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Egész övre . . . »  írt — kr. 
Fii n . . . 2 írt í)0 kr.
Negyed „ . . . 1 fit 25 kr.
Tanítóknak egy évre 3 írt — kr.

Hirdetések
a logjufónyoHftbban számíttatnak.

Megjeleli minden vasárnap.
v e g y e s  t a r t a lm ú  h e t i la p

Bserkesxlőség
Iiovii a laj» szellemi részét illető 

közlemények küldendők:
II « t  li u h-u I e c a 42. n l m

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

li g y e s  s 7, á ni á r a  s k r. Ká/,iratok nem adatnak vissza.

Előfizetési felhívás a 
„ K  J W k  m »  . m -

czimű vegyes tartalmú hetilap

X I. é v f o l y a m á r a .
Előfizetési teltételek : 

negyed évre . . 1 I r t  k r
fél ' „ . • 2  „ 5 0  „
egész „ . • 5  „ -  „

Vidéki előfizetések legczélszeriibben 
postautalványnynl eszközölhetek.

A nagyérdemű közönség szives párt
fogását, és anyagi támogatását kéri 

honfiúi üdvözlettel
a . .H \J A “

szerkesztősége és kiadóhivatala.

Egy két gzó az igazgató- 
tanítóról.

A „Baja* czimű hetilap 1 -ső szá
ma „Az elemi iskoláinkról- czimrael, 
hivatkozással a „Bajai Közlöny" 53-ik 
számában „Hol hát a hiba" ? czim alatt 
elmondottakra, egy terjedelmesebb czikket 
hozott, melyben annak írója, a t.iuitók 
ellenőrzése, az együttes összmüködés s 
különösen pedig az iskoláknál előforduló 
rendetlenségek megszüutetése czéljábol, 
az elemi iskolák mellé igazgató-tanitót 
ájánl alkalmazni. — Ma, midőn az ele
mi iskolák rendezése forog szőnyegen s 
midőn azok jobb karba helyezése ko
molyan elhatároztatott s erre né/ve, az 
első jelentékeny nagy lépés, az újabban 
épült fel8Ővátosi iskolával már megtétc- 
te tt, nemcsak kívánatos, hauem szüksé
ges is, hogy az elemi iskolákra vonat
kozó miuden ügy minél több oldalról 
világittassék meg, hogy így aztán győzzőu 
ami jobb.

A népiskolát illető kérdések egyike, 
az igazgató-tanitó. Tudja a jó ég, én 
czikkezőuek ehhez kötött vérmes remé
nyét nem oszthatom. Az itteni népisko

lák nsgos Berényi Dániel apái urban 
ismerik bölcs vezérüket és tisztelik igaz
gatójukat. Két igazgatót tcuui egy iskola 
mellé ián még is sok volna a jóból s 
könnyön megeshetnék, hogy n két igaz
gató közölt súrlódás s összeütközés jone 
létre. Annak meg, hogy a költő közül, 
egyik csak névleges, hatáskörrel nem 
biró igazgató legyen, értelme nii cs. O-yau 
igazgatót, ki pályatársai bizalmát, rokon- 
szeuvét bírná, kinek szava előtt emezek 
utógondolat nélkül meghajolhatnak, ki 
gyakorlati s elméleti képzettsége folytán 
a tanítok fölött áll, s ki a tanítói kart 
egy testté, egy kalap alatt tömöríteni 
képes, nem minden bokor ad. Ily tulaj
donokkal nem biró igazgató pedig többet 
árthat, mint használhat mind a tanítói 
karnak, mind a nevelésügynek. Oly igaz
gatót, ki osztályt is vezessen s 12 — 14 
iskolát, illetve osztályt és tanítót ellen
őrizzen, csak képzelni lehet, de ilyen 
gyakorlatban lehetetlen. Igazgatóról, ha 
már igen. csak oly esetben lehet szó, ha 
az tanítással nem foglalkozik. Hogy az
tán ily költséges, igazán szólva csupán 
csak a tanítók és tanítás ellenőrzése 
czéljábol létesített, apparátus a tanügy 
emelkedésére nézve biztos jövedelmezőség
re ad-e kilátást annyit és olyat, hogy azért 
a város pénztára éveukint 1 2 0 0 -  1400 
írttal terhel telhessék, én abban kétke
dem, annyival is inkább, mert az igaz
gató-tanitót nem tartom oly életszükség
letnek az iskolára, hogy a nélkül jó 
iskola ne lehetne, s hogy nélküle az is
kola jó eredményt fel ne mutathatna 
Ugyanis, ha tudjuk azt, hogy az osztá
lyok tan-anyagát megszabja a ministeri 
és érseki tanterv, mely a tanítók előtt 
zsinórmértékül szolgál ; ha tudjuk, hogy 
minden öuérzetes tanító tudja, melyik 
osztályban minő és mennyi teendő vár 
reá s hogy neki kötelessége a kitűzött 
anyagot lehetőleg fel és jól átdolgozni 
és dolgoztatni, s ha mindezeket tudja és 
teszi is erejéhez képest híven és lélek -

ismeretesen, ugyan mi teendő vár az 
igazgatóra ? Azt, hogy egyes tanító mily 
mérvben tett eleget kötelességének, meg 
lehet Ítélni abból és akkor, ha valaki 
— persze a tünügyhöz értő egyén az 
iskolát éveukint 3 4 szer meglátogatta.
Önérzetes, lelkiismeretes tanítónak sarka 
melle igazgató — ki folytonosan osztó 
kélje — merőben felesleges, kötelességé
vel keveset törődő tanítónál pedig, az 
igazgató is csak édes-keveset tehet.

A  tanító szeme előtt zsinórmértékül 
áll a tanterv, a koronkiut tartandó ér
tekezleten inegdllapittatnak az együttes 
működésre szolgáló főbb intézkedésok, a 
tanítók felosztják tananyagukat havi te
endőkre, sót egyes órákra is, az iskola 
tanév végén számol az eredménynyel — 
melyet, mindig a körülmények figyelmes 
megtekintése mellett lehet és szabad csak 
mérlegelni — ez igy van ma igazgató- 
tanító nélkül s a mellett se lehetne 
máskép.

Hogy az iskoláknál rendetlenségek 
fordulnak elő, nem tagadom, de ennek 
oka abban keresendő, hogy iskoláink 
gazdátlanok. Tudtommal jövőben a nép- 
isko'ák csoportosíttatni fognak, lesz fel
ső-, bel- és alsó-városi iskola Hogy 
mindegyik isko'ánál rend legyen, hogy 
ott miuden úgy töiténjék, a mint tör
ténnie kell, mindegyik iskolához egy gaz
dát óhajtanék alkálin ztatni, egy az is
kolánál lakó, az iskola felügyeletével 
megbízott tanító személyében. Enuek a 
„ f e l ü g y e l ő  t a n í t ó n a k "  volna 
kötelessége az iskolába, tanítás előtt 
feljött növendékeket fogadni, s tanítás 
kezdetéig, illetve az osztálytanító meg
érkezéséig, őket csendben, r.ndben ta r
tani, az iskolaháznál levő, pontosan járó 
óra szerint a tanítás kezdetét és végét 
csengctyű által jeleztetni, az iskolába — 
rósz magukviselete miatt — netán ott 
ugrasztottakat szemmel kisér ni, az elő 
adásou meg nem jelenhető tanítót -  sa
já t osztályán felül -  helyettesíteni. Ezen

tanító tartoznék az iskolát, illetve tan
termeket füttetni,szellőztetni, tisztogatni, 
ennek volna kötelessége ügyelni arra, 
lrngy az osztályokban az. egyes órák 
alatt, az előirt tananyagok adatnak-c 
elő, ő tartoznék gondozni az iskolaházat 
kívülről, belülről pedig az iskolai sze
relvényeket. Ő képviselné azon tanító
kat, melyek egy iskolánál működnek, az 
ő kötelessége volna jelentést tenni, leg
alább hetcukint egyszer az igazgatónál 
az iskola bel-életéröl, első sorban ő vo
natnék felelősségre az iskolánál történ
hető minden rendetlenségért, ö  tehát fe
lelősséggel tartoznék az igazgató s isko
laszék irányában egyrészről az iskola 
bel életét illetőleg, másrészről a városi* 
tanács irányában az iskola kül-dolgait 
illetőleg. Három iskolánál, három ily ta 
nító működnék, kiket nézetem szerint 
az. ingyen lakás élvezetével lehetne fá
radságukért jutalmazni. Ez a három ta* 
nitó az igazgatóval kar-öltve elvégezhet
né azt, mi egy külön dijazott igazgató 
tanítónak tétetnék kötelességévé.

Hiszem, hogy igy iskoláinknál a 
rendetlenségek megszűnnének, s o tt a jó 
rend honosulna meg, még pedig annyira, 
hogy iskoláink ellen kifogás nem emel
hető. S ha ezen felül még életbe lép 
tettetik a rendes és pontos iskolalátoga
tás a tanulók részéről s ha egyes taní
tók osztálya nem lesz — mint most — 
zsúfolásig tömött, hanem osztályonkint 
annyi tanuló le9z, mennyivel egy emberi 
erő megbirkózni képes, lesz eredmény 
bőven és olyan is, minővel kétségkívül 
a szülők, a közönség megolégedni fognak.

Még egyet. A  tanítóban az önér
zetességet, hivatása iránt való buzgói- 
kodást s szeretetet, nem igazgatók al
kalmazása által kell és lehet lejleszteni 
és ébren tartani. Nem is azon balhie
delemmel, melyet irányadó köreink val
lanak, hogy 600 írtta l Baján a tanítók 
kitünően vannak dotálva. A  ki ilyet 
állít, bizony nem ismeri két szomszéd

v á r ó b a ,
Szerelem.

Ha a nap nem mosolyogna 
Oly szelidon a tájra: 
Lljönne-e a szép tavasz,
A természet leánya?

S ha nem jö u n c : felvonné-e 
Erdő, liget pompáját? 
Kökörcsintől, kankaliutól 
Tarkaszinú ruháját.

Ha ibolya, rózsa, szegfű, 
N efelejts nem nyillanék: 
Üdülne-e illatossá, 
Kellemessé föl a lég ?

Ha szerteszét nem dünügne 
A bogarak czere:
Eljönne-o az éneklő 
Madárkáknak serege ?

Ha csalogány, ha pintyőke 
Lombok közt nem dalolna: 
Lenne-e oly eltagadó 
A természet magánya ?

Ha lyánka nem mosolyogna 
Oly hóditón kedvesen: 
Szülutiiék-c a kebelben 
Üdvözítő szerelem V

8 ha szerelem nőin születnék : 
Mi tenné az életet 
Oly édessé, reméli) dússá 
Lelkessé a sziveket?

. . . Szerelem az életünknek 
Tavasai hóvirágul

8 aztán virul az ábrándok 
Ilimes-bójos világa . . .

. . . Szerelem az emberélet 
Nyarában a gyümölcsfa:
Mily boldogan, elégültcn 
Lehet élni alatta 1 . . .

. . . Szerelem a sirhalmoknak 
drökjelü fejfája 
S koszorút is csak szerelem 
Illeszt olykor reája . . .

Mezey László.

A  régi jó világ két embere.
Irta: M  21.

„De mortuis uil, uisi bene", n meghol
takról csak jót mondjunk, íjuondja egy régi 
közmondás igeu helyesen. Eu a/.oubun még 
akarva se mondhatnék rosszat azokról, kik
nek életéből szándékozom most egy-egy üdü
lőt világgá bocsátani, hogy nevük, mert meg
érdemelték, igy is megürokittessék.

Először is Torma bácsiról szólunk.
1. Torma bácsi.

Bizonyára vaunak még, kik emlékeznek 
a jó Torma bácsira, ki a 40-es években itt 
Baján, mint gymuasiumi tanár működött, s 
kit tanítványai kivétel nélkül szerettek egész
séges magyar humora miatt.

Fiatal éveiről keveset tudok, mert csak 
öreg napjaiban volt szerencsém ismerni. Mi 
fiatalok kimondliatlan szeretettel csügtiiiik 
a galambösz, tiszteletreméltó aggastyánon. 
Óráig is elhallgattuk volna fedüö beszédet, 
moly ben a mostaui fiatalság hibáit korholta. 
Beszédét azoubau, bár sokszor reánk nézve 
nem igeu hjzelgö, éles kifejezései voltak, 
miudig örömmel hallgattuk, részint mert tele

volt talpraesett, találó élczekkel, részint pe
dig mert oly zamatos, kissé régies magyar
sággal beszélt, mely az igaz magyar ember 
kedélyére oly édes hatással bir, mint akár a 
legszebb zene.

Bar ajkai örökké mosolyogtak, hango
sabb nevetésre sohasem fakadt. Elczei néha 
az egész társaságot zajos hahotára bírták, de 
ö maga soha sem vegyült a kaczagók közé. 
Csak csendes, megelégedett mosoly ült aja
kén, mely még halálos ágyán sem hagyta el 
a kedves arezot.

Mint jó hazafi, kimondhatlan előszere
tettel csüggött mindenen, a mi magyar volt. 
Tevékeny életében, különösen tanárkodása 
éveiben minden alkalmat felhasznált, hogy 
hazája s nemzete érdekeit előmozdítsa. Kü
lönösen pártolta az irodalmat, de (nem hall
gathatom el) csak a katholikust. Nem volt 
ily irányú lap, melyre elő ne fizetett volna. 
De nem csak előfizetett reájuk, hanem végig 
is olvasta azokat, végig a szó szoros értel
mében, mert még a hirdetések közül sem ha
gyott egyet sem ki. Nem tűrte azoubau a 
más irányú lapokat, melyekről azt állította, 
hogy „olyan különös szaguk vau1'.

Ellenfeleit azoubau nem gyűlölte, csuk 
száuta őket. Előtte mindenki, ki nem az ő 
elveit vallotta, száualomraméltó volt, s való
ban eredeti volt azon komolyság, melylyel 
ellenfeleit az ö nézetének s elveinek elfoga
dására akarta bírni, mert úgymond „csakis 
ez mentheti meg a hazát".

A magyarokról szörnyű sokat tartott s 
mindig a világ első emberciuek tartotta őket, 
melyekhez képest minden más nátió szerinte 
csak kis Miska volt. Sarkigazságnak tartotta 
pl. a németekről azt, hogy „csak 40 éves 
korukban jön meg az eszük s akkor is csak 
egy napra". Legkevesebbet adott a szegény 
tótokra és különösen jó kedvel ismételgette 
rúlok a következő adomát:

Egy tót atyafi gyóuui ment egy magyar 
paphoz. Midőn bűneit elősorolta, kérdi tőle 
a p ap :

— Más bűnöd nincs ?
— Nincs, kivéve azt, hogy tót vagyok.
— Hisz az nem bűn fiam, csak szégyeu, 

jegyzé meg szánakozólag a pap.
Különös előszeretettel viseltetett a tör

ténelmi képek iránt.
Szobájának fala a szó teljes értelmében 

tele volt a magyar történelemből (de csakis 
a magyar történelemből) vett jeleneteket áb
rázoló képekkel. Ezek voltak az ő büszke
sége, öröme. Minden látogatónak örömmel 
mutogatá képeit, s lelkesedéssel beszélte el, 
hogy mit jelentsenek azok. Öröm volt látni 
mily hévvel, mily büszkeséggel beszélt a régi, 
az „ősi magyar erényről".

A mostani világot nem igen szerette, 
mert mindenféle haszontalan újításokat hoz
nak be. Bár az újításoknak nagy ellene volt, 
mégis dicséröleg emelte ki azt az egy újí
tást, hogy a magyar beszédbe most már nem 
kevernek oly sok latin Bzót, mert hát mégis 
furcsa magyar beszéd volt az az ő idejében, 
midőn igy beszéltek:

„Obskúrus nebulákkal van obdukálva 
a fiimamentum", ami tisztán magyarul igy 
hangzik: „Sötét felhőkkel vau bevonva az 
égbolt".

Vagy pedig ez :
„Menj Náczi a patikába, hozzál nekem 

medecinát, mert elrontottam a stomachusom, 
nem tudok consumálni". Azaz: „Menj Náczi 
a gyógyszertárba, hozzál nekem gyógyszert, 
mert elrontottam a gyomrom, nem tudok 
emészteni".

Loginkább szeretett azonban nevével 
ndomázni.

Egykor egy társaságban két idegen 
közt ülvén, kik ót nem ismerték, a fekete 
kávé után igy szólitá meg idegen szom
szédait :

— Ugy-e bár uraim, önök még nem 
ittak fekete kávét Tortoával?

— Tormával ? kérdék álmélkodva izom*
szédai. ....................‘



községünket, Szer-mlfet* * 11 és Csanádot, hol 
a tauitók jobb fizetés élvezeté mellett 
hajthatják nyugalomra, a napi teendők 
lelkiismeretes teljesítése folytán elfáradt 
tagjaikat Hanem igenis azzal, ha a kö- 
telességéiV'k* iskolájának élé tuiiitó elis
merést talál, ha tisztes-égés, a kot szük
ségleteivel arányos párhuzamban álló fize
t é s ‘élvezete által I lletővé tétetik, hogy 
a tauitó iskolájának és  egyedül uiihuk 
és a tanügynek éljen Hogy erre nézve 
is, rniuő vélemény uralkodik, kitűnik alt
ból, hogy a városi tsnitóikarnak azon 
kéretnie, ihelyot 1879 ik év -végén a 
városhoz azért intézett,-  hogy a tanítói 
illetmények ötödéveukint f)0 írttal job- 
bittassauak, még csak tárgyalás és vég
zést sem nyerhetett.

A népiskolákat rendezni, a tanítótól 
becsülettel végzett munkát szigorúan meg
kívánni, de a munka jutalmával szemben, 
legtöbb esetben még az elismeréssel is, 
annyival inkább az anyagival szíiktnar- 
kúskodni sem nem méltányos, sem a tan
ügyre nézve nem előnyös eljárás.*

Borza Nándor.

N é h á n y  szó
az  i p a r o s  m u n k a a d ó  u r u k h o z .

Okát keresve a tartózkodásnak amely- 
lyel a 'helybeli iparos ifjúság viseltetik az 
.iparos., ifjúsági egylet iránt, töl merült . azon 
panasz is, hogy . vaunak a munkaadók kö
zött, kik nemcsak nem buzdítják, segédeiket 
az egyletbe való Jjelépésre,, de. ellenkezőleg 
még--le is - beszélik arról.

■ itykörülmények között, természetesen, 
igen. meg vau nehezítve az .egylet haladása* 
de még működése is, mert amint bizonyos, 
hogy a segéd előbb iratkozik be az egylet
be, ha erre munkaadója serkeuti, oly kép bi- 
í nyos az, hogy a mai közönyös, jövőjével 
és sorsával édes-keveset törődő iparos-segé
dek kapva-kapnak az alkalmon, ha valaki 
erről lebeszéli, és különösen, ha ép munka
adója teszi azt.

De e visszásságnak nem szabad meg
történnie. Baja város iparosainak nem sza
bad magukat kivonni sem, nemhogy ellene 
működői, azon nagyszerű mozgalomnak, a 
mely a föld és igy hazánk iparosait is a 
műveltség, ezzel a jólét magaslatára emelni 
akarja.

Az iparos-ifjúsági egyletek hivatása 
megvetni az , iparos-osztály jövendő nagysá
gának alapját. Ezt mindenütt elismerik.

Mert nézzék csak Önök Uraim a kül
földet I Ott milliókra megy az ily egyleti

* A dolog lényegére nem vagyunk egy néze
ten t. czikkező nrraf, s majd megjegyzésünket kü
lön fogjuk megtenni. Szerk,

— No igen, Tormával, — jegyző meg 
jó kedvvel az öreg ur. miközben ismerőseinek 
intett, hogy hallgassanak.

— Már ki inna fekete kávét tormával ? 
— feleiének még mindig álmé-kodva szom
szédai.

— Most az egyszer Önök is ittak fe
kete kávét Tormával.

— Mi? fekete kávét tormával? — 
Hogyan ?

— Hát úgy, hogy velem ittak feketét 
és az én nevem Torma. Értik?

Általános kaczagás fogadta az öreg ur 
e sikerüli elezéu

187J5 bán á világkiállítás alkalmából 
BécBbe utazván, természeti sen felkereste u 
magyar csá. (lat i-, hogy niegizielje. a bocsi 
gulyashusi. Egy fiatal un embernek megiei- 
s z e t t  az öreg ui mosolygo miezu, nngszóutá. 
Nemsokára barátságos beszélgetős lejlődott 
ki közöitüK .

— Hát öcsém uram, mit hozott u ki
állításra ?

— Csak egy kis Tormát, felelt a kér
dezett.

— Tormát ? — biz én is azt hoztam 
fel magammal.

— Hogjau? tiszteleudőséged csak nem 
hozott tormát fel magával ?

— Már miért ne hoztam volna?
Végre is az süli ki, hogy mindkettőnek

Torma volt a neve.
Jó kedve soha, még halálos ágyán sem 

hagyta el. Meg akkor is elegeit, udoninzoil. 
Érezte, hogy meg ken hminia, de ez el nem 
szomontó. Nagy lunótámban vöd, ki akarta 
nyittatni az ii|tut, hogy b<jöjjön a hideg. Az 
oivos azonban nem engedte.

A halállal küzdő jó kedvvel jegyző 
meg : „Hu doctor ur úgy óhajtja, hogy izzad
jak, szívesen nn gteszem, hogy csak ne bo* 
pzankodjek \

tagok száma. De nem szükség még a kül
földre sem menni, már itt hazánkban is 
vannak egyletek százakra melói tagokkal.

Hogy mi az eredménye működésűk
nek, fölösleges mondanom.

Ott látjuk a szellemi haladás gyümöl
cseit, a kiállításokat, melyeket ez egyletek 
rendeztek ; — ott látjuk biztosítva az egylet 
tagjait a kétségbeesés ellen betegség eseté
ben, és ott látjuk végre a ü  gyeletes, a csa
ládias temetését az idegen helyen elhunytnak.

E dióhéjba foglalt nagy horderejű el
vek szolgálnak alapul,' csőiül a bajai iparos- 
ifjúsági egyletnek is.

l>e ötéves működésű semmi ereduiéuyt 
sem tud felmutatni. Pedig kezdeményezői 
átórezték egész valóságában hivatásukat, meg
volt a képesség, akarat, és áldozatkészség 
sem hiányzott, de nem hiányzott, és nem 
hiányzik ma sem a közöny. Az a kisebb 
terjedelmű tűz, mely aunnk idején oly szé
pen fellobogott, csakhamar kialudt, és ma 
már nyoma sincs-

Sok taggal sohasem dicsekedhetett az 
egylet, ma azonban annyira csekély az, hogy 
azt bevallaui szégycljük. A mostani választ
mány, mely már 3 év óta vezeti az egylet 
ügyeit, mindent megtesz, ami csak erejéből 
telik. De az a megfoghatatlan idegenkedésa 
a mely áz iparos-segédeket jellemzi, csaknem 
teljesen- megzsibusztja ereinket.

'Azon remény kecsegtetett, hogy talán 
a fiiunkaádók jóakarata lendíthet valami, 
egyletünk ügyén. De fájdalom, csalódnunk 
kelle, nagyon is csalódnunk, mert támogatás 
héíyett ellenlábaskodásról értesítenek.

Ez lehetetlen ! nem szabad, hogy lehet
séges légyéül önérzetes iparosaink ezt nem 
tehetik.

És ha mégis volna, ki eddig, talán nem 
ismerve egyletünk czélját, segédét onnan 
visszatartani igyekezett, vegye tekintetbe azon 
kötelességét, melylyel munkásainak erkölcsi
leg tartozik, és bizton hiszem, hogy továbbra 
nem ellenezni, hanem inkább buzdítani fogja 
a belépésre, őszinte, önzetlen kérelmet in
tézek Baja város iparos munkaadóihoz akkor, 
amidőn kérem, szíveskedjenek segédeiket 
arra bírni, hogy egyletünkbe beiratkozzanak.

Kelt Baján, jan. 1U én.
Krdm er Rezső,

*7. „iparos-itjusági-egylet* 
titkára.

F e l h í v á s
az i p a r o s  i f j ú s á g h o z .

A „Bajai iparos-ifjúság önképzö- és 
betegSegélyzÖ-egylete" a jelen évvel műkö
désének hatodik évét kezdte meg.

Czélja : 1-ször a társas összejövetelek, 
továbbá a jó es hasznos könyvek, úgy hír
lapok olvasása által az iparos ifjaknak kel
lemes órákat szerezni olykép, hogy ezzel

egyszersimnd ismeretei is szélflsbüljenek ; 
2-sz.or betegség es lén az egylet tagjainak 
orvosi segélyt és gyógyszerekéi, nyújtani, 
8-szor pedig az eihuuytakat tisztességes el- 
takaritasluin részesíteni.

E kiválóan jótékony, einberbarúti egye
sület fennállása óia egész máig, daczára ne
mes és magasztos czéljainak; daczára annak, 
hogy Baja varosában az iparos-segédek szá
ma menkozoliti a felezret, és daezára egye
sek áldozatkészségének es igyekvődének — 
még mimig a kezdet nehézségeivel kényte
len küzdeni. Az iparos segédek közönye ezen, 
sorsukat annyira közvetlenül érintő egyesü
let hányában páratlan, olyannyira, hogyan 
nak fennállhatasa továbbra ily körülmények 
között lehetetlenség.

Az egylet választmánya ezen szégyen
letes bukást megakadályozni szándékozik, 
felhívja tehát az iparos-segéd-két, hogy e 
törekvésében támogatni szíveskedjenek.

Lépjenek az egylet tagjai közé, ment
sék meg ezzel önmaguk, Baja város iparos- 
segédeinek tekintélyét, hírnévéi.

A tagdijak oly csekélyek, hogy azt 
mindenki, a legcsekélyebb fizetéssel bíró ipa
ros segéd is könnyen fizetheti Behatási díj 
egyszeismiudenkorra fiO kr s ezután minden 
hóra ÜO kr, tehát f> kr sem esik 1 hétre.

Bizalommal kérjük a város iparos-se
gédeit, terjesszék e felhívásunkul maguk kö
zölt, hogy az minden illetékes helyre eljus
son, és buzdítsanak az egyletbe való belé
pésre.

Jelentkezni lehet alulírottaknál és az 
egylet helyiségében (Tóth lváliiián-utcza Ülav- 
féle ház.)

Kelt az 1884. január O-án tartott vá
lasztmányi ülésből,
Kr diner Rezső, Repka Mihály,

egyl.. titkár. egyl. elnök,

Történeti apróságok.
Nagy Károly többször hallotta, hogy a 

fidd-i apátságban igen élezés emberek élnek. 
Erről meggyőződni akarván, egy Ízben levelet 
irt nekik, melyben tudomásukra hozta, hogy 
14 nap múlva látogatást tesz náluk, s ekkor a 
következő három kérdésre szeretné válaszukat 
hallani

Mily mély mindenfelé a tengert
Mennyit ér a császár ?
Mit gondol megérkezésekor a császárt

Amint a kitűzött napon csakugyan meg
jelent, az apát igy fe lelt:

A tenger mindenfelé egy kőhajitásnyi 
mélységit.

A császár 29 ezüstpénzt ér, amennyi
ben az talán csak nem akar drá
gább tenni Jézusnál, ki 30 ezüstön 
adatott el.

A császár most azt gondolja, hogy az 
apáttal beszél; de én nem vagyok 
az apát, csak a zárda hentese, fe l
öltözve az apát ruhájába.

Károly, elragadtatva a sikerült élestől, 
császári ajándékkal jutalmazd a hentest.

II. Katalin orosz czárnö nyilvános ud
vari ebéd alkalmával hirtelen félbeszakította 
Diderot beszédét, mikor az ép azt mondd, 
hogy „a pokolban egy különös helynek kell 
lenni a hízelgők számára“. Az czárnö azt kérdé 
tőle: ..Mit mondanak Parisban 111. Péter ha-

Három napig volt csak beteg, a har
madik napon magához vette a szentségeket 
s nemsokára kiadá nemes lelkét. A halál 
nem toizitotta el kedves arczát, ott ült a j
kain az örökös mosoly, mintha csak szende- 
regue.

Halálának híre lesujtólag hatott az 
egész környékre, mindenki sajnálta a jó, a 
kedves Torma bácsit. Isten nyugosztalja.

11. Nagy Zsiga.
Nagy Zs gn volt a neve u másik tisztes 

öregnek, kinek címekét megörökíteni akar
juk. Testalkata szégyenére vált nevének, 
mert nem volt nagyobb 3 lábnál. Valódi 
liliput törnie tű volt a jámbor. Hangja azon
ban óriási volt. Nem is tudóin bog) térhetett 
oly nagyhalig a kis termetne V — L rejtély 
megiiiagyarazliMtlan vo.t cs marad előttem. 
De buszke is von iiangjaru, bar nem igen 
kellemesén csengett Különben nála nem a 
hang kélléinessege, haliéin erőssége volt mérv
adó. 6  elölte csak az Vu t „szép szavú", ki 
liang|ávul a többit, túlhaladta, valamint ö is 
képi s von egy egész mczal dűlőiül túlha
ladni kitol itat a emlékeztető liaiigjavul. Zsiga 
bácsi azonti.iU m in csak az énekbeu, dalo us- 
ban volt zenekedvelő. Nagy előszeretettel 
viseltetett a hangszerek iránt is. Volt egy 
zenélő arany zsebórája, zencio buruot sze- 
lenczeje, kukukos laii oraja, kiselio-nagjoob 
verklije. Ezen hangszereket ünnepnapokon 
asztalain hciyezé, s egyuiasuiau a benne 
lévő zenedaratiokat végig játszma. Szándéka 
volt zenélő széket s díványt beszerezni, me
lyekre Csak ni kell nini s a legszebb dara
bokat játszák végig.

Zene tehetségén és a zene iránti elő- 
s. en teleli kívül meg az a jo tulajdonsága 
volt meg, hogy a politikus illetőleg a poli
tikával foglalkozóról nem igm Inzelgoieg 
gondolkodott. Ű elölte a politikus, lett le
gyen az miniszter, vagy képviselő gyanús 
ember volt s e  szó ; „a politikus4' nala a

legnagyobb gunyszó volt. Ha valakiről na
gyon roszat akart mondani, csak ezt monda: 
„de nagy politikus."

A politika iránti ellenszenve azonban 
nem tartotta vissza, hogy a szubadságharcz- 
ban részt ne vegyeu, hol sokat szenvedett 
hazája iránti szeretőiből. Ezen szenvedések
ről azonban mindig büszkén emlékezett meg. 
Kész lett volna azokat még egyszer végig 
szenvedni. A szabadságharezban történt az is, 
hogy valami gyámoltalan német tiszt nevét 
Nagi-nak (Nag)) olvasta. Szidta is a szegény 
sógort teljes életében mindig, a miért az ö 
nevét ügy eltekerte.

Mondják, hogy ifjabb napjaiban igeu 
sokat járt kelt, soka időzött Ohiliországban, 
honnan hogy, hogy nem szép összeg pénzt 
hozott magúval, csüpa „sárga csíkokat". Jó 
napjai voltak ifjabb korában, s uyugalomba 
lépve jo szó galaiot tettek a „sárga csí
kok" melyekkel édesgette bátra lévő nap
jait. Télen uithon volt, nyáron Budára szo
kott utazni, hogy m< gtiimdjek a Sáros fürdő
ben. A Uszít s-eg< s mulatságokat nagyon 
kedvelte s loobnyire o volt az nyeli mulat
ságok alkalmából a Alán- mis. Világért sem 
engedte volna, hogy inas valaki fizessen, 
mikor ü olt van. 8 bar halálosan sértve élezte 
volna magát, ha a fizetési m ki megtagadlak 
volna, mégis rendesen l*-(l«liii szokott beunüu- 
kei, hogy mindig csak az ö számlájára 
mulatunk. Ali azonban már ismertük, és 
csak migybóicseii hallgattunK. 11a mulatni 
akart, rendesen így kezűé beszédét :

- -  Ugy-e már megint szeretnétek ki
rándulást tenni ? Dctitkve n fiatalok csuk 
mulatni szeretnek.

Már bizony szeretni, szeretjük a 
mulatságot, de nem (ellik ra Zsiga bácsi.

— Ahán ! kibújik a szeg a zsákból. Már 
megint én fizessek ? Azt már nem teszem I 
Elmenni elmegyek veletek, de hogy én fizes
sek, abból ugyan nem ksz semmi.

Iáidhoz ?“ Diderot habozva beszélt politikai 
szükségességről, állami érdekekről sin. „Meg 
álljon, mondd a nagy czárnö — Ön is 
útban van azon tisztitóhely felé14.

r  i k n  í k .
A tiilnjdonképcn francia eredetit piknikeknek 

Haján, ebben a/, unalom á /a  téli Saigonban csaku
gyan kijutott a snjut o s z t á l y r é s z e .  (Janiéval 
lierez.eg, úgy latszik — boszujut szándékozik 
kibilleni eme szaporán küldött előőrseivel ; mert 
liallonii'ulunk szerint sem „uő-cgy leti.“., sem „vöiös 
kcic.szt-cgyleti", sem ,,e/.cl lövészeti", sem pedig „nem
zeti easinni- bálok e farsangi idényben megtartatni 
nőm lógnak. Nagy sccptieisimis rejlik a dologban.

Folyó bo 7-én hétfőn volt a „Nemzeti Szállo
da" vigadó termében egynéhány szerb család tag
jai által az cgymásközti barátság kötelékének 
megszilárdítása iiitcuiiyjaliól — rendezett társases 
lely. Mindazok, kik a Iái sasélet fenntartásából ki
indult közóliajt felfogva, eljöttek : kitünően mulattuk. 
A fényes siker oroszlány része amerikai Krsztauhs 
Istvánné, mint a benn mondc köréből egybegyült 
koszom, háziasszony tisztét viselő úrnőt, illeti. — 

Kiégendő szép és szebbnél szebb túnezosnő — no 
meg azután sok jö tnnezos a legnagyobb enthuis- 
nuissal jártak felváltva a speciális alapon nyugvó 
két testvei-táuezot a csárdást és a kőiét, ligyéb- 
keut mit is mondjunk mint :

Szépen szólt a tambura 
Ámbár duda nem szólt, —
A fesztelen jó kedvnek 
Jlossza-vége nem volt.

Különfélék.
ZS  Lapunk kiadója tisztelettel kéri 

je l az illetőket a hátralékos elöjizetési és hir
detési pénzek minélelöbbi beküldésére.

Köszönő választ intézett Sándor 
Béla, megyei lőtspán Druschor Ede polgár
mesterhez-, a fejedelmi kitüntetés alkalmából 
a város nevében kifejezett jóki vénátokért.

©  A nem zeti kaszinó tegnap este 
társas összejövetelt rendezeti.

N  Eljeiryzés. S z ű c s  Ö d ö n  ur, á 
L. 1 iér-tele gépgyár helybeli képviselője jegyet 
váltott.Székesl'ejérvárott Éried Pyula k. a.-al.

— Polgári bál. Mulatni s zép dolog; 
— jótékony czélra mulatui: még s z e bb  
dolog ; — árvák javára mulatni : ez a 
l e g s z e b b  dolog. - -  És e legszebb dologra 
ad alkalmat a helybeli polgári olvasó-egylet 
akkor, amidőn bálját: a r é g ó t a  h í r e s  
p o I g á r i 1) á I t a Baján létesítendő árva* 
ház javára rendezi felerészben. — Mulatni, 
tánczolni szeret mindenki; szívesen áldozza 
erre pénzét ilju, öreg. De mennyivel szíve
sebben áldozunk akkor a mulatságra, ha 
tudjuk, hogy ezzel sok könyüt türliink le. 
Ki zárkóznék el az ilyen alkalomtól ? Ki 
lenne szükkeb ü, ha elhagyott árvák sorsa 
édeskéséről van szó ? Bizonyára senki. — 
A polgári olvasó-egylet báljai minden évben 
a farsang legsikerültebb mulatságai szoktak 
lenni. Hetekkel előbb szoktak róla beszélni, 
hogy hetekig beszéljenek még utána is. A 
fesztelen kedélyesség, mely e bálok éltető 
eleme, mindig szép anyagi jövedelmet is 
eredményezett. Nem kételkedünk, hogy az 
idei még túl fogja szárnyalni elődeit is, és 
igy széj) összeggel fog növekedni az árvaház 
alapja. — Majd meglátjuk e hó 20 áu.

— Hiszen nem is kívánjuk mi azt 
Zsiga bácsitól. Nincs is szándékunkban ma 
kirándulást tenni.

Mondtam már, hogy veletek megyek. 
Csak menjetek előre. Kicsónakázunk az Alsó- 
révbe (Ez volt az öreg kedvencz mulató
helye). Menjetek csak ! veletek megyek, do 
megmondom előre, hogy semmit se özetek.

Mi már tudtuk, hogy mit jelent az a : 
„semmit sem fizetek". Tudtuk, hogy min
dent ó fog fizetni, tehát csak mentünk. 
Alsó révbe megérkezve egy pár pohár bor 
után felébredt u jókedv szegény Zsiga bá
csiban s oly tűzzel, oly hévvel dalolta el a : 
„Szittya vitézek a csatára" mintha 20 éves 
ifjú volna. Ilyen alkalmakkor elmondá, hogy 
nagyszerű kastélya vau Jtumámábau, leírta 
kastélyának tájékát, az épület sty.usát, a 
belső berendezést. S oly hangon beszélt 
mindezekről, mint ha csakugyan mindvégig 
igaz lenne a mit mond.

— Ha nem hiszitek, úgymond, jöjjetek 
el hozzám, szobámban vannak a ház kulcsai.

Volt is szobájában egy csomó kisebb- 
nagyobb kulcs, de tudja az Isten honnan 
szedte ezeket.

Így lulytuk az öreg napjai. Valahány
szor szabad időnk volt, összeszedett bennün
ket fiatalokat s kierőszakolt (?) az „Alsó révbe.* 
És ez így tartott, inig sttrga csikóinak végére 
nem járt. Midőn uiar kevés volt belőtök 
megbetegedett s mire elfogytuk elfogyott az 
ö élete is. Meghall.

Betegségében szörnyen bizalmatlan volt 
az orvosokhoz : minden alkalommal „gonosz 
politikusoknak" szidta őket, kik rósz gyógy
szerekkel uieg akarjak ölni.

Erőszakolni kellett a gyógyszerek be
vételére. Midőn azonban érzé hogy el kell 
tavozma e világból, lelkészt kért s csakoly 
szép halállal mull ki, miut Torma bácsi.



* Tauszljí Adolf urnák, kereskedő 
osztályunk derék lopjanak esküvője a szép 
L a n U s i n g e r Gabriella kisasszonyuyal e 
lu» 22-én leend Eszéken. Szerencsét kívá
nunk.

* £  T isztújító  kd/ayülések. Az uj 
kaszinó elnökévé közfelkiáltással Jankovicíi 
Aurél, alelnökévé Szutrély lápét választat
tak meg.— A kereskedelmi csarnok elnöke 
újra Weidinger Salamon lett. A po!g olv. 
egyletben a választások eredménye a kö
vetkező: elnök id. lYirovncz István, alelnök 
id. Alüller János, pénztáritok Drescher Lajos, 
jegyző Veisz Nándor, íőkönyvtárnok Kazal 
János, könyvtárnok Vida Dániel, ügyész 
Drescher llezsö. Választmányi tagok: Fran
kon be rger Ferencz, Vagner Antal, Nyirati 
János, Király Sándor, Freidich József, Man
kóid István, Csukás Ferencz, Zsivánovics 
Ferencz, Roller István, Fábry Lajos, Köbei- 
rausch Tóbiás, Drescher Ede, Mankóid l ’ál, 
Nátiay Lajos, Császár Ferencz, Bajai Péter, 
dr. Sztrukak István, Eckert István, dr. Saly 
Imre, Uadicsevits Mátyás, Halász Imre, ifj. 
Müller János, Leutsckuk Jakab, Horváth 
Lajos. — A tűzoltó-egylet e hó 20-án tartja 
közgyűlését.

— Lopás. V. és K. elsőrangú iparos 
czégíiuk löutczai üzletéből múlt héten szom
batról vasárnapra menő éjjel -I drb gyűrűt 
40 írt értékben és 20 fit készpénzt elloptak. 
Szerencsére, a czég egyik tagja, már szom
baton este haza vitte a ketibevételt, a mely 
százakra szokott rúgni, s amely et eddig min
dig vasárnap vittek haza. A tettest nyo
mozzák.

M egyei h itek . A z o m  b o r i  ipariskolát 
rendszerint 1—3 tanuló látogatja, úgy, hogy egy 
inas egy délutáni oktatása 3 Írtjába kerül a vá
rosnak. — A zombori színházat valószínűleg .Jakab 
Lajos színigazgatónak adjak ki, ki ezért folyamodott. 
— A zombori uj templom-épitő részvéuytársaságimk 
nem engedte meg a belügyminiszter az országos 
gyűjtést. — l ’olyákoviis Mátyás, volt megyei árva- 
széki ülnök elhunyt. - -  A zomboti kaszinó-dalárda 
Sylveszteri mulatsága kitünően sikerült. — S z a 
b a d k á n  720 bt fizetőssel és nyugdíj-jogosultsággal 
egy küzgyáuii; ugyanoly feltételekkel egy adókivetö 
tiszti és végül 450 fit fizetőssel és nyugdij-jogosolt- 
sággal egy II. oszt. iruoki állomások betöltésére 
pályázat nyittatott jan. 20-ig terjedő határidővel 
kérvények Jaukovics Aurél főispánhoz intézendök 
Hajúra. — U j v id é k i  vöt ős-köi öszt-egyleti fiók bálját 
febr. 23-án fogja megtartani. — Z e u t a u a gróf 
Ráday Gedeon miniszter képviselő elhuny tava) meg
üresedett orsz. képviselői állásra Gombos Gábor, 
ottani polgármester lőptettetett íel jelöltül. A Ittg- 
gctlenségi-púrt Szabó László ottani ügyyédet léptette 
fel. A v e r b á s z i pártíogósógi reálgyinnaziumunk 
algymnaziummá töitént átalakítását a miilt. vaíl. és 
küzokt. miui'ztcr helybenhagyta. — A h ó d s á g h i  
járásbírósághoz írnokot keresnek.

Palkószögek.
K o l d u s :  Kérem szépen urain, egy szegény 

ember esd egy kis alamizsnáért.
U r :  Ilyen erős, egészséges embernek soha 

nem adok semmit.
K o l d u s :  Én pedig az ur rongyos 2 kraj- 

czárjaért nem fogok magamnak egy púpot nö
veszteni.

Figyelm eztés!
„A dohányzás ezen helyiségben 2 frt pénz- 

vágy ebhez mért fogházbüntetés mellett megtiltu
nk A följelentő ennek felét kapja.*

Az e l ö l j á r ó s á g .

Mikor lesz már kész az uj öltözetem ? kérdi 
egy ur a szabót.

Majd, ha éu a régiuek az árát megkaptam, 
felel emez.

Őszintén megvallva addig éu nem várhatok.

A kórházban kérdi a beteget u p ap : ön 
protestáns, vagy katholikus V

Nem kérem, éu cbrónikus-cutarralikus va
gyok. t

Kis babát hozott egy bűzhöz a gólya.
Ez ie lürészporral vau kitömve V kérdi a 

mamától a kis Ilonka

Egy ur az oinnibttska akar fölszállani. Tele 
vau már ez a Noé bárkája. 7

Csak tessék beszállni, a szamár még hiány
zik I szóiul meg bent valaki.

Csarnok.
A villamosaiig és u meiöguzdusúg 

évvel ezelőtt.
A táviula, telephon, villamos vasút 

phouoyiaph, djnamo-yepek és a villamosságb, 
vetett uugy remények idejében bizonyára 
érdekes visszutekmieui a múlt század végére 
es megnézni, hogy mit tudtak akkor a 
villamosságról és különösen, hogy mikeut 
vélekedtek annak a luezöga/dasagüuu való 
használhatóságáról.

Ha a Lipcsében megjelent folyóirat 
17‘J7.évi folyamában lapozgatunk, szemünkbe 
ötlik egy ily czimü eztkk : „Egyetuias a 
villamosságnak a uiezogazdusagru vulo b e
folyásáról."

„Ámbár a villamosság eióiu -  írja 
az auoujmus — „eléggé (I) ismeretesek, u 
mezőgazdaságokra való betolyása es u ter
mészeti lei menynek teimelesehez es eltűr, 
ásóhoz 'aló lelheszuálása inég-s csak ke.

véssé tárgyaltátólt még. Ezért azt hiszem, 
h"gy nem lesz helytelen e tárgyról egyet- 
mást megismerni.

A villamosság igen gyengéd és ruga
nyos lény, mely uz egész, világ épületet), 
valummt a mi fólilgümbünkön is el vau 
terjedve és mely villamos folyadéknak vagy 
villamos tűznek is neveztetik Ezen az egész 
természetben elterjedt tűznek n gy betolyása 
van a természeti produclumokra. Nemcsak 
begy az időjárás és a böniérsék változásait 
előidézi, hanem az oly sok előny nyel járó 
vihart is ez okozza.4

Igen érdekts kísérleteket közöl aztán 
a névtelen irő arra vonalköJsöIng, hogy mi
kent mozdítja elő „a villamos erő és ma'c 
ria“ a növények fejlődését. A kísérleteket 
azonban nem irja le. Csak egy kísérletnél 
mondja, hogy „julius 5-én vasdrótok segé 
lyéyel alkalmazták a villamosságot.11 Ez a 
kísérlet. Stokholmhan tétetett, hói „bizonyos 
számú mandulát, árpát és kendermagot, falá
dákba és cserepekbe elültettek. Mind egy 
forma napot, levegőt és földet élvezett. Az 
eredmény az volt, hogy a megvilluuiozott 
növények korábban kikeltek, gyorsabban nőt
tek, a mennyiben egy megvitlumozott növény 
24 óra alatt lts voualnyira nőt és egy villa- 
mozatlan növény sem érte el a mogvillamo- 
zottak magasságát.

A yillamozást november 14-éig foly
tattak. Szóval a 4‘Jl-szer megvillamozott 
növények 82 vonal, a nem villamozottak pe
dig 53 vonal magasságúak lettek. Az előbbi
ek 4 héttel későbben fagytak meg mint az 
utóbbiak."

Közli továbbá az irő, hogy Angliában 
két niyiTliusfát egész október haván át elek- 
trizáltak. Az eredmény uz volt, hogy e fák 
ágakat cs rügyeket hajtottak, mig a többi 
iákon természetesen ilyesmi nem volt észre
vehető. Azt is tudja végre az iró, hogy egy 
virágcserépbe vetett és 5 óra hosszáig elek- 
trizált mustár 3 nap alatt kikelt, inig a 
többi csak két hét múlva kelt ki.

Érdekes az erjedési elméletet nem is
merő és a baktériumok életéről tudomással 
sem biró írónak a bor eltartásának egy kü
lönös módjára vonatkozó nyilatkozata. Egy 
franc/ia borkereskedő ugyanis már rég ta
pasztállá, hogy heves zivatarok alkalmával, 
különösen ha sűrű villámlással járnak, mi 
által a villamos matéria úgy szólván félol
dalik, a pinezében tartott borok — ha még 
oly jól ápoltatnak is, megsavauyosodnak, el
romlanák : „talán azért, mert a villamos 
matéria a bor szeszes olajrészecskéit magá
hoz vonza, elillantja és ezen meggyujtható 
védelmet, mely a pohárban kis hólyagokat 
képez, elosztja, maradván abból csak — 
eczethólyagok "

A mondott franczia bőrkéieskedő tehát 
a szeszes alkatrészeknek a borhordókból 
való elillnnását kén,  mint ismeretes „iso- 
I á 1 ó s z e r "  segélyével, a következőképen 
akadályozta meg egy zivatar alkalmával : 
Több parázszsal telt edényt vitetett a pin
céébe és minden edénybe egy '/4 font dur
vára tört ként hintett. Ezzel egyidejűleg a 
pincze ablakait és nyílásait gondosan be
tömte. Az eredmény az volt, hogy a keres
kedő borai mind jól elállottak. — Midőn 
azonban egy zivatar alkalmával a fenti el
járást elmulasztotta, elromlottak. — Ily mó
don lehet tehát a pinezét a zivatarok alkal
mával felszabaduló elektromos matériától 
elszigetelni.

Névtelen Írónk szerint a villamosság 
által megölt szarvasmarha busa nem egész
séges, mit már az is bizonyít, hogy a vil- 
lámsujtotta állatok és emberek rövid idő 
ulatt elrodhadnak. Végre még azt ajánlja, 
hogy az erjedő sört zivatarok alkalmával 
viaszszal bevont vászonnal takarjuk be és 
nem messze az edénytől hegyes drótokat 
szúrjunk a pincze talajába, melyek majd 
villámhárítókként fognak működni. — De 
nagyot haladtunk 8t> év ó ta !

„G. L.“

Vegyesek.
A boldog fog. Egy kardos menyecske 

igy szólt urához egy szép napon : „Na, ki 
huzatttin egyik fogamat.1* „Boldog fog 1“ 
— sóhajtott a férj. — „Vájjon miért olyan 
boldog, ha szabad kérdeznem V“ — pattogott 
a kardos menyecske az előtte gyanús felső- 
hajtásra. „Mert az már örökre megszabadult 
a nyelved köréből|“

Makó és London. --- Eddig Makót 
Jeruzsálemmel együtt említették. Már ez 
után „abcug“ Jeruzsálemnek. Hanem uz az 
érdekes, un hozta egy társaságba Makót Lon
donnal ? Kicsoda más, mint Harcsa András 
uram, a ki mesterségére nézve becsületes 
czizuiadia mester. Az igazat megvallva, csak 
kölyök csizmák vagy más néven : czipők ke
rülnek ugyan ki kezei közül, hanem a mi 
kikerül, az aztán munka, a mit nem kell 
holmi vidéki vásárokru hurc/.olgntni, mert 
nagy kelendősége vau a tengeren túl is. A 
ki nem hiszi, olvassa el a „Festi Hírlap- egy 
közelebbi számából, a hol a következő hír 
logbutalik : ,,F. Paul et t omp. londoni czég 
Harcsa András makói ismert, jó czipész ké
szítményéiből nagyobb megrendelést tett es 
állandó vásárlóul ígérkezik.** — Nos, mit 
szolunk ehhez azon nagy világi urak, kik u 
magyar ipart semmibe sem veszik s mindent 
küllőidről hozatuak V

Et  ia csak A m erikában történhet. 
Két fiatal hölgy bement egy divatáru üzletbe

s mindkettő kalapot szándékozott venni. Az 
egyik kiválaszt magának egyet. Ugyanaz 
megtetszik a másiknak is s szintén ezt akarja 
megvenni. De az első hölgy jogát nem en 
gedi. Mi lett a következménye < Összopöról 
Lek. Hasztalan volt az üzlettulajdonos ékes 
szólása s Ígérete, hogy ö csinálhat ugyanolyat, 
csak teBsék békében leírni. A hölgyek pár
bajra bíták ki egymást. A kellő intézkedések 
a két fél részéről megléteitek s elhatároz
tatott, hogy a párbaj karddal élet-halálra 
megy. A párbaj megkezdődött. Amint egy 
darabig vívnak, egyszerre csak mind a két 
hölgy clesik. Rémülve szalad oda az orvos. De 
a/, csak annyit konstatálhatott, hogy mind
kettő mérgében ájult el, miután egyik a má
sikat nem tudta megsebesítem.

Mire nem Jó a kövérség. A jó mina
pokban, kora reggelen I’apovics Péter sza* 
kauiási görög-keleti lelkész neje a marosilyei 
rév átjárójánál öngyilkossági szándékból a 
Maros folyóba vetette magát, de túlsúlya 
miatt nem tudott a mély viz alá merülni ; 
hanem annak felszínén vitte tóvá a folyam 
árja egészen Brizuik község határáig, hol a 
parton levő szemtanuk lármájára m uticsol- 
nakknl elösietett marosilyei révészek, a túl 
hájas öngyilkos jelöltet minden tiltakozása 
ellenére kifogták és hazavitték.

Aki m egállíthatta  volna a világ fu
tását. felles franczia városkában a napokban 
egy Grané nevű polgár halt meg, kinek az a 
megbízása volt egy titkos társulattól, mikor 
111. Napóleon a boulognei első partraszállási 
komédiát rendezte, hogy lőjje agyon Napó
leont. Grane azonban mást talált. Egész éle
tén át sajnálta ezt az ügyetlenségét s ha 
eszébe jutott, mennyi nyomortól, pénzfecsér- 
I és tői kímélhette volna meg hazáját, mindig 
emlegette, hogy szeretné magát megfojtani.

Gőzhajó papírból. Az amerikai mesés 
terjedelmű papíripar már nemcsak a sin-, 
vasúti kocsikerék-, hordó stb. gyártására és 
házépítésre, de legújabban már a liajóépitésre 
is kiterjed. Az Ontario tavon jár egy kis gő
zös, mely 35 láb hosszú és 5 láb széles, lü 
személy fér el benne s a hajó egészen papír
ból van. A hajó gépje két. csavart hajt s 
ezáltal a kis hajónak oly sebességet ad, mely 
egy ezethalász-bárkáénak felel meg. A hajó 
külső része a vasvázra erősített egyetlen nagy 
papirlemezböl áll. A fedélzet sima, szinte tün
döklő s igen könnyen lehet tisztítani. Ter
mészetes, hogy a hajó igen könnyű, aránylag 
több terhet is bir, mint a fa- vagy vashajók, 
e mellett igen könnyen javítható.

Nincs rá  szükség. Egy őrnagy kar
tácslövés által sebesül meg; a vasdarab ko- 
ponyafödelét szakítja föl. A sebész kiemeli 
az agyvelőt, hogy azt a portól, piszoktól 
megtisztítsa. Ez alatt egy futár az őrnagyot 
elszólitja. Ez fölugrik a lóra és ellovagoll A 
sebész utána iramodik, de már csak akkor 
találja, a midőn a vitéz katona önelégülten 
visszatérőben van. — „De az Isten szerei
méért I Agyvelejét nálam felejtette 1“ -  
„Csak tartsa meg l most már nincs reá szük
ségem, épen most neveztek ki tábornoknak \ u

Kemény tél lesz az idén, mint azt 
Delauuay kapitány a Timesben jósolja. Sze
rinte az 1827—28-iki tél sem volt oly szi
gorú, mint a minőnek még előtt állunk. Pá
riában 53 napon át lesz rendkívül kemény 
lágy, még pedig 39 napig egy húzómban. 
Delauuay kapitány összeköttetésbe hozza e 
várható nagy hideget a javai tüzhányóhe- 
gyekkel.

A farm er és ügyvéd. A Newyork 
Sun irja : Két tarmer pereskedett egymással. 
Mikor megkezdték a pert, volt két jómódú 
farmer cs 2 szegény ügyvéd, mikor a per 
bevégzödött két jómódú ügyvéd és két sze
gény farmer.

— A uö a spanyol közmondásban.
Nem lesz érdektelen megtudni azt is, hogy 
gondolkozik a spanyol a nőről. Néhány köz
mondásuk eléggé megvilágítja, - hogy majd
nem úgy mint mi. — Rut ember hamar kap 
szép asszouyt. — a szerelem a szamarat is 
átkergeti a tűzön. — A házasság olyan zsák, 
melyben 99 vipera és egy angolna van. — 
Minél jobban szeretünk, annál nagyobb bo- 
loudok vagyunk. — Az ember egy darab 
asszonyka nélkül olyan, mint egy öszvér 
teher nélkül. — Olyan asszonyt válasz, a ki 
még nem oly öreg, hogy az ebédnél cseveg
jen, s ki nem oly fiatal, hogy mindig moso
lyogjon. - -  A menyegző napja az utolsó nap 
gomlok nélkül. — Jobb így szegény ember 
leányát, mint egy gazdag ember cselédjét 
venni nőül. — lukább öreg emberhez menni, 
mint vén leánynak maradni. — A férfi bors, 
mely a nyelvet eszi, az asszony hagyma, 
mely e nyelvet és szemeket eszi. — Az 
első asszony istentől, a második ember
től, a harmadik ördögtől —- Az anyós még 
akkor is keserű, ha czukorból készítik. — 
Aki megengedi, hogy felesége a sarkára lép
jen, annak másnap már a nyakára lép. -- 
Az éu anyósom nem volt jó, de mikor én is 
anyós lettem, neui volt jó a menyem. - -  11a 
a leány férjhez akar menni, csak egy nyelve 
van és hét karja ; ha pedig egy hónapig 
férjnél van, hét nyelve cs egy karja. -  Az 
asszonyokról mindenki rosszat beszél, s mé
gis mindenkit magúhoz vonz u szive. — 
Egy szép asszony vagy ostoba, vagy sok igé
nyű. — A kinek szép felesége vau s szőleje, 
az országút mentén, soha sincs békén. — 
Az asszonynak érzelmei könnyűek mint a 
deli szél stb. — Szóval e közmondásokból is 
kitetszik, hogy u spanyolok ép o!y gorombák, 
mint mi vugyuuk.

Közgazdaság.
* A .,Tlu- UrcHliiinr- é lH h l/.loN itota iH a-  

H«|t is*:: rvi (lerzomlier 6-án tartotta rendes évi 
közgyűlését Londonban. A közgyűlésen az 1883.jú
nius ; 10-án véget ért 35-ik (izlotévről felolvasott 
jelentés szerint o / utolsó üzletév eredménye igen 
kedvező volt, amennyiben benyujtatott 7048'biztosí
tási ajunlat 6ö .72(5,1 <5 összeggel, melyek közöl 0424 
ajánlat 53 157,175 frank összegig elfogadtatott, b a 
m egfelelő számú kötvények kiállíttattak A díjbevé
tel levonva a viszontbiztosításért kiadott összegeket 
13.227,514.7(1 frankra rúgott, miben az első biztositó 
év díjbevételei is beunfoglaltatnak 2.074,523.(55 frank
kal. A knmutszámla 3.874,853 frankot mutatott, s a  
társaság évi jövedelmét, hozzáadva a díjbevételeket 
is 1(5.1502,307.7(1 ltunkra emelte. A társaság nz utol
só üz.letév alatt életbiztosítási bárczákra 5.031,238 
Irankot űzetett. A kiházasitási és vegyes biztosítási 
szerződésekből eredt követelések, melyek esedéke
sekké váltak, 3.035,710.85 frankra rúgtak. liárczák 
visszavételére 080.178,20 lrkot fordított a társaság. 
A biztosítási alaptőke, mely a szerződések pontos 
teljesítését biztosítja 4.007,817.40 frankkal nagyob
bodott. Az. aktívák az üzletév végén 83.780,010.00 
Irankra rúgtak. A mérleg összeállításával a tárczába 
vételi áron lelvett értékpapírok értéktöbblete nem 
vétetett ligyclt-mbe, mivel ezek az értékek nem 
realizáljanak s igy azonnali nyereség forrásául te- 
kinthetők nem voltak. Ennek az értéktöbbletnek 
azonban nagy jelentősége van, inért konszolidálja 
a társaság által nyújtott garantiákiit. — A társaság 
tőkebefektetései következők: 2.202,003.45 frank britt 
állampapírokban, 420.120,25 uz indiai és gyarmat- 
kormány értclipapirjaiban, 15.322,404 fiánk idegen 
államok értékpapírjaiban, 1.187,035 frank vasúti és 
más kölcsönkötvényekbeu, 14.427,009.10 frank há
zakban, ezek közt szerepelnek a társaság budapesti 
és bécsi házai, — 11.008,202.00 jelzálogokban és 
13.303,000.00 frank más értékpapírokban.

Budapesti értéktőzsde. (K  o r  i tz  
A n t a l  és t á r s a ,  bank- és váltó-ház 
jelentése.) Budapest, január 4.

A pénzintézetek lezárták mérlegei
ket és ezzel azt kellett volna feltenni, 
hogy most már csökkent az érdek az 
iránt, hogy az árfolyamok az eddigi ma
gaslaton megmaradjanak. És valóban a 
hót első két napján úgy tetszett, mintha 
a tőzsde visszaesett volna a korábbi apathi- 
ába. A forgalom nélkülözte az élénksé
get, az értékpapírok árfolyama hullám
zásnak alig volt alávetve. De a tétlen
ségben és a csekély forgalomban is félre- 
ismerhetlen volt a szilárd irányzat, külö
nösen az állampapíroknál. A  rentecon- 
versiót az utóbbi időben gyakrabban 
kezdik emlegetni és bár bizonyosat e 
tekintetben még nem tudnak, maga a bir 
ismét varázsszó gyanánt hat, ép úgy, 
mint a múlt évnek elején. De akár a 
renteconversióba vetett bizalom, akár a 
januári szelvénybcváltás által nagy ösz- 
szegekben forgalomba került és elhelye
zést kereső tőkepénz okozta, annyi tény, 
hogy járadékpapirok iránt e héten jó 
kereslet mutatkozott. Kiváltképen magyar 
5 százalékos papirjáradék a két utóbbi 
napon nagyobb összegekben vásároltatott, 
ami annál örvendetesebb, mivel az tisz - 
tán a belfö'd számára szolgáló értékpa
pír, mivel a kamatai nem érczvalutára 
szóinak. Az utóbb felmerült birek, melyek 
szerint a magyar konservativek és az 
osztrák feudálisok között pactum kötte
tett a Tiszakormány megbuktatására a 
zsidók és keresztények közötti házasság
javaslat elvetése által, csak eleiutén ha
tottak, de utóbb e hírek valódi értékükre 
redukálódtak. A  czár betegsége is némi
leg nyomást gyakorolt az üzletre, mert 
baját a nihilisták merényletének tulajdo
nították. Végeredményben a bét kedve
zően zárul.

A  múlt heti és mai árfolyamok közti 
különbséget kitüuteti az alanti táblázat;
magy. hitelrészvény.

dee. 28. 
29150

jan. 4 . 
294.75

oszt. , 292 — 295.80
4*/,-os magy. aranyjár. 88.60 88.65
G*/,-os magy. aranyjár 120.60 120.35
5*/,-os ,  papirjár 85.60 86.10
oszt. msgy. állam vasat 819— 321.75
magy. leszám. bank 88— 87 —

» dijgorsjegy 113 — 113.—
tiszai sorsjegy 111 — 111-25
cs. kir. arany 571 5 7 0
N'apoleon’dor 9 60 9-58
váltó Londonra 121 — 121.90

,  Parisra 47.95 47 .—
,  Berlinre 5935 59.25

Ilc ti naptár.
1884. Január. (31 nap.)

14 Hétfő
15 Kedd 
l'i Szerda
17 Csütörtök
18 Péntek 
19j Szombat 
20 Vasárnap

liódog vrt.
Mór apát 
Marezei p. vért 
ltomét. Antal 
l ’ivoska 
Kanut kir.
Jézus sz. neve

A nap o héten 
114 perczczel

nő.

I Holdvdltosds : 
lto lsó  négy. 

20-ikán 6 óra 
i29pkor reggel.

Szerkesztői válasz.
Történelmi-Társulatnak Zonibur, Igen szívesen, 
Nr. 21 Nemcsak azt, mást is örömmel veszünk, 

A „tan" szócska a toliban maradt,
Kilo R. Temesvár. Beleegyezünk.
R. G. Ugyan miért? Talán szép szeméért?  
Anonjm. Nem o d a ; hanem a papírkosárba. 
Alfonz Adolát unkát misem nyugtalanítja. Nem  

ijed az meg a maga árnyékától.



Hivatalos hirdetéseit dijai.
Egyszeri beiktatás lüü  szóig I frt 30 kr 

,  200 ,  1 ,  90 »

Minden további 100 szóért — ,  70 »
3-szori beiktatás 100 szóig 3 .  „

n 200 „ 4 , 0 i ,

Minden további 100 szóért — „ 50 „ 

Bélyeg, nyugtadij és igazoló lappéldány 
árai fenti összegekben bennfoglaltatnak 

Lapunk széles terjedtségénél fogva 
hivatalos hirdetések közlésére különösen 
alkalmas

A „Bajn“ kiadóhivatala.

Űz lett tudósítás.
Iluiáii, IMK4 január !•-'

Mil/.n u j ..............................  6.90
Znlt ..................... 6.20
Á r p a ..........................................6.70
Uo/.s u j ..........................................7.—
Kukoricza..................................... *r,.0o
K ftle s ...........................................6.—
Bab.................................................6.20
Az árak 100 kilogr. utáu.

Felelős szerkesztő:

€ S E I! I! A !<’ E K E N €.

fc?) i l  i  r  <1 i

jj| Másíts jutalék Biztosítása j|j  
“" mellett ügynököket keres ^  

Magyarország m i n d e n  v i 
d á k é n

m  FRIEDMANN & WÜRSCHING „
niezÖKazdasáKl ftépek nyara és raktára ^

Szered, a Vág mellett. (g  
á  Tudósítások keretnek. W(

^ m ( m m

fi

GYORSAN, CSINOSAN és JUTÁNYOS ÁRON
mindennemű

N Y O M D A I  i  i  N I Á I  A  f .
R A K T Á R O N  T A R T

O Z N I M J I  I I O U T  .41 T  V  Á  U ' O f i  A  T
úgyszintén

k ö t e l e z v é n y e k e t  é s  ü g y v é d i  m e g h a t a l m a z á s o k a t .

Ü z l e t h e l y i s é g :  Baján, a Bódog-téren, ^pp® (&
[ V j  v ;  ( )  ?

Nj ümaU)tt Mnaj Lajos kbujvDjoiudájábaii ilajáű


