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Baja, 1879. ueezember 4.
A múlt szátnbau közlött czikküuk folytatásául kis 

szemlét akarunk tartani a „Kölcsönös segélyző-egylet" tagjai 
felett, azokat engedelmükkel csoportosítani s olyanokról 
megjegyzéseket tenni, kiknek csoportja vagy egészen hiány
zik, vagy igcu kevés taggal van képviselve.

Az előttünk fekvő 1879-iki évtársulati névsorban lá
tunk 385 nevet összesen 708 rószvényuyel vagy törzsbetet- 
tel. Megjegyzendő, hogy a névsor nem teljes, mert ki- 
nyomatása után még számos aláiró találkozott, de ezeket 
most figyelmen kivül hagyjuk. A felsorolt 385 vegyes ne
mű személyt két főcsoportra osztom. Az elsőbe sorolom 
mindazokat, kiknek előre megszabott, határozott u. n. fix- 
jövedelme nincsen. — A beosztás igen aránytalan a számra 
nézve, mert ebbe a csoportba, leggondosabban számitva, 
legalább 365 egyént kell soroznuuk. Ezek között találunk 
összesen csak 12 orvost óh ügyvédet, hogy az intelligen- 
czián kezdjük, mintegy 100 kereskedőt, mintegy 100 mes
terembert és 150 asszonyt, leányt, gyermeket és vegyes 
foglalkozású férfit. Ezen számok láttára szembeötiik azon 
aránytalanság, melyben az ide sorozott intelligenczia áll. A 
bajai nagy számú és különben is igen tekintélyes és befo
lyásos orvosi és ügyvédi karból csak 12 névvel találkozunk. 
Hát csakugyan nem találkoznék ezen vagyonos osztályban 
több egyén, ki itt takarítani tudna és akarna ? Ki legalább 
csekélyebb mérvű részvét mellett, az individuális érdeket

f  í .  1  I  1 A.
Nellike emléke.

Még visszazeug az üdvie nyílt kebelben 
A kedves ajkak dallamos beszéde;
Még bő sugárként áradoz felettem 
Két szép szemed mosolygó, tiszta fénye;
Még arczod oly igézve int e lé m .............
Kedves kis angyal, drága N e 1 I i k é in I

Mit tudtam én, hogy e szemekbe nézve,
Örökre bennük vész tekintetem ?
S tán sejthetőm, hogy bűvkörödbe lépve 
llabbá, teszeu az édes szerelem,
És még sem érzi kebled a mit én ?
. . . Kedves kis angyal, drága N e 11 i k é in !

Vagy tán korán van még szeretni néked,
S a  boldogságot félve kerülöd?
Szüt vágyaidban lelve álomképed,
Megnyílni félsz a nupsugár előtt?
Mégis reád talál az égi fény,
Kedves kis angyal, drága X e l l i k é m l

Tanulj örülni a madár danáján,
Érezz szelíd kéjt csendes alkonyon —
És mórt a szív üdvöt nem lelhet árván 
Keress szerelmet — s várjon szivrokon.
Édent találj a csók első bovéu . . •
K edves kis angyal, drága N e l l i k é m l  S

S ha lenne egykor perczed — vajh, de lész-e 
A melyben bús emlékem öleled 
Ne bántson a komolybús ifjú képe,
Ki árnyaként követte létedet,

nem tekintve ezen nagyjelentőségű társulat eszméje mellett
lelkesülni tud.

Eltekintve az eszmétől éa a mellette való lelkesültség- 
töl, melyet sem eladni sem elzálogosítani nem lehet, melyre 
általában nem igen számíthatunk materialisticus, csak az 
anyagi haszon után törekvő korunkban, még két okot em
lítünk, melyek az egyletbe való belépést javasolják.

Egyik ok, a segély igénybe vétele, a hitel megalapí
tása. Kereskedőnek, mesterembernek találkozik valami előre 
nem látott üzlete. Ha már van apró részletekben befizetett 
tőkéje, annak legnagyobb részét egyszerre kiveheti. Igaz, 
hogy a kölcsönért kamatot fizet, de mennyit ? Annyit vagy 
kevesebbet mint más rendes intézetben ! S kinek fizeti a 
kamatot ? Saját tőkéje után maga magának ! Ha pedig sa
ját tőkéje elégtelen, akkor csak mint az egylet tagja tart
hat igényt kölcsönre s oly előnyökben részesül, melyeket 
más pénzintézetnél a berendezés és eljárás természeténél 
fogva nem találhat. Ezt kereskedői és üzleti közönségünk 
belátja s azért érdeklődik tettleg és jelentékenyen az egy
let iránt.

De javasolja az egyletbe való belépést a takarékosság 
kötelessége, melylyel magunknak és családunknak tartozunk. 
Ki oly elveket rali : „ede, bibe, lude, post mortem nulla 
voluptas“ vagy magyarán : „Mit takarítsak én, ki utánam 
jő, tegye be az ajtót 1“ ahoz szavam nincsen. Ki orránál 
tovább lát, nekem igazat ád midőn azt állítom, hogy a

Akinek te lettél élte, mindene . . .
Kedves kis angyal, drága M e 11 i k  e I

P-y

Egy faczipo története.
A történet melyről szólni akarok egy pár évtizeddel vissza

vezet a múltba. Hanem úgy hiszem, jobb egy igaz esemény a 
múltból, miut valami költött tény a jelenből, — czikkemnek az ér
deme pedig meg van, hogy igaz.

1832-ben történt. Mély csendesség uralkodott még Paris ut- 
czáin, a nap téli időben restelkedni szokott, és igy deczember 
11-én is, melyről történotünk datálódik, még csak szürkülni kez
dett a regg, jóle hot, hogy az óra mutatója utjának egy jó részét 
már lefutotta, midőn a gyönyörű Vendome-utcza egyik palotája 
előtt egy kocsi megállón, és a bakkról leugró szolga a ház portá
sának egy meglehetős nehéz ládácskát átnyújtott ezen u tasítással: 

j „Paganini urnak“.
i A portás átvevé a tárgyat ós szobájába visszatértében Ni-
! cette jött eléje.

Nicette elhalt bátyjának leánya volt, kit a portás magához 
v e t t; — a leányka alig 18 éves vig természetű, csacsogó és élénk 
teremtmény volt, ki amint a ládácskát észrevevé, gyermekiéi 
ölömmel futott nagybátyja elé.

„Ah egy szekrényke, — bizonyosan Józsefemtől 1“ József 
jegyese volt, — hanem amint a czimet észrevevé, kedvetlen csa- 
latkozássnl fiiggeszté le karjait.

„Igen, Paganini urnák szól“ — válaszolt a portás — „kinek 
mindjárt fel is viheted, mert legjobban szeretem, ha nem kell 
szemeibe néznem ennek a mindig sötét tekintetű embernek, 

j Paganini ugyanis az 1832-ik év elejével, midőn diadalutját 
• Európában megtette volt, elbágyadva az izgatottság és felindulás- 
! tói, Parisban telepedett le. I tt élt visszavonultan hegedűjével, 

melynek húrjait — a legbehatóbb kérések daczára — sem peneg* 
tété többé nyilvánosan. Lehangoltsága ama évekig tarto tt rend
kívüli idegrázkódtatások eredménye volt, melyeknek e férfiú alá 

! volt vetve, és senkisem volt képes aczél vonásaiból mosolyt csalni, 
mint Nicetteünk, ki szolgálta. Szívélyes, egyszerű ós naiv észre-



takarékosság kötelesség, melylyel magunknak és családunknak 
tartozunk. A pazarlás egyesek és családok tönkretevője. Ki pa
zar? Ki valamivel többet költ, mint amennyi bevétele van. Ha ezt 
hosszabb ideig folytatja, kénytelen vagyouilag bukni. Ki a 
takarékos ? Ki valamivel kevesebbet költ, mint a mennyi 
jövedelme van. Ha ezen valami az összes bevétel jelenté
keny részét toszi, a takarékosság átmegy a piszkos lukar- 
ságba, ennek szószólója nem vagyok, de igen is a józan, 
rendes takarékosságnak, mely valamivel a jövedelemhez 
helyes arányban — kevesebbet költ a bevételnél. Hová he
lyezzük el yagy fektessük be azt a megtakarítható valamit ? 
Takarékpénztárba teszem, mondja az egyik, mert elfogad 
egy forint első betét után akár csak 25 krnyi gyarapítást is. He- 
lyesenvaD,.mondom én, de hányszor fogja azt az illető teuni, 
hányszor elmulasztani. Kevés oly embert ismerek nem csak 
nálunk Baján, hanem általában, ki magában fölteszi, hogy 
havonkint 4 frtot a takarékpénztárba tesz, hogy azt hat 
esztendőn át híven megtartaná. Pedig a segélyzö egyletnél 
ilyen fogadás megtartása az erkölcsi és anyagi kényszer 
mellett nagyon is lehetséges.. Ez okból szeretném az álta
lam felállított első csoportban az u. n. honoratiorokat na
gyobb számmal látni s ez okból szeretném, ha a második 
csoport, a fix jöredelommol bírók osztálya nem oly szégyen
letes aránytalanságban állana az első csoporttal. 11a vala
kinek 50 írt havi fizetése van, ebből havonhint két frtot 
minden megerőlteltés nélkül félre tehet. Ezen csekély ön
megtagadás hat év alatt legalább 200 frtnyi tőkét ád. S 
mire figyelmeztet bennünket a sokszor említett névsor? 
385 ember között alig akad busz, ki fix fizetése mellett 
takarítani hajlandó s még ezek között, is van néhány v i- 
d é k i  l e l k é s z  és t a n í t ó  úgy hogy Bajára alig 15 
esik.

Ennyi tanintézet, bíróság, hivatalnok, tisztviselő mel
let ez valóban megfoghatlan. Pedig a logika kérlelhetJen. 
Üdv a kivételeknek, vajmi gyakran kell tapasztalnunk, hogy 
az említett csoport közül a családfő szemét behunyja, mie
lőtt valami szegényes nyugdíjra ói doniéi és évei lennének, 
vagy ha valami okból hivatalát és jövedelmét veszti, ren
desen nyomor és iusóg szoktak bekövetkezni. Boldog az 
özvegy, ha dolgozni is tanult és munkát talál. Keserű sza

vótelei gyakran felviditák a lehangolt művészt, aki most a ládács- 
kát minden oldalról megtekintő, miután a leány eltávozott volt.

Kíváncsian bontá fel és talán 2 láb bosszú tárgyat vön elé. 
Erős papírba volt burkolva. Lefejté, de mi ez, még egy papirbo- 
riték, egy harmadik, negyedik és igy tovább mindenik jól bepe
csételve és ezen felirattal: „Paganini ur számára !“

Yégre tán tiz borítékon keresztültörte magát a művész és 
elérkezett a tulajdonképi ajándékhoz, mely nem állt egyébből, 
mint egy durva idomtalan faczipóböl. Paganini elsápadott dühében 
a sértés felett, melyet e névtelen ajándok tartalmazott, első hevé
ben kandalójának lángold tüze közé akarta vetni, de csakhamar 
más gondolatra jö tt és szekrényébe tévé.

Aztán elövevé hegedűjét, bezárta az ajtót, mint ahogy rende
sen tévé, midőn enyelgett — megtevő szokott sétáját — a faczi- 
pőt teljesen elfeledni látszott — mert vonásain semmiféle változást 
sem lehetett észrevenni.

Másképen volt ez Kicettel — midőn estve ismét eljött, Puga- 
ninek vacsorát hozva. A legmélyebb levertség felhője boritá arczát, 
szép szemei fájdalmas kinyomatot viselőnek — nem beszélt, csak 
a legszükségesebbet — holott különben mindig oly vig csacsogó 
volt. Paganini csak hamar észrevéve a változást és a lehető leg
szívesebb hangon kérdé :

„Oly szomorú vagy, mi bajod leányom ? Valid be búduak 
okát és ha tehetségemben áll, szívesen feloldlak alóla.

„Ah — válaszolt Nicette egy levelet vonva ki zsebéből, melyet 
a délután tartamában kapott — rajtam senki sem segíthet -  ez a 
levél minden reményemet letiporta. Képzelje, Paganini ur, jegye
sem a conscriptiónál a sorsot húzta, mely öt kényteti katonának 
beállani.

„No hiszen helyettesitőt vehet magának.1'
„Igen ha gazdag volna — de hát képzelje a mi körülményün

ket.u
„No hiszeü, ha más baj nincs — ezért ne okoz magadnak 

szomorúságot — válaszolt Paganini, kinek egy gondolat villant át 
agyán. „Én kezeskedem az összeget elét* rémteni, irj csak jegyesed
nek, hogy gondoskodjék helyettesitöröl."

Ezután hálószobájába zárkozott a nagy művész és egy hétig 
nem mutatkozott. Háznépei egész napon át fűrészelni és gyalulni 
baliák, mintha csak asztalos műhely leit volna szobája. Kíváncsian

vak, de lelkem mélyéből merítettek, bár használnának is, 
mint a keserű, de életmentő orvosság.

Dl*, lln rtseh  Samu.

A kassai kir. gazd. tanintézet kebelében felállí
tott rétmester Iskola szervezeti szabályai.

I. A z  iskola czélja.
A kassai kir. gazd. tanintézet kebelében egy iskola 

állittatik fel, melynek czélja öntözési alagcsövezési és le- 
csupolási munkálatok teljesítésére alkalmas előmunkásokat, 
felvigyázókat, úgynevezett „rétinestereket" képezni Mire 
két, illetve három évi téli elméleti tanfolyam, és ugyanany- 
nyi idejű nyári gyakorlati foglalkozás szolgál. A téli tan
folyam november elsején kezdődik és márczius végéig tart.

II .  A  főfelügyelet.
Az iskola a földmivelós-, ipar- és kereskedelemügyi 

kir. ministerium főfelügyelete alatt áll.
I I Í .  A z  iskola ügyeinek vezetése.

Az iskolái közvetlenül vezeti és igazgatja a kassai 
kir. gazd. tanintézet igazgatója, kinek elnöklete alatt a 
tanfolyamban oktató tanári kar tanácskozik és határoz a 
tanulók felvétele és a bizonyítványok kiállítása felott, to
vábbá az oktatást illető minden ügyben, valamint a jelen
tékenyebb fegyelmi esetekben is.

A szaktárgyak tanítását a kultúrmérnökök és a kul- 
turtechnikai szakok tanára eszközli.

Nyáron a tanulók azon kultúrmérnök közvetlen rendel
kezése és felügyelete alatt állanak, a ki mellé beosztatnak, 
ki is azok viseletéről, szorgalmáról, és a gyakorlatban való 
elöhaladásáról az igazgatónak jelentést tesz.

IV .  A  tanulók minősége és felvétele.
Felvétel végett a kassai kir. gazd, tanintézet igazga

tóságánál kell jelentkezni. A felvételhez szükséges:
a) betöltött 18 éves kor, igazolandó a keresztle

vél által,
b) a népiskolák tananyagának teljes bírása, l s jó szel

lemi képesség ;

igyekvőnek a kulcslyukon áttekinteni, hanem semmit sem láttak, 
mert az belülről be volt tömve. Vájjon mivel foglalkozott a vir
tuóz ily titokszerüen. Paganini, ki ezelőtt hangszer készítő volt 
és ki hegedüjeit mindig maga készité, most a faczipóböl egy he
gedűt volt készítendő mely Amatinak híres és drága hegedűjével 
versenyezhessen.

Végre december 22-óu elkészült. Még az nap concertet birde- 
lett Paganini karácsony első estélyére, melyre azonban csak 100 
jegyet 20 frankjával volt elárusítandó. Igére, hogy öt darabot egy 
Amati hegedűn, ötöt egy faczipön fog játszani. Paganini — mint 
fenteinlitve — már rég nem hallata elragadó játékát és a raübará- 
tolc roppant érdeklődéssel néztek az estélynek eléje.

Elérkezett december 25-ike és a hangverseny megtartatott. 
Miután Paganini egy Amati hegedűn 5 darabot eljátszott volt, 
melyekkel elragadtatá a hallgatóságot a másik hangszert vévé elé, 
melyen távolról sem látszott az eredet, és ezen a legmagasabb 
művészettel kcszitett hegedűből varázshangokat csalt elé. — Egy 
szabad phantáziát adott elé. A hallgatóság ovatióval határos.lelke
sült seggel fogadta ez isteni játékot.

Másnap Paganini a hegedűt Nicettenek ajándékozd e szavak
k a l: „Itt van a töke, melylyel Józsefedet kiválthatod."

Úgy is lön. Még az nap a legfényesebb ajánlatok tétettek a 
leánynak a hegedűért, melyet végre 6000 francért elárusítót'. - 
Ujjongva hozzá az összeget kötőjében Paganininak. Hanem ez 
szívhez szóló hangon szólott a leányhoz: „Lám nem akartál hinni, 
már segítve van rajtatok. 5000 francért kiszabadítod jegyesedet és 
a másik 1000-ért berendezhetitek magatokat.

L -gyetek boldogok és emlékezzetek néha arra, ki egy faczinö- 
ből 6000 francot faragott ki.

Néhány héttel ezután az egybekelt két fiatal ember hála- 
könyoivel boritá jóttevöjének kezeit.

A faczipö pedig Albion egy gazdag fiával Angolországba ván
dorolt, a hol még ma is a Lord Chester család birtokát képezi.

Blítz Sándor.



bizonyitványnyal, és felvételiIgazolandó az iskolai 
vizsga által.

c) egészséges és őrös testalkat.
Igazolandó megyei vagy városi orvos bizonyítványa

által
d) Szülői vagy gyámi beleegyezés,

V. Oktatási költségek, napidijak,
A tanulók ingyen oktatásban részesülnek, nemkülönben 

azon időre, a melyben Kassán tartózkodnak, ingyen lakást 
kapnak, azonban az élelmezésért havonkint 15 forintot

Mártim hitsorsosa Worcseaterből hajlandó is volt hozzá menni. 
Mivel azouban YVo résén tarban nem volt adventista pap, maga ta r
totta meg az istentiszteletet s azucáu kezénél fogva menyasszonyát, 
elmondta s elmondatta a szokásos formulákat, letériepelt 8 imád
kozott s azután férj s feleség lettek.

— M esterségesen kész íte tt em ber. Rüdinger boneztanár 
megfagyasztott holttestek utánzásakóp viaszból minden egyes rész
ben pontos emberi alakot készített. Az óletnagyságu alak állványra 
van helyezve Zeiller üzletében s 16 nyilason minden részletét 
világosan lehet látni, egészen természetes alakban s színekben. 
Minden ért, mirigyet egészen pontosan mutat. A készülék, mely 
orvosi oktatáshoz s orvos törvényszéki gyakorlathoz igen hasz-

fizetnek. A nyári időszakban, midőn kulturtechnikai mim- ! ^ ‘hatú, az orvosok körében nagy leltünóst okozott.
kálatoknál alkalmazva vanuak. a tanulók a munkálatokat 
eszközöltető földbirtokosok részéről élelmezés és napidijban 
részesülnek, mely napidij fiatalabb tanulókra uózve 80 kr, 
korosabbakra nézve 1 Írtban leend megállapítva.

A z iskolába egyelőre csak 12 tanuló vétetik fel, ezek 
közül tí egészen államköltségeu lá tta tik  el.

(Vége következik.)

h i r e e .
— T óth  K álm án koszorús költőnk a főváros lapjai szerint 

már teljesen felépült, a Batizíalvy-féle gyógyintézetet elhagyta és 
irodalmi működését folytatja, egyik színmüve átdolgozásán fárad
ván.

— JEsö és lágy  életveszélyessé teszi a járás-kelést. Okul
junk a főváros rossz példáján, hol egy igen előkelő hivatalnok 
Horváth Döme kir. táblai tanácselnök elcsúszott s lábát törte.
Kérjük a háztulajdonosokat és a rendőrséget e z  ügyre kellő figyel
met fordítani.

Színészet. A szerdai és csütörtöki színi előadásokon oly 
csekély számú közönség didergett a jéghideg teremben, hogy a 
színházi reporter téutája befagyott s legnagyobb sajnálkozásunkra 
reí'erádával a nagyérdemű olvasó közönségnek nem szolgálhat.

— A pancsovni „n iksz  (lájcsu sokkal komolyabb követ
kezményeket vont maga utáu, mint azt elölcgesen várni [ehetett 
volna. Úgy értesülünk, hogy a Yailás- és közoktatásügyi minisz
ter a szegedi kerület tanfelügyelőjét szigorúan megrótta azért, 
hogy ez inkább komikus mint veszedelmes incidensről nem esak 
jelentést nem tett, de inég közelebbi értesülést sem szerzett magá
nak. Maga a miniszter a szerb nemzeti kongresszus tárgyában 
Budapesten időzött Standics György főispán által értesült az 
ügyről.

- -  N ehéz lelök hum ora . Két kopottan öltözött fiatalember 
találkozik az utczán. Az egyik panaszkodik, hogy vendéglőse 28 
krról 30 krajezárra emelte föl az ebéd-couvert-t. — Ez is drága? 
kérdé a másik. — Igen — No úgy menj a postára, ott G krajcárért 
kapsz egy couvertet s azon stempli is van.

— R u d o lf  trónörökös egy m esterlövése. A „Magyar 
Híradó** czimü kőnyomatu lap a fiatal trónörökös munkácsi tartóz
kodásáról a következő érdekes epizódot közli: a  trónörökös elu
tazása előtti napon a bucsuvadáazat.ra indult kíséretével a hrabonici 
erdőhöz vezető utón. A magas vadásztársaság ott egy paraszt- 
szekérrel találkozott, molyét négy felső-magyarországi paraszt 
állott körül. A szekér tulajdonosa krumplit adott el egy másik 
parasztnak s a vevő az eladónak markába olvasta le a bankókat.
Egy hirtelen támadt szélroham azonban az eladó kezéből kikapott 
egy ötforintos bankjegyet s a levegőbe röpité. E pillanatban egy 
lövés dördül el s a bankjegy fosz'ányai szerte repültek a levegő
ben. Meglepetve tekintett a paraszt azon irányba, honnan a lövés 
hallatszott s az ügyes céllövóben fölismerte a trónörököst. A pa
raszt kalapot emelt s figyelmeztette a többieket is a főherczegre.
Ezek hasonlóan kalapot emeltek s alázatteljesen várták be a köze
ledő vadásztársaságot. A koronalierczeg magához szóllitá u bank
jegy tulajdonosát s kárpótlásul egy tízforintosat nyújtott neki. Ez 
azonban nem fogadta el a pénzt: „Kegyelmes uram" monda, „egész 
pénzkészletemet a levegőbe dobom, ha utána lőni mélfcóztatik.“
A koronalierczeg ezen nyilatkozatnak látszólag megörült, s midőn 
a paraszt, daczáta a körülállók nógatásainak, a pénzt elfogadni 
vonakodott, a koronalierczeg zsebébe nyúlt, s szivarral kínálta meg
a parasztot. Csillogó szemekkel s mindkét kezével nyúlt a paraszt — .................. . , „ -..........0------
a szivar után, ajkaihoz szoritá s így szó lt: „Életemnek legnagyobb j torokkal tömött tele mindent. Az éttermet azonban nem tudta 
öröme, hogy a kegyelmes úrtól szivart kaptam. Híven meg aka- ! mivel diszitse fel. Elment tehát egy festőhöz s tanácsot kért tőle, 
rom ezt őrizni gyermekeim s unokáim számára ölök emlékül j s a művész hiába erösité, hogy képekre étteremben nincs szükség; 
kegyelmes ura mm, ki látogatásával még többször szerencséltesse . a bankár nem tudott belenyugodni. „Jól van, festek tehát önnek 
meg Munkács városát. A körülállók lelkes éjjenéi jutalmazták az , virágokat, gyümölcsöket, vadakat stb.“, szólt a festő. — „Ez mind 
egyszerű paraszt eme bár kissé lassan, de folyékony s tiszta ma- j közönséges, válaszoló amaz, -- fessen nekem valami rendkívülit, 
gyarsággal elmondott beszédét, ki midőn a vadásztársaság eltávo- \ valami olyant, ami az étvágyat ingerli." — A festő elfogadta a 
zott, visszatért örömtől sugárzó arczczai a többi paraszthoz, kik j megbízást s nemsokára elvitte a képet a milliomoshoz. — „Nos 
nem kevésbé irigyelték a szerencséjét, hogy a király fiával beszél- . mit szól "hozzá ? 1“ — kérdé. — A kép Ugolivót ábrázoló, a ki 
betett. j éhségében gyermekét megeszi.

— A k i m agát esketi meg. Tisztelendő Munson Henriknek, j 
a jasperi (amerikai) adventista papnak, már három felesége volt, J 
kettő meghalt, egytől elvált. Negyedik után is sóvárgott s Eaton 1

— Hogy te tszenek a berlin iek . A napokban egy marok
kói kövesség járt Berlinben a császárnál, ki tolmács által beszélgetett 
velük. Történt pedig, hogy a követség vezetője, egy öreg, jólelkü 
muzulmán nem igen tudott megfelelni a hozzáintózett kérdésekre, 
miért is a tolmács, nehogy az öreg hallgatása által sértse a csá
szárt, betanította, hogy a kérdésekre csak Borolja ölő baromállo
mányát ; majd ö (a tolmács) elvégezi a többit, s megfelel helyette. 
Midőn tehát a császár ezt kérdezte az öregtől: Hogy tetszenek 
a berliniek ? — ez egész kényelemmel arab nyelven igy felelt: 
„200 ló, sok szamár, 1000 barom és 3000 birka.** A tolmács 
meg igy adta vissza e szavakat : „A berliniek, felséges ur — 
úgymond Szidi — igen tetszenek neki, mert szeretetreméltók és 
munkások, szép és erényes feleségeik vaunak.“

— A kővetkező előfizetési fe lh ív ás t v e t tü k : Irataim 
uz emigráczióból. Kossuth Lajos. Kossuth Lajos, a föntebbi czim

s alatt, közzéteszi iratait s mi kiváló szerencsénknek tartjuk, hogy 
azok kiadását.küzvetithetjük. A férfiú, kinek a 48-diki nagy na
pok dicsőségében főrésze van, újra megszólal; elmondja tapaszta
latait es véleményét a legfontosabb kérdésekről a a legnevezetesebb 
eseményekről, vonzón, lelkesítőén, szépen. A mit Kossuth Lajos 
mond vagy ir, a gondolat mélysége és a kifejezés fensége párat
lanná teszik a magyar irodalomban. A közzéteendő iratok Kossuth 
munkáit, általa feldolgozott jegyzeteit fogják tartalmazni. Hasonló 
történelmi, politikai és irodalmi becsű munka alig jelent meg a 
magyar irodalomban s Magyarország nagy köszönettel tartozik 
Kossuthnak, hogy agg napjaiban maga rendezi jegyzeteit, s a 
jelen nemzedéknek és a történelem számára maga beszéli el a 
hazának szentelt, örökké emlékezetes működése egyes eseményeit. 
Az iratokra előfizetést hirdetünk azért, hogy — a begyülendő elő
fizetések számához képest növekedvén a szerző jutaléka — Ma
gyarország közönsége mintegy maga állapi thassa meg Kossuth 
Lajos irói tiszteletdiját, ki — saját szavai szerint — ezúttal mint 
munkás áll a magyar közönség előtt. Fogadja a magyar olvasó- 
közönség ez iratokat magához méltóan! Nagyobb férfiút nem 
tüntethet ki a magyar közönség rokonszenves pártolása, mint a 
kinek fényes nevét ez iratok homlokukon viselik ! Kossuth Lajos j iratainak egyelőre három kötetére hirdetünk előfizetése. — E nagy 

i 8-ad rétü, összesen mintegy száz ívre terjedő kötetek czime a 
; következő: I. kötet. Az 1859 ki olasz háború korszaka. II. kötet. 

A magyar cmigraczió működése az 1859-ki háború után. Cavour 
haláláig s illetőleg az 1861-ki magyar országgyűlésig. III. kötet. 
A keleti kérdés 25 év előtt és most. A három kötet előfizetési ára 
12 Irt. Elegendő azonban 3 írt előleges beküldése is, mely esetben 
a három kötet mindegyike három forint utánvétellel fog megkül- 
detni. Az iratok első kötete Kossuth Lajosnak, első rangú müYész 

; által készített, aczélmetszetü arczképével, 1880 elején jelenik meg,
' miért is az előfizetéseket, alulirt kiadó-társulathoz (Budapest, 
j ferencziekterc, Athenaoum-épttlet) legkésőbben j. é. január Yégeig 
j kérjük beküldeni. Azon lelkes hazafiak- és honleányoknak, kik a 
i gyűjtés fáradalmait magukra vállalván, legalább tiz előfizetőt sze- 
j reznek, tiszteletpéldáriynyal szolgálunk. Budapest, november 20 
j 1879. Atlienaeum irodalmi és Hyundai r. társulat. Ezen mü ineg- 
! szerzését ajánlani felesleges, mert meg vagyunk győződve, hogy 
! egy magyar csalód asztalán sem fog hiányzani. Csak azon körül- 
; menyre hívjuk fel t. olvasóink szives figyelmét, hogy a műre elö- 
j fizetni lehet Kollár A. könyvkereskedésében is, s ez esetben az 
| előfizető nz összes póstni költségektől meg van kiméivé, 
j — M itől lesz étvágya az em bernek. Egy gazdag bécsi 
I bankár, ki az üzletektől visszavonult s nagy ur akart lenni, köze- 
! lebb palotát építtetett magának és feleziezomázta azt minden tőle 

kitelhető módon. Képekkel, szobrokkal, virágvázakkal drága bu-



Vízállás Baján.
0  pont DUNA 84.38

fenék CSATORNA 83,00

November 26-in. DUNA SG.Oíi 
0  fölött 1.18

CSA TO R N A  84  8!) 

mélység 1-82

íz leli tudósítás.
Baján, 1879. december :t-áa.

Búza 12.00 zab 0.10 bab 10.20 árpa 7.50 rozs 8.80 köles 0.00 
kukorica 8.10

Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő :

Azok, akik

ágyéksérvben szenvednek,
bérmentes kérdésükre megkaphatják minden díjfizetés nélkül 
akár közvetlenül, akár az alább megnevezet! ezég közbe
jöttével, a használati utasítást azon altesti sérvkenőcsre 
nézve, melyet Herisanban (Sclnveitzban) Sturcenegger 
Gottl. készít. Ezen használati utasításhoz számtalan kitűnő 
bizonyítványok és köszönetnyilatkozatok vannak csatolva, 
oly egyénektől, akik ezen kcuó'cs haszuálata folytán teljesen 
meggyógyultak. Az elküldés bárhová is eszközöltetik.

A kenőcs ára tégelyenként 3 frt 20 kr. 
Kapható F o r m á g y i  F é r  e n c z  „Sz. Máriához" 

czimzett gyógyszertárában Budapest.

Dr. B Á R T  8 0  H SAMU.

Legolcsóbb áron, 10 Írttól kezdve feljebb 1

L I J C H I E B  J Ó Z S E F
BUDAPESTEN,

IV . kerület váczi-utcza 7-ik szám
ajánlja nagy választékú és ilúsan felszerelt

ó r a - r a k t á r á t .
Részletes árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik.
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|B g r  Vidéki megrendelések utánvétel mellett és mindennemű beküldött érák 
javítása jótállás mellett gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
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Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




