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Buja* /ü&2. szeptemberhó 7.
Mióta a rom. kath. kántori állás 

Baján megüresedett, úgy a választás mó
dozataival, m inta mcgválasztauúónali egyé
ni kellékeivel széles körben élénken fog
lalkoznak. Ez annál indokoltabb, mert 
nálunk mindkét tekintetben sok félék a 
nézetek, s miután a 42 év előtti prae« 
eédens egész homályba vész, több elöité 
let és fogalomzavar is nyilvánul mind
két tekintetben, mit csak sokszoros eszme
csere és alaposan indokolt föl világosi lás
sál lehet kellő mederbe terelni.

Szóljunk'először is a megviilasztan- 
dónak egyéni kellékeiről.

Mindenekelőtt szükséges Bajáit , 
hogy a kántor szóval és írásban bírja a 
magyar, német és bunyevácz nyelvet. 
Mind a báróin nyelvű hívőkkel kénytelen 
érintkezni, a temetési és egyes szertartá
soknál mindhárom nyelvet kell használnia, 
az úgynevezett búczúz tat ókat majd magyar 
és német, majd ismét bunyevácz nyelven 
kell készítenie; a népet mindhárom nyel
ven szükséges az egyházi énekre tanítania 
s abban vezetnie, — mikre egy át alán 
nem alkalmas, ha mindhárom nyelvet kel
lően nem bírja.

Másik fókellék, hogy legyen tiszta, 
csengő, iskolázott kellemes kongja. Nem 
akarjuk a múltakat szellőztetni, do hogy a 
34— 17 éves gyermek segédek fejletlen, 
iskolázatlan és rikácsoló hangja évtizedek 
óta nem szolgált az isten tiszt elet és egyébb 
szertartások emelésére, sőt ellenkezőleg 
többen épen ezzel palástolták azok elha
nyagolását, mindenki előtt eléggé isme
retes. I tt az idő, hogy egyszer már maga 
a kántor saját személyében végezzen min
dent, s csakis akkor és annyiban működ
jék itt-ott a temetéseknél segédje, mi
kor és mennyi ben ő annak végzésében 
hivatalból, azaz aiás egyházi ténykedés 
által akadályozva lenne. Miso alatt éne
keljen miudig a kántor. »z egyházi szer
tartásokul végezze, mindig és mindenben 
személyesen a kántor; így válhat az épü
letessé, s igy nyílik alkalma n nálunk 
annyira elhanyagolt népéneket felújítani, a

TÁRSSA.
I I  ű s p y.

Elbeszélés.
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(Folyt, és vége.)
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Kővetkező nap reggelén, néhány fővá
rosi ismerősömmel, megjelentünk a téboly
dában. Az orvos ismét igen barátságosan 
lugudott s megengedi, hogy Uantossyval ta
lálkozzam.

Alig léptem be cellájába, rám ismert 
és egész liszttm, mintha mi hajú sem leune, 
megköszönte a megemlékezést, hogy felkeres
tem öt boldogtalan magányában; majd Blan
káról kérdezett, hogy minő sorsa van annak, 
boldog-e, szereti-e, mikor láttam őt?

Minthogy e kérdésekre nem voltam el
készülve, egészen zavarba jöttem ; nem tud
tam felfedjem' e néki, hogy d is e szerencsét
len intézet lakóju, avagy azt mondjam-e, mi
szerint boldog.

Csak gon dől köztes után mondtam néki, 
hogy mivel un gyón kevés időt tülték Harcán, 
t.'oborou meg opou semmit — igy Blankáról 
mit sem tudok.

Nemde, most te is tudod, meddig 
terjed n nö hűsége ? kérdő fújó hangon Han
tosa)’, miközben kbnyek peregtek le orczán,

— Tudom hö, nagy példa volt ez mi* 
rpánk. De el is vau Am ítélve egészen, úgy,

népet, énekekre tanítani s az éneklésben ve
zetni, amit mind nem teljesíthet, valamint 
a nagy-heti szertartásokat sem képes vé
gezni, ha nincs tiszta, csengő, iskolázott 
s lehetőleg terjedelmes hangja.

Magától értetik, lmgy a zene is ine
ret, és különösen a pontos és gyakorlott 
orgunálAs is elkertllhetlen kelléke. Nem 
kell azonban ezt összetéveszteni az úgy 
nevezett karnagyi teendők és igényekkel; 
mert nem karnagyot, hanem a nép val
lásos szükségleteire s n mindennapi is- 
tentiszteleinél való segédkezébe válasz
tunk kántort. Lehet valaki kitűnő nép
kántor > igen gyenge karmester, s vi
szont igen jó karmester, de hanghiány.i, 
egyéni nagyítása miatt használ ha Lián kan
tor. Amaz inkább az orgonái ás bán és 
ének lésbon, ez jobban a magasabb zenében 
és kai vezetésben való nagy ügyességet 
ieltételczi. Ezért látjuk, hogy Budapesten,, 
Szegeden, Kalocsán, Pécsett, sót n szom
széd Szabadkán is tnás a kántor, más u 
karmester, s a kántor teendői a misénél 
cs isten tiszteletnél segédkezni, u népe
ket tanítani és vezetni, a temetési szer
tartásokat végezni, a búcsúztatókat készí
teni s énekelni, stb s tb ; — ellenben a 
karmesternek vagy karnagynak mindezek
hez semmi köze, ő csak a oho.alistákat 
tanítja, azok próbáit rendezi, a choraüs 
miséken az éneket és zenét vezeti, stb. 
stb. mikhez ismét a nép kántoráuak, a 
nép-ének tulajdonképeni vezérének és lei
kének ily helyeken ép úgy semmi köze, 
mint pl. a népiskolai tauitó mit sem avat
kozik & gymnázium ügyeibe, s viszont u 
gyitntáziuini szaktanár működési körén 
kívül állónak tekinti a népiskolát..

A lő tehát, mire a figyelmet for
dítanunk kell, (U orgonáidéba/), közönsé
ges népéneklésben való ügyesség, — a 
zenészei egyéb ágaiban való jártasság 
nem annyira kellék, mint inkább előny 
lehet a megválasztó adóban Nem akarjuk 
t. i mondani, hogy a karnagy kellékei 
egyáltalán ne részesüljenek figyelemben, 
mert igen is előnyt kell biztosítani annak, 
lei erre is képes ; de nem szabad az elő
nyért a lényeget feláldozni és szem elől

miszerint felindulás és kftrhoztutás nélkül 
nem is emültetik sehol sem.

Tovább beszéltünk egyről másról, míg 
végre szerelmére tóit át, s ekkor már kissé 
m artnak  lenni lát szék, ugyanazért, nehogy 
a tolettóbb érdokcauek ígérkező jelenetet ön
magam gátoljam meg létrejöttében, eltávoz
tam azon ígérettel, mikép rövid idő múlva 
viszont látjuk egymást.

És csakugyan ez megtörtént.
Mintegy félóra múlva uz orvos egy ina 

gas, vézna, beesett arczu, fénytelen szemű 
növel karján jelent meg szobájában, hol mi 
voltunk. E nő Bianka volt.

A legmélyebb szánalom érzete ébredt 
fel bennem látásakor, s midőn visszaidéztem 
emlékembe, azt n szép üde Bluukút, fénylő 
szemeivel, — oly kínos érzet hatotta át va
lómat, hogy már-már lemondani kezdtem a r
ról, miszerint a találkát végig nézzem.

Az orvos a uö mellett foglalt helyet és 
előhozta neki Ilautossyt, mire az felizgatott- imk leuni látszok és felőle kérdezősködött.

— 0  is itt van: feleié az orvos.
— Itt, a tébolydában ?! múmia a nő a 

csodálkozás hangján. — Ide jutott, mert meg
csaltam, - ide, mert máshoz mentem nőül* 
Oh a balga, az esztelen, megőrült miattam, 
pedig kár volt; mert én mát elfelejtettem őt 
rége u-régen.

S ha mo3t találkoznának ?
- Valóban, jó lenuo, legalfib meglát

nám, hogy néz ki egy bolond.
— Nem szánakoznék rajta?

téveszteni; különben is az ezzel járó te
temes költségek miatt nálunk a chorulis 
misék behozatalától és szervezésétől még 
igen távol állunk ; -  mi még inkább 
kívánatossá teszi a jó núp-ének meghono
sítását, s az erre leginkább alkalmas pá
lyázó megválasztását.

De szóljunk már a választás mó
dozatairól !

I tt  első helyen inegkivántatik, hogy 
azok, kik választás alá kerülnek, 1) a 
föntebb! kellékek bírását kellően igazol
ják, és 2) hogy azon feltételeket, illetőleg 
teendőik végzését, melyei, a hitközség feje, 
vagyis apát-plébánosa áital elŐtcrjeszteo- 
dók, eleve elfogadják s azok pontos be
tartására magokat aláírásukkal kötelez
zék.* Akai egyik akár pedig a másik 
hiányoznék, az egyházmegyei főhatóság 
érvénytelennek és semmisnek jelentheti 
ki a választást annál is inkább, mivel a 
kántori teendők mindenütt az ily szerző
désekben vannak megállapítva, s ■ gyik he
lyen pl. segédek tartása is kötelesség, inig 
más helyen erre nincsenek kötelezve.

Hogy mikép lesznek ezen teendők a 
plébános által előterjesztendő azon szer
ződésben körvonalazva, mely a válasz
tási jegyzőkönyvvel együttesen az egy
házmegyei hatóságnak is (elküldendő, 
(honnan ezek alapján a megerősítés, ille
tőleg kinevezés kérelmezendő losz,j 
annak taglalásába bocsátkozni itt fölösle
ges munka volna, e helyett iukább a 
szükséges kellékek mikénti igazolására 
térjünk vissza.

A szellemi, erkölcsi és értelmi kel
lékek okmányokkal, — az orgonáiéiban 
és éueklésben való jártasság és a hang
minőség pedig a helybeli templomban ta r
tamié próbán igazolandó. Igaz ugyan, hogy 
más hivatal elnyerésére, magát a tanító
ságot sem véve ki, személyes megjelenés 
és próba nem kívántatik ; ezt azonban 
feltétlen kellékül tűzik ki az egyházi ren-

* Ig>'n kiír, hogy o/. mindjárt a pályázatban 
nem lőtt kifejezve, s i próbatui tás napja m »  lőtt 
hMhui kitűzve, moh fokéit,lók a zombori kántori 
állás hirtlctófiáuél igen ír ügyelőmbe vétettek és u 
pályázat hirdetésibe is hdvétettek. V. •'>. Macska nug. 
Vl*. száma 1882

Ha ha hat én szánakozni rajta, 
egy bolondon ki oly gyáva volt, hogy egy 
nőért megtudott őrülni — azt már nem ten
ném ; moudá a gúny hangján Blanka, mi 
alatt ruháját szedé rendbe.

— Nugysúd — szólék hozzá — emlék- 
szik-e arra, midőn hárman együtt voltunk 
Hantossyval, s kegyed ét angyalszívünk 
jellemezte.

— Ön is bolond? Mikor lettiiuk szom
szédokká ? Ön nekem nagyon tetszik. Én 
szeretőm ónt, — volt a kitéré válasz.

Az orvos hallgatásra intett, s újból 
felvette a beszéd fonalát.

— llantossy még mindig kegyedről 
beszel . . . .  további szavait megszakította 
llantossynak egy szolgával! belépte. Ók is 
helyet foglaltak. Az orvos must Ilantossy- 
hoz hajolt és kérdő.

— Ismeri-e még mcnuyasszonyát V
— Nekem nincs mennyasszonyom , voit, 

de megcsalt, teleié üantobsy s szeműit a 
hölgyre veié, mire arezizniai görcsösen rán
gatózni, s szemeiből a kények peregni kezdtek.

— Felismerné-e, ha közelébe jönne V
— Ligethy Blankát nem ismerném-e 

meg ? I ez nem kérdés — hisz ö az ott a 
pamlagon, csakhogy megváltozva. Szegény 
Blankám jer karjaimba, éti ismét boldog le
szek l — moudá a férfi és Blankához köze
ledett.

Blanka, mint márvány szobor, mozdulat
lan maradt helyén a nélkül, hogy csak 

p i 1 Innutra is változott volns, s csak midőn

deletek, aminek kellő alapja is van, mert 
a hangot és orgon&lást próba nélkül le
hetetlen összehasonlítani és a pályázók 
közül a legérdemesebbet és legjobbat ki
választani.

Ének és orgona próbának kell te
hát a választást megelőznie; a procára 
ismét szakértők liivandók meg, kik a 
megjelent pályázók képessége fölött szak- 
nyilatkozatot adui hiratvák.

A próbának megejtése után kérdés 
lehet, kik és mily módozatok mellett 
válaszszák t  !

Ahol a hitközség szervezve van, 
mint pl csak Zom bor bán is, (hol szintén 
most fognak kántort választani,) oly he
lyeken könnyű e kérdésre felelni, mert 
mint a „Bácska" 1882. évi 36. száma 
ia igazolja, ez kizárólag az egy ház véd
nökségei, vagy hitközségi képviseletet il
leti, melyre a folyamodványok is czira- 
zendők, s melynek elnöke és jegyzője & 
pályázatot hirdette. — Egész másképen 
áll a dolog Baján, a rom. kath. iskola
széket kivéve a katholikusok képviseleti- 
lég uincsenek szervezve, s épen ezen 
indokból oly un idus vivendiről kell eleve 
gondoskodni, mely úgy a hitfelekezet jo
gos érdekeit megmenti, mint a városi 
képviselő testület katholikus tagjainak, — 
(kik azon ős időktől fogva, midőn még 
a katholikus hit uralkodó vallás volt, & 
katholikus hitközség képviselőiül tekin
tettek) a választás jogát biztosítja.

E kettős érdek, a katholikusok egy
házi érdekei s a kall;, képviselőknek & 
jog gyakorlatból eredő választási joga, 
oly módon volna legkönnyebben és leg- 
czélszcriibbcn össze egyeztethető, ha a 
próba oiegejtésővel, a pályázók kellékei
nek megvizsgálásával a tisztán katholi
kus testület, vagyis az iskolaszék bízat
nék meg, s ebbe ad hoc egyrészről 3 — 4 
szakértő, másrészről pedig a lelkészkedö 
papok, leik a kántorral mindennapi össze
köttetésben élnek, mindannyian belevo- 
natnának Az okmányok megvizsgálása 
s a próbák mugejtése utári ezen testület
hez tartoznék az egyházi érdekek megó
vása tekintetéből azt. ki legalkalmasabb,

egész közelébe ért a férti, a nélkül, hogy bár
ki is megakadályozhatta volna, az asztalon 
feledett papirmetszö tört felkapta 9 azt 
Ilantossy mellébe döfé e szók kíséretében; 
„most ha szenvedek is, de mert boszjimnak 
eleget tettem, — sziveseu; i  volt oka fér
jem kegyetlenségének, mert irányában lett féltékennyé."

Hantos,-.y hátrabukott s ott szemünk 
láttára — kiadta lelkét.

Blanka kaczagott, miuön eltávolították

A bon ez olás alkalmával kitűnt, misze
rint Hnntossy ép elmével halt meg — mi 
hihetőleg Blanka látásából credett.

Eltemettük öt, és sirja fölé egy szomo
rú füzet ültettünk.

Mély megindulással beszéltem el itthon 
e történetet, nme kiegészítették azt azzal, 
hogy Blanka órulésére nem annyira férjének 
kegyetlenkedései, mint inkább egy inás egyé
niség iránt táplált hfl szerelmo, s unnak 
tudata, bogy e férfit nem lehot, szolgált 
okul.

Tehát ö lemondott vőlegényéről egy 
nem ismert, neru látottért, s midőn ezzé 
lett, mert egy harmadik általa szeretetté 
is nem lehetett — megőrült.

Ily hűséget, kedves olvasóim, férfiak
nál fel uem talál unit: vagyis az ily hüsé- 
get, méltán, női hűségnek aevezhetjük,



indokolt jegyzőkönyvi kivonat ástál a 
képviselők figyelmébe, illetőleg aruknak 
megválasztás végeit ajánlani.

Csak okkor hivatnék össze egy rnui- 
kiviili közgyűlés kizárólag a Kánto; meg
választása ózdijából. Tálán mondanom is 
felesleges, hogy a jog elvek alapján ebben 
csakis n kathoiikus képvisdők Vihet
nének ré<zt épen úgy. mint a plébános 
választásban, mert ez szorosan felekezeti 
ügy, s csakis itt nálunk i- annyiban tar
tozik a közgyűléshez, ameunyibeu a kép
viselők katholi.u-' része egyszersminta 
kathoiikus hitközség képviselőinek tekin
tetnek a régi joggyakorlat alapján. A 
rendkivüii közgyűlésen felolvastatnék azu
tán a katb. iskolaszék jegyzőkönyve a 
pályázók kenőkéiről » a m-'g-jtett pró
báról. — s ezt követné a szavazatok be 
adása.

Lehetne még más ieóu'ui is kiegyen
líteni az érdekok összeütközését, ha t. i. 
a két testűiét ad hoc egyesülve, s úgy 
a próbát, mint a candidáiást, és válasz
tást együttesen ejtené meg. Több helyen 
e módozat van hasonló esetheti elfogadva 
és \annak esetek, midón ezen módozat 
egyházhatóságilag óléi is van Írva.

Történjék ez így, vagy pedig amúgy, 
a kathoiikus egyházi érdekeké: és a pró
bára vonatkozó egyházhatósági rende
letiket ii.ár csak azért is figyelembe kell 
vonni; mivel ellenkezőleg az egyházme
gyei főhatóság kényszerítve lenne a vá
lasztást érvénytelenek deklarálni*, ami
nek még lehetősége is el lesz kerülve a 
föutebbi módozat elfogadása áital.

Ajánljuk a törvényhatósági és intéző 
körök szives figyelmébe!

Keletén.

Közöltük t. barátunk levőiét, habár 
sok tekintetben nem osztjuk nézetét.

Abban azonban teljesen egyetértünk, 
hogy az egyén, ki r kántoii állásra válasz- 
tátik, a maga személyében legyen képes hi 
vatalos teendőinek végzésére-

Tudja a rituális teendőket, s legnagyobb 
részben végezze is maga.

Zencismcret, tiszta hang, szintén szük
séges, de hogy az illető kántor szóval és 
írásban bírja a magyar, német és bunyevácz 
nyelvet, már túlságos volna.

A nyelv ismeretből elég neki, ha a 
felekkel közvetlenül érintkezni képes, mert 
nálunk az úgy nevezett búcsúztatók, nagyon 
helyesen, lejárták magukat, kimentek a di
vatból. A részvét és bánat, mely az elhunyt 
után, rokonai, barátai, ismerőseinélöuykénytc- 
leuül is feléled, nem szorul cziíra búcsúzta
tói phrazisokra, aöt az igaz őszinte részvét 
kárára volt az mindig.

Nagyon helyesen distingvalta Kvh-icri 
úr a kántori és karmesteri működés különb
ségét.

Van egy irány a mostani mozgalom 
közepette is, mely azt hangoztatja, hogy ki
tűnő zeuelehetségüt és képességűt keil vá
lasztani.

Tegyük fel, hogy az egyén, ki a hát
térben van, valóban kitűnő zeneképességü, 
— s hogy megválasztunk, — ismerve a ba
jai viszonyokat, képes lesz-e egymagában 
oly kart teremteni, s azt feutartuni, mely 
kar szerepelhet miséinknél V

Azt semmi esetre sem képes, mert uiucs 
hozzá anyag.

A fü kellék rovására ez kűlöuben is 
inkább lehet korteskedési eszköz, s ha ily 
nagy zenei tehetség lenne például kántor, 
oda lukadhatna ki a dolog, hogy jó üzletet 
lehetne a választással tenni.

Néha-néha eljárna az ilktö, s mesteri 
futamokkal gyönyörködtetné a hívőket a 
templomban, s a többi teendők végzésére 
pár forintos segédet tartana, a jövedelem 
persze lenne a mesteré, ki majd inkább a 
privát praxis boldog révébe vonná vitorláját.

A mikéntre, vagyis a választás mó
dozataira határozottan nem értünk egyet 
czikkezö urrai.

A kántor az egyházi szolgálat embere 
ugyan, de a választás joya a patrouusé.

A patrouust most a varos törvényha
tósága képviseli, szabad, lüggaicr. választási 
jogút seuki sem korlátozhatja.

Ab hoz még férhet szó, váljon a tör
vény huióság bizottságának néni ioui. tutb. 
tagjai tényleg befolyhatnak-e a választásba, 
mert ha a patronutusi jog nem caib. egyén 
kezében van, a jog nyugszik, más vallásu 
azt nem gyakorolhatja.

Nálunk, búk a polgárok józan gondol 
kottásának, ebből sem lesz conflictus, mert 
a Dem r. cth. bizottsági tagoa, amint a 
picbáuos választásnál neui is akartak tényleg 
befolyni, ugy a kántori állás bciöiteséiiél 
iá, legalább nnnt mi tudjuk, tényleg részt 
venni sem akarnak.

* A kántoriig t. i épen ujjy szoros '-gjtiáii 
liir.kt.il, mini » ;.lfi.#nons.'.f! » s/Ort n vó|! lego*  
m e g  v i (isiié-,, (illi-tölvg «.i:i.m«>l kinevezés,j egy- 
háziucgve n-i.J.-li*t«-a. i-itelin1 1 n .u, i g } n .izmv. 
gj-fj -t illeti,

Kiből folyóing magn a próba i« fölösleges. 
\  kérvényezd kimutatni tartozik, hogy ké
pesítéssel' bír, s lu tán oly egyen lenne »né« 
is uiv^viUaszlva, ki liiVitt*iIfit oeU'ltem kép- 
ti>u>|], onnan e czimeu elmozditliato.

A választás jogairól tehát szerintünk, 
i, képvisel", testület inni abdmalhat, abból 
mindeu idegen befolyást erélyesen vissza is 
utasít.

Nem bízhatja és nem is hízza ezen jog 
gyakorlatát semmi féle más testületre, lég 
feljebb a kijelülobizottság gondoskodhatni arról, 
hogy képes egyének legyenek csak kandidálva.

Az agyházi hatóság csak tudomásul 
veheti a választás eredményét, az ellen ki
fogásokkal csupán csak ugy elitet, ha a meg
választandó képesség vagy erkölcsi tekintet
ben jogosan kifogás alá esik.

Mi tehát azt ajánljuk, miszerint ha tan 
próba tartatnék is, egyedül és kizárólag a 
képviselő testület jogosított a választásra, s 
hogy ezeu káutori állás a f. hó 14-én tar
tandó közgyűlésen töltessék is be, mert az 
csakugyan nem tűrhető, hogy egy fogadott 
fin gyermek lássa el azon teendőket, mikkel 
szép jövedelem is van egybekötve.

Szerk.

A  /elen kor szelleme.
— Kút közlemény*. —

II.
Nincs szebb a világon, mint meg

győződés és elvből kiindulva dicsérni ott, 
bul megérdemlik, s korholni azt, mi kor 
tudandó; de ez elv és meggyőződésnek 
helyes alapon nyugvónak kell lenni, nem 
pedig egy eszmétől befolyásolva és an
nyira lekötöttnek lenni, mikép megfeled
kezve e meggyőződés és elv helytelensé
géről — mégis gyermekes és megvetendő 
állításokkal fellépni.

Ép az hiányzik a „Bajai Közlönyé
ben megjelent „A jelen kor szelleme" 
czimil cikk Írójából is, a mit ó állít a 
korszellemnek: a hév, az erő s a valódi 
meggyőződés és hely es elv : azért is ha
tástalan értekezése; még azok a vitatott 
kisszerű küzdelmek pót férgeiéi sem kelle
nek alioz, hogy eltompitva legyenek ide
geink arra, hogy a „jcleu kor szelleme" 
Írójában a „géniét" g az igazán elv és 
tiszta meggyőződésből harezoló hőst egy 
szabadelvű egyéniségnek ismerjük, — o tt 
van közleménye, s ez elég ahoz, hogy 
megtudjuk, mi van a bokorban.

Nem emlékszem, hogy ember hamar
jában annyira megfeledkezett volna arról, 
hogy ember, s hogy az embernek a val
lás szent tanaitól keil áthatva lenni, mert 
csak igy lehet ember, s hogy az erkölcsi 
elaljasodásuak nem a vallás a forrása. 
Oly ember, kiben nincs vallásosság, er
kölcs sincs, mert e kettő egymás kiegé
szítő része; mert ugyan, hogy lehetne 
valaki buzgó, áhítaton keresztény, ha e r 
kölcse teljesen romlott, olyan embert pe
dig, kiben erkölcs van, s vallását nem 
tiszteli, czikkezö nem is találhat széles e 
földön; de azt kérdem most, mily véle
ményt táplálhatni oly egyéniségről az er
kölcs tekintetében, ki a vallást az erkölcsi 
elaljasodás kutlorrásának merészeli ne
vezni ? A felelettel olvasom tisztában le
het.

A korszelem igaz, nagyon furcsa 
ösvényen halad, de hogy a baj épen a 
vallásban gyökerezuék, oly állítás, melyet 
beszámítható cselekvésre képes egyéniség
től várni nem is merészelhet seiixi; meit 
az, a mi az erkölcsök szilárdítását, a jó 
ság és a becsület terjesztését, az áliitat 
és szeretet gyarapításit hirdeti, — hogy 
okozója volna a mai korszellemnek, oly 
állítás, a melyet bizony magának a tör
vénynek van jogában, de sőt kötelességé
ben megtorolui.

Megvallva az igazat, czikkirót hamis 
elveket, és valótlanságokat tartalmazó 
cikke megírásában nem meggyőződés, ucm 
elv, s nem a valónak terjesztése, hanem 
írói viszketeg, fanatizmus, képmutatas és 
gy ülőiét vezérlé: ez hogy minden sorá
ból kirí, még a futólag olvasó is belátja.

Azt állítja a „jcleu kor szelleme8 
írója, hogy a jelenkor szelleme abban 
összpontosul, hogy nincs jelleme, s hogy 
c jellemnélküliség az antiazemitifeus moz
galmakból legjobban kitűnik. No már 
ilyen állításnál kell, hogy kifakadjon még 
a bárány természetű ember is, mert nyíltan

* Czikkirónak 1h|>iiiiK mull azúutLnii inegjo- 
jent *-lbO k'ixlüinéiiyúben foglalt (izmi íllit.i.u, Jjngy 
u „Ifiijai Kl'/I'inj • busón ■•rimli i/.ikki i.ll.-r.tt, »-• 
vuik-M ii alapul .& nieniiyilx t. smnályncn utcguogöd. 
in ni, lio-y ,u  • iiúüiit vailjiv.il illetett i/ikk cieilcti 

i$ köztenéoj, özeik.

azt mondani, hogy mindenki, a ki mm
szánttá, jcllemtctcn, oly sértés a melyért 
megérdemli t.dkkiró azt, hogy megvessék 
mint olyan egyént, kinél vakmerőbb fuiia 
tikit* aligha létezik széles a hazában.

E .soraiból íí ki az, hogy az élni- 
jasodás kút forrásának épen a keresztény 
egyházat értette.

Nem lehet, de nem is szabad arról, 
ki azt állítja, hogy a vallásból az éltető 
lélek ki kői tűzött, s most miasmakat lehel, 
— szépet és jót. feltételeznünk, csalt azt 
az egyet tehetjük, hogy megvetjük,

Aligha merészelte s mondta volna 
valaki csak sHikkörü társaságban is, hogy 
a vallás — b mint a „jelen kor szelleme* 
czikkből constatálva van, a keresztény val
lás — dögleletes, sorvasztó levegőt lehel, 
hogy mintegy erkölcsileg agyon fojtsa hí
veit s a korszellemet a leggaládabb útra 
terelje; ezt nem mondta, de nem is mond
h atta ; mert hogy mennyire lehel mi asm át 
a vallás híveibe, még a kevés józanságu 
ember is belátja; — s hogy czikkezö 
a nyilvánosság előtt merészel ily váddal 
fellépni, megfoghatlau előttem ugy, hogy 
még legveszedelmesebb fanatizmusa tuda
tában is megáll gondolkozásom azon, hogy 
vájjon őrülttel, vagy épen egy vallás el
len izgató s gúnyoló fanatikussal vau-e 
dolgom. Ennyire még az egész világ ál
lal elitéit Rónán sem merészelt vakmerő 
lenni.

Oly ember, ki a legszentebb szen
télyt , a vallást meri mocskos kézzel 
érinteni, s ki az egész világ által tisz
telt kereszt vallását meri iniasmákat lebe
lő czafrangnak nevezni, az lélekemelő 
látványról nem is beszélhet, mert oly 
emberből nemcsak az érzés és értelem 
valamint az erkölcs, hanem még a kép
zelet is kihalt ; oly ember nemcsak nem 
törhet pálezát egy világ jelentő kérdés 
felett, de sőt hozzá nem is szólhat, — 
oly ember nem mondhatja, hogy nem
csak egyes emberek hanem társulatok, 
az emberi érzés, jog lábbaUiprásával, a 
haza nyugalmát zavarják és félszeg elve
ket hirdeluek zászlójokon, mert <> ma
ga a legnagyobb bűnös, mert o maga 
az, ki azzal, hogy más vallást az cialja- 
sodás i;urfonásának nevezi, a saját val
lását is sértette, pedig épen azt akarta 
dicsfénnyel elhalmozni, Isten működött 
közre, akkor, midőn ö c borzasztó vak
merőséget elkövette, —- hogy gondolat- 
menete megzavarodjék s önmagát állítja 
ki a világ elé, mint olyan egyént, kiben 
«z általa vitatott korszellem megbocsát- 
batlun bűnei egytől egyig megfogatnzva 
vannak.

11a a vallás czafrang, ugy mi az 
ember, s ha a vallás India, ugy az em
ber már rég nem tűnt volna-e cl a fold 
színéről f  mert iehetleu, hogy az ember 
túlélje a vallást, de sőt képtelenség is, 
mórt ha az utolsó ember szálua is a 
sírba, végperczeiben Istenhez s a vallás 
vigaszához folyamodnék, mert ez künyeb- 
bitoi.é elköltözését. — A zt kérdem most, 
ha & i alias miasmákat lehel az emberi
ségbe, fordulna-e a súlyos beteg a val
lás vigaszához, segélyül hivná-e a minden- 
ség urát, a vallás láthatlan fejét akkor, 
midőn tudja, hogy é p u  a valias lehelte 
miasmúk okozzák halálát ? Ez képtelen
ség. Ahoz, a ki halálra sebezett beliün
ket, csak a kegyelem döfésért, de nem 
segélyért, vigaszért és irgalomért folya
modunk, olyant még legnagyobb kínjaink 
éa fájdalmaink közepett is gyűlölni, meg
vetni, uem pedig segélyül hívni tudunk.

Különben is a hulla már nem 
lehelhet miasmát, csak terjeszthet, s a 
hűl.a az, a mely mái teljesen elvesztő 
életerejét és cselekvő képességét, — a 
„jelenkor szelleme" írója pedig nem is 
állítja, hogy n vallás egy meghalt dolog 
lenne, s igy ama általa hivatkozott te
kintély szavai a meggondolatlanság és 
észszetútion nyilvánítás szörnye; az ö 
állítása pedig, az elfogultságból szárma
zó megkötött gondolatmenet silány pbra- 
st.-a. ügy látszik czikkezö még azt is 
hullának veszt, a mi nem csak hogy ma
ga működik és él, de sót élteti és áhítat
tal tölti milliók és milliók kebleit, mint 
betölti a vallás a szór tét, béke és 
megbocsát ás eszméjével.

Czafrang pedig czikkiró Kuszáit gon- 
dolatineneic, o un anyu a belekeveredett 
a tövis bokorba; hogy ott önmaga halá
lát idézi elő,

Azt mondja czikkiró, hogy ne a 
bűnöst, hanem i bűnt üldözzük még ak
kor is, ha nem kerülne cireulus vitioBus- 
ba a társadalom, mikor egy népfaj ellen 
tű ni ml, meri nem válik tetszésére jelleme 
és működése, a melyre épen a társada
lom kényszeri tét te. Én s velem együtt, 
minden józan gondolkozása ember azt 
mondja, hogy a bűnt nemcsak üldözni, 
de sót kiirtani kell, a bűnöst pedig meg
büntetni, példát, adandó azoknak, kikben 
tán megfogamzva van az indulat a bűn
re. Az esetben, ha a bűnössel szemben a 
humanitást annyira és ugy gyakorolnék, 
mint azt czikkezö hangsúlyozza, ugy bíz
vást ellehetnénk készülve arra, hogy 10 
év alatt az egész társadalom egy emberi 
alakját megtartott, de vadállat! jelleget 
(illőit szánalmas tömeg lenne.

Hogy a fenti pontra vonatkozólag 
czikkezö mit értett bűnnek, s kiket bű
nösöknek, nagyon jól tudom, de mert 
sokkal inkább tisztelni tudom miuden 
ember vallását s igy nem czéloin sein 
áskálódni, sem vizsgáló bitói szerepet 
vinni, azért, nem szólok arról, kik azok 
„a végzetes üldöztetés miatt salaktól 
elrútított de velejében romlatlan nép*! 
csak azt jegyzem meg, hogy a „jelenkor 
szelleme" czimű czikk semmi máson mint 
fanatizmuson alap u lt: hogy Írója annyira 
elmerült fanatizmusába, hogy uem átal
lnia a legszentebb célt előmozdítani törek
vő intézménynek, a vallásnak rontani, a 
azt barbaristnusával loalacsonyitrfi akarni; 
s ime önmagáról példát adott és megmu
tatta, hogy azok, kik a vallást nem 
tisztelik, de sőt orvul megtámadják, a 
lcgs/.diiandóbb emberek, mert azoknál csak 
ugyan „nincsen remény ! nincsen remény !• 
a javulásra. Czikkezö veLette ki a pány- 
vát, s szerencsétlenségére épen ő esett 
belé.

Azzal fejezi be czikkezö értekezését, 
hogy: „Örökös fény az igazság; sűrű 
fellogek elhomályosítják egy pillanatra, — 
de előbb utóbb keresztül tör rajtok, és 
ismét tündökölve lép elő!* Valóban ez 
igaz i s ; mert hazudozhat, ócsárolhat 
bárki arról és az ellen, a mit tuiudenki 
jónak, igazságosnak és szentnek ismer, 
azt csak pillanatra szorítja háttérbe, hogy 
később még fényesebben tündököljön és 
hogy hirdetett eszméit még inkább tegyék 
uiagukávé az emberek, s azt pedig, ki 
homályositani akarta az igaz fényt, egé
szen megvessék.

A „JJ. K.*-bcn megjelent „A jelen 
kot szelleme* cziimí czik csakugyan egyi
ke a korszellem azon rút kinövéseinek, 
a mii lukijdimkcpe.n képmutatás, álszen- 
tcehedét, einismus, Önzés, tetszelgés, s 
a mit a czikk in ja  oly nagyon hang
súlyozott, — vallásgyűlöletnek neveznek, 
i; czikkel ásta meg sírját az író, a  mely 
fölé azonban nem fog szomorú fűz jel
képében ft tisztaság, liliom képében az 
ártatlanság hajolni, hanem egy szörny 
t<>g repdosni felette, ez pedig a megve
tés ; mert ugyan mit is érdemelne mást 
az, ki a legszentebb dolgot a tóidon 
— a válást — egy bűn tunyának, az 
erkölcsi halál közvetlen okozójának me
részeli mondani.

Különben is a „jelen kor szelleme" 
írója egy inoraliter meghalt egyéniség; 
ily egyéniség ellen pedg legjobb fegyver 
a megvetés, s igen helyes és rá illő a 
II. közleményének mottója ily változta
tással .

-(. z ik k ír6 egy kopott m-kúr,
Haladon. iic ucm messze ér.'*

Hiszem, ha jövőben a nyilvánosság 
elé lőpeud, jobban meggondolja azt, a mit 
írni akar s nem fogja önmagát saját 
állításával agyoncsapni mint, tette ezikkó- 
ben.

Nagyon szeretném, ha a czikk írója 
levetné inoognitóját és ugy lépne ki a 
síkra, — akkor majd más hangon be
szélgetnénk.

Dreiszigcr Kálmán.

Különfélék
hajiunk h iú d  ó ja  tiszti hittel ké r i

Jel az illetőket a hátralékán előfizetési ős hir
detési pénzek minélelöbbi heklIUltsérs.

•ív. Meghívás a Kubinszky-emlékkő le
leplezi m ünnepély érc. A kalocsaegyhaztue- 
WJ'ot róni kút h néptanító-egy letek az által 
kívántak kilejezést adui a nagyuevü Kuliiuszky 
püspök és Jütaiiíclügyelö iránt mindig táplált 
őszinte üzeretetuk és hálás kegyeletüknek,



hogy a boldogult szendergő porai fölé n bajai 
siik'Ttbt'ii díszes emlékkövet emeltek. Mm 
tén az emlékkövet lJvr<>iutoy A huil:ii>«sti 
hírneves szol' is,- és kőfaragó elkészítene, u 
baja vidéki rum. kiüli, néptanító o r v  let folyó 
évi miit) gyűlésének határozata és megbízása 
folytán van szerencsénk a boldogultunk Ősz* 
8208 rokonait, és tisztelőit folyó 1882. évi 
szeptember iió 2. -én, mint a boldogult név
napján, tartandó lei* plozési ünnepélyre mély 
tisztelettel meghívni. Mivel a leleplezési-bi
zottság törekedni Ing «/, ünnepélyen megje
lenőket a társas-ebedre is elujegyezletni, kik 
ebben részt venui kívánna,i, szíveskedjenek 
ezt a bizottság elnökével mielőbb tudatni, 

megjelenésük alkalmával piaiig szívesked
jenek a helybeli rom. katli. plébánia hivatal
nál jelentkezni. Midőn még u kibocsújlott a le
jeid) olvasható telhivást mindenkinek szives 
ügyeimébe s hathatós pártfogásába ajánlanánk
— az ünnepély program in ját is időlegesen 
tudatva, tisztelettől vágjunk Haján 1882. sept. 
hó 4-én. Herényi Dániel, apát, a leleplezési 
bizottság elnöke. Lissák János, a leleplezési 
bizottság jegyzője. Leleplezési programul. I. 
Szept. 2K.au esti 8 órukor ismerkedési estély 
Lantsuknál takarékpénztár épület.) 2. Szept. 
29-cu reggel V.IO órakor sorakozás a kntli. 
plébánián, és "|410 órakor testülett kivonu
lás n szent Ilokusról nevezett, sii kertbe. 3, 
10 ómkor a Kokus-kápolnában iuinepélyos 
szent, mise, mely alatt n buja-vidéki néptaní
tók énekelnek. -I. Mise után kivonulás a bol
dogult sirjábo/. s unnak beszelitelése. -  Diá
na: ;>. Alkalmi ének Szuliklól, zengik u baja 
vidéki tanító-egylet énekesei, li. Emlék beszéd 
a boldogult fölött, mely olntt. az emlékkő 
ielepleztetik s a testületek és rokonok kos/.o
i áival ékesítJetik. (A koszorúk lehetőleg előre 
bejelrntendí'k a rendezőség fülükénél.) 7. 
Alkalmi zárének Lessetie/.ky Károly szerző 
úr vezetése, mellett. 8. Déli 1 ómkor uirsiia- 
ebéd Leitsuluiál (minden teríték I fit 20 ki.)
9. Délután 4 órukor tetszés szerint kirándu
lás a díszes városi lökertbe vagy a pandúr szi
getre.

JankoTleh Aurél Haja és Szabad
ka városok főispánja, a szabadkai közgyáinot 
sikkasztás miatt állásáról felliiggesztette.

□  Bankett. - -  Baja város tisztviselői 
Drescber Ede polgánnesier úr tiszteletére teg- 
uap a lövölde helyiségében jó* sikerült revau- 
ehe bankettet rendeztek.

Kálmán Frigyes in. kn honvéd 
huszár őrnagy úr a helybeli honvéd huszár 
szakasz parancsnoka, mint értesülünk - 18 
trt 52 kit, mint hivatalos kiküldetése diját, 
Tóth Kálmán szobra javára ajánlotta fel- - 
A nemes tett ön magában találja legméltóbb 
jutalmát

O  Budny József Bácsiie-gye Zuinhur, 
Szabadka és Baja város ndó falihíjelóje 1 
lió 7-én töltötte be óllams/otgálatánnk -l'l-ik 
évét, mely alkalommal az adóíelíigvelőség 
tisztikara által díszes albumom* h peteti meg.

fa  Közgazdasági elomlók, a f*,ki
művelés ipar és kereskedelem ügyi ni. kir. 
miniszter, az 1882 évi XX. t ez. alapján 
Jíács-Bodrog li meg y e, Szabadka, /ember sz. 
kir. váiosok közigazgatási bizottsága: Bae* 
V iluios, Baj a  t ó  r v é  u h  a t ó á g i j og g «■ 1 
t e l i  u b á z o 11 v á r os közi  g a z g « tó s i 
b i i  o 11 s ág á li a P n » k o v i e h E r u I - 
vidékié pedig 1*. Popoviea István nevezte ki.
— A kinevez ettek tejen ként évi 400 fit tisz
telőül ijt kapnak.

A szabad kai városi fögyitnná/.ium 
igazgatójává - mint bennünket értesítenek 
lluverda Mátyás - ottani gymnáziami tanár 
választatott meg 17 szavazattőliséggel.

$ Ily mén Múlt hó 27-én vezette oi 
tárhoz Palánkéi Perezel Dénes huszár hadnagy 
llipp Flóra kisasszony). Hipp M'klos pnlánkai 
Ügyvéd leányát. -  Waich Jenő budapesti 
tokos eljegyezte Bujáról Lakatos Apollónia 
kisasszonyt-

Ír  Tü/. dil Ildii gólt 1. bó .'»■löl O-líi 
virradó éjjelen, a midőn is SpiUer Albert 
gyufagyáros raktára égett el.

□  Sajnos katonai kihágás töitént 
vasárnapról hétfőre virradó éjjelen a kisesá
voly városrészben, a hol a muiutó katonák a 
szintén mulató polgárokat megsértették, nme 
ezek s a katonák között véres verekedés 
támadt, melynek eredménye több véres fej 
és kék foltok voltak — A vizsgálat - mint 
értesülünk — n katonai hatóság részéről eré
lyesen folyik,

13 Kántor választás. Hajú város tör
vényhatósági bizottsága f. hó. 14 kén tartandó 
közgyűlésen fog megejteni, a rom. katli. kántor 
választása.

□  Baján mint értesülünk torna egylet 
alakúit, mely viváai tanfolyamaiul egybekö
tött gyakorlatait hotcukéot kétszer fog|u tar
tani, jövő tavavabbzal pedig a sportszerű csóua- 
kázást ia tevékenysége kóréhe vonja. — Ki
tartást kívánunk

á t  Megrendelés! fölhívás Kubinsz- 
ky-érem, Kubionzky életrajz és Kubinszky- 
arcekép kegyelete# emlékekre. Több Oldalról, 
még egyházmegyénk határúin kívülről is, 
arra lett a buja-vidéki rom. katli. néptanító 
egylet buzdítva és felszólítva, veretne em
lékérmeket a nagynevű tanfelügyelő irán- 
luinden oldalról nyilvánuló kegyelet nicg- 
órflkösitésére; - -  gondoskodnék u boldogult
unk tanulságokban bizonyára oly gazdag 
élettörténete megírásáról; •- mindezeken
l e i ü l  sokszorosba. «n nrczképéi, — hogy ezen 
kegyeletes tárgyak által évtizedeken túl is
jtiztosiumsék em eke. A K u h l u a z k y-

í  r e  m ezüstben és hronezban terveztetik, y  
az ezüst éremre 4 írttal, a bronz éremre * 
I — I írtjával foglaltatnak el megrendelések. A 
boldogult é 1 e t r a j z á n a k m e g í r  á s á f. 
Sziils .liinos, ó-becsei szép tehetségű tanító 
úr volt szives elvállalni, a mü í -S nyoma
tott ivet fog adni, s megrendelési ár i sn kr 
A boldogult a r c z k é p é n e k  k o It a s i- 
t á s á n á I a tókérdée az, mily nagyságú 
arczképek mily számmal kivánlutimk V ! A 
kisebb iilbum-alakú arezkép darabja 60 k r.; 
a nagyobb kabinet-képé 80 ki ; nz egész 
nagyságú niellképeké 3~ M Irt. Nagyobb 
számú megrendelés esetén a bizottság egyik 
hírneves budapesti fényképésszel fog össze
köttetésbe lépni Mivel mindezek valósítá
sa és kivitele a megrendelésektől tétetik 
függővé, félköreinek a boldogult összes roko
nai, barátai és tisztelői, kegyeskedjenek a 
kivitelt iciiük telhetőiéi* előmozdítani ; szives 
adományaikat, gyűjtéseiket és megrendelései
ket a bizottság elnökéhez mielőbb bekülde
ni, — s a kegyeletes emlékek ügyét mások 
szíves figyelmébe és pártfogásába is ajánla
ni. Kelt Haján, (Bács ni.) 1882. évi szep
temberit t  éu. Berényi Dániel, bizottsági 
elnök. L'ssátt János, bizottsági jegyző.

4? lAssák János úr ntigyórdekfi köz
leményének folytatása az országos méliész- 
ugyesületi kiállításról, tárgylinlniaza miatt 
lapunk jövő számában lóg megjelenni.

Égető szükségen segített ka pi
nán súgunk azon intézkedése, hogy » köz- 
fogyasztás ni szánt marhák s egyéb állatok 
levágaiás előtt n városi állatorvos által min- 
deiikov luegvizsgáliuulók, s csakis ha ál
tal egészségeseknek találtatnak, árusíthatók 
el. - A városi közönség ezután már nyu
godtan, minden aggodalom nélkül ólvc/.heli a 
vásárol húsféléket, non kell tartania azon 

- edd g bőven előfordult visszás esettől - 
hogy beteg állattól nyert, az egészségre ká
ros halassal biró húst fogyás/1. Múlt értesü
lünk. a rendes közvágóhíd felépítéséig egy 
ideiglenes közvágóhíd fog mielőbb l'elállit- 
laini, hogy az ellenőrzés annál szigorúbban 
teljesíthető legyen. — Nem szarul ez intéz
kedés opynu d! csérétre, de mégis nem lehet 
el ismerésünket ki nem fejeznünk ily rend
kívüli fontos és Üdvös intézkedés iránt.

-- Nyilvános köszönet. Alulírott, a 
bajai önkéntes tűzoltó egylet, nevében ezen
nel lorrú köszónetemet nyilvánitoni Spitz.er 
Albert bajai gyufagyáros úrnak azon nemes 
teltéé!1, mely szerint az egylet alapja javá
ra, a legutóbb nála történt tüzeseinél »z 
egylet tiiejiii részéről tanúsított buzgalom 
és fáradozás elismerése fejében. lf> irtot 
adományozni kegyeskedett. Baja. 1882. sep- 
tember 8-án. Pollennal) Bertalan, egyleti 
elnök.

* A bajai púig. lövöldében 1882. 
sept. -lan 28f> lövés történt 1*19 egységgel, 
özek között volt 4 négyes. 20 hármas, 33 
kettős, 29 egyes kör. Négyeseket lőttek : 
Cserbe F-remiz 2, Évkort. István I, Kleiianc 
János l : hármasokat lőttek: Csorba. Ferenc 
0, Klenancz János (3, Eckerr István 4, Lem- 
berger Ernő 2, Püaszanovils Antal 2.

4 A f. évi seiitcmber l-t»l soptotnl*. "-is hely- 
bon ,■'Ibnliak jegyzőké, név, állapot, állás ilcglalV.e- 
z.á5i, kor, vallás, halniuk (kérnem) szeiinl. vúi-usrés*- 
Os ntc.-ái.ként InllUnleM? K/.uhuer Itezsfi Biilmaku- 
rp.skr iliinek i"i neje szülét Oravce/. Máriának (iió)mi 
Nagy riamlr>niő) Zsigiiumd nevű gyermeke, lukién 
jarásliirósági dijnok IS tvo., i k meglialt belső ei- 
\i-rn-8l>Pii u  szivet én lilstiien kemsziidi szúilás-

fő-uSczóbaii; val":! Isi véli özvegy köteles UtJ 
éves.’r. k inti- l'iliajásl'ftn ivizliefulti, lakott István- 
aiesye, liatili-ulc/.ában; Minda Jáuos özvegy kocsis, 
csőiéit, ő-i éves i. k. mb májralcbiin, Ilóitusváros- 
rsondes-uií áljau ; .lankovits Júuog nős, napssámos 
;i2 érés i á. m!i bélluóbau, Katonaváres világos-ut- 
cv.abau, Klazsik András nős, takács 34 éves r. k. 
mb. güiiiökórliau, száltosváros kortnia-ulrzúbaii; Ma
rit) ljajos na)isziinusnak cs szélei. Tollak Teréziá
nak Maliid ii"vu gveriiiakt* ú bénap.'.-'. ,r. k. uh. 
raiiggöicsuklien, szuilusvams, Szl.-Autal-utszábau.

HK v Kossuth Lajos nagy hazánk
fiának s/ülclése 8H ik évfordulója alkalmából 
készült „ E m l é k - A l b u m 1’ átnyújtási ha
tárideje a küszöbön »ll s még számtalan Alá
írási iv van kint a közönség körében, -  
miutliogy pedig az Album e hó lő én már 
be les/, kötve, felkérem az ívlarlókat, szives* 
ködjének az aláírási ivekor, bármily ercdinéuy- 
nyel is f. i* 0 1 2 é i g bc/árólag hozzám be
küldeni, minthogy o határidőn túl érkező 
aláírók neveit, a legjobb akarat mellett sem 
fogom fel vehetni -az Albumba. Budapesten, 
1882 szept. ti-án Halász István, & Kossuth- 
Album tervezője és készítője.

Csarnok,
Kbt'd egy őh rAmnimYl.

Ha van nép. mely értett, u sznkácsmü- 
vészethez s ez állni az evés szükségét az él • 
vezet legmagnsbb fokáig csigázta föl: ezek 
között az első hely mindenesetre a romai
akat illeti. — Az első császárok alatt elsa
játították u görögöknek nemcsak költészetet, 
hanem konyháját is.

A rómaiak szerettek jól élni s gyom
rukért nem sajnálták a költségéi. — Vitel- 
liusnak tnindcu ebédje belekerült 10,000 <lrb 
uranyba, s egy üniiepélyes ebéd alkalmával 
kétezer bal és hétezer kövér madár tétetett 
fel nz asztalra. - Ily pazarló volt llelio- 
gobalus is, egy ünnepélyen a vcudégektck 
ajándékozta azon arany poharat, melyekből 
ittak, ráadásul adván e mellé luinduo vendég- 
ni k azon kocsit, melyben haza vitetett. - 
Alfinnusról rgy gnlliui kousulról azt jegyezte 
Jel a történet, hogy az ebéd alatt megevett

100 baraczkot, Hz dinnyét, fái zöld fügét és 
három i/.áz csigát. — Azt is a krónika hagyta 
fenn, hogy Maximus zsarnok ötvon fontnyi 
ételt fogyasztott cl egy nap

A rómaiak mihelyt fölkeltek, reggelihez 
ültek, mely kenyérből, szőlőből, mandulából, 
tojásból s sajtból állott.-- Jteggelijük mellé 
tejet vagy mézes bort ittak. A prundium 
villásreggeli dél tájba esett, n valóságos ebéd 
— uz u. ii. c oenn volt, mely nyáron déluláu 
félhárom órára esett. — A főteremből, mely 
egy kis kertre nyílt, lehetett átmenni az alvó
szobába, melyet függöny sötétítőit be. - A 
folyosóra nyíló szobák sötét falaira tengeri 
nymphák, cupidok. s Iluchus diadalmenetéi 
voltak festve. A padiul, mozaikra volt kirakva, 
s az olasz éghajlatot nagyon is tekintetbe 
vettek, mert sehol sem alknlmazUk vastag 
szövetet vagy szőnyeget, hogy az a port vagy 
n hőséget magában tartsa.

De. intő félhárom óra közéig, a rab
szolgák siiröguek-forognak a konyhában , 
hogy a tálaláshoz mielőbb készülhessenek. 
Az ősök szobrait az ebédlő teremben lepo
rollak, a fekhelyeket és paiulagoknt elren
dezték. Az. arany és ezüst poharak az 
állványon készen és tisztán állanak, a rózsa 
füzérek is kivannak téve, Imgy azokat ebéd 
után a vendégek közt. kiosszák.

A pmnlagnk úgy voltuk rendezve, hogy 
azok egy négyszög bárom oldalúi képezték, 
s kő; ül állottak a ezédrus, eledánt-csont 
vagy bronz, asztalkák. A vendégek kényel
metlen keleti fekvésben helyezték el magukat, 
egy pamlagon három számára volt hely, 
mind cink egv párnám támaszkodott, bal ke 
/.ével, » jobb kéz pedig szabadon volt az 
étel elfogadására.

Mihelyt a vendégek elfoglalták helyei
ket, eljöttek ,1 rabszolgák, hogy a szijjal 
főlesstolt. cz,ipőt Icoidozxúk, ezután derékon 
kö. uifivezetl fiúk egy tálban vizet hordtak 
körül, hogy a vendégek szokás szerint keze
iket moshassák meg. A gazain intésére az első 
tál ételt hozták be, mely rendesen kagyló, 
tojás, vagy növény nemű élei volt, ezzel 
együtt, mellékelték az étlapot . hogy kiki 
tudja magát, mihez tartani. Minden gazdag 
ember háta mögött sóját rabszolgája állott, 
hogy tányért váltson, vagy bort öntsön a 
pohárba.

(Ví*ge kft?.)
Közli:

D. L.

Ü zle ti tu d ó sítá s .

Búza
Ka|iu, 18B2 suptcmbi■r G-án. 

9.15
Bab.
Zab
Árpa 5.70
Rozs. . 0 30
Köles . — .—
Kukuiiezi —
Az árak 100 kilogr. után.

Fololős szerkesztő: Főmunkat&rs:
Csorba Ferenc. Devíeli László.

m r n U i  li W A . .

A bajai 1991. sz. tjkvbcn foglalt 
a sorház- és deszkás-uteza sarkán levő 
2053. ö. i- számú 1000 írt értékű Die- 
ncr-féle ház f hó 17-én, d u. 3 órakor 
alulírott, mint az ingatlan tulajdonosának 
megbízottja által irodai helyiségében ma
gán árverésen cl lóg adatni. Bánatpénz 
fejében 100 frt leteendő, bővebb értesí
tést ad alulírott megbízott.

Állasa Ottó,

Á rverési h irdetm ény!
A bajai kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság részéről M á ty a i  M i 
h á l y  és Németh Ign&oz bajai la
kosok mini végrehnjtatóknak, M a s k á l  
Lipót bajai lakós mint végrehajtást 
szenvedő ellen o. é. 240 frt s járulékai 
iránt folytatott végrehajtási ügyében a 
bajai 1535-ik sz. telekjegyzökönyvben 
foglalt Maskál Lipót és neje szül. ü a rry  
Anna közös nevén álló A. I. alatti 1683. 
Iir , _  1553. ö. i. sz. ház s a hozzá 
tartozó 164 □  ölnyi bcltelckból végre
hajtást szenvedő Maskál Lipótot megil
lető o. ért. 400 írtra  becsült telő részre 
uózve a végrehajtási árverés ezennel el
rendeltetik és annak telekkönyvi iroda 
helyiségében leendő megtartására határ
időül 1882 ik novemberhó 8-ik 
napjának délutáni 3 órája kit űzetik.

Kikiáltási ár a feunebb kitett becsár. 
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan

becsárának 10 százalékát készpénzben, 
vagy óvadék képes papírban a kiküldött 
kezeihez letenni.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Buján, 1882 augusztus hó 22.
EÁ C Z JÓ Z SE F,

kn. jimbb-6.

» W l -i?— 1 v

A szoavedő emberiség' J 
holdoffitásara. a 

A mftj. J

ön it vesék
kö/.tudoiiiás szerint, természetes 
tisztítói .i testnek. Jla e szervek 
rendesen mükönnek, úgy az ember 
egészséges ; /avarok okoznak 
száiuoN ós gyakran borzasztó 

szenvedéseket.
Dugulások, puffadások, étvágyta
lanság, főfájás, gyomor-, bél-, máj- 
és ipa bajok, vértolulás, szédülés, 
sárgaság, aranyér, kőssvéng és onts, 

bőrbetegség és vetebajok 
úgy mindennemű test,fájdalmak ke
letkeznek az által, ha az elválasz
tást megkövetelő anyagok a test
ben, vagy niéregaiiyag n vérben 
maradijuk, a helyett, hogy fenn- 
cmiitett. szervek által elvezettettek 
volna.
A z ck.t r(till! g y ó g y s z e r .

mely egyszersmind a szervek mű
ködésére hat, és ezek normális te
vékenységét gyorsan előidézi, a 
betegséget gyökerében tám adja 
meg s gyógyítja: a világhírűvé 
vált és mindenütt a legnagyobb 
eredménynyel hasznait

BRANDT IUCIIARD-féle
sch weiezi la  ó d a  csak
Egyedül ezek segítenek, és 

százezrek köszönik ezek hasz
nálatának egészségük helyre
állítását. Minek tehát szenvedé
seket eltűrni és minden gyötrel
meket érezni, melyek oly könnyen 
komolyabb betegségeket, miknek 
jelenléte szomorú és nyomorult 
alakokhoz vezet — okozhatnak : 
uiidőu az ember oly okirányo3, 
kényelmes és olcsó módon segíthet, 
es nagyobb bajoknak útját állhat ja,

Ezért ne mulassza el senki, ki 
e betegségek bármelyikében szen
ved, még ideje korán a Brandt Ri- 
chard-tólc sclnvoczi labdacsokhoz 
folyamodni, rrmlyek mindig segíte
nek. és ezt csak egyszeri kísérlet 
is rögtön igazolja.

l)o ügyeljünk arra. hogy va
lódi Brandt Itichard -téie svidel 
ialxlncbokut kamunk, mivel enak 
ezek segítenek. Ezek bádogdobo
zokba vannak csomagolva, melyek 
a sch weiezi fehér keresztet veres 
mezőben s Brandt Kichard névalá
írását viselő etiquettel vannak el
látva.

A Brandt Richard-féle schweici 
labdacsok — egy doboz 7U kr, mi 
bhétre elég, úgy. hogy a napi szük
séglet t—3 krbu kerül — valamim 
használati utasítása, s nagyszámú 
orvosi vélemény a legtöbb gyógy
szertárban kaphatók.

Baján kapható Geigcr karoly 
gyógyszertárában.



Kiadó tamások.
Provália-utczai K r s /J n n i ts  A. S. 

(ezelőtt \ ’o julc'8-fóle) házban több

9  s a  S!U. shm
bérbe&daudú.

Bővebb tudósítást i\d

krezíüiiÜN A. S.

k iad ó  liolltielyisó«.
Alulírott, van szerencsém 

a ti. c. közönség tudomására 
hozni, miszerint nri-idcza, 
volt JV e n u d ov i t  s jelen
leg tulajdonomat képező ház
ban egy

bolthelyiség
szt. Mihály naptól fogva bér
be adandó.

Bővebb tudósítást ad

Seherer Antal.

A  LEGJOBB

szivarkapapir
BID A I'ESTEA .

E ls ő  L a - l a p e s t i  T r i e n r ,  r o s U U m n  é s  g a z d a s á g i  g é p g y á r
(özeiott Brogle J. es Miillor>

a Marg i t  híd közelében.
Ajánlják s z o i i ti z e r>k u c t  ü és javított gyártmányukat m int:

f r a ti c ■/. í n v a v i »n »■ n y •
I  tftnzottól évadk a I. kbztfii.séfc;'

Csak úgy valódi t* s/.ivaiknpapi r \  
ha mm (len lap 1<K 1IOMJLON 1
ölet

s egy
» borítóka alábbi ved- yi 
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iHáziasszonyok figyelmébe
Hol kapható u g o rk a  és p a p r ik a  s a v a - ÜÍ 

n y itá sá h o z  a

BRUCK MÓR és FIA fi
ECZETSZESZGYÁKABAIK b a já y

Eladás az üzlethelyiségben jutányos
á r a k  m e l l e t t .  &

T rieu rö k  g azd aság  s z á m á ra :
J árgány-cséplőgépek,
S z e l e i ő  r o s t á k ,

K u k o r i c z a  m o r z s o l ó k ,

S z e c s k a  v á g ó k ,

Borsajtók.
K ülön legességek  m alm ok szá

m ára  :
D u p l a  m a l m o k ,

Malom tricurliciigerek,
Gabona osztály zó- hengerek,
Koptató gópek,

Á rjeg y zék ek  k ív á n a tra  ingyen  és bér m entve
Gyári r a k tá r  és k é p v ise lő ség : f f a j t t u  l l r w u ' l i e r  ( i y i i l a  á rnál.

v - - fM M W tá W ' ..........................

Dara választó gópek,
Ta rárok, üetacherük.

M alom a lk a tré sz e k  u. m int: 
Trans missiók,
Szijkerckek.

R osta  lem ezek :
Cséplőgép rosták,
L ’sztheiigcr sziták,
Koptató lemezek,
Ráspoly lemezek, 
e t. b.

Hirdetmény-
sK-’f
iíl ■i 
| |  *

évre

Alólirt kölcsönös-segély ző egylet közhírré teszi, miszerint az egy- 
®  k t  tagjai részére az ingatlanra) kölcsön-ügy leijét megnyitja oly formán, 

hogy műiden törzsbetét után ingatlan biztosíték mellett —
200 frt. o. é. kölcsön adatik « 7 U kamat fizetés mellett.

Ezen kölcsön-ügyre felhívja alólirt intézet az egylcrí tagok é  
különös figyelmét, mert. tekintve, hogy a visszafizetés a hetenkénti aptó '. .. 
Összegek befizetése által történik, melyekre az egyleti tagok G év lefolyta ji>'| 
után, az összes eredményezett kamat-jutalékban részesülnek; o szerint V.; 
az adós valósággal csak alig 5%  fizet, a mely kamatláb min 
a legclőuyÖ3ebb kölcsönök közé emeli az intézet ezen kölcsönét.

í $
| !j

||! k  
$  
í

Küiünben bővebb felvilágosítással bármikor szívesen szolgál az | |  
intézet tisztviselősége. ‘.y-$

Egyidejűleg közhírré tétetik, miszerint az egylet házában g . bolt i-1 
hozzá való lakás f. é. Sacnt-Mihály napjától kezdve bérbe kiadandó lészen. | | j  

BajáD, 1882. aug. hóban. | | j

A bajai

i-segél}'
igazgatósága
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/ / elyiség-változtatás!
Aiólirott ■.ar; szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudom&~ 
juttatni, miszerint itt helyben, Bó(l fg-tél'CII, J u r a y  Á llta i úr

házában lévő

Norinbergi-, diszmfi-, női pipere-
é s  cz ip ö -k v resk ed ésc iu c l

tetőn önön mo.vuasiyohhilvu. ■ a legnjahb óivntu czlkkckci 
ellátva, fo ly ó  évi. ^o jito m h erlió  I-ó li ugyancsak a Bódog ténen levő 
P f>L I ,V.U ii A X- lóití h áz lu t holyeztctn át

A nagyérdemű kö/öiiség becses pártfogását kérve, vagyok 

Mély tisztelettel

Váriul! ilrriiaC
8 j|

►egylet jj1
*Vj. • “• ■* -A;-:: •• • : •• '•

®**á Az eredeti
■ » ; r ■ ■.. . r .

MER v a r r ó g ép ek !
Jts-i

PÉT- llngynroi'szliK iljusásáiiak

Budapest, V. heiiilct, nagy korona-uteza 13.
az 1882/3. tanévre o k tó b e r  1 -é u  kezdi meg tanfolyamait:

l Az el óh ész Kési tanfolyam okat a  katonai kópzó Intézotekho 
és lifldaplóíl-lsholáhha való felvételre.

íi. A tényleges liadnpród-tuilfolyuniot, a csász. és királyi hadseregbe 
való közvetlen belépösro (már szolgálatban álló katonák részére is)

Kimerítő értesítések ingyen.
Ért ebit étek éw beirutáMjk uaponhint 0—12 óráig.

íz igazgatóság.
r "  ■ i r

"WiuJn>nr<l myly ^Zá‘ 9  Irt t'rr*|..|( SftiK« A

j í  ‘■ d  S J V i  . - i r i i i K c s *  i i u d i i p r ^ í ,  i l t u t .  ; p '

' ..t i '  -Ui-lT- ■ ' i itá g íj

Nyomatat ííáuay Lajos könyvnyomdájálan Baján.


