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Egy jubilaeum.
Ritka ünnepély.
Aráuylag igen kevés halandónak ju t osztály

részül, hogy egy dicsőén átfutott pálya végén, a 
melyen a sok rög és kavics miatt csak nagy ne
hezen lehetett előre haladni, meglássa nyílni maga 
előtt az elismerés édenónek kapuit.

R itka és annál inkább lélekemelő ünnepély. 
Ilyennek voltunk ma tanúi, midőn a bajai kir. 
főgymnasiumnak érdemekben dús igazgatója : B ándl 
János  25 éves tanári jubilacumát ünnepié.

Reggeli 9 órakor megtelt a gymnasium nagy 
terme a legválogatottabb közönséggel, a háttérben 
a nagyszámú ifjúság foglalt helyet. Most mcgjeleut 
a jubiláns és harsogó éljenzéssel fogadtatott. Az 
ifjúsági dalárda „Szent az érzet" cimü dalt el
énekelvén, az alkalmilag díszített emelvényre 
L atinovits Gábor prépost-plébános ur lépett és 
szépségekben bővelkedő, hatásos szónoklatban emelte 
ki az ünnepelt érdemeit a bajai kir főgymnasium 
körül. U tána Berényi D ániel gymnasiumi tanár 
és hitszónok rhetorikusan fűzött jeles beszédben 
üdvözölte tanártársai nevében is a szeretett igaz
gatót, kartársat és b a rá to t; majd Kardos K ál
mán V III. oszt. tauuló lépett elő és a tanuló 
ifjúság mély kegyelete jeléül gyönyörű ezüst-babér- 
koszorút nyújtott á t a jubilánsnak.

Éljenriadás közt lépett most Bandi János úr 
a kathedrádra és meghatottan köszönte meg a ki
tüntetést. Beszédéből kiemeljük a következőket :

„Mig a szónok nyilvánosan meghallgattatva di- 
csöittetik; az iró müveivel nagy körben szerez ne
vet és megtiszteltetést, sőt a művész még az utószá
zadoktól is kegyeltetik: addig a tanár csak teljesített 
köte lessége érzetében és a jobbak elismerésében ta
lálja jutalmát. A régieknek tapasztalás által igazoltnak 
látszó mondata, hogy a sors haragja és a tanár iker- 
szülöttek, idöközönkint és ma is meghazudtolja magát 
azon nemes tények által, melyek a nagylelküek szere
tőiéből forrásoznak. E kitüntetés nem lehet érdemeim 
jutalma, mert érdemnek csak azt ismerjük el, ami ju
talmat nem kap, nem keres. De én bőven meg vagyok 
jutalmazva azon rokonszenves érzelmek által, melyeket 
nekem itt kifejezni szíveskedtek."

Azután a tanuló ifjúsághoz fordulva ezeket 
mondá:

Földi jólétünk egyik iökiucse az erkölcsi függet
lenség, mely a hitéletünk és munkának, az erénynek és 
szorgalomnak ereje által s7,erezhető meg. Ezen erkölcsi 
függetlenség a nemzetek és egyesek nagyságának forrá
sa. Önöknek erkölcseire és szorgalmára számit a haza, 
önöknek értelmi erötcljességében és érzelmi egységében 
fekszik a haza jövője; önöknek egy szivük és egy hazá
juk van, aki hazát akar cserélni, annak szivet is kell esc 
rélni; legyen szivök minden dobbanása a hitben és er
kölcsben, a tudományban és szorgalomban a hazának 
szentelve; munka tesz szabaddá, munka szerzi meg az 
erkölcsi függetlenséget. — Én már nem, de önök még 
látni fogják a diadalívet, mely alatt a magyar nemzet 
Európa culturnépci élén halacva a keletről jött mű
veltséget ismét kelet felé fogja visszaterjeszteni, midőn 
önök hivatva lesznek megóvni és elővarázsolni lliását 
a hitetlenséget felváltó vallásosságnak; lliását az irtó 
háborút felváltó békés munkának; lliását az olcsó 
hazaíiságot felváltó szeplőtelen jellemnek ; lliását a 
humáuismusnak, amelyben hazánk összes népei egy 
kart képezve, egy éneket fognak énekelni, melyhez én 
zárimámat csatolom :

Imádott hazáin, ini oltárodra hozom
Éltemet! Fogadd cl, mert szírből áldozom!“
A kitünően sikerült beszéd végeztével három

szoros „éljen" hangzott vissza a teremben, és 
midőn a dalkör a „Hymnust" elénekelte, a jelen- 
voltak kivétel nélkül oda siettek az ünnepelt fér
fiúhoz, hogy üdvözölhessék és jobbját megszorit- 

[ hassák. |
Ezután az izr. hitközség küldöttsége (Beck \ 

Soma  mint elnök, Spitzer Sim on  és Schön Antal I 
urakj ta lpraesett üdvözlet közben nyujtá át a ju- ; 
bilárisnak a következő fe lira to t:

„Minden müveit államban, s igy hazánkban is a 
i tanügy azon alap, melyen a társadalom épületét kell 

felemelnünk, ha akarjuk, hogy ezen épület szilárd és 
bármily viszonyok és befolyások ellen ment legyen. És 
ha azok, kik ezen alap letevéséhez egy porszemnyivel 
is járulnak, kiváló méltatást érdemelnek: mennyivel 
jogosultabbak elismerésünkre azok, kik mesteri kézzel 
segítettek az egé«z épület létrehozásán és befejezésén?

Ön, tekiutetes igazgató úr, egy évszázad negyed 
részén, tehát az évek hosszú során át, egész erejét a 
tanügynek szentelte, és ezen téren oly kitűnő érdeme
ket szerzett magának, melyeket mi e korlátolt helyen 
felsorolni képteleneknek érezzük magunkat. Szép és 
dicső pályáján egész nemzedékek java volt önnek kezei
be letéve, és ön példaszerű buzgalommal, ernyedetlen 
iparkodással és nemes hivatásának egész odaadásával

vezette e nemzedékeket az életpálya biztos kikötője 
felé.

Ön azon intézetet, melyet a magas kormány bölcs 
belátással önnek vezényletére bízott, a teljes felvi
rágzás ösvényére terelte ; mintaképe a tanároknak,..wr---. 
ifjúságnak nemcsak lelkes tanítója, de egyszersmind 
szeretett tanácsadója is volt.

Ifa 25 évés működésének idejére visszatekint, keb
lét bizonyára a megtett kötelesség szivet emelő érzete 
fogja el bennünket pedig azon jogosult büszkeség, 
hogy városunk oly férfiút vallhat magáénak, ki a leg
szentebb ügy körül felejthetetlen érdemeket szerzett 
magának.

Ma, midőn negyedszázados jubilaeumát ünnepel
jük, midőn tanártársai, barátai és tanulói az elismerés 
koszorúját teszik homlokára, mi sem mulaszthatjuk el, 
ez ünnepélyes alkalommal őszinte szerencsekivánata- 
inkkal tekintetes Igazgató úr elé járulni, azon óhajunk- 
uek adván kifejezést, Miként a mindenható önt mind
nyájunk örömére az emberi kor legvégső határáig ta rt
sa meg!" * * *

Este 8 órakor díszvacsora volt 150 teríték
kel a „Bárány" vendéglő nagytermében. O tt volt 
a város szine-java és a vidékről is számosán érkez
tek az ünnepélyre. Tóth K álm án  orsz. képviselőnk 
is megszerencséltetett látogatásával.

A színpadon játszott a zenekar, a teremben 
pedig a legkedélyesebb hangulatban folyt a disz- 
lakoma. 9 óra tájban vették kezdetüket a pohár- 
köszöntések. Ritkán hallottunk szebb és szellem- 
dúsabb felköszöutéseket, mint ez este. Első volt 
a jub ilá r is , ki a királyra emelte poharát. U tána 
D r. Lemberger Uenrilc a következő classicus to- 
asztot mondotta, melyet mély csend és figyelem
mel hallgattak :

Si licet Ausóniae patriis subnectere verbis
Verba, mihi fás est hocce die, hocce loco.

Ex quo doctiloquas Latii vox Pannónia oras 
Liquit, ut indigenis cédát avita sonis ;

Reptilis, ut duro torpens sub tegmine testae 
Cochlea, quae tangi roboris orba pavet,

Perreptat segni iuvenum sacraria gressu,
Vix ductans vitae stamina parca suae.—

Jam, quid me moveat geminatos promere versus, 
Dicam : vos verbis annuitote meis.

Illuxit festiva dics, bene congrua votis,
Queis decet aeternos sollicitare Deos;

Queis decet et puerúm, iuveuumque virűmquc 
catervam,

Quam Musao studiis excoluere suis.
Quina winisterii iám solvit lustra molesti,

A  »Baja« tárcája.

B Á N D L  J Á N O S
főgymnaslunii Igazgató-tanár úrhoz

25 éves jubileumára.
Huszonöt év óta szolgálsz egy szent ügyet, 
Tenmagadat ennek egészen átadva.
A hős egyszerre hal, mig te életedet 
Naponkint fogyasztod szüntelen fáradva.
Ezt a hosszú pályát elejétől végig 
Oyöngyükkel hinték be hulló veritékid.

E hosszú munkáért legyen most jutalmad 
Egy napi örömben és elismerésben !
Aztán újra kezdd cl régi fáradalmad 
S folytassad mint eddig verejtékezésben. 
Tanitványid hosszú sora országszerte 
Üdvözöl s áldást kér érdemdús éltedre.

Én is, a ki egykor gondjaid neveltem,
(Ah oly reménytelen volt bús ifjúságom !)
Ki örömrózsákkal nem kedveskedhettem 
Tövisekkel bőven behintett pályádon :
Most férfi koromban gyenge rózsák helyett, 
Hálám füzérével köritem fejedet l

A kétes jövendőt előre nem látod,
Nem tudni: kiben lesz szivednek vigasza ?
A fényben kelt napnak volt már bús alkonya, 
Mig borús reg után derült dél ragyogn.

Boldog tanár, aki látva e küzdelmet, 
Mondhatja: „Én adtam a vértet kebledre.
Az erény iránt én öntöttem szerelmet 
Minden jóra, szépre fogékony szivedbe !
Ha fény környezi föd' s ragyogsz dicsőségben, 
E dicsőségedből nekem is van részem !"

Mig a bukottakra szánakozva nézhet 
S mondhatja : „Oh azért hulltatok örvénybe, 
Szavamat, példámat mert nem követtétek I 
Bukásotok szánom, de más felel érte. 
Előttetek én az erény útján jártam,
Célhoz jut az, aki nyomon jön utánam I"

A R A > Y V  0 R.
Áltól jelesben derül fel a/, érdem, ott sűrűbb a veszede- 

lcm s mennél nagyobb fénynyel tündüklik az erkölcs, annál ke
vésbé bátorságos. — M c t a s t a s i o .

Érthetetlen minden szerelmes annak, n ki hidegen, a sze 
telem Ígérő vidékein kivtil, csuk természetesen lát és hall. — 
K á r m á n.

Az emberek jellemét az idő teheti jobbára, épen úgy 
mint az olvasztó próháru teszi a léinek minőségét, a mennyiben 
elkülöníti a tisztátlanságot, széjjolszórja a felületes csillogást 
és a valódi aranyat tisztán ós fénylőn hagyja hátra.

A nőket nyíltsággal nem lehet megnyerni; ük — ha gjő- 
zclraük biztos — közönyösekké le,znok. Feszültségben kell őket 
tartani: ekként fejük ki náluk az érzelem — B ah  el.

Az élet hosszú azoknak, kik nem tudják felhasználni a 
pcrczekct, — rövid azoknak, kik eltókozolják az órákat.

Koszorú a végetlen szerelem s a bizalom azurszalng rajta, 
I mely szorosan összetartja virágait; s ha ezt elvágja irigyen a 

gyanú férge, egyenkint hullnak el a füzér lombjai. — T ó t b 
F e r e n c  z.

1 la a jiénz értékét tudni akarod: menj és kérj kölcsön.

És ily tanár vagy te, érdemtcljcs férfi!
Büszkén tekinthetsz át huszonöt éveden.
Még eddig engedjen a jó Isten élni !
S még ennyi áldása ragyogjon élteden !
S ne csak itt a földön ismerjék érdemed,
Oda fönn is dicsfény köritse lelkedet!
Kalocsa, 1877. okt. 31.

Szülik József.

Oh szeresd, szeresd a gyarló ifjúságot,
Jó szived Jegyen, ha megbotlik, támusza 1



Cui vaga Gymnasii lóra tenere dátum:
Aüt raro placidis scopulosum stat maré ventis,

Ki raro iimnotis sternitur aequor aquis ; 
Utque procellosas valido versare tridente,

Et modo languentes exstimulare iuvat:
Sic quoque compressisse animos, fregisse protervos 

Congruit, ut íluctus continuisse feros. — 
Nec lacili pede curpit iter, nec strata viarum 

Metatur, iuvenum qui regit usquechorum: 
Hunc, ubi mox rapidis properus male passibus 

Eurus,
Ocyor et iaculis, corripuisae parat;

Hunc — 8timulisfacilem, — leutiscompescerefrenis, 
Viribus baud cuuctia conveuit iste labor! — 

Ergo, ubi quiuque gravis complesti lustra uegoti, 
Signifer octonis irreprehense scbolis,

Carmiue Tu nostro semper celebrabere, — donec 
A meliore Tuus vate canetur bouoö l —

B ándl rögtönzött és szintén latin nyelvű 
toasztban köszönte ineg a tudós orvos felköszön
tését. Ezután D r. M argalits Ede  fögymn. tanár 
szó lo tt:

„Nagy férfiakat a gondviselés áldáskép ad az 
egyes nemzeteknek, hogy lángelméjük fényével utat 
mutassanak nekik, melyen haladva a jólét, nagyság és 
boldogság magaslatára emelkedhesseneka magyarok i 
istene e tekintetben különösen kitüntető Árpád nemze
tét, mert ha végig tekintünk történelmünk lapjain, nagy

B udapestről: Berecz Antal, Holub, Köpe9iiy, 
Kürcz, Túry Imre, Kanyó Lajos, Corzan-Aven- 
dano, Szarvas Gábor, Rónay István orsz. képv., 
Ivánovics Iván, Dőry László ; Apatinból : Bodnár 
Imre közjegyző ; K alocsáról; Schwcit.zer, a t.heo- 
logia tanára ; Újvidékről: Paulilc, Kopper, Bod
rogi ; K assá ró l; Ferenczy József; Fehértemplom
ról : Töreky G ábo r; Bécsből: Stein V ilm os; 
Zomborból: ltadics György gymn. igazgató, Dikus, 
Garay, Kovácsics, Meri, Szohl, Schauer. — Ezen 
sürgönyökön kívül, melyek egyike (Bodrogi-é Új
vidékről) derült hangulatot keltett s igy hangzik: 
„Paedagogia tcnsasszonynyal ünnepelt ezüst-lako
dalmához legőszintébb kívánságainkat. Éljen bol
dog házasságban az aranyig, legjobb egészségben 
és erőben !" - -  számos üdvözlő levél érkezett, a 
többek között Borsodi és Katymóri Latinovits 
Illés nagybirtokostól, Gauzcr János kéméndi espe
restől sat.

És ismét megindultak a felköszöntések, melyek 
közül kiemeljük D r . Loeioy Mór-ét, ki lelkes 
szavakban egykori ta n á ra : Csamáry Józsefre; 
Sam u  József képezdei igazgatóét, ki a ju b ilá n sra  ; 
D r. M argalits Edéét, ki igen ékesen a lánglclkii 
főpásztor : lla y n a ld  Lajos kalocsai érsekre ; Olay

számmal látunk ily szellem óriásokat kimagaslani, 1 Lajos ügyvédét, ki a ju b ilá n s  családjára. : Szondi/ 
ij Mózesekként cső- j M átyás kir. albiróét, ki a bajai gymn- tanárikik nagyságuk varázsvesszejével uj 

dálatosau vezényelték nemzetünket a századok kietlen 
és rögös sivatagjain keresztül.

Midőn a legújabb korban Európa müveit nem
zetei óriási léptekkel haladtak elő a civilisatio pályáján , 
és nemzetünk, mások hibái folytán, e téren hátra- | 
maradott ; köztünk egcsz sorát látjuk a jeles férfiak- ' 
nak feltámadni, kik magasan lobogtatva a haladás 
zászlaját, nemzetünk műveltségét óriási léptekkel vit
ték előbbre; ily gondviaelésszerü szellem volt a tauügy 
terén világ hírre emelkedett halhatatlan Eötvösüuk, 
ki átértve, sőt tolmácsolva korunknak szollemét „a 
XIX. század uralkodó eszméiben11 utat mutatott nem
zetének s a modern társadalmat mozgató összes eszme- , . , ,
két felkarolva ragyogó tollal irta körül a követendő i igazgató tanárnak . 
irányt. — A nemzet e nagy szellemet a vallás és 
közoktatásügyi miniszterség magas polcára helyezte, 
hol a célszerű népoktatást, a középtanodák reformját 
és az egyetemi tanszabadság létesítését tűzte ki mun
kás élte feladatául: de az ádáz halál korán ragadta 
öt el a nemzettől, azonban a már megtörő szív sem 
feledkezett meg eszméitől, melyekkel nemzete ügyét 
előbbre vinni reményletto, mert „Végrendeletében11 igy 
szól:

Ha majdan átfutottam 
Göröngyös utamat 
S hova fáradtan örök 
A sir nyugalmat a d :
Márványszobor helyébe 
11a feumarad nevem,
Eszméim gyözedelmc 
Legyen emlékjelem I

A jelen alkalommal e nagy férfiú utódjára eme
lem poharamat, ki halhatatlan Eötvösünk végrendeletét 
teljesítve „Eszméinek" a tanügy terén gyözedelmet 
szerzett és ez Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi 
miniszter ür ö nagyméltósága, ki a célszerű népoktatás,

karára  és Berényi Dánielét, ki a jelenlévőkre 
ürité poharát.

* **
Az ünnepély véget ért. De akik látták, 

sohasem fogják elfeledni. A jubilaeum Ünnepélye 
világos tanujele volt annak, hogy az érdem mél
tánylásra talál.

Az érezszobor nem daczolhat az idővel ; de 
az igazi szeretet emlékszobra örökké él a szivekben. 

Ily  emlékoszlopot emelünk mi az ünnepelt

Az utakról szóló törvényjavaslat.
Az „U j  v i d é k “ ezen cim alatt igen figye

lemreméltó cikket közöl és azt Bácsmegye ország
gyűlési képviselőihez intézi.

Miután a cikk tartalma megyénkre nézve 
kiválóan fontos, sietünk azt olvasóinkkal meg
ismertetni :

A  közlekedésügyi miniszter előterjesztette a 
törvényhozó testületnek az utakról, vagyis a köz
munka szabályozásáról szóló törvényjavaslatot, 

j mely szerint az utépités ügye országszerte egyen- 
f lő elvek alapján lesz törvény által szabályozandó. 

Hogy e javaslat minél előbb törvényerőre erael-
középtanodák reformja és az egyetem emelése által, ! , , , . .  ... , . . . ,,,, , „„

icsö elődjének nemzetmentó eszméit megtestesítette j kedend, bizonyltja a belügyminiszter néhány na
pos törvényjavaslata is, mely a megyei mérnöki

dicső elődjének nemzetmentó eszméit megtestesítette 
s igy annak ércnél, márványnál maradandóbb, díszesebb 
emléket állított, önmagának pedig a nemzet elisme
résére méltó jogcímet szerzett, s nevét Klio, a tör
ténelem komoly szavú múzsája, nemzeti életünk év- ■ 
könyveibe ragyogó Jbetükkel fogja feljegyezni.

Úgy hiszem minden magyar szív érzelmeit tol- j 
mácsolom, mely a Kárpátoktól Adriáig dobog, midőn i| 
kívánom, hogy a magyarok istene Trefort Ágoston úr j 
ő nagyméltóságát, br. Eötvös József méltó utódját és í| 
eszméinek megtestesítőjét még igen soká éltesse!" ij

herényi D ániel Mészáros N ándor  tanodái ■ 
főigazgatóra, Szutrély L ipó t ügyvéd a bajai gymu. jj 
derék tanári karára , Korány-Scheclc Vince fő- ij 
gymnaaiumi tanár az éló magyar népköltők leg
e lejére  : Tóth Kálm án  szeretett képviselőnkre 
ürité poharát.

Szűnni nem akaró éljenzés követé a kitűnő 
képzettségű és közkedveltségü ifjú tanár szellem
dús toasztját.

Most Tóth Kálm án  beszélt Ifjúkori reminis- 
centiákat adott elő a neki sajátságos pattogó hu
morral, úgy hogy előadását a percekig tartó de
rültség miatt gyakran kellett félbeszakasztania. 
Felhasználta azután a kedvező alkalmat és válasz
tóinak intelligentiája előtt kifejté nézeteit a ma
gyar önnálló bankról. Beszéde lelkesítő hatást 
keltett. Zárszavában felhívta a gyülekezetét a 
török sebesültek segélyezésére és alig 10 perez, 
alatt körülbelül 110 forint gyűlt össze e humá
nus célra.

Közben a szélrózsa minden irányából érkez
tek az üdvözlő táviratok, melyeket Szutrély István  
tanár olvasott fel. Első helyen megemlítjük a 
kitűnő főpap : lla y n a ld  Lajos  kalocsai érsek ő 
excellentiáét, ki ezt siirgönyzé Budapestről:

„A derék keresztény tanférfiut 25 éves tanársága 
jubilaeumán üdvözli, hosszú életet, áldásos működést 
kivén a kalocsai érsek."

Sürgünyöztek Berlinből: Dr. Naschér Sim on  
jeles hazánkfia, a jubiláris egykori tanítványa;

állomásokat a f. év végével megszüntetni s az 
ide vágó ügyeket az állami építészeti hivatalokra 
ruházni készül.

Azt hisszük, nem szükséges fejtegetnünk, 
hogy a fentebbi s különösen az utakról szóló tö r
vényjavaslat mily fontos reánk nézve úgy köz- 
gazdasági szempontból, mint a nemzeti vagyont 
ille tő leg ; legkevésbbé szükséges ezt nézetünk sze
rint, bácskai embernek fejtegetni, k i^ha pár hét 
múlva kiindul lakhelyéről, nyakig úszhat a sár
ban. Nagyon it t van hát az ideje, hogy az ut
épités ügyéhez, melynek fejlesztésére közel 40 éven 
át majdnem semmit sem tettünk, komolyan hoz
zá lássunk.

A  törvényjavaslat azon alapeszméjét, mely 
szerint az utépités ügye országszerte egyenlő el
vek alapján rendezendő, egészen helyeseljük ; az 
eddigi rendszertelenség, szétágazó kapkodás, pénz
kidobás és temérdek vonó- és kézierő céltalan 
clprédálása meg fog szűnni, legalább reméljük, 
hogy meg fog szűnn i: mert mindenféle útnak 
meg lesz a maga gazdája s mindegyik jól 
karban tartására, fejlesztésére meg lesz a biztos 
közeg az állami építészeti hivatalban, mely c te 
kintetben kötclcsségszcriilcg felelős s a közi
gazgatási bizottság utján első sorban számadásra 
vonható. Az említett törvényjavaslat szerint t. i. 
az utak három osztályba soroltatnak. Lesznek 
ugyanis állami, törvényhatósági, tehát megyei 
és városi, s végül községi utak. Az elsőkről nz 
á ’dam ; a  második csoportban levőkről a törvény- 
hatóságok s a községi utakról, illetőleg azok 
fenntartásáról a községek tartoznak gondoskod

ni. Látni lehet ebből, hogy a törvényjavaslat 
közlekedési rendszerünket egész egyetemében fel
öleli s annak kifejlesztésére az állam, törvéuyha- 
tóságok és községek speciális érdekeit egyaránt 
szem előtt ta rtja  s mind háromra nézve a ter
mészetes tényezők munkaerejét veszi igénybe egy 
az államnak, mint a törvényhatóságnak s ebben 
a községnek is felelős felügyelet mellett, melyet 
az állami építészeti hivatal gyakorol. Tehát nem 
áll azok aggodalma, mely szerint a sokféle gaz
da között majd megint csak o tt maradunk, a hol 
most vagyunk. Gondoskodni fog mindenki a ma
ga útjáról s a mennyiben ezt nem tenné: o tt lesz 
az állami mérnök, ki a nctáni mulasztást tö r
vényadta jogánál fogva helyrehozatja. Mi tehát 
az állami felügyeletet teljesen helyeseljük, sőt 
szükségesnek tartjuk az eddigi tapasztalatok után s 
ekkép közlekcdésügyünkben oly lépést látunk, mely 
jelentékeny haladást jelez s nagyban elő fogja 
mozdítani anyagi haladásunkat.

Az állami utakat ezúttal mellőzve, a tör
vényhatósági és községi utakra nézve ezen túl is 
a kézi és vouerő felhasználása s ezek egyrészének 
készpénzben leendő megváltása fogják a feutartás 
eszközeit szolgáltatni.

(Vége következik.)

Baja, 1877. november 2.
A közbiztonság hiánya vidékünkön ismét oly meg

rendítő alakot kezd ölteni, hogy méltó tárgyat nyújt 
egy komoly elmélkedés anyagára.

Az Angyal Bandik, Zöld Marcik, Sobrik, Patkók 
és Rózsa Sándorok ismét rettegésben tartják Baját és 
vidékét, s jaj annak, kire ezen saskeselyük lecsapnak. 
Jog és ársadalmi rend már már megszűnik, s ma 

j  holnap oda jutunk, hogy nincs védve személyünk, nincs 
védve vagyonunk.

Egymást éri a sok postarablás gyilkosságokkal 
párosítva vidékünkön, s mégis mit tapasztalunk V Alt, 
hogy még csak gondolkozóba sem ejtette ezen szomorú 
állapot az illető köröket.

Az absolutistikus korszakban legalább egész vadá
szatot tartottak az ilyen rablók ellen, kik kiváltak a 
társadalomból : most nincs a ki zaklassa őket, s még 
csak azt sem dalolhatják e l :

Ila & szolgabiró zaklat,
Lopok neki négy szép lovat,
Behajtom az udvarára,
Még meg is ki vacsorára.

Szabadon űzik gonosz és rettentő mesterségüket, 
s két három elvetemült gaz keztyüt dob a társadalmi 
rendnek, a jognak, a törvényeknek, s a hatalom némán 
s tétlenül, mondhatni összefont karokkal nézi ez üzel
meket.

Valóban ázsiai állapo'.ban élünk, mintha a rend
őrségi elnevezés még szótárilag sem ismertetnék.

Hiába kiáltunk orvoslásért, hasztalan verjük félre 
a harangokat: nincs segítség!

A municipiumok mentegetik magukat, hogy ön - 
erejükből nem képesek elegendő számú és erejű rendőr
séget szervezni és föntartani : a kormány pedig nem se
gélyezi; — ellenben a kormány visszahárítja a vádat, 
s ekként a két szék között csakugyan a pad alá esünk.

Ezt tovább tűrni nem lehet. Valami expedienst 
mégis csak kell alkalmazni azon polgárok személy és 
vagyonbiztonsága megmentésére, kik vérükkel izzadják 
ki azon adót, mely már már a tökét fenyegeti.

Legyen ez a kisegítő módozat királyi teljhatalmú 
biztosság vagy statárium ; mindegy ; a fö dolog most 
az, hogy a z o n n a l  történjék erélyes intézkedés.

Nem vagyunk barátai a rendes törvényhozási el
járás mellőzésének ; hanem jelenleg a „salus raipublicae 
suprerna lex esto."

L e v e l e z é s .
Nemes-Militics, 1877. oktobprhó

A kies telecskai dombokról sietek bemutatni 
egy családot, mely eddig tenger fenekén rejlő 
drága gyöngy gyanánt el vala rejtve az emberi 
szem elől, de melyet a háladatosság szép erénye 
ügyes búvárként kegyelettel fe lve tt; és a 80 éves 
hosszú életnek érdemeit egy „netelejts" koszorúba 
fűzve, a szerénykedés piruló fátyolát leleplezte.

Id. Nagy Lajos nemes-militicsi földbirtokos 
úr é3 neje Kocsis Anna úrnő képezik jelenleg 
Bácskában a közbeszéd tárgyát, kik oct. hó 5-én 
tárták aranymenyegzőjüket.

Gyenge toliammal nem merek vállalkozni azou 
jótétemények ecsctelésére, melyeket az emberiség 
c folyton boldog házaspárnak félszázados cgyütt- 
létéből merített. Úgy látszik a házasság e tisz- 
letro méltó párnál szentségi remekké lett, kik 
nem csak egymást boldogiták, hanem az embe
riség boldogitásában is vetekedtek egymással. 
Büszke lehet nemes községünk, hogy ily családdal 
dicsekedhetik, melynek példájából megtanulhatta



mint kell a házasfeleknek egymást megbecsülniük; 
megtanulhatta, hogy nem az a jó  honpolgár, ki 
mellét diilesztve — szóval győz, hanem lei élethi
vatását tényleg végezve hazája iránti kötelmeit 
mindig első siet le rón i; sokan megtanulhatták 
e házaspártól, hogy az az igazi felebarát, ki nem 
számításból, hanem ott segíti embertársát, hol 
saját érdeke legkevésbbé számíthat előnyre.

Az ünnepély következőleg folyt l e :
F . hó 7-én délután 4 órakor kilenczszer dör

dültek el a mozsarak, jelezvén, hogy másnap ná
lunk nagy ünnep lcend. A hatalmas jelre a nép 
apraja-nagyja megjelent az ünnepeltek háza előtt, 
a  honnan örömujjongás közt elővezettetett a fölsza
lagozott 5 mázsás szarvas áldozat, mely most a 
másnapi ünnepélyre elkészíttetett.

8-án délelőtti 9 órakor újra borzongott a 
büszke Telccska az ágyuk morajától, mely jeladás 
egyúttal a nép meghívója volt az ünnepélyre. — 
Százak éljenzése közt templomba érkezett a nász
nép, mely a község összes lakosságából és a mesz- 
sze vidékről idefáradt vendégekből állott.

Valóban megható volt az emberre, midőn a 
részrehajlatlan idő által kifárasztott szemekből ol
vasta a lelki nyugodságot. Az ember keblét 
édesen érinté valami szentebb érzet, midőn az 
aggkor redőiből kisugárzaui lá tta a boldogságnak 
ama folyton viruló reményeit, a melyeket csak az 
egyenes lelkek szoktak élvezni.

Szt. mise után főt. Széchényi Jenő címzetes 
kanonok s helybeli plébános úr remek beszédet 
ta rto tt ez alkalomból. Elmondá a többek közt, 
hogy az ünnepelt házaspár iránt az egész község 
a legnagyobb hálával tartozik, mert a község szü- 
kölködői, ha kétségbeesésükben sehol segélyre nem 
találtak, it t  arra mindig bizton számíthattak ; 
az árvák, ha az egész világtól elhagyatva voltak, 
a jó „Lajos bácsidnál oltalomra találtak, úgy, 
hogy háza valóságos árvamenháznak ismertetik.
—  Gyermekekkel nem áldattak meg, de ez nem 
hozta őket zavarba, mert a község árváit mint sa
já t  gyermekeiket fogadták és örültek, ha méh- 
szorgalommal gyűjtött nagy gazdaságukból az ár
vák neveltetésére költhettek. -  És hogy ezek 
mind tények, bizonyiták ama hála érzetből könye- 
ző szemek, melyek minden oldalról oly meleg sze
retettel tekingettek a község árváiuak eme szü
leire.

A  szt. frigy megújítása után — örömdal és 
éljenzés közt haza ment a megszámlálhatlan so- 
kaságu násznép. A  háznál a meghívott vidéki és 
helybeli előkelő férfi- és nővendégekre 200 tér iték 
várt. Az udvaron végig csinosan kiállított sátor
nak áldásdús asztalai fenhangon hirdetők a házi 
úr magyar vendégszeretetét.

Az utcán a nép számára 5 nagy bográcsban 
főtt a paprikás és a bú elfelejtésére 5 darab 6 
akós hordóbor hengerittetett ki. — A hullámzó 
tömeg közt csak úgy pezsgett a vidámság. Szólt a 
sok banda: képviselve volt i t t  minden zenenem
— a hegedű varázshangjától az altató duda egy

kedvű melódiájáig.
De a sátor válogatott publikuma sem hát

rált a jó kedvben. Egyik ékes toaszt a másikat 
követte. Ezek közt kiemelendő a Széchényi Jó 
zsef zombori kir. törvényszéki elnök ur által mon
dott, melyben az ünnepeltek érdemeit a haza és 
az emberiség szempontjából élénken sziuezte. — 
Kétszer is felszólalt Kozma László ügyvéd úr, ki 
a szónoki művészet mesterének mutatta be ma
gát. K ivált midőn a házi ur beleegyezésével —
& török fezt fejére téve, kezdte magyarázni, mi 
érdek köt bennünket a török testvérekhez. A  je
lenet meglepő volt. A  török sipka látása, a mű
vészi előadás úgy megragadta a kebleket, hogy 
egy negyed óra alatt a török sebesült testvérek 
segélyezésére 112 frt lón összeszedve.

A  gyermekek emlékére az ünnepeltek pénzt 
szórtak, mely mulatságos testmozdulatokra adott 
alkalmat.

Este felolvastatott 11 sürgöny : Gromon 
Dezső íőispáa, Lovászi alispán és több neveze
tességektől, kik hivatalos teendőktől akadályoztat
ván, ez ünnepélyrőli sajnálatos elmaradásuk okát 
tudatták.

Nem szabad megfeledkeznünk a 3 jelentőség- 
teljes transparentről sem, melyekkel az ünnepei
teket az egyik násznagy, Széchényi József elnök 
ur lepte meg, melyek este kivilágittattak, és a 
másik násznagy által, a jeles szónoki tehetségé
ről ismeretes Pál A ntal kiérdemült alispán úr 
által értelmeztetlek.

Míg ez idekünn az ablakok alatt tarto tt, az
alatt a fényes sátor alatt az ifjúság táncban buz- 
gólkodott és talán most is buzgólkodik, ha a 
másnap reggeli eső nem figyelmezteti, hogy végre 
is „minden múlandó, mi az ég alatt", de ez

ünnepély emléke maradjon meg évek hosszú során 
át, és a jövő nemzedék imádkozzék, hogy :i T e
remtő adjon minden időben, minden község árvái
nak ilyen szülőket, milyenekkel jelenleg N.-Mili- 
tics árvái dicsekedhetnek.

Az ég áldása szóljon e megújított szent 
frigyre, hogy még sokáig jótetteket gyümölcsöz
zön az emberiségnek!

K -C ll  J - s .

Különfélék.
MJT Lapunk t. c. előfizetői tisztelet

től felbérelnek eló'llzetéselk mielőbb- 
megújítására, nehogy a szét küldésben fen- 
akadás történjék.

A szerkesztőség.
— Halottak estéjén ájtatos közönség töltötte be 

a sirkerteket és a hulló eső dacára a kegyelmesen dí
szített sírok fényben úsztak a sok gyertyaláng, lámpák 
és mécsesek világában. A vallásos kegyelet fűzi az élő
ket halott kedveseikhez s ha a hant mellett állva, ön- 
kónytelen is azon gondolatra jutnak, hagy „rövid az 
élet, örök a sir‘% bánkódó keblük megnyugvást talál a 
természet örök és rendithetlen törvényében : „Minden 
múlandó."

— A kunbajai templomseentelén ünnepély igen
díszes közönség részvéte mellett folyt le múlt vasárna
pon. Dr. Haynald Lajos kalocsai érsek és id. br. Rudics 
József ö nagyméltóságaik iránti tisztelet, vallásos buz- 
góság és ebből kifolyó kötelességérzet számos világi és 
egyházi notabilitúst indítótt az ünnepélyem megjele
nésre. A báró ur szép műveltségű fián és vején gr. Sza- 
páry-n kívül megyénk főispánja, a Vojnics, Kovacsics 
és Latinovics nemes családok több tagja, a szabadkai 
és bajai prépost urak, a zombori apát ur és más egy
házi diguitariusok három egyházmegyei kerületnek 
csaknem összes papságával hathatósan emelek a szer
tartások magasztosságát a ténykedő Főpásztor mellett. 
A szentelési szertartások végeztével érsek ö nmltga 
ékes szavakban fej ezé ki b. Rudics ö excellentiájának 
mint kegyurnak, az egyház és a nép háláját azon ue- 
meskeblü áldozatkészségéért, melylyol a négy év óta 
épülő templomot végkép befejezni, tökéletesen felsze
relni és mintaszerűen feldíszíteni méltóztatott. Kenet
teljes szavakban értelmezé azután temérdek népsokaság 
előtt a szertartások jelentőségét, kiemelvén különösen, 
miként kell lelkünket a jó cselekedetek és erények kin
cseivel úgy felékesitenünk, a mikép ezen uj templomot 
díszesen felékesitve látjuk. Kedves élvezetet nyújtottak 
— mintegy ötven terítékű diszebéd alkalmával — a 
fenérintett jeles férfiak szellemdús felköszöntései is. A 
délig tartó functiók a különben is gyengélkedő föpász- 
tornak testi erejét csaknem kimerítették, de meg nem 
törték. A délutáni isteni szolgálat után az ottani isko 
Iákat is uieglátogatá, hogy a serdülő nemzedék is ré
szesüljön a jó atya áldásában. A diszes vendégsereg és 
az összes nép üdvkivánata kiséré ő nagyméltgát, midőn 
este felé a báró ur fogatján Szabadkára s onnan a fő
városba távozott. p f

— - Merész postarablási merénylet történt ismét f. 
hó 1-én csütörtökről péntekre menő éjjel körülbelül 11 
óra tájban Bikity és Almás között majdnem ugyanazon 
helyen, hol néhány héttel ezelőtt, midőn két emberélet 
is esett áldozatul. Most ismét mind a kocsis mind a 
kísérő honvéd meglövettek és életveszélyesen vannak 
raegseb .-sitve. A lovak azonban a lövésekre megszilajod- 
tak és Almásra rohanván, a rablást meghiúsították. 
Ugylátszik, hogy egy es ugyanazon banda rendszeresen 
működik itt vidékünkön, félelembe ejtve személy- és 
vagyon biztonságot. A tettesekről semmi nyom.

— Színház. Szerdán (nov. 7.) a török sebesültek 
javára a „Három kalap" ciraü igen mulattató vígjá
ték kerül színre. A derék és ügybuzgó igazgatót a mű
kedvelő társulat elnöksége hathatósan támogatja a 
nemes cél sikeresitéséro; a közönség pedig — remél
jük — nem fog hátra maradni. — Szombaton (nov.
10-ón) pedig C s ó k á n é J u l i  a asszony, kedvenc 
drámai szendénk jutalomajátéka lesz, mely alkalom
mal „Tündér Ilona", Szigligeti színmüve fog előadatni. 
Kívánunk neki zsúfolt házat.

— Hymen. Bezdáu város köztiszteletben lévő al
jegyzője, T i p r o v á t z F e r e n c z úr m. hó 28-ón 
eljegyezte S k á l a  A n t ó n i a  kisasszonyt, Skála 
Béla bájos és szeretetre méltó leáuyát Mouostorszegről. 
Sok szerencsét e frigyhez.

— A kövezed vám és helypénzszedési jog bérbe 
adására nézve hozott közgyűlési határozat a belügymi
nisztérium által feloldatván, uj árverés tartása rcndol- 
tetett el, s ezzel a dolog a helyes kerékvágásba telel
tetett.

Nyilvános nyugtázás. 1877. okt. 24-én tartott 
dal-estély alkalmával a bajai dal-egylet részére felülfi
zettek : Latinovits Gábor prépost úr 4 frt GO kr, Szut- 
rély Lipót úr ö frt, Rankovits J. úr 1 frt, Varga János 
úr 1 frt, Puck István úri40 kr, Dr. Sztrukák István úr 
40 kr, Langenbacher József úr GO kr, N. N. 20 kr, N. 
N. 20 krt. — Fogadják nevezettek tanúsított jóakara
tukért a dal-egylet ős/.mtvköszönetétj és forró háláját.— 
Borza Nándor, dal-egyleti elnök

— A Piluszanovits-féle házat Fischer Samu föld- 
birtokos 52.002 írton vette meg.

Heküldetett. Dinoin-dánoin ciin alatt a „Baja" 
hasábjain megjelent közlemény valamely oly éji kóborló 
furcsaszentnok lázas képzelődéséből eredhetett, a ki 
azért látta a kolostori köszönteket megmozdulni, mivel 
maga a zárda meghívott vendégeinek sorából kimaradt.

A sorok közt ezt árulja el maga a közlemény, mely 
nem komoly erkölcsi bírálat, mint inkább gúnyolódás 
akart lenne — Igenis volt a kolostorban installatio és 
névnap alkalmából zene melletti mulatság, melyben a 
városi hatóságnak és kir. járásbíróságnak élén állók és 
nehány világi és egyházi férfiak vettek részt, kik a de
rék zárdafőnök szívélyes fogadása mellett kedélyesen 
töltöttek el néhány órát — de ez a mai kor színvona
lán álló oly tisztes mulatság vala, mely erkölcsi megro
vás alá épen nem is eshetnék. — Csak kajánság vagy 
a régi buta kornak imádója akadhat fen rajta, mely 
kolostor falai közt a köszönteknek gyönyörködését — 
zene helyett — és most is inkább az akkor dívott önkinzó 
vezeklést szeretné látni. — A bora iránti közlemény is 
a valótól messze eltér; a kis harang megcseudülésére a 
jó páterek bizonyosan már ki is alhatták magukat. — 
(Kinek-kinek a maga hite és meggyőződése szerint. — 
Szork.) Egy szemtanú vendég.

— A b  a j  a i d a l e g y l e t  fe lh ívást bo
csátott k i , melyből kiemeljük a kővetkezőket: 
Városunk kebelében létező egyletek között kétség 
kiviil a dal-egylet az , melyet 10 évi fennállása óta 
a megsemmisülés legtöbbször fenyegetett, sokszor a  
működő tagok elégtelensége, vagy éppen nem léte 
m iatt, sokszor s legtöbb esetben azért, mert az 
egylet nem bírt annyi pártoló taggal, m ennyi az 
egylet fennállásának anyagi biztosítására szük
ségeltetett volna. így  rendes évi kiadásait az egy
let rendszeresen nem fedezhetvén, nem csoda, ha 
sokszor zilált könilm ényeket s keserű napokat 
látott. A z utóbbi időben is nagy megpróbáltatá
son ment keresztül, lebegve a lét és nem lét kö 
zött, mig végre ez év augusztus havában 30  
egyén jegyezvén magát be működő tagnak, sike
rül taz egyletet ú jra  alakítani és pedig  hihetőleg 
úgy, hogy pártfogoltatás esetén ú jra  alakidás 
elöfordidni nem fog. A  dal-egyletet a  kétes hely
zetek ellenében biztosítani a pártoló tagok h i
vatnák, s épp azért pártoló tagokról gondoskodni 
és e végből városunk azon elöbbkelö egyéneit., k ik  
e szép célú egylet iránt meleg érdeklődést és 
pártolást tanúsítottak vagy tanúsítanak, pártoló  
tagokká felkérni — a legelső leend. —  A z egylet 
rendes kiadásai fedezésére a pártolótagok évne- 
gyedenkint előre egy, tehát évenkint négy forintot 
fizetnek, m ii a dal-egylet azzal viszonoz, hogy az 
évnegyedenkint adandó dalestélyeken a pártolóta
gok családjaikkal együtt díjmentesen jelenhetnek 
meg.

S z í n i  s z e m l e .
A z eddig lejátszott darabok egészben véve 

sikerültnek mondható előadásaival az úgynevezett 
bemutatási próba végét érte. A  Tepertőire válto
zatossága, nem különben azon körülmény, hogy 
színészeink legnagyobb részén meglátszik, hogy 
kedvvel és gonddal játszanak : leghübb tükre 
annak, hogy úgy az igazgatóság, mint maga a 
társulat az e részben reá háruló kötelezettségnek 
és a néző közönség követelményeinek lehetőleg s 
méltánylást érdemlő módon eleget tenni igyek - 
szik, s a közönségen vau a sor, hogy az előadá
sokon minél nagyobb számmal leendő megjelenése 
által a megelégclés félre uem érthető bizony
ságát nyújtsa. Hogy ez így leend, — a mi mind 
két félnek csak kölcsönös érdekét mozdítja elő, — 
legyen szabad biztosan remélnünk.

Egy pár jóakaratu figyelmeztetést azonban 
tenni helyén lévőnek látjuk az igazgatósággal 
szemben. Ugyanis heti rcpertoiret óhajtauánk 
már látni, hogy a közel vidékről olykor-olykor be- 
rándulók előre tájékozhatnák magukat az előadandó 
darabokra nézve, inig igy azt sem tudhatják, hogy 
mely napon van előadás, melyiken nem. Továbbá 
a szinlapon úgy látszik rendszeressé vált cikornyás 
ajánlatokat bízvást ei lehetne hagyni; 1-ször 
mert az ilyen városban — mint Baja —■ fölösleges; 
2-szor mert a színtársulatra nézve sem igen ked
vező recommendáció jeléül tűnik föl. Sapieuti 
pauca !

Szombaton — örömmel jelenthetjük, hogy 
teleház előtt —  adatott Schiller „Haramiák" 
cimü tragoediája. Egyike azon kevés tragoediák- 
nak, melyeket az idő vasfoga nem foszt meg becsé
től, mert hivatott költő leikéből folyt. A benne 
lévő igaz drámai küzdelem s a valódi tragikai ala
kok mind az időknek végéig könyekre fogják indí
tani a közönség gyüngédobb érzésű tagjait.

Gárdonyi Moor Ferenc szerepében bemutat
ta, hogy az egyénitő jellemzés kimerithctlen há
nyájából minő tőkét sikerült neki kiaknázni, a 
nélkül hogy ouuét valami megfő gzött modor vagy



valami kiállhatattan hamis páthosz ragadt volna 
reá. A mi különösen az imádkozási jelenetet illeti, 
mely leginkább próbára teszi a szereplőt, Petőfi 
szavai jutnak eszünkbe, melyeket Kgressy já téká
ról mondott Richard szerepében : ,.A mint az
ágyból fölugrott, elesett s néhány lépésnyire csú
szott, s belekapaszkodott egy székbe, mintha az 
élőlény lett volna, mely őt oltalmazza. I tt félig 
fekve monda, vagy inkább suttogta el a magán 
beszédet, el-elfogyó lélekzettel, mint az eltiport 
kígyó."

A másik fő alak : Moor Károly, kit Várkiwy 
személyesített. A mi masquc já t, alakját, mozgását 
s általában magatartását il le t i: azokról csak mél- 
tánylattal emlékezhc'ink meg; azonban a kik 
figyelemmel kisérték a darab elején és közepén 
hangjátékát és hanghordozását: előre megjósolhat
ták, hogy a szenvedélyek legfelső fokozatán, midőn 
a harag és bosszú egyesül a fiúi fájdalom tenge
rével, meg fog feuekleni. Eg;, Moor Károlynál 
nem a fistúlázásszerü hang skáláin való keresgé
lés által lehet a valódi‘érzelm et vissza tiikroz- 
tetni, hanem a hargarány fo ozatos beosztása 
által.

Leövey Ilka  és Marossy szerepüknek savát- 
borsát megadták s egészen Ínyünk szerinti alakot 
m rfattak be.

— Vasárnap „Falu rossza" adatott. Véghet- 
lenül jól esik magyar lelkűnknek, hogy egyszer 
egy e r e d e t i  darab is tud nálunk kaszadarabot 
képezni. Tolnay mint Göndör Sándor s Dcmény 
Viktória mint Finum Rózsi becsülettel megállot
ták helyeiket, s az döbbeni erő* és érces hangja 
ismét jó hatost idézett e lő ; mindkettő gyakori 
tapsokban részesült.

Marossy bakterja szintén jó alak volt s 
elég élvezetet nyújtott.

—  Kedden ismét te lt ház előtt játszatott le 
Dőczi „Csók"-ja, melyet mintegy két évvel ezelőtt 
a bajai közönség egy erősebb színtársulattól lá
tott. — A  szereplők ez alkalommal is minden 
lehetőt elkövettek, hogy a kritika, melynek kér- 
lelhetlennek kell lennie, s melyet soha nem sza
bad bonbonkák takarójául tekinteni, — valami 
lényegesebb ráfogást föl ne fedezhessen, pedig 
őszintén megvallva, elvoltunk készülve arra, hogy 
némi kis vontatottságot fogunk fölfedezni az elő
adás folyamán, hanem biz’ ott kellemesen csa
lódtunk.

Csóka (Sever király) most is megmutatta, 
hogy játéka nem chablonszerü, hanem jól átgon
dolt tanulmány kifolyása. K ár hogy hangterjedelme 
korlátokat szabott elé. Leövey Ilkát nem fogja 
senki bevégzett művésznőnek tartani, azt sem le
het tőle még követelni, hogy alakításaiban teljes 
művészi összhang és következetesség legyen : de 
azt el kell ismerni, hogy tehetséges színésznő, ki 
ismeretes szorgalma és értelmessége mellett sokra 
viheti. Azon jeleneténél, midőn a zsidónak vélt 
egyénnek a keresztyén vallásra térítését tűzi ki 
feladatának föltételéül az adandó csóknak, méltó 
tapsokat aratott.

CsókánC. (Maritta pórleány szerepé ben) helyes 
fölfogást tanúsított, s óvakodott a kellemetlen 
túlkapásoktól, melyekkel a vidéki színészek né
melyike a közönséget untalanul kínozza. A sikam
lós helyeken u' jizásra méltó ügyességgel csak
úgy átsuhan s oly könnyedén érinti azokat, mint 
a repülő madár szárnyai a tó tükrét. Ellenben a 
metapbora virágait kellőleg nyomatékolva tudja 
elénk tárni teljes szépségükben.

Gyulay Cáriét, a pórfiut, igen ügyesen sze
mélyesítő, kellemes orgánuma a hatást nem kis 
mértékben mozdítván elő.

Várkövy (Adolár) tetszetős alakítással oldotta 
meg nem könnyű szerepét.

Marossy mint Sobrinus, egy kissé darabos és 
nyers vonásokkal élt, pedig ezen szerep különben 
is hatásos szokott lenni.

Kopecky mint Fidelio kincstartó nagyban j 
csökkentette a költői nyelven irt darab hatását. |

Apróságok.
— A berlini „Bazár“ egyik utóbbi számának hir

detési rovatában kővetkező hirdetés olvasható : „Szülök 
vagy gyámok figyelmébe! Nem csupán az óhaj, minden 
körülmények közt feleséghez jutni, indit engem arra, 
ilyent a mai nap már szokássá vált hírlapi hirdetés 
utján keresni, hanem kizárólagosan azon remény, hogy 
sikerülend közelebbi viszonyba lépni oly lénynyel, a

milyen cddigelé csuk mint eszm énykép lebegett képze
tem előtt és milyent ismeretségi körömben nem talál
hattam. Érzem jól, hogy egy valóban nemes uói kebelnek 
bizonyára visszatetsző, oly mély erkölcsű és komoly 
ügyben, mint a minő a hátassá •, más egyebet mint a j s z í v  szózatát követni és ép azért nem alapítom rerné- 

j nyemet arra, hogy e hölgygyei 'eendö névtelen levele
zés utján elérjem célomat, hanem az illető szülök vagy 
gyámokhoz fordulok azon kérelemmel, miként tervem 
kiviteléhez szükségeltető felvilágosításokat stb. hozzám 
küldeni szíveskedjenek Hogy fogalmuk legyen azon igé
nyekről, melyeket jövendő clettársam iránt támasztok, 
kérem a következőket tudomásul veuui: 1.) A hölgynek 
nem szabad vagyonnal bírnia, de igen tisztességes vagy 1 
előkelő szülőktől kell származnia; tán a tudósok vagy . 
magasabb rangú hivatalnokok osztályából. 2 ) Fiatal, 
22 évnél idősb ne legyen. 3.) Szép, a szó szoros értel
mében, sötét és erős (nem hamis,) hajzattal, nagy sze
mekkel, piciny szájjal, egészséges fogakkal, viruló arcz- 
szinnel sat. 4.) Tökéletesen egészséges és szép termetű. 
5.) Erkölcsös és szeplőtelen jellemű legyen. 0.) Szende 
és szeretetreméltó. 7.) Jártas a női kézimunkákban és 
tapasztalt a háztartásban. 8.) Szellemdús és müveit. 
9.) Zcneórtö legyen és jól játszók zongorát. 10.) Kelle
mes hanggal bírjon és tudjon szépen énekelni. Ezen 
tulajdonra igen sokat adok és inkább lennék némi elné
zéssel a 3) és 7) alattiak iránt, mintsem ezt nélkülöz
ném. 11.) Legyen evangel. vallásu. — Ami az énvi- j 
szouyaimat illeti, csak azt hozom fel, hogy állásom 
irigyelt, sőt fényes és hogy azon helyzetben vagyok, 
egy asszony jogos kívánalmainak minden tekintetben

eleget teuui. — Szives ajánlatok Y. 15G4 alatt Mosse 
liudolf hirdetési irodájába (Köln, Wallrafsplatz 2.) in- 
tézendök. *

A banketten.
T. K. beszél a magyar önálló bankról. Természe

tesen a kormányról is kell nyilatkoznia. Panaszkodik, 
hogy egy év alatt nem csinált mást, mint a — baguteli- 
törvényt. „11a egy krónika-író tolla alá fogja venni a 

j kiegyezési 10 esztendő történetét, tartok attól, hogy ez 
igy fog hangzani: Andrássy után jött Lönyay, Lónyay 
után jött Szlávy, Szlávy után jött Bittó, Bittó után 
jött a -  bagatcll-kormány."

*

Dl*. L. mond felköszöntót Virgilius classicus nyel
vén. Nem sokan értették. Egy igen tisztességes keres
kedő — ki azonban annyira ért a latin nyelvhez mint 
tyúk az abc-hez — odadörgi társalgó szomszédjának : 
„Pszt! Zuhören !“

*

Egyik asztalnál élces társaság ül együtt.
Kérdi valaki:
-  Mi különbség Szász Károly és Tóth Kálmán

I közt ?
Mindkettő lángész. A különbség csak az, hogy 

Sz. ÍC. idegen költők termékeit fordítja, inig T. K. ter
mékeit idegen költők fordítják, — volt a válasz.

l'elelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos:
E rd é ly i G yula.

Mely szerint f .  évi november 
! hó 25/cén délelőtti 10 órakor 1H- 
\gyicza község éhen KO V A T S  JÓ 
ZSIUL' urnák Landor nevezetű ma
jorságában a helyszínén különféle 
mintegy 31 drb nemesitett tenyész 
lovak szabadkézből megtartandó 
nyilvános arveres utján elfognak í 
adatni, melyhez a vevők tisztelettel 
meghivatnak.

Kelt Rigyiczán, 1877. okt. 21.
lleinrich Mihály,

gazdatiszt.

T E R E N C Z  J Ó Z S E F
KKsSEBÜyI z-FORRÁS ÍÉ

A lég hatásos b valam ennyi keserííviz köz ö lt

Hatásúban az által különbözik előnyösen a többi ismert 
keserű víztől, hogy kisebb adagokban hatásos s hosszabb haszná-

J S tH Í S n f * -  Dr. Leidesdorf Miksa tanár.
Valamennyi budai keserfiviz között kellemes ize és jeles 

hatása által tűnik k i: gyomor- és bélbnrutnál megrögzött szék
rekedésnél, albasi vérpaugásnál valamint vértolulásoknál, arauy-
6l',nél! J^ á g y  tahnságná! n  r  R io c  C á n d n r  “ budai közkór- 
stb- 18i (. aug, 28-án. IM S SűíL uQ O r, i,Az igazgatója.

Különösen az által tűnik ki, hogy enyhén keserű, nem kel
lemetlen ízű és hogy még hosszabb használat után sem zavarja 
meg az étvágyat és emésztést. n r  U n r á m r i tanár és kir. 
Budapest,1877. A U ia l iy i  tanácsos.

A hatás kivétel nélkül gyors, biztos és tájdalom nélküli.

BáróLichtenfelsScanzoni,
Készletben minden ásványvíz-raktárban. Nagybani raktár 

Baján: IIFillKITlI.I) 11MMIIK urnái. Nyomtatványok stb. in
gyen. A szétküldés! igazgatóságnál Budapesten.
"ZZU l Hendes adag: egy fél borpohárral. 362UD

: IIOFF JÁNOS-féle cs. k. udv. maláta-készitményci gyárának főllzletc az ausztriai tartományokban:
Bécshcn, Arabén, Briiunerstrassc 8. J |

. W  »  a m i m  4% > .« » ■ ■  tiókraktára : B u d a p e s t , k a la p -u tc zu  10 . * *

rBH ■■ «■ 4 b ■» «» k  és  s o r v a d á s  ellen ff
mint lcgliathatósnbb szer több mint 5000 orvos és vcghetetlon számú meggyógyult betegek által, Hoff János cs. kir. udv* sá» 
szállítónak harminc év óta a legjobbnak bizonyult maláta készítményei, u. m. malátakivonat-egészségisör, maláta-csokoládé 
és maláta-cukorkák dicsérettel elárasztatnak és r’ánltatnak. Orvosi vélemény. Mindennemű mollbajok és sorvadás gyógyitá- 
sára különös értékkel bir a Hofl'-féle maláta-kivonat, Ezzel gyógyítottam meg tüdő-genyedésben szenvedő 32 éves leányo- 
mát. A mp'áta-kivonatnak maláta-csokoládéval és maláta-cukorkakkal való folytonos használata a betege  ̂ tüneményeket 
feltíinőleg mérsékli és teljes gyógyulást eszközöl. Dr. S p o r e r ,  cs. kir. kormánytanácsos Abbáziában. Átirat: N au  er  {£2} 
febr. 14. 1877. Ilázi orvosunk rendeletére kérem egy lábbadozó beteg nő számára küldjön 2 font maláta-csokoládét és 1 
font roaláta-crkorkát. R ö h ui e r, cs. túvirdatiszt.

Szives ligyelemre méltatni kérjük a következő kitüntetéseket, melyekben e gyártmány rószesittetett. Miután 
az ausztriai császár és szász király ő felségeik a cs. kir. Hoff János kir tanácsos urat a valódi maláta-gyógytápszor felta- *«£

; lálólát s egyedüli készítőjét újabb kitüntetésekkel szercncsclteték : a hessen-darmstadti nagyherceg ö kir. fensége és Ile6- 39f
; sen-Alcxis tartománygróf ő kir. fensége szabadalmakkal tűntették ki. Az utóbbi szövege igy hangzik. Ön inalátu-készitmé- jQj

uycinck elismert gjógyerejót tekintetbe véve, felruházom önt a Hesscn-Pliilippsthaí tartománygrófság udvarszállitójánnk :bt 
címével. Kelt, 1877. ]□£

A Hoir lélo uialátnkivonat- cgészségl-sör betegek és egészségeseknek, szalon- és asztali ital a johlunódu jKf 
osztályok között s kiváló gyógy tápszer betegek és üdülők számára az orvos és a szenvedők kezében. A világ semmiféle ha- JSr 
són gyártmánya nem talalt jó ize és gyógyító ereje miatt özéhez hasonló tetszésre. jut

Á lloH-rélc tttinényitctt maláta kivonat tökéletesen megfelel a malátakivonat egészségi-sör gvógyhatá- 
sának, utazóknak és olyanoknak ajánlható, kik a sört nem kedvelik. ’ jnr

A lloll-féle malátakfvonat csokoládé. Jolességben felülmúl minden más csokoládét; mcllbctegckuek kávé jut 
helyett ajánlható s a malát-kivonattal fölváltva haszuáltatik. iS?

A lloII-fele ninlátnkivonnt inellctikorkák. Légsési búntalmaknál, névszerint köhögés és rekedtségnél ki- jgjj 
tiinö gyógyszert képeznek. Ha n köhögés nagyon erős, akkor a ezukorkák a maláta-kivonat szükséges alkalmazásit támo- !□(

: 8‘tják. í'Sf
A llo ll-félc gycr:nektap iualatnlÍH/.t hathatós fiatul és szopós gyermekek táplálásúra és izmaik erősítésére, tr*j 

I ha az utóbbiak az anyatejet nem is nélkülöznék. int
llo ir  rélc cgéHZségi innláta-kavé mindazok számára, kik a csokoládét nem kedvelik, a közönséges kávétól gMg 

' pedig fclizgattatnak, az egyedül valódi Hoff János-féle maláta egészségi kávében kitűnő, tápdús és olcsó italt találnak. SS* 
(A valódi lloir-félc maláda c/.ukorkák kék papirhnn vannak.) 3 $

ÁHAK
M alátakivonat egészsógsttr palackja 00 kr. Láda és palackkal: 0 palack 4 frt, — 11 palacki! forint Sy 
00 kr, 28 palack 10 frt 58 palack 02 frt — '/a kilo maláta-esoko 16(16 I. 2 frt 40 kr — II. 1 frt GO ** 
kr., III. 1 Irt. (Nagyobb mennyiségnél árkedvezménynyel.) Mulálucukorkák zacskója 00 kr (fél vagy SaS 
negyed zacskóval is kapható. Bycrm ck-táp-m alátullszt 1 forint, koncentrált m iiláta-klvonat 1 pa-

lack 1 írt, 00 kiért is kapható. Egy kész m aláta-fürdő 80 krba kerül. g j
U YfBI lU K TX n Í S  FŐ-LETUT: £

Budapesten, knlap-ulc/.a 10. main alatt, i
bemenet a kapu alatt és Mlchltscli István urnái Baján.

Nyomatott JS'ánaj’ I,ajos könyvnyomdájában Haján




