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mények intézeudők : .  
ÁLLAMI TANITÓKÉPEZDÉBEN. 

Levelek csak bérmenteseu fogadtatnak 
- el. Kéziratok nem adatnak visBza

K ia d ó h iv a ta l:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba — N á n a y  L a j o s  

könyvnyomdájába — küldendők be 
(Bódog-tér, Scheihner-féle ház.)

afia.jr»a» A  fi*

A kisbirtokosok országos fiildlittellntízete.
Az 1863 óta létező r Magyar földhitelintézet“ csak a 

nagy- és középbirtokosoknak nyújt segédkezet. Ki 1000 fo
rintnál kisebb kölcsönre szorul, az, ha szerencsés vidéki 
pénzintézetnél pénzt, nyerhetni, érte mai nap 8 —1 0 °/0-os 
kamatot fizet, néhány év előtt még jóval többet fizetett s 
Összes tartozása apadás és fogyás nélkül terheli szerény 
vagyonát.

Ha szerencsétlen és magány uzsorás kezébe kerül, : 
akkor a kamatfizetés terhe a szegény adóst agyonnyomja, 
negyed, fél s egész sessióját csakhamar dobra vagyis vég
rehajtói árverésre juttatja. Nem egy vagyonos lél vagy 
egész telkes gazda ment tönkre ezen a meredek utón, s nem 
egy virágzott község pusztult el teljesen.

Hogy a kisbirtokosra, vagyis azou földbirtokkal biró 
nagyobb számú honpolgáron segítve legyen, ki fekvő ingat
lan birtokára kevesebb kölcsönt vehet fel, mint 1000  fo 
rintot, segítve legyen, hogy nemzetünk nagyszámú ősterme
lői, kik a nyomasztó évek önsúlya alatt már-már a tönk- 
rejutás selejtes révén állanak olcsó kölcsönhöz juthassanak, 
melynél a szokásos kamat fizetésével egyúttal évi-nkint a 
tőketartozás egy részét is törleszti!*, úgy hogy bizonyos 
számú esztendők múlva sem tökével, sem kamatokkal nem 
tartoznak: évek óta buzgólkodnak egyes férfiak s fáradoz
nak azon, hogy ily a szegényebb embert is méltányos köl- ; 
csönhöz juttató intézetet létesítsenek.

Különösen az 1873-iki nagy pénzváltság után lehetett ! 
ily intézet hiányát élénken érezni s megindult a kezdemé
nyezés nehéz munkája. 1876-ban deczember 8-án lön a j 
tervezet a kormányhoz benyújtva. A kormány tüzetes ta-

f Á B C I á .

nácskozmáuy alá vette az eszmét, helyeselte a tervezetet is 
ítésznek nyilatkozott egyes kedvezményeket a törvényhozás
nál részére kieszközölni, mi nem ütközött nehézségekbe, mi
után minden nemes őzéiért első sorban és önzetlenül lelke
sülő Felséges urunk inagányvagyonából a közvagyonosodás 
ezen emeltyűjére 10,000 ft, alapítványt tenni kegyeskedett. 
A törvényhozás buzdittatván a felséges uralkodó lelkesítő 
példája által, a létesítendő intézet alapítására 500,000 frt ka
matmentes segélylyel hozzá járult, a kormány ezenkívül a 
legnagyobb erkölcsi támogatásban is részesítő a keletkező 
félben levő intézetet. A törvényhozás az országos félmilliós 
alapítvány kiszolgálgáltatását azon feltételhez kötette, hogy az 
alakító bizottság egy milliót aláírások utján biztosítson. Tör
vényhatóságok, nagyobb községek, világi és egyházi mél
tóságok, gazdagabb és szegényebb magányosok siettek ver 
senvezve (Baja városa törvényhatósága ugyan nem sietett, 
mert a Icözgyülésileg kiküldött bizottság mai napig sem ülé
sezett) a szükséges egy milliót biztosítani s igy lehetővé lön 
már a múlt országgyűlési ülésszak alatt az alapszabályokat 
jóvá hagyatni s ö felsége által megerősittetni.

Ily előzmények után ült össze múlt vasárnap (augusztus 
31-kén) a közgyűlés, miután 1640,700 ft. már jegyeztetett. 
Bejelentetett 1341 igazolványi jegy 1868 szavazattal; a 
gyűlés elnöke Festetics Pál gr. jegyzője Vegh Ignácz, a kor
mány megbízottja Beretvás Antal mint kormánybiztos. A 
közgyűlés kimondá a végleges megalakulást, elfogadváu en 
bloc az alapszabályokat, tisztelgő küldöttséget választván, 
mely ö felségének személyesen a hála Kifejezését megvigye 
kegyes alapítványáért, s szavazatszedő bizottságot választván 
Festetics Pál gróf elnöklete alatt.

A beteg nő.

Szeress amig lehet
Ha hosszú súlyos szenvedés 
És fájdalom gyötört;
Ha érző szived szenved és 
Mi sem nyújt már gyönyört; 
Ila  kíu már életed :
Szeress amíg lehet I . .

lia  szép reményed megtörött 
Az élet tengerén,
Ha vészthozó szirtek között 
Nyugalmad elvesztvén, 
Kietlen élei ed:
Szeress amig lehet I . . .

Hu tán a faútelen barát 
Sebezte meg szived,
S rokon kebled barátságát 
Rutul fizette m eg;
Ne hagyd reményedet! 
Szeress amig lehe t! . . . .

1442. a török tábor sátrai rendetlen sorokban nyuladozáuak 
Várna vidékén, a csillagtahm láthatárt vak éj boritá, melynek 
halál néma csendjét csak az őrök susogásai és távolból jövő lódo
bogás zavarók .

Az éji lovag mindinkább közelgett a tábor télé.
— Ki vagy ? hangzott az éji sötétben.
az éji lovag megállitá lovát.
-- Allah nevében! ki vagy ? szólt több ór.
Az éji lovag leszállt lováról. -— A próféta legcsekélyebb szol

gája. Allah nevében!
—- Hitetlen gyaur szájában Allah neve bűn, te nem hiszesz 

AHáhban — szólt az örök egyike.
— Hiszek ; és a próféta szolgája leszek.
— Mi nemzetbeli vagy ?

Magyar. Megszöktem táborunkból, hogy közzétek jöjjek és 
sorsotokat oszszam.

— Rakd le fegyvereidet.
Av. éji lovag Atadá fegyverér és az övcsapat csendben ügetett 

vele a vezér sátorához.

Ki tudja meddig élsz, mikor 
Jövend el a halál ?
Reád iő végre is a  sor,
És lelked égbe száll,
Azért tárd ki szived :
3 szeress amig le h e t! . . . .

II.
A török sátor egyikében halvány mécs szólta szomorú fé 

tiyét, a próféta ősz szolgái busán csüggesztetr.ék le fejőket: Allah 
átka nehezült ránk mióla e Hunyady van — szólt egy ősz török 
— egész magyar föld piros már a próféta híveinek vérétől és hol
nap mi is Allah előtt leszünk. Allah átka nehezült ránk I 

Bruck Pál. Szomorúim ült a sátorban kelet szép leánya Sirinna is Ő9z
Sehabedin ifjú leánya, de hozzá lépett a szökevény itju és rnoudá: 

— Ne busulj szép leány, még nem veszett el néped, barátaim,



A yAlanztások eredménye kővetkező: Elnök gr. Feste
tne* Pál; alelnök Bittó István; igazgatósági tagük: Piufsich 
Frigyes, gr. Somssich Iván, Sztrókai Boldizsár, Sporzon Pál, 
Végh Ignácz, gr. Wenkheim Frigyes, Zuber Antal, gr. 
Ciokonics Endre; felügyelő bizottság : Tisza László, 
Wahrmann Sándor, Helíy Ign&cz, Nagy György. — 
A kilenczedik igazgatósági tagot forma liiba miatt, ezúttal 
nem választották meg ; a szavazó-lapokon ugyanis P. Szath- 
ináry Károly hely fitt gr. Sz-nlimáry állott, mely ok miatt 
a beadott szavazatokat érvénytelennek nyilvánították. A ki
egészítő választás határidejét, az igazgatóság egyik közelebbi 
ülésén fogja megállapítani.

Az intézet tervbe vett működéséről más alkalommal!

Egy mindenuapi tünemény tudományos 
megfejtése.

Gyenge héjú gyümölcsűmnek, ha érettek vagy a megéréshez 
közel vanuak, huzamosabb ideig tartó esőnek kitéve, tudvalevő
leg felrepednek és hosszabb időre való eltevésre alkalmatlanokká 
\ álnak. Boussingault e tünemény okát a közelebbi időkben kísér
letileg igyekezett kifürkészni.

Leggyakrabban [elreped a cseresznye, szilva, kajszinbaraczk 
és egyik-másik szőlőfajta. A héj felrepedése, Boussingault. hitelt 
«-rdemlö véleménye szerint, a térfogat, nagyobbodásának, ez pedig 
a sejteknek vízzel való túlságos mcgtelésének szükséges következ
ménye. Hogy a héj csak oly helyeken reped fel, hol legkevésbbé 
rugékony, az kézzelfogható dolog. Csakhogy e helyeket semmi jel 
sem árulja el.

A megfejtendő kérdés tehát., ha a dolgot szorosan veszszük, 
következőleg hangzott.: Honnan származik a sejteknek vízzel való 
túlságos megtelése ? Első pillanatra ugyan azt lehet gondolni, 
hogy esős időben a tápnedvvel egyidejűleg & növénybe jutó, kelletti- 
uéJ is több víz el nem párologhat. A tapasztalás mellett azonban 
e teltevés nem állhat meg egészben, mert éppen tapasztalásból tud
juk, hogy a legtöbb tápnedv a növény testébe akkor száll fel, i 
midőn kedvező körülmények előmozdítják az elpárolgást. Hales 
kísérletei alapján legalább bizonyos, hogy a nedváramlásnak egyik 
ftlapoka: a levelek íelszinén folyamatban levő elpárolgás. Éjjel 
és esős időben a nedváramlás tényleg megszűnik, minthogy’ a 
gyökerek elnyelő működése ekkor meg van akasztva. Alapnélküli 
tehát, ama feltevés, mely szerint a víz bőségét a növénybe beszi
várgott. tupneclv okozná. Más figyelemre méltó okok meg arra 
látszanaI- mutatni, hogy az egyik-másik gyümölcsfajtábau a viz 
endosii.otilíus (átszivárgási) folyamatok következtében gyűl össze.

Bousiugault, az említett kérdést megfejtendő, következőkép 
pen járt el. Kiilönuemü gyümölcsfajtákból, nevezetesen cseresz
nyéből, szilvából, körtéből és szőlőből tetszésszerinti, uem is egyenlő 
sulymennyiségeket mért le ; mindegyik gyümölcsfélét azután külön 
edényben hosszabb ideig víz alá merítette; mikor azokon u re

pedések mutatkozni kezdettek, óvatos megtörülés után mindegyik 
íyiimölcsrészlet súlyát másodízben is meghatározta. A gyümol 
csők eredeti sulymenuyiségéhez képest, kisebb vagy nagyobb súly- 
növekedést vett észre minden egyes esetben ; egyszersmind meg
győződött arról, hogy mindegyik gyümölcsféléből a környezd vízbe 
ezukor ment át. E két dolgot kellő figyelemre méltatva azt mondja
Boussingault: .Ezen kísérleteimből világosan kitűnik, hogy a ezukortar- 
talrau gyümölcBneraek héjának megreped&ét hoszszabb ideig tartó 
cső alkalmával vízfelvétel okozta térfogat-nagyobbodás idézi éld ; 
kísérleteimből továbbá még az is következik, hogy a gyümölcs
félékben levő ezukor tartalom csökken, mert endosmosis utján a 
környező vizbe megy át. . .. ,

* Az eső befolyásának kitett levelek soha sem repednek tel, 
úgy mint péld. a gyümölcsök. Ez megint nagyon természetes do
log, ha figyelembe veszszük, hogy a levelekre sokkal nehezebben 
tapad a víz, mint a gyümölcsökre. De mindamellett tény az, 
hogy czukortartalmu levelekben, milyenek a káposzta, Agave 
auiericaca, stb. levelei, a ezukonnennyiség apad, ha e növények 
hosszabb ideig víz alá tétetnek. És Boussingault ide vágó kísér
leteiből az látszik következni, hogy a levelekben endosmotikus és 
dialytikus folyamatok egyidejűleg mennek végbe.

Ezek után még megvizsgálandó volt: vájjon hasonló maga
tartást tanusit-e a gyökerek felbőre is, mint a gyümölcsök héja 
és a levelek felhőre, vagy sem ; továbbá átbocsátják-e a növények
l á á l r l n t , i . . a » u u i  / .r z n l r rw M v tn lin i iU il- ilí-  n O lf  l-ÁSzéf-. í».

vagy sem, ha beivódás utján vizet vesznek fel ? Egy 400 gramm
nyi kerokrépával cs egy 1075 grammnyi czukorrépával végrehaj
tott, kísérlet nemleges eredményt nyújtott; csak ilyen nemleges 
eredményekre vezettek azon kísérletek is, melyek a búza, árpa, ku- 
koricza csirnövényeinek gyökereivel tétettek, jóllehet ezen gyökerek 
egytöl-egyig hol kisebb, hol nagyobb mennyiségben tartalmaztak 
ezukrot. Á csirnövényck bőségesen fejlesztettek leveleket. E körül
ménynél fogva a gyökerek bizonyára gyorsabban vettek fel vizet, 
mint vesznek fel különben, minthogy a levelek általi elpárolgás 
a vizfelvétel gyorsaságára befolyás nélkül nem maradhatott.

Boussingault. magyarázata szerint,: „A sejtekben levő ezukor- 
tartalmú anyagok háborítatlanul maradtak daczára annak, hogy 
a viz felfelé áramlott a növényben; szóval: endosmosis ezen 
esetben uem következett be. A gabnalélék gyenge, átlátszó gyö
kerei a hozzájuk tartozó gyökrostoeskákkal együtt egészben véve 
csak olyan magaviseletét tanúsítottak, mint, a vastagabb felbőrrel 
birő kerek- és ezukorrépa; a víz a felbörön keresztül behatolt a 
sejtekbe, de a ezukornak a sejtekből a vízbe való diífundálása meg 
nem indult. “ A Term. tud. közlönyből.

h í r e k

— Az ifjusóg által jövő hó 4-ikén adandó jótékonyezétu 
előadásra (a „Falu Rosszáu-raj már az első próba szerdán megté
tetett. A hölgyek közül : Hollefreuud Izidora (Finum Rózsi), Zsi- 
vánovits Katieza (Bátki Tercsi) és Frankenberget Lujza (bakterné)

ereimbeu szintén magyar vér kering, Hunyady vitéz, de mi is az 
leszünk, és éu küzzétek jöttem, hogy győzzek veletek.

— Tán halni velünk ! szólt a vezér.
— Nem ! győzni — viszonzá az ifjú egy lapot nyújtva át a 

vezérnek — olvasd e sorokat.
A vezér bús tekintete e sorok olvasásánál örömtől ragyogott.
— Tehát a király...............
— Olvastad — szólt az ifjú egy égő pillantást vetve Siriu- 

nara — ti elég erősek vagytok még, hogy győzhessetek velem.
— Oh keresztyén! mivel háláljuk meg ezt neked — kérdé 

remegő hangon kelet szép leánya.
— Mivel háláljad meg ? felelt halkan az ifjú — szerelmeddel!
A lány megrágadá az ifjú kezét — igen I szeret . . .  — nem

mondható ki egészen szeme könybe borult.
Az ifjú arczán diadal mosolygott kevély örömmel.
A kétségbeesés és szomorúság örömmé változott a török tá

borban, az előbb megcsüggedt férfiak dalt énekeltek, mely meszsze 
hallatszott a csöndes éjben.

A víg danák alatt az örök egy beteg nőt vittek Sirinuához, 
ki azt a sátor félreeső ágyába fektéié, a sátorban Sirinna, a szöke
vény ifjú, nevezzük Radonak és több török beszélgettek, arról 
beszéltek, hogy holnapután csatába mennek és győztesen térnek 
vissza majd.

— Es ha meghalok a győzelemben? sugú halkan Rado a le
ánynak — ne legyen semmi mi végórámat megédesítse ?

Sehabedin leánya nem állhatott ellen az ifjú csábitó hang
jának és midőn senki se látta, hozzá hajolt és ezt mondá neki: 
ha mind lenyugodtak balról a szélső sátor alatt várlak az öreg 
Karafánát.

A félreeső ágyban a beteg asszony mélyen sóhajtott.
Rado megborzadt, ki van e sátorban ? kérdé Sirinnátdl.
— Egy beteg nő, kit ma félholtan találtak őreink és ide té

tettem pihenésre — viszonzá az.

És elkezdtek újra beszélgetni háborúról, győzelemről és sze
relemről, midőn az ajkak belefáradtak a beszélgetésbe, lecsukódtak 
a szemek, édes álmokat aludtak, kikinek azt, miről a száj legörö- 
raestebb beszélt,]

III.
Másnap éjjel, midőn miiül l.-nyugodtak, Rado a szélső tábor

ban Karafánál várta a szép Sirinnát. Az éj sötét és a sátorban 
egyetlen lény és fény sem volt.

Radó mélyen elgondolkozott, egyszerre ruha suhogást hal
lott és a sötét sátorban nőnek árnyát pillantá meg.

— Te vagy az Sirinna? kérdé halkan.
— Én vagyok felelt a nő.
— Sirinna ! hölgyek királya! angyal vagy minek nevezzelek, 

jer ölembe, hadd szívjam ajkadról az élet balzsamát, jer cseveg
jünk kissé, a nap nemsokára felraosolyog és akkor én a harezba, 
győzelembe megyek . . . szólt szerelem ittasan Radó, és midőn 
útakará Ölelni egy villám raegvilágitá a nő arczát Radó sikolt.va 
rogyott a földre.

— Ilon te itt? — nyögé halkan.
— Igen itt! meg vagy lepve ugy-e ? midőn a magyar nő 

hűtlen kedvese után bolyg és utána jön a törők táborba ezer veszé
lyek közt, hogy megölje s megmentse kedvesének becsületét, — 
melyet csak a halál menthet meg egyedül.

— Ilon 1 szólt Radó remegve, miért jöttél ? mit kívánsz 
tőlem ?

— Mit kívánok tóled V! Azt a mit egy elcsábított hölgy ki- 
. vúnhat hiltlen kedvesétől, midőn beraocskolú becsületét, azt mit
egy magyar lány kivan honfitársától, ki megfeledkezve becsületéről 
saját hazáját árulja el.

Újra villámzott és a villám fényénél ragyogóbbnak tűnt föl 
egy tör Ilon kezében.

Radó megborzadt, szólni kívánt, de nyelve megnémult.
— Radó! hald végszavaimat, utolsót ez életben, folytató a



kisasszonyoktól, a férfiak közül pedig Goldstein Márk (Falu Rosz- 
sza), Kriszháber A. (Gonosz liakter) és Weltmann Dezső (csapos) 
uraktól várhatunk sikerült játékot.

— Meggyilkolt bíró. A Kalocsához két órányira fekvő 
Dusnok faiukui — mint az „E -s;l-t, értesítik — vasárnap éjjel a 
dúsgazdag Hodován Mihály községi bírót reggel az utczán meg
gyilkolva találták. A rögtön megejtett vizsgálat eredménytelen 
maradt, azonban egy gyanús egyén letartóztattatott, ki előtte való 
napon többek előtt mondta, hogy a biró csak addig él, mig vele 
találkozik.

mit hallott volna. A fiatal ember bánatában másnap reggel eluta
zott. Megtörténi.

Philloxera vastatrix u múzeumban. Hermann Ottó 
természetbúvár, ki közelebb a philloxera, szőlői pusztító rovar 
tanulmányozása végett Pancsováu, Fehértemplomban és Verseczen 
járt s ott e rovar kiirtásmódjáról fölolvasásokat, tartott, a napok
ban Budapestre utazott, magával hozván egy csomót e férgekből, 
melyek most a múzeumban megszemlélhetek. Hermann októberben 
a természettudományi társulat körében e tárgyban tett tapasztala
tairól nagyérdekü előadást fog tartani.

— A kisbirtokosok országos földhitelintézete vasárnap 
tartotta Festetich Pál gróf elnöklete alatt alakuló közgyűlését. 
Jegyzővé Végh Ignácot választották. Az elnök konstatálja, hogy 
1341 igazolójegy jelentetett be, 1808 szavazattal, s miután az 
1.640,700 frtnyi alaptőke után a megfelelő összeg az intézet pénz
tárába lefizettetett, a kisbirtokosok orsz. földhitelintézetét megala
kulnak nyilvánítja. Az ülés további lefolyása igen sima volt. Fel
olvastatott a jelentés az intézet megalakulásának történetéről 
kezdettől egészen mostanig. Azután elfogadták az alapszabályokat, 
s az elnök azon inditváuyát, hogy ö felségéhez küldöttség menesz
tessék, mely kifejezze köszönetét, a király 10,000 frtnyi alapítvá
nyáért. Végül Festetich Pál gróf elnöklete alatt egy szavazatszedő 
bizottságot választottak, s ezzel az ülés szétoszlott,

— Hivatalos szemtelenség. A „löbl. k. ung. Lotto-Direk- 
tion“, mely a magyar fővárosban m. kir. kenyerén hízik, Buda
pestről elég merész volt a magyar néphez s a többi közt Szegedre 
is, ékes lerchenfeldi stylü köriratot küldeni, egy sorsjáték rendezése 
ügyében, melynek tiszta jövedelme „für Szegedin I" fordittatik.

— Egy elvesztett nóta. Odry Lehel, jeles művészünk, nagy 
társaságban mulatott a napokban Budán. Volt. a társaságban egy 
lelkes fiatal ember, ki nem régen érkezett, az Alföld valamelyik 
regényes pontjáról, hol a szép nóták teremnek. A fiatal ember 
megjegyezte magának e nóták legszebbjét s elhatározta, hogy még 
az éjjel bemutatja Odrynak, ki maga is dalköltö. — A mint a tár
saság elhagyta a mulatságot, fiatal emberünk Odry mellé került, 
azzal a szándékkal, hogy haza kiséri a művészt és menetközben 
eldalolja neki a nótát. Az alaguthoz közel rágyújt. Magas C-t.. vág. 
E pillanatban konstáblcr ront elő és a fiatal emberre keményen 
rámordul, hogy ne háborítsa a budaiak nyugalmát. Fiatal embe
rünk egye,lőre megnémul. Átmennek uz alaguton. A félbe hagyott 
dal újra kezdődik a lánczhid közelében. Két-három hang és újra 
egy konstabler jelen meg. „Csitt mert bekísérem az urat!“ Dal 
félbe szakad, fiatal ember megnémul. — Átmennek a lánczhidon. 
A fürdő-utezán újabb kísérlet a fiatal ember részéről. Rákezdi. 
Konstabler jön fenyegető mozdulattal. ,,Ha az ur nem fogja be a 
száját, rögtön belóditom a kapitányságra!“ Megnémulás. Áttérnek 
a váczi-utra. Fiatal ember körülnéz. Egy lélek nincs sehol. Most 
rajta. Megkezdi a nótát. Alig van az elején mindenfelől konstáb- 
lerok veszik körül. „Itt. nem szabad nótázni hallja az u r! Ha még 
egyet mukkan, bekísérjük !“ És ez igy tartott még kétszer. Ez 
alatt Odry lakására ért, a nélkül, hogy a fölajánlott nótából vala-

nö. —• „Mim voltál nekem azt tudod, mit érzek irántad jelenben* 
gondolhatod, midőn egy magyar hölgy ezer veszélyek közt fut hűt
len kedvese után, hogy őt az örvényből kiragadja. De te megszök
tél előlem s midőn megfeledkezve a hazafiul kötelességről, a hazát 
mint hitvány portékát adtad el az ellenségnek, becstelen érzelmed 
kielégítéséért meg akarom számodra tartani becsületed, melyre 
csak egyetlen egy ut van, nyomorult életed megvásárlásán.11

— Irgalom, irgalom ! nyögé az ifjú — Ilon lábaihoz csúszva 
— kegyelem Ilon 1 te meg nem ölheted azt, kit romlatlan kebled 
lángjával szerettél. Ne ölj meg Ilon, én ismét visszatérek hazámba 
és hozzád hű, igen hű leszek.

— Hasztalan esengesz — szólt a hölgy, „nincs irgalom“, ki 
hazáját árulta el, annak becsülete nincs, nem is lehet, én szerettelek, 
most is szeretlek, de nem boldogabb-e a nő, ki tudja, hogy az, kit 
szeretett tiszta névvel és szonytelenül hunyt el, mint tudni, hogy 
él gazdagon és bőségben, de beszeuyezett becstelen névvel.

E pillanatban ruha suhogást hallott és liadó a megmentett 
reményével kiálta föl: Sirinna ments meg! de azon pillanatban 
döfést kapott mellébe, mely megváltá becsületét életével, a tőr 
meg volt mérgezve.

Az oda ért Sirinna sikoltva hanyatlott a holt tetemre.
A sikolyra össze futott törökök körül ve vék a szerencsétlent. j
— Ki tette ezt ? — • Miért ? kérdé a nagyvezér.
— Én tettem, — szólt a hölgy.
A beteg asszony I szólt több török.
— Igen! szólt a beteg asszony, „miért?!" megmondom: j 

kedvese valók és őt lányod csábította el, magyar nő vagyok és ö ' 
hazámat árulta el.

A nagyvezér intett, egy dördülés és Ilon holtan rogyott I
öazsze.

Másnap u magyar sereg királyt vesztve veretett meg.
Bokros!.

— Katonás sirirat. A „Nagyvárad" Boszniából levelet ka
pott, melyben tudósítják, hogy Szerűjevo közelében nemrég egy 
utas a mezőn hált meg. A hideg eső ott érte s úgy meghűlt, hogy 
meg is halt. A szerencsétlen embert —- kilétét nem említik — elte
mették s egy katona egy deszkadarabot tévén lejfául a sirhalomhoz, 
arra e négy sort irá :

Meghált 
Meghűlt 
Meghalt 
a mezőn.

A minden oroszok cárja birodalmának hóhérja.
Froloffnak hívják a nagy embert, ki nem mondhatja, hogy kenyér- 
irigységgel találkoznék, mert az egész birodalomban Ö a kizáró
lagos ura cs hatalmasa a „törvényes halál“-nak. Nincs kollégája és 
arról sem panaszkodhatik, hogy pang „az üzlet." Csak győzze, van 
neki dolga elég. Így legközelébb azért kelle elhagynia lakását: a 
moskvai börtön-citadellát, hogy Odessában Lukianoffot, Szentpéter- 
várott Solowieffet. Kiewben Vilcsanszkit, Gorskit és Fedoroffot, 
majd ismét Odessában Davidenko, Lizogub és Csubaroff nihilistá
kat, s legújabban Nikolajewben Logoweukot és Wittenbergi fel
akassza. El is végezte a munkáját sajátkezűig.

— A keresztény vallás felekezetei. Talán nincs vallás, 
mely több felekezetre lenne oszolva, mint a keresztény. A chinai, 
perzsa, ind, zsidó vallásról tudjuk, hogy csak kevés vagy semmi 
felekeze lük nincs; azonban a keresztény felekezetnek száma vég
telen. A történet tanít bennünket, hogy már az első században, 
még az apostolok idejében, következő felekezetekre szakadt a 
kereszténység : l. Gnostikusok, 2. Simoniánusok, 3. Nicolaiták, 4. 
Korinthiusok. (Krisztus utáni II. században keletkeztek.) 5. Brazi- 
Udiusok G. Karpokrastianusok, 7. Valentinianusok, 8. Nazarénu- 
suk, 9. Ophisták, 10. Patropassianusok, 1 1 . Mortanisták, 12. Let* 
hithok, 13. Quartődeciinanusok. 14. Cardouiusok, 15. Marichöusok, 
16. Alogusok, 17. Enkratitok, 18. Artotyritok. A III. században 
hozzájok jöttek: 19. Monarchisták, 20. Bamosatenek, 21. Arabiu 
sok, 22. Uierabitok, 28. Nontianok, 24. Sabelianusok, 25. Nova 
tianusok, 26. Origeniusok, 27. Chiliastok, 28. Agráriusok, A IV 
századtól a IX. századig a következő felekezetek támadtak: 2S 
Arianusok, 30. Euoomianusok, 31. Actianusok, 32. AnemÖusok, 83 
Acacianusok. 34. Semiarianusok, 85. Apollináristák, 36. Photia- 
nusok, 37. Makedunianusok, 38. Adoptianusok, 39. Nestorianok, 
40. Entychanok, 41. MouophosiUk, 42. Jakabiták, 43 Thespasiták, 
44. Ágnoctok, 45. Monotkelatok, 46. Aphtharlodoketusok, 47. Trit- 
heiták, 48. Seleuczianok, 49. Anthropomorphiták, 50. Bonosianu- 
sok. stb. stb. Az olvasó egyelőre meg fog elégedni ezen 50 feleke- 
zettel, mely még nem is ér a nagy egyházi szakadásig, mely 1053- 
ban volt, és a római és görög katholikus egyházakat alakitá. Az 
összes keresztény felekezetek névsora legalább 300 ne v  et tartalmazna.

— Nihilista adoma. Bizonyosan sokan emlékeznek még 
Juchanzewre, a pétervári hitelintézet hírhedt főpénztárnokára, ki 
a múlt évben több millió rubel elsikkasztása miatt az esküdtek elé 
került, kik több évi börtönbüntetésre Ítélték. Az említett affaira 
annak idején nagy feltűnést keltett mindenfelé, s különösen Orosz
országban, és a por dacára is megfejthetetlen talány maradt a 
világ előtt, hogy hághatott Juchanzew aránylag olyan rövid idő 
alatt az általa elsikkasztott óriási összeg nyakára- Ennélfogva azt 
gyanították, hogy a legnagyobb részét elrejtette a büutetés leülése 
utánra. — Ezt s az ehoz hasonló gyanúsításokat most megcáfolja 
a „Forradalmi Krónika" cziraü nihilista lap. — Azt állítja, hogy 
Juchanzew semmit sem mentett meg az elcsent összegből, de nem 
maga pazarolta el, hanem voltak, a kik ebben segítettek neki. Azt 
is megmondja, kik voltak azok. Elbeszéli, hogy a sikkasztónúl 
sok levelet találtuk az orosz nagyhercegtől a következő megin
dító tartalommal: „Kedves barátom 1 Tudod, milyen unalmas, ha 
az embernek pénz nélkül otthon kell ülnie. Légy tehát oly szives, 
és hozz magaddal estére valami csekélységet." Az említett nagy- 
herczegek, jegyzi meg a lap, mintegy mentegetni akarván őket, 
a legjobb akarattal sem segíthettek másképen magukon, mert a 
szentpétervári uzsorások már semmiképen nem akarták t-skomp- 
tirozni váltóikat.

— Gainbetíáról. Az angol „World," melynek úgy látszik
külön titkos rendőrsége vau, Gmnbetta gyakori utazásairól igen 
érdekes leleplezéseket hoz. A többek közt azt mondja : Gambetta, 
mielőtt valahová el akar utazni, legelőbb is mindenütt tudatja, 
hogy falusi kéjlakába, Vilié d’ Avrayba megy. Itt azután minden



kitől elzárkózik, senkit sem fogad magánál, mág leveleket ás láto
gatási jegyeket sem. Ezen idő alatt azonban esténkiuf kertjében 
jelenik meg, úgy hogy bt mindenki láthatja. E«y napon azonban 
titokban elhagyja le jardiesi hajlékát, a legtávolabbi indnházhoz 
kocsizik és ott jegyet vált valahová, vagy Olaszországba, vagy a 
Rajna felé, vagy Németalföldre. Mindig álnév alatt, utazik és igy 
senki sem tud arról, hová ment Távozását senki sem veszi észre, 
mivel azalatt kocsisa, kinek a lakja tökéletesen hasonlít Gambet- 
tához és ki ilyenkor ura ruháit ölti magára, kalapját mélyen ar
czára huzva le, esténkint ép úgy sétálgat a kertben mint Gambetta. 
Senki sem ismeri még eddig Gambetta titokzatos utazásai célját.

Nyílt tér.*)
N y i l v á n o s  k ö s zö n e t .

G e r g e 1 y S á n de r n é urhölgynek, ki a toroklobban szen
vedett, láuyomat, puszta emberi szeretetböl rövid idő alatt teljesen 
kigyógyit.á, fáradozását, ez utón nyilvánosan megköszönni, legszebb 
kötelességemnek tartom.

Baján, 1879. szept, 3-án.
N enhaus Mariid.

*) E rovat alatt köntöttekért nem vállal felelőséget a szerk.

ti/, leli tudósítás.
Bálán, 1879. szeptember 3-án.

Búza U.J9 zab 5.30 bab 7.50 árpa 6.25 rozs 7.60 kétszeres 7.50 

köles 4.60 kukorica 5.90.
Az árak 100 kilogr. után.

VI/-a 11 ás 11 ltján.
ü pont DUNA 84.38

feuék CSATORNA 83,00

■ Szeptemb. 5-éu DUNA 87.20 CSATORNA 85.50
0 fölött 2.73 mélység 2.50

Az. első \  C8‘ ^ lr .

D l N A G Ö Z H A J Ó Z Á S I  T Á R S U L A T
pósta* és szem élyszá llító  h a jó in a k

M E N E T R E N D J E .
Póntnliajómenptok:

B a já ró l B n d ap es tre  : kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és 
vasárnap pont reggeli 4 órakor

B a já ró l M ohácsra : vasárnap, hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és szóm 
haton reggel fi órakor.

B a já ró l O rsovrt-lía la tz ig : hétfőn, szerdán és szombaton reggeli fi órakor 

S ze iu é ly sz á llltó h a jó in e iie fo k :
B a já ró l  B u d a p e s tre : naponként d. u. 3 órakor,
B a já ró l M o h á c s ra : „ esti 8 *

Felelős szerkesztő :

Dr. B A R T S C H S A M Ü .

l lir é fié s e h .
e .  ■ ■  ^  ■ < & . -

■» alulírott tisztelettel jelenti,
miszerint mindennemű női kézi munkák
ban u. m.: fehérruha varrás, hímzés, kö
tés, horgolás és díszmunkák készítésében 
szerény feltételek alatt oktatást ad.

Laiidesz Francziszka
oki. tanítónő.

Lakik : Régi fürdő-uteza, 355. szám 
Mészáros Sándor házában.

§  H ö r j e g y K Ó k ,  §

ábinlk- és ügyvéd urak,
tj }  szives ügyeimébe ajánlva. ' _
. í Mindenféle békebiréségi nyomtatványok, 11. f  I

m.: panaszkünyvek. határidőnaplók, idéz-ijL? 
4  A vények, mutató könyvek, p én zb írság ig / 
J , i  naplók, A )  T árgyalási jegyzőkönyv, B ) (  f  

^ t T árgyalási jegyzőkönyv, C) T árgyalásig"
■ * j e g y z ő k ö n y v  (rnakacssági), D ) V é g r e 

h a j t á s i  je g y z ő k ö n y v , kataszteri bir
tokivek, ü g y  v é d i -  és b í r ó s á g i  
nyomtatványok, továbbá mindenféle községig ^ 

'nyomtatványok, de különösen a legújabb ren-  ̂
jeleni HAGYATÉKI l.ill.TÁll 1. m in ta .

• Halottvizsgálati bizonyítvány. VII.
) minta. Halottvizsgálati jegyzőkönyv,

{  1̂1. minta. Halottkémi jelentés. III f  ̂
 ̂ } minta. Halottkémi ]€ 6Tltés. I. minta. W

A  V -- ________ ________  ________________  ,BY
([ I.ÓBEJELESTflS, 0 . minta [.ÖKIMÜTATÁS'
| 5. minta. KI11D T T Á S  A LOVAKRÓL 
tj gyorsan és a l e g j u t á n y o s a b  b á r a k '
1 m e l l e t  " >

N í'm r ty  L t i j o s
‘könyvnyomdájában Baján, Bódog-tér - 

Scheibner-féle ház.

UNDEN VILMOS
Első magyar

drőtszeiígyára és vaskereskedése
nagyban és kicsinyben

Budapest, vácziboulevard 55 (uj).
Épiiési vállalkozóknak szükséges eszközök raktára.

Kizárólagos nagybani eladása mindennemű

A N T Ö V W A  M A H . M A
valamint TIZEDES, is  SULYMÉRLEGEK gyiri írakon. 

Árjegyzékek ingyen.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




