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A „H A JA ” czimü vegyes tartalmú hetilap 
ötödik Évfolyama második félévének küszöbén 
állunk.

A lapnak múltja, nyílt könyvként áll a tisz
telt olvasó közönség előtt: a „ ILV.J A “ minden
kor a közvélemény Önnálló, nyílig /ügyetlen, mel
lék tekintetek és személyeskedő polémiáktól ment. 
nyilvánulási közege vo lt: ez lesz a. jövőben is !

Kérjük a t. közönséget szíveskedjék becses 
támogatására továbbra is méltatni oly lapot, 
melyet arra már Öt éven át érdemesnek talált.

Előfizetési feltételek:
Július—sept. . . . 1.30 
Jidius~dec. . . ■ 2.50
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a  k i a d ó h i v a t a l

Az ipartörvény hiányai.
(Az aradi kereskedelmi és iparkamara jelentéséből )

H a figyelemmé) körültekintünk' a hazai ipar 
terén, mindenütt a hanyatlás jelenségei tűnnek 
szemeink elé és alaposaknak bizonyulnak be a min
denfelől hallható panaszok, mert valóban alig van 
szomorúbb kép mint az, melyet iparunk belviszo- 
nyai tárnak elénk.

A  ziláltság, mely az ipar terén raindnagyobb' 
mérveket ölt, termelésünk ezen főfontosságu ágát 
teljes fölbomlással fenyegeti

Általános a panasz, hogy az iparszabadság 
behozatala né lünk nemcsak átmeneti nehézségeket 
hozott létre, hanem oly bonyodalmak forrásává is 
lön, melyek a kis ipar teljes romlására vezetnek. 

Sokan az eléggé nem sajnálható állapotot a

A  »Baja« tárcája.
A in 1 á l d á s  .

T
í)  mi áldás jö az égből 
“ Boldogítva életünk;

A mi áldást elviselhet 
Üdveképcn kebelünk,
Azt az áldást kérem én is 
Hfl lélekkel bőn mád’
Attól, a ki minden áldást 
Földön, égen bőven átl.

Nem szállja meg, nem a harmat 
A derengő reggelen 
Oly gyöngéden a virágnak 
Szűz keblét a völgybe lenn,
Mint az én bő óhajtásom 
Kéri rád az ég kegyét,
Hogy áldja meg életednek 
Minden drága reggelét.

Krödl Dániel.

Hiador költői művei.
(Folytatás

A C B 0 1 -k o sz u |irú d  iidilli! k,illnila, inkább 
költői heazély.

céhek eltörlésének, másul, iparosaink indolens mun- 
kuiszonyáiiak, ismét mások az ipar teljes védtelen- 
sógéuek lu lajdoii i tják.

Azok ellenben, kik az iparfejlődést, a kis 
ipar természetét és a mi helyzetünket ismerik, az 

iparosok közt mindinkább elharapódzó anarchiát 
a fegyelem bomladozásút, a testületi szellem és 
önérzet lanyhulását azon körülménynek róják föl, 
hogy törvényhozóink 1872-ben az iparszabadságot, 
dccretálták anélkül, hogy a minden szabadság biz
tosítékáról, a rendről is kellőleg gondoskodtak 
volna.

1<] kamara véleménye szerint az iparosok vi
szonyainak szabályozásánál mindenekelőtt a sza
badság és rend föltételeit kell megegyeztetni, s 
azért a társulás kényszerűségének kimondását szük
ségesnek tartja .

A társulatok ala tt nem a volt céheket pót
ló egyleteket kíván érteni, hanem oly egység)8 
helyi szövetkezést, mely valamely városban, vagy 
helységben lakó minden iparost magába fogad.

Az ipartörvény revíziója alkalmával ki kel
lene mondani, hogy mindenütt, ahol iparosok bizo
nyos számmal találhatók, ipartársulat és ezzel 
párhuzamosan a legények számára segélyegylet 
alapítandó.

A  társulat czélja lenne : a) a mesterek, segédek 
és tanoncok nyilvántartása; b) az iparoktatás tá
mogatása és ellenőrzése ; c) a tanonezoknak gya
korlati szempontból való megvizsgálása.

A  segélyegyletek és társulatok közösen vá
lasztanák az iparbizottságokat, melyeknek föladata 
a munkásviszonyokból származó súrlódások béke- 
bírósági elintézése lenne.

Ha valahol az iparosok a törvényben meg
határozott mennyiségnél kisebb számmal volnának 
találhatók, a megyei hatóság föladata lenne azok
nak más községhez való csatlakozásáról gondos
kodni.

Ftíelv azonban, hogy minden iparosnak vala

A király életét megmenti valami ismeretlen lovag, 
kinek gyűrűt adott. Felszólítja gyűlésen a tömeget, hogy 
lépjen elő, a kinél a gyűrű van, hogy jutalmát vegye. 
Egy ifjú előlép, de jutalmat nem óhajt. Csak a király 
parancsára mondja ki, hogy Zelontát, a király leányát 
kívánja. A király clliül, de a nép zúgó szavára megígéri; 
a lovag felüti rostélyát, egy s z o l g a  képe tűnik ele. 
A király visszavonja szavát. Az ifjú eltávozik s a görög 
harcokban kitünteti magát.

Uj háborúban fogoly lesz a király leánya. A király 
a lány kezet s az országfelét Ígéri szabaditójánnk. Senki 
sem vállalkozik. Egyszer jő egy lovag a leánynyal. Fel
üti sisakját — a s z o l  g a. A király ismét szuszego 
lesz.

A király leány lioldkóros. Fölmegy egy rom téte
dre. Király és nép aggódva nézik. Egy bajnok föl megy 
érte, átkarolja; a király

Itcmcgvű szól: no ölti meg oh leányom 
Inkább fiam légy, légy inkább királyom.

Po boszu ól a hős apród szivében :
„Nem kell 11 trónod, nem koronád!
Mi édes innen téged látni térden —
Lágy karja közi kacagva nézni rád !"
Isten velünk I im eljegyzom leányod ;
S az örvény vet. nekik királyi ágyul.

Ez a derék apród talán nemesebb érzületlel ve- 
ge/.helte volna ól-tót. Különben az egész mű elég szé
pen van kidolgozva s különösön a lioldkorós jelensége 
meglepő és sajátszel íi.

mely társulathoz kell tartoznia, a társulatok pedig 
az egész országban egyöntetűen, a minisztérium 
által szaki'iír.k  meghallgatása után kiadandó sza
bályok alapján szervezetnének.

Hasonló szabályokat kellene a segélyegyletek 
ós az iparbizottságok számára is kiadni, melyek 
megállapítása leghelyesebben úgy történhetnék, ha 
a minisztérium az ország iparkamaráinak küldöt
teiből értekezletet hívna egybe és abban a ki
bocsátandó kötelező szabályok elveit és részleteit 
vita a lá  bocsátana.

Lényeges hibája a kamara nézete szerint az 
ipartörvényeknek továbbá az, hogy a tanviszouy 
tüzetes szabályozásánál a rendelkezések sanctióját 
mellőzte.

A  hanyagság, melyet az iparosok nevelésénél 
a mesterek és tanonezok részéről tapasztalni lehet, 
példátlan ; e részben tellát erélyesebb intézkedé
sekre van szükség.

E kamara meggyőződése, hogy nem jelentene 
visszalépést, ha kimondatnék , mikép a tanonc 
évenkint, vizsgálat alá veendő, fölszabadulásakor 
pedig egy bizottság által külön megvizsgálandó, 
hogy kitűnjék, vaijon kellő elemi készültséggel 
bir-e. I la  aztán kiviláglanék, hogy annyi ismerete 
sincs, amennyi az ipar folytatásához okvetlenül 
szükséges, vettessék vissza, és kényszeritessék még 
bizonyos ideig taiiviszonyban maradni, ez alatt 
pedig az iskolákat szorgalmasan látogatui

Az elemi és gyakorlati képzettség az ipa
rosban egyaránt, megkivántatván, a tanidő lejár
tával a tanonc megvizsgálandó lenne, vájjon ta
nult iparát annyira elsajátitotta-e már magának, 
hogy a segédek közzé fölvétethetik.

A vizsgálat eszközlésével az ipartársulat volna 
megbízandó, mely azt az illető szakma számára 
kirendelt bizottság által megejtetvén, ha ez a ta- 
noncot eléggé képesittetnek találja, az mint segéd 
vétetnék föl a nyilvántartási naplóba és muuka-

„A játékos" cimii ballada is inkább költői beszély 
s megrendítő képekben állítja elé a kártyázás szenve
délyének iszonyú következményeit.

, , L o u í8 Camoens" nagyobb költői beszély. Meséje ez: 
Camoens, Morino és Glivavoz nevű két társával — in
dus fogsá gban van, hóimét Immunnak öltözve kimenti 
az indus aikirály leánya s vele. elszökik. Hajótörés után 
egy szirtre vetődik Camoens Morinoval, ki structojással 
vemlégli meg majdnem éllen haló társát.

Ugyané szigetre vetődött a portugál király kül
döttje is, ki Camocnst fogságából kimentendő vala. Nem 
sokára maga a király jö hajón s megmenti őket; a mint 
mennek a tengeren hajóval találkoznak, rajta Olivavez s 
az aikirály leánya. Lisabonba érnek, hol ispotály vár 
Camocusrc, melyben nyomorultan hal meg; de neve 
él ma is mert szobrot állít neki hazája.

Ez a költemény tárgya. Szép költői helyek nem 
hiányzanak henne, de az alkotás, jellemzés gyönge. Ol
vassuk, hogy ez meg ez történt, de mi volt az indító 
ok s mi módon történhetett minden így ? az nincs el
mondva. Miért fogoly Camoens ? Hogyan szerette meg 
az indus leány ? mi indította a királyt, hogy a költ# 
kiváltására iuduljon, ki számiizöttnek is unmdatik ? Mi- 
kép jött a küldött után maga is a puszta szigetre V Mi- 
kép kapott hajóra Olivarez? Miért s inikép jutott Ca
moens ispotályba ? Mindezen kérdésekre alig ad e köl
temény egyéb választ, mint hogy „a kegy múló virág“ ; 
mint: a parton ellened, utána ispotály.u s mivel, hogy 
„Ez a költők sora.4'A z  eszmények mind kifejlődve, áll-



könyvet kapna, melyben a fölszabadulás és bejegy
zés alkalmas módon bizonyittatnék. U.

(Vége köv.)

Fővárosi levél.
Budapest, jiuiius ÜO.

A világraszóló események kényszerhelyzete 
alatt Keletkezett aggodalmaink — hála ezer és 
egy ősi erényünknek — alaptalannak bizonyultak 
és* társadalmi életünk törvényszerű folyama az 
idén sem tagadta meg magát, mert habár tekin
tetünk szüntelenül fel és kifelé voltak irányozva, 
logikai szükségszerűséggel következtek be tünetei
nek obligáttá vált végfellobbanásai, mielőtt a 
holt idény szétterítette volna zsibbasztó fátyolát, 
és a saisouománia központfutó ereje a „ menni 
vagy nem menni“ felett guerilla harezot indított 
volna a családi szentélyekben.

A teli vér aristokraták a teli vér Rákoson ven- 
dégszerepeltették telitüz méneiket, hogy korlátok 
közé kényszeritett l o v a g i a s s á g u k a t  utol
já ra  kitombolják, az országház beszélő gépei fo
kozott gőzerővel morzsolták le a nagy kérdések 
nagy kérdéseit, most csak elvétve téved cgy-cgy 
honatya háboritlan magányába. A  jogászok, tra- 
ditionális szerepükhöz híven,- részint tüntetésekkel 
részint bukásokkal fejezték be tiz hónapi szaka
datlan nem-tanulásukat, a színházak az antik tra- 
goediák cotburnusait kötötték fel, hogy k i m a
g a  s 1 ó novitásokkal vegyen búcsút a közönség
től, az irodalom egy fél tuczat pro- és contra 
K ákái Aranyost producált, mielőtt tollát a rozsda 
marásának engedué át, az egyletvilág a kirándu
lások egész lánczolatával fejezte be ez idei műkö
dését.

Hej ! de csak szép napok is voltak ezek, 
Bzépek, — melyeknek emléke mr most is fogva 
ta rtja  a sziveket és zsebeket, szépek — melyek
nek miuden órája társadalmi életünk egy-egy bi
zarr kirakatát mutatta be

És m ost? most puszta a „ház", meleg ta- 
uyáuk, és nem játszanak neküuk.

A népszínház csalogánya kirepült aranyos 
kalitkájából, „Kincsem" nyugalomba vonult, hogy 
aranyain pihenje ki forradalmait, a zsidók uj pró
fétája nem hallatja már üdvözítő szózatát, még 
Tisza is ellenünk esküdött, egyszerre abban hagyta 
az alkotmány és szabadság ciicu intézett merény
leteit, kit szidjon hát a honfiúi keserűség, ha már 
a kormány is mamelukká lesz?

Óh mi boldogtalan pestiek ! mivel töltsük cl 
hát üres óráinkat, és mivel töltsük be üres ú jsá
gainkat? A  nemzetközi areopág mély hallgatást 
fogadott, - -  rainoha eddig beszélt volna igazat -  
sejtenünk sem szabad a saisi fátyol ala tt folyta
to tt tárgyalásokat, nehogy megtudjuk, hányat ütött 
külügyérünk órája-a tizenkettedik órában.

Kora reggel már a  rendkívüli fontosság ezé* 
ge alatt hivatalos forrásból eredt méteres sürgö
nyök kisértik türelmünket, mohón kapunk utána, 
és csak úgy nyelve a sorokat, olvassuk a legna
gyobb részletességgel leirt — csokrokat és étele
ket, melyekkel a nagyhatalmak megbízottjaira hatni

nak eló, nem pedig szemeik előtt fejlődnek. Aztán Ca- 
moensnek cselekvő szerepe, úgy szólva, semmi sincs.

Olivarez dolgozik, tördeli a láncot, rostélyt j Mo- 
rinú tréfál, de Camoens csak szenved s eszik a structo- 
jásból, melyet — Morino tesz eléje.

Különben egyéni vonásokkal épen nem bir.
Még Morino van legjobban jellemezve, már Oliva

rez is kevésbbé. Csinos részletek azonban, mint mon
dám, vannak benne: A bevezetés meglehetős költői han
gulatú. Azt mondja szeretne zengeni, de nem lel esz
mét vagy nemzetet, mely elég dicsó, nagy és komoly 
volna. A jelen már nem szili óriásokat. A nagyok föld
ben szenderegnek, azért:

Szakítani nem merek csak cipruslombokat!
A múltból vesz tehát tárgyat, sőt nem csak a 

múltból, hanem idegen hősről zeng, kit azonban már 
előleg igy akar megkedveltetni:

Dicső nagy portugál, ihlesd meg énekem,
Hisz mit te szeretői, azt én is szeretem.
Ilisz szenvedőnk mi is miként te szenvedői 
Babérodon legyen tőlünk is egy levél.

Azonban & hős bizony csak idegen marad s ne
hezíti a mü hatását. Ilclyenkint vannak elmés hason
latok, díszes, bár kevésbbé praecis leírások s emelkedett 
szakok. Ilyen p. o. az indus vár leírása, a 2. ének kez
detén. Vngy ezen eszmélkcdés :

Ember, ne káromold azt a nagy sz. kezet,
Mely hullámok közöl talán zátonyra v e t!
Nem ember, Isten az, ki vau fejünk fölött.

Ki u l l )  i n 1 n  ; <it Un mint hajót törött.

akarnak, gyönyörködünk Andrássy diszinflntéjébon, 
melylyel — rósz nyelvek szerint politikája sze
génységét akarja elfedui, látjuk Gortsakoll man
kóját, és meggyőződtünk, hogy beteg hibái ta - 
czára legszilárdabb álláspontot foglal cl.

A  fővároson uralkodó eme siralmas le ta rg iá 
nak előrebocsátása után, könnyen megérthetik a 
t. olvasók, miért keltett a modern messiás — 
vulgó Istoczy — indítványa — Zsidóország vissza
állítása érdekében — oly lelkes visszhangot, s 
miként vontatott az igénytelen külsejű férfi koré 
egyetlen javaslat istenitési nymbust.

Van öröm Izraelben ! Egy tüzoszlop emelke
dett fel a setétségben, és egy vezércsillag tűnt 
fel a szenvedések tengerén.

Ki hitte volna, hogy a várva várt messiás 
ily közel van, hogy kivezesse, a kiválasztott né
pet az európai rabszolgaság házából ? K i ringatta 
magát azon édes reményben, hogy még földi éle
tében megpihenhet a Libáuou czidrusaiuak hősé
ben, és szomját a Jordán vizéből olthatja ? L el
támad ezredes sírjából a zsidók királya, ós ma
gasan lobog majd újra Izrael zászlója, homlokán 
a szentek közé iktatott védszentjével, a zsidóla- 
lóbói zsidómentővé avangirozott Istoczyval.

Ily feuségcs gondolat nem emberhez, hanem 
Istenhez méltó.

Egy honszerzéssel két világrészt boldoggá 
tenni!

ilyen eszmét nem szült még ez ezred. — 
Európát megszabadítani a czivilizatiő terjedését 
gátló salaktól, és Ázsia barliarisinusába bevinni a 
nyugati műveltség cultusát.

Hatalmas eszme! nagyszerű keletkezésében, 
hatalmas kivitelében, de ha Istóczy velünk, ki 
ellenünk ? A történet egy fényes lapja lehoiná- 
lyosult többé nem Philippinél, hanem Jeruzsalem- 
nál látjuk egymást.

De lassan, egyelőre még it t  maradunk, s 
miért a távolban merengni, ha a jelen oly közel 
van !

Bár meg is állott a főváros közéletének min
den lüktető ere, a politika mezeje nem hever 
parlagon „Mig magyar lakik a partokon s a ha
zának csak egy romlatlan gyermeke leszen". A 
polgárságot sokat hangoztatott józan esze, mely a 
politikai mozgalmak között vezércsiilaga voll, az 
egyszer — úgy látszik — cserben hagyta, mert 
a küszöbön levő választások egy vúltságos alter
natíva elé állították.

Tudja, hogy a fővárosban —- mint az ország 
szellemi és anyagi ereinek gyupontjában megejtett 
választások, mérvfokát képezik azon rokonszenvnek 
és bizalomnak, melylyel a nép kormánya iránt 
viseltetik; érzi, hogy az ország többi választóitól 
elütő pártállása, a szent iigj koczkáztatása nél
kül kivihető nem volna, de politikai meggyőző
dése mégis más útra készteti térni.

A  kormány, a fúzióhoz kötött remények meg
hiúsulása folytán, rég eljátszotta előtte bizalmát, 
de az az egyesült oppositió zászlójához sem akar 
szegődni, mert sem alakulásában, sem programm- 
jában, nem látja a kedvezőbb állapotok biztosí
tékát.

Kellemetlenül esnék azonban mindezek daczára

a polgárságnak, ha loyalitását megtagadva a kor
mány ellen kellene síkra szállania, melynek alkot
mányos érdekeink megóvása körül szerzett érde
meit kőtségbevonni nem tudná — nem akarná, 
és ha minden áron kibúvót korcs, bizonyára füg
getlen érzületű, határozott pártálláshoz nem sze
gődött szakférfiak által képviselteti magát. Hogy 
az ily eljárás mikép állja meg helyét a parla- 
mentarisinus fóruma előtt -  arra jó lesz nem vá
laszolni. * *

*

Az utczáról a mozgósításhoz berukkolt ta rta 
lékosak nótája hangzik fel hozzám:

„Nem parancsol nőkom 
a l>iró, a biró

Majd parancsol, Foroncz József
a császár ...........

A dal toliamat letenni késztet, a katonának 
csak úgy szabad politizálni, lia a hat hónapi bii- 
gagé-anstomot előre kiutalványoztatja magának.

Apage satauas! lirulus.

Nem más egész világ mint szép arany keret,
Melyben nem látui mást mint egy szent, nagy nevet. 
Isten van a mezön, Isten van a habon 
De képed már közéig, oh drága Lisabon!

Kár, hogy ily hirtelen átmenetek több helyt dara
bossá teszik az előadást, melyen végig némi homály 
borong.

A t e n g e r  és C s i l l a g  cimü rege aligha meg
felel a rege jelentésének. Emlékszem, hogy Hiador egy
szer némi tetszéssel említette hogy bizonyos hölgynek 
ez tetszett legjobban müvei közt. Én azonban nem 
szégyenlcm bevallani, hogy az egészet nem értem.

Sem saját sem átvitt értelemben nem találok 
eszmét benne. A tenger ugyan tenger de beszélget a 
csillaggal mely fölötte ragyog; a csillag is csillag, de 
vannak pici lábai s szintén beszél a tengerrel, mely 
halálosan szerelmes a csillagba. Tehát sem allegória, 
sem naiv rege.

Megvallom, csodálom azt a phántasiát, mely ily 
nagyszerű dolgokat tud elbeszélni, de sem tiszta képet, 
sem világos eszmét vagy érzelmet neui tudok ebből a 
tengerből kibalászni. Lehet ez az én hibám, de az is 
lehet, hogy másé.

A T ö r v é n y t e l e n  v é r  című drámáról nem 
szólók bővebben. Vidéki színpadokon sikerrel adják 
többször. Pesten is színre került.

Most térjünk át a II. kötetre A szives olvasó lát
hatta már, hogy kérlelhctlen szigorral fejtegetek. Elis
merésem igazságosságáról is annál inkább meg lehet 
győződve. (Vége következik.)

Néhány szó
a szegedi in. kir. pénzfigylgangatósághoz!

A  múlt évben egyszer mér kénytelen voltam 
o lapok tek. Szetkesztője élt,ti a szegedi m. kir. 
pénzügy-igazgatóság becses Ügyeimét felhívni azon 
L  alantas pénzügyi közegek által elkövetett ren
detlenségek- és az ezekből folyó kellemetlen zak
latásokra, melyeknek a nagy közönség, de külö
nösen mi, laptulajdonosok vagyunk kitéve.

Íme újra egy eset, mely nem a legszebb 
színben tünteti lel a rend- és pontosságot a sze
gedi m. kir. pénzllgyigazgatóságnál és a bajai m. 
kir. adóhivatalnál.

A lulírott, (miQt őzv. Paul Károlyné férje) 
május vége felé megidéztettem a bajai m. kir. 
adóhivatal által, miszerint a „Baja" czimü heti
közlöny IS74. évi január 1-töl bezárólag 
1SÍ6. márezius végéig közzétett hirdeté
sek után járó 216 frt kincstári illetékét 
azonnal lefizessem.

Az em lített felszólítás következtében elmen
tem a hajai m. kir. adóhivatal id e ig le n e s  (i) 
pénztárnokához es kérdést tettem az ügy hogy 
és mikénti állása felöl, melyre a válasz az volt, 
hogy a szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság ezen 
összeg r i ig tó l l i  b e h a j t á s á t  követeli.

Kzcn jogtalan követelés ellen felhoztam, mi
szerint nyugták vannak birtokomban, melyekkel 
bebizonyíthatom, hogy ez összeg követelése nem 
jogos, és el is jövék másnap a talált nyugtákkal, 
ekkor a szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság kép
zelt, jogos követelése már száz és néhány 
forintra szállott alá.

Én ebbe sem nyugodtam meg és újra kezdek 
otthon a nehány százra menő nyugták közt ke
resni, melynek eredménye az lett, hogy újra ta 
láltam nyugtát, mely a szegedi m, kir. pénzügy
igazgatóság most már egészen jogos köve
telését 47 írtra szállította le.

De ki teliét róla, én ezen összeg valódi
ságát sem akartam elismerni a fentebbi okok 
folytán, és újra kerestem és találtam is utoljára 
még egy nyugtát, mely a szegedi in k. pénzügy
igazgatóság Jogos 216 frt követelését 37 
rnonil harminezhét forintra szállította le, és  
miután most már több nyugtát felmu
tatni nem tudok, a bajai m. k. adóhivatal 
a 37 frt S nap alatti megfizetésében marasztal- 
ta tu tt el, azt hiszem ehhez nem kell kommentár.

Különben szerény nézetem az, hogy ha a 
szegedi m. k. pénzügy-igazgatóságnak lapjai vol
tak, melyekből az említett összeget kiirta, úgy 
azok annak idejében fizetve is lettek, meit tám- 
lapokat pénz nélkül nem fogad cl a m. k. 
adóhivatal.

U toljára még csak egy szerény észrevételem 
van, az tudniillik, hogy minden laptulajdonos vég
rendeletében el ne felejtse megemlíteni, hogy a 
hirdetések után fizetett kincstári illeték nyugtái 
hol vannak, mert ha ezt. tette volna istenben bol
dogult Paul Károly, úgy most mi nem volnánk 
kitéve c jogtalan zaklatásnak.

A tok. szegedi in. k. pénzügy-igazgatóság 
igazságos Intézkedését elvárva, maradok 

tisztelettel

N á ii n y I. a J o s,
a „Baja* kiatlótulnjdónosq

Szülik.



H Í R E K .
Helyi hírek

— Szerencsétlenség. A fürdő idény megnyílt; a 
Duna és társai már szedik áldozataikat. Űrnapján reg
gel 4 órakor kél kereskedői tanoncz a Sugovicza nevű 
Duna ágba fűideni ment, az egyik nyomban eltűnt egy 
mélységben; hulláját még az nap megtalálták, a sze
gény 14 éves fiúnak temetése közrészvét mellett f. hó 
21-én volt. Szülőinek egyetlen gyermeke volt. Ez alka
lomból a városi atyák figyelmébe ajánlható, hogy gon
doskodjanak korláttal bekerített fürdői helyiség kijelö
léséről ; ilyenről mindenütt gondoskodni szoktak, kivéve 
Abderában !

— Gymnasium. F. hó 16-án a gyrnn. ösztön-dijak 
megszavazásának uapja volt. A Markovics féle ösztön
díjakat a tanulók szavazata folytán a következők nyer
ték: Mihálovics Ignácz (löszt. 12 írt (10 kr. Uottlieb 
Sándor 5. oszt. 12 Irt 60 kr. Schulhof Márk I. oszt. 
12 frt 60 kr. IJasch Adolf il. oszt. 8 frt 40 kr. Szakol- 
czay Istv. 2 o. H frt 40. Kanyó Tamás 1 oszt. 8 frt 40kr. 
A Miszura-féle 21—21 Irtos, a Modrics-féle 10 frt 50 
kr—10 frt 50 kr. és a Vuics-féle 10 frt 50—10 frt 
50 krosra a tanárkar 10-et jelelt ki. - - A Vörösmarty iro
dalmi ösztöndíjat a tanárkai' Kőim Ármin 8-dik oszt, 
tanulónak Ítélte oda (25 frt..) A takarékpénztári 25—25 
írtos ösztöndíjra Simonics József 8-ik és Vida 2-ik oszt. 
tanulók jeleltcttek ki. A Tóth Kálmán-féle 10 frt. 
ösztöndíjat Markovics 8 ik oszt. tanuló nyerte. — A 
Türr-féle 12 fitos ösztöndíjat Türr Jenő 4. oszt. tanu
ló nyerte.

— A gymn. önképzőkör í. h. 9-éu lattá évi zár- 
gyülését. A titkári jelentésből a következőket idézzük. 
A körnek 62 tagja volt; gyűlés tartatott 18. Beadatott 
101 dolgozat; ebből Jő mü, 8 pályamű, 3 leiolvasás, 
32 bírálat, 5 ellenbirálat. Pályázat hirdettetett két
szer : 1-ször A kör elnöke dr. M. E. úr Virág Benedek 
összes munkáit tűzte ki a legjobb mű fordítónak; beér
kezett 4 inü, ezek közül a „Titus Livius“ fordítása 
pálya nyertes lön, fordító Bruck Pál ; 2) a „Münsteri 
anabaptisták11 fordítója Pessina István első sorban és 
3) „XV. Lajos11 fordítója Fischof Henrich második sorban 
megdicsértetett. 4) Herodot fordítása. Il-szor. Az önkép
ző kör egy aranyat tűzött ki a legjobb életrajz írójá
nak ; a beérkezett pályaművek: 1) „II. Theodoros" 
pályanyertes; szerző Kohn Ármin. 2) „Stuart Maria11 
szerzője Fischof Hinrik megdicsértetett. 3) „Napóleon a 
nagy1* szerzője Nagy László megdicsértetett. 4) „Zrínyi 
a költő"

V eg y es  h írek .
— Ne használjuk a gyufát fogpiszkálőnak. Pesten 

történt, hogy egy fiatal kereskedő fogát gyufával pisz
kálta és ez alkalommal a foghusi kissé megsértette, 
melynek következtében csekély vérzés állott be. A fia
tal ember erre nem is ügyelt, niig végre érezte, hogy 
úgy a foghus, valamint a feje fájni kezd. Később azután 
az arcz és a fejbőr is feldagadt, minek folytán orvost 
hivattak — de mind hasztalan, a fiatal ember 46 óra 
alatt kiadta lelkét. A gyufafán csekély pliosphor volt és 
ez okozta a bajt.

— A narancsmag ártalmassága. Szt. Pótci'Várott 
egy úri háznál történt, hogy egy 6—7 éves leányka 
egy napon több narancscsal számos magot is üsszeha- 
rapdálva megevett. Egy óra múlva rosszul kezdett len
ni, és 14 óra alatt erőszakos fájdalmak és rángatód- 
zások között életét veszté.

— Furcsa tévedés. Egy német lapban a következő 
nyilatkozatot olvassuk : „Midőn Hutsfeld Kati kisasszonyt 
bántalmaztam, teljesen bcszámithatlan állapotban vol
tam és azt hittem, hogy feleségemet verem." — Az a 
feleség büszke lehet férjére.

— Sajtópört tárgyaltak folyó hó 8-án Sz.-Fehér- 
vúrott. A kir. ügyészség indította azt Csitáry Kálmán, 
mint a Székesfehérvár és Vidéke cziinü lap felelős szer
kesztője elleu, mivel lapjában politikai czikkeket is kö
zölt. Közvádlóként Lftzái Kálmán alügyész szerepelt* 
vádlott védője Neumann Ármin volt. A vádló Csitáryt 
öt havi fogságbüntetésben és 100 frt pénzbírságban 
kérte elmarasztalni. A törvényszék azonban vádlottat 
Neumann hatásos védbeszéde után fölmentette.

- - A z  uj büntetőtörvény ép oly eredeti mint prak
tikus „jegy/.et8zélü kiadása11 jelent meg betűrendes tárgy
mutatóval Tottey Nándor és társa könyvkereskedésében. 
Alt jlyféle kiállítás eszgiéje nálunk mindenesetre uj és 
egyszersmind fölötte gyakorlati. A szöveg ugyanis csak 
a lapok felét ioglnlja el, mig a másik üres fele az ogy- 
más parngrapbusra vonatkozó miu- rendelet, vagy döntő 
bírói Ítélet bejegyzésére vagy egyéb jegyzetekre vau 
szánva. A fölötte csinos kiállítás (zsebalak, hajlékony 
vászonkötésben) és a praktikus használhatóság egyaránt 
széles elterjedést biztosítanak o könyvecskének jogászi 
körökben. Ára vászonkötésben 96 kr.

— Szabadkán 13 lanuló jelentkezett érettségi 
vizsgálatra, 12-őt a vizsgáló bizottság érettnek nyilvání
tott, egyet pedig egy évre utasított visB/a.

— óriási kígyó. Mez«-Szt.-Mihálytell;éről Írjuk a 
Keletnek, hogy nevezett községtől egy negjedóránjira 
fgkyö erdőben az erdőpásztorok i Q|)̂ ap{. nugy kígyót 
játyak, iflelyi|ek hossza 3<m centiméter, vastagsága pe
dig 120 ceiitiméteiliyi lehet. A pásztorok kiknek állí

tását még több ember tanúskodása is erősíti, már három 
hét óta gyakruu látták az óriási kígyót az erdőben.

— llitka becsületesség. Egy braunaui kereskedő 
látván, hogy birtoka dobra korul, a lottóban keresett 
vég menedéket. A Iollós bolt előtt elhaladván, bekiál
totta a liunlóvő kisasszonynak, hogy tetszés szerinti 
három számra tegyen 1 frt 20 krt, a pénzt majd később 
hozza meg. Néhány nap múlva megérkeznek a liuczi 
számok, a kereskedő egészen megfeledkezett, hogy tett 
a linczi húzásra, a reskontót sem vitte el, az 1 frt 20 
kr. betéti összeget sem adta át. Egyszerre arról értesül 
a kereskedő, hogy terűét csinált. A kereskedő tréfáuak 
vette a dolgot, pedig való volt, mert 4848 irtot nyert 
és a lot.tós kisasszony átadta neki a lottó-jegyet.

— Papiros, házak építéséről írnak az amerikai 
lapok. Visconsinban 320 mázsányi ilyen épitö-anyag 
készül naponként. A gyár két éves feuállása óta a ver
senyző hasonló gyáriparral szemben már szabadalmat 
*s szerzett magának. Az épitö-anyag vastag és kemény 
lemezpapir (pappanuleckel), 32 hüvelyknyi széles, 
25—100 font súly tartalomig íelgyöngyölvo jön árufor
galomba. Több száz tonna nehéz vassulyok nyomása 
alatt légmentes tömörséget nyernek ezen papírlapok, 
melyek olajmúz alatt minden időviszontagságnak ellen
állának : és a mi legfontosabb : legolcsóbb és egészségi 
tekintetben minden egyébb épitü-auyagot ezen papír 
készítmény felülmúl.

C s a r n o k .

II. Theodoros, Abissynia királya.
A vöröstenger délnyugoti partja közelében 

terül el az afrikai fensik „Abissynia “ A forró 
éghajlat ölő lehelete, tropikus növényzet, felhőkbe 
olvadó hegyek majd szelektől korbácsolt fensikok 
jellemzik e különös országot, melyet ijesztő ma
gasságú hegyóriások védenek a homok puszták 
fojtó szelei ellen.

Mint a Titánok szétrombolt müvei tűnnek 
fel a vad rendetlenségben álló romok, hegy és 
völgyek, majd bámulatos obeliszkok, a régi dicső
ség ez örökké beszélő emlékei, varázsolják elénk 
a tettekben gazdag múltat.

Csak a merészröptü sas daczol a bérezek 
magasságával és emelkedik az ormok fölé, hogy 
a békés völgyben ta lált ragadraányt elköltse.

Hegyi patakok zúgása veretik vissza a me
redek sziklafalaktól, mi e meleg égaljba költözöt- 
madarak danájával szokatlan de mégis oly kelle
mes harmóniát alkot.

Majd mély völgy tárul elénk ; az előbb még 
oly szilaj hegyipatakra a falusi közeliét csititólag 
és békitőleg hato tt ; munkásnép lakik a faluban 
a pásztor szintén mélán furulyáz s ki tudja nem 
e szív bánat önti furulyájába az előttünk idegen 
de mégis bánatos dallamot, vagy tán szerencsét
len honára gondol ?

Végre eljutottunk a völgy mélyébe.
A sűrű növényzeteu még a déli nap sem 

képes Áthatolni, it t  a madár dala is elnémul és 
a sióinját csillapító zerge ijedten ugrik fel min
den neszre. — Ja j annak, ki esőzéskor it t re 
ked I — A hosszú úttól elfáradtan hajtja le fejét 
nyugalomra a vándor. — Boldog álmában a tá 
vol otthon és édes őrei tünuek fel — de im 
ztigás és távoli moiaj zaja hallatszik mig tajté- 
kozva tör a vad hegyipatak a békés völgybe, — 
mindent mngával ragad s ha ember, a szerencsét
len előle menokülui nem tud, kíméletlenül dobja 
élettelen testét a sziklákhoz.

Ki nem hallott e nép őskori történetéről, 
mely egy aothiopiai Sem iraraist: Saba királynőt 
képes felmutatni ? — E  csodaszép nő, Salamont, 
a zsidók bölcseségéről hircs királyát is lerántotta 
a bölcsesség szilárd alapjáról s rabjává tevén rá 
bírta, hogy Istenétől elpártolva az ö szépségének 
oltárára rakja le hódolatát.

Tőlük származott a salomo-dynastia, mely a 
13. századig ült Abissynia trónján.

Ezen időtől véres belviszályok, hatalmas hii- 
bérenczek egymás elleni harczai szóval a teljes
anarchia Ütötte lel tanyáját c? országban és e 
pártharcok villongások töltik he Abissynia törté
netének lapjait.

De élt a nép közt ama monda, hogy majdan 
támad egy Thadros (Theodoros) király, ki a fejet

lenségben siilyedő hazát erőteljes és férfias kor
mányával ismét nagygyá, hatalmassá teszi.

Századokon keresztül kellett a népnek bízva 
s remélve várni mig kívánsága, e férfi eljö
vetele teljesült.

Támadt egy hős, ki országát nagygyá s ural
kodását fényessé tette, de a béke — o népnek 
óhajtott legdrágább kincse - elmaradt.

Abissynia nyugati részében terül el K oara 
tartomány, hol ősi időktől fogva egy előkelő csa
lád, mely származását, a salomádynastiarn vezette 
vissza, uralkodott. E  családból származott 1820- 
ban K a s a  nevU fin.

Senkisom jövendelte meg a fiatal Kasának, 
hogy egykor Abissynia Negusa (császára) lesz, 
mert ifjúsága éveit szenvedés, szükségét nyomor 
jelöli. Korán elhalván atyja, szomorú idők jöttek 
rá. Rokonai által elüzetrón, kolostorba menekült ; 
it t  nyerte nevelését és oktatását, midőn egy köz
bejött esemény e térről is elvoná.

Ama kolostor, mely neki menedékül szolgált, 
nemsokára kiraboltatott és feldulatott. — Szerén- 
cséseu megmenekült a rablóktól, de midőn ezeknek 
életmódjára és lakomáira és viszont saját üres 
gyomrára goudolt, beállt közéjük s csakhamar egy 
rablócsapat főnöke lett. K. A.

Folyt. köv.

üzleti tudósítás.
Baián, 1878. juftius 22-én.

Búza 10.60 zab 6.80 bab 9.00 árpa 6.50 rozs t.20 
kétszeres 7.80 kriles 7.26 kukorica 6.60.

Az arak 100 kilogr. után.

D u n a  g őz h a j ó z á s i  t á r s u l a t
posta- és személyszállító hajóinak

in «* n e  t r r  n d jr .
Hajáról Budapestre: naponként, kivéve pénteken, regeli 4
. . .  órakor, és naponta d u. 3 órakor.
Unjnrol Mohácsra : naponként, kivéve hétfőn, reggeli 6 óra 

kor, és azonkívül naponként esti 8 óra
kor.

„ Zinionyha : naponként, kivéve hétfőn, reggeli 6 óra 
kor.

» O rsóm ra : szerdán és szombaton reggeli <3 órakor

Felelős szerkesztő:
_______ D r M a  r  g  a  1 i t  ■ E d e .

HIRDETÉSEK.
6AZDASSZONYOKNAE!

Valameuuyi kávépótszer közt a 1_5

F R A N C K -kávó
(Franek H enrik fial ta lálm ánya Ludw lgsburgban)
nagyszerűen ió ize és gazdag tápanyag tartalma miatt a legkere
settebb. — Hogy a közkcdveltsegü ‘és mindenütt keresett

F R A N C K -kávénak
ártsanak, sok gyáros különféle készitményü siláuy kotyvalékot r 
hírneves Franck-kavé cziin alatt vásárimhoz; mi tübb, sokan  
közülük az egész ereget:
,  U clm lcli Francit Sülnie In LiKlwlgsburg.
a kővetkező 0 gyártulajdonosa: l.udwigsburgban (2 gyár) 

Hletli. Bretten, lleiinslieini és tirossgartnehban"
utánnyomják és a silány árukra ragasztják.

M iért?!— hogy n vevőket csalják!
Ennélfogva Elővigyázat a vásárlásnál!
A valódi t'rnnck-kávé feltalálói és gyártói kényszerülve 

vaunak tehát ludácskájukhoz és csomagaikhoz az aláírást:

és a hatóságikig ietéteményezott védjegyeket

odttnyoinatni és a liszte.lt guzdusszonyokat hérni, hogy ezen j e 
gyekre szignriinii vigyázzanak, hogy igy a

v a l ó d i t
a hamisítóitól, utánzóitól mogkülömhöztelni bírják.

Az ország vnlainnenyi jobb nevű fűszerkoreskedésébeu 
kapható a

Valódi Franck-kávé.
ellátva a lelcbb idézett védjegygyei és aláírással.
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1 .  I I I I I
VARRÓGÉPEK.

M  l g *J é ' •

JLrádert,
Főraktár

M i B aja  és vidékére nézve, a m i eredeti E. HOWE/é/e varrógépeink fő
raktári egyedüli eladási jogát nagy készlet melleit és g yári árakon

K IG K L N M A m  SÁ M U E L
SkfJ> urra  ruháztuk, és kezeskedünk az általa eladott E. HOWE /i/e  LEG-UJATin i í 7 r p i r T ,7 r ' r ^  , . , • 

m r \  kézmüvesi varrógépek valódisága A  ismert tartósságáért. SZERKEZETŰ családi- és
Egyúttal óva in tünk az utánzóit és hamisított bélyeggel ellátott HOWE /  ^  varrógépektől •

ENGELSMANN SÁMUEL-nál . . . . . .  . . . . .  *  * * * * * *  í o r l , , t o f
z i l i z t . * ”arr6̂  «*»  *** 

Főüg-ynökség: THE HOWE MACH. CO. LTD
»-» Gyárak : BRIDGEPORT COUEDIENT PERU, INDIA.

fcCIIOTT II., igazgató, B é c i és
. 'SÜ Á  e £ l& & O L S ± lt n p A t? * k J l t i ' , * v  <*c '

Elsinger M. J. és 'fiai j
Becs, N eubau, Zfiüí” ;m •_> l

í n .  kir. h.i.lUnyiiiiiiUlcrium. ii lr\ '  ■ íituütcnKvi’ci.'/•! 
Sfim os jdtékony inlé^rl íu t s/f,Hitéi

csász, királyi .-zaliadaimazolt gyárának 
legjiilili ffi li‘,(ra.jíiIliül l ; ii i ll<>l)b

e s ő  t e i ö p ö n j r e i t .
M M  w p í i i  W f W .  rtHrW»*íft.

A budapesti fürdőket
látogatni óhajtó vidéki közönség 

érdekében
Dr. P á p a y  D á n i e l

bel- és külföldi egyetemeken ok levelezett orvos (gira
sebész tudor, szülész. H ild á i CM JiHzár-fftriIő 
rendes orvosa, és a n ő i h o t é g n é l e k  h e n  külön
legesen működő orvos H iidnpoM ton , rendel : a 
C fcá tfz /irfü rd ó b p ii naponkint délelőtt N - 1 Q-ig 
és saját lakásán, r é g i  p o s ta  u l r z n
l O .  HZ ii in  2  - 4 - i g .  H-8

^Nyomatott jNánay Lajos könyvnyomdájában Hajéin.

Hírneves első rangú szálloda a D u-Í 
^ W n a  mellett, közvetlen a gőzhajó álló- 

m m ásnál, a város legdíszesebb8 legélénkebb 
részén. A jánlja 1ÍJ0 diszcsen s kénye-' wa 
lemmel berendezett szobáit 1 forinttól, hú 
feljebb, clösuiert jóságu konyka, kávé s 
válogatott italaival, mérsékelt árak sj 

'pontos szolgálat mellett.

Kiváló tisztelettel:

Schalek LipcSt
vendéglős.
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