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Városi ügyek.
A folyó ápril hó 8-án ta rto tt közigazgatási 

bizottsági ülésen elvi kérdés megvitatása került 
szőnyegre. Ezen kérdés Nyers Lajos ur kérvény© 
alkalmából merült fel, melyben most nevezett azon 
okból, mert házát múlt. évi ápril 30-án örök 
áron eladta, az ezen évre előirt bázbéradónak % 
részét leíratni, és az évnek ezen V3 részére a ve
vőnek kázosztályadó előírását kérelmezte. — A 
kir. adófelügyelő folyamadót kérelmével elutasi- 
tandónak véleményezte.

Polgármester ur ezen vélemény ellen felszól
alván, előadta, miszerint törvény szerónt adó csak 
akkor követelhető, ha van tárgy, mely után az 
kivettethetik, és csak addig kivethető, mig ezen 
adótárgy létezik, — mihelyt ez megszűnt lenni, 
az adókötelezettség is vele együtt megszűnik, — 
miután pedig Nyers Lajos ur az adóév első felé
ben házát eladta, s onnan többé házbér jövedel
met nem húzott, a jövedelem megszűntével, az 
erre követelt adónak is megszűnni kell.

E rre a kir. adófelügycló megjegyezte,, hogy 
ámbár a törvény ezen esetre nézve világosan 
nem rendelkezik, de van miniszteri reudclct, mely 
szerént ha egy épület az év elején bérbe van 
adva az év folytán azonban később maga a tu laj
donos által használtaik , vagy ezen viszonyok

megfordítva alakulnak, ezen változás az adólei- 
í’ásra okot nem szolgáltat.

Ugyanezen tekintetbe jön a jelen eset is, 
mert a tula jdonos helyébe a  bérlő lépett., tehát úgy te
kintendő a helyzet, mintha a tulajdonos később 
maga használta volna azt. — Mert különben — 
minthogy cféle viszonyokban éven át felette sok 
változások történnek —- ezeket az adó tekinteté
ben gyakorlatilag ellenőrizni teljos lehetetlen.

Mire polgármester ur viszont megjegyezte, 
hogy a kérdéses miniszteri rendelet meghirdetve 
nem volt, az csak is adófelügyelők részére kiadott 
utasítás lehetett, de midőn a törvényben gyöke
rező jogokról, és a törvény szellemében logikai 
helyes gondolkozás szerinti intézkedésről van szó, 
ott miniszteri rendelet könnyebb kezelési mód in
dokából a törvény ellenében el nem fogadható.

Különben pedig a kir. adófelügyelő elő
adásaként a ministeli rendelet oly esetre vonat
kozik, midőn a tulajdonosa bérbeadott, épületet később 
maga használja, vagy viszont, nem pedig olyan 
esetre, midőn a tulajdonos házát végképen eladja, 
mert ezen utóbbi eset az előbbitől egészen kü- 
lömböző, mivel az eladott ház az eladó által többé 
semmiképeu sem használatik , ennélfogva a kér
déses miniszteri rendelet reá nem is alkalmazható.

Ezen fejtegetések mindegyikét néhány helyes
lés kisérvén a kérdés eldöntése szavazásra került 
és 13 szótöbbség 6 ellenében Polgármester úr

véleményét emelte határozatra,' mely ellen a kir 
adófelügyelő szóval Írásbeli feljebbezését jelentette be.

Mi sors várhat e kérdés felsőbbi megoldására, 
el lehet képzelni ha meggondoljuk, hogy erre néz
ve legfelsőbb fokban a Pénzügyministcriuin ha
tároz, mely egyszersmind érdekelt fél is.

Adóleiiásért beadott két folyamodvány mu
lattató tartalm át volt alkalmunk olvasni. — Az 
egyik házbér adó tárgyában következő érveléssel 
van szerkesztve: Egy ilyen rongy ház, mely két 
akkora szobával bir, hogy egy egér két ugrással 
széliében hosszában éhgyomorral átugorhatja, s 
még azt is riskorozza, hogy a fejét a fal külső 
oldalán üti ki — a város legszélsőbb utcájában, 
hol már csak a czigánysátorok következnek — 
legjobb esetben is 10 frtot jövedelmezhet 8. a. t.

a másik kérvény lótartás utáni féuyüzési adóra 
vonatkozik s ekép érvel: „Ló egész falamiámban 
nem volt., és jelenleg sincs"— valaki azon széljegy
zetet te tte  r e á : „nem is falamiabeli lovak esnek 
luxus adó alá“ !

A zombori önkéntes tűzoltó-egylet.
Azon számos intézmény között, melyet a 

X IX . század philanthropicus iránya létesített, ki
váló helyet foglal cl az önkéntes tűzoltó egyletek 
áldásos intézménye. Bács-Bodrogh megye hason- 
uemü egyletei közül első helyen áll a zombori

A  »Baja« tárcája .

Az Alpesek között.
(Folytatás ás vége.)

Más idők jöttek s más lett a gondolkozásmód 
az emberi agyban, de a sötét kor emlékei megmarad
tak s az utókor borzadva láthatja még több helyen 
az érzéketlen emberi szív, felszeg gondolkozás 
s a durvakor instittttioinak műszereit.

A „vas szűz" innét Laxenbuvgba vitetett, de az 
izzasztó kamarában máig is ott áll az alacsony vas
kályha, mellette a vaskarika, melyhez kötötték a vád
lottat, — gyakran csak áldozatot. A kamara ala
csony 3 szült; a vaskályha izzóvá letetett : képzelhetek 
a kínok, miket a szegény szerencsétleneknek itt kikel le. 
állam!

S e bolond Ítéleteket akkor mém- * !. Hitéletek
nek csúfolták s néni egy tanult ló hitt akkor mégis 
bennük.

Vigabb színezetű képeket láttunk, midőn a salz
burgi érsekek mint választó fejedelmek ódon termeikbe 
léptünk.

A lovag-, ét-, fogadó- és más kisebb s nagyobb 
termek, süt még a kisebb cellák is s a kései gótb Ízlésű 
faragvanyok a hajdani nagyság aranyaitól fénylenek 
mai nap is. Arany b kék szili bennük a túlnyomó, tíz 
aranyozások 1501-ik évből valók, s nagyobb fényt ter
jesztenek mint a mai kor vak aranyozásai, melyek pil
lanatnyi látszatra számítanak — addig t. i. mig a ve
vő megalkudott.

Jöttünk egy kicsi cellába, közel az étterem mel
let, egy nem kovósbbé aranyos de szűk helyre. Veze
tőnk mondá,Jiogy ez Moll Dictrich de heitenau salzburgi 
érsek börtöne volt, kit utóda Marcus Sitticus pápai pa
rancsra itt üt éven út haláláig (HM7. juu. LG.) fogva 
tartott. Egy kis könyvtárban találta minden szórako- 
z\iát, s n szép kilátásban.

Bűne az volt, hogy a pepi eoelibatns ellen ga- 
tott s Izabellájával 5 gyermeket nemzett. Midőn a 
salzburgi jelenleg is fennálló székesegyház alapkövét

------------------------  L a p u n k i u a i

tette le nagy ünnepélyességgel, alig goudolta, mi sors 
var még reá.

Kívánsága szerint székben ülve teme ttetett el 
1846-ban ily helyzetben meg is találtatott lseidben 
azon kápolna újra építése alkalmával, mely temekezé-
si helyéül szolgált.

Az éttermi kályha. (U8'.'-böl) niestermü ; felső 
részén bibliai képek, alul a növény ország termékei 
cserépből.

A fogadó teremben pompázuak címerei azon tar
tományok s városoknak, melyek hajdan a salzburgi 
érsekek íenhatósága alatt álltak u. m. Tirol, Kiain, 
Kitrnthen, Steier, Ausztria, Brandenburg, Sárén, l’falz, 
Trier, Köln, Mainz, l’eham, a római birodalom, L'Tei- 
sing, Pássáu, Biixen, Sicniu, Laísaut, St. Péter Clún- 
burg, Iliescuiméh, Trautmansdorí, Plankenfels, Stuben- 
berg, ltindsinavcl, Ortenburg stb.

A terem egyik márvány oszlopán látszik a rom
bolás, melyet Steekl Mátyás paraszt vezér faágyuja 
okozott az időben, mikor Láng Máté érsek 1525. júni
us 1-sö napjától september 1 sö napjáig védte a várat-

lla a vár épületének legnagyobb magaslataira 
felvánszorgunk, a kilátás szépsége fokozódik.

Itt vettem észre, hogy vezetőnk annyira vak 
volt. hogy minket sem tudott egymástól megkötöm - 
hüztetni, de- dicséretre, legyen mondva a helyeket 
jól ismerve úgy el tudót vezetni mindenhová, 
hogy ép szemű sem teljesíthette volna jobban hivatását, 

mi pedig elbeszélő képességét, s helyi ismereteit 
illeti, az teljesen kielégítő. Talán azért vau sapkáján az 
aranyos Nr. 1.

Kérdéseimre elbeszélte ezután vezetünk, hogy 
angolokkal oly erős Ion rókát tett — hidegben izzadva, 

hogy szeme világát teljesen elvesztő: most. vezetni 
képes ugyan, de a személyeket s színeket azért iné;-' 
sem tudja egymástól incgkülömboztetni.

V.

Gazdag íh szegény. A várból lefelé.
A várból a Mönchsbergro mentünk. A Carolina 

(Caroliua Augusta császárnéról nevezve) magaslatáról

Tirol és Steierországba nyilt a kilátás. Láttuk azon fa
sorokat, melyek Tirol (Sonntagshornnál) Bajorország 
s a salzburgi hercegség között határt kepeznek.

„A Ludvigsfernsicht“-i,ől nem kevésbé szép a ki
látás. Erdő, zöld mezők, kilátással biró villák válta
koznak egymás mellett s emelik a vidéket.

Szép kilátással biró villa! Kevés szóval milyen 
sok van mondva. E villák tulajdonosai gazdagok ; télen 
erdőik fája jó meleget ad kandalojukban, nyáron csa
ládjaik hűvös helyeken pihennek s alpesi levegőt színak 
addig, mig mi alig pihegünk s a nyár hevétől eltik
kadunk.

Mily nagy mégis a külömbség ember és ember 
élet között! Egyik nyomorog s esengve várja végórája 
elközeledtét, |mcly öt a földi kínoktól megszabadítja, 
másik a bőségben úszik s minden kigondolható kénye
lemmel el van halmozva, de a megelégedés s egészség 
mégis azon két isteni ajándék, mely a kiilöinbüzleteket 
kiegyenlíti. Boldog azért a megelégedett, egészségesf 
mert ez mindent bir.

,Ncm épít a sors kegyére,
Tűri, mit reája mére,
Jót, roszat."

Útban lefelé a téli s nyári lovardát tekintök meg. 
Előbbit a 17-ik század közepén Cluidobald érsek épi 
tette, ltottmayer falfestménye benne |ma is élénk szín
nel bir. — A nyári lovardát Ernest (János érsek épí
tette 1693-ik évben. Itt a Möuehsberg sziklájába vágott 
amphiteatrumi 96 páholy még soka fogja hirdetni ama 
kor ízlését, mely az állatviadalokban gyönyörködött. 
Mindkét lovarda jelenleg katonai czélokra használtaik

VI.

Páter Petrua. Harangjáték. Mozart emlékek.

Közeledett a 10'/fl óra. A barátok kolostorába 
tódulnak ez időben a Salzburgban tartózkodó idegenek.

Singer Péter szerzetbeli atya, ez időben játszik 
pansymphonicoujúu.

A cella előtt megtelt ft folyosó; a piros Bacdeker 
jelzi, hogy ez mind idegen.

Palm PetruB tisztes alakja megjelent, capuci-

számához egy uog'yodivnyi melléklet van csatolva.



Czcdler János tűzoltó parancsnok, ritka tevékeny
séget fojtott ki ez egylet, felvirágoztatására s az 
neki fényesen sikerült is : bizonyítékéul szolgál 
erre azon évi jelentés, melyet az említett érdem
dús parancsnok az 1878. máié. 10-én tartott 
közgyűlés elé terjesztett. E derék jelentésből 
kivonatilag a kővetkezőket idézzük :

„Tisztelt közgyűlés!
Bármely nemzet Önálló és szabad mivelődési 

életének és polgáriasodásában való oly emelkedésé
nek, melynél fogva nemcsak a nemzet egy kisebb 
része, hanem az egész nép s annak minden rétege 
előre halad a miveltségben: az önkénytesen ala
kult egyesületek, s az egyesületi és községi kitartó 
tevékenység szolgálnak egyfelől legerősebb bizo
nyítékául, másfelől leghatalmasabb tényezőiül.

Az öntevékenység majd minden téren üdvös 
és szükséges ugyan ; de sehol sem annyira telté
tele az az önálló életnek és haladásnak, mint a 
közművelődés terén, hol végre is minden ember 
csak annyiban haladhat előre, a mennyiben önmaga 
miveli magát.

A  valódi nemzeti önállóság alapja az önálló 
és eredeti, — azaz a népből kifejtett, vagy a nép- 
életben meggyökereztetett — nemzeti közművelt
ség, mely pedig csak az egész nemzetnek a szó 
legsajátibb értelmében vett öntényc lehet, s ezért 
kifejtése csak is az egyleti tevékenység által esz
közölhető.

Századunk, s különösen a jelenkornak, mely 
a kutató elme vívmányaiban s újabb alkotásaiban 
joggal gazdagnak nevezhető, kétségbe vonliat- 
lan egyik szép és magasztos vonása az, hogy a 
valódi humanitás terén a társadalom kebelében 
oly élénk, oly nemes tevékenység uralkodik, és az 
erre irányuló törekvés a siker annyi példáit állitá 
elő, minőket a letűnt századok bármelyike meg
közelítőleg sem mutatott fel.

Alig van a közjótékonyságnak oly neme, 
melyen a jóit evő. kezek áldásos működésének ha

tását ne éreznék, — igy látjuk, mint az életerős 
fa új meg új hajtásait, — társadalom köréből 
egymásután létrejönni a jótékony egyletek egész 
sorozatát, melyek mindegyike valamely ember

urnát leemelve szívélyesen köszöntött bennünket, kik 
játékát jöttünk meghallgatni.

Bementünk az egyszerű szerzetes szobájába, hol 
oly kevéssel van megelégedve a szoba lakója. — Körül 
álltuk a hangszert, melyet a szerzetes sajátkezüleg 
művészileg alkotott. Elcsendesült a közönség s I’ater 
Petrus játékhoz ült; ujjai a billentyűkön ügyesen mo
zogtak s mi hallottunk méla-bus dallamokat.

Minden eljátszott dallam után más és más billen
tyűt zárt el Páter Petrus s ugyanazon hangszeren hal
lottunk fuvola, hegedű, klarinét, ohoe, vadászkürt gor
donka, búgnsip s zongorahangokat.

A zárdából siettünk a Sautter órás mestenniivét, 
a harangjátékot meghallgatni. A kormányszéki épület 
tornyában 37 harang öszhangzatos ütése kellemes 
Zgne.

E téren vau a bémetföld legszebb kútja. Mestere 
Dario Antal olasz művész 1680-ik év óta áll fenn a 
kút s látja el a várost jó vizével ; 2500 akó tér el 
nagyobb medencéjében. A köböl laragott I víziló 
súlya (500, a bárom Alant súlya 5()0 mázsa. Felül egy 
kagylóból Triton a magasba vizsugarakat lüvel. Az' 
alakcsoportozat nagysága 14 méter. a közét összes 
súlya 4000 mázsa.

A kevés időt, mely dc. i-U még rendelkezésünk
re állott, a Mozarteum megtekintésére fordítottuk.

A nagy Mozart, c váró
reá. Ércszobra — 8cliwanthaleit.nl a város gyik 
szép terét disziti.

A Mozart-gyíijtcményben latható a zeuekirály kis 
zongorája; húrjait elhaugolta az iiltl: u mester után 
már csak gyász hangokat suttog a ‘.'2 éves hangszer.

Itt van Mozart Spinetje is. A nagyzeneszerzo éje
ket töltött mellette, midőn alkotott.

Hangja gyengéd, hogy a kis ‘'.salad éji nyugal
mát ne háborgassa. Ha erre Mozart még egy kis tetet 
illesztett, a hangok inéi.' gyengébbek, de az alkotásra 
azért elégségesek voltak.

I tt  egy keretbe jo g iu l'.. ő rizte tik  M ozart á ltal 
sa játke/illeg  irt hangjegy k o v etk e /"  szöveggel:

„Wie uuglbcklích Ián iib mid,
Wie Kcboiacbieuil uud miaué Tritt,

baráti czélt tűzött ki nemes feladatául; igy látjuk 
emelkedni időről-időre a humftnismus szentélyeit, 
melyeknek csarnokaiban az igazi felebaráti sze
retet honol. s c mai nap is az ily felebaráti 
szeretet diadalának napja, a midőn a zombori ön
kéntes tűzoltóság öt éves fcnállása után ismét 
egyik közgyűlését tartja meg.

Öt évo múlt, hogy a zombori Önkéntes tű
zoltó egylet megalakult.

Minden kezdés nehéz, a mienket még a nehéz 
évek is súlyosították.

Izgalmas bel viszonyok s viharos külesemé- 
nyek lefoglalták a közérdckcltségct, egyletünk 
számára csak töredékei maradtak a közönség 
részvétének.

Ks egyletünk e töredékekből is tudott alkotni, 
építeni.

Fenállásának hatodik évét újabb, szilárdabb 
alapon kezdi meg egyletünk.

Ámbár ama nehéz feladatnak, melyet egy
letünk, s annak minden egyes tagja magára vál
lalt, teljesen megfelelni majdnem lehetetlenség, 
mert ebhez minden más jutalom, avagy haszon 
nélkül tisztán a polgári kötelesség teljesítéséből 
credo önfeláldozás szükségeltetik, mégis a jó 
akarat, az összetartás, a lelkesedés egy szent és 
jótékony ügyért, arra indított minden egyes keblet 
közöttünk, emez elvállalt feladatunknak megoldására, 
tevékenységét, férfias bátorságát, öntudatos felál
dozását, emberbaráti szeretőiből emelt, s kar
jainknak védelme alá helyezett oltárra lehetőleg 
áldozatul lerakni.

Belviszonyainkra vouatkozólag első sorban is 
azon örvendetes jelentéssel lephetjük meg önöket, 
miszerint nemzetiségi és vallás külömbség nélkül 
számos oly polgárokat számítunk egyletünk mű
ködő tagjai között, kik nem csak a felvilágoso- 
dottság és miveltség szinvonolán állanak, hanem 
egyszersmint egyletünk díszét, annak tekintélyét 
is emelik.

fia  a tűzoltó-tagok megszerzése között kü- 
lömbségct nem ismertünk, ezt azért tevők, mert 
ott, hol a nyomor és szenvedés elhárításáról vau 
szó, a szív nem kérdez a nemzetiségek, nem a

Weno ich tukb uach dir lünké,
Kur dk  Seifzer trósten midi.*'

Ott, másik keretben egy bécsi szinlap 1791 -ik év
ből. Schikander Emanuel varázs fuvolája adatott elő
ször, — dirsőittetik benne a szöveg írója s a kis szin
lap alján csak m clcnleg van említve, hogy a dalmű ze
néje Mozarttól van, ki a zenekart is személyesen ve
zet, endi.

Látni e kis gyűjteményben még Mozart hegedűjét, 
Bonnouiúban 1770. December 10-éu kelt diplomáját 
arcképét stb. A festő ecsete megöröki tette azon jelene
ted is, midőn Mozart s nővére zongorajátéka elragadta 
Becsben Mária Theréza udvarát.

A szende s ,-::é| arcú ifjú fényképét magammal 
hoztam ; 3*5 éves koriban halt el ; hamvait. Pécs ma
gának tartotta; órizzü.t meg mi is legalább emlékét!

VI

A Zsigmondi kapu. — A salzburgi hegyomlás. A 
Muzeim. ~ Hellbrunn.

A délutáni időt. a Zsigmond kapu, a salzburgi 
hagyom lás, a Múzeum s Hellbrunn megtekintésére for
dítottam. Nőni ezalatt fáradalmait pihente.

A Zsigmondkapu 131 méterhosszá, díszes alagút 
a Múnschbcrgcn ál. „Te ; axa loquuntur" felirattal. Két 
oldalát, fehér márvány Medúza fők díszítik, homlokza
tát pedig Zsiginoud érsek mellszobra, kiuek bőkezűsé
géből épült Salzburg c szép alagutja.

Nem messze ettől mutatják a helyet hol JGG6 
és ismételve Idő','-ben a borzasztó bcgyomlások tör
téntek.

Utóbbi alkalommal 300 embert temetett maga 
alá a hegytől elvált sziklatömig, elpusztítva maga előtt 
templomot s házakat. Sal/bur■-..■kin tartanak hason 
catastróía ismétlé.-éíöl, azért évenként 3 -  I szói is ha
tóságilag vizsgálják a veszélyes helyet. A sziklafal csak
ugyan i< zuhanással fenyeget folyton.

M'-g mindig i hegyomlás borzalmas voltára gon
dol!,un, midőn vezetőm ji-lc.ntet.te, lio y a Caroüno- 
Aiigusteurnhoz r tinik

A inuzcum '.árva volt, de azért egy tisztviselője

vallás után, és nekünk, mint magyar haza pol.
gftrainak lelkiismeretűnk azt súgja, miszerint a 
szenvedők iráuf, bár kik legyenek is azok, —■ 
szívteleneknek lennünk nem szabad.

Adja az ég, hogy minél erősebben gyara
podjék egyletünk ily derék tagokkal, hogy bebi
zonyíthassuk, miszerint —- mind egyleti hivatásunk 
betöltésében, mind pedig szellemi képzettségében 
— hazánk többi tűzoltó-egyleteivel a versenyt 
kiáliani képesek vagyunk.

A  tűzoltó-tagok száma a mai létszám szerint 
103-at tesz ki.

Á ttérve egyletünk magasztos czéljaiia, mond
hatjuk, hogy a lefolyt év elegendő alkalmat nyúj
tott azon működésre, melyben tagjaink, mint 
tűzoltók, hivatásuknak buzgón megfeleltek.

A tüzesetek száma 1877. évben összesen lő  
volt, melyeknél tűzoltóságunk 50 —- 60 taggal 
mindenkor részt vett.

E  tűzesetek közül volt :
tető tűz 6
szobatíiz . 2
kéiuénytűz 1
gabna- asztagtüz 4

melyeknél összesen 1210 tag volt jelent.
Az egylet anyagi virágzásáról tanúskodik az, 

hogy az elmúlt károm évben 852.3 frt 10 kr be
vétele volt, és a beruházások stb-re ugyanez idő 
alatt 7874 frt 68 krt adott k i : pénzkészlete 
1877. deez. 31-én 648 frt 52 kr.

Az egylet jelenlegi vagyonát képezik a lel
tárikig felvett jószágok, szerek és eszközök 
12.227 frt 77 kr értékben.

Az egyletnek 55 alapító, 168 pártoló, 103 
működő tagja van."

Azon nagy érdeklődésnek, melynek e jóté
kony egylet örvend kétségtelen bizonyítéka az, 
hogy 8000-ct meghaladó kegyes adományokban 
részesült, és pedig Zombor városa 4000 frtnyi 
segélyben részesítette, a zombori takarékpénztár 
1542 frt, a zombori kereskedelmi és iparbank 
300 frt, Fcrnbach Antal ur 500 frt, Bczerédy 
Béla ur 280 frt, Czedler János ur 200 frt, Bit- 
termann Nándor ur 280 frt, Türr István tábor

készséggel nyitotta fel előttem termeit s magyaráz- 
gatott.

Bevezetésül elmondó, hogy a múzeum első alap
jait Süss Vincze gazdag régiség kedvelő vető meg, a 
ki később a városnak ajándékozta egész gyűjtemé
nyét.

Földszintjét kelta s római régiségek foglalják el
Láttam itt. két emberi (férfi s női) csontvázat 

melyek egy régi római temetőből ásattak ki. A tudo- 
raányos kutatások szerint a csontvázak 2500 évesek 
lehettek.

Mutatnak egy tojást, mely 2000 éves s hasonlag 
egy római sírboltban találtatott. Szokás volt a rómaiak 
níl a megholt mellé kedvenc étkeit is egy urnában el
helyezni ; igy kerülhetett ide s őriztetett meg e tojás is.

Több római régiség látható még itt: ezek a Mo 
zárt-emlék alapköveimet lerakása alkalmával jöttek nap
fényre a negyvenes évek elején.

Kegyelettel őrzött emlékei ezek a régi fuvaviának
Az emeleten mintegy 2000 darabból álló pénz- 

gyűjtemény vau egyes ritka példányokkal.
A múzeum futólagos megtekintése alkalmával 

következő nevezetesebb tárgyak látását jegyeztem fel 
magamnak :

Kulcs a 9-ilt századból, I és fél láb hosszú.
1. Napóleon egyik tábori látcsöve.
Méreg-gyűrű a 10-ik századból, melyből pillanat 

alatt bárki eledelébe mérget lehet fecskendezni.
Vas húrral bíró hegedű a 13-ik századból.
Fa trombita s Ae.ol hárfa a ló ik századból.
0 vég harang-bangóra a 10-ik századból.
Brabonti csipke a 17-ik század elejéről.
Stuart Mária gallér sodrony alapzata.
Kelta parittya tarsoly, 3000—5000 éves.
Kelta sisalr. azon időből lenmaradt egyetlen pél

dány ; H-ik Lajos bajor király a nevezetes régiségért 
18,000 forintot "ígért.

Fnágyú 1525-ik évből.
Üst liol-bö! c felírással:
„Mcosch trúük und isz,
Und Goit uicht v-r/. /



ur 100, Gromon D ozfő főispán ur 100 frf, Ha- 
medcr Kiírói 100 !Vf stb. kogyadománvt ju ttato tt 
a tűzoltó-egyletnek.

Szívből örvendünk a zombori tűzoltó-egylet 
virágzó állapotán - a bajainak is ily Afaece- 
nasoknt kívánunk, mert bizony-bizony városunk 
törvényhatósága nagyon szűkmarkú és a közönség 
is lelkesebben felkarolhatná ez ügyet.

H Í R E K .
H e ly i h íre k

Fclliivás ! Kérjük I. előfizetőinket 
szíveskedjenek előfizetéseiket mielőbb 
megújítani és a netalán! hátralékokat ki
egyenlíteni. Kiadóhivatal.

Személyi hír. Méltóságos G romon Dezső ur, 
Baja sz. kir. város és Bács-Budrogli megye főispánja 
körünkben f. hó 7. és 8-án időzött.

— Kinevezés. A hivatalos lapban olvassuk, hogy 
a bajai kir. járásbírósághoz Scultéty Zsigmond albi- 
róvá lett kinevezve.

— Választók és választási joy. Figyelmeztetés 
Minthogy az I87f> VI. t-czikk 1 §-ának intézkedése sze
rint a/, országgyűlési képviselő-választók névjegyzékébe 
csak azon jogosullak veendők be, akik a megelőző évi 
egyenes adót, illetőleg a megfelelő adóhátralékot ápril 
hó 15-ig bezárólag lefizették, ennélfogva mindazokat, 
kik a folyó évben a választók névjegyzékébe felvétetni 
kívánnak, itt is figyelmeztetjük, miszerint a törvény 
említett intézkedésének megfelőleg múlt, évi egyenes 
adójukat, illetőleg a megfelelő múlt évi egyenes adóhát
ralékot f. évi ápril hó ffj-eig lefizetni el ne muluszszák, 
mert o részben való mulasztásuk esetében a jövő 1870. 
évre érvényes választói névjcgyyókbe fel nem vétet
hetnek.

— Érdekes felolvasást tartott c napokban Pesten 
a  „Köztelken" T ű i t  tábornok a „csatornázásról és ön
tözésről." A nagyszámú előkelő hallgatóságot Korizmics 
László üdvözölte. A tábornok sokoldalú, több érdekes 
történeti és statisztikai adatokat tartalmazó szakszerű 
értekezését a jelenvoltak nagy* érdekkel hallgatták 
végig.

M i h ir  a  h a z á b a n  ?
— Halálozás. Mint egy Pozsonyból érkezett ma

gántávirat jelenti, H e c k e n a s t  G u s z t á v  volt 
országszerte ismert könyvkiadó, ki mint ilyen szerzett 
nagy érdemeket a magyar irodalom terén, elhunyt. 
Béke poraira!

Békésen márcz. 30-án 400 ház égett le. Egész 
nap oly erős szél fújt, hogy mentésről szó sem lehetett: 
a tűz addig terjedt mig csak házra talált.

Boredények cserépből, hordó alakban a Ki-ik szá
zadból.

Gr. Thun Mária v nonnbergi zárda fejedelemasz- 
szonyának zongorája 10'j8-ból.

Bizanti feszület, fa munka a 0-ik századból ; Krisz
tus ezon szakái s töviskorona nélkül jelentkezik.

Madonna kép PíHu-ik cvból.
Láng Máté velinburgi gróf, salzburgi érsek s bibor- 

nok diszpupuisa 15 hüvely hosszak kalapja lő hüvely 
átmérővel. —

Maga az érsek 7 láb i» hüvely magassággal bírt. -
III-ik Kberlmnl salzburgi érsek '0leni Osszceskii- 

vési okmány 1403.-ból, 85 személy s 5 váró.- (Salzburg 
Haliéin Kadsladt Diekmonin Lantén) pecsétével, alá
írás nélkül. •

Kijővén a múzeumból, üdilöleg hatott re ám a jó 
salzburgi levegő s Salzburg újabbkori diszépiileteinek 
szemlélése.

A választó-úton álltam. Uaisberg vagy Ilellbrunn 
között kelte választanom.

Előbbi: Salzburg vidékének legszebb kilátással fii- 
ró hegye, utóbbi császári park, kastélylyal s vízmüvek
kel. - Vezetőin a hóhér Uüllre nézett; lm unnak kúp
ja köré csak legkisebb felhő gyülekezik, eső lesz. Ez 
a salzburgiak időjósa. A bokor Golf kúpja felhők tár
saságában volt; vezetőm tanácsából ílellbrunu felé irá
nyoztuk tehát, lépteinket..

Ó mi szép séta volt ez, százados » ltot százados 
fák árnyában, szép kilátással a hegyekre.! A Kiirs 
ten-allóe, valóban méltó nevére

A séta egy óráig tart a parkn:, itt ismét egy óra 
kell, mig bejárhatjuk. Ki! paradicsom ez ügyes kerfészi 
kezek által gondozva. A csás.zári kastély középen van* 
termeit Mascagm s az ifjabb Holári falfestményei díszí
tik. Marcus Sittiens érsek veié meg a park első alap
jait a 17-ik század elején.

Szebbnél szebb, mesterségesen alkotott tavak s fórrá' 
sok mellett vezetnek az utak. KŐ partok s^zogélyzik a zöldes 
8ZÍI1Ü kristály tiszta vizeket s a le "partok mellett z<-id me
zők terülnckü - Ha >• tavukba, beleloljintünk, pisztrán
gokat a aranyhalakat látunk, upelyek -egy egy bele vetett

— Kalocsán március 18-án a „Polgári olvasókör0 
nagytermében in  iá a „Kalocsai első szabadalmazott tö- 
niör-tuiíagyúi részvényes társaság" alakuló közgyűlé
sét, 200 részvény közül ü-S voli képviselve. Megvá 
liisztatott uz igazgató feliigvetó bizottság egyviüro 
azon céliiül, imgy pcoleikut es/közoljön, azok eieüiin 
".véről egy ujabbi közév ülésen jelentést tegven, a midőn 
is a közgyűlés a jelentés kedvező vagy kedvezőtlen vol
tához képest. moiKlandjn k is  végleges meg- vagy meg 
nem alakulást. A próbáit költségei a részvóuvenkint 
előre befizetett 10%,-ból fognak födoztotni. A próbákat 
figyelemmel fogjuk kísérni s azok eredményét a t. ol
vasókkal tudatni el nem mulasztjuk.

Hosszukéz községe március 31-én 6 ház Kivéte
levei teljesen leégett! A házak nagyobb része nem volt 
biztosítva.

—- Magyar csárda Parisban, llliner a „Hungária" 
szálloda bérlője Párisban a kiállítási parkban magyar 
csárdát építtetett,. A magyar zenét Berkes 15 tagú tár
sasággal fogja képviselni. csárdában csak magyar 
ételek lesznek kaphatók.

— Közbotrány. A Szatlunárban megjelenő Szamos 
beszéli : „Érdekes történetet jelentettek föl egyik szom
széd járásbírósághoz. Két egyformán magtalan házas
pár Írott szerződés alapján kölcsönösen kicserélték fe
leségeiket. 8 napra; kötelezvén magukat, hogy amelyik 
feleségének gyermeke születem!, az a férj a másiknak 
1UO irtot fizet.. E feljelentést nem az eljárásukat meg 
nem báni férjek vagy asszonyok tették, ' hanem illető 
lelkészeik közbotrány cziinen."

C s a r n o k .
Zom bor i apróságok.

A farsang, melyre még a bojt szivében is 
oly édesen emlékezünk vissza, a népköri bállal 
végződött. Bizony sokat vártunk e báltól, de a 
csalfa világ kijátszta reményünket, a mennyiben a 
népköri tagoknak is alig öt percentje jelent meg ; 
pedig két — még szemüveggel is ellátott — pénz- 
tárnok volt a pénztárhoz állítva a közönség gyor
sabb kiszolgálása-, és a pénznek a szemüvegen 
keresztül biztosabb olvashatása végett. — Eszembe 
jut, itt az egyszeri ember, ki szemüveget akart 
vásárolni. Hosszú keresés után kérdi tőle a ke
reskedő ; „Maga tán nem is tud olvasni?" „Ha 
tudnék feleglé amaz — úgy nem kellene szem
üveg." E  sántikáló hasonlat abban csattanik, 
hogy a népköri hál pénztárnokai tudtak volna 
szemüvegen keresztül olvasni, -  de nem volt 
m it!

Egy társaságban bizonyos férjhezwehotnékben 
szenvedő kisasszony csodálkozását fejezi ki a fö
lött, hogy daczára a hosszú farsangnak és a há
zasulandók báljának oly kevés házasulás volt . . . 
„A  házasulandók báljában — feleié egy házas

morzsára vagy füvöcskére nagy számmal sereglenek 
össze. — Az egyik tóban:

„A escudo*-vízi rózsa-’
Kikel a tó szilién,
Szűk tiszta, hófehér köble;
Wyöaity ragyog levelén

A rózsát a viz tükrén 
■Szí]) hattyú kerüli 
Ez, édes dalát zengve 
Azt kéjjel nézdoli.
Oly édes csendes dala 
Hogy szive majd megruped, 
ó  rózsa, lobéi rózsa!
Ürted-e ezeket f

Olt a dombtetőn százados fenyők árnyából n 
Monatsschlösselmn kandikál. Alig látszik egyik tor
nyos szeglete.

A ki  ̂ kastélynak története van. Marcus Sitticust( 
egy bajor herczeg látogatta meg; akkor a kastély 
helyen egy terebélyes fa pompázott."

Elragadtatásában a herceg így kiállított iel. mi 
jól venné ki magát c helyen egy csarnok * mi pom
pás volna benne egy reggelit elkölteni.

A herceg egy hó elteltével ismét az érsek vendé
ge lett; a Monatsschlösschen meglepetésére épült*

A hellbrunni park föuewzetcsségét azonban viz 
miivei képezik.

I ró kutak lépten-nyomon; a vizsugár magasan 
lével fel ; vízmedencék fogják fel cseppoit.

A víznek erőiuiibcli alkalmazása mulattatja a 
sétálót.

Itt egy sebes patak szűk mederbe szorítva, kő
partjába egymás mellé kis szobák vannak bevésve. E 
»z"fiacskák kiilönlélc mesteremberek műhelyeit tűnte 
tik el". Az alakok benne egy lábuyiak. Viznyomás kö
vetkeztében ezen alakok mind mozognak, sürögnek- 
foroguak, dolgoznak.

Amott van u géptauilng összeállított színház, 
szinpudjúu l;il alakot hoz mozgásba a viz

Nem Imijük: nézzük e :t marsok) katonákat, a. 
perlekedő nőket, a szorgo-. szabót, ;i lapátoló pórt, a 
medve tam:oltatót vagy liszt lopó molnárt? Megannyi 
eredeti alak

egyén - kevés volt a választék ; a hosszú far
sang alatt meg ráért minden férfiú e nem min
dennapi lépést, jól meg fontolni."

A bűvészek és művészek többnyire tiintetéses 
nagy bajukról ismerhetők fel, meg arról hogy 
igen szeretnek németül beszélni. A zombori szál
lodák egyikének éttermébe belép egy bűvész és 
o tt látva egy nagyhaju tisztes urat, csalhatlan 
hitében hozzá lép : „Guteu Abcnd H err Kollega !* 
A  megszól ütött, ki esetleg művész volt, szívé
lyesen kezd a jüvevénynyel társalogui. A bűvész 
azt hiszi, hogy bűvészhez, a művész meg azt, hogy 
művészhez vau szerencséje. A bűvész kézdi Cag- 
liosrót, kinek ő tanítványa volt és ezzel termé
szetesen maga magát is magasztalni „Welche 
Un verse,hamtheit"! mormogja a kiábrándult művész 
s ott hagyja álkollegáját a íaképnél.

Városunkba a táncz és illemtudományra 
tanfolyam nyittatott mindkét nembeli növendékek 
számára. A lejtésen kívül megtanulhatni a kellő 
test,mozgatás s a testtartás minden nemét p. o. 
szalonba belépni, kilépni; hajlongások a bókolás
nál; a nagyságos mamának levelet átadni stb. Az 
illemtan ez utóbbi részé, — véleményűink szerint 
inkább a szobalányokat illetné.

X. zombori hivatalnok egy szót sem tud 
szerbül és ebből magának sem erényt, sem bűnt 
nem csinál. Erényt azért ucm, mert jó l tudja, 
hogy több nyelvet beszélni dicséretes dolog; bűnt 
meg azért nem, mert azt hiszi, hogy mint Ma
gyarország fia a magyar nyelvnél többet tudni nem 
köteles. Egyszer sétálni megy a városháza felé. 
Kilép a pandúr, dobol, és rá  minden erőlködés 
nélkül méltóságteljes piano hangon hirdet valamit. 
X. ur mint kötelességeit tudni akaró s megtar
tani kész hazafi megáll, fülel, nem érti . . . 
mondják noki, hogy a hirdetés szerb nyelven 
van. X. ur dühében a fölött, hogy Bácsvármegye 
központjában csakis szerbül hirdetik a törvény 
igéit — egész e parkig rohant senkire sem néz
ve útközben.

Dacára annak, hogy Zombor város nagyrészt 
ki van kövezve, mégis több helyütt a figyelmet- 
leu kocsisokat zavaró gödrök vannak. Egy kettőt 
kitöltöttek ugyan, de nincs benne köszönet; mert 
mig a gödröket az ügyes s figyelmes kocsisok ki
kerülték, most a laza agyagos töltelékben kivált 
eső idején a legügyesebbek is benrekednek, — 
azt hívéin ugyanis, hogy az út jó l meg van csi
nálva, ráhajtanak.

A  főbb utcza-sarkokon a koldusok — 

Folytatása a m ellékleten.

Közel ehhez van egy mesterségesen alkotott bar
lang, közepén vizsugár emelkedik s egy koronát le
begtet.

Neptun barlangjában 5000 vékony csőből szakad 
az eső, s madárénak hangzik.

Egy kőasztalt 10 szék vesz körül; bármelyikre 
ülünk vizsugár emelkedik fejünk fölött, de azért tőle 
nedvesek nem leszünk. - Ezen vízmüveket órákig el 
lehet nézni.

Itt az ut mellett két vízesés egymás mellett. A 
kristály tiszta viz üvegboritókénc fedi Bcrchtensgadcn 
színes látképét, s a Künigssce egyik szép részletét.

Elinti két teknüc egymás szájába vizsugarat lövel.
Ehhez közel, úgy latszik, mintha egy nagyobb 

virág csokrot fényes iivegboritó fedne; ha a boritóhoz 
érintjük ujjúnkat, érezzük, hogy ez csak viz.

Itt a tavak közepéből hitrogetani alakok emelked
nek ki; amott az állatkirályok köböl vésett alakjai 
kötik le figyelmünket.

A park minden zugát összejárván, egy magános 
helyhez értem. Itt egy köböl vésett emberi torzalak 
vonta magára figyelmemet, négy kéz-láb csúszó hely
zetében

Sűrű fekete szakálla a földet seperte s dús haj
zata meztelen hátát fedte. Arczszinc sárgás volt s 
szemei veresek s nagyok; fején kaknstaréj vereslett, 
kezének, lábainak ujjai saskönnekbeu végződtek.

A felírás szerint e szörnyalak ercdije élt s 1531-ik- 
évben Lnug Máté érsek idejében találtatott egy vadon
ban. Az embertől félt s félelmében mitaem evén, elhalt 
Teste a bécsi bonctuni múzeumban ináig is látható.

Mindezek megtekintése után a láthatár gyorsan 
beborult, az eső előbb permetezni, később szakadni 
kezdett, s a sok idegen a park egyik restaurátiójában 
bő alkalmat lelt egymással megismerkedni a sörös 
kancsó mellett.

A hóhér Göll jó időjós!
Virter Károly.



Értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönség hi-i*s«-s luiliMiiására adui. miszerinl a jelen idein 

alkalmával, ngy mini midin', a legnagyobb választékú Mikiért tarlók legújabb - legdivatosabb 

bel- ás külföldi

nap* és esernyőkből
a legolcsóbb gyári árak mellett,

és még az a nagy előnyük is van t. vevőimnek, hogy a tőlem véli nap- és esernyőket az 

egész éven ál minden dij nélkül javitom.

9ÜT Ernyők 50 krtól 12 frtig.
Egyszersm ind van sze

rencsém  a n. é. közönséget 
t. figyelmeztetni, m iszerint

sétapálcák
K E Z T V i K é s

ll 11 s v é fi i
A1ÁNDÉK0K,

mindennemű illatszer 

^  női és férfi

o toilettszerek,
go
O -  valamint
“  e szakba vágó több cikkek.

szeli! Ml él szebb

mm
nem csak norinbergi. diszmii
és rövidáruk hanem  minden
nemű férfi és női ingek, gal
lérok, kézelők, továbbá nagy 
választék

női és férfi

n y a k k e n d ő k b ő l ,
M indennemű a szabósághoz szükségeltető czikkek nagy választéka.

I V  Valamennyi áruk gyári árak mellett számíttatnak.
Nap- és esernyő uj szövetteli behúzása, divat szerinti újítása és javítása a  legolcsóbban 

számittatik.
Az eddig irántam  tanusitott bizalomért köszönetét mondok, és kérem  azt részem re 

tovább is fentartani. Alázatos szolgája

S t e i n e r  S a m u ,
nap- és esornyögyilros és ..B azár1 tulajdonos Baján, 

föuteza, a Mészáros-féle ház sarkán.

.................................................................................. .. I;
IS 1 0 0 0

H A P E R B I Ö  és  m i l T l
megérkezett 90 krajozártól 10 forintig; darabja, tnég ilyen választék cs legdivatosabb f|j

|É  ■ ■
itt nem létezett.

*j|f Van szerencsém a t. ez. közönséget értesíteni, hogv csakis nagy forgalmat óhajtok,
és azokat nagyon csekély haszonra átengedem. .g*

|Y| Ez alkalommal bátorkodom a t. ez. közönségnek tudomására adni, hogy miután áru- jgi
M  dárnban nagyobb térséget nyertem, M

]|[ norinbergi rövid árok cs diszmű úgy női pipere 6s ruha diszraktáraraat jg
tetemesen nagyobb!tottam, és ezentúl egy nagy

I
l|l rak tárt fogok tartani.

Bátorkodom a tiszi

u v « a »  é s  p o r c c á

Helyiség változás.
A lulírott van szerencsém a n. é. közönséget 

tisztelettel értesítem, miszerint az eddig l’ilaszá- 
novits Bajos házában volt

IS I  SZAHŐ1ÖHILYS1ET
és kész felöltői üzletemet

Szt.-György naptól fogva a plébánia templom 
átellenébeu lévő SZEMZÓ-fóle házba tettem át.

Egyúttal köszönetét mondok t. ez. vevőim
nek az eddig irántam tanúsított bizalmukért és 
kérem azt jövőre is részemre megtartani.

Minden időszakban a legújabb női ruhák 
elkészítését és Oonfekcióva! szolgálhatni, 1 égj Hiá
nyosabb árak mellett s ezáltal t. ez. megrende
lőim teljes megelégedésüket kiérdemelhetni legfőbb 
törekvésem leend.

A n. é közönség további kegyes pártfogását 
kérve, maradok

tisztelettel

G e m e  r .1 ó z s e f
női szabómester.

P á l y á z a t .
Moholy nagyközség jegyzői hivatalának egy 

magánsegédre lévén szüksége; eme magánsegédi 
állomást pályázat utján kívánja betölteni. — A 
pályázótól megkivántatik, hogy a község-jegyzői 
összes teendőkben, de különösen az adórailveletck 

községi és adószámadások vezetésében alapos 
ismeretei legyenek, erről -- úgy a jegyzői szi
gorlatról szóló bizonylatait az alólirt hivatalhoz 
f. é. áprilhó 20-ig küldje be, hol ezeii állomással 
egybekötött javadalmazás megtudható.

Moholy (Bácsmegyc) 1878 márcz. 27-én.

Moholy községi jegyző-hivatal.

jgj

lil 
lat
I

isztolt női világot arról is értesíteni, hogy raktáromon a legdivato- 
sabb oreton és vászon női öltönyök és schlaL okkok. kötények, kész gyér- Jj|
meköltönyök, gallérok, nyakkötök a mostani d;vatu Ciair de Lnm gvöngv- y-a

.................................... * ll
int

Jj| gyei díszített Bcrdurok. rojtok és gombok nagyszerű választékban léteznek.

]|j‘ Egy pár szó a tisztelt férfi világnak
Ige Czipők. ingek, nyakkötők, pálezák borostyán- és tájt szipkák és ifit

esernyők nagy választékban. j||
Köszönöm az eddig bennem helyezett bizalmat és kérem azt továbbra is megtartani, ifit

alázatos szolgája

! B  1 1 1 1 0 $ , i?

b ír á k -  és  i ig y v é d  u ra k  
szives ügyeimébe ajánlva. 

Mindenféle bókcMrósági nyomtatványok, u. 

ra.: paiiaszkiiiij vel;, határidőnaplók, liléz- 
vények, mutató kön; vek. pénzblrsági 
naplók, kataszteri birtok) vek. Ügyvédi 
nyomtatványok, továbbá mindenféle községi 
nyomtatványok, de különösen a legújabb ren

delet,ii HAGYATÉKI LELTÁR gyorsan és a 
l e g j u  l á n y o s a b b  sí r a k mellett kapható

Nánay Lajos
könyvnyomdájában Ilajíín, Bódog-lór 

SclicilnnT-íőlf! luí/..
takarékpénztár épület.




