általános szokás, — a modern rajongó szerelmet 
platóinak nevezni.

Az ókor legnagyobb bölcsésze, Aristotelcs 
sem tudott kora korlátolt felfogásán felülemelked

ni s elég szűkkeblű volt, a férfi és nő közti különb 
séget hasonlónak állítani ahhoz, mely a test és 
lélek közt létezik.

Hogy c nézetek épcnséggel nem elszigetelt 
paradoxonok és hogy az oly női alakok, minőket 
I Lomcr Pénelopé-, Audromacheben és Nausikában 
vagy Sophoklcs Antigonéban ecsetelnek, csakis 

| kivételt képeznek az általánosan uralkodó fel- 
l lógástól, azt nem csupán a görögök eszményi 

symbolikája, de erotikus (szerelmi) költőik, Anak- 
reon, Tkcokrit és Sappho költészete is minden 
kétségen kívül helyezi, amennyiben e költészet 
egészen más valamit ecsetel, mint újkori regé
nyeink.

De bizonyítja ezt a görögök törvényhozása 
s társadalmi szokásaik is, melyek mind a nőnem 
méltatlan alárendeltségéről tanúskodnak. Kedvezőbb 
sorsban részesültek a spártai és a római nők,

» a romantikus felfogásnak azonban itt sem találunk 
| semmi nyomára. Csak a kér. vallás magasztos 

szelleme tö rt e részben méltáuyosabb és a női 
| méltóságnak megfelelő felfogásnak utat. Miudazál- 

tal a középkorban, sót később is még. akadhatni 
egyes nyilatkozatokra, melyek a legnagyobb mér
tékben lcalázók s sértők a nőkre nézve. Csak azon 
francia püspököt említjük meg, ki egy egyházi 
zsinaton egész vakmerőén állitá, hogy a nők nem 
számíthatok az emberekhez, továbbá a híres böl
csészt, Óként, ki igy nyilatkozik: A férfi annyival 
magasabban áll a nőnél, mennyivel a nemmel- 
biró növény a nemnélkülinél, mennyivel magasab
ban áll a fa a mohnál. A férfi az állatok sok osz
tályán áll magasabban, mint a nő ; madarak, emlős
állatok képviselik a férfit, csigák, halak, viziálla- 
tok a nőket. Eszmében minden gyermeknek fiúnak 
kellene lenni : a természet csak a legmagasabbat, 
tehát a férfit akarja elérni. A nők csak azért te
remtetnek, hogy féifink hozassanak általok létre. 
A nő csak természeti eszköz a természeti célhoz.
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A színpad erkölcsi hivatása.
Több mint kétszáz éve, hogy Lipót király szaba

dalmat ndott egy kolozsvári polgárnak, hogy egy szín
társulatot vezethessen. A meglevő okmány az akkori 
magyar közönség niüpúrtolási hajlamára nagyon szép 
világot v e t; meg van benne említve ugyanis, hogy az 
illető kolozsvári polgárnak elzálogosított birtokai visz- 
szaszerezhetése végett adatott ez az első színigazgatói 
engedély.

Mily szép bizonyítéka ez annak, hogy a magyar 
színművészet nuír bölcsőjében életképesseget árult cl. 
Ilogy pedig mily óriási léptekkel haladott, azt bizonyítja 
azon körülmény, hogy már e század elején európai 
színvonalon állott.

Csaknem pótolhatlan veszteség a mai kor színi 
nemzedékére nézve, hogy a magyar színművészeinek 
nem akadt történésze, s hogy nem ismerhetik azokat a 
viszonyokat, amelyek befolyása alatt egy E g r e s s y, 
T ó t h  J ó z s e f ,  F á n é n i ,  sat. termett.

Fájdalom, de úgy hiszem, mindenki előtt ismere
tes tény, hogy ez* idő szerint a magyar színművészet a 
hanyatlás korszakát éli, hogy a vidéki Thália a pan
gás azon stádiumába lépett, amelytől a teljes elsaty- 
nyulásig nagyon rövid az ut. Soha oly közel nem ál
lottunk ahhoz, hogy a színészet vándorbotja koldusbottá 
változzék, mint most.

I ,
Az országban szerteszét, mint F a I s t a IV vert 

hada, bolyong a sok uyoniorkiuzotta alak, kik közül 
számtalan az önl'entartáslioz legszükségesebbet, a betevő 
falatot is kénytelen nélkülözni.

Ezek vidéki színészek.

Csaknem valamennyien egy nyugalmat és kényei- > 
met biztositó állást hagytak el, és megbirkóztak erős ; 
lélekkel a kor leghatalmasabb bálványával, az elöité- ! 

: lettel, csakhogy színészek lehessenek.
Ábrándjaiknak tündéröltönyét a rideg való csak- : 

j hamar foszlánynyá tépte, ámde ők e foszlányokat is a ,
! kétségbeesés szívósságával szorítják kezeikben.

A materializmus rögéhez tapadt tömeg részvétle- ,
[ nül nézi e küzdelmet, az elv és gyönyörért lihegő kebel 
j szánalmat nem ismer, hazafiságra appcllálni pedig a 

mai korban valóságos absurdum.
Ily hangokat csalt a vidéki színészet nyomorúsága 

az idealisták ajkairól: ámde a történelem igazolta,
; hogy Jeremiás elégiái in m valáuak képesek Jeruzsále

met megmenteni, s vajmi kevés ember tudja a költői j 
panasz becsét méltatni.

Soka', beszéltek a színi közlönyök utóbbi időben a 
színészet nyomorúságának okairól. Én a sok ok közül 
csak egy, a többieket törpévé silányitó, valódi nagy 
okot találtam, s ez az : hogy a nagy tömeg ni ncs tisz
tában a színpad hivatásával.

A társadalom ama primitív korszakában, midőn a 
világot jelentő deszkák egy hordóból állottak, a színpad ' 
már bírt erkölcsi tendenciával.

A D y o  n i s i u s - ü n n e p é l y e k  alkalmával 
lelkesítő dalok és költemények róla buzdították a népet 
nemes tettekre.

Az elöhaladott kuli ura a színpadnak is nagyobb 
szabású szerepet szánt és L e s s i n g. a dramaturgia- 
ták fejedelme, — azt már mint a Ilit, erkölcs és tör
vény templomát emlegeti.

A művelődésnek nagy bajnokai versenyeznek egy
mással a színpad dicsőítésében, és ez a nemes verseny 
mondatta el S c li i 11 e r r e 1, a lánglelkü német költő 
vei, hogy : a színpad hatása felülmilja a hit és törvény 
erejét.

Kövessük csak e merésznek látszó állítás által föl
sorolt bizonyítékait, és tisztán előttünk fog állani a 
színpad magasztos h Íratásával, s nem fogjuk azt többé 
a puszta mulatság és szórakozás tárgyának tekinteni, 
hanem mint a magasabb emberi érdekek szentélyét.

Az a bölcs, aki először adott kifejezést ama sar
kalatos igazságnak, hogy vallás nélkül a törvény min
den ereje elvesz, talán tudta és akarata nélkül a legszebb 
oldalról védelmezte a színpadot. Mióta az álbölcselet az 
atlicistúk nagy táborát megalkotta, az emberi szivekben 
a szkepticizmus oly nagy tért hódított, hogy a vallásnak 
csudákról szoló részei már csak képzeletünket foglal
koztatják. Az emberi lélek sokkal inkább önálló e korban, 
mintsem leirt csudák, látományok által terrorizáltassa 
magát. A bolt betű nem hat reá.

Éppen itt rejlik a színpad fölénye.
Olt a hatásra szánt esemény közvetlenül szemeink 

előtt folyik le. A lámpafény és a művészi játék alkotta il-



A természetnek pedig csak egy célja van s e z : 
a férfi."

E csodálatos nyilatkozatot közölvén dr. Boáin, 
következő megjegyzéssel kiséri a z t : „Reméljük, 
hogy egyet sem sértettünk meg ezáltal olvasónőink 
közül. Ünnepélyesen pálcát törünk mindazon eret
nekek felett, kiknek kemény szivük a női hódolat, 
s a női báj hatalmának nem nyílt meg." Mi sem 
tehetünk egyebet, minthogy Bodin nyilatkozatát 
szivünkből ismételjük. Egyúttal nehány újabbkor* 
iró nyilatkozatát e tágyra vonatkozólag ide iktatjuk.

Általában nincs kétség az iránt, hogy a nő
nem megváltozott társadalmi helyzete képezi azon 
válaszfalat, mely az újkori társadalmat az ókoritól 
messze elválasztja. Az újkori polgárosult világ, 
a mint társadalmi tekintetben sokat javított a 
nőnem mostoha helyzetén, úgy lényére s hivatá
sára nézve is méltáuyosabb s igazságosabb nézete
ket táplál. Csak néhány ujabbkori Írót idézünk- 
Goethe: „Egy férfi sem képes eléggé oly nőnek 
becsét érezni, ki magát tisztelni tudja" Ganing: 
„A gyenge nemet a maga és az erősebb nem tisz
teletében emelni: első lépés a barbárságtól a mi- 
velődéshez." Buckle: „A nő befolyása eszközölte, 
hogy az élet kizárólagosan gyakorlati és önző ne 
legyen s megmentette azt a szellem szegény s 
egyhangú tcspedéssé fajulástól az által, hogy esz
ményi s regényes elemet vegyített hozzá.

E befolyás volt az, mi a férfi indulatosságát 
szeliditő, erkölcseit megnemesité s kegyetlenségét 
kisebbítő." Végre Börne: „A férfi szelleme verő- 
fényes nap, a nő szelleme hasonló a hold világította 
éjhez; a legborusabb nap is világosabb, mint a 
legvilágosabb éj. De a nap elhomályosítja a csil
lagokat és földivé teszi az életet, és az éj előva
rázsolja a világtesteket és mennyeivé teszi az 
é le tet; a nap forróságot, szárazságot és gyűlölkö
dést hoz, az éj szelídséget, harmatot és szeretetet."

S mi részünkről még a következőket hozzuk 
fel : Az erő, a cselekvés és hevesebb indulatok 
képviselője mellett szükséges és czélszerü ellenté
tet képez a gyöngédebb, szelidebb, inkább szenve- 
leges elfogadás s várakozásra alkotott nő és mig 
ez a férfi vad szenvedélyeit jótékonyan ellensúlyozza, 
mérsékli s ezáltal erkölcseire képzőleg, nemesitő- 
leg hat, addig a férfi nagyobb tettereje s erélyc, 
vállalkozási képessége s bátorságának felajánlása 
által a nőt mintegy magához emeli s oltalmába 
fogadja.

Mindketten kölcsönösen adnak s elfogadnak 
egymástól. S bátran állíthatni, hogy amit a férfi 
a nőtől nyer, épen nem becsülendő kevesebbre 
annál, mire a nő a férfi részéről szorul. Csak a 
kettőnek összhangzó együtt működése által fej

lődhetett az emberi nem s a természet o bölcs 
intézkedésén alapszik minden, mit az ember létre
hozott.

Ami nagyot és dicsőt a történelem felmutat
hat, ami megkap s bámulatra ragad, ami erőt és 
bátorságot lehel, annak képviselőjéül a férfi tűnik 
fe l: ellenkezőleg ami sze.idit, mérsékel s nemesit, 
ami melegít, vigasztal és boldogít, az a nő lényé
hez fűződik ; ennek szende, gyöngéd vonásai hú
zódnak végig úgy az emberiség, mint az egyes 
ember életén keresztül.

A természet ezen intézkedésének célja volt 
az embert boldogságra vezetni. És valóban egész 
boldogságunk e két tényező együttműködésén alap
szik. Csinálhatunk ez igazsággal ellenkező életter
veket, tévedhetünk álutakra, vagy megkísérthetjük, 
mint sz. Jeromos érzelmeink hullámait az akarat
erő sziklaéléu megtörni: a természet elnémithatau 
szózata végre is Kitör s mi eltérve rendeltetésünk
től, ahhoz annyiszor amennyiszer visszatérni kény
szerülünk. A boldogságnak minden más neme, 
mely nem a tőn fakad, csak félboldogság illetőleg 
látszata annak s önámitás, miután teljes megelé- 
dést s tartós nyugalmat nem biztosíthat, K. és V.

A 11 A N Y P 0  11.
A logdic-sőbbot izükségkép szeretjük, mihelyt megismerők. 

— T e u n y s o n .

Kinek napok kellenek s hetek és évek, mig tökélyt tö
kély utáu kiismert^a az egészet felszámolva, végre meggondo
lással kimondja, hogy szeret: az boldog férjjé válhat, de nem 
szeretett soha. —- E ö tv ö s .

Az előkelő családok sarjai az előítélet és elfogultság ál. 
dozatai. — R o u s s e a u .

Nem elég, hogy jó és hü legyen a nő: ez csak köteles
ség; legyen okos, legyen tapintata: a i erény. — B a l á z s  
Sándor.

Ha nagy ur vétkezik, azt mondja a világ: ember; La sze
gény vétkezik, azt mondja: gazember.

Szerelem nélküli házasság olyan mint a téli nap ; világit, 
ds nem melegít.

Különfélék.
I V  Lapunk t. c. előfizetői tisztclct-- 

tel felkéretnek előfizetéseik miclűbb- 
megujitására, nehogy a szétküldésben fen- 
akadás történjék.

A szerkesztőség.

luzió a színészben nem a színészt, hanem az általa sze
mélyesített lényt láttatja velünk. — Szóval, külbefolyá- 
sok által annyira igénybe van véve képzeletünk, hogy 
bárha tudjuk, hogy a színjáték csak játék, közvetlen
sége által mégis biztosan hat, és önkényteleniil is ta
nulságot vonunk belőle. Hányszor látjuk, hogy a szín
pad átveszi a bűn Zsoltijában tengő igazság isten
asszonyától a kardot és mérleget és oszt kérlelhetlenül 
igazságot ? a  költészet büverejével fölidézi sírjaikból n 
századok előtt elporlott bűnösöket és a lcgvesztegethet- 
lenobb itélöszék által büuteti őket.: a közvélemény 
által. Van-e törvény, amelynek ily messzire terjedt a 
hatásköre ? —- Nincs !

Riaszthat-e a törvény bármely példás büntetése 
jobban valakit egy gyilkos szándék elkövetésétől, 
mint ha látja l a d y  M a c b e t h e t ,  mint liivja föl 
hasztalanul Arábiának minden illatszerét, hogy a ki
rály gyilkosságnál kiontott vért lemossa kezéről V

Földi hatalom sújthat e keményebben rósz gyér 
mekeket, mint midőn L e a r  bősz ajkáról lullja dörögni 
0  o n e r i 1 fejére az átkot ? Vagy képzelhet-e az ember 
nagyobb büntetést az undok féltékenységre, mint 
0  t h c 11 o tragikus esetében -lénk tárul ?

Ezek nagyszabású vétkek; de vájjon a kicsinyes 
emberi gyarlóság és hibák büntetésére van e a szaty
rának hatalmasabb ostora, mint a színpad ? — Lehet-e 
a rút fösvénységet jobban megbélyegezni, mint II a r- 
p a g o n szinrehozatalával ?

Vigv az álseenteskcdö aljasságot lehet e jobban 
leálcázni, mint egy T a r t u f f e által ?

Kártyajáték, iszákosság, bűnös pazarlás és más

ily rút emberi szenvedélyek, melyekre a törvény hatalma I 
nem terjed ki, a színpad által nyerik el érdemlett ! 
büntetésüket: mert lehet-e nagyobb büntetés, mint ba ' 
nyilvánosan hurcolják meg gyarlóságainkat, és lehet-e 1 
csipősebb ostort képzelnünk, mint melyet a közvélemény 1 
gúnyos hatása nyújt ?

Ha ezekhez hozzá vesszük, hogy honunk szép ! 
nyelve férfias eröteljességében a finom müizlés által j 
csiszolva, a színpadon tiindökölteti bájait; hogy né
pek, erkölcsök és szokások tanulmányozására alig van I 
alkamasabb hely, mint a színpad : akkor halvány vo- 
nasokban előttünk áll a színpad magasztos erkölcsi hi- ( 
vatásával, homlokzatán azon arany igazságu mondattal: I
„ N y e l v é b e n  él  a n e m z e t " . . .  j

Az enyészet moha rég ellepte azt az időt, midőn , 
a löld leghatalmasabb népe, a római, „panem ut circen- j 
ses-t kiáltott és ki tudja, a jövő mily sürü köde választ ; 
el bennünket azon időtói, midőn a modern kor embere a j 
maga pecsenyéje mellett a színházat is szükségletének 
fogja tartani ? 1 |

Az emberi nemes eszmék küzdelmeinek diadala ki 
fogja számunkra azt is vívni — erősítsük magunkat a í 
hit és türelem vértjével ! i

V. L. !
I

— Élve temették el, de feltámadt. A „de profun- 
dis“-t elénekelték már fölötte és most úgy látszik, 
hogy ö akarja még sírásói ravatala felett egykoron a 
gyászdalt olzengeni, mert a bajai dalegylet feltámadt

f halottaiból és jelét adá auuak, hogy nagyon is életre
való. Folyó hó 24-én tartá első dalcstélyét, mely min
den tekintetben sikerült. A kardalok, 4 egyleti tag 
négyese és Mészáros Sándor és Grüuvald István urak 
kettőse élénk tapsokkal jutalmaztatott, sőt Franken- 
berger Mariska k. a., ki „Pókainé“-t és Hliuptner Te
rez k. a., ki a „Miramare" czimü költeményt szavalta, 
ki is hivattak és számos koszorút nyertek. Előadás 
után igen kedélyes táncmulatság vette kezdetét, mely 
késő éjfélig tartott. Ott láttuk Adlitzer Antónia, Igeit 
líózsa, Pásztory Gizella, Echter Nelli (B.-Almásról), 
Hiiuptner Teréz, Gerner Irm a, Schwarz Matild, 
Hackl Eri, Berndorfcr Rózsa, Csukás Lina kisasszo
nyokat, a Frankenbergcr, Strömer és Mikosevits nő
véreket. Ellenben sajnálattal nélkülöztük az estélyen 
úgynevezett „liaute volée“-nkat, melyet mindannyi
szor az irtózatláza fog el, valahányszor egy széptörek- 
vésü mozgalom nem az ö köréből indul ki, és elmara
dását csupán azzal iparkodik jóvátenni, hogy — nem 
jár el a színházba sem. Vájjon mit talál ezen kör párto
lásra méltónak?

- Dinom-dánom volt csütörtökön éjjuI a Szeut- 
Ferencröl nevezett szerzetesek zárdájában. Névnap, in- 
stallatió vagy Szent Ferenc tudja, mi volt V Elég az 
liozzil, hogy jól mulattak azok, kiknek „fogadása tiltja 
szeretni." A kolostor folyosói ezúttal nem a „Miatyán- 
kat", hanem lelkes pohárköszöntéseket és tüzes cigány
zene melódiáit hangoztatták vissza, úgy hogy a kőszeu- 
tek is csodálva csapták össze kezeiket fejeik fölött. A 
bórára intő kis harang még együtt találta a jámbor 
szerzeteseket, kik Venus asszony kegyetlensége miatt 
Bacchus serlegénél keresnek vigasztalást.

— Halottak estéjén a Rókusról nevezett sirkert- 
ben dalárdánk több dalt fog énekelni.

— A távirati tarifák megváltoztatása céljából a 
földmivelés, ipar és kereskedelmi minisztérium — 
egyotértőleg a bécsi cs. és kir. kereskedelmi miniszté
riummal — nevezetes reformokat akar tervezni. Esze
rint jövőre minden 10 szóért 40 kr, s minden további 
szóért 2 és fél kr volna fizetendő, 20 szóért tehát nem 
50 et, hanem 65, 40 szóért nem 100, hanem 115 stb ; 
de viszont 22 szóért nem 100, hanem csak 70 kr stb. 
E/enkivül két zóna állíttatnék fel. 50 kilométeren alól 
ugyanis csak 20 kr volna az egységtétel tiz szó után 
stb. Ezen módosítások tervezetét a kereskedelmi mi
niszter ur nemsokára közölni fogja a kereskedelmi ka
marákkal is véleményadás végett.

— Ki mutassa be ? Budapesten egy fiatal gavallér 
meglátott közelében a hangversenyen egy hölgyet, ki 
rögtön annyira megtetszett, hogy elhatározta: ez lesz 
a felesége vagy senki. Csak az volt a bökkenő, hogy ki 
mutassa b e ? —- Az egész 'hangversenyen nem talált 
ismerőst, ki a fiatal angyalszépségü leány nyal is is
merős lett volna. Várt, leste a: alkalmat, mint az ár
nyék a járó kelőt, kisérte mindenütt választottját. Egy 
délután észreveszi, hogy a szép leány és mamája az 
omnibusba lépnek, ő is azonnal beült. Mikor a tizen
két krajcárt ki kellett fizetni, a fiatal ember egy tiz 
forintosat vett ki, hanem a kocsis nem válthatta lel. 
A mama mosolyogva kínálta a tizenkét krajcárt, ha 
ugyan megengedi, hogy szolgálatára legyen. A fiatal 
ember megköszönte és névjegyét nyujtá át. Ezután 
egész az omnibus állomáshelyéig beszélgettek. Más
nap a fiatal ur látogatást tett, hogy adósságát a 12 
krajcárt visszafizesse. Harmadnap megkérte a leányt 
és múlt héten mér mint férj és feleség utaztak Olaszor
szág enyhe éghajlata alá.

— A férj megszökteti nejét. Parisban érdekes tör
ténet folyt le közelebb. Ch. ur több évig házasságban 
élt Lucie asszonynyal, ki végre B. urbn, férje barátjá
ba szeretett, s férjétől elválván, ennek neje lett. A vi
szony nem vált feszültebbé a két barát közt, s csakis 
annyiban változott meg, hogy most a volt férj: Ch. 
ur lett a házi barát. Ch. mint vendég jobban meg
tudta in8gát kedveltetni és csakhamar behízelegte ma
gát a nőnél, mi a férjnek sehogy sem tetszett. Tudván 
a barátságnak mi következményei szoktak lenni, kitil
totta a volt férjet a házból. Ez rosszul esett Ch. ur
nák, s szemreháujólag hagyta el a házat. A mostani 
férj egész nyugodt lett, hogy a veszedelmes házibarát 
kimaradt házából. A nyugalom azonban nem sokáig 
tartott, mert másnap lakását egészen üresen találta. 
Felesége megszökött a volt férjjul, hátrahagyván a 
következő vigasztaló mondást: „On reviont toujours n 
ses premier* amourB."

A kis leány baja. Egy asszony elmenne a 
piacra és a piacon meglátott egy leányzót, akinek kar
ján egy mosolygó szólöfürtökkcl teljes kosárt pillantott



meg, és megtetszenek neki a mosolygó szőlő fürtök és 
kérdé a leányzót, mennyi áron adná neki n kosár sző
lőt. A leányzó pedig drágára nem tartván, megalkudott 
vele és monda, hogy követné öt. Követvén öt, mentek 
mendegéltek. inig oda érkeztek vala egy házhoz, mely
nek két kapuja lévén, a hátulsó kapu más utcára szol
gált. És monda az asszony ártatlan hangon a leányzó
nak : Add ide kosaramat, hogy bevigyem a házba a sző
lőt, te pedig várj egy kissé, majd kosaradat visszahozom a 
pénzzel. Az asszony pedig vette a kosarat és elillant 
vala a hátulsó kapun a szőlővel. — A leányka pedig 
várt, várt és várt, de az asszony nem jőve. Benézett 
tehát a házba, kérdezősködvén itt-ott, de az asszonyt 
lel nem találta. Fel nem találván pedig az asszonyt, 
kezdé sejteni, hogy sem szőlő, sem pénz. Kiment pa
naszra és a törvény szolgájával együtt keresték az 
asszonyt, a kosarat és a szülőt. Nem találván pedig sem 
az egyiket, sem a másikat, mint a „Zala" beszéli, az 
érdekes mesének vége szakad. Történt pedig ez a do
log Kanizsán, s az asszony, ki ezt elkövető, bizonyosan 
olvasott arról a híres ezüsttőlvajlásról, a mely történt 
vala Becsben.

— Egy salamoni Ítélet mulattat ja jelenleg a cote 
dóri polgárokat. A „LTogrés de Cote-d’ Or“-nok már 
a minap egy választási rüpiratot küldtek be, melynek 
címlapja Mac Mahont lovou ülve ábrázolta. A lap meg
említve a rüpiratot, u képre ezen megjegyzést tette: 
„le cheval a l’oeil intelligens1, „okos szeme van lónak41. 
Erre a helység törvényszéke azonnal összeült s kisütöt
te, hogy a ló kinézése fölött kockáztatott megjegyzést 
a lovas nyilvános megsértését foglalja magában. Amiért 
is a bölcs törvényszék 500 trauknyi birságra Ítélte a lap 
szerkesztőjét. (Ellenőr)

asz Egy kellő előismeretekkel biró tanonc azonnal 
felvétetik Nánay Lajos könyvnyomdájában.

S z í n i  s z e m l e .

Több mint fél évi szünet után f. hó 20-án 
ismét megnyílt városunkban a Tlialia tiszteletére 
legnagyobb egyszerűséggel berendezett templom 
a jtaja a magyar szin mii vészét kopogtatására ; 
ismét azon megszokott furcsa érzéssel léptük át 
annak keskeny küszöbét, mely mindannyiszor elfog 
bennünket, midőn e sajátságos alkotmány odús és 
a művészet legprimitívebb szükségleteinek semmi- 
kép meg nem felelő leül- és belakja zeniünkbe 
tűnik. Különösen a karzat omladékonysága szülte 
páni félelem nem csoda, ba distrabálja még 
azon hatást is, melyet talán a művészet lenne 
képes nyújtani. A tények ezen rideg logikája által 
meg van tehát : 'g dicstelenül — cáfolva 
s azon paradoxon, nogy Aesehylosnak először 
színpadra léptével a régi deszka színházak összez 
omlottak, s ezen uj korszak kezdetével többé 
nem fa, — hanem kőszinházak építtettek.

A színi saison Rosen Gyula „Egy rósz em
ber11 cimü vígjátékéval, melyet magyarra Vízvári J 
fordított le, vette kezdetét, s már ennek elején a 
megnyitás ünnepélyes hangulatát csakhamar meg
zavarta az ürességtől tátongó terem száraz ásí
tása , mit csak némileg ellensúlyozót a karzat 
meglehetős látogatottsága, mely visszás arány vá
rosunk intelligeutiájának nagy részére nem vet 
valami dicssugarat.

Az előadás kezdetén, midim Gárdonyi a 
színészet rendeltetése és hatása tárgyában irt ér
tekezést „p r o 1 o g k é p“ fölolvasta, nem igen 
látszott meg a közönségen a szia művészet közöt
tünk újra megjelent egyszerű após tolainak viszont
látása fölötti öröm, legalább ha ezt a körülményt 
a kifejezett tapsokból akarnék kft vetkeztetni: nem 
mondanánk igazságtalanságot. Csupán később, a da
rab emelkedettebb helyein ado-tt külső kifejezést 
megelégedésének.

Maga a darab könnyű és cselekinénytartalmas, 
nem érdektelen bonyodalom ma J. több helyen komi
kus helyzettel, s olykor-olykor élénk párbeszédek
kel fűszerezve.

Ami a szereplőket illeti : bár még határozott 
vélemény nyilvánítástól tartózkodunk, általában 
megfeleltek a várakozásnak'. — Csóka mint Bodor 
Árpád fiatal uracs játéka, oly kedvező benyomást 
tett reánk, minőt csak \dy színész jatéka tehet, 
ki szerepét jól átgondolva és átérezve játsza. l g)

' látszik a bouvivant szerepek jó kezekben fognak 
j lenni. —

Gyulai Béla szerepében helyét becsülettel 
j  megállotta, s annyira bclcmclcgedclt szerepébe,
1 hogy azon meggyőződésre jutottunk, miszerint ért 

a fokozatos és árnyalatokkal való festéshez Vár- 
I kövy (Bokros vasúti igazgató) szerepének eredeti 

és igazi zamatot kölcsönzött. Marossynak való
színűleg kedvezőbb tér fog nyilni alakitó tehet
ségének bemutatására. Csókáné (Imiza) szerepe 
sem tartozott a háladatosabbak közé. Leövey Ilka 
haszuálható színésznő lesz, ha játékát nagyobb 
bensöséggel és tisztább hévvel fogja tudni ékesí
teni. Marossyné Sára asszony szerepében lhí tük
rét mutatta az életben gyakran előforduló félté- 
kenykedő és zsémbes hitestársaknak. Farkasné 
fesztelenséggel adta Szigoriné szerepét.

A kezdet nehézsége a játék menetén nem 
nagyon látszott meg, elég korrekt s összevágólag 
folyt az le, s a csekély számú közönség teljes 
megelégedéssel távozott, jobb anyagi jutalmat kí
vánva c komolyan törekvő színtársulatnak.

■— Vasárnap (okt. 21.) a „Csikós11 cimü 
népszínmű adatott, s Tolnay mint népsziumü- 
énekcs mutatta be magát előnyösen a közönségnek.

Itt is bcigazolá, hogy mind játéka, mind da
lai által a közönségesnél magasabb niveaura tud 
emelkedni. Alsó hang-regisztere azonban még is
kolázottságot igényel. A többi ezúttal föllépett 
újabb szereplőket említés nélkül hagyjuk, s csak 
azt jegyezzük meg, hogy a karmester hiánya érez
hető volt, bár az énekkar erősen van összeállítva.

— Kedden bérletben Sardou „A jó barátok11 
cimü ismert vigjátékát adták elő. A helyi szín
házi közönség több Ízben látta már e darabot a 
színpadon : de ily elevenen, összevágólag még nem. 
A mulatságos jelenctekbcu gazdag darab valóban 
is szolgáltató anyagot a nevetésre, ép úgy mint a jó já
tékra színészeinknek : de az mégis adott helyzet ügyes

j  felhasználása teszi az előadás elevenségét, melyre 
; nézve nagy előny volt az, hogy a főszereplők 

mindegyike tudta szerepét.
Gárdonyi Marecat szerepében folyvást jó 

hangulatban tartotta a közönséget, s születve lát
szik lenni az ily Marecat féle alakok személiyes- 
tésére.

Leövey Ilka mint Cecília nem egészcu lát
szik megütni a mértéket, bármennyire igyekezzünk 
is összevonni igényeink különben is szerény vitor
láját. -  Ez nem egyértelmű azzal, hogy ő egy
általában alkalmatlan lenne; csak ne forccirozzon 
tehetségét meghaladó szerepkört. Pedig kár érte, 
egyike legszorgalmasabbnak látszó színészeinknek.

Marossynak mint Vigncuxuak jó napja volt. 
Csóka (Tholosan) ha nem is mesteri, de legalább 
hú alakot hozott a közönség elé. Szigetid Pepi 
ügyes szobaleány volt.

— Csütörtökön adatott „Júlia", dráma Feuil- 
lctt-től. Idegen termék, minden absolut értéket 
nélkülözve; cselckvényt hasztalan keresünk benne. 
Az egész egy közönséges mese, melynek elején 
már tisztában van az ember a végével, mely egy 
ethikai ballépés és bukás következménye ; a két 
első fölvonás üres és haszontalan csevegésből áll.

Csókáné, Leövey Ilka és Gárdonyi szere
pükbe igyekeztek szenvedélyt, erőt és érzést öntoni 
s azon inegnyöződéssel hagytuk el az ismét félig 
sem telt színházat, hogy kár volt ezt a darabot 
nyelvünkre átültetni, s még nagyobb kár, anuak 
betanulására vesztegetni az időt és erőt.

*  *

Apróságok.
* Párbestéd. „No, megint a bajuszodat pedred ?“

— szólt a tükör előtt magát csinositgató férjhez fele- 
aűííc. — „De mi van abban kedvesem ?“ — föleié a tü
relmét .el nem vesztett férj — „ha én néha-néha csupa
tiszteletből meglátom ezt nz erényes és kedves leányt?"
-  ..Ismerem nz d é le  tisztelet te vésőket még az én le- 
ánykoronibol,'1 - mond a tejese. .

* Leány és ára. Fiatal leányok hasonlítanak a
vén órához, mely mindig siet. Higgadt leányok az is
métlő órához, melynél mindig tudja az ember, hogyan 
áll az idő. Piperés leányok a toronyórához, látja az 
ember, de nem kívánja házába vinni. Értelem nélküli 
szép leányok a játszó órához, mely hamar unalmassá 
válik. Fecsegő leányok a zörgő vagy berregő órához, 
melyet meghallgat uz ember, de nem örömest. Elké, 
nyeztetett leányok a napórához, mely árnyék vagy fej- 
kötő alatt semmitsem ér. Tolakodó nők a zálogba tett 
órához, hagyja az ember állani. A divathölgyek a ci
linder órához, mely igen egyszerű. Gazdag leányok 
az aranyórához, hol mindig az arany értékét nézi a- 
ember. Ilá/.ias nők az inga-órához, amely legbiztosab- 
ban jár. Tudós nők a fali órához, mert viselhetlcnek

* Egy vőlegény álma. Bizony mély lehetett! Együtt
volt már az egész násznép, csak egy hiányzott, egy 
lényeges személyiség ; n vőlegény. Futottak érte a cse
lédek, hogy jönne már, mert a menyasszony pirulva 
vár reá. De nem juthattuk hozzá, mert hálószobájának 
ajtaja zárva volt. Kopogtak ; eleinte lassan, aztán erő
sebben. Semmi nesz. Rosszat kezdenek sejteni, mert 
hisz a jámbor cselédek nem tudnak iuég úgy okoskod- 
ni, hogy h vőlegény uem hagyja cserben a nem épen 
ragyogó szépségű, de g a z d a g  arát. Lakatos után fu
tottak, betörették az ajtót, és elképedve látták a vő
legényt ágyában és hallották mély — horkolását..........
Irigylendő egy nyugalom az esküvő napján 1

I r o d a l o m .

- A „Magyarország és a Nagyvilág“ legutóbbi 
száma következő tartalommal jelent meg : Szöveg : Ké
pek az orosz-török háborúból. Álmatlanság. Költ. 
(Karlovgzky Endre.) — Égő sebek. Beszély. (Sziroutay 
Arthur.) Folyt. — Az örökség. Toepfler Emil beszélye. 
Folyt. — Epedés. Sappho. Költ. (Pecz Vilmos.) — A 
kis vörösbegy temetése. (Wohl Stephánia.) — A ter
mészet könyvéből. III. A föld dolejessége. (Kunkéi 
Alajos.) — a  niagara-zuhatag. (S/.okolay IlerminJ — 
Színházak, (r) — Különfélék. — Sakkfeladv. — Kép- 
rejtvény. — Szerk. üzen. Rajzok : Képek az orosz-török 
háborúból: Török czirkáló csapat. Lázadó bolgárok 
meghódolása. Grivicza sánczain a roham alatt.

— Értesítés. Tisztelettel bátorkodom az érdeklő
dő t. c. közönséget értesíteni, miszerint a „Jogász 
Naptár" 1878. évi II. évfolyama e hó második felében 
fog megjelenni. Az idei évfolyam az 1877. évitől, beren
dezését illetőleg, előnyösen fog különbözni, a mennyiben 
benne az összes megyei és sz. k. városi tisztviselők 
elentékeny terjedelmű névsora, valamint számos újabb 
közigazgatási személyek szintén foglaltatvák. Dacára 
e bővítéseknek célszerűbb berendezése által lehetővé 
vált, hogy a naptár vastagabb és nagyobb terjedelmű 
uem lett. Alig szükséges a figyelmeztetést kockáztatnom, 
hogy a naptár ez idén is hivatalos adatok alapján lé
vén szerkesztve, (melyek beszerzése miatt fáradsá
got és költséget nem sajnáltam)a legmegbízhatóbb lesz, 
s kiérdemli azou számos engem megtisztelő elismerést, 
melyekben minden oldalról az első évfolyam alkalmával 
szerencséi valék részesülni. Megjegyzem, hogy ára idén is 
1 frt 50 kr. lesz, s hogy nz előfizetési pénzek csak is 
föbizományosoinhoz Tettey Nándor és társa könyvkeres
kedésébe (Budapest, váci-utca) küldendők, anuak lévén 
átadva kezelés és szétküldés. Becses, sőt fokozott mérvű 
pártolásért esedezve vagyok sat. — Szántó József, köz- 
és váltó ügyvéd.

Üzleti tudósítás.
Baja, 1877. okt. 27.

Hangulat bágyadt. Árak lemenők Bura 10.80, rozs 
7.15,—20, zab 6.80, köles (igen keresőit) 8.80, bab I-ma 
fehér törpe 9.60—76, vörös 8.60, régi fehér 8.60.

Az árak 100 kilogr. után.



D u n  a g  őz h a jó s á t*  tá  r au l a  l 
posta- és személyszállító hajóinak

m r n é v i d  je.
Rajáról Budapestre: Naponként délután » órakor, és azon

kívül napontu, kivéve szerdán, reggeli 1 
órakor.

Bajáról M ohácsra : naponként esti 8 órakor, cs azonkívül liét 
tőn, szerdát csütörtökön és szombaton d. 
u. .'I, szerdán és szombaton reggeli fi 

órakor.
Rajáról Újvidékre: hétfőn, szerdán, és.csütörtökön szombaton 

szombaton d. u. 3 órakor, szerdán és 
szombaton reggeli fi órakor.

Rajáról Zlmonybn: hétfőn és csütörtökön d. u. 8 órakor, 
szerdán és szombaton reggel fi órakor.

Rajáról Oraovára: szerdán és szombaton reggeli fi órakor.
A szerdán és szombaton innét induló 2 
hajó Szekcső állomást nem érinti.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 
E rd é ly i G yula.

H IR D E T É S E  kT

A legbatásosb valamennyi kcserüvlz között
Hatásában az által különbözik előnyösen a többi ismert 

keserűviztől, hogy kisebb adagokban hatásos s hosszabb haszná-

i“ a°Bfakil77utób1' Dr. Leíöcsdorf Miksa tanár.
Valamennyi budai keserGviz között kellemes ize ós jeles 

hatása által tűnik ki : gyomor- és bélhurutnál megrögzött szék
rekedésnél, allmsi vérpangásnál raiaraiut vértolulásoknál, arany
érnél, étvágytalanságnál SV- U C*ári5/tt* a budai küzkói- 
stb' 1877. aug( 28-án. k i t ta u l í i , ház igazgatója.

Különösen az által tűnik k:, hogy enyhén keserű, nem ke! 
lemetlen izü és hogy még hosszabb használat után sem zavarja 
meg az étvágyat és emésztést. 'F 'r"* ám :í tanár és kir.
Budapest,1877. . i*U*. H ű l j l  tanácsos.

A hatás kivétel nélkül gyors, biztos és tájdalom nélküli

tog‘Í877,Dr. Báró LieLísc.els Sc&DZoni, %£££
Készletben minden ásványvíz-raktárban. Nagybani raktár 

Baján: IIERZFCLE) ISEft’KIK urnái. Nyomtatványok stb. in
gyen. A szétküldés! ignzgUiCHngnal Budapesten.
' Rendes adag: egy fél borpohárrai. 3620D

> a Is •: Für ■*. Odor A

j 5SESS? I leden ástam! | ’ SSST 1
í v v í : und in $ ’<OK■>

J  e  « i  «es :aaa. O  '■* •  i " !
clirenvoll, solid, zweclcmiissig, gcsichert, nützlich und angcnelim!Waaren-Agenluren,

F A n R í  K S - D E P O  T S,
W  d f t i r i :  P e t i m b e n

Einfiibrung íu dió chrenden

G e s c h a  f t s - V  e r  b i n d u n g e n
mit dón a c h tb a rs te n  F ilm e n  und e rs ten  In d u s trie lle n  dér österreichisch ungarisclicn Monarchie sind zu 
oireiclien in állón coimnoizicllen, teclinischen Cultur, Industrie, Kunst, Landwirtlischaft und in allén Waaren- 
b ran ch en  l'iir jeden S ta n d  und in jed e in  O rte, Ptovinz und Ausland und sind dera diesbezüglichen Offerte

8 Briel'tmu’ken boizulügen.

MM* €fM0
yon l V s « 3 »  r e n  u. ECísa aifc «E «-•»* gja commissionswoise, auch können

M M
i. BB g «t“ *ÍS Iffölie

sog le ich  auf W a a re n  und L an d o sp ro d u k te  gegeben werden, coulante und prompté Bedienung zusichernd
Allgem. Handels-Agentur fiir Ex- & Import & (Jommission 

L E Ó  Sí I Á I )  E H,
W ien , k iir iiin e r-K in K  I u n d  ve ri. K n rn tn c r s trn s s e  55

4 — 12 (In Wien etablirt scit 1854.)

N A N A Y L A J O S
" ín]y

0

1I " A
(BAJÁN, BÓDOG-TÉR, SCH EIBN ER-féle HÁZ) 

elvállal mindennemű
önálló munkák, röj/iratok, táblázatok, körlevelek, eslcelési-, eljegyzési- e's névjegyek, váltók és köte
lezvények, gyászjelentések, falragaszok sat. izlésteljes és a lég jutányosabb áron való elkészítését.

Továbbá ajánlja
dúsan berendezett raktárát számlák-, szállít átívelek-, községi- és egyéb hivatalos nyomtatványok

ból, bíróságok, ügy véssek ós községek számára.
! ® r  Vidéki megrendelések e. iegptmícsfcisíis s ú-iKáayssabban eszkezSitetsek.

Előfizetéseket elfogad a Előfizetési ü i j :

B  A A“9 9 “  * “■ Negyedévre — — 1 „ 3 0  „
elinti közlinyrc.

Hirdetések a legjutányosabban számíttatnak.
íü

Nyomatott Nánny I<ojós könyvnyomdájában Baját




