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Egész évre . . . 5 frt — kr.
Fél r . . .  2 frt f)0 kr. 
Negyed „ . , . 1 fi t 2ő kr.
Tanítóknak egy évre 3 fi t — kr.

H ird e tések
a lügju lányosabban számíttatnak.
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Megjeleli minden vasárnap.
v e g y e s  t a r t a l m ú h t r . i l a p

S z e rk e s z tő sé g
a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők:
r h ii m-u I c z u  42. hzú in.

Kifizetési pénzek és hirdetési 
Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
-♦SOK*®-

E g  y o s s /. íi m  á  r  .1 s ]i r . Kézl!■;((I(K nem adatnak vissza.

Némely vidéki ellenzéki lapban meg
jelent irányzatos insinuatiéval szem
ben fel vagyunk hatalmazva annak 
kijelentésére, hogy Jankovich Aurél 
főispán ur ö méltósága, a Kieyerl-féle 
közlemény keletkezésébe és közzété
telébe sem közvetlenül, sem közvetve 
be nem fo lyt; hogy annak szerzőjével 
soha semminemű magánügyben nem 
érintkezett; hogy a röpiratról csak 
akkor nyert tudomást, mikor az már 
közkézen forgott; hogy ezen ügy to
vábbi fejleményére sem folyt be és 
hogy arról, vájjon egyáltalán áilott-e 
vagy áll-e valaki Kiegerl háta mögött 
tudomása sem nem volt, sem jelenleg 
nincsen.

Buja váron törvényhatósá
gának közgyűlése

1884. január hó 17.

Jankovich Aurél főispán ur ő mél
tósága d. u. fél 4 órakor megnyitja az 
illést, üdvözölvén a bizottsági tagokat.

A napirend elolt Tury Mátyás volt 
tiszti ügyész szollal fel, s előadja, hogy 
a szervezkedési szabályrendelet felsőbb 
jóváhagyása után állásáról lemondott, s 
miután az újra szervezett ügyészi állás 
uak elnyeréséért nem pályázott, mint 
tisztiügyósz a közönségtől búcsút vosz, 
meleg hangon köszöni meg az iránta ta
núsított vonzalmat, bizalm at; végül ő 
méltóságának mond köszönetét, kiemelvén 
annak kiváló érdemeit a város iránt, s 
azon óhajának ad kifejezést, hogy ő mél
tósága hosszú évek során át legyen bölcs 
vezetője a köziig) éknek, hogy ez által a 
város az anyagi és szellemi haladásnak 
magaslatára emeltessék. Az éljenzés után 
Milássevits Márton indítványára a távozó 
Ügyész működése felett jkönyvi elismerés 
szavaztatott meg.

1. Drescher Ede polgármester kér 
türelmet, hogy évi jelentését felolvassa, 
mire főispán ur azt jegyezte meg, hogy
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TÁRCSA.
Levél egy jóakarómhoz.

Bár soha sem vettem bátorságot, Neked irni 
Vedd kegyesen tisztelt Főnök ezen sorokat! 

Olvasd most c szerény levelet, mit a hála sugall, s nem 
Aljas hizelgés s holmi haszonra Icsés.

Kérlek azért szeretett Főnök, hogy léire no értsél!
Kngcm a hála vezet irni ezen levelet.

Áldott szivjóság, vendégszeretet — te erényid . ..
Kedvelné tettek rég a vidéken ezek.

Nyájas készséggel fogadul engem s az öcsémet 
llészüniíiöl mostan légyen azért köszönet 

lm koszorút nyújtunk ma, midőn névUuncpcd üljük, 
Tiszta kívánságok képezik c koszorút.

Mint u derült égbolt oly felhőtlen legyen éltod, 
Drága egészséged meg ne zavarja honi 

ÁldásdÚ8 kezeit terjessze féléd ki az Isten,
Áldjon meg bőven Téged az éguek ITa!

Ilózsás jókedved so'se bántsa a bú, szomorúság , 
És a nehéz gondok terhe ne nyomja szived, 

C’sak boldog napokat láss és n lelki vidámság 
Menyei Nemtőként nyújtsa meg életedet. 

Ilsztendőiduek számát szaporítsa meg Isten, 
Kedves egészségben élj örömünkre soka. 

f.égy testvéridnek buzgó s jó főnöke boldog, 
poldog ez életben s boldog ez élet után. 

Legforróbb bálát mondunk mégegyszer a jókért : 
Élj szeretett Főnök számtalan éveken át.

Unja, 1884. január Ili.

jEgy nap Duna-Földvárait.
Hová lelkem egész hevével vágyott; 

— hol éltem delét és estéjét kívántam el
tölteni ; — mely a sorstól első keserű csa
lódásom okozójává n ndeltettél; de a hol a 
magyar becsületes burútság, ősi vendégsze
retet nemcsak híréből ismeretes; — hol 
oly kellemes órák. töltöttem c l : — sokszor 
em lékeim  reád kedves D. ta-F< ldvár.

tekintve a jelentés nagy terjedelmét, czél- 
szorii volna azt kinyomatui s a bizottsági 
Ingok között szétosztani, hogy annak ta
nulmányozása után a jövő közgyűlésen 
minden biz. tagnak módjában legyen ala
posul) hozzászólni.

Főispán ur ezen ajánlata Drescher 
Ede, Ladányi Mór, Bajai Péter, Milás- 
soviis Matton hozzászólásai után elfogad
tatott.

Polgármester előterjeszti jelentését 
a városi tisztviselők, kezelő hivatalnokok 
és szolgák jutalmaztatása iránt, — mely 
elfogadta tou.

Tiszti ügyészi állásnak választás ut
ján leendő betöltésénél lóispán ur ó mél
tósága előadja, hogy a kibocsájtott pá
lyázati felhívás hely télén szövegezése miatt 
a beadott folyamodványok későn érkeztek,, 
s összesen három egyén pályázott, kik 
közül egyik folyamodványát időközben 
vissza is V2iie; nehogy a határidő ér
telmezése miau. az ügy esetleges elinté
zése fel folyamodások által megtámadtas- 
sók, új határidő volna kitűzendő. Ezen 
értelemben szollal fel polgármester ur is, 
mondván, hogy a statútum pár rendel
kezésének módosítása után hiszi, hogy 
számosabb egyén fog pályázni, s olyanok, 
kiknek kezeibe nyugodtan tehető le a 
sok f> ntos ügy. A felszólalások alapján 
egy havi időre uj pályázat kihirdetése 
rendeltetett el. Csorba Ferenc biz. tag 
felkéri főispán urat, hogy miután a tö r
vényhatóság jelenleg ügyész nélkül van, 
pedig ügyészre minden köz-, tanács- és 
árvaszéki üléseken törvényszerűit szükség 
van. s miután a városnak számos folyó 
perei vannak, kívánatos lenne az ügyészi 
állásnak helyettesítés útján leendő betöl
tése, mely felszólalás u án főispán dr 
Tury Mátyás ügyvédet helyettes tiszti 
ügyészül k’meYőZit

Az 1883. évi X LV . t. ez. kihir
det tetett.

Olvastatott a m. k. belügyminiszter 
untak leirata, melyben értesíti a város

Eltörölhetlen emlékek kötuck hozzád a 
melyeket a szives vendéglátás és jó barátság 
véstek szivembe.

Ha regény iró volnék, köteteket tudnék 
irni gyönyörű fekvésed, igazi magyar lako
said, ősi jellemmel dicsekedő fiaidról; — fia 
költő volnék, egész füzéreket kötnék a ked
vességedről tanúskodó virágokból. De 
unt Írjak én, egyszerű tárezuiró, — kit tár
ozóiért. még sajtóperrel is fenyegetnek.

Igazán, nem vagyok tisztában magam
mal ; — pedig nem sürgetle k épen a nyom
dából, nem is szükségből r ok most tárczát: 
de lelkemeu akaró.; köp lyiteni, mert oly 
kiinondhatlanul jól esik arról irni, amihez 
valami kedves emlék kot.

Bizonyára lesznek olvasóim között, kik 
mosolyra vonják ajkaikat, s félig szánakozva, 
félig mosolyogva mondjak: „Szegény flótás 1“ 
- -  Azt fogjak talán hinni, hogy gyengéd 
reminisceutiák kötnek hozzád, talán épen egy 
k o s  á r.

Előre is biztosíthatok mindenkit, hogy 
nem úgy vau. Nem kevésbé komoly dolog 
ugyan, de ettől egészen eltérő szándékkal 
mentem én Földvárra, s töltöttem ott né
hány napot. Es ha valaki szavaimban mégis 
kételkednék, mondván : „Az nem lehet, hogy 
más őzéiből eltöltött egy-két nap, Tolna- 
megye egy szerény városkájában mélyebb 
nyomot hagyhatna valaki emlékében'* — 
hivatkozom mindazokra, kik ismerik e vá
rost, s kisebb-nugyobb ideig voltuk olt.

Tehát a szives vendéglátás, magyar jó 
barátság emlékei kötnek hozzád Duua-Föld- 
vf.r.

l'edig csak két-liárom napot töltöttem 
falaid közötti Mégis gyakran ujul fel em
lékemben ez idő, képzeletemben sokszor ott 
vagyok, sokszor elein újra át a már eltol 
tölt időt. - Legyen teliül a papíron is 
niegürökiive egy nap a néhány közül, hogy 
megismerhesse más is az oltani életet.

közönségét, hogy Milassevits Mártonnak 
felfulyamodványát, melyet, n kö/gy ülés
nek azm határozata ellen adott be, mi 
kor D n . clicr Ede polgármester részére 
a hatósági bizony ir vány kiadatott, 
hivatalból visszautasította. •— Tudomá
sul vétetett.

Olvastatott a in. k. In-liigyminisz 
temek .< irata, melyben értesíti a város 
közönséget, hogy a llm cli-íc e ház meg
vételét c sél zó határozatát meg nem erő- 
siti és j)alig azért, mert nincs kimutat- 
\a , hogy volna oly műszaki terv. mely 
a város szopj teszelc érdekében készült 
volna. • mert nem tartj i a varos anyagi 
érdekem.1. meg< gye--mek, Hogy egy ut- 
czai pon rendezésénél 7 —8 ezer forint 
fizettesse;. Rövid vita után elfogadtatott 
s tudomásul vétetett.

I'es Károly mérnök feiebbezése a 
tanácsi végzés ellen, elutasít tatott, mert 
a városi bérház liquidatiója körül telje
sített munkálatai 300 Írttal kellőleg 
díjazva vannak.

Polgármesteri és mérnöki jelentés a 
bécsi nemzetközi villamossági kiállítás
tól, egy bizottsághoz adatott ki.

Tanácsi javaslat a városi árvaház 
létesítése iránt kiadatott a szakosztálynak.

Tanácsi jelentés, hogy Tury Má
tyás t.. ügyészszel a perköltségek felett 
a liquidatio megtartatván, részére 500 
frt lenne kiutalvanyozandó ; szintén el
fogadtatott.

Hont megye átirata „a közjegyzői 
kényszer“ behozatala elleni feliratának 
pártolása iránt. Elfogadtatott,, s hason 
szellemű felterjesztés készítése s felter
jesztése elrendeltetett,

Rapits Julianna kérvénye végkielé
gítés iránt. Elhunyt férje évi fizetőjé
nek V3-a<i része megszavaztatott,

Olvastatott a belügyminisztérium le
irata, mely szerint a közgyűlésnek, két 
közigazgatási gyakornoki állás szervezé

sét kimondó határozatát helyesli, azt 
megerősíti. Tudomásul vétetett.

A kézbesítői állások véglegesitése 
kimondatott.

A gabnavásárlási rendszabály élénk 
vitát idézett fel, melyben számosán vet
tek részt, Veidingor Salamon, dr. Iváno- 
vits Pál, Dr, Ladányi Mór, Dr. Nikols- 
huiger Károly, Schőn Antal, Pap József, 
Drescher Ede. mire a tanácsi előterjesztés 
elfogadtatott.

Végül névszerinti szavazással elren
deltetett, hogy a gyámpénztári tőkék a 
bajai takarékpéuztárban helyeztessenek cl.

Főispán ur a jköuyv lti tel esi lésére 
10 tagot felkérvén, az ülést bezárja.
__ §.

B aja , 1884. január 14.
A „budapesti kereskedő ifjak társulata" 

nevében, Mihályi Ferencz ur, a társulat tit
kára az alábbi fölhívás közlésére kérte fel 
szerkesztőségünket. Felkért egyúttal, hogy 
az ügyhöz hozzászóljunk.

Mi az egyesülés elvének feltétlen ke- 
lyeslöi vagyunk, és ha nem léteznék váro
sunkban már két ifjúsági egylet, mi volnánk 
az elsők, kik egy tisztán kereskedelmi ifjú
sági egylet alakítását javasolnék.

Tagadhatatlan az, hogy a magyar ke
reskedői osztály a társadalomnak már is nem 
szégyenére, hanem ellenkezőleg büszkeségére 
vau. De tagadhatatlan az is, hogy a keres
kedői osztályban van gyökere nálunk a ger- 
manizmusoak. A társadalomnak nincs osztá
lya, mely inkább volna a németesítés vádjá
val illethető, mint a kereskedői osztály.

Magyar nyelven vitt társalgást ritka 
üzletben találunk ; de még a könyvek veze
tése is számtalan kereskedésben német nyel
ven történik, és — fájdalom, vannak még 
ellogult kereskedők kik a germán nyelvet a 
kereskedelem hivatalos nyelvéül tekintik.

Külünöseu ennek megszüntetése volna 
legszebb hivatása egy specziálisan k e r e s 
k e d ő  i f j ú s á g i  e g y l e t n e k  nálunk is.

Október 1-én este értem oda. Alig 
léptem ki a hajóból, már is közeledek a 
házhoz, hol a legszívesebb látásról bizonyos 
voltam. Elértem, csengetek. Az öreg Julián 
bátyánk egész hivatalos pontossággal kérdi 
ki az V — és csak midőn megmondtam, 
hogy Bajáról, akkor engedett be. Hosszas, 
magyar történeti képekkel díszített folyosókon 
mentünk keresztül, hogy az étteremhezéijüuk. 
A család néhány tagja még együtt volt, 
noha a vacsorának ideje rég elmúlt már. 
Beléptem s a család főjenek, kit akkor még 
nem volt szeroucsém ismerni, bemutattam 
magam.

Nemcsak azért mert földije voltam, de 
mert a vendégszeretet már természetévé vált, 
oly nyájassággal fogadod, atm engem őszin
tén mondom, meglepett. Ezután sorra kezet 
szorítottak velem a család többi már isme
rős tagjai .Szívélyes „Isten hozta" minden
felől. liögióu vacsorát hoztak számomra, 
mit — minő útról étkező bizony jó étvá
gyai el is költöttem. Es ezután csak győz
tem volna a feleletekkel. Hol a ház feje, hol 
a derék S/ylveszter föld int uram, hol h ked
ves Péter, ho* pedig a szeretet reméltó János 
tisztelt barátom uram intézett hozzám kér 
dósokét, tudakozódván a bajainkról. Így mú
lott gyorsan az idő. Alig vettük észre, hogy 
éjiéi felé jár. Még néhány szó, meleg koz- 
szorítás, és í'elkiséitek a számomra kijelelt 
szobába, hogy kinyugodhossam az ut fára
dalmait.

Másnap korán keltünk, inért a család 
B/.üretet tartott, s mi már az este megálla
podtunk r.bi>an, hogy lehetőleg korán me
gyünk ki

Még ii.'Mii volt 9 óra, a mint útnak 
indultunk. F lel a család iljusága, a békés test
vérek, utánuk én és a kedves Péter bátyánk. 
A család nagyrabecsült K je csak valamivel 
később pólóiéit, tSyl veszte r ura in báty Aliinak 
pedig ott lton kelle maradi a, mert ha a 
házfó elmegy, ií helyettesíti, és ily-r ior 
„massza dolga" szokat .'uni. János ba.»inik

szintén akadályozva volt, tehát ó is otthon 
maradt.

Duna-Földvár még nincs kikövezve, 
és mivel az éjszaka szinte szakadt az eső, 
volt alkalmam a jó hazai földből készült sár
ban tipegni végig a „fÖ-utczáu“. De föl se 
vettem ez t; pedig lakk czipö szorította a 
lábaimat. A mint kiértünk a városból, a szép 
tájék egészen lekötötte figyelmemet, lvise 
rom, daczára dogmatikus természetének, el
ragadtatással beszélt a vidék jó borairól és 
előre számitgatta már a termés mennyi
ségét.

így értünk ki mintegy fél órai gyalo
golás után a szőlőbe, hol már serényen dol
goztak a munkások. A kis házikóban könnyí
tettünk magunkon annyiban, hogy felső 
kabataiukut szegre akasztottuk, s megittuuk 
egy-egy pohár jo friss vizet. Ezután nagy 
szakértelemre valló pontossággal mutogatta 
meg l’eter bátyám a házikó rejtett helyeit.

A szűk szoba falai sűrűn vannak aggat
va képekkel, melyekből egy különösen kivál 
nagysága és sajátságos kerete által. Erre 
hívta fel az én figyelmemet barátom uram 
is; karon fogott, és másik kezével a kép 
rámájához nyúlt, miutba leveuui akarná, — 
nem vette le. hanem - legnagyobb megle
petésemre — egy a kép rámájául szolgaló 
ajtót nyitott tel, mely a leghelyesebb éléstárt 
rej;egette. Ismét tovább vezetett, egy kis 
asztalkához, melyet fölemelve kis piucz.t 
láttam magam alatt. Nem tarthattam vissza 
meglepetésem önkénytelcu felkiáltását; kala
uzom arczán pedig megelégedett mosoly ült.

Meg mi ezeket szomlélgettük, megjött 
a családfő is. A legnagy obb szívességgel kö
szöntött, és bizonyos örömmel mutatgattu 
rakétát, u melyekkel a nupszámosnökct akar
ta megtréfálni. Ez ellen nekünk se volt ki- 
lógásunk, és segédkezét is nyújtottunk neki 
terve kiviteléhez. Csakhogy ez nem a leg
jobban kart sikerülni, minek oka a „békák" 
rosszaságában rejlett.

Csevegniük, trpíálództuuk, míg egyeiqn



Azonban nálunk Baján, a körülmények 
nem engedik, hogy még egy ifjusági-ogyloti 
kereskedői ifjúságból alakuljon.

Az általános jellegű iljusági-egylet lúg
jai úgyis, talán kivétel nélkül kereskedőkből 
AH, nem szükséges, és ti ikailag lehetetlen 
is tehát, hogy ezenkívül még egy létesüljön, 
mert az csak ennek feloszlásával történ
hetnék.

Hogy ez kikerültessék, ajánljuk a hely
beli általános ifjúsági egylet t. választmányá
nak, az alábbi felhívást ügyeimébe és szeret
nék, hogy ha a testvér egyletekkel kezet 
jogva erejéhez képest oda hatna, hogy a 
kereskedői osztály legalább a jövőben ma 
gyár legyen.

f e l h í v á s
Magyarország kereskedelmi Ifjúságához.

Tisztelt kartársak !
Azon óhaj által vezetve, hogy a hazai 

kereskedelmi ifjúság szellemi művelődését s 
ezzel egybefiiggöleg a kereskedelmi osztály
nak társadalmi emelkedését tőlünk telhető 
módou elősegítsük:

Felhívjuk hazánk kereskedelmi ifjusú- 
gát, hogy azok, kik oly városokban vannak 
alkalmazásban, hol legalább 50—100 keres
kedősegéd vau, egyesüljenek és társulatot, 
egyletet alakítsanak azon czélból, hogy ön
képzés s társas összejövetelek által a keres
kedelmi tudományokat, úgy a kereskedőtől 
okvetlenül megkívánható magasabb művelt
séget ezen utón lehetőleg elsajátíthassák.

Az igy megalakult társulatok egyesül
jenek egy Budapesten felállítandó központi 
szövetkezettel, hogy ezáltal ne csak a saját 
körükben előforduló intézmények, hunéin a 
kereskedő ifjúságot érdeklő minden ügyek, 
az országban létező kereskedő ifjúság tekin
télyes számához méltóan, a központból nyer
jenek elintézést.

Felkérjük tehát különösen a kereskedő 
főnök urakat, szíveskedjenek a kereskedelmi 
osztály társadalmi tekintélyének növelése, 
segédeik kiképzése s a kereskedelem magya
rosodása érdekében ezen ügyet pártolólag 
kezükbe venni, a városukban létező keres
kedelmi szakférfiakat és tanerőket részünkre 
megnyerni és a kereskedelmi ifjúságot ily
nemű egyesülésre buzdítani, hogy igy mielőbb 
elérhessük azon időt, hogy hazánk kereske
dői a külföldiekkel a versenyt kiállhassák, 
a társadalomban az öt megillető helyet mél
tán elfoglalva, édes hazánk felvirágozását 
tőlünk telhetöíeg elősegítsük!

Egyúttal ielhivjuk az alaku’ó s a már 
fenálló rokonegyleteket, hogy az egylet vagy 
társulat hivatalos czimét s alapszabályainak 
egy példányát a „budapesti kereskedő ifjak 
társulata titkárságához" (Budapest, Gizellától-
2. sz.) mielőbb beküldeni szíveskedjenek.

A budapesti és debreczeni kereskedő ifjak 
társulatának közös értekezlete.

A bajai magyar kir. postahivataltól.

Értesítés.
A nagyméltóságu m. kir. közmunka- és közle

kedési Minisztériumnak m. év deczember hó 17-éu 
36,590. sz. alatt kelt magas leirata szerint lö»4. év

csak házigazdám elérkezettnek látta az időt, 
arra nézve, hogy „mármost lássunk utánna. 
hogy mit fogunk enm.“

Magyar szokás szerint szüreti ebédet 
kellett készíteni, a minek fökelleke pedig a 
paprikás. És ennek készítésében mester a 
házigazdám. Húst és más szükség* seket 
hazulról hozott bőven a Náczi, és nem ma- 
tadt egyébb hátra, mint azt megfőzni.

Nosza hamar kajlant ásni, — volt a 
családfő első reudelete. „Olyan paprikást 
íözüuk, hogy még az ujját is megnyalja 
utánna mindenki." Megvallom, nem kevéssé 
kétkedtem szakácsmüvészetében. De amint 
láttam, hogy mily eredetiséggel, mily gya
korlatiassággal aprította a hagymát, túllőtte 
a bográcsba a vizet, sózta, paprikázta a főni 
kezdett eledelt, levettem kalapomat előtte, 
és — hatalmas étvágyat kaptam.

Közel járt az idő már délre, én Péter 
bátyámmal egyetemben nagyon is érezni 
kezdtük ezt. De a levágott birka már meg
lehetősen tisztes kort érhetett el, semmike- 
pen sem akart pubulni. Kedves szakácsunk 
egyre biztatott, hogy „mindjárt jó lesz, csak 
kicsit várjanak még" - és nagy örömmel 
uioudogatta, hogy „de nézzék csak, milyen 
szép színe van !.“ — Nehéz szívvel néztük 
mi a szint, de testünknek egy másik része 
inkább és pedig jogosan annak ize után só
várgott.

Mit tehettünk mást, lehevercdtüuk a 
felszáradt fűre, és versenyeztünk a füstkari
kák készítésében.

Egyszerre csak néhány alak tűni!; fel 
a láthatáron. Péter bátyám egyet fordul és 
bizalmasan mondja, hogy a Gy űriek. Már 
előbb halottam Gyuri bácsiról említést tenni, 
és igy kíváncsisággal néztem a jövevények 
elé Amint közelelib jöttek, és arc/.uk kive
hető volt, bemutatta bátyám uram Gyuri 
bácsit, annak fiait és unokáit. — Eredeti 
ember ez a Gyuri bácsi. Foglalkozásra néz
ve czigány muzsikus, * s „szabadalmazott or
gona-nyomó." Igen öreg emberf ha fnip

jannár hó 16. tói az áruforgalmi statlstikn a postai 
csomagokra is kitorjesztetik.

Kelkóreiik tehát a t. közönség, miszerint az 
Ausztriába, küllőidre, és a megszállott tartományokba 
szóló szállítmányoknál a t a r t a l m a t  tüzetesen 
még pedig a postahivatalban kifüggesztett kimutatás
ban felsorolt műszavak szerint megjelölni szívesked
jenek.

Az említett országokból beérkezett küldemé
nyek hasonló eljárás alá esnek, melyek tartalmáról 
a postahivatal fog meggyőződni, kétely esetén a eso- 
inagok hivatalosiui lógnak felbontatni.

Haján, 18H4. jauuár hó 15-én.
M a n k ó id  I s tv á n , 

postahivatali főnök.

Történeti apróságok.
Midőn IV. Frigyes - Vilmos a porosz trón

ra lépett, azt kérdő egy napon barátjától és 
tanítójától, liumbold Sándortól: „Szeretném 
tudni, mint vélekedik felőlem a nép; s mit vár 
uralkodásom tól— liumbold azt válaszold 
neki, hogy a nép szereti öt; csak némelyek 
Jélnek, hogy a nemességet nagyon is oltalmazni 
fogja. — „Tévednek ! -mondói gyorsan Vil
mos. Mint trónörökös az első nemes vol
tam, és annak kellett is lennem; — ma azon
ban az első polgár vagyok !“

II. Frigyes, porosz király igy szólt egy 
ízben egy püspökhöz, (kitől jövedelmének két
harmada elvetetett) : „Az ön köpenye alatt re
mélhetek a paradicsomba juthatni11. „Nehezen 
fog az menni — válaszold a püspök, -  Jel- 
séged nagyon megnyirbálta köpönyemet",

Ugyanez meglepetve kiáltott fel, amint 
a kamara pénzügyi osztályának személyzetét 
megpillantó: „Istenem! mennyi számoló, — 
Newton, ki az eget és f  öldet felszámold, egyet
len segéddel se bírt /“

Kijelentem, hogy Kigerl János urnnk 
nyilatkozataihoz adatokat nem adtam, köz
leményeinek közzétételébe be nem folytam, 
süt azoknak megjelenéséről tudomásom se volt. 

Baja, 1884. január 18-án.
Dr. Ivánovits Pál.

Olay Lajosnak Kigerl János elleni saj
tóperében panaszosnak a sajtóbiróság előtt 
reám vonatkozólag tett nyilatkozata folytán 
kijelentem, hogy én Kigerl János röpiratálioz 
adatokat nem szolgáltattam és annak kelet
kezése vagy szerkesztésébe be nem folytam.

Baján, 1884. január 18.
Drescher Ede.

Különfélék.
— l)r. P latz Bonifác/, u bajai fö- 

gymuasium tanára „Az ember eredése, faji 
egysége és kora“ czimmel 25 nyomtatott ivre 
terjedő tanulmányt ad ki, mely foglalkozni 
fog csaknem, az összes idevágó irodalmi mü
vekkel. — Ara 2 írtra van szabva, s ez év 
májushó elején fog megjelenni. Előfizetések 
szerzőhöz Bajára küldendők február közepéig.

— A bajul kereskedelmi és ipar bank 
az árvaház alapjára 75 frtot, a szegényház 
és kereskedelmi iskola javára 25—25 frtot 
szavazott meg.

— az Izr. mlcgylcf e hó 80-án ft 
„Nemzeti Szálloda" lánczterméhen tánezfü 
/érkét rendez.

-  Közgyűlések. A helybeli szerb hit
község í. lui 8 án tartott közgyűlésén a hit
község gondnokául Osztóira Simeon városi 
levőit .írnokot és t. tanácsnokot választotta 
meg. \z ipái társulat elnöke újólag Pin
tér Fercncz lett, alclnökké Leopold János és 
pénztárossá Kruitsy József választattak, miud- 
kettö szintén újra.

Guruéval herczegurli alig tette be 
a lábát, már is suli család békéjét, zavarta 
meg. A leány akar, a mama nem ellenzi 
épen, de a papa hatalmasan tiltakozik elle
ne, mert - sokba kerül az a haszontalan 
súg. Pedig ha meggondolnák azok a 
papák, hogy volt ám idő, amikor ók se 
ismertek semmi akadályt mi Daruéval urfi 
környezetétől visszatarthatta volna őket, úgy 
bizonyára nem házsártoskodnának annyira. 
- -  Na meg aztán be kell látniok, hogy az a 
sok pompás kirakat nem hagyhatja egész 
érintetlenül a fiatal lányokat. Egész tündér- 
kertet csináltak azok a kereskedők, annyi 
szép selyem, atlasz, csipke, szalag, virág, 
keztyii, pouíler meg Carnnval tudja mi van 
ott; jól illenék az az ö leányaik kecses tag
jaira. — Különben hisszük, hogy ellenkezé
sük csak tettetett.

A volt I. felső Járási községek 
jegyzői f. hó 9 én tartották Vnskuton érte
kezletüket, melyen egyhangúlag elhatározták, 
hogy a járás volt községei, e hó lG-nn fog
nak testületileg búcsút venni feledhetlen em
lékű szolgabirájoklól, Késmárky Béla és Kosa 
János uraktól; — az e járás uj községei 
pedig e hó 21-én fognak testületileg — a 
megmaradottakkal egyetemben — tisztelegni 
érdem teljes uj szolgaidrajóknál, Latinovits 
Gyula és Scultéty László ti), szolgabiró urak
nál, mely tisztelgést — mint halljuk — a 
„Bárány" szálló dísztermében bankett követi.

* M egyei h írek  A zom  b o r i színházat Tóth 
Béla szinignzg. kivette. — Zomhorliól három úri ember 
átrándult Apátiáim, hogy a ködizzás néven ismert 
szép esti pirt a m á s i k  o l d a l r ó l  megtekinthes
sék ; nem lévén megelégedve azzal, hogy csak Zöm
kor felől láthassak. (Ila a „Bácska" e hire való, úgy 
ott igen derék „úri* emberek lehetnek.) S z a b a d k a  
város helyettes polgármesterévé a főispán l ’ertich 
Mihály főkapitányt nevezte ki. — Szabadkán Joó 
Ödön birtokos eltűnt. — A szabadkai ügyvédi ka
mara tisztújító közgyűlési határnapja újólag jan. 
27-re tűzetett ki. — A szabdkai rom. kath. teme
tőben kísértet tartózkodik, mely a szomszédházak 
lakóit nem csak ijesztgeti, de baromfiait ilyenkor el 
is lopja. A rendőrség már intézkedett a tolvaj szel
lem ártalmatlanná tétele iránt — A z  ú j v i d é k i  
szerb nő-egylet ez év augusztus havában Újvidéken 
a szerb nép és niüipar tárgyaiból női kózmö-ipar- 
kiállitást szándékozik rendezni. — Újvidéken vadász
egylet alakult. — Az újvidéki tűzoltók bálja febr. 
2-án leend. — Z e u t á n Zsarkó Antal elnöklete 
alatt „Gazdakör" alakult. — T o p o l y a  község 
Jegyzője: Lakatos Lipót elhunyt. — B á c s - F ö ld -  
v á r  gyógyszertárt kap. — P a  c s é r  községe enge
délyért folyamodott kél országos vásár tartbatása 
iránt. — Uj S o ó v é  ref. egyháztanácsa S z á s z  
K á r o l y  t kívánja superintendensül. — Zentán az 
országgyűlési képviselő választás e hó 30-án lesz.

Lnkadulom bolyéit temetés. Duna- 
szekcsői lakos Teibert István, 23 éves kő
műves, a duna-szekcsői fiatal iparosok pél
dányképe a napokban egybekclési fiunepélyét

saját szájából hallom, el se hittem volna 
talán, hogy 23 gyermeke van, melyek mind 
élnek ; nemcsak unokái, de dédunokái vannak 
inár. Fiaiból és unokáiból egy „czigány-bau- 
dát" állított ki. Nagyon szereti házigazdán
kat, és az egész családot már régóta, és 
soha sem mulasztotta el szüret napján ki
fáradni, hogy egyet kettőt játszón.

Tiszteletteljes távolságban felállítá te
hát a zenekart; taktusra levettek a kalapju
kat, és köszöntek, és azutáu rákezdték a 
királyi család egy tagja által állítólag má
sodik nemzeti indulónak nevezett nótát, a 
melynek szövege úgy végződik, hogy 

„Zikczeno, zak ezen e.............. “

(Megjegyzem, hogy ez D.-Földvárit 
annak idején egyike a legki dvdtehb dalok
nak volt.) Még néhány darabot játszották 
ezután, es illő jutalmazás után tovább men
tek ismét.

Ez alatt lett vo'na ideje a bográcsban 
levő húsnak főni, de az csak nem akart pu- 
hulni, miért is türelmét szintén elvesztett 
házigazdám kiadta a jelszót, hogy „kanálra, 
villára!“

Kimondhíitlan örömmel keltünk fel fek
helyünkről, és lázas sietséggel foglaltunk he
lyet a pongyolán terített asztal körül. - 
Hogy mily étvágygyal bírtunk, és mint ízlett 
a paprikás, ezt int gczáfolhatlanul igazolta a 
bogrács, amely rövid perczek alatt —■ da 
czára nagy terjedelmének — kiürült. A 
húst ugyan valamennyien meghngytuk, de a 
leve utau csakugyan megnyaltuk szánk szé
lét. Nem mulaszthatom el, e helyütt 
is tisztelt és kedves házigazdáin ügyességét 
a paprikás főzés terén elismerni.

Paprikás után káposztás rétesnek kel
lett volna következni; ez azonban otthon 
készült, és úgy egészben küldetett ki. Tü
relmünk nem volt a szétvagdaláshoz, habo 
zás nélkül követtük tehát házigazdám példá
ját, ki pőre kézzel szakilott magának le egy 
hatalmas darabot.

Hogy mindez meg ne ártson, el nem 
mulaszthattuk jó féle borokkal lekisértetni.

De már ezután Péter bátyáin akart 
kitenni magáért. Egész komolyan felkeli, 
megtörli száját és igy kezdi beszédét : Don- 
fekt.röl én gondoskodtam ! — Kiment a sza
badba, hol a katlan ásva volt. Kevés pillanat 
múlva ismét bejött és elfoglalva helyét igy 
fejezte he megkezdett dikcziój.il ; „Itt van!" 
— s ezzel néhány szépen sült I umplit. tett 
az usHalra. Ju iziit kaczagtunk c sikerült 
élez lelett, és kellő apelitussal el is fogyasz
tottuk.

A munkások ismét letértek a paszták
hoz ; mi pedig víg beszélgetés és gyakori 
pobárkoczintásokkal töltöttük az időt. Nem
sokára megszaporodtunk egynéhánnyi I , a 
szomszéd szőlőtulajdonosok személyében. Ki 
nem fogytunk a tréfából, és azt se vettük 
észre, bogy mily gyorsan halad az idő. Egy
szerre csak hatalmas zápor zavarta meg a 
szüret elüket, kik egymást ellökve szaladtak 
fel a sátorszerii lugasok alá, hol a legkedé- 
lyesebb tánezinulatságot rögtönözték maguk 
között, az odajött két inuzsikusgyerek ze
néje mellett.

A zápor csakhamar elmúlt, és újra a 
munkához láttak. Mi pedig nem hagytuk 
magunkat zavarni r kis incidenstől kedélyes 
mulatságunkban, hanem folytattuk egész sö
tét estig ; később uj vendég érkezeit, és 
pedig Sylveszter uram bátyáin fivére, ki a 
mulatságnak és poharazásnak csak olyan 
ellensége volt — mint mi.

Egy víg emberrel innét megszaporodva, 
ültünk az egy szál faggyú gyertya világos
sága körül, inig csak öreg este m m lett.

„De már most csuk haza kellene men
tiünk" — indítványozta szívélyes házigaz
dám. „Otthon vár a vacsora."

Nem volt kifogásunk ellene, csakhogy 
az nem ment ám olyan gyorsan. A szoká
sos áldás ív ások után végre mégis csuk út
nak indultunk az egyiptomi sötétségben.

A menetet Peter bátyám és en nyitót-

akarta megtartani. A sors azonban nem úgy
határozta. Nevnztt fiatal ember atyjával e hó 
4 én bizonyos K. polgárnál kutat, ástak, a 
fiatat ember a kutlian volt, s midőn a tég
lákat a kútba ereszteni akarták, egy a nagy 
sajtárból kiesett s a kő a szegény fiatal em- 
bor fültövére esett, ki azonnal elájult és 
másnap este nagy kínok közt meghalt. Szülei 
— kinek ó egyetlen fiuk volt — és meny
asszonya vigasztulliatlanok. A temetés igazán 
nagyszerű volt, s/.áintalun koszorú ékítette a 
koporsót, 20U0 embernél több kisérte a 
gyászmenetet.

• I r o d a lo m . A Mchuor Vilmos budapesti könyv
kiadó vnllalatnlmii megjelenő „Képes Családi Lapok" 
ez évi Hi-ik füzete igen érdekes ós változatos tarta- 
lammal jelent inog. Ara egy füzetnek Ifi kr. -  
Ajánljuk közönségünk ügyeimébe és pártolásába.

1888. évi nem zetközi gyógyszeré
szeti k iá llítás  Becsben. - -  Ezeu szak- 
kiállijás bíráló bizottsága a legnagyobb ki
tüntetést — arany érmet — a nálunk is ál
talánosan kedvelt F e r e u c z J ó z s e f  
k c s e r i i v i  z u e k Ítélte meg. Ezeu hazai 
természetes ásványvízforrás már négyszer 
arany és érdem-érin kkel, és ö Felsége leg- 
magasl) elismerésével tüutettetett ki. A ki
tűnő gyógyhatású Ferencz József keserüv zet 
legmelegebben ajánlhatjuk. (Lásd a lnrdot- 
méuyt.)

A virágok káros hatása 
szobában.

A természet nagy háztartásában bár 
kedvetlenül, de mégis igen gyakran kell ta
pasztalnunk, hogy a föltétien tökéletesség 
bélyegét még azon termények sem hordják 
magukon, melyek vonzalmunkat bírják s 
melyek iránt a keblünkben ápo't szeretet, 
talán velüuk egykorú. Édes örömeinkhez a 
közéletben is úgyszólván mindig közei áll a 
fájdalom. S a szomorú tapasztalás igen 
gyakrau komoly hangon óv bennüuket a ve
szélytől s ha intő szavát figyelemre méltat
juk, be kell ismernünk, miszerint annak 
igaza van; ki hinné, hogy a legártatlanabb 
örömök élvezésében sem lehet a tapasztalást 
nélkülözni! Avagy lehet-e ártatlanabb és 
kedvesebb örömet gondolni annal, mit nekünk 
kertünkben saját kezűleg ápolt kegyenczeink, 
a virágok, szereznek ?! Én hiszem, hogy 
akik e kedves teimenyeket csak egyszer is 
tigyelmök tárgyává tevék, azoknak szive ál- 
tatok érintetlen uem maradhatott. — Nem 
egyszer hallottam, a v i r á g o k  k e d f e l ő -  
j é u e k s z i v e j ó. És ez nem is lehet más
ként. Nézzük bár az ártatlan kis gyermeket, 
mikép repdes a még minden rosztól ment 
szive örömében, lm virágot lát. S valóban, 
a boldog gyermekkori örömet, mit érzék, 
midőn játékszerem egy kis virág volt, most 
sokszor visszavarázsolnám ! De nem akarom 
magúmat elragadtatni engedni azon elősze
retetem által, melylyel irántok viseltetem ; 
mert hiszen épen e sorok czélja tisztelt ol
vasót figyelmeztetni, hogy gyakran a vonzó 
szép áleza alatt is gyilkos méreg lappang, 
mely veszéllyel fenyegeti egészségünket, sót 
életünket.

Szabad ég alatt, Istennek e nyílt temp
lomában, a mindig ünnepi öltönybeu díszelgő 
megannyi virág kellemes illatának vegyüléke 
üditőleg hat, reánk. Ha ezzel azonban meg
nőni elégszünk, hu kertünk díszeit szivtele

tűk meg. Éu ugyan soha haza nem találtam 
volna, de ö nagyon jártas volt már ez utón. 
Utánunk jöttek a többiek egy csoportot ké
pezve, s bár házigazdáin is közöttük volt s 
ö is igen jól tudta az utat, mégis Sylveszter 
urambátyáin fivére szüntelen kiáltotta utá
nunk cseh nyelven ('mért értette) „Pomali," 
„Obzor," ami magyarul Péter bátyám ma
gyarázata szerint, (ki szintén folyékonyau be
széli e nyelvet) annyit tesz; „lassau", „óva
tosan."

Megvallam, amily kellemes volt reggel 
a kisétálás, oly nehéz volt a hazameués. A 
délutáni záportól még higabbá lett ugyag- 
föld rendkívül nagy mértékben ragadott fé
nyes lakk topánjaimhoz. Jó időbe került, még 
elértük a paksi utczát, a mikor szomszédom 
könnyelműit lélekkel mondta „nincs már mesz- 
sze!“ Es csakugyan nem volt inár messze. 
Hálát adtam Istenemnek, hogy czipőstül 
hazajutni engedett.

Otthon már egybegyült a család az ét
teremben, s csuk reánk várlak még. Mi is 
csakhamar elfoglaltuk helyeinket, s jó izüeu 
ettünk és ittunk. A tréfálódzáa itt folytatást 
nyert, s a pezsgő jó kedv és jó bor szeretet
reméltó házigazdámat uem sokára elragadta, 
ki elemében bemutatta „boscoi" ismereteit. 
A jó szakács mellett az ügyes „Schwar/.kiwist- 
lei l“ volt szerencsém megismerni, ki képes 
bebizonyítani, ho.’y az embernek 11 ujja van, 
s más efféle rendkivüliségekct.

Hy eleven társalgás közben csakhamar 
elérkezett az éjfél, s mi, a nagy fáradozás 
után ürültünk, hogy egyszer kinyugodhatjuk 
magunkat. Elbúcsúztunk egymástól s nyugo
dalmas jó éjt kívánva szobáinkba tértünk.

így töltöttem én napjaimat Földvárit. 
Nem volt óra, perez, hogy ne tapasztaltuiu 
volna szives barátságát a családnak, melynek 
tagjai előzékeny jóakaratukkal ö.ök hálára 
kötelezlek. Felejthetetlen lesz rám nézve az 
ott töltött idő, melyből egy nujiot, úgy a



nill litipve bármily szép csokor alakjában 
asztalunkra halmozzuk ; ha túlzott szerété- 
tünktől inditatva azokat szabadságuktól meg
fosztjuk s virágedényckbcn dolgozó- vagy 
hálószobánk ablakaiba helyezzük: akkor mint
egy ellenünk esküdve mérget lehelnek éle
tű nkro.

Számos példával tudnók igazolni abbe
li állításunkat; hogy zárt helyen a növények 
kigőzölgése különösen a gyengébb idegzetü
nkre nézve szédítő és kábító hatást gyako
rolt. Van eset rá, hogy egy gyengébb uő 
barátnéja keblén levő jáczint szagától el
ájult.

Hogy a virágok szobában egészségünk
re nézve csukugyau káros hatásunk, arról 
mindenki meggyőződhetik, ha pl. tavaszi 
ibolyát, rózsát, nárcziszt vagy fehér liliomot 
hosszabb ideig üveg harang alatt ta r t ; ezt, 
hogy a küllcvegö behatásától megóvja, víz
zel telt tálczára kell helyezni; hu ezután a 
harang alatt kifejlődött gázba égő gyertyát 
viszeu, tapasztalni fogja, hogy az minden 
ismételt alkalommal elalszik ; vagy hogy az 
apró állatkák, melyekkel e veszélyes leget 
beszivnttuk, rögtön megfutnak.

lla a növények életműködésére egy 
futó pillanatot vetünk, azok kigőzölgésének 
ártalmasságát magunknak igen könnyen meg 
fogjuk magyarázhatni.

Mindenki előtt ismeretes ugyanis a 
növényeknek azon táplálkozása, mely szerint 
világos és nyílt térben a zöld leveleiken át 
magukba szilt körlégnek állományát alkotó 
részét, a szénsavat magukban megtaUják s 
azt szerveik segítségével uövéuy-testté dol
gozzák fel, innen van, hogy a növények tul- 
uyomólag széuenyböl állanak ; inig az állati 
életnek szükséges kellékét, az élenyt, kibo- 
csájtják, úgy szólváu kilélegzik.

Éjen át vagy elzárt iivcgliarang alatt 
a növények szénsavat nem vesznek fel; sőt 
a körlég éleuyének rajok gyakorolt hatá
sánál fogva az egész napou út belélegzettnek 
is egy részét elbocsájtják. S kísérletek azt 
igazolják, hogy minél több illő olajt tartal
maz valamely növény, annál nagyobb a sö
tétben elbocsátott szénsavnak mennyisége.

(Vége köv.)
Természetből: Virágji Dénes

Patkószögek.
F u v a r o s  (visszafordul az utashoz): Mit 

tesz az franczi&ul e l v e s z e t t ?
U t a s :  Perdu.
F u v a r o s :  No hát tojnsuram a mi ládánk 

is perdu.

Kínai jó kívánság. „Úgy kínozzon lelkiDmc- 
reted, mintha csak kifordított stlndisznó volna.“

A lustaság a test butasága, a butaság a szel
lem lustasága.

E g y i k :  Húrom napig nem voltara képes sem
mit sem nyelni; amint tegnap újra egy darab kenye
ret ettem, szinte hallottam, hogy lábaimon keresztül 
egész a talpamig ment az le.

*
M á s i k :  Ez még semmi 1 Én nyolez napig 

nem ettem semmit, s ma olyan üres vagyok, hogy 
akár keinenczecsőnek használhatnának.

Egy kiváncsi nő szerette volna a szivárvány 
másik felét látni.

hogy tehetségemből tellett, fönnebb leírtam. 
Hiszem, trend még alkalmam Duna Földvárra 
menni, s a kedves család szives vendéglátását 
akkora is reményiem. Fogadják ez után is 
forró üdvözletem. Adoldr.

A hó.
Ejnye mi lelt te mogorva 

Tél apó!
Azt akarjuk tudni, hogy hát 

Ilol a hó?
Fedd be földünk puha hóval 

Vastagon
Hogy örüljön, ki kinéz az 

Ablakon.

Adj havat már te mogorva 
Tél apó

M eit minekünk nagyon is kell 
Már a hó.

Hogy takarja s melegítse 
A magot,

Ha az ugyan még eddig ki 
Nem fagyott.

Tedd fehérré a vén földet 
Egészen,

Hogy ne legyen liiálm a 
Szán készen.

llad  röpüljön, mint villám a 
Fürge szán

CsengetyUszó mellett végig 
Az utczán.

Csak hulljatok bőven fehér 
llópelyhek

A gyermekek nektek hisz úgy 
Örülnek.

I.csr. hó-ember; hát még a sok 
Hó-golyó I

Lesz mulatság, csak legyen jó 
Nagy a hó.

Azért tehát te mogorva 
Tél apó

Csak havazzál! hadd legyen szép 
Nagy a hó.

Fedd be földünk puha hóval 
Vastagon

Had ürüljön, ki kiuéz az 
Ablakojj.

Egy gazdag kövér ur panaszkodott az orvos
nak, hogy elvesztette étvágyát. - O r v o s :  „Csak 
valami szegény ember ne találja meg, mert akkor 
három nap alatt halálba.

„Vizsgálja csak meg egyszer szemüvegemet, 
estefelé mindig duplán latok rajta.* — „Azt nem 
a sz em ü v eg  okozza, hauein a b o r o süveg.4

Csarnok.
Jlj tholoslni közlemények.

Petiscui után közli: M  ai.
Tekintsünk körül nyájas olvasók az 

úgynevezett ó világban, a kluszikus költőktől 
annyira magasztalt országban, hol a nép 
hite szerint istenek, istennők és hősök éltek 
és működtek az Olympustól kezdve le a föld 
hegyei, folyói, mezői és erdőiig, melyekben 
félistenek laktuk,úgymint: nyinpliák, múzsák, 
gratiák s. a. t.

1. Nymphák.
a  régi romaiak és görögök mindig 

munkás és termékeny képzelete minden me
zőt, berket, ligetet, bokrot, cserjét, erdőt, 
forrást, cseimelyt, folyót és tavat a felsőbb 
lények lakhelyének képzelt. Az ezen helye
ken lakó és mintegy ezen helyek felett ural
kodó felsőbb lények közös néven Nympháknak 
neveztettek a rómaiaktól és görögöktől, s 
körülbelül hasonlók voltak a mi mondáink 
és regéinkben nagy szerepet játszó tündérek
hez.

A nymphák az istenek és emberek kö
zötti lények Villának : félig istenek, félig 
emberek. Összekötetésben voltak az istenek
kel, velők társalogtak, de társalogtak az 
emberekkel is. Szeretettek és tisztel t ettek úgy 
hz istenektől mint az emberektől. Hatalmuk
ban állt magokat tetszésük szerint láthatókká 
vagy láthatatlanokká tenni és sok olyast is 
vittek véghez, miket megtenni csak az iste
neknek állott hatalmában. Ambróziát és nek 
tárt élveztek; folytonos ifjúságban vidáman 
és boldogan élve igen hosszú életük volt 
ugyan, de nem voltak halhatatlanok mint az 
istenek. A régi monda szerint rendkívüli 
esetekben az olympusi istenek gyűlésébe is 
bebocsátattak, de rendes lakóhelyük és mű
ködésük tere u magányos barlangok vagy a 
csendes völgyek voltuk, hol szőttek és fontak, 
fürödtek, kedves dalokat hangoztattak, tán- 
czoltak, vagy pedig az <> térülőtökön keresztül 
vonuló felsőbb isteneknek kísérőkul szolgál
tak. így Dianát (máskép Artemis) vadászatai 
bán segitetiék, Apollóval tréfáztak ; de a 
gúnyolódó és csintalan Szatyrral örökös harcz- 
ban éltek.

Az ókor legrégibb mondái tele s tele 
vannak a njmphák különféle tetteivel és a 
költők képzelete é'énkeu felhasználta őket. 
Különösen a görögök számtalan nymphát is
mertek, melyekben az emberek nagyobb része 
hitt sőt tisztelte is az által, hogy díszes ol
tárokat emelt nekik. Tisztelőtök különösen 
ott dívott, hol lakni vétek őket t. i. a fo
lyók mellett, a vizenyős rétek körül, az er
dőkben a begyek között. Különösen azon 
barlangok és üregek valónak nekik szentelve, 
melyeken csermely csörgedezett keresztül, 
vagy amelyeket dongó zsongó méhek töltöt
tek be. Tiszteletűkre templomot is emeltettek 
völgyekben és barlangok mellett, sőt a váro
sokban is, hol pompás épületek emeltettek 
részükre, melyekben menyegzők is tartattak. 
Áldozatul tej, olaj, bárány, vagy kecske mu
lattatott be a nympháknak, de bor sohasem.

A mi eredetüket illeti, különféle iste
nektől származtak, de legnagyobb részük Ju
piter és Themislöi származott, a nymphák 
között a legnevezetesebbek a következők:

a) Az erdők és Iák nymphái, a Drya 
dák és liamadryadák, kik ligetekben és er
dőkben laktak. Különösen Appollóval, Mer
kúrral és Pálinál szoktak játszani. Szatyi 
folytonosan üldözte őket; mint erős vudász- 
nok vagy pásztói nők is szoktak megjelenni.

b) Meliák vagy hegyi nymphák, kik 
azon hegységekről is melyekben laktak ne
veztettek, mint pl. az Ida-nymphák, Ida 
hegyéről, vagy Pelion-nyinpliák, l’eliou he
gyéről s. a. t.

c) Nupilák vagyis völgy nymphák, lak
tak az oly völgyekben, hol nyájak legelész
tek. Pán társaságában vígan és tréfázgatva 
futkosták be a h.gy. két és völgyeket, erdőket 
és mezőket. Köztük a legszebb Kurydike, 
ki mérges kígyó csípése folytán meghalt s 
kit minden nympha gyászolt.

d) Oceanidák, azaz Oceanus leányai, a 
folyók és palakok lakói. A patakok folyása 
szerint kapták nevüket is, úgy mint Primnó 
(annyi mint vízesés) a magasból lerohanó; 
Ilippo, gyorsan úszó ; Piexaura,a vízzel játszó: 
Kalipsza, az elrejtve úszó ; Uhudéin, a rózsa
bokrok között úszó s. a. t.

e) Najádok, vizi nymphák általában ; 
Jupiter leányai. Mindig Jupiter körül voltak. 
Nevök annyit jelent, mint a :  táplálók, mert 
a termékenység az ö adományuk volt. A há
zasságok isteneiként tisztelteitek.

f) Limnúdok, vagyis a mocsarak és 
lápok nymphai. Igen veszélyesek voltak, kik 
az-embereket énekük, vagy tettetett segély
kiáltások által közelükbe csalva, magokkal 
rántották a mélységbe.

g) Ilyadok, Atlasz és Aethra leányai és 
Ilyasz nővérei; mások szerint Ilyasz leányai. 
Midőn bátyjuk Ilyasz halála miatti bána
tokban, kit vadállat ölt meg, meghaltak, u 
csillagok közé helyeztettek ; ők azon 7 csil
lag, melyek a bikucsiliugzut fejét képezik.

Minden jelesebb nympha külön névvel 
b irt; a Naja lók, az erdei-nymphák, u ten
geri nymphák s a többiek sokszor együttesen 
is jelent k meg és egymást fölcserélve : az 
erdei-nymphák mint Najádok s viszont.

A nymphák mint erőteljes, de azért 
karcsú s iiju, csoda szépségű leányok ábrá
zoltattak. kezükben vagy körülöttük, foglal
kozásukat jelentő jelvényekkel.

(Folyt, köv
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Közgazdaság.
Budapesti értéktőzsde. ( K o r i t z 

A n t a l  és t á r s a ,  bank- és váltó-ház 
jelentése.) Budapest, január 11.

Az uj esztendő a tőzsdére nézve 
kedvező nuspitiumok között indult meg, 
mert a lefolyt héten rég nem tapasztalt 
liausseirái yzat uralkodott. A spekulátió 
örömmel tagadta meg az alkalmat a hely
zet kiaknázására és szívesen csatlakozott 
a hauBseáramlathoz, a melyet oly régóta 
nélkülözött. így történt, hogy a mozga
lom a fc játék papitoknál 10 12 írtra
menő emelkedést, a járadékoknál pedig 
jelentőket y javulást eredményezett. A 
kedvezőbb irányzatot ezúttal nem annyira 
politikai, mint inkább pénzügyi okok 
idézték e ő. Szó volt a hitelintézeti cso
port egy liuanczialis műveletéről, a bu
dapesti v .sut elsőbbségeinek p aczra ho 
zataláről, emlegették a konverziót is, 
bár nem gén adtak e hírnek hitelt és 
végül a lapirjáradéknak sikerült elhe
lyezése szintén buzditólag hatott. Mind
ezeknél a.'.ónban nagyobb befolyása volt. 
a bősége:.- pénzállásnak. A január szel- 
vénybeváJ ás következményei ezúttal nem 
maradtak el és különösen az elhelyezési 
papírok geti jó keresletnek örvendtek. 
K itűnt e : , mint érintettük, az állampa
píroknál . zálogleveleknél és elsőbbsé
geknél.

A h ,t utolsó napjáu rcactio állott 
be és az árfolyamok hanyatlottak legma
gasabb á. áspoutjukról Ennek oka egy
részt a Inusset követni szokott nyere- 
ményrealw.ácziók voltak, másrészt a fő
rendiházi vitára való készülődések is 
befolyáso'ák a tőzsdét. Mindazonáltal 
a múlt h thez képest a tőzsde tetemes 
áremel kedéssel zátul.

Heti nap tar.
18S4. Január. (31 nap.)

[ Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csll törtök 
Péntek 
Szombat 
Vasárnap

A nap o heten
a tincs sz. 
Viiic./ü vt. 18 perezcz.rl
Koldoti UH z. ölj. no.
Tiniót pk. vt. 
Púi fordulása 
Polikárp pk. vt.

Jloldváltotiís : 
Utolsó négy. 
20-ikan 0 óraArany sz. s . János 29pkor reggel.

letkezéaének okait illetőleg, mint épen a 
e-áznál és kös/.vénynél. Ks ép ezért könnyen 
megfogható, hogy iiz orvosi tudomány, ne
münk e két gonosz ellensége ellen eddigelé 
oly keveset tehetett és majd minden gyógy
mód és gyógyszer (mint : fürdők, salicylsav, 
mindenféle bodörzsülés, köszvényvászou, vil
lamosság stl). stb.) ha pillanatnyi enyhülést, 
javulást eszközölt is, de maradandó sikert 
csak nagyon ritkán tudott felmutatni.

Nagyon valószínűnek koll tartanunk, 
hogy az e bajokban szenvedők határozott, 
hajlammal, dispositióval bírnak azok iránt, 
és hogy a betegség anyaga a vérben rejlik.

E nézetet osztja dr. Liebaut orvos-tu
dor s számos évig volt kórházi főorvos is, 
kinek -I*) éves orvosi gyakorlatában szám
talan alkalma volt, e nézete megerősítéséül, 
sokoldalú bizonyítékokat szerezni.

Az ő fölötte tanulságos s könnyen ért
hető népies előadásban irt füzetében („A 
regeneráló gyógymód stb.“ kapható Buda
pesten hampel féle könyvkereskedésben váczi- 
utcza 12. sz. a. 30 kron) a csúzról, kösz- 
vényről s ezzel rokon betegségekről kimen
tő .ejtegetéseket közöl s egyszersmind kije
löli azon utakat s eszközöket, a melyek 
szerint természetes és észszerű eljárással a 
vér megtisztítható s ujjáalkotbató, — ez 
lévén egyedüli módja annak, hogy bajaink
tól megszabaduljunk.

A szenvedők érdekében óhajtandó e 
könyvecskének minél szélesebb körben el- 
eltei'jedése.

Felelős szerkesztő:

0  S H l t  I! A l '  E  l i  E N C.

Kiívó, tlicn , collsÍTvek nagyban.

Ettlinger A. B. Hamburg,
világposta-szétküldés,

a jánlja az általán ismert, jutányos és jó minő
ségű áruit portoroentesen, csomagolással után

vétel mellett:
Kávé pr. 5 kilo=lÜ vámfont o. é. frt.
Rio, finom, erős . . . .  3.90 
Culm, zöldes erős . . . 4 . 7 5
Ccy'on, kékeszöld, erős . . . 5.20
A rany-java, különös finom, gyengéd 5.20 
(jyöngy-kávé, különös finom, zöldes 5.05 
Air. gyöngy-Mokka, valódi, tüzes 4.45 
Arab-Mokka, nemes, tüzes . . 7 20
Str.inbiil-kávé keverék . 4.70
Congo-ten, finom. pr. Kilo . . 2 30
Souchong-tea, finom . . . 3.50
Caaládi-tea, különös finom 4.—
D alikra (Ca\iár)Ia. hord. 4 Kil. tart. 7.50 
gyengén sózva ) hordokb. 2 „ „ 4.05

Tengeri rák, gyönge pr. 8 szelencz. 4 25 
Lnzncz, frissen főtt „ „ „ 4.25
Sarilinia, it 1'huile „ ,8/4 „ 4.70
Apetit-Sild, pikant „ 18 „ 7.60
Angolna, finom „ 8 „ 4.20
M arlianyclv, á l'/8 Kil. pr. 4 „ 8.10
Ajóka, valódi Brab. 2 Kil. tart. . 7.50
Matjen sósból (Hitringe) kit. 5 kil. tart. 2.60 
Sprotten, füstölt, fin. 2 Kil. tart. . 2.50
Jnniakai-Hiini, la. 4 Liter . 4.15

A múlt heti és mai árfolyamok közti 
különbség t kitünteti az aianti táblázat:

magy. hitel: észrény.
jau. 4. 
294.75

jan. 11. 
301-75

oszt. , 295.80 303.20
4 '/,-oi magy aranyjir. 88.(55 88.80
C*/,-os magy aranyjár 120.35 120.75
5*/,-ős ,  ’ lapirjár 8(1.10 86.40
oszt. magy. ailam vaiut 321.75 324- —
magy. leszáir. bank 87. - 88 25

,  dija rsjegy 1 1 3 .- 113- —
tiszai sorsjegy 111-25 111-50
ci. kir. ara ly 5-70 5-68
Napoleon’dor 9-58 9 58
váltó Londo ira 121.90 120 95

,  Parira 47. 47.95
„ Berlinre 59.25 5925

Szerkesztői válasz.
Nr. 21 Akármi lesz, jó lesz. Csak szeretném 

annak idejét. tudni, hegy magam mihez tartani 
tudjam.

Iliros V, Megkaptam ; ha időm engedi átolva
som. Ma esi.', itt-ott tekintettem be, de borzasztó 
hibákat tahi,tani. Különösen azt, hogy á helyett 
mindenütt a- t at ir, akar csak tót volna. Pedig mi 
kissé nagyon messze zcstUuk Zárvavarmegyitol.

Üzleti tudósítás.
Kilián, 188-1 január ld-áu.

Búza u j .......................................... 8.95
Zab .....................................6.25
Árpa .....................................6.75
Rozs u j .......................................... 7.10
Kukoticza..................................... 5.60
K ö le s .......................................... 6.—
Bab................................................. 8 . -
Az árak 100 kilogr. után.

A  c s ú z ró l  (R h e u m a ; s k ö sz -  
v é n y rő l .

A rideg évszakok közeledtével, a rossz 
időjárással együtt beköszöntőnek hozzánk a 
mi régi gyötrő bajaink, ahuruios bántaimak 
is, de különösen a csúzos s köszvényes fáj
dalmak.

Az emberiséget gyötrő bajok egyikénél 
seiu temek el annyira u nézetek, azok ke*

7891.
t.k. 1883:8Z-

Árverési hirdetmény!
A bajai kir. jbiróság mint tkvi. 

hatóság részéről X nnay  L a jo s  bajai 
lakos mint Pfeiffer Antalné Brigly Pau
lina engedményese végrehajtató kérelme 
folytán, B rig ly  J ó z s e f  végrehojtást 
szenvedő ellen a végrehajtási árverés 
1433 frt 33 kr tőke, ennek 1879. évi 
szept. 29-tól járó 6°/0 kamatai és össze- 
seu 15 frt 20 kr eddigi valamint 11 frt 
70 kr jelenlegi és a még felmerülendő 
költségek kielégítése végett az 1881. évi 
LX. t. ez. 144 és 146 §-a értelmében 
a szabadkai kir. törvényszék területén 
lévő a bajai 2398. számú tjkvben foglalt 
fele részben Brigly József másik fele 
részben Pásztory Endréné Brigly Hed
vig, Paul Károlyné Brigly Mimi, Pfeifler 
Brigly Paulina és Nánay Lajos nevén 
álló A. +. 2949. hr. sz 2 hold 543. 
□  öl nagyságú szőllőból Brigly Józsefet 
megillető 737 frt 50 kr. becsült birtok 
jutalékra ezennel elrendeltetik, és annak 
a keb. tkvi iroda helyiségében leendő 
megtartására határidőül 1 8 8 4 . évi 
M artin a  lió  8 -ik  n a p já n a k  dél
utáni 3  órája kitüzetik, mely alkalom- 
miual a jelzett ingatlan a kikiáltási 
áron alul is eladatui fog.

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

A kir. jbiróság mint telekkvi hatóság.
Baján, 1883. évi deczemberhó 22.

R á c z .
kir. járásbiró.
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