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H irdetések
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Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Náuay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
v eg y es  t a r t a l m a  ht tilap -*?<**-

Megjeleli minden vasárnap. K g y e s  s /, A m A r t 8 k r. Kéziratok nem adatnak vissza.

Közlekedési ügyünk.
Ölömmel constatáltuk több ízben, 

hogy hatóságunk az administratió terén 
dicsérendő buzgalmat fejt ki, kiemeltük, 
hogy a culturalis élet terén, üdvös in
tézmények létesítésén fáradozik, gondos
ságát sok irányban terjeszti ki, czélja, 
törekvése az, hogy a modern haladás 
tényezőit megteremtse.

.Nem volt szerencsénk megolvasni 
polgármester ur évi jelentését, úgy nem 
tudjuk, valjou közlekedési ügyünk múlt 
évi állapota miként jellegcztetik.

A közlekedési ügy fontossága azon
ban megérdemli, hogy az minden oldal
ról megvilágittassék.

Mint főként kereskedő és iparos 
városnak kétségtelenül nagy szüksége van 
jó , biztos, közlekedési utakra, melyek a 
behozatal és kivitel forgalmát elősegítik.

Az ipar és kereskedelem élénksé
gének feutartása teszik kötelességünkké, 
hogy oly utaiulc legyenek, melyek biz 
tosdanak az idők minden esélyeivel 
szemben.

A város, mint önálló, törvényható
ság, oly fekvéssel, oly határral bir, mely 
lehetővé teszi, hogy bizonyos programúi 
szigorú végrehajtása mellett, első rendű 
utakkal dicsekedhetünk.

Nem csak a megélhetés ösztöne 
kényszeríti jó utak készítésére, azoknak 
fen tartására a várost, hanem az anya 
megyének versenye is.

Tudva vau, hogy a megye déli ré
szeiben, a megyei adminisztratió első 
rendű müutakat készíttetett, azokat Zom- 
borbau, mint a megye főszékhelyén köz
pontosítja, s már ez által alsó-Bácska 
kereskedelmét, iparát magához vonja.

Tudva vau, hogy a közutakra vo- 
uatkozólag a megyei admiuisztrátio éj
szak Bácskára terjed most ki, igy szél
iében, hosszában oly erős kötelékkel fűzi

a központhoz a megyei községeket, hogy 
ezáltal sok helytől elvonja a kereskedési, 
el az ipart, s azt központosítani örekszik.

Mily deprimáló hatással lehet ez 
városunk keieskedelmére, iparára, egy 
példa felhúzásával feltüntethető.

Mielőtt az „Alföld-Fiumei" vasút 
kiépült, nem csak a felső és közép Bács
kának volt Baja piacza, hanem mélyen, 
alsó Bácskából is felkeresték azt, egy 
hetipiacz hatványozottan sűrűbb, népe
sebb volt, mint most bármily látogatott 
országos vásárunk.

Igaz, nem csupán ezen tényező ab- 
sorboálta tőlünk a kereskedelmet, igaz, 
hogy különösen azon körülmény, hogy az 
újabb időben számos község is nyert vá
sári engedélyeket, melyek szintén befo
lyással voltak és vannak hanyatlásunkra, 
de mégis kétségtelen, hogy az alföld
fiumei vasút ütött rajtunk oly mély se
bet, melyet begyógyítani képesek nem 
vagyunk, ez tett csonkává.

Valjuk meg, hogy admiuisztiationk 
ezen ágára nem fordítottunk eddig oly 
figyelmet, milyet kellett volna, s most, 
midőn újabb csapás fenyegeti lé térdekei
ket, a tán akaratlanul eléuk dobott kez- 
tyüt felvenni ucm csuk szükséges, hanem 
kötelesség is.

Általános panasz, hogy ut.aink az 
év csekély részének leszámításával, csak- 
uem járhatlauok, alig-alig gondol azokkal 
más, mint a teremtő jó isten, nyáron a 
homok, ősz-, tavaszkor pedig a feneket
len sár rémíti az lUrakelőt; s ha hoz- 
záveszszük, hogy pár év óta enyhe te
lünk vau, a kemény h deg, mint kövező 
erő is, elhagy bennünket, úgy ez év 
egész folyamán miserialis állapotokat lá
tunk.

Sok pénzbe kerülnek a jó utak, az 
kétségteleu, de hát a betegség, melyet 
kúrálnunk kell, oly komoly, oly acurt, 
hogy a gyógyítási költségektől visszari

adnunk .icra szabad, hisz életünket kell 
megvédi üuk.

Ez n állapotot tovább tűrni nem 
lehet, n ai szabad.

Mr át az ideje, hogy tervszerű mun
kálkodás állapíttassák meg, s a mint az 
útcsinál.>3 ideje beköszönt, a munkásság
nak is ' j  kell állania.

Ili ;zük, reményeljük, hogy ható
ságunk ,’zeu a téren is kifejti tapasztalt 
rauukáss ..gát.

A i idászuti jog bérbeadására vonatkozó 
közgyűlés: határozatát a belügyminiszter meg
semmisít .;tte és elrendelte annak újabb sza
bályszerű árverésen leendő bérbeadását.

A l.övezeti-bizottság e hó 22-én délután 
ülést tar ott. a melyben az idén teljesiteudő 
kövezései Borrendje állapíttatott meg. E sze
rint a k( ;;gyülésuek a következő utczák fog
nak kikö . jzésre ajánltatni: járdafektetésre 
a fürdő-, Jíigyó , újvilág-, kaszárnya-, zöldfa- 
galamb-, provália-, Bódog- és özvegy-utezák, 
valamint a nyerges utczai Bischoff-háztól a 
kis vásártéri Pendl házig; — a kocsiutak 
kövezésére az újvilág-, kaszárnya-, zöldfa- és 
fecske-utczák, a bikityi ut, a nyerges-utezai 
Latinovict-háztól a szegedi útig terjedő ut, és 
a szeged, és vaskuti utak kijavítása.

Szid), kir. Baja városában 1884-ik évi 
o r s z á g o s  v á s á r  o k a  következő időben 
fognak rí jgtartatni, és pedig :
1. Bálint eapi vásár február 10. és 11-én,
2. Sz. György-napi vásár ápril 20. és 21-éu,
3. Magdr.!ria-napi „ jul'us 20. és 21-én,
4. Máté Ds.pi „ szept. 21. és 22-én,
5. Miklós-napi „ nov. 30. és decz. i-én.

Baján, 1884. január 21.
Scheibner Gyula, 

főkapitány.

Az eskü az életben.
A székelyhídi „Érmellék" e czim 

alatt kitűnő tollal irt czikksorozatot ho
zott, melyet — mint nézeteinkkel telje
sen megegyezőt — egész terjedelmében 
átveszünk.

Naponta mind sűrűbben ostromolják 
azt, mi a dolgok természetes rendjével össze
függ. A materialisraus a magán úgy 
mint a közéletben, nem tű r meg semmit, 
mi álláspontjával összhaiigzásban nőm áll. 
Mit keretébe nem szoríthat, az ellen 
fegyvert ragad, és meg nem nyugszik, 
inig száműzi. így megtámadja furfang- 
jaival az esküt is, igyekezvén azt a 
nyilvános élet keretéből kiszorítani. Nem 
régen történt nem is nálunk, hogy bizo
nyos parlamentben, a vallási eskü eltör
lését inditványozák. Az indítvány nem 
talált ugyan kedvező fogadtatásra, de már 
maga azon körülmény, hogy mint indít
vány szerepelt, nevezetes jele az időnek. 
Nincs miért kételkedni többé arról sem, 
hogy a világ gondoskodni fog, miszerint 
az eskü a napi kérdések sorából le ne 
vétessék, mindaddig, inig szájize szerinti 
megoldást nyer.

Esküszünk akkor, mikor állításunk 
igazsága mellett az istent tanúbizonysá
gul hívjuk. Az eskünek az a rendelteté
se, hogy állításunk igazságát bizonyos 
tényleges dologra nézve megerősítse. Tény
leges állításunk igazságát ugyanis csak 
arról állapíthatjuk meg, ha tanunk an
nak igaz volta mellett kezeskedik. Ámde 
sokszor fordul elő eset az életben, mi
dőn tauut előállítani képesek nem va
gyunk. Ilyenkor van szükség az esküre, 
melybeu Istent hívjuk föl, hogy tanús
kodjék aunak igazsága m ellett, amit 
állítunk.

Világos, hogy amit állítunk, annak 
legerősebb igazolása épen abban rejlik, 
hogy istent tanúságul hívjuk. Az isten 
mindent tud. Ismeri a múltat, jelent és 
jövendőt, a szívnek legtitkosabb gondo
latát és legrejtetteb érzelmeit épen úgy, 
mint az ember benső akarat elhatározá
sát, azok őszinteségét vagy ravaszságát. 
Ezenkivül Istenhez, az ő föltétien igaz- 
mondóságánál fogva semmi hazugság vagy

T  Á M JB A .
Nem köll a német!

Elbeszélés, irta : B A K Á T  J Ó Z 8 E 1'.

Pölyhös Sanyi bátyúnk dühösen méri 
végig lépteivel a szobát. Balkezében hosszú 
szárú, ezüst kupakos pipája, jobbjában pedig 
az ö kedves logadott fiától kapott levél. 
Furcsa dolgok lehettek abban a levélben, hogy 
annyira vihették Sunyi bátyánkat, hogy még 
a pipa is kialudhatott kezében. Pedig hát 
még se volt valami különös abban a levél
ben. Sőt elenkezöleg. Sanyi bátyánk nagyre
ményű fogadott fia, Harcsa Bandi most sem 
irt mást, mint legutóbbi levelében. Mi lehe
tett tehat az a szörnyű dolog, a mi Sanyi 
bátyánkat kihozta sodrából ? Halljuk csak a 
levelet, s akkor megtudjuk az okot.

Aranyos Atyusom!
Igaz, hogy meg két hete sincs, hogy 

levéllel alkalmatlankodtam neked, de uem 
bírok elleutáilui szivemnek, mely parancsolja, 
hogy tudakozódjam drága egészséged felöl. 
Múltkori leveledbeu egészségi állapo.odról 
egy szót sem irtai, pedig tudhatod, hogy az 
inkább érdekel engem, mint ama dorgáló 
szavak, és tréfás fenyegetések, melyek kí
séretében küldted azt a pár loriutocskát. 
Kérlek tehát oszlasd el aggodalmamat néhány 
sor által, és kegyeskedj 15U Illőt küldeni, 
mert a múltkori 80 forint lelmeut a lakásra 
és élelemre, de teli ruhára már nem került. 
Bízva nemes szivedben bizton reményiem 
kérésem meghallgatását, s maradok

téged hőn szerető fiad 
Harcsa Endre.

Pölyhös Súudor agglegény volt s azon 
kívül vagy 800 hold löld és 2OO0 birka 
boldog tulajdonosa. Gyermekkorában a himlő 
nagyon telczitrazia az urczát, s az a czilra 
emlek örökre megmaradt rajta, llju koiabau 
egy szegény leáuyba szeretett, de ragyás 
arcza nem hódította meg a kis Erzsiké szi- 
VMikéjét. És különben Erzsiké maga is

foglya volt egy szegény de csinos ifjúuak 
Harcsa Bélának, sínek bogár szeme, s csinos 
bajsza többet nyomott Erzsiké latjában, mint 
a. ragyás Poiyüoa 2000 birkája s 800 hold 
löldje. Elmem ugyan Pölyhös háztüz nézni, 
de kitettek a szüret és Erzsiké nemsokára 
liurcsáné asszony lett.

A uu Polyhosünkuck azonban volt auuyi 
esze, és uem evett gyulafejeket s duellumra 
sem hívta meg szerencsésebb vetélytársát, 
mint u mostam kakasverü íijouczok, hanem 
hazameuve megnézte magul a tükörben, azu- 
táu fájdalmában keserűen felnevetett:

- - E l  is ment volna nmek a kis lúuy- 
nak az esze, ha belém szeretett voina.

Minthogy pedig Harcsának, mint alfele 
irnokocskauak uem igen volt mit aprítani a 
tejbe, es így keserves boldogsága várt Erzsi
kének, Pölyhös Sándor megszánta Erzsikét, 
kit még mindig szeretett cs feltette magú 
bán, hugy segíteni lóg rajia-

Be is aliuott egy szép napon Harcsához 
s szöröncaés jó napot kívánva egy-pár szóra 
kérte Harcsat. Midőn egyedül voltak Har
csavai jó szívvel koré ö le t:

— Jó Harcsa barátom nagy szükség
ben szenvedek, a melyből csak barátom uram 
segíthetne ki,

— Habár nem fogom lel, hogy mi do
logban lehetek hasznára barátom uramnak, 
de azért Ígérem, hogy a mit tehetek, szíve
sen megfogom tenni.

— Nincs tiszttartóm, tehát hü és meg
bízható embert keresi k,,kire az egész jószag 
kezelését bízhatom. Eu ismerem Harcsa 
urat s nugyou megnyugtatva erezuem magam 
ha birtokomat ily becsületes kezekre bízhat
nám Nem fogadna el tehát nálam a tiszttar
tói állást V

— Meglehet győződve uram, -  felolt 
meglepetve llurcsu, hogy nagyon Bziveseu 
eleget lennék kérésének, sőt valóságos lsten- 
fuUás volna rám uézve, ha ajánlatai elfogad
hatnám, de Pölyhös uram tudja, hogy a gaz- 
üuszuthoz nem igen ért jk es így tiszta lelki- 
ismerettel uem is szabud elfogadnom nemes 
ajánlatát.

lia ciuk ez a kifogása, úgy adja ide ke
zét bátran. A mily ügyes embernek ismerem, 
meg vagyok győződve, hogy csakhamar meg
szerzi magának a szükséges ismereteket és 
gyakorlatot. Ha csalatkozom, úgy magam le
szek az oki. Most már minden áron kívánom, 
hogy kérésembe beleegyezzen, szólt jószívű 
mosolylyal Pölyhös — barátságos erélylyel 
Harcsa kezét igyekezvén megragadni.

— Nyújtsa már ide kezét, igy n i! — 
szólt végre, midőn Harcsa engedve a gyengéd 
erőszaknak, odauyujtá kezét, tehát bírom 
szavát. Jövő hó elején már behurczolkodhat a 
tiszttartói lakásba.

— Pölyhös ur nagyon jószivü irántam, 
— moudá Harcsa, nagyon sajnálnám, ha csa
latkoznék bennem.

— Ilallgassou már erről. Iukább kös
sük ki a feltételeket.

Nagyon humar kiegyeztek egymással, 
mert a jószivü Pölyhös, kit csak azon czél ve
zetett, hogy egykor szeretett Erzsikéjét jobb 
anyagi viszonyok kOzé helyezze, mindent szí
vesen megadott. Midőn belépett Eizsike, igy 
szolitá meg ót férje.

— Erzsikéül gondold csak, mily szeren
cse ért bennünket. Akarva uem akarva Pöly
hös ur tiszttartója lettem. Gondoltad-e valaha, 
hogy tiszttartóué válik belőled ?

— Isten áldja meg jó szivét Pölyhös ur, 
szólt megindulva Erzsiké. Tudom, hogy meg
bocsátott nekem, de . . .

— Hagyjuk azt, ami elmúlt. Magam is 
beláttam, hogy uem vagyok férjuek való, mert 
nincs az a leány, ki belém szerethetne. Aki 
pedig mégis nőül jönne hozzám, az csak va- 
uomra vetette szemét; az olyan meg nekem 
uem kell. Legjobb lesz feleség uélkiil lennem.

Kevesen lesznek, kik az ily esetet, mint 
a milyent nőst hallottunk, lehetőnek tartják, 
de goudolják meg, hogy elbeszélésem tárgyát 
meg a hurminczas évekből vettem, midőn még 
neui volt t-zokásbuu, mini most a „péuzházus- 
Hag“. Az akkori idők emberei még vallásos

keblüek voltak, kik előtt a házaság szentség 
volt, melynek megsértője közmegvetés tárgya 
volt. Most persze az emberek egész más véle
ményben vannak. Nem csoda tehát, hogy oly 
gyakori most a házasságtörés, törvénytelen 
szülött, vadházasság és a vallástalanság egyéb 
szörnyszülötté. Ezeket azért hozom fel, mer, 
ma lehetetlennek látszik, hogy egy fiatal férj 
egykori vetélytársától, ki még nőtlen, ily aján
latot elfogadjon. De hát akkor más idők jár
tak. Harcsúuak eszébe sem jutott gyanakodni, 
de nem is lett volna oka.

Az uj tiszttartó a kitűzött időre elfoglalta 
helyét és nemsokára úgy begyakorolta magát 
a teendőkbe, hogy csakugyan ember volt a 
gáton. Nemsokára azonban súlyos csapás érte. 
Ép akkor, midőn leghöbb vágya teljesült, 
midőn fia megszületett, kedves neje kiadd lel
két. Nem lehet leírni a férj fájdalmát, habár 
gyermeke, az egészséges kis fiú, kit Endré
nek körösztöltek, némileg enyhítette is azt. a 
bu és szomorúság azonban néha erőt vetlek 
rajta, és ilyenkor oly szórakozott lett, hogy 
épenséggel nem tudta mit cselekszik. Egykor 
a malomban lévén, hol Pölyhös számára búzát 
őrlettek, ismét meglepte a szomorúság és 
szórakozottságában a malomkerékbe jutott, 
mely karját s fejét összezúzta. Másfélnapi kin 
után követte n> jét, s a kis Bandi árván maradt.

Az árva fiút Pölyhös vette magához s 
mint édes fiát nevelte. A fiú szépen gyarapo
dott úgy testileg mint szellemileg, csakhogy 
egy kissé korhely lett, amibeu különben nagy 
része volt nevelőapjának is, ki túlságos sze
retettel viseltetvéu iránta, minden vágyát be 
szokta tölteni.

A fiú elvégezvén a gymuasiumot, a 
p - i  lyceumnnk lett hallgatója. Itt kezdett 
ám csak mulatni. Minduntalan irt atyjáuak 
pénzért, ki eleinte küldött szótlanul, de vég
re mégis csak megsokalta, s a pénzes leve
lekben kemény dorgatoriumot is küldött sze
retett neveltjének. Bandi azonban tudott hi- 
zelegni az öregnek és igy sikerült még



csalás nem férhet. Tehát K a legmeg
bízhatóbb tanúja valamely állítás igaz- 
voltának és az ő tanúsága a teljes 
bizonyosság értékére emelkedik. Ez képezi 
az eskü lényegét és fontosságát. Aki 
tehát esküszik, ezzel kimondja, hogy 
annre esküszik, az oly bizonyos, hogy a 
mindenható és igazmondó Isten is köz
vetlenül tanúságot tehet mellette, s hogy 
azt ép oly kéiségtelennek és igaznak 
tarthatjuk, mintha maga az Isten köz
vetlenül bizonyítaná.

Ezek elóbocsátása nyomán kitűnik, 
hogy az eskü lényegesen vallási tény, 
az isteni tisztelet egy actusu. Mert aki 
Istent valamely állítás igazolására tanú
nak hívja föl, az ezzel nemcsak hogy 
elismeri az Isten igazmondóságát és min- 
deuiudósagát, amennyiben t. i. az isteni 
tanúra való hivathozás ép ezen alapszik; 
hanem ezáltal hódolatot is leje/ ki az 
Isten, miut igazmondó és Mindentudó 
iráut, ameunyibeu öt, mint Igazmondót 
és Mindentudót az emberek elolt ünne
pélyesen elismeri. Az eskünek ezen lé
nyegileg vallási jellegét nem is vette 
tagadásba soha senki.

K i az esküt raegakarná fosztani 
vallási jellegétől, az egészen elejti az 
eskü fogaimat. Az esküt a vallási jelle
gétől m<gfosztani annyi mint esküt tenni 
anélkül, hogy Istent tanúságul bivuók 
löl állitásuuk igazsága mellett. Ámde ez 
már ilyeiéuképeu nem lenne eskü. Ez 
csak olyan loutoskodás, minő az életben 
miudeunap fordul elő. m ába huzakodik 
elő valaki becsületével, vagy más fon
toskodó formulával arra nézve, hogy ő 
igazat mood, vagy szilárd akarata vau 
Ígéretét beváltani. Ez mind uern eskü! 
Az illető mindig csak maga bizonyltja 
állítását, nem pedig egy más valaki, 
egy feusőbb lényt hiv föl maga mellett 
tanúnak. Az eskü fogalmát ilyetén fon
toskodásokra használói helytelenség. Es
küdni a szó tulajdonképeni értelmében 
csak Istenre, a Mindentudóra és Igaz
mondóra lehet. A vallási esküt eltörölni 
anuyi lenne, mint az esküt általában 
megszüntetni.

Mindenesetre jóval szerencsésebb len
nénk, ha állitásuuk igazolása végett e> 
kühöz folyamodnunk soha sem kellene. 
Mert ha minden ember kivétel nélkül, 
oly erkölcsi tulajdonsággal birua, hogy 
nem hazudnék, hamis ígéretet nem teu- 
n e ; ha minden ember kivétel uélkül 
mindenkor igazat mondana, akkor esküre 
nem lenne szükség, s az magától lassan
ként egészen kimenne a szokásból. De 
a tényleges fennálló viszonyok, melyek

mindig pénzt kicsikarni. Az öreg küldött de 
utolsó levelében azzal fenyegette fiát, hogy 
leveszi róla kezét és kitiltja a házából, ha 
még egyszer, a rendes időn kívül pénzt kér. 
Bandi azonban felse Yette a lenyegetést, és 
újra pénzt kért. Levelében megemlékezett 
fenyegetéseiről és „tréfás fenyegetésnek1* ne
vezte azokat. Ez volt az, mi l’ölyhöst annyira 
ki ózta sodrából.

— llát az én fenyegetésemet csak tré
fának veszed ? megállj te korhely, te lump ! 
tört ki az öregből a harag, miközben min
dig dühösebben járt fel és alá. Vegre leült 
tollat ragadt és irt. Csak egy pár szót irt 
minden bizalmasabb megszólítás nélkül.

„Itt küldöm a kért összeget, de utol
jái a kaptál tőlem valamit. Ne írj többet 
nekem, mert leveleidet felbontatlanul dobom 
a tüzbe. Házamba többé ne lépj és őrizkedj 
valaha szemem elé kerülni.

Volt apád
Pölyhös Sándor.

Midőn Bandi e levelet megkapta, ke
bel barátjával Kerék Laczival készült egy 
Ji kzira. Átolvasván a levelet elsápadt, mit 
észrevett Laczi.

Mi bajod vau Bandi ? Talán keve
sebbet küldött az öreg, mint a mennyit 
kertel ? Azt ne vedd aui szivedre. Lám én 
mindig csak negyedrészét kapom aunak, u 
mit kérek, és mégis kifogok az öregeken. 
Négyszer vagy ötször aunyit kérek, mint a 
mennyire szükségem van, s még eddig min
dig megkaptam a negyedrészt.

— Könnyen beszelsz te Laczi! llám 
nézve uzonbun örökre be van zarva atyum 
bugycllansa. Meg haza se szabad mennem az 
atyai házba,

— .Sose Imid azt liaudikám, meglásd, 
hogy csak rád ijeszteni akart apád.

— Nem ismered te Laczi az én öre
gemet. Ha valamit komolyan megígér, meg 
tartja. Olvasd csak el e levelet.

Laczi átvette a levelet, és elolvasta.
— Ez ugyan v ilágos és érthető Stylus, 

jtzólt Laczi átolvasván a levelet, de azért meg

az eskünek szükséges voltát olykor el- 
utasithatlannak tüntetik föl, egyszersmind 
igazolják, hogy az emberiség ezen id-'ál 
megvalósításán hasztalan fáradozik.

(Folytatás következik )
Si(m )onjfy István.

A „NEMZET“ szerdai esti lapja Jan- 
k o v i c h  A u r é l  főispán úr következő nyi
latkozatát teszi közzé:

Az Olay-KigerMéle sajtópernek a buda
pesti sajtóbiróság előtt e hó 10-én történt 
tárgyalása során magánvádló ur a bajai főis
pánt is felemlítette, valószínűleg azon czélzat- 
tal, hogy ezen tisztán magán jellegű ügynek 
politikai színezetet kölcsönözzön.

Az ezen sajtóügy tárgyalásáról a lapok
ban megjelent közleményt annak idején 
olvasván, nuigánvádló nyhatkozatának követ
kező passusa: „Azért mondom ezt itt a nyil
vánosság előtt, hogy arról a bajai főispán 
értesüljön,“ — elfogulatlanul másképen ma
gyarázható nem volt, mint hogy talán figyel
messé akart tenni, miszerint állítólag panasz- 
lőtt háta mögött álló egyének a főispán kör
nyezetéből valók.

Most azonban, miután hivatkozott sajtó 
ügy tárgyalása külön füzet alakjában bocsát
tatott közzé, és ennek 28-ik lapján magán- 
vádló ur képviselője — hihetőleg szintén 
politikai teudeneziából — egy a védeuezének 
tulajdonát képező lap kiadása körül felmerült 
nyomdaügygyel a bajai főispánt is kapcsolatba 
hozta; miután továbbá némely vidéki ellen
zéki lap magánvádló ur és képviselője nyilat
kozatainak oly értelmezést kívánt adni, mint
ha általok a főispán miut magánember jelle
me érintetett volna, szükségesnek tartom 
kijelenteni:

hogy a magánvádló tulajdonát képező 
ellenzéki lap kiadásának megakadályozására 
nemcsak, hogy be nem folytam, hanem arról 
egyátalán semminemű tudomással nem bír
tam, mert azon időben Bajáról távol lévén, 
az ügyről csak lapok útján utólag értesültem ;

hogy a Kigerl-féle röpirat keletkezésé
ről vagy tartalmáról, mindaddig még az köz
kézen nem forgott, tudomásom nem volt, és 
még kevésbé arról, hogy bárki által ilyfó'e 
röpirat közrebocsátása tervbe vétetett;

hogy a röpirat szerzőjével (kit csak 
mint törvényhatósági bizottsági tagot ismer
tem a gyűlések alkalmával történt felszólalá
saiból) semminemű privát beszélgetésbe soha 
nem elegyedtem;

hogy Olay Lajos ur magánügyeit sem 
nem ismertem, sem nem ismerem, — egyéb
ként sem lévén szokásom, másoknak magán 
természetű ügyeivel foglalkonzi; végre

hogy a kérdéses röpirat további fejlemé
nyeire sem közvetve, sem közvetlenül soha a 
legkisebb befolyással nem voltam, valamint 
hogy azt sem tudtam és jelenleg sem tudom, 
hogy állott-e vagy áll-e — és ha igen, ki vagy 
kik — a bevádolt szerzó háta megett.

Mindezeknél fogva, ha mégis a sajtóbi
róság előtt tett és a bajai főispánra vonatkozó 
nyilatkozatok netán oly czélzattal mondattak 
el, mint a milyet azoknak némely vidéki el
lenzéki lap tulajdonítani kíván, t. i. hogy 
azok által a közönségben oly vélemény éb-

nincs minden veszve. Mit gondolsz nem volna 
jó, ba a szünidők beálltával ketten megláto
gatnánk atyádat. Talán kibékitbetnök.

— Nem Laczi barátom, ezen levél után 
el nem megyek hozzája, ba csak ő nem hiv 
magához.

— De hát mit akarsz tenni ? Valamit 
csak kell tenned. Csak nem akarsz éhen 
hallói ?

— Azt nem. Hanem dolgozni fogok. 
Most úgyis utolsó évem van, s a vizsgák már 
a küszöbön vannak, tehát erre a rövid időre 
majd megélek valahogy abból a pénzből, mit 
most küldött atyám.

— De azután ?
— Azután ? hát megpróbáljuk. Három 

hónap múlva itt vannak a restauratiok, hát 
ha megválasztanak valaminek atyám révin. 
Hisz nem tudják, hogy clcsapott magától. S 
6 a milyen jellemea ember, nem fog azzal 
dicsekedni.

— Hát ha ellened fog dolgozni a rés- 
tauration ?

— Azt nem teszi. Ha nem segít is, de 
nem is fog ellenem tenni.

— Hátha aitán nem választanak meg ?
— Akkor ? — akkor leszek valahol 

Írnok, mégis meglógok a magam emberségi- 
bői élni.

Beszédüket ajtókopogás szakitá meg: 
„Szabad* kiáltá mindkettő, azt vélvén, hogy 
valamelyik jóbarát jön.

— Szöröncsés jó estét kívánok I - szól 
a belépő, ki Bandi legnagyobb álmélkodására 
nem volt más, mint Jancsi, 1 'olyhősnek kocsisa.

— Adjon Isten 1 — felelt Bandi, • -  hát 
téged mi hozott ide.

— Megkövetem alásan ifjú uram „kutya 
van a kertben**. Az ifiur alighanem rósz lát 
tett a tűzre, m ert. . .

— No mit mert! Mond mért jöttél? 
Hoztál talán levelet?

— Hozni hoztam, hanem nem az itiur- 
nak. Vóna úgy négyszom közt mondani va
lóm az jfiurmik, ba meghallgatna.

reszfessék, mintha a főispánnak ezen tisz
tán magán jellegű ügy keletkezésében vagy 
fejleményeiben bármi része lett volna: ezen 
insziuuácziót, ameiiyibeu az illetők erre nézve 
félreérthetlen és világos magyarázatot nem 
adnának és ki nem jelentenék, hogy szemé
lyemet sérteni nem akarták, addig is, inig a 
személyes sértésekért más úton elégtételt 
veuui nem fogok, még mint politikai kortos- 
fogást is, hitvány galádságuak és becstelen 
ségnek nyilvánítom.

Baján, 188-1. januárhó 21.
Jankovich Aurél, 

főispán.

Történeti apróságok.
Newton, a híres angol filozófus egy 

reggel mélyen el volt gondolataiba merülve, 
amint gazdasszonya reggelire egy tojást ho
zott be hozzá, melyet kis edényben számára 
megfőzni akart. Newton egyedül lenni óhajt 
ván, elküldé gazdasszonyát s kijelenté, hogy 
majd ő maga megfőzi. A gazdasszony letette 
tehát a tojást az asztalra Newton órája mellé 
és megmondta neki, hogy annak három per
esig kell főn i! Amint később ismét az edé
nyért visszatért, nagy bámulatára gazdáját 
még mindig a kemencze előtt találta, kezében 
tojás volt, 8 a vízben pedig órája főtt.

A sziléziai habom befejezése után, me
lyekből a harmadikat és utolsót hétéves hábo
rúnak nevezik, II. Frigyes porosz király és 
II. József német császár utazásközben talál
koztak Sziléziában. Egy Ízben a hirneves 
Kannitz miniszter a király oldalánál ült ebéd 
alatt, s annak befejezte után burnót-szelen- 
ezét adott át a királynak. Frigyes vett belőle 
magának, s azt mondd: „Első eset, hogy má
séból veszek egy szippantást.“ — „Felség, fe 
ledi, hogy Sziléziát is csak mint egy jó  szip
pantást vette.

Különfélék.
Lapunk kiadója tisztelettel kéri 

fe l az illetőket a hátralékos előfizetési és hir 
detési pénzek minél előbbi beküldésére.

M  A Tóth Kálmán-s/.oborbi/.oUság
legközelebb ülést tartott, melyen az emlék
tábla ügye került tárgyalás alá. A leleplezési 
ünnepély határidejéül május vége tűzetett ki, 
s a programul összeállítására Drescher Ede, 
dr. Bartsch Samu és dr. Ivánovits Pál urak 
kérettek fel.

A bajai szolgabiró tiszteletére 
a „Bárány" dísztermében rendezett bankett 
kitünően siket Ült. Mint rendezők a szolgabi- 
róság területén levő községek plébánosai, 
jegyzői és bírái szerepeltek. Hivatalosak vol
tok városunkból Berényi Dániel apát-pleb., 
Drescher Ede polgármester, Rácz József kir. 
járásbiró és Pochner Ferencz kir. adótárnok. 
Latinovics Gyulát, a bajai szolgabirót Berényi 
Dániel köszöutötte föl, ki válaszában a megyei 
főispánt, Sáudor Belát éltető ; Drescher Ede 
polgármestert pedig a bátbmonostori plebá-

— Na csak mond el bátran, ez az éu 
jóbarátom. Előtte bármit is mondhatsz.

Ne haragudjon az ifiur, de csak kimon
dom a mi a szivemen fekszik, mert mi cse
lédek nagyon szereltük az ifiurat és sajnáljuk 
is. Azért tehát, mondok magamban : jó lesz 
Jancsi, ba te elóbb ezt a levelet oda adod 
az ifjú urnák. Mert tudja meg az ifiur, hogy 
a nemzetes ur szörnyű mód haragszik, s azt 
mondta, hogy az ifjú urat többé látói se 
akarja. Meg is parancsolta, hogy üljek ko
csira, menjek I’.-re és keressem fel az ó só- 
gornéja fiát, mert azt fogja mag hoz venni. 
Nem tudom mi lelhette az öreget. mig só
gornője élt nem szívelhette, még a nevét sem 
akarta hallani, mert német asszony volt és 
a fiával is németül beszélt. Az édes atyja, a 
mi nemzetes urunk bátyja ugyan magyart 
akart nevelni belőle, de hát meghalt szegényke 
és fiából bizonyosan sváb lett.

— Ismerted te azt a fiút Jancsi, szólt 
közbe Laczi.

— A  Lajoskát ? — hogy ne ismertem 
vóna, mikor ott nevelkedett a szűrnöm előtt.

— Hát most megismernéd-e ?
— Bizony nem tudom ráismernék-e. 

mert van már 18 éve, hogy a városba ment 
vele az anyja. Milyen szép egy birtokuk volt 
és olyan olcsón eladták. Mondják, hogy pen- 
zinek kamataibul élt.

— Hány éves volt akkor Lajoska V
— Nem volt az több hét évesnél.
— Nézzél meg engem te Jancsi, nem 

hasonlítok én Lajosra? szólt Laczi szemével 
intve Bandinuk, hogy hallgasson.

— Az ifiur ? Talán csak nem az ifiur 
a Lajos?

— Bizony éu vagyok az a Lajos. Hát 
nekem hoztad azt a levelet ?

— Én Pölyhös Lajosnak hoztam.
— No akkor csak add ide.
Jancsi szörnyen megijedt, ö az ó ifjú 

urán scgitetii akart az állal hogy megmutassa 
neki a levelet s ez által rábírja Handit hogy 
kérlelje meg uz öreg 1’ölyLöst, s íme rósz 
iisillaga epén ahoz veatLe, kinek a leve!

nos üdvözölte. — A zenét a mulatsághoz 
Duukóék szolgáltatták.

* ▲ polgári bál tegnap este tartatott 
meg a „Bárány" szálló dísztermében. Si
keréről jövő számunkban fogunk megemlé
kezni ; most csuk annyit említünk meg, hogy 
az általános érdeklődés és készülődések után 
Ítélve anuyira látogatott lesz az, hogy a 
tánezhelyiség bizonyára sziik lesz. örvendünk, 
hegy az árvaház alapja Így szép összeggel 
fog növekedni.

* Eljegyzés. Adler Miksa verseczi nagy
kereskedő eljegyezte Spitzer Károly bajai 
nagyiparos szép leányát, Nelly kisasszonyt.

A tűzoltó  egylet elnökévé újólag 
Pollennal! Bertalan választatott meg.

3 Halálozás. Id. P o l l á k  Istváu, te
kintélyes iparos polgár e hó 20-án, — 11 o r- 
v á t li Dániel, városi gazdatiszt pedig 22-én 
elhunylak. Nyugodjanak békén.

5  Iparból. Az ipar-társulat tánezvi- 
galmát február 16 án reudezi a „Bárány" 
dísztermében ; a tiszta jövedelem a helybeli 
elszegényedett iparosok felsegélye/ésére fog 
fordít tat ui.

(fii A „K épes Családi Lapok" fő
száma Melm r Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal jelent meg. Egyes szám 
ára 15 kr.

* Megyek h írek  A z o m  b o r i  polgári ka
szinó egyleti tisztujitás alkalmával e l n ö k  leit : 
S c h m a u s z  Endre egyhangúlag; aleluök Husvéth 
Istváu. — Ugyanott Tóth llé la , jelenleg Makón 
működő színtársulata lebruár 3-án a „Tót leány' 
czimU népszínművel lógja előadásai sorát megkezdeni.
— Zomborból Schverer János a „Magyar nemzeti 
muzeurn' régiségtára részére & római bélyeges tég
lát, 3 őskori auyagedényt, 1 középkori vaspaikót és 
egy vasszeget ajándékozott. báró Hédi béla az 
ötvösmUkiállitáshoz 24, vert ezüstből készült dísz
tárgyat küldött. S z a b a d k á n  Pertits Mihály volt 
kapitány helyére Petrovits György községi bíró ennek 
helyére Gálfy Zsigmond másodkönyvvezető és he
lyére Vojnics Félix jogász lettek helyettesítve. — 
Szabadkán két helyen lőttek be ismeretlen tettesek 
szabadelvű-párti polgárnak lakosztályába estende. 
Ugyanezt tette Kádár M. palityi korcsináros Luda
son, ki éjnek idején Tóth János földbirtokos házára 
reá tört, és kicsi híja, hogy nem lett a megtámadott 
mogtámadójánuk áldozata. — Szabadkán tűzoltó- 
egylet alantasát kezdeményezik. — Ú j v i d é k e n  
Parcsetich Félix fényesen ülte meg e hó 14-én név
napját. Ez alkalomból Szabadka és O-becse képvi
selőin kívül Czorda Félix , legfőbb itélőszéki bíró ő 
méltósága is Újvidékre, utazott. Ugyauottan a gőz
malomban villany világítást alkalmaznak. A beren
dezések már megtörténtek. — Újvidéken az uj gőz
fürdő megnyittatott. — A k u 1 a i ifjúság a polgári 
olvasó egylet helyiségében a „könyvtár alap' javá
ra zártkörű tánczvigalmat rendez február bó 2-ikáu.
— P a l á n  k á n  a tűzoltók kezdték meg a mulat
ságok sorát jól sikerült tánczvigalmukkal. A kaszinó 
egylet e hó 26-én tartott tánczvigalmat, február 
26-án pedig álarezos bált akar reudezui. Azonkívül 
a vadász és ipar egylet is készül cgy-cgy tánezmu- 
mulatságra. —- Sztanisicson folyó bó 17-én az ujon-

szólt és kinek csak később akarta azt átadni 
Bandi által, ha az nem nyert volua bocsá
natot. Most habozva állott és nem tudta mit 
csináljon. Bandi, bár nem is sejtette, hogy 
mii akar Laczi, de bízva barátjában, azt 
mondá Jancsinak :

— Add csak hát a levelet, ha neki szól.
— U mért nem találtam az ifjurat 

egyedül, szólt felsóhajtva Jancsi, miközben 
átnyújtó a levelet Lacziuak.

— Menj Jancsi, etesd meg a lovakat a 
akkor jöjj vissza, majd válaszolunk mindjárt 
a nemzetes urnák.

Jancsi haragos pillantást vetve Laczira 
megfordult a sarkún s kiment, hogy a lovak 
után nézzen.

— Te Jancsi! kiáltott utána Laczi, hát 
igazán nem ismersz engem, lám én még is
merlek.

— Bezeg én nem ismerem az urat, 
hisz a szakála egész megváltoztatta.

— Na majd megismertek, ha leberet- 
váltatom a szakálamat s bajuszomat.

Csak azt nem teszi ? hogy néz ki 
szakái és bajusz nélkül.

— No bizonyosan szebben mint most. 
Ezzel a bajuszszal úgy uézek ki mint valami 
magyar betyár, már pedig én német vagyok, 
mert német az anyám nyelve, ha apám ma
gyar is volt.

— Üssön meg a k ő ! gondoló magúban 
Jancsi, de szólni nem mert semmit.

— Hát az urad meg e ismerne.
— Bár ne ismerné és el sem fogaduá, 

szólt Jaucsi, ki már uem tudta elnyomni 
boszankodusát

— De goromba vagy, látszik hogy pusz
tán nevelkedtél. Ilát az urad meg mindig 
paraszt ?

— l'uraszt I a nemzetes ur ?
— Úgy értem, hogy még mindig a föld- 

miveléssel es guzdászattal foglalkozik, mert 
ez elöltem paraszt muuka.

Majd meglátja, szólt haraggal Jancsi, 
és köszönés uélkül odább állt.

iFoJjt. kóv.



n«n épült szerb tanítói lakban tűz ütött ki, melynek 
l'aulnvits V nkasin öreg tanító majdnem áldozata 
lett. Nikolicz István oltás közben a padlásról leesett 
s testét összetörte oly annyira, liogy kénytelen az 
ágyat őrizni. — l'j-S  ó é v é n  létesítendő kisded- 
ovoda javára Korbai Károly kulai ügyvéd 200 irtot 
adományozott.

E napokban jelent meg Budapesten 
F  r o m m c r  A. II e r m a u n inagkeivs- 
kedésének 188-1-iki főárjegyzéke, mely min
dennemű gazdasági, főzelék* és virágmagva* 
kát, gyümölcsfákat, rózsákat, cserjéket stb. 
oy gazdag választékban tartalmaz, mint igen 
kevés külföldi árjegyzék, belföldön pedig tö
kéletességre nézve ehhez hasonló nem jelenik 
meg ; melegen ajánlhatjuk fenti ezéget min
den gazdának és kertkedvelönek, és eleve 
megvagyunk győződve, miszerint megrende
lés esetén teljesen ki lesz elégítve.

Az árjegyzék kívánatra i n g y e n  és 
b é r m e n t v ü  a nevezett cz.ég által min
denkinek megküldetik.

— Ló-árverés. A somogyniegy ú gaz
dasági egyesület folyó évi márczius lio 21-én 
és folytatólag Kaposvárott lóárverést rendez, 
melyen a legjobb istálókból eredő s kivitelre 
is alkalmas mintegy 300— 41)0 darab hámos 
es nyerges ló fog elárvereztetni. A bejelentett 
lovak jegyzéke február hónapban fog megje
lenni s kívánatra bérmentve lóg megkiildetni 
A bizottság tagjai az érkező vevőket a pá
lyaudvarban fogják várni s elhelyezésükről 
gondoskodnak. A bizottság minden felvilágo
sítással szolgál s lakásokról — megrende
lésre — eleve is gondoskodik. Levelek „a 
lóárverési bizottság irodájához Kaposvárott 
(gr. Somssich lmre-féle ház 1. emelet) intó- 
zendök. Már három éven át a legkitűnőbb 
eredményt mutatta fel a lóárverés, mellyel 
úgy az eladó lótulajdonos, mint a vevő tél- 
jesen kielégítve leltek. Figyelmébe ajánljuk 
az árverést megyénk közönségének.

Vegyesek.
A legújabb vicz. A legközelebb vég- 

bemenendő harmas kivégzésről beszélnek egy 
társaságban. Szóba jön az is, mily nehéz lesz 
majd belépti jegyekhez jutni. — ..Tudjátok 
kinek lesz a legjobb akkor ?“ — „Nos ?“ — 
„Berecznck, mivel ö két kivégzést láthat — 
belépti jegy nélkül." Sz—g.

Csókpör. Egy kolozsvári földbirtokos 
csókpört indított a másik földbirtokos el
len. Fölperes eljegyezte ugyanis leányát egy 
jó partidéval, ami nagyon bántotta alperest, 
mert neki volt alapos reménye elvenni a 
leány kezét. Boszuból-e vagy számításból, 
nem tudni, de, az eljegyzés után nem soká
ra többek előtt, háromszor is megcsókolta a 
leányt, minek hírére a vőlegény visszaküld
te a jegygyűrűt. De azért a csókhoz nem 
kapta meg a leány kezét, hanem kapott 
annak apjától kártérítési port a menyegző 
elmaradásáért. A bíró azonban elutasította 
fölperes keresetét, mert a tanuk úgy nyi
latkoztak, hogy a kisasszony nem igen tilta
kozott a csókok ellen.

A titokszcril domlno. A minapi bé
csi opera bálon nagy feltűnést keltett egy 
fehér ruhás domino, akinek ruganyos moz
dulatai, élénk tűz ti fekete szemei, s karcsú 
termete sok férfi kíváncsiságát felébresztő. 
Egy fiatal ember meg is szólította s a tár
salgás csakhamar annyira jutott, hogy a hölgy 
találkát adott neki a Bösendorfer-féle hang
verseny terembe. Alighogy ez meg volt, a do
minó ott hagyta és egy öreges ember karjába 
csimpaszkodott. A faképnél hagyott uracska 
azonban utáua ment és háta megett hp.llga- 
lódzott, hogy vájjon mit fog beszélni azzal a 
vén szeladonnal. Egyszer csak hallja : Legyen 
ennyedikén meg ennyedikén a Bösendorier- 
féle teremben. A hölgy újra más férfit, occupált. 
I tt is azzal ér véget a beszélgetés, >ogy : 
„Legyen ennyedikén" stb. Ekképen legalább 
száz embert megszólította titokszerü domino; 
végül felsietett a karzatra. — Emberünk oda 
is felsietett és — hallotta a mint a höigyecs- 
ke azt monda egy idősebb nőnek : „Pompásan 
megy, mama ! már legalább is száz embert 
megszólítottam I Mind eljönnek a hangver
senyre — és mind fizetnek.

Árpádkori tölgyfa. Diós-Jenőn az 
arra u azok nagyon megcsudálnak egy hatal
mas tölgyfát, mely báró Pírét tulajdona. 
Alsó törzse 16 lépés kerületű, lombárnya
nyáron 60 lépésnyi kort kepez s magassaga 
22 Öl. A nép szájáu forgó hagyomány szerint 
a tölgy még Árpád korából szármázik.

Rendőri fiaskó. Székesfehérvárott a 
szöllöhegyi kerülő nagy lelkendezve futott U. 
ügyvédhez s jelenti neki, hogy a pinczeházba 
tolvajok törtek be, de — úgymond ö feltalálta 
magát s a keresztvasat rácsukta az ajtóra. 
Majd a rendőrségre mennek jelentést tenni, 
hogy a vizsgálatot nyomban megindítsák.
A hadnagy, P. rendőrtiszt s több reudör kísé
retében csakhamar fiukként: ülnek s a bel) 
színére hajtatnak. A kocsit azonban jóval a 
azőllö előtt megállították s abból kiszállták, 
nehogy a zaj figyelmessé tegye a rablókat. 
Csendes léptekkel haluduuk a présház fele. 
A legkisebb zaj vagy neszre készen s fel 
fegyverkezve állanak. Végre a présházhoz 
értek. -  Revolverrel fellegyvcrkezve, kivont 
karddal belépnek a présházba. Erősen kutat
ják annak minden zugét-zugját. Sehol, semmi. 
Már-már türelmetlenkedni kezdenek, midőn 
az egyik éber Mihus/.ua Audrás egy Kis aj
tóra pillantvn, onnét zajt ball, csakhamar 
odafut ,  hogy azt kinyissa s a  tolvajt o 

nyakúit. Előbb azpDbuu a revolverét

készítő elő, majd társait inti oda. Ott állnak 
már kivont karddal kezükben. Az ajtót ki
nyitják, kezeiket iitcsro emelik és ime : egy 
éltes kutya, fark t lelógatv.i sompolyog ki 
onnan, melyet ezelőtt két nappal véletlenül 
zárt oda be a tulajdonos. — A nagy fogás után 
a rendőrök nagyon érthető leliangoltsággal 
tértek vissza a városba, a fiukkor költség 
felöl álmodozva.

A d lp h le ritis  és a grog. A berlini 
egyetemi klinikán legújabban a dipbterit s- 
betegeknek grogot rendelnek az orvosok, 
gyors izzadás előidézése czéijából. Bármint 
mosolyogjon is a laikus ember e gyógyítás- 
mód fölött, annyi bizonyos, hogy a rumos 
melegvíz kitűnő izzasztó-szer és már sok 
diphteritis beteget sikerült vele jótékony tráns- 
pirációba hozni.

II a leső. Kellőméi) meglepetés érte a 
minap Airdle angol városka lakosságát. Mi
kor a brit szigeteken az a szörnyű vihar 
dühöngött, Airdloben eleven halak estek le. 
titokzatos magasságból. Úgy látszik, hogy az 
orkán fölkorbácsolta a vizet, s lakosaival 
együtt elvitte nyolez inértföldnyire, mert a 
város iiy messzire esik a tengerparttól. A 
munkások éltek az alkalommal és csakha
mar fölszedték a halakat.

l ’a tk rts/.ügelí.
Iígy láiigvorös haja imádó szil ión vörösbaju 

iinádottjához a következőket irta egy levelében: „A 
kölcsöuös lángnak majd csak a késő öregség vethet 
véget."

„Tegyék magukat egész kényelembe; — mondá 
egy háziasszony — „én legjobb szeretem, ha vendé- 
goim „otthon" találják magukat".

„Mire való a kenyér" — kérdé a tanító az 
iskolában. — „Hogy vajat kenjünk rá" — felel egy 
kis leány.

A legjobb szer a terem- és konyhaajtók nyi
korgása ellen: „Ne fogadj házadhoz olyan cselédet, 
kinek szeretője nincs.

F ő ri ö k : Mennyi üzetést kíván V
A j á n l k o z ó  s e g é d :  Ilusz frtot havonta, 

ha a kassakulcsok nálam lesznek, ellenkezőleg 60 
forintot.

„Uj fogakat ingyen rakatok be annak, ki ker
tembe fáradni, és az újonnan beszerzett nagy ko
mondoraim által őrzött szőllőkből netalán lopni 
akarna".

Hogy írhatja le az ember a leghosszabb szá
mot 5 betűvel ? (Nulla, vagy zérus, vagy semmi, 
mórt ezek végtelenek.;

Egy úri ember több koponyát küldött az or
vostan hallgatók intézetének. A szállítólevélen tar
talmát a csomagnak következőleg fejezte k i: „Viselt 
tárgyak-.

Csarnok.
Hythoiogial közlemények.

Petiscus után közli: 21.
11. Múzsák.

Máskép Pieridáknak, Olympiádoknak, 
KasztaliunáKnak is neveztettek. A Helikon 
es Parnaszus hegyekből csörgedező llippok- 
reue (e forrás u Pegazus lába nyomán laka- 
dott,j Agumppe, Kasztaha es Pimpla források 
uj lapkáinak tartattak : ki e lorrások vizéből 
ivott, fellelkesüli. A legrégibb mythologia 
szerint csak három múzsa volt, mind a bárom 
Uranus leánya: Alelete, Mueme es Aöde. 
Első u gondolkodás, második az emlékezet, 
és a harmadik az ének istennője. Később 
szamuk kileuczre növekedett, kik Jupiter és 
Muemosyne (annyit tesz mint emlékezet, 
Titánná, Uranus es Uuea leánya) leányainak 
tartanak. Pieridáknak neveztettek születésük 
helyéről, mely az üijmpuson volt; vagy 
pedig Picreus királytól, ki először rendelte 
el az ö tiszteletüket cs a kinek kileucz leá
nya a kileucz múzsától szarkákká varázsol- 
tatott át, mert elég vakmerők valáuak a 
múzsákkal művészeti verseuyre kelni a mely
ben természetesen vesztesek lőnek. Ez ókból 
különösen tisztelteitek Ibériában az Olyui- 
puson, Helikon, hegyén Büotiában és Lesbos 
szigetén. Tiszteletok a Helikon hegyen a 
legkésőbb időkig fennmaradt egy az Agauippe 
és Ilippokreue nevű szent forrásoktól öntü- 
zött berekben. Ezenkívül még u múzsáknak 
szentelt számos más mÜ is lehetett itt. Tisz
telőtökre Múzsa ünnepélyek í fedeztetlek, 
melyek versenyekkel voiiaK összekötve.

A görög es romai mythoiogiahan a ki- 
lencz múzsa, mint az ének, zene, költészet 
és egyáltulában a szép művészetek istennői 
szerepeltek, kik fűlj touosuu az embenk mű
velődését igyekeztek előmozdítani. Lakhelyük 
volt a lleitkuu, Parnaszus es Pindus hegyek 
csúcsai; szereltek a hegyek szent forrásait. 
A szép művészetekkel loglulkoztak, melyeket 
mindenek felett szerellek es oltalmaztuk, és 
azok gyakorlásura szüntelen serkentettek es 
buzdítottak az embereket. Gyakran az Olym- 
pusba is .elszálltak, hogy ott művészetük 
gyakorlásával a felsőbb istenek boldog éleiét 
dicsőítsek. Majd mindannyian mint szüzek 
jönnek elő a myttiologiuban, majd pedig 
mint férjes nők cs különféle gyermekek 
anyáinak mondattak (meglehet hogy ez csuk 
uzou eszmét fejezte ki: hogy egyes művészek 
tokéleti sen az ó szolgálatukra adták magu
kul ;) kivételt képez azoubuu Urania. Azokat, 
kik vakmerők valamik velük az ének, a zene,

s. a. t. művészetekben versenyre kelni ké
méin.-!, )üu ették mc g így ; a Sziréneket, 
Picreus Lii-' j leányait, és thiunyras, thrá- 
cziai ki» őt, kit a múzsák, minthogy velők 
versenj i im rt keim es tölök legyözetctt, 
lantjától és szcmevii.igától megfosztottak. 
Apolló ti.aga vezuté a múzsákat. A régibb 
idők köbéi minden müvükben mindig a mú
zsák véi dmét és kegyét kérték ki, mely 
szimbolik-.s szokás, a mi költőinktől is utá
noztunk A régibb időkben valamennyien 
együttesi vi ábrázoltattuk, mind ugyanazon 
ruházati) n és ugyanazon jelvényekkel és 
zeneimn: .-./erekkel, úgymint : hárfával, lant
tal, fúvói val, továbbá'irattekercsekkel vagy 
kis székiénykékkel, virágl'üzérekkel. Ezen 
iratteken.s eredetileg arra adott alkalmat, hogy 
egyes ir. tt művek a múzsák tiszteletére 
gyűjtéssé :;ek össze, melyekből aztán a könyv
tárak és n uzeumok eredtek. Kalliope volt a 
legtisztelt -hh Múzsa. A múzsák a Sziréneken 
egy newvetés versenyben győzelmet arattak, 
miről később fogunk szólni.

A -iiencz múzsa, a későbbi illőkben, 
hivatásuk különféiesége szerint következőkép 
ábrázolté.! ott.

1. L.lio, a történelem múzsája Ülő hely
zetben. Lém tokán babér koszorú, baljában 
félig iiy;. tt pergamen tekercs, mellette egy 
edény, te1: irattekercsekkel. Állva is rajzol
tunk, mikor is jobb kezében írón, baljabau 
pedig az *mlitett pergamen tekercs.

2 Kalliope, a In's költemények mú
zsája, a núzsák legelőkelőbbje, miért egye
dül is s/,t-i;ott megjelenni, mint azok helyette
si. Ábrnzoltatik ülő helyzetben, egyik ke
zében i ■< a, másikban táblácska, — vagy 
álló helyedben megkoszorúzva s kezében 
iratteke i.Jcsel, — vagy babérkoszorúval dí
szített harsonát tart kezében.

3. A.elpomene, a szomorújáték vagy a 
csengő és lyriai ének múzsája; magas és 
komoly a ak, bő és szomorú öltönyben és 
rövid köpenyben; bal lábát sziklára helyezi, 
mint a hős iket szokás jellemezni, jobbjában 
van a Herkules álarcz; más képek-en czip 
ruskoszorú övezi homíokát, vagy pedig diá
déin, kéz .óén pedig tört vagy egy éket tart.

4. T :ália, a vígjáték és tréfás költemé
nyek múzsája állva, czafrangos köpenyben, 
egyik kezeben pásztorbot vagy bfivészpáleza, 
mely feli', kampós, alul pedig csomós, a má
sikban v syorgó álarcz.

ő. .-. jmnia (Polyhymnia) az ének és 
szónoklat sellemes előadásának múzsája. — 
Neve annyit jelent mint: daldús. A regék fel
találóján; k mondatik és azért is oly elmél
kedő helyzetben ábrázoltatik; fején babér- 
koszorú ; egyik ujját ajkain tartja. De ábrá
zoltatik nyugodt, figyelmesen szemlélő állásban 
egy oszlophoz támaszkodva, és befátyolozva. 
A fátyol a regék mély igazságát jelenti, az 
elmélkedő helyzet pedig azok jelentését. A 
miért a komoly és vallásos énekek isten
nője is.

(3. Urania (a menyei) a csillagászattu
domány múzsája. Ül, mellette félig takart 
teke, egyik kezében körző, inig a másikkal 
az ég felé mutat. Más képekben csíllagkoro- 
nával bir, az égre tekint, vagy pedig egy 
pálczával az előtte levő égtekén rajzol.

7. Eutcrpe (gyönyörködtető) a zene 
múzsája. Állva kettős lufolába fúj, vagy 
más hangszeren játszik.

8. Erato (a kedves) a menyegzői dalok, 
vagy a szerelmi dalok múzsája a nagy és 
sokat jelentő lanton játszik, — vagy más 
képekbon lantot tart az egyik kezébou, a 
másikben nyilat, vagy rózsa és myrtus ko
szorút.

ü. Terpszichorc, a táncz múzsája, hosz- 
szú öltönyben (nem mint most a hallottán- 
ezosnők,) megkoszorúzva, kis lantot penget; 
— vagy csengetyükkel ellátott dob van ke
zében és tánczol.

Mint már említettük a múzsák anyját 
Muemosyne nők nevezték, mi annyit jelent, 
emlékezet, és később az emlékezet istennő
jének tartatott. Mindkét kezét ruháiba rejt
ve, mélyen gondolkodó, nyugodt állásbau 
ábrándozik.

A múzsák és Apolló az istenek ebédé
inél és a hősök menyegzőinél szoktak ze
nélni, tánczolni stb. így képzelték a ré
giek az örömet, zenét, költészetet, tánezot és 
vidámságot.

(Folyt, köv.)

Heti naptár.
28 Héttő Margit sz A nap c héten)
21» Kohl Szál, 1-crcucz i>k. 20 perczczet i
30 Szerda Etcigunda sz. né.
31 Csittéit 1 Nol. Péter

F  e ti r ii ii r Holdváltozás :j
1 Péntek Ignácz t 'tolsó négy.

Szombat Gycrtyus/. lt. As>z. 1-iken 7 éra-!

3 Vasárnap Balázs pk.vt. 13pkor reggel.

Közgazdaság.
Búd'. pesti értéktőzsde. ( K o r i t /  

A n t a l  c: t á r s a ,  bank- és váltó-ház 
jelentése) Budapest, január 18.

A le.olyt heti tőzsde nem kedvezett 
az év ke/uote óla innuguiált haussemoz- 
galomnnk Nem pedig azért, mivel azou 
tényezők, a melyeken a haussemozgulom 
alapult, él-ékükben csökkentek. A Koth- 
sckildcsopoi t  uj üzleteiről volt szó az év első 
uapjaibuu cs a reatckoim rsió folytatása

valamint a buda-pécsi vasúti prioritások
einissiója adták meg az impulzust az ár
emelkedésre. 1'] két dologról újabban ke
vesebbet beszélnek. A  rentekonversió foly
tatását emlegetni sem merik a prioritások 
einissiója pedig elhalasztatott. Természe
tes ennek folytán, hogy mihelyt e ténye
zők hatása gyengült, a tőzsdei irányzat
nak is hanyatlani kellett. Jis tényleg a 
vezérlő ját éli papírok, a két hitelrészvény, 
többszörös ingadozás után ismét leszállóit 
a 30U-as árfolyam alá és csak legutóbb 
emelkedett ismét a uélkiil azonbau, hogy 
korábbi magaslatra emelkedett volna Á 
főrendi házi szavazás eredménye elé nagy 
érdeklődéssel tekintettel, de a dolog nem 
tett olyan hatást, mint gondolták. I t t  
nálunk kevéssel alterálta a szavazás az 
értékpapírok árfolyamát ; külföldön vala
mivel nagyobb hatást te tt, de az hamar 
elmosódott, ngy hogy nálunk nem érvé
nyesülhetett. A kormányválságról is volt 
szó, de ennek nem adtak hitelt s a bel
politika terén csak a zágrábi országgyű
lési események hatottak zavarólag, külö
nösen a legutóbbi uapou, a midőn Star- 
csevicspárti tüntetéseket jelentettek. Zárlat 
felé magasabb külföldi jegyzésekre javult 
a hangulat. Helyi piaczunkou a forgalom 
meglehetős éléuksógü volt és némely ka
tegóriák magasabban záruluak.

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

jan. 11. jan. 18.
“ agy. hitelrészvény. 301-75 300. -
oszt. 303.20 301. -
4*/0-ob magy. aranyjár. 88.80 88.85
G"/,-os nu-gy. aranyjár 120.75 121.10
5'/,-08 „ papirjár 86.40 86.45
oszt. magy. allam vasút 3 2 4 -- 320. -
mag y. leszárn. bank 88 25 88.25„ dijsorsjegy 113 - 112.75
tiszai sorsjegy 111-50 110-75
cs. kir. arany 5-68 5-69
Napolt mn’dor 9 58 9-59
váltó Londonra 120-95 121.10

Parisra 17.95 48.05
„ Berlinre 59-25 59.35

üzleti tudósítás.
Baján, 1884 január 23-án.

Búza u j .......................................... 8.95
Zab ..................................... 6.25
Á r p a ..........................................6.75
Rozs u j .......................................... 7.10
Kukoricza......................................5.60
K ö le s .................................... 6.—
Bab................................................. 8.—
Az árak 100 kilogr. után.

legjobb asztali- és üdítő ital, 
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál. gyomor- és hólyaghu- 

rútnál.

LííOlii Henrik, Karlsbad és Budapest.

Felelős szerkesztő:

C S E lt II A F E lt  E N C.

Kávé, thea, colisérvek nagyban. 

Ettlinger A. B. Hamburg,
világposta-szétküldés,

ajánlja az általáu ismert, jutányos és jó minő
ségű áruit portomeuteseu, csomagolással után

vétel mellett:
Kávé pr. 5 kilo=10 vámfont c é. irt.
Ilio, finom, erős . . . .  3.90
fűim , zöldes erős . . 4.7o
Ccy on, kékeszöld, erős . . . 5.20
A rany-java. különös finom, gyengéd 5.20 
<*yttiigy-kávé, különös finom, zöldes ö.‘.)5 
Air. u jön iij -Rokka, valódi, tüzes 4.45 
Arah-.Vlokka, m mes, tüzes . . 7  20
Stnuiliiil-kávé keverék . 4.70
Congo-ten, finom, pr. Kilo . • 2.30
Nouclioiig-tca, finom • 8.50
Családi-tea, különös finom 4.
D alikra (Caviár) la. hord. 4 Kil. tart. 7.50 
gyengén sózva ) hordokb. 2 „ „ 4.05

Tengeri rák, gyönge pr. 8 szelencz. 4 2b 
Lnzacz, frissen lőtt „ „ „ 4.25
Sardiuia. a l huile ,, l8/4 „ 4.70
Apetit-Sild. piKaut „ 1 8  „ 7.60
Angolna, finom „ 8  „ 4.20
Alarhanyelv, á 1'/» KiL pr. 4 „ 8.10
Ajókn, valódi Brab. 2 Kil. tart. . 7.50
AlntjeH hóhIuiI (llitringe) kit. 5 kil. tart. 2 60 
Sprottcu, füstölt, fin. 2 Kil. tart. . 2.50
Juliinkul Rum, la. 4 Liter . 4.15



1  FEREN'CZ JÓZSEF
„Kis adagban hatásos 
nem kellemetlen izü.-

Dr. Korányi tanír.

„Koródámon a legked
veltebb hashajtó viz.“

„Hatásosabb mint a 
többi budai vizek.*

Dr. Gebhárdt tanár.
Kéretik a forrás használásakor mindig az egyedül h e l y e s  

elnevezést „FEREN CZ JÓ Z S E F “-keserüviz használni. Kapható a 
gyógyszertárakban és füszerkereskedósekbeu.

A szélkftldési igazgatóság lliitlapestcn, 
vnezi-utrzn 18. szám.

y  L , f\ m

Magas jutalék biztosítása 
, mellett ügynököket, keres 
| Magyarország m i n d e n  vi-  
i d e k é n ^

FRIEDMANN & WÜRSCHING W
mezŐKazdaMági Képek gyara és raktára

Szered, a Vág mellett. ^  
Tudósítások kéretnek.

M M -HEMm MM.I V Á S .

A bajai kölcsönös segélyző-egylct
igazgató-tanácsa f. hó 19-ón tartott ülésében hozott hatá
rozata szerint az alapszabályok 25. $-a értelmében az ez évi

r e nde s  k ö z g y ű l é s é t
1884. évi (obriiárhó 17-érr tűzvén ki,

melyre az egylet tagjai oly hozzáadással hivatnak meg, 
hogy az a jelzett napon délután 2'/a órakor a „városháza" 

nagytermében fog megtartatni.
Ez alkalomra a következő napirend állapittatik m e g :
1. Az igazgatóság és a felügyelő bizottságnak a lefolyt évről szóló ügy

kezelés iránti jelentése.
2. Az igazgató-tanács és a felügyelő bizottság által megbírált mérleg be

terjesztése, és az igazgató-tanács és a felügyelő bizottságnak számadási felmentvénye.
3. Az 1879-ik évtársulat végleszámoló 5 tagból álló bizottmány megválasztása.
4. A sorreud szerint visszalépett, de újonnan megválasztható G igazgató- 

tanácsi — és 3 póttag megválasztása.
5. A  közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítő bizottság megválasztása.

Bajáu, 1884. január 25.

A bajai kölcsönös segélyző egylet
igazgatósága.

Jegyzet. A mérleg és a lefolyt üzlet-évről szóló igazgatói jelentés, úgyszintén 
az egyleti tagok betűrendes névsora az üzletrészek kitüutetével és 
nyolez nappal a közgyűlés megtartása előtt egyletünk helyiségében 
átvehető.

Üzlethelyiség-: Baján, Bódog-tér, Scheibner-fele ház.

ÖN
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GYORSAN, CSINOSAN és JUTÁNYOS ÁRON
mindennemű

Í V  i l l á i  I d i l l i
R A K T Á R O N  T A R T

I  f ,

K O  K  §  I U Í  1  M O M T l T V A l í O f i í i l 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 . I
Ü zle th ely iség : Baján, Bódog-tér, Scheibner-féle ház.

Nyomatott Nánsy Lajos könyvnyomdájában Baján.


