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Alak Hsunk katholikus hit
községet !

Bőgő a érezzük annak hiányát, hogy 
inig/-1 az izraeliták, szerbok, ágostaiak 
és református túlfutok özetek kfllün-kUlftii 
ogyliáztaiiácscsal vagy hitközségi képvi
selettel bírnak, s olt egyházuk és iskoláik 
ügyeit, úgyszintén minden inas oly ügyet 
és tárgyat, mi azon liittoiekezot, tagjait, 
vagyonát, épületeit, vagy érdekeit érinti 
és érdekli, maguk között megbeszélik, 
tárgyalják és elintézik: addig a 16QÜ0 
leiket számláló katholiknsolnak máig 
sincs nn galakult egyház-tanácsuk, vagy 
hitközségi képviseletük, mely a katlio- 
likusok összeségét érdeklő és érintő temp
lomi, iskolai s más ily hitfelekezeti dolgokat 
napirendre tűzné, megvitatná s a lel
készszel karöltve, a közérdek és a katho- 
likusok egyetemének nyilvánuló óhaja s 
kívánsága szemmel tartásával elintézné.

Többször lett ez hangoztatva az 
illetékes lelkész vagy plébános által, kinek 
pl. c*ak legújabban is a Szentháromság 
szobrának emelése és létesítése, úgyszin
tén a múlt év folyamán a plébánia 
templom haranglábainak ezrekbe keríi/Ö 
megújítása alkalmával sem volt módja 
és alkalma ezen ügyeket híveinek kép
viselőivel megvitatni, s a kivitel módo
zatai felöl tanácsukat és támogat! ukat 
kil érni és megnyerni ; — de többször 
lett ez régebben s újabban hangoztatva 
nyíltan és magán úton a  városi hatóság 
által is, mely különben is ezernyi teherrel 
el levéti halmozva, annál nyomasztóbbnak 
érzi a katho'ikus hit felekezet e t érintő 
és érdeklő ügyekkel foglalkozni s azokat 
elintézni, mivel újabb törvényeink ural
kodó vallást nem ismervén, többé ezekről 
nem intéződnek, az egyházmegyei ható
ság rendeletéit és szabványait pedig, melyek 
esetleg ezeket érintik, nincs alkalma és 
módja részletesen ismerni és tanulmá
nyozni.

Nincs szándékunk ez alkalommal 
fejtegetni, mily nehézségekre, eltérő nézc-

A  fekete dobozka.
— IIumorcBzk.

l)r. O gnyánotils Illés után D . . . y.
Az én „Ambrus bácsim“ vezeték nevén 

Znjtai, ki e földi lakását a faluin közremű
ködése mellett már rég az Elysiuinha, a bol
dogok túlvilági életébe az ott számára len- 
tartott helyijei váltó fel; „Ambrus bácsim" 
tehát már néhai, Isten nyugosztalja. 6  nciu 
azon emberek kategóriájából vuló vo-t, kik 
élczelui vagy a tréfát lölértcui tudták volna. 
Nem bízón, mert lia esetleg, a kertjében lévő 
s reánk csábítóim kandikáló zöld buruezkok 
magúmként u kertje résén keresztül maguk
hoz áivonzottak, ilyenkor ha elfog, biz isteu 
füleinket vagdosta volna el, ha csak a 12 
éves fürge lábak gyorsabbak nem volnának, 
azou kiszolgált lábaknál, melyek már (RJ év 
ótu tapossák e bünszenuyes fold apró részecs
kéit; no de különben „Ambrus bácsi1* azért 
helyén ember volt: mert valamennyi foglal
kozása között, leginkább a kávéház előtt ül
dögélni óhajtott, mindannyi yíz közül a — 
sillert kedvelte legjobban, és végre mindineg- 
anny i hüvelyes vélemények között pedig l«g 
kedvenczebb étke — a sült pulyka volt, azt 
ugyan nem bánta épen, ha valami saláta is 
akadt mellette. Mi szokásait illeti, azok fö
lötte egyszerűeknek és mindeunapisóg szili 
vonalán állóknak látszottuk lenni s egy négy
szöge lakú fekete burnótszelenczéjét, melyből 
pvpoota többször szorpentett, félvilágnúl több.

tökre s a legjobb akarat daczára is hány 
összeütközésre ad és adhat ez alkalmat ; 
annyit azonban minden habozás nélkül 
kimondhatunk, hogy ágy » hatóságra, 
mind magára az ügyre nézve égetően 
szükségesnek mutatkozik a katholikus 
hitközség megalakítása, s miután egy
házmegyénk bíboros-érseke még 1869-hon 
ajánlatta és kezdeményezte annak létesí
tését egyik rendeletével, itt volna valahára 
az ideje, hogy azt mi is létesíteni töre
kedjünk.

Óhajtjuk és kívánjuk ezt. mindenek 
iöiöit a katholikus polgárság érdekében !

Ma már „rólunk nélkülünk“ még 
a törvények sem hozatnak ; minden irány
ban és téren érvényesül az önkormányzat 
és a közakarat; kell tehát, hogy a 
katholikus polgárodnak befolyás enged
tessék a templomi, iskolai és hit felekezeti 
dolgok elintézése i s kell, hogy ezt ne 
egy-két ember végezze, talán sok jó 
akarattal, de még sem a küzőhajnak 
megfelelően, hanem szava és bejolyása 
tegyen ezekre az összes katholikus pol
gároknak részint közvetve, részint köz
vetlen ú o u  és módon!

íls hány oly ügy van, mely közel
ről vagy távolabbról, de mindmik katho
likus polgárt egyenlőn érdekelti

O t vannak először is a templom- 
ügyek! Mindenki látja, hogy a templom 
évtizedeken á t  nem volt gyökeresen ái- 
javitva, kívül és belülről sok-sok kivánni 
valót hagy, de hát vau-e módjuk s alkal
muk Katholikus polgártársainknak arra, 
hogy ezen lendítsenek és ezekre valami
képen befolyjanak ?!

O tt vau az újabban minden irányban 
hangoztatott egyházi zene vagy ének
kar is, melynek hiányát érezzük, de 
hogy muzikális vagy pedig vokális le
gyen-e az, mit a többség kíván, Imgy 
kik által s mikép szervez tessék, annak 
költségei honnan és miképen teremtesse
nek elő, hol van alkalmuk katholikus 
polgártársainknak arra befolyni vagy 
ebben intézkedni f ! Aztán ma-holnap

re becsülte, és ha a tubák hatása orridegeit 
tüszazeutésre késztette, ilyenkor hangja ren
desen oly alarmot csapott, hogy az udvar
ban levő összes baromti szárnyat öltve ira
modik el u fósfélszeren keresztül az istáiéba 
elhelyezett jászol alá, egyedül itt érezvén uia 
gát biztonságban; templomba és adót fizetni 
íiieuiii, nem u kcdvcncz loglalkozásu közé 
tartozott, ép úgy azt sem szerette, ha szol
gálója vigyázatlanságból fazekat vagy bögrét 
tört össze, a helyett szinte jobban szerette 
volna, lm szolgálója u fejét és nem a bögrét 
törte volna be ; továbbá a közvetlen szom
szédságában állok és liá/bcli lakói, jobban sze
rették ha „Ambrus bácsi" künn a szállásán, 
a tunyán Lülte üi\ s idejét, mintha hon volt, 
mert ilyenkor zsembes természeténél fogva 
folyton házsúrto'kodotl, s csak is kivételes 
esetben voltak a perpatvartól mentek, ha öt 
otthon nem láttuk.

Zsebéből a meszelj' pálinkának és pápa- 
szemeinek hiányozni nem volt szabad, mert 
úgy mond: c keltő uz, mi váltakozva vilá
gosii ja lel előtte a homályos dolgok rejtélyeit. 
Különösen tudtak sodrából kihozni, de sőt 
még a harag magusubb fokára is lobbantam 
Üregünket a diákok, t. i. ha kalapemelve 
nem köszöntek vagy ha a kai>u alatti viz 
vezető csatornáját tőiddel tömtek be, a midőn 
is clkerülhetleuül konyhájában a diluviuin 
eatastropbája szokott bekövetkezni; de külü 
nősen haragítják a lapok azon nem tetsző 
közleményei és kilnkadásai, melyek a római 
pápa és Napóleon ellen irányulva lettek, 
mindazon által mégis legjobbuu boszszanták 
a mostani tapasztalatlan süldő iljuság sUlet*

orgonánkat is ót kellene javíttatni, eset
leg ujabb modorban és stylban egészen 
átidomittatni, lia a templomi éneket kel
lemessé és épületessé akarjuk varázsolni, 
de hál inig a katholikus hitközségi kép
viselet meg nem alakul, ezekre gondolni 
is halálos a vakmerőséggel 1

Ott viui u vodiczai kápolna is ! 
Ma holnap újra kell építeni, esetleg a 
magaslatra fel kell vinni, a jelenlegi 
helyébe pedig egy gyönyörű Mária szob
rot kellene a vallásos kegyelet megóvása 
végeit állítani; de hát ez ügyben sem 
történhetik addig semmi, inig a k a to l i
kusok összesébe véleményét és óhaját nem 
nyilvánítja! Pedig 16 ezeren vagyunk, 
csakhogy szétszórtan és szervezés uélkül, 
ha tehát saját egyházunk és egyházi 
ügyeink iránt érdeklődünk, itt az idő: 
tömörüljünk !

Említsem e a katholikus népiskolá
kat s általában a népnevelést f /

ügy vagyok meggyőződve, hogy ez 
is egyenlőn érdekel minden helybeli ka- 
tliolikust; de hát mi befolyásuk, joguk 
és szavuk volt eddig iskoláinkhoz a 
katholikusok összességének t  ! Vau ugyan 
iskolaszékünk, bizonyára vannak annak 
lelkes és szakavatott tagjai is, hogy 
azonban ezek a katholikus iskolák ügyét 
legjobb akaratuk daczára sem bírták mind
eddig virágzásra juttatni, eléggé tanúsítja 
azon egyuilcu körülmény is, hogy iskola
épületeink máig nincsenek; — pedig 
virágzó népiskolákat tágas, világos és 
alkalmas -tantermek nélkül, a tanonezok 
kellő osztályozása s az ezek számának 
megfelelő számú tanerők uélkül képzelni 
is lehetetlen ! A tanerők szaporításáról 
s a már-már elodózhatlan helyettes-igaz
gatóság szervezéséről nem is szólok, pedig 
ezek is égető kérdések, és mielőbbi meg
oldásra várnak, mert ha azt akarjuk, 
hogy valaki az iskolákat folyton látogassa, 
az ott felmerülő hiányokat rögtön és 
szukával ottan orvosolja, a tanítás mene
tét és módszerét, úgy szintén a felmuta
tott eredményt mindig és mindenütt

len különczködései, „kik folytonosan meg
döntőm igyekeznek azou, génié ész szülte 
dolgokat, melyeket még az öregek teremtettek 
és hozzá e mai napig oly híven az utó
kornak megőriztek" . . . .

De nem csak ezek voltak „Ambrus 
bácsinknak1' — igy hitta miudeuki — fény- 
oldalai, melyek ót oly annyira nevezetessé 
tették.

A legfőbb erényei közé azonban való
sággal az tartozott, hogy oly fiatal és bájoló 
szépségű lánykája volt, kinek arczárói a 
t a v a s z  üdítő keltenie sugárzott, kebléből 
a n y á r  heve lövelt, mellén a dús ő sz  
arany gyümölcsét helyező cl, nyakát pedig a 
szigorú t é I hava fődé be . . .

De, hogy elbeszélésem fonalát erre te
reltem, arra sem emlékszem, hogy tulajdon
képen mit is akartam én most mondani, 
zavart vagyok . . . .  Igen, őt Vilmának 
hívták.

Jó, és tán bízón ezzel elbeszélésem a 
fiuia reinél volna, hacsak közvetlen u tő- 
szomszédságban levő szerény kinézésű kis 
házikóba ne lakott volna egy körülbelül 20 
éves ifjú, kis szemeire nem hogy vak nem 
volt, de még pápaszemre úgy a papa szemeire 
sem volt szüksége akkoriban, midén Vilma 
kisasszonykát egy ízben u pitvar ajtaja előtt 
— luiut szárnyasait elégette — megpillautá. 
Ah ! az a helyes kis kötényke, iczi piczi lá
bacskái — teremtutse beillenék akármelyik 
világ-kiállításra.

Azon ifjú pedig, kiről csak uz imént 
emlékeztünk meg, Bogár Imrével hasonnevű

folyton evidentiában tartsa, s arról az 
iskolai hatóságot részletesen tájékozza és 
értesítse, egy szakavatott tan férfiút kell 
apát-igazgatónk oldala mellé rendelni, 
ni r t ezen dolgok egy egész és kizárólag 
ennek élő tanféifiút követelnek.

Nem sokkal lübbre mennénk-e itt 
is, ha a kaiholikusok képviseleti egy húz
ta nácscsal bírnának ; iskoláik ügyében 
mindannyian beszólhatnának, az iskola
széknek irány t jelölnének ki s annak ter
veit valósítani mindannyian vállvetve tö
rekednénk ?! Csuk az iskolaépületeket 
említem, hol és mikor nyílt alkalma 
katli. polgártársainknak arról nyilatkozni, 
hol, hány s minő kellékekkel bíró isko
laépületeket kivannak és óhajtanak?!

Szóljak-e az alapítványi nagyobb 
összegekről s más templomi és egyéb 
pénzekről f  ! Nem kételkedünk, hogy a 
plébános és két syndikus azt híven és 
lelkiismeretesen kezelik; de hát esetleg 
hol és mi kép szerezhetnek erről az ösz- 
szes katholikusok meggyőződést?! Aztán 
mikor ezrek és ezrek kiadatnak és ki
utal ványoztatnak egyes czélokra, mint pl. 
újabban a haranglábakra, nem volna-e 
kívánatos, hogy ilyenkor a hivök össze- 
ségének képviselői is megkérdeztessenek, 
tájékozással bírjanak és abba befolyhas
sanak ?! Ez annál kívánatosabb volna, 
mert esetleg alkalma nyílnék meggyőződni 
az összes hitközségi szükségletek és fede
zetek részletéről is, s a kiadásoknál taláa 
itt-ott megtakarításokat tehetne, a ki
adások fedezésénél ismét valami utat és 
módot keresne, mire jelenleg sem befo
lyása, sem hozzászólása!

Ha nem is említem, mennyi egyházi 
leirat, intézkedés, diskrétebb egyházi ügy, 
hitközségi teendő, 8 más hasonló tartoz
nék az egyháztanács és hitközségi kép
viselet teendőinek keretébe, már ezekből 
is eléggé kiviláglik, hogy katholikus pol
gártársaink csak újabb jogokat, befo
lyást és előnyöket biztosítanának maguk
nak, ha a hitközségi ügyek illetékesebb 
elintézése és a katholikusok közakaratá-

vala. azonban ö korántsem volt afféle jó 
madár, vagy amolyan hírhedt puszta betyár, 
kiről a rémes hírek szerte szállinkózuak a 
vidéken, jóllehet, hogy már ö is lopott vagy 
mondjuk rabolt, igen, mert elrabolta Vil
mának gyengéden dobogó szivecskéjét t Vilma 
öt jobban szerette mint bármelyik legszebb 
ruháját; 6 pedig viszont Vilmát jobban 
mint iskoláját és könyveit, jobban mint ta
nárait, szóval jobban mint a római pápát 
vagy a Napóleont.

Természetszerű dolog, hogy ezekről Amb
rus bácsi esepetnyit sem volt informálva, 
mert hát bizon ö soh'ae értett a verscsiná- 
lasbuz, a midöu pedig a zöld baraczkokért 
füleinket vagdosta volna el, hát ugyan ké
rem mit tett volna Imrével? ki egyetlen 
lánykája kebléből szivét rabolta el. Más 
különben ő már Vilma lánykája jövőjéről 
bevegzettnek látta eddigi fontüs thémúját, 
megjegyzendő, abban állapodott meg, hogy 
Vilma Gyulát, Peti korcsmáros fiát fogja 
szerelmével boldogítom és majdan leendő 
férjéül választani.

Peti korcsmáros a becsületes emberek 
közé tartozott, miért is Ambrus bácsi pénz- 
tárczája, bizonyos kötelezettség mellett, min
dig rendelkezésére állott Petinek, Gyula fia 
pedig, ha a véletlen Ambrus bácsival össze 
hozta, ilyenkor rendesen kalapját & földig 
leemelte, de még ennél is többet tett, mert 
néha kezet is csókolt; hanem a legszebb az 
volt, mi Ambrus bácsinak Ínyére szólt, hogy 
foly tonosan korholta a mostani ifjúság tetteit, 
szóval beszéde bázisát Ambrus bácsi keit-



nak kifejezése és érvényesítése czóljából 
vállvetve sietnének megalakítani a katho
likus hitközséget és egyháztanácsot!

Ennek létesítésével nemcsak a neve
zett éB más hasonló ügyekre nézve nyer
nének befolyást és előnyüket; de cgyszer- 
inindenkorra megoldhatnák és szabályoz
hatnák azon dolgokat is, melyek a politikai 
és egyházi hatóság között diíl'erentiákra 
szolgáltathat alkuimat, minő pl. a káuLulf 
syndikus, tanító, sekrestyés, h a ra n g é i s 
más egyházi személyzetnek és szolgá
nak megválasztása, alkalmazása vagy 
nyugdíjazása, felfüggesztése és elbocsátása. 
Valamin*, ez n többi hitfelekezetnok is 
tisztán beltigyei közé tartozik, szintén a 
katolikusoknak is bizonyos szabályzatot 
lehetne és kellene az egyházi rendeletek 
t  utasít ások keretén belül megállapítani 
és szentesíteni, hogy minden esetleges 
félreértés, nehézség és súrlódás hatóság 
és hatóság, felekezeti többség és lelkész
ség között egy8zer-mindeukorra elkcrül- 
tessék.

tfo de mit részletezzem ?! Már ezek 
is bőven meggyőzhetnek bárkit, ha saját 
hitfelekezete és egyháza iránt csak kissé 
is érdeklődik, hogy bizony sok volna itt 
a teendő, és igeD sok nyomós ok küzd 
a katholikus hitközségi képviselet mi
előbbi megalakítása m ellett!

Valamiül tehát Somborban, Újvi
déken, Zen tán, Ó Becsén, s a tisza-menti 
községek mindegyikében, sőt a szomszéd 
Báthmomstoron, Bikityen, Garán és 
Csataalján is meg van a kath. hitközség 
alakítva, indítsuk meg Baján is ez irány
ban a mozgalmat; tegyük minél széle
sebb körben eszmecsere tárgyává a meg
alakulás módozatait, hogy legyen mielőbb 
nekünk is oly test illet ilnk, hol a katho
likus egyházi, iskolai és hit/elekezeti 
dolgok napirendre hozatnak, tárgyaltat
nak és illetékesen clintéztctnek!

Ezt követeli sürgésen a helyzet; 
ezt a függőben levő ügyek egész özöne; 
ezt Baja város katholikus polgárainak 
jól felfogott közérdekei

Be;a, 1882. octoberhó 25.
Tekintete* szerkesztő ú r !
Fölteszem, miszerint senkisem lóg azon 

arrogantiával vagy oktalansággal vádolni, hogy 
pro domo írok, ha a helyben felállítandó 
kereskedelmi iskola, illetőleg az ezen iskolá
nál betöltendő igazgatói állomás tárgyához 
minden megkeresés nélkül hozzászólok.

Mindenkit biztosíthatok arról, hogy szám
talan okból nem juthatott eszembe ezen 
állomásra igényt tartani, már csak azért 
sem, mert mostani állásomnál fogva nem

vencz modorába folytatva mindig oly tárgy 
képezte, mintha csak egyet gondoltak volna.

Imre valódi ellentéte az előbbinek, ü 
máskép cselekedett, Imrét az itjuság vala
mennyi tagja közt legtevékenyebbnek b jóra- 
valónak ismerte mindenki, ki Ambrus bácsit 
nem egyszer hozta ki vodrábó), kinálgatva 
neki többféle belctristicai müveket, vagy 
unszolva öt valamely lap előfizetésére, ám
bár, Ambrus bác: nak — mint mondám — 
a versgyártás mesterségéről még csak ideája 
sem volt.

„Ambrus bácsi" tehát még csak a leg
távolabbról sem gyanította, hogy hát bizon 
itt kutya van a kertben, s hogy Vilma és 
Imre egymáanuk kölcsönös találkát rendeznek 
és pedig amott a fásfélszeren túli kerítésen 
keresztül csevegve hahotáznuk egyik a má
sikával, és hogy a portomentes levelek szi
gorú őrizet, de minden evidenczia nélkül te
szik meg a kerítésen keresztüli veszélyes 
kőrútjukat, süt ba még a keritca másfél öl 
magasságot meg ne haladna, alig ha a két 
szerelmes pár egyszerű tévedésből meg nem 
csókoluá egymást, no de ehez nekünk semmi 
közünk.

Ez igy mind jó s rendén volna, csak 
még Vilmának egy Wertheim casssára kellene 
szert tenni, hova az Imrétől kapott levélkéit 
nagyobb óvatosság s biztonság okúért elrej
teni volna képes, korántsem azért, hogy ta
lán a régi helyéről a tolvajok könnyen el
kobozhatnák, oh nem, — s még tűn ez is 
czélszerübbé válna, — csak másnak keze- 
ügyébe ne kerülne . . .  de tekintsük csak, 
m [)  sewén/eJí fejlődtek czutúu,

is szorulhatok r á ; csupán azon önzetlen 
érdek, inelylyel a tanító egy újonnan felállí
tandó tanintézet iránt viseltetik, indított arra, 
hogy talán hívatlanul ezen tárgyra vonatko
zólag véleményemet nyilvánítsam.

Akúrmely néven nevezendő vagy rangú 
iskolánál nem bír a tanító, tanár vagy igaz
gató megválasztása oly nagy fontossággal, 

j ^ l lg z c n  látszólag csekély szervezetit új tan- 
nQfclPml. Más iskolánál alkalmazandó tanerő 
a kiszabott tananyagot, tantervét és tárnáéit 
nagyban és részletezve készen talá lja ; elte
kintve attól, hogy az illető tanerő kiképeztetése 
és tsnképessége az iskola szükségleteinek 
teljesen megfelel, az iskola keretén belül 
csupán u törvényszabta követelményeknek 
kell eleget tennie. Legyen búr az középtanoda, 
polgári vagy népiskola, mindenütt szabály- 
rendelet értelmében cselekszik, és a tanító 
egyénisége majdnem elvész a törvény által 
kijelölt úton.

Egészen másként áll a dolog ezen ujo- 
uau szervezendő (minden sértés nélkül mond
ható) csekély iskolával. Előre fölteszem, hogy 
ezen tanintézet nem csak kis fiuk számára, 
csekély czélnak akar megfelelni, hanem hogy 
későbben ifjaknak megfelelő nagyobb czélt is 
akarnak vele elérni. Az alkalmazandó igaz
gató sem törvényt vagy szabályrendeletet, 
sem tanczélt, tananyagot vagy tanmenetet 
előírva ueni talál. Mindezeket neki teremte
nie kell. Ha valaha igaz volt azon állítás, 
hogy r a z  i s k o l á t  a t a n í t ó  t e s z  i“, 
úgy az különösen ezen intézetre áll. Amivé 
az igazgató ezen tanintézetet tenni fogja, 
azzá lesz a z ; azon alak és irány, név és 
jelleget, melyet neki kölcsönözni fog, azzal 
lóg az biroi. Ha előrelátás és tapasztalattal 
párosult megfontolással lesz nz vezetve, ak
kor kifejlődni és virágzani fog, mert az in
tézet való szükség. Ha azonban sablousze- 
rülcg és tapasztalás nélkül, valamint az ily 
iutézetnek megfelelő szükségletek ismerete 
nélkül lesz vezetve — vagy jobban mondva 
— nem vezetve, úgy a fenn nem állha- 
tús csiráját már keletkezésénél is magában 
hordja.

Ugyanazért külöuös fontosságú ezen tan
intézetnek kezdetleges alakítását egy oly 
tapasztalt és előrelátó férfi kezébe adni, aki 
uem ragaszkodik szigorúan holmi megrög
zött maximákhoz, vagy ami még rosszabb, el
avult theoriákat prédikál; ezen intézet veze
tésével oly férfit kell megbízni, ki a holt 
betűbe életet lehelni képes, ki a viszonyok
nak és szükségletnek magát alárendelni 
akarja és tudja, egy italában, ki elegendő 
szervezési képességgel bir.

Ne mondják azt, hogy az egész dolog 
uem áll annyiból, hogy oly nagy port kel
lene vele felverni; nem is történhet vele 
nagyobb baj mint éppen az, hogy mindjárt 
kezdetben elrontják.

Vilma az ő drága levélkéit a helyett, hogy 
a Wertheim cassába zár alá helyezhette volna 
el, hát ö csak azokat szintén egy négyszög 
alakú fekete dobozkába helyezte el, az ugyan 
mellesleg legyen mondva, hogy a most emlí
tett dobozka Ambrus bácsinak burnót sze- 
lenezéjére frapansui hasonlított, melyhez Amb
rus bácsi, — még a régi időben, midőn a 
többekkel őt is „pulgerré" kenték Fel, olcsó 
pénzen jutott hozzá.

Ez ellen semmi kifogásom, de hallják 
csak mitdrtént ezután, ham m elvárom, hogy 
a szó köztünk marad, nehogy azt tovább is 
adják.

Történt pedig egy alkalommal, midőn 
a mi kis kedveskénk az Imrétől kapott egy 
ily levélkének tartalmát elolvasván, azt na
gyobb gonddal szépen összehajtogatva egy 
dobozkába deponálta, de ép abban a pilla
natban, midöa u dobozkát a sarokba elrejteni 
szándékozik, kezd a „leves" a fazékból u 
mint csak bírt kirelé iramodni.

Vilma eme zűrzavarban mit tehetett 
mást, mint a dobozkát egyszerűen az. aszta
lon hagyni, ó maga pedig egy gyors ugrás
sal a konyhában levő tűzhelyen elhelyezett 
levesnél term ett; ezzel azonban egyidejűleg 
jön a kávéházból éhesen Ambrus bácsi is haza 
az ebédre, miután a delet már jó ideje el- 
harangozták.

(Fol/t. küv)

Saját tapasztalataimra t ámaszkodva csu
pán ezekre akartam a közvélemény figyelmét 
fordítani, daczára annak, hogy tudom, mi
szerint több oldalról egészen jogtalanul gya
núsítva leszek. Azt sem képzelem, hogy 
más ember nem lehet oly Okos, mint én 
magaui. Minthogy azonban azon szerencsében 
részesültem, hogy az ezen tárgyban tartott 
legelső értekezletre magam is nieghivattam 
és olt jelen is voltain, kötelességemnek tar
tottam, hogy ezen körülményre o helyt rá
mutassak.

Stekler Soma.

Különfélék.
t  Arany János, a magyar nemzet 

halhatatlan költője nincs többé, oly csendben 
történt kimúlása, mint a mily csendes, egy
szerű volt élete. — Temetése a nemzet impo
záns részvétele között ment végbe. — S a 
halhatatlan költő nemzetéről még utolsó évei
ben sem feledkezett meg, ránk hagyta „Buda 
halála" apósának folytatását „Csabakirályfi“-t, 
a melynek kéziratát halála után találták meg 
íróasztala fiókjában. — Családja gyászában a 
nemzet is osztozik, mert a boldogult költő a 
nemzeté is volt. — Legyen a föld könnyű 
drága hamvai felett!

HK Az első bnjal nöegylet tudvale
vőleg f. év tavtwzáu a város alsó és felső végén 
egv-egy menházat állított fel, hogy a munkás 
osztályok zsenge korú gyermekeiket nap 
közben a menházakba adva, ott gondos ápo
lás és felügyelet alatt tartassanak, s igy a 
kicsinyek a magukra hagyás veszélyei elől 
megovuttassanak, inig szüleik akadálytalanul 
végezhessék munkáikat. — A humánus intéz
ményt egyelőre a nagy dologidő tartama 
alatt vagyis Széntgyörgytöl mindenszentekig 
állítató fel az egyesület, minthogy azon
ban tapasztaltatok az, hogy a napszámos
osztály gyermekeit — miután a szülök télen 
is elvannak foglalva munkával, — télre is 
szeretné, távollétük alatt felügyelet és ápolás 
alatt tudni, — a nöegylct f. hó 2(1 án tartott 
közgyűlésén elhatározta; hogy a gyermek 
menhelyet tovább is fentartja.

* Ily m én. G e i g e r Károly bajai de
rék fiatal törekvő gyógyszerész esküvője teg
nap ment végbe. M ii 11 e r Vilma kisasszony
nyal, Müller dános kOzbeceiilésnek örvendő 
bajai földbirtokos művelt és szép leányával. 
— Tarlós boldogság kisérje frigyüket 1

£r A posta állam osítása tárgyúban 
a in. kir. keresk. minisztérium leiratot in
tézett Baja város tanácsához, hogy az álla
mivá teendő posta helyiségéül alkalmas lak
házat béreljen ki, jövő évi május hó 15-re, 
a mikortól kezdve ugyanis a posta állami 
kezelés alá fogna helyeztetni.

<■#£ Az ulezni járdák  tárgyában al
kotott szabályrendelet, a belügyminisztérium 
által jóváhagyva a uapokban érkezett le 
Baja város hatóságához.

* l)r. Hermán Adolf úrnak múlt hét
főre hirdetett felolvasása a szakadó eső miatt 
péntekre halasztatott, amidőn is az „ifjúsági- 
egylet" helyiségeit előkelő és nagyszámú, 
mindkét nembeli közönség, és az egylet tagjai 
zsúfolásig megtöltötték. A felolvasás a „esély
ről szólt, és rendkívüli sikert aratott, befe
jeztével pedig zajos tapsokra ragadta a hall
gatóságot. — Mint értesülünk, legközelebb 
ismét lesz felolvasás, ugyancsak az „ifjúsúgi- 
egylet“-ben.

fa  A Bárány szálloda nagytermének 
átalakítása szépen halad előre. - Már r  

parquetteket rakják le. -  A feljárni, terem 
és karzatok festéssé szépen sikerült, s az 
egész meghosszabbított díszes terem kedvező 
benyomást tesz a szemlélőkre.

H Figyelmeztetjük a „nemzetikaszinó" 
t. tagjait, hogy az elnök választó közgyűlés 
ina leend d. u. 3 órakor a kaszinó helyise 
gében megtartva.

□  Az igazoló választmány í. hó
29-én lógja a virilislajtsrom alapján a leg
több adófizetők névjegyzékét összeállítani.

au A tiízőrtorony építésében a in. 
héten egy kis akadály állott be ; — a szt. 
terenczrendüek quurdiánja a már folyamat
ban levó építkezések ellen nehézséget gördí
tett elő, miután bizonyos jog viszonyok még 
megoldva nincsenek. — A szerzet főnőké 
1Í>0 ft évi használati dijt kért a várostól, a 
mely nézetünk szerint annyira túlságos, hogy 
ha a szerzet követeléséből nem engedne, kar 
lenne idegen telkcu építkezni, iniutáu l&U fi 
óyí használati díj tőkésítve 3000 írtnak 
telel meg, a mely összegből a városház fölött 
ii lehetne a czélnak megfelelő tornyot emelni. 
— Újabban -- mint értesülünk a nehézsé
gek cihái itattak, s az építkezés folyamatban 
van ismét.

— Zoliin város ofxz. képviseletéről 
gróf liáduy Gedeon m. ku. honvédelmi mi

niszterré történt kinevezése következtében 
lemondván, az, uj képviselő választás f. hó 
2i>-áii ejtő tett meg, a mikor is ő nagymél- 
tóságn n miniszter ur tekintélyes szavazat 
többséggel ismételten képviselővé választatott.

fT A fogyiis/.tá.si miók bérletét, az 
árlejtés meg tartására Nagy-Kikindára kikül
dött, bizottság — mint értesülünk Baja város 
közönsége részére: 33001 lit. 21 krért, n 
i'ukor-kávé fogyasztási adóét pedig -Idol ft. 
0.1 kr. évi bér mellett szerezte meg.

H  A budapost-zlinonyl vasút buda- 
pest-szabadkai része jóformán teljesen elké
szült. már legközelebb átadható lenne a 
forgalomnak, ha a viz nyerés oly sajátságos 
nehézségekbe nem ütköznék, a mennyiben 
jelesül, mindeddig a nagyobb víznyerő állo
mások közül csak a liiczliázinál van u kellő 
vízmennyiség biztosítva. — A tudtán rend
őri bejárást megelőzőleg most u m. kir. va
súti főfelügyelőség főnöke: Nagy László min. 
tanácsos s Stromsky Yezérmérnök teljesít ik 
az általános szemlét, — s a szabályszerű 
mfl tan rendőri bejárás november hó első léiére 
von tervbe véve úgy, hogy lehetőleg köz
vetlenül azután, de mindenesetre november 
hóban megtörténhessék a budnpest-szabadkai 
voualrésznek s a kiskörös-kalocsai szárnyvo
nalnak ünnepélyes megnyitása.

- Színészet. A színtársulat múlt heti 
működése igazolta azon áliitásunkat, hogy 
Völgyi társulata jó erőkkel rendelkezik, s tag
jaiban a buzgalom és törekvés, valamint a 
képesség nem hiányzik. — Vasárnap, f. hó 
22-én Bérezik Árpád népszínműve, „Az ig- 
mándi kis pap" került szilire. — E. Szabó 
Gyula, Bombay, Páll'yné, Kózsáuő és Völgyi 
Gyula szerepeiket helyeseli oldották meg, — 
Kedden, october 21 én Szigeti kitűnő szín
müve a „Hang és mód" adatott. — Völgyi 
György né a nála megszokott routinnal ját
szott, s a  többi szereplők közül a Bombay- 
pár, Völgyi Gyula és E. Szabó Gyula kifo
gástalan alakításaik és ügyes játékaikkal 
a közönség tetszését — mely meglehetős 
gyér számmal jelent uieg, — méltán megér
demelték. — Szerdán, I. hó 25-6n Szigligeti 
„Nagy apó"-ját adták elé kis számú közön
ség előtt, pedig E. Szabó Gyula (a czimsze- 
repben), Völgyi Gyula (Nagy Jancsi) alakí
tásában, Bálfyné (Zsuzsi) és E. Szalumé ősz- 
szevágó játékaik és helyes alakításaikkal 
méltán nagyobb közönséget érdemeltek volna. 
— Csütörtökön, f. hó 25 én „Budapesten" 
vígjáték, a német „Grosstadtiscli" magyar 
fordítása került, színre Bombay, Völgyi Gy.-né, 
Dombayné, Völgyi Gyula és Üözsnné hatásos 
játékuk mellett. — A közönségei mindvégig 
derült hangit latba n tarlá a komikus momen
tumokban gazdag vígjáték. — A társulat 
eddigi működése állal a közönség rokonszen- 
vére méltán érdetnesité magát, s igy meg- 
érdemlené, ha a közönség azt tömeges bér
lete által támogatná. — A bérlet a „Bárány" 
szálloda új és díszes szintermében lógja kez
detét venni.

4f£ Hirdetmény. Alulírott kapitányi 
hivatal részéről ezennel közhírré tétetik: 
miszerint Buja városában úgy annak külte
rületén tartózkodó itt helyi és idegen csapat
beli honvéd legénység részére az ellenőrzési 
szemle f. évi november hó 3-ik és 1-ik nap
jain reggeli 8 órakor a városháza nagyter
mében fog megtartatni. — Miről az illetők 
azzal órtesittetnek; miszerint meg uem je
lenés esetén utószcmlére f. é. november hó 
18-án Szabadkán a zászlóalji parancsnok
ságnál köleleztetnok megjelenni. Megjegyez
tetik még: miként a nngymélt. iu. kir. 
honvédelmi minisztériumnak 1880. évi már
cius hó 22-éu 10420/VIl. sz. alatt kelt ren
deleté alapján, akár a közös hadsereg tarta
lékából áthelyezett, akár pediga honvédséghez 
közvetlen besorozott legénység hadkötelezett
ségük utolsó évében, ( ISi7U-ik évfolyambeli* 
ek) — valamint azok is, kik a folyó évben 
fegyvergyakorlatra, vagy kiképezteiésre be
vonulva voltak, - -  az ellenőrzési szemlén 
mogjelenui nem tartoznak. Baján, 1882-ik 
évi október hó 15-én. S c h e ib n e r  Gy u la , 
főkapitány.

tJk Kendőid hírek. Véres dulakodás 
történt f. hó 22-én B&racsk&u, hol Barna Já 
nos ottani lakos verekedés közben társai ál
tal leszúratott, életéhez kevés a remény. — 
Hasonló dulakodás volt ugyanaznap F< Szent- 
Ivánon is, melyben egy ottani lakos: Túrnák 
Antal nevű életveszélyesen megsebesittetett.— 
Horváth Sándor bajai péksegéd, kit a bíró
ságok többrendbeli rablás s egyébb bűnté
nyekért országszerte köröztettek, — Vúczon 
elfogatott.

4i' A kapitányi hivatal falragaszok 
utján tiivju lel a közönséget, miszerint jövő
ben a közforgalomban kizárólag a méter liter
ük  szel inti mérő eszközöket használják, — 
mivel különben az Ib it. évi VIII. t. ez. 19. 
í-a élteimében a merő eszközök elkobzásán 
kívül luo forintig terjedhető pénzbüntetés, 
behajlhatlauság esetében 20 napig terjedhető 
elzárással lógnak bűntetteim, sót esetleg bflu- 
vádi kereset alá vonatni, amennyiben pe
dig hitelesítéssel el nem látott súly-, hosesz 
vagy íinnértéket használnának vagy azt ke- 
teskedeíükben, i aktát uklmn, ipái üzletükben 
' i .'.v árudájukban habár használatlanul tur- 
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méhen 8 napig terjedhető elzárás és fo
rintig terjedhető pénzbüntetéssel fonunk biin- 
tettetetni.

H£ Hni'lás, emberölés történi f. hó 
2ti. esti s — ki ('mi közt a panouiszigcteii, 
melynek Mózsi János hites csősz, áldozatul 
esett. Nevezett csősz kukoriczn tolvajul;ni 
akadt, azokat elriasztani szándékozott, mert 
n ti.le ‘2 — .*KM) lépésnyire levő felesbérlökért 
kiállóit ezen szavakkal : Segítség, lopják a 
kukoriezát. Sötét idd lévén, a munkások 
veszélyt gyanítva azonnal kercsérérc indultak 
a csősznek, do li'ir máj tikra választ nőm nyer
ve, a kukoriczn közt lel nem találhatták. 
Másnap reggel lelték meg holt testét a híi 
csősznek, kinek agya a szó szoros értclnóbcn 
a pi óra volt törve. A nyomozás incgindittatott.

t  A I. évi oktobor 21M61 october 2<i-ig hely- 
kon elhallak jegyzéke, név családi-állapot, állás (íog- 
ialkiaziis) kiír, vallás, balálak (kérnem) szerint, vií.
II.MÓSZ- és (iti-zúnkéiit tel (Outi■tve : 1,ungeiihnelier Jó-
zs.'t ttzulót-sliuk és s/.iil. ltom s Teréziának
UL'VU Kjeitnőké, ti éves, r. k. nik. iiidóvészlien, kel-
varos, kigj 
éves, 1-. k.

o-illcziílmn; főink lgmo. ÍZÜCs (II
mii. tUilőlnIrliuii, szídliisvárOS zöld. ii Icát.an:

rm ú rliiv MitialV napszámosunk és született  Kogáu
IW.iiliáiiuk Katalin m■vtt gyermoké, 1 éves, r.
k. mit. lorokgyiklmn. homok 1 IIHll-11iczálian ,
IVlaelt Aliint napszálnosmik és szili . Scl.ul tzis Kii-
tulitiiiMk h.tvan nevű gjcrnie ke .t5/, k. mii.
vuilifujliuiii. homokvárOS, holt ij. iiUv.nl .an ; Miiiller Ali

mosmik és «H-.nl. KnlOtovits Mariamik Antal
nevű gyennekc 27, é' k. mii. vorlienv ken, hu

pacsirla-iiti..zuluin ; Itailul,>»its isi
ufíszalio, ’i 1 eves g. ii o. va II. mii. vizkórlllán, kel-
varos, kigv ; Nagy Múljáli napszám,isuak
és s/Ul. 1»iíjmovits MiLliitnak terméké
1 honit pos., 1-. k. mii. ránggorrsoklx•n, hontokvaros,

S/.iimiksfig. Kgy tengerészknpi- 
táuyt Ilin cica nyugdíjba helyezlek. A s in- 
vukság ugyanis oly mértékben jelentkezett 
nála, hogy n vörös tenger helyeit, a fekete 
tengerre hajózolt.

* A hajai polg. lövöldében f. hó 22 ki
és 23 ki lövészet alkalmával 340 lövés lőr
éid 180 egységgel. Ezek között volt egy szeg, 
Ü négyes, 18 itáromns, 39 kettes, és 25 egyes 
kor. Szeget lóit: Koller Hugó 1. Négyeseket 
lőttek: Eckert István 4, Klóimat/. János I, 
Koller Hugó 1. Hármasokat lőttek: Eckert 
lstváu 5, Leinherger Ernő f>, 1‘ilaszaiiovits 
Antal 3. Kleimntz János 2, Koller Hugó 2, 
Steril Lipót 1.

□  (Heklllilelelt.j Ezrek menekültek 
meg a jelenségük állal világhírűvé vált liraiult 
llichard féle schweiczi labdacsok használatá
val, máj-, epe-, gyomor-, bél- és vese bajok
tól, összekötve főfájással, szédülés, bágyadt- 
só g, test és tagok fájdalmával, kedvet leséggel 
stbivel; ezért seukise késsen ilyen bajokban 
ezen gyógyulást hozó szerekhez folyamodni. 
A Hrandt Kiélnird féle se.bweiczi labdacsok 
ui Iliden jobb gyógy tarba n kaphatók,, h a jú  n 
G e ig e r  K á ro ly n á l ,  ára egy doboznak 
7u ke, a napi szükséglet 2 krím kerül.

Irodalom.
Megrendelési fe lh ív á s  „Idézetek tára" 

ez. uiüi e. Szemelvények a hazai és külföldi, 
a modern és classicai, az egyházi és világ
irodalomból, gyöngyök jelesebb írok müvei 
bot, vadas-erkölcsi vezer-eszmék kitűnő férfiak 
irataiból, közmondások a magyar népéletiül, 
kalászok a szépirodalom mezejéről, képezik 
a niü foglalatát. A tárgyak betűrendben kó- 
velkezuek egymásra, a meghatározás után 
első sorban a huzal, uziitnii a külföldi irók, 
majd ismét a romai és gorög classicusuk, 
egyházi szerzők, szent atyák végre a vallásos 
loKöuyvekböl (sz. Írás, talmiul, alkorán) köz
löm az oda vonatkozó idézeteket. Az egész 
mii 12 bárom ívnyi, havi lüzetluii fog ine.g- 
jcleiini, előfizetési á r jau u á r-m áicz iu s  hóra 
(3 füzet) 80 kr. vagy 4 lutcuiió, egész évre 
(12 tüzel) 3 Irt. VHgy ló  intcniió. Azon tu- 
datbau, hogy a szónoki beszédek, irodalmi 
dolgozatok szerkesztésénél alig nélkülözhető 
segédkönyvet nyújtok az Idézetek tárával, 
a mennyiben (óbb mint (300 szerzőtől több 
ezer Vezcreszinét tartalmazván, jól rendezeti 
könyvtár gyanánt szolgálhat, tömeges meg
rendelést remei D vom ák János, pecsniegyei 
áldozat Budapest II. kerület, Uouúli uicza
3. sz.

A iiiagy hí* köny omó-ipar egy gyö
nyörű készítményé került ki l'osncr Iv. I*. 
budoptsti imuutezetoből. Ez a „Szt. Ist
ván koronitországninak térképe, tekintettel 
az 1881-ik évi Ü3. és ő-l-ik tüivenyczik- 
kekre,“ tervezte Ilátsek Iguácz, metszette, 
uyouialtn, és kiadja Posuer K. L. mümtézete 
Budapesten. A térkép reudkivüli világos át- 
nézotben, gyönyörű tiszta uyomásbau tünteti 
föl az egyes megyéket (mindemket más alap- 
sziliben) s a kisebb wuosok is nagy, világos 
betűkkel vaunak megjelölve. Maga a térké
pészeti munka, illetőleg a rajz is dicséretet 
érdemel, de amidének iölött elismerésre méltó 
u pompás nyomdai kivitel, melyhez hasonló 
hazai kónyuiiidaintézeteinkböl cddigelé nem 
került ki. Ajánljuk c müvet a közönség 
ügyeiméin! s reméljük, hogy uz érdekelt kö
rök e munka láttára be fogják ismerni, hogy 
kónyomdaipaiunk a télképek kiállítása tekin
tetében bátran tnérkbzhuUk a külföldi ver
seny uyeí.

lOOO év — lÖOO dal. Hazánk 
ezredéves fennállásának ünn pólyáié egyik 
legszebb nemzeti emlék leeuil a „Magyar 
l)ul-Album“ és „Magyar L)aUúr“ eziinü vál
lalat, mely ama jubileumi nap clérkeziéig 

utagyui tiépdulluinot lojl közölni zoutfö-

rám iilkaliniizva minden hozzá tartozó szöve
geikkel együtt. K gyűjteményből már három 
kötet jelent meg az 1 ŐIK). számú dallamok 
kai és azok szövegeivel, inig most a IV-ik 
kötet van folynmatfmn, mely a tJOl- 8(X). 
számú dallamokat és azok szövegeit tehát 
iij kétszázat — fog közölni. Irodalmunkban 
jelenleg ez az egyedüli vállalat, mely népünk 
dal- és zoiieköltószetüt gyűjti és hazánkban 
úgy mint külföldön terjeszti, hogy azt u 
jövökoniak is megmentse; tartalomra nézve 
máris legterjedelmesebb, mert már többet 
közölt, mint az összes busóiménál vállatok; 
az árát tekintve is legolcsóbb, mert jutányos
ságra nézve nincs hozzá hasonlítható zenemű. 
E nemzeti vállalat tehát valóban megérdemli 
minden magyar hazafi és honleány pártfogá
sát. Megjegyzendő, hogy e gyűjtemény két 
részből ál, u. in. zongorára alkalmazott 
dallamkönyvből a „Magyar Ihil-Album“-I»ól
és ennek szövi■ftkönyvébé1 a „Magyar Dnl-
tár “bál. A „Mi>(íviiv Dal Album IV-ik kötete
isnlét 10 havit iizetben intmik ki, melyből az
o Is5 füzet nov.oin bér hó clsejéi> jel--nik meg.
Eli•fizetési ár egész évre : 10 füzetre 1 fit
KO kr, félévre:; 5 füzetre ÍHJ kr. Egyes füzet
árui 25 kr. A ,,Magyar Diittár*1 IV-ik kötete
két lélkötetlien fog megje.li•nni, inelynek egyiit-
fos előfizetési ára 80 kr. Minden füzet kér-
arcntve küldetLik szél. Díszbekötési táblák
a „Dal-Album" egyes köteteihez 80 kr. Gyüi-
tőknek ni indcu <> egyszeri*.'i megrendeIt pél -
ilánv után liszteletpcldúny a(Intik. Előfizetések
legczélsze lükben iiostnntiil' anyon a „Magyar
Dul-Albuinu kimlóhivatalá lióz üyérbi; inté-
zeiulök.

Iij. Nugel Ottó kiadásában 1 bubi.
(k'fiten inegjelent az „Ö n ü B y V é (i1 12 ik
füzete. Áira 30  kr.

.«• A Képen Családi Lapoku l.
száma — Mebner Vilmos kiállásában igen
változatos tnrlHloiiiilial jel.pnt Illeg. Ára egy
füzetnek 15 kr.

„A m agyar népluiráC 7. száma igen 
változatos tartalommal megjeleni, ára ’/. 
évre I Irt 50 kr. Az előfizetések Kuchs test
vérekhez (Budapest, nagymező-uteza 14. sz. 
a.) küldendők.

@ „A házi barát11 29-ik füzete érdekes 
tartalmamul jeleut meg. Egyes szám ára 15 
kr. kapható: Beasinger Zsigmoudnál Bées.

Közgazdaság.
A c * / ,I l ik é k  h a s / i i i a .

Az itltf egyre liidegebb-biilegebb lesz. 
A vándor-madarak nagy tőszó már ol- 
köliö/öit, a luizni madarak lassankiut 
u tanyák és helységek közelébe luí/ódmik ; 
hogy ott maguknak élelmet és ineirlielyet 
keresselek. Do sajnos, szegények több
nyire az ellenkezőt találják ; mert minden 
felé tőröket és csabdákat állítanak föl e 
szorgalmas munkások, rovat pusztítók ki
irtására. Nem csoda tehát, ha évről évié 
keveshednek ez ingyen munkásuk, mert 
ott is, hol élelmet és menhelyot kellene 
találniuk, százával pusztítatnak. Hisz ma
holnap már csak a leírásokból ismerjük 
majd az azelőtt oly sok, csinos és virgoncz 
czinkékot. De meg is adjuk az árát, 
mert daczára a gyümölcsfák szorgalmas 
hernyózásának, azok mégis tele vannak 
hernyóval. Es miért ?

Vizsgáljuk csak télen gyümölcsfáin
kat, úgy azokon különféle alakban Ingjuk 
a kártékony rovarok petéit lerakva ta- 
lálni.

Az ágak hegyeiről finom szálakból 
összefont liernyófoszkek csüngni d< alá, 
melyekben a gyümölcsfák rügyeit pusz. 
titó s á r g a  f a r k ú  p i l l e  hernyói egy 
csomóba búvá telelnek át. Másutt össze- 
göngyölített s pókháló nemű szövettel 
sűrűn befont leveleket találunk telve a 
g a l a g o n y a  p i l l a n g ó  petéivel. Ismét, 
ha még jobban megvizsgáljuk a fákat, 
találni ingjuk a vékony gulyákon a g y  ü 
r ü s  p o li ó k petéit, melyek mint sok 
apró gyöngysorok hói álló széles kaipererz 
gyűrűzik körül. Nem hiányzik a m é r ő  
p i l l e  sem. E  rendkívül kártékony kis 
barnásszflrko pille a mákszemnél kisebb 
petéit csak egyonkint rakja le a rügyek 
közelében.

A gyúmölcsíák hernyózásakor tehát 
a hernyóknak ama kót első faját szed
hetik és tisztogathatják le, a liarmadikát 
csak csekély részébon, a negyedikét pe
dig semmit. Innét van tehát az, hogy 
télen át bár mily szorgalmasan hernyúz- 
zák is 1c a fákat, azök nyáron még is 
tele vannak hernyóval. Az ember tehát 
nem képes eme kártékony rovarok petéit 
kipusztitni, mert először nincs annyi 
ideje, hogy ezen gy ürücskéket és egyeu- 
kint lerakott petéket mind megkeresse, 
de meg másodszor, a legélesebb szemű 
kertészgazda is bajosau tudná íüllclui.

Ezt csakis a madarak, (zenérek, pin
tyek, ezinkék,) melyik velők táplálkoz
nak, képesek teuui.

E rovarpiisztitó madárkák között is 
leghasznosabbak a ezinkék, ezek megér
demlik, hogy az ember oltalma alá vegye 
és mégis majd minden vidéken ^m^ztitják 
őket. Hol a madarak hasznosságéi már 
némileg átlátni kezdik, ott is a zenéreket 
tartják a leghasznosabbaknak. Igaz ezek 
is fáradhatlau rovar vadászók, de ezek 
csak a kisebb, sima bcirüeket eszik, mi
vel keskeny, lágy csőrük miatt a durvább 
alkotu, szőrösöket, uem bírják elfogni; 
meg vándormadarak leven, az évnek csakis 
egy részét töltik nálunk. Sokkal nugyobb 
szolgá atot. tesznek a pintyfélék és a czitt- 
kek, mely utóbbiak éppen télen át, mikor 
a zenérek szclidebb égalj alatt mulatnak, 
tisztogatják le fáinkról, az azokon telelő 
hernyókat és kártékony pillék petéit.

A ezinkék táplálékukat főleg rova
rok képezik, azonban uz olajnövétiyek 
magvái is kedvelik.

A czinkéu szerfelett szaporák, évon- 
kint- hétszer, sőt háromszor is költenek 
s egy fészekben. 8 —10 sőt Ifr inadáitiók 
is található. A czinkéhiiek számtalan faja 
van ; ezek közül hazánkban 9 faj jön elő. 
Ilyenek: a szén cziukc, kék czinke, éj
szaki ezmke, mocsár, cziukc, fenyves czinke, 
bubos czinke, hosszú farkú czinke, gyáBZ 
czinke, és függő ccinke.

Az egész, csillád főképviselője á s z é n  
c z in k e .  Ez. a .egnagyobb valamennyi 
között és nálunk állandóan tartózkodik. 
Ez egy ölök mozdony: nyugtalanul ide- 
oda lopkod, egy faoduhuii eltűnik, aztán 
eióbujik, egy ik ágról a másikra kúszik 
oly ügyességgel, mint a leghíresebb tor
nász, és mind eme testgyakorlatai közben 
foly ton a rovarok után kémkedik s jaj 
annak a melyiket az-in re kapott, mert 
az uicuihcLluiiül vesz.ve van. A szén czinke 
egész tavaszon, egész nyáron át rovarok 
és azok bábjai, legyek, bogarak, szitakö
tőkkel táplálkozik ; télen át a kártékony 
pillék petéit pusztítja, a többiek között 
u m é rő  p i l l é j é t ,  melyek oly piczinyck, 
begy a legélesebb szemű gyilmölcsész is 
alig tudná feltalálui. Hogy mennyi kár
tékony rovart képes e kis madár elpusz
tu ln i, az legjobban kitűnik Bergc ész
leletéiből. Szerinte „tegyük fel, hogy egy 
szén czinkepár, évente csak kétszer költ, 
és mindig csak 8 — 10 fia van, akkor is 
toppant hasznot hajt, mivel a fiuk fel
nevelésére tiz nap kívántatik, s egy-egy 
fiú napi táplálékául legalább is 20 her
nyót, rovart igényel, ez összesen tesz 
4000 et ; vegyük fel, hogy ezek között 
csakis 1500 tojó, s egyike 200 tojást 
rak le, az azokból kikelendő hernyók 
száma 300,000, mely szám elegendő, 
hogy 100 nagy gyümölcsfát két évre 
terméketlenné tegyen." Erre azonban ke
vesen gondolnak, üldözik mindenütt emez 
élénk, örök vidor madarat, mely nem 
tudja melyik fán terein a bánat, s nem 
veszti el soha derült kedélyét.

Télen át sokat elpusztítanak a ra 
gudozó madarak, de mégis legnagyobb 
ellensége a gyermekek által felállított 
tőr, és a tökből készített csalidé. Oh az 
a gonosz csalnia! a/, oly csábítóan sár
gállik elébe a hó közül; nyitott ajtaján 
át látja azt a sok olajtelt tökmagot, 
mintha csak gazdagon terített asztal volna. 
E kísértésnek lehetleu, hogy ellent álljon 
és — veszvo vau.

K özli: Virág fi Dénes.

A Z ELSŐ CS. K IR .

D U N A O ö Z1IA S Ö ?. k S I T A 11* U L * T
pósta- k» stevidlytníüUó hajóinak

M E N E T R E N D J E .
Érvényes 1882. éYi octóbcr 15-től

l'ón ln lin jom i-iirtek :
Unitiról B udapestre  kedd és péntek kivételiével 

naponkint délután 1 ,1 érakor. 
B a já ró l /.Imony tm • hétfő és csütörtök kivételé

vel naponkint tlélut 2 órakor. 
„ O m ovára : Kedden és szombaton délután 

2 órakor.
N tniiP lyH Z flllltohnjó inrrirtrk : 

lla Inról Umtnpr-atrr ; naponkint 4 órakor délután 
B a já ró l Mohaimra naponkint ti1/, érakor este

Üzleti tudónlái.
Haján, 1882. október 21-én.

Búza .....................
Bab...........................................8 ‘JÓ

Zab . .................................5 10
Á r p a .......................................... 5.50
Rozs.........................................0.30
K ö le s .................................... 5.30
Kukoriczn...............................4 75
Az árak 100 kilogr. utáu.

Füleién szer kas?, tü : Fő műn kát a rs:

Cserlia Feróm*. Dovlcli László.

Árverési hirdetmény!
A bajai kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság részéről a  z o n il io r í  
in . k i r .  a d ó le l ü g j  e lű s e g .  m in t  n 
m . k i r .  á l l a m k i n c s t á r  I té p v iá e lé je
és végroliajtatónak — H cw lify l le n e z e  
garai lakos végi óhajtást szenvedő ellen
o. é. 311 fi t 02 kr és járulékai iránt foly
tatott végrehajtási ügyéhen a garni 288. 
szu. tjkvbon foglalt, Heslity János és 
bcslity lioncdok közös nevén álló A. 1. 
alatti 310 lir. -  287. ö. i sz. összesen 
o. c. 2UÜ írtra becsült egész ház s hoz
zátartozó 549 Qölnyi telekre, — továbbá 
az A. I. alatti 2 0 —32 r. szu V, telek
ből Heslity Benedeket megillető o. é. 
800 fiira  becsült fele részre — és végre 
az A. f  alatti 745. és 3445, hr. számú 
együttesen o. é. 200 frtra becsült egész 
szőlőre nézve a  végrehajtási árverés ezen- 
uel elrendeltetik és annak a Dara köz
sége házánál leendő megtartására határ
időül, 1 §».**. é v i  jn iiu á i*  h ú  1 5 - lk  
n a p j á n a k  d é lu t á n i  3  ó r á j a  kifize
tik, mely alkalommal a jelzett ingatlanok 
a kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Kikiáltási ár a feunebb kitett becsár. 
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát készpénzben, 
vagy óvadék képes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. jbirúság mint telekkvi hatóság.
Haján, 1882. évi septemberbó 24-én.

I t n c z ,
kir. járásbiró.

Hirdetmény.
Haja város tanácsa részéről köz

hírré tétetik, hogy a kOYBZOtl YálU 
éa holypéll/j HZetléBi jo g  használat
nak külön-külön leendő bérbeadására f. 
évi november liú 7-Ik napján, 
il. e .  10  ó m k o r  a városháza nagy
termében nyilvános árvetés fog tartatni, 
melyre a haszonbérbe venni szándékozók 
a vámra 1000 fit, a hely pénzszedésre 
nézve pedig 40U frt készpénz vagy az 
árverező bizottság által elfogadhatónak 
találandó értékpapírokkal ellátva meghi
vatnak, bánatpénzzel ellátott lepecsételt 
írásbeli ajánlatok az árverés megkezdé
séig szinte elfogadtatnak.

Az árverési feltételek a gazdasági 
hivatalban előlegesen is megtekinhetők.

Haján, 1882. oct. 23.
R ajc sá n y i József,

8422.
kig. 1882.“ *

Hirdetmény.
Baja város tanácsa részéről közhírré 

tétetik, hogy a Fercncz-csatorna bajai 
ágában és kikötőjében szedendő dijak
ból, a csatorna társulatot és Haja vá
rosát közösen terhelő kiadások levonása 
után fon maradandó összeg időrészének, 
mely Haja város házi-pénzt árát illeti, 
haszon-élvezetének bérbeadására folyó 
hó Ul-ik napján d. e. 10 ó rakor 
a városházánál a gazdasági hivatalban 
nyilvános árverés fog tartatni, melyre a 
bérbevenni szándékozók 100 frt bánat
pénzzel ellátva meghivatnak.

Baján, 1882. october 15-én
R a jo s & n y i  J ó z s e f ,

gazd. tanácsnok.
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|  Az eredeti SINGER varrógépek i f i
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<■«!«• (i Kinder tiirröisf-p an.íol nyelvű 
Ö l»n  rllritv*. Eier, okmányban a« Illő in  ereit 
-r M.n ifi.ctjring Co elnólcílSl, n i  amint a nyug

•w. J fe id lln g r r  B u d a p e s t ,  fon t.

T rieu rö k  g a zd a ság  s z á m á ra :
Járgány-cséplőgépek, 

j Szeleié rosták, 
j Kukoricza morzsolók,

Szecskavágók,
JBorsajtók.

| K ü lön legességek  m alm ok szá 
m ára  :

I Dupla malmok,
I Malom trieurhengerek,

Gabona osztályzó-heugerck,
• Koptató gépek,

Á rjeg y zék ek  k ív á n a tra  in g y en  és berm entve
Gyári r a k t á r  és k é p v ise lő ség: H a j n i i  U r r s c h o r  t í y n l a  úrnál

Daraválasztó gépek,
Tarárok, Detacherők.

M alom  a lk a tré sz e k  u. m in t: 
Trans missiók,
Szijkorekek.

R o sta  lem ezek :
Cséplőgép rosták,
Liszthenger sziták,
Koptató lemezek, 
ltáspoly lemezek, 
s. t. I).

N A N A Y  L A J O S
K Ö N Y V N Y O M D Á J A

B a já n ,  » B ó d o g ,« -té r, S o h e ib n e r - f é l e  h á z ,
elvállal mindennemű

önálló munkálj röpiratok, táblázatok, körlevelek,
K S E T f e h  3b m o t m I“ & m m m m ,

Tállók, ni«k£ k » i ^ i m i a m i i é s  kliifleK vényrk,
OTT számlák, gyászjelentések, •’4® f

V A U I A H á m K g  Á M B O T ^ i E m  é s  M Í S 1 ¥ É M ¥ E E
pontos cs Ízléses elkészítését a !egjutányosabb árak mellett.

T o v á b b á

m a & ¥ m i i
községi és ügyvédi nyomtatványoknak.

Nyomatott Xíánaj J.ujob könjvoyomdájáhan Jíaján.


