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Az előfizetési pénzek és hirdetési
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá
jába küldendők.

vegyes tartalm ú hetilap

Megjelöli nii mién vasáriiaii.

Szinügyünk.
A múlt évtizedbon Unja város hatósága folyton anyagi bajokkal küzdött, s
v o lt idő rá, hogy közel voltunk az anyagi
bukáshoz.
A vészes fellegek oly fenyegetőn
tornyosultak össze felettünk, hogy minden
pillanatban catastropliálól kellett tarta
nunk.
Nem czélunk ezen sötét múltnak
o kait ez alkalomból kutatni, s bonczolgalni,
de tény, hogy azon idő alatt Baja vá
ros azon vezérszerepröl, melyet művelt
ségi fokánál, úgy kereskedelmi és ipar
fejlettségénél fogva b irt, leszorult.
B eállott a hanyatlás minden téren.
Iskoláink düledezők voltak, a város
tisztviselői fizetésüket hónapokon keresz
tül sem kaphat'ák meg. s a város btisz
kesége, fógymnasiumunk fentartása is
lehetetlenné vált.
P á r év óta azonban Baja város,
mondhatni gőz erejével, tör elő, nemcsak
ja v ít, hanem épit, beruház, ta ka rít s
culturalis téren is kiváló haladást mutat.
A csaták sorsa jó részben a vezér
bölcsességében re jlik, ő a sze lemi erő,
mely intézi a támadást, s alkalmas p illa 
natban a sikert biztosítja.
Ezen általános igazság lebeg sze
meink előtt, midőn az újabb évek si
kerét tekintjük, s ki kell ebből folyóing
jelentenünk, hogy a Italadás majdnem
minden egyes vívmánya Ja nkovich A u ré l
főispán ur bokros érdemeit szaporítja.
Nem a száraz hivatali ügyek pon
tos ellátásában s az állami admiuistratió
buzgó elleuőrzésében látjuk mi a köztisztelet és szeretetben élő főispánunknak
érdemeit, hanem különösen abban, hogy
ő mint ezen városnak polgára, minden
oly ügyet, nem csak támogat, felkarol,
hanem k e z d e m é n y e z i s , mely a

Templomban.
Imádkozni jöttem,
Úgy reszket az ajkam,
Mindeneknek atyja,
Szánakozzál rajtam I
Szól a szent zsolozsma,
Zcndfil, zug az ének,
Csak én vagyok néma
Klkárhozott lélek
Kezem összetéve
Fölnézek az égre :
Könyörüld isten
Könyörülj meg végre I
Tévedczó szemmel
Nézem a szűz képet;
Mintha ott lebegne
Angyal szelíd képed.
Mintha ott lebegnél
Fdes anyám, lelkem,
Jóságos szavaddal
Vigasztalva engem.
Hogy ne ejtsek könyet
Habár senkim sincsen:
övéit nem hagyja,
Soha a jó isten I

Lévay Sándor.

M. V. A. F. A.
Elbeuélés.
Irlu: P ON 0 n Á T Z

II í; I. A.

1. Terra incognila.

A földre hull verejtéked, a földön ál-

podili, « fold élebdi

» ezt « ««*•

E g y e » a /. á in á r « S k r.

város tekintélyét, anyagi és szellemi
haladását képes előmozdítani.
A z 6 kiváló gondosságinak, mun
kásságának ismét egy újabb jelét tapasz
taljuk most, midőn nemzeti culturánk
egyik tényezőjét, a sziniigyet vette elő.
Minden polgára c varosnak osztat
lan örömmel üdvözli ezért Jankovich
A u ré l főispán urat, hisz oly régóta ké
pezi óhajunkat egy színháznak létesítése.
Legyen ildvöz o méltósága, hogy
ezen kérdést felvetette, legyen kitartó a
kivitelben, s mi hisszük, sót meggyőződ
ve vagyunk arról, hogy a siker ezúttal
sem fog elmaradni.

Sziniigyi értekezlet.
Jankovich A u ré l főispán ur tágubb
körű értekezletet hivott egybe, hogy a
helyi viszonyokhoz mérten a sziniigy teréu újítások foganatosíttassanak.
A z értekezlet közönségünk inte lligeutiájának csaknem teljes részvéte mel
lett tartatott meg, melyet a főispán ur
következő nagyhatású beszéddel nyitott
meg.

Tisztelt urak I Mintegy három évvel
ezelőtt midőn Baja város törvényhatósági
közgyűlése a sziuügyi bizottságot megalakítot
ta, 'azon kiváló megtiszteltetésben részesül
tem, hogy ezen bizottság elnöki tiszisége
reáui ruhnztatott. Ezen tisztemből kifolyólag
éreztem magúmat indíttatva, hogy önöket
igen tisztelt uraim, kik részbeu tagjai a
sziuügyi bizottságnak, részben pedig a szín
művészeinek egyébként meleg pártolói és
barátai, a sziniigy érdekében tartandó mai
tanácskozásra meghívjam.
Ilogy a sziuügyi bizottságot, megalko
tása óta mind ez ideig egyetlen egyszer sem
hívtam össze, és hogy az a lefolyt 3 év alatt
életjelt nem ad o tt: ez nem a sziuügy iránti
érdeklődés biáuyának, hanem kizárólag azon
körülménynek tulajdonítandó, hogy az utóbbi
években, a lefolyt nagy idő daczára sem kí
nálkozott egyetlen egy olyan időpont, mely
alkalmas leendett arra, hogy a sziuügyi bi

szor megáldott, százszor megátkozott füldunyát
ismered e ?
Millió sirt lejtő, ezer barlangtól, for
rástól raegtépett kebelét láttad e ?
Áldás vagy átok az, mit számodra
holnap megszüleud.
Völgyeit fölszántod, hegyeit megfúrod
s borzadva tapasztalod, hogy az a titokzatos
mélység kialudt láng, megkövült élet.
Semminek érzed magadat, midőn arra
gondolsz, hogy ez a virágzó és ezer hangú
jelen a jövő ezredév szemeiben oly alaktalan
muiuia lesz mint lábaid alatt a lezajlott szá
zadok, melyekkel (ütesz, világítasz.
Óriási gyomor ez a tőid, megemészti a
múltat, hogy táplállmssu ezt a sivár jeleiit
b eltemeti a mát, hogy helyet csiuáljon a
holnapnak is.
Csupa jóság, csupa türelem ez a tóid,
eugedi, hogy puiotakul építs uz ö csontjaiból,
u kövekből, öledbe Hullatja édes gyümölcseit
s eugedi, hogy az ö szellemevei, a tűzzel és
villámmal, uralkodjál fölötte.
ö mi u hálád ezért, oh ember, te gon
dolkozó sástomeg V I . . .
Kevelycu elhízod magadat s a te érde
mednek tudod be az ö jóságát.
Vérrel bocsteleiiited meg, éhezők nehéz
kényeivel alkoztutod, pedig ucm az ó mostohasaga, hanem irigy telhetetleuséged rabolta
el tőluk az utolsó falatot.
Nem félsz, hogy bűnhődni lógsz, al
jasságodért VI
Rettenetes a föld, lia megharagszik,
ha buszúja kitör mélységes kebeléből 11
üli ember, büszkén tekintesz most ez
redéves munkádra, de ha megdördül alattad
ez u jámbor fold, ha bősz haragjában megiúbzUdik, porba dőlnek hitvány ulkotásaid,

Kéziratok nem ailatnak vissza.

zottság, nemes hivatása érdekében, valamely
a város rangjához illő uctiot, a sikerre való
biztos kilátással megkísérelhetett volna.
Hiszen tudva van önök mindegyike előtt,
igen tisztelt uraim! hogy a városi házi pénz
tár kimerültségénél fogva, — melybe ezt
egyéb cultur intézmények létesítése iránt
az utóbbi években rohamosan felmerült köve
telmények sodorták, - álmodni sem lehetett
arról, hogy ilyen és hasonló kérdések a si
kerre való kilátással fel vettethessenek ; sőt
az ildomosság ezek szóba hozatalát is til-'
tóttá.
És ne higyjék önök igen tisztelt urak,
hogy a midőn önöket most egybehivtan, erre
talmi a város ez időszerűid pénzügyi helyze
tének félreismerése, vagy azon hiedelem iuditott, mintha a városi pénztárnál valamely a
sziuügy érdekeire nézve kedvező fordulat
állott volna b e: sót. ellenkezőleg, egyrészt
éppen azon tudat, hogy e nemes város még
igen sok idő leforgása után fog csak olyan
kedvező helyzetbe juthatni, hogy a színművé
szeinek a város rangjához illő és az ügy fon
tosságához mért áldozatot hozhasson ; más
részt pedig a súlyos felelősség érzete, mely
u sziuügyi bizottságot méltán terhelné, ha e
téren a stagnálás még évekig tovább tar
tana, szolgállak okul arra, hogy önöket, igen
tisztelt urak, most már az adott viszonyok
hoz képest kifejtendő actió irányának ütegbe
szélesére és megállapítására haladéktalanul
felkérjem.
Midőn tehát önöket igen tisztelt urak,
kik itt e czélból megjelenni szíveskedtek, lel
kesült örömmel üdvözölném és a tanácskozást
megnyitottnak nyilvánítanám, engedjék meg
mindenekelőtt, hogy bevezetésül, a színmű
vészet czéljairó! röviden megemlékezhessem.
Nem szenved kétséget, hogy a rendsze
res, jó színház, a nemzeti szellem és a nyelv
fejlesztésére, az általános uiiveltség terjeszté
sére, az ízlés finomítására és ezzel kapcso
latban a közerkölcsök javítására igen hatal
mas tényező; és hogy mint ilyen, közmivelődési intézménynek lévén tekintendő, teljes
mérvben megérdemli, hogy a közhatóságok
által a legmelegebb pártolásban részesittessék.
De vessünk csak egy tekintetet a gya
korlati életre, és vegyük ez alkalommal kü
lönösen figyelembe a helyi viszonyokat és az
itteni közönségnek miveltségi fokát: s be

kell ismernünk, hogy nem csak erkölcsi te
kintetből, hanem közgazdasági szempontból
is felette kívánatos, hogy itthelyt nagy szám
ban létező, különböző foglalkozású munká
soknak, iparos és kereskedő segédeknek,
vállalkozóknak, cselédeknek és hasonló a
műveltség alantabb fokán álló egyéneknek
mód és alkalom nyujtassék arra, hogy ezek
szórakozásukra és mulatságukra szánt idejü
ket, u mulatságok elismert legolcsóbb nemé
nek, a szinielőudásoknak élvezésére használ
hassák : sőt nézetem szerint a kitelhető
alkalmas eszközök igénybe vételével ható
ságilag is oda kellene hatni, hogy a közön
ségnek most említett rétege a színház kész
séges látogatására szokjék; inért ez által könynyen elérhetőnek vélem, hogy ezek minden
egyéb olyan mulatságoktól, kiilönöseu a korcs
mái dorbézolásoktól távol tartatnáuak, melyek
a mellett, hogy erkölcsi tekintetben káros ha
tásúak még igen költségesak is, és így a
közvagyonosodásra hátrányosak.
Ha tekintetünket a helyi érdekek szűk
látkörén túlterjesztjük, azt fogjuk lá tu i,
hogy hasonló indokok által vezéreltetve, nem
csak az ország törvényozó testületé szavaz
meg évente jelentékeny összegeket a színmű
vészet fejlesztésére és emelésére ; hanem hogy
ugy.in ezt követik, anyagi tehetségükhöz mér
ten az ország műveltebb városai is sorban.
Érdemes tehát, hogy az alvidék ezen
miveltebb városának hatósága is szoros er
kölcsi kötelességének ismerje a szinügy elő
mozdítása érdekében minden kitelhető áldo
zatot, olyan arányban meghozni, mint a
milyen arányban egyéb cultur intézmények
létesítésére áldoz.
Hogy a varos törvényhatóságának köz
gyűlése, ezen feladatát már a múltban felis
merte, annak kétségtelen jelét akkor és az
által adá, a midőn a szinügyi bizottságot
megalkotta.
Hogy pedig a közöuség a szinügy iránt
meleg érdeklődéssel viseltetik, — ezt kétség
be vonhatómul tanúsítja azon körülmény is,
hogy itt már évekkel ezelőtt műkedvelői
előadások reudeztettek a szinügy érdekének
előmozdítására, melyek százakat és ezreket
jövedelmeztek e czélra.
És mégis, azt latjuk, igen tisztelt urak,
ha u múltra visszatekintünk, hogy itt e té
ren évtizedek óta mi sem történt: sőt hogy
a városi hatóságot igen nagy mulasztás ter-

hogy veled együtt eltemessék bűneid gyalá
zatát.
Árviz ellen gátat emelsz, a tüzet elfojt
ják gépeid, a villámot elhárítod, iniuden ellen
védheted magadat, de gyáván siránkozol te
hetetlenségedben , ha ellened támad édes
anyád, a föld.
Mit csinálsz a földrengés ellen ? mit a
rohanó láva ellen ?
Hová menekülsz, hu dühében rád leheli
szörnyű mérgét, a f e k e t e h a l á l t ?
Buszújának e csapásai alatt már gör
nyedtél, de mennyi borzalom rejtözködhetik
még ott, a melyek még ismeretlenek előtted,
ámde valamikor kimozdulhatnak, hogy elti
porjanak igaztulauságaidért.
Ki tudja Mi V an A Fö l d A l a t t ? . .
Hiszen önzésed u léidbe alig hatolt
négyezer lábnyira s nem tudhatod, mi van
addig, s mi vau azon túl I
Talán lm rózsákat ültetve, néhány uraszszul mélyebbre ásnál, megdermedve látnád a
„ l á t h a t a t l a n t.u
Talán ott látnád az üldözött igazság
bírált, amint komoran töljegyzik uz emberi
ség folytonos tévedéseit, hogy a leszámolás
uupja borzasztó legyen.
Megtagadott, inegcsufolt eszmék bajuokui talán ott köszörülik fegyvereiket, hogy
a megtorláskor biztosul) öljöu az aczél.
Talán ott vannak titkos ellenségeid,
akiknek eszközeit uem ismer, d, akikhez
gyarló törvényeid nem férhetnek, akik bu
szút állnak rajtad, de uem tudhatod, mikor?!
Ki tudja Mi V an A F ö l d A l a t t ?
Vannak sokan, akik tudják, de nem
beszélnek róla 11

— Nem hittem, hogy tőlünk is ennyire
idegcnkedel.
— Valóban, édes Viktor, nem szép,
hogy T u r u 1k ő t ily könnyen elhagyod, te
uem szerelsz bennünket I
— Nem ngy, kedves Adél, nem úgy,
kedves Fédor éti szeretlek, de . . .
— De ?!
— De nem nyughatom.
— A régi seb ?
— Netn jó Adél, uem az.
— Hanem ?
— Unatkozom.
— Szép, szép, öt nap alatt megunt
bennünket I
-*• Titeket nem, csak önmagamat.
— Ej m it! - Beszélj nyíltan, mond ki
határozottan, hogy neiu szeretsz engem, hú
godat, a bohó Adélt, nem szereted férjemet,
uz én jó kis Tódoromat! Különben hallgass ! I
kaczagj, no, hogy éu könyezzem gouosziágodou.
— Igen, te most is a bohó Dilike
vagy !
— Bolond vagyok, bolond, hogy sze
retlek I
— Hallgassatok meg, elmondok min
dent s ha bűnös vagyok, elítélhettek.
— Én már Ítéltem fölötted — szívte
len vagy I
— Igazad van Dilikéin, szívtelen va<
gyök, de volt egykor szivein is I
— Volt? — Nem volt! . . . A semmi*
bői semmi sem lesz, a valamiből pedig örökké
marad valami.
— Ejha, Fedor, milyen bölcsészt farag
tál a is Diliből l
— Még gúnyolódik I
— Apage sutanús ! . . gúnyolni téged?
Beszélhetek ?

11. Czéltalanul.

— Biz úgy, kedr. s Adél, ismét búcsúzuuk I

Az elmondottakból nyilván kitűnik , hol az egész telet biztos subsistentiára vnlo
helí, főleg a2 Által — hogy hallgatag bele
kilátással eltölthetik és igy, miként az utóbbi
egyezni látszott, hogy a műkedvelők által hogy egyfelől a közérdek és a jól felfogott évek
tapasztalatai is kétségtelenül igazolják,
sz.inÜgyi ezélokra gyűjtött jelentékeny össze helyi érdek, másfelől a város jo liirnevének a tél folyamán néhány heti előadásokra,
megóvása
és
a
közönség
igényeinek
mélta
gek rendeltetésüktől elvonassanak, és más
tása, egyaránt hangosan követelik, hogy a csak alárendelt tehetségű szín társulatok ajánl
ezélokra forditassauak.
A városi hatóság által ez. időszerűit városi hatóság az e téren elkövetett mulasz koznak.
Ennélfogva le kell egyelőre tennünk
szini előadásokra rendelt „Bárány vendéglő" tások pótlására nézve most már komoly azon kívánságról — ha észszerűen akarunk
helyisége, c czélra cpcnséugel nem alkalmas: gondot fordítson.
eljárni,
— hogy mi itt megfelelő előadásokat
Erre nézve pedig, tisztelt urak I egy
mert teljes mérvben nélkülözi mindazon kel
élvezhessünk.
lékeket, melyek mulhatlanul megkívántainak igen kedvező időpont kínálkozik most, midőn a tél folyamán
De
le kell erről mondanunk azért is,
arra, hogy « sziuielfladások sikeresen és a a szomszédos Szabadka városában, szini ke mert még ez idöszerint egy nagyobb színtár
rület létesítése iránt mozgalom indult meg,
niűizlésnek megfelelően tartathassanak.
sulat befogadására és szini előadások tartásá
Nevezetesen : a színpad oly kicsiny, melynek czélja az lenne, hogy a színi kerüle ra alkalmas helyiséggel egyáltalán nem ren
tet képezeudö városok, valamely jól szervezett,
hogy ott, egy jól szervezett nagyobb színtár drámák
delkezünk. A „Bárány" bán tartandó előadá
és
operettek
előadására
berendezett
sulat által előadandó színdarabok némelyiké és a legjobb erőkkel ellátott vidéki színtár sokra nézve pedig, u miként azt beszédem
nek személyzete el sem térne. ív. npadi disz
bizonyos meghatározott folyamán kifejteni megkíséreltem, nézetem
letek nincsenek : és e mellett a színpad oly sulat igazgatójával
évekre szerződést kössenek, olyképeu, szerint, jobb minőségű s/.intársulat uem igen
közelségben van a nézőtérhez, hogy a szini számú
hogy egy felől a színigazgató vállalna köte vállalkozhatik ; de erre okszerűen uem is
játék hatása, ezen közelség folytán, vala lezettséget arra nézve, hogy azintársulatát a számíthatunk.
mint a színpadi díszletek h.anyában teljesen szerződés tartama alatt folyton megfelelő jó
Köztudomású dolog az, hogy arra nézve,
alá száll.
karban fentartani, es színtársulatával a színi hogy valamely színtársulat, — rendelkezzék
Mellékhelyiségek különösen a in-dyek kéi ü etet képező városok mindegyikében éven az bar a legjobb erőkkel, — sikeres és a
a színészek és színésznek átöltözésére szük te, az ezek által kölcsönös megállapodásaik müizlésnek megfelelő előadásokat tarthasson :
ségesek, nincsenek, úgy hogy e tekintethet) a nyomán meghatározandó időpontban megje legislegelsö íókollék az, hogy e g y e czéh a
szinésznők és a színészek egy és ugyanazon lenni és ott a szerződésben kitett időtarta alkalmas, kellő színpadi díszletekkel és a
helyiségre kénytelenek szorítkozni. Ezen mon ;-t a műigényeknek megfelelő előadásokat szükséges mellékhelyiségekkel ellátott rend
misenáknak tulajdonítandó, hogy itt az utóbbi tartani fog : másrészt pedig a szinikerület szeres színház álljon rendelkezésére; mely
években soha egy jobb minőségű színtársulat városai vállalnának kötelezettséget a szín- nélkül az előadás a megkívántául hatást elő
vagy képzettebb színésznő fel m m lépett.
igazgatóval szemben, hogy a szerződés tar nem idézheti.
A nézőtér ugyan ilyen hiányosságokban tama al..it más sz ntársulaioknak, előadások
Ha tehát a városi hatóság, az erkölcsi
szenved, ugyanis az ülőhelyek első .-otai oly tartására engedélyi adni nem fognak, és hogy köleltsség érzetétől áthatva és ösztönözve, a
közel esnek a színpadhoz, hogy az ott helyet a szerződtetett színtársulatot minden kitel
színészet mint közművelődési intézmény érfoglalók rendszerint előbb hadják a súgót, hetö erkölcsi támogatásban részesitendik.
dekebeu, most már actiot kifejteni-elhatá
mint a szereplő sziués/t; a hátsó sorokban
Ezen terv megvalósulása állal azon rozná ; nézetem szerint e téren a legislegelsö
Ülök pt d g, miután a nézetéi' semmi emelke üdvös eredmény helyeztetik kilátásba, hogy lépesnek okvoteticnül egy rendszeres sziuház
déssel nem bir, nem ritkán jutnak azon kelle a szerződtetett színtársulat, — miután az a létesítésére kellene irányulni.
metlen helyzetbe, hogy reájuk nézve a szín szinikerület városaiban, a lenállásához szük
Erre nézve pedig ; tekintve, hogy e ne
padra való kilátás, az előttük ülök által séges jövedelemre való biztos kilátással egész mes varos ez idő szerint nincsen olyan ked
teljesen elzáratik. Színházi előcsarnok nin éven előadásokat tarthat, és igy ez által a vező anyagi helyzetben, és valószínűleg még
csen, és igy a színházi látogató közönség téli szerződés tartama alatt az anyagi gondok igen sok évek leforgása után fog csak olyan
felöltőit a szintemen kívül el nem helyezheti. súlyos terhe alól mintegy mentesittutik, ezen viszouyok közé juthatni, hogy egy állandó, a
Az ülőhelyek csak nehezen hozzá férhetők, kedvező helyzeténél fogva, szellemi fejlődésére város rangjához illő és a kor követelményei
és ezen felül szükek és kényelmetlenek.
a kellő gondot fordítani, szini képződés tekin nek is teljesen megfelelő monumentális szín
Mindezen inconvenientiak, — igen termé tetében pedig a folytonos együtt működés házat, a színművészeinek egy díszes csarno
szetesen — azt eredményezik, hogy az itteni kö által olyan fokra emelkedni fog, hogy az illető kot emelhessen; a mi legalább is IUU ezer
zönség a sziuielöadásokat egyátalún nőin láto városok közönségei teljes megnyugvással le forintba kerül;
gatja, és hogy az ide érkező, rendszerint hetnek a jövő iránt, mert folyton jó, az igé
tekintve másrészt, hogy ezen körül
anyagilag kimerült 3-ad rendű színtársulat, nyeknek teljesen m gí-Mü, és a müizlés fej ménynyel szemben a közérdek, és a helyi
néhány heti rövid itt tartózkodás utáu teljes lesztésére is előnyösen h.itó szinielöadásokat érdekek, úgymint a város reputatiója es a
desolált állapotban kénytelen tova költözni. foguak élvezhetni.
közönség igényéi mulhatlanul követelik, hogy
Azt hiszem, nem tévedek, midőn azt állítom,
Nézetem szerint tehát igen czélszerü és színi előadások tartására alkalmas helyiség
hogy az ilyképen távozó színtársulatok, me u helyi viszonyoknak egyébként is teljesen mielőbb építtessék ;
lyek aztán a szélrózsa mindeu irányában megfelelő lenne, ha Baja város a tervezett
uzou nézetben vagyok, hogy egy nyári
megfordulnak, vándoiutjokban Baja város sziui kerületbe belépne, és ebből folyóing színház létesítése által, a mi 1U ezer forint
közönségét kedvezőtlen színben tüntetik fel. kijelentené, hogy a szerződtetett színtársu nál többe uem kerülne, es igy a város ez
Mindazon által nagyban tévednek azok, latra, miután a téli idényt, virág vasárna időszerinti anyagi erejét túl nem haladná: a
kik ezen jelenségből arra kulcsolnak, hogy pig Szabadkán töltendi, a tavaszi idényre közérdeknek es a helyi érdeknek hosszú időre
Baja város közönsége a színművészet iránt vagy is busvéitől junius végéig tart igényt.
elég leuue téve ; e mellett pedig a város repu
helyes érzékkel nem bir. Én ellenkezőleg,
Ezen nézetem indokolására a követke tatiöja és a közönség igényei is teljes mélta
arra vélek bizton következtethetni, hogy e zőket adom itt elő:
tásra találnának, mondom: egy nyári színház
nemes város közönsége a miveltség magasabb
Minthogy Baja város ez idöszerint még felépítése, — mi a tervezett szini testületbe
fokán áll, és hogy eunek müizlése immár nem bir oly nagy számú színházlátogató kö való belépés esetén mulhatlanul szükséges,
fejlettebb, semhogy az olyan sziuielóadásokon, zönséggel, hogy itt egy jól szervezett nagyobb mert csak ez szolgálhatna a szerződtetendő
melyek alárendelt tehetségű színtársulatok színtársulat az egész teli idényt, a fenállá- sziutáisulutuak, egyéb alkalmas helyiség hiá
által egy e czélra nem alkalmas helyiségben sához szükséges jövedelemre való biztos kilá nyában, működése színteréül, — annyival
tártainak, — élvezetet lelhessem
tással eltölthesse; másrészt pedig, mert arra inkább képezi az egyedül helyes és elfogad
Ezen feltevés helyes voltát igazolja nem számíthatunk, hogy fél telre vagy ennél is ható expedienst, mert egyrészt a sziuház
egyébként azon ténykörülmény is, hogy a rövidebb időtartamra olyan társulatok állja azonnali létesítése lehetségesnek mutatkozik,
közönség már a múltban is készségesén ál nak rendelkezésünkre, melyek az itteni mü- a nélkül, hogy az által a város háztartásában
dozott a szioügy ezéijaira százakat és ezreket, igényeket kielégíteni képesek lennének; mi bármi csekély zavar clöidoztctuék; másrészt
midőn itt e czélra műkedvelői előadások után az ilyen társulatok már őszkor rendsze pedig mert ez idöszerint az állandó téli szín
rint olyan nagyobb városokba költöznek, a ház létesítése elodázhatlan szükségletet még
reudeztettek.

— Hallgatunk.
— Hogyan is kezdjem ? — Igen . . .
Tudjátok mi volt oka hosszú kóborlásomnak,
amelyből idejöttem pihenni. Azért kerestem
föl Turulkőt, hogy titeket még egyszer lás
salak, de nem azért, hogy mindig veletek
maradjak. — Örömmel tenném, ha lehetne.
Kern füllentek, ha mondom, hogy a seb, mit
Angéla vágott szivemen, a világ zajabau
hamar behegedt; ámde annál sokkal mérge
sebb fekély ütött ki lelkemeu . . Nem tu
nom szeretni az embereket s önmagamat is
gyűlölöm. Nem tudok hiúm senkiben, nem
tuduk lelkesedni semmiért, s nem találhatok
czelt, melyért fáfudni, harczolni méltónak
tariuuam. Ennek a uyavajáuak vagyok eu a
betege, euuek a láza idege uyugtaiauságom.
6 hogy ily boldogtalan lettem, az igen ter
mészetes. — Nem a rajongás, hanem a szá
mítás, nem a szeretet, hanem az Onéidek
szazaduban élünk s eu e kis faluban szeretni
ea lelkesedni tanultam. — L’gy-e, Biliké,
uuyunk csupa költészet volt, upáuk csupa
emberszeretet és rajongás. Anyunk azt mon
dóim: ami szép, az jo es igaz, kövesd a
természetet; apunk ledig arra oktatott: em
bertársaidul jobban szeresd ömnugadual s az
igazságot az embereknél. Apám volt meste
rem is, ó vezetett a tudomány világubu. Hu
szonkét eves koromban léptem ki a kedves
kőiből az élet piuczára. Telve remény nyel,
nagy eszmékkel, bittel és önzetlen szeretet
tel, mugamhoz akartam ölelni a világot, amit
meg is tettem, hisz Angélában az egész min
den Bogot enyémnek mondhattam ! — Ez volt
u i lő csalódásom s hogy igen-igen fájt,
újulhatjátok; első es uioiso szerelmein
u incgcaulolvu.
Munkában akartam vigaszt keiesm, a
Kínának ts az emberiségnek akartam élni,

de csakhamar azt kellett tapasztalnom, hogy
minden pártnál föl kellene áldoznom nagy
részét meggyőződésemnek, hogy a szent
eszméket az emberek csak a p r ó p é n z ü l
használják a n é p s z e r ű s é g e t olcsón
megvásárolni. Tapasztalnom kellett, hogy
akit barátomul szerettem, ellenségem, s el
kerül uz, akivel jót cselekedtem. Bejártam
a világot és láttam, hogy az ember min
denütt egyforma, a koicsmábau is oly huzug
mint az oltár előtt. Ezek a tapasztalatok
tanították meg telkemet, ezek űztek ki a
társaságból, ezek szorítottak le az emberi
működés minden teréről s eme tapasztalataim
keseiüsegét csupán a kóborlás enyhíti. Mind
untalan más vidékét, más embereket iutva,
uj szokásoktól környezve, nem veszem anynyira eszre, hogy u gonoszság mindenütt
egyforma. Ezért vagyok csavargó. Ezeit
akarom elhagyui Turulkút.
— Bennünk is csalódtál ?
— Nem, nem !
— Be lélsz, hogy igen:
— Ne képzelosködjetck . . . . „Csa
vargónak születtem, csavargó vagyok cu.“
— Nem addig vau uz, tisztelt Mizan
tróp ur, megházasitjuk, aztán vége a be
tegségnek.
— Köszönöm, Bili, nem kérek uz al
mából.
— En is azt hiszem, sógor, hogy más
kuia jobban használna.
— Ugyan mi ?
— Gondolkozzál.
— Hiába I
— Ki tudja V Majd én segítek.
—

K ö szö n ö m .

— Eu azt hiszem, hogy a szellemi küz
delem viharai kozott lelked tökéletesen megUjügjuina,

— Lehet, de nincs erőm a harezot
megkezdeni.
--- Miért ?
— Kételkedem saját meggyőződésem
helyességében is.
— Mégis csak vau egy eszme, a mely
hez makacs skepticismusa uem fér ?
- Azt tudom, hogy az ég millió is
millió világtest váudorutja.
— És „M i V a u A F ö l d A l a t t ? "
— Éjszaka.
— Nem. Világosság I . . .
111.

Az örvösed//.

Turulkou vagyunk, hol Viktor, Fédor
és Adél beszélgetését hallottuk.
Turulkó kicsiny lulu uz észak-keleti
Kárpátok egyik szűk völgyeben, közel a
u lengyel halaihoz.
Itt éldegél Garami Fédor, kedves ne
jével s idejött piheuui Sötét Viktor is.
Garaminak roppant birtokai vaunak
ultöldou s o kezeli Viktor vagyonát is, aki
vilugkeiülö életnek adta magút.
Buczára gazdagságuknak , Garamiék
léleu-nyárou TuruLkuu laitozküdiiak, mert
itt — űzi mondjak — eleg távol vaunak uz
emberektől.
Épen asztalnál tuláljuk okét, mu nt
viuóinau költik el ozsouuájukut.
Fédor kejelegve szürcsölgeti uz uj fejetű
kecske-tejet s e közben Viktorral cseveg :
— Tehát megalkudtunk. Holnap esteiig
mai adsz, eu pedig uzouuul megkezdem u
gyógyítási, ilu estéiig uem enyhül njavulád,
akkor nem tattóztatuiik, megkezdheted e s e t
i ü l au bolyongásodul.
— Hűl nem bánom, máslél imp nem
a világ ! de lélek, hogy kudaiczut vall tu
domány od.

nem képez, miután a színház látogatók száma
még nem oly nagy, hogy egy egész téli
idényt kibírjon.
A város tulajdonát képező valamely
szabad téren emelendő, nagyobbrészt fából
alkotandó színház épület mindaddig feunállhatna, inig majd a város olyan kedvező anya
gi viszonyok közé jut, hogy az állandó szín
házat létesíthesse. Ez által egyúttal azon
czél is elerednék, hogy ez alatt a közönség
ben a színház látogató közönség is felnöve
kednék, úgy hogy itt annak idején u szili tár
sulat. az egész teli idényen át biztos subsisteutiára számíthatna.
Nem hagyhatom itt szó nélkül, néme
lyek által hangoztatott amaz eszmét sem, mely
szerint az ajánltutik, hogy a színház létesí
tésére nézve részvény társaság alakítása kiséreltessék meg. És ezen eszmét, a gyakorlati
élet tapasztalatai nyomán tigyeleleinbe vehe
tőnek egyáltaláu nem tartom, mert bizton
állíthatom, hogy viszonyaink között a színészet
nem képez alkalmas eszközt arra nezve, hogy
részvényeseknek jövedelmet biztosithas ou.
Eleven példa erre nézve az újabb időben ke ■
letkezett zombori részvéuy-társaság is.
Az elmondottuk alapján tehát javasla
tomat, - melynek sorsát im itten az önök
bölcsességére bízom, — a következőkben fog
lalhatom röviden egybe ;
Terjesszen be a sziuügyi bizottság h a
tározati javaslatot a városi közgyűlés elé az
iránt, hogy mondaná ki a közgyűlés, hogy
egy nyári színház létesítését elvben elhatá
rozza, oly képen, hogy az egy év leforgása
alatt kiépítve a közhasználatnak átadassák.
Meghízza ennélfogva a városi tanácsot,
hogy az a szín ügyi bizottság közbejöttével,
a szükséges tervezet és költségelőirányzato
kat haladéktalanul beszerezze, és jelentése
kapcsául a kiviteli módozatok, valamiut a
költségek mikén ti fedezete iráut teendő javasiulaval egyetemben, a közgyűlésnek mi
előbb beiuu ássa.
Mondaná ki továbbá a közgyűlés, hogy
a szomszéd Szabadka városban, színi kerület
létesítése iránt megindult mozgalmat öröm
mel üdvözli és hogy a szini-kerületbe belépni
hajlandó, ha a s/.e: /••dteteudtf színtársulat a
tavaszi iiónapakou út, vagyis junius végéig e
város rendelkezésére leszeu.
Végre pedig, hogy u szerződtetendő
színtársulat, a város részéről annak idején
miuden kitelhető erkölcsi támogatásban biz
ton részesülhessen, már eleve utasítaná a vá
rosi tanácsot, hogy ez a sziuügyi bizottság
feladatát, hatáskörét és az eljárási módozatot
körvonalozó szabályrendeletet szerkeszszen,
és azt annak idején elfogadás végett a köz
gyűlésnek bemutassa.
Mindezekről a városi tanács, a sziuügyi
bizottság, és Szabadka város közönsége mi
hez tartás és tudomás vétel végett értesítőndók lennének.
A beszéd utáu D resch.r Ede p o l
gármester ur szóllak fel, üdvözölvóu a
kezdeményezést, s kijelenti, hogy ipar
kodni fog oda hatni, miszerint a városi
hatóság ezen culturalis intézmény anyagi
támogatására szintén áldozzon, majd dr.
lvánovits Pál ur indítványozta, hogy

— Majd meglátjuk.
— Mernék fogadni, Viktor, hogy estéiig
tökéletesen fölépülsz — pajzánkodott Adél.
— Ne oly tüzesen, húgom ; idült be
tegségben sinlödöm ám 1
— Be kitűnő u doktorod is !
— Az ozsonuáitak megfeleltünk embe
rül, a lovakat már foluyergelték, tehát Viktor
— ha úgy tetszik — indulhatunk.
— Kérlek, parancsolj, patiensed enge
delmeskedik.
— Nohát lóra, magyar I
— Ne késsetek sokáig — mondotta
Adél, csókra nyújtván mosölygó ajkait.
A léi fiuk távoztak s Adél dalolva ült
a zongorához.
A nyitott ablakou át u fuvalom elkap
kodta a bús akkordokat. Viktor kedveuez
dala sin a zoucora billentyűin. Ö á r o a y
gyönyörű elégiája volt ez, melynél szebbet
kolto uem irt s Viktor nem állhatta
meg, hogy lovaglás közben ne dúdolja ezt a
nehéz panaszt ;
Alidon uujurn kebléu viselt még,

Ezer reuicuyuyel volt tele;
Uoudolvu szive magzatul a,
Urdutól duzzadt kebele,
h lehullt u lujdulom gjuiuulcau.
Be a gyümölcsből, uh, uii lett! . .
Szegény unjam, hu tudtu voluu,
Behogy szUll voluu cugeuiet I

— Tekints kőiül I — szólalt iuc|
Fedői. - A meddig csak ellátsz, itt nem
régen u legborzasztóbb nyomorúság lakott
b La mostan liazia, egészséges hajlékok mubo.j biiHk leled b víg éuekszó cseng uuudi uuit,
uzt nem uz adumnak, nem a társadalomnak
köszönheti ez u szegény népi — Latod en
gem ib u te betegséged hidegje J^jt valumikojjj

maga a szinügyi bizottság készítse meg
a kivitelhez szükséges tervezeteket, úgy
a költségvetést is, s az indítvány kap
csán mint. kész javuslat terjesztessék a
közgyűléshez.
Ezen módosítással főispán urnák
javaslata élénk helyesléssel fogadtatott el.

Budapesti kiállítási hírek.
Rohamosan közeleg a megnyitás határ
ideje es a mily mértékben közeledik e nagy
jelentőségű nap, ugyanoly mértékben dombo
rodnak ki egyre tisztábban és plasztikusakban
a nagy kiállítási mü végleges tormái. A kiál
lítás 33 csoportjának berendezése e hó 8-án
már megkezdődött és azóta tetemesen előre
haladt ; éjt nappala teve szakadatlanul folyik
a munka, éjszakának idején a villamos
lámpák fényénél. Eredményük láthatóan nyi
latkozik a kiállítási terület általános physiognomiajának mcgváltoztában.
Az ip.ircsaruokban, a kiállítás e góczpontjában, a szekrények és ládák zűrös
chaosábói immár rendszeres egész fejlődött
ki; az ezernyi tömeg, a mely nem régiben
még kósza rendetlenségben hevert, most
osszesorakozott és oly nagyszerű képpé vált,
melyuél impozánsaimat még képzelni is alig
lehet. A szép arányú állványok es szekrények
csoportok szerint sorakozvák és nemes ízlésre
valló alak jókkal, előkelő és minden rikítót
gondosan kerülő díszítésükkel meglepő hatást
gyakorolnak a szemlélőre. A nyugati karzat
butorlülkeit már nagyban rendezik; ízlés
és Bziuböség, vakító lenyüzéssel párosulva,
jellegzik a bennük felállított magyar butorkészitmenyeket. A szövő- és ruha-ipar osztá
lyai is átmódosultiik már végleges alakzatukba
és gazdag tartalmukat előre is sejteti az a
roppant anyaghalmaz, mely ez osztályban a
végeireudezesre var. A többi csoportban is
jól előrehaladt már az inslalláczió munkája
es nem kételkedünk benne, hogy az ipái csar
nok a kiállítás megnyíltáig teljesen elrende
zett állapotba lesz helyezve. A csarnok
dekoratív díszítése is be van immár fejezve.
A hatalmas vasoszlop ikon villamos órák
függnek. A nyugati kapuzat ablakát gyönyörű
üvegfestinénynyel pótolták, mely hazánknak
két géniusz által tartott cziinerét ábrázolja,
a Szent István koronája e czimer fölött lebeg
és dicsfény övedzi körül «z egészet.
A tágas mezőgazdasági csarnokban
ezernyi üvegedény van már felállítva, melyek
ben hazánk mezőgazdasági terményei vannak
nagy változatosságban bemulatva; nagy ér
deklődést keltenek e csoportban a Shangai-ból
érkezett küldemények, melyek 200 üveg-edényben Chiua és Japán egész növényzetét fel
ölelik.
A h.izi-iparcsarnokbun már berendezvék
a fülkék, a melyek a köznép lakásait mu
tálják b e; a különböző nemzetiségek lakásain
kívül még életuagyságú babákon az ország
főbb vidékeinek festői népviseletei is ki vannak
e fülkékben állítva.
Megemlítendő még az országos fürdőpanorama, a Tátravidék kolosszális látképei
vel, a melyek kivitele oly mesteri hűségű,

s hogy kigyógyultam, uz csupán Adél és
Turulkő érdeme. Midőn Adél szivét és kezét
megnyertem, e csöndes kis zugba vonultam
azzal a szándékkal, hogy itt végkép elfelej
tem az embereket. Egy zimunkós téli estén
vándor kopogtatott kastélyunk ajtaján. Be*
bocsátottuk. Száműzött bujdosó volt a bol
dogtalan ! A dicsőséges orosz nemzet költője
volt ő s azt a bűnt követte el, hogy a
nyomorultaknak kenyeret követelt. Ezért
előbb iucgkorbácsoltúk , aztán Szibériába
deportálták, de Ö megszökött. Hosszú ideig
volt szeretett vendégünk s jóakaratunkat az
zal hálálta meg, hogy boldogságunkat telje
sebbé tette s igy mi vagyunk adósai.
— Tudod, a költők nemcsak mélyebbeu
éreznek, hanem messzebb is látnak mint mi,
profán emberek. Az ó szellemének szárnyain
emelkedett az én lelkem is. Az ü magasztos
világnézetének köszönhetem, hogy embtrgyülöletem józan életbölcseséguck adott helyet,
ő vette le szemeimről a hályogot és én lát
tám, hogy nincs ember, ukiben erény uei*
volna s lm eltaláljuk u szív kulcsát, ez az
erény legyőzi a gonoszságot. Hogy a világban
nem igy vau, annak az az oka, hogy a tár
sadalom az emberiség hibáira van alapítva,
de nincs messze a kor, midőn ez a bűnökből
élősködő társadalom végkep összeomlik. Kü
lültekintettem e kis faluban s azt tapasz
taltam, hogy népe mm romlott, csak olvaduli. Éreztem, hogy ezt uz elhagyott népet
boldoggá tehetem. Úgy is lett. Mily eszkö
zökkel értem el czclouiat, azt mujd egykor
megtudod. — Szóval találtam embereket,
akikért munkálkodnom érdemes vulu s bizo
nyára neked sem az a rendeltetésed, hogy
tehetetlenségre légy kárboztutvu.
(Folyt. ktiv.)

hogy csak hosszas szemlélés után veszi
őszre a néző, hogy nem a nagyszerű termé
szet maga, hunéin csupán művészi képmása
a/., a min tekintete oly kedvteléssel nyu
godott.
a keleti paVillon, Vukovies műépítész
müve, a maga keleties kupoláival, karcsú
minaret tornyával és tarka festésű homlok
zatával gyönyörű látványt nyújt; termeiben
rendezik már a küldeményeket, a melyek
a keleti országok egész termelését és külö
nítsen búja fényű iníiiparát. lógja bő gyűjte
ményekben bemulatni.
Nemzetközi baromfi-kiállításunk az eddig beérkezett bejelentések szerint minden
várakozáson leiül fog sikerülni Bejelentetett
t)33 törzs, illetve pár baromfi, minden ismert
fuj és fajtában. Ez oly szám, mely nemcsak
mi nálunk, hol a barointikiállítás az első
nagyoblt e nembeli nemzetköz kiállítás, hanem
még oly országokban is, hol a baromlikiállitások rég gyakoriak, tekintélyesnek mond
ható. A kiállítás minősége még jobbnak Ígér
kezik, mert a százat meghaladó kiállít ók
közt. számos kiváló tenyésztő van. E mellett
a kiállítás valóban nemzetközi lesz, mert
a kiállítandó baromfiak egyhnrinadu külföldi.
Képviselve lesz Olaszország, Svájc/, Romá
nia, Németország s különösen Berlin, München,
Frankfurt, Hamburg és kivált az ausztriai
örökös tartományok. A hazai bejelentéseket
illetőleg sajnos, hogy Erdélyből csak két
kiállító jelentkezett, Horvátország pedig egé
szen elmaradt. Kiih nősen sajnos Erdély elma
radása, meri e kiállítás szép alkalmat nyújtott
volna a Királyhágón túli tenyésztőinknek,
hogy Erdély különleges tyúkfaját: a kopasz,
nyakú — ott csórényakúnak nevezett —
kiváló gazdasági tulajdonokkal bíró tyúkokat,
bemutassák. E mulasztáson egyébiránt még
lehetne segíteni. Emelni fogja a kiállítás
érdekét ni g az is, hogy a bécsi osztrák
magyar baromfitenyésztő-egylet a kiállítás
alatt a kiállítás területéről indítja nagy postagalamb versenyét, melynél az első dijat
az ó Felsége által ezeu versenyre adományo
zóit tiszteletdij képezi. A verseny május 10 én
lesz. — A vásárlási kedv már most is élénk.
Grubiczy Géza csoportbiztoshoz ugyanis ez
irányban számos megkeresés érkezett s igy
reményünk lehet, hogy a külföldről érkező
hasznos faj >k nagyobi) része bent az ország
ban lóg maradni, mi által ismét lendületet
nyer újabban úgyis emelkedő baroinfi-tenyészelünk.
A juhkiallitns az országos kiállításon,
május 20 tói 30 ig fog tartani.

Különfélék.
— S z em é ly i
hír. Szász Ká
rohj ref. püspök ur ő méltósága, a ref.
hitközség meglátogatása czéljából váro
sunkba érkezett. Az egyház főpapját és
a tudomány nagy mesterét üdvözöljük
városunkban.
) ( J a n k o v i c h Aurél főispán
ur hivatalos ügyekben Szabadkára s
Budapestre utazott, honnan a jövő hó
elején érkezik vissza.
* F e h é r Ipoly tankerületi fő 
igazgató ur ugyancsak városunk falai
közt időzik, s a gymnasiumot látogatja.

* A bajul főgymnáziumi ifjúság ma tart
ja állítólag, mert prograiuinot még eddig nem
volt szerencsénk látni, az évi Tó'li Káhnáuféle iiunepélyt, mohén Szász Károly reform,
püspök ur ő méltósága, úgy Fehér Ipoly tan
kerületi főigazgató úr is résztveszuek.
— Nt. Balnssy István ur Csanádi plé
bános a pénzügyminiszter mint kegyuraság
által U Emineiicziújának baracskai rendes
lelkészül bemutattak)!t.
$ A ló k é rtl közgyűlés nta délután tartátik meg.
)( Emberölés. A bajai vásár vasárnap
ján lókupccz cziijdnyok mulattak, s midőn este
felé az utczára kijöttek, Sztojlcó Lajos, csúfnevén Pisze Lajcsi, egy megrögzött egyén, a
mellette menő Lakatos János szabadkai czigúnyt agyonszurta. Tettes fogva van •
Rablás. Matiz Marin béreghi lakos
kukoriczát adóit el Baján u lietipiaczon, s
midőn délfelé hazautazni készült, egy arra
haladó kaputos embertől kérdezte meg, hány
óra vau. — A kaputos ember készséggel
szolgált Matiznak, s egyúttal kikérdezte, mi
járatban volt Baján, hovavaló, mennyiért adta
el gabonáját, s kérdezte, váljon elvinné-e öt
Béieghre, mert Eszékre akar utazni. Matiz
Marin az elszállítást megígérte, s habár a
kapulosember viseleté szerfelett gyanús volt,
nem szállíttatta le kocsijáról, hanem, daczara
egy szántóval ember figyelmeztetésének Béregh felé hajtott. Midőn már a béreghi temető
elölt voltak, az ismeretlen ember, a lovakat
hajtő Maliz Marint jobb karjával átszoritotta,
s balkezével kést tartva azt nyakon metszeni
szándékozott. Matiz a kést íeltaszitotta, úgy
a vágás a b a 1 f ü l-k a g y I ó t érte, azt
keresztül metszel te. — A támadás és vér
zéstől megrémült embertől ekkor a tettes
pénzét vette el, a kocsiról leugrott, s mene
kült az erdők felé, míg káros sebesen be
hajtott. az előtte levő községbe, a lakosságot
feliármázta, s kezdődött a rettenetes vadá
szat. Száz, meg száz ember gyalog, lóháton
kutatta a közeli erdőket, míg a község
érdemes jegyzője, félvén, hogy a netán elfo
gandó tettes a felizgatott tömegnek áldoza
tul esik, a száutovai állaincsendőrséghez haj
tatott s azokat a tett sz nhclyére küldette ki.
A vadászat sikeres volt, mert késő estén
a lettest, ki Major Pál rigiczai borbély le
gény, elfogták, s jól elverték, de szerencsére
az államcsendörök megjelenése megmentette,
a nép dühétől, s a fenyitő bíróság kezei közé
szolgálta, a sértett káros állapota ma már
nem aggasztó, s a rabló is felgyógyult se
beiből.
G a z d a g I m r e b iz lim ilo N A . Szolnokról
ápril t.‘5-ról írják a ..Pesti Naplódnak: „Talán nem
les/, érdektelen annak megemlítése, hogy a meggyil
kolt Gazdag Imre a trieszti általános biztosító-tár
saság (Assicurnzioni Generáli szolnoki főiigynökségénél múlt év junius havában baleset ellen 15,000 írt
erejéig biztosította magát. Miután meggyilkoltatott,
a baleset-biztosítási teltételek értelmében a kötvény
birtokosának a társulat a 15,<KH) irt biztosított őszszeget, melyért évenkint csak 17 forint 70 kr díj
volt lizetre, kifizeti. Gazdag Imre megyénkben ismert

'én iség volt. A provizórium alatt mint Bzolgablró
3
t Szolnokon alkalmazva - A „Pesti Napló* köz
leménye valóságon alapszik. Gazdag Imre mint ille
tt Kos helyről értesülünk a Generáli által életbe
léptetett, első oszt. ált balesetek elleni társulat
ügynökségénél Szolnokon egy 15,000 fitos kötvényt
halálesetre, és egy 15,000 fitos kötvényt rokanttá
válás esetére váltott és 2 éven át évenként IS Irtot
be is űzetett. Egy ily csekély áldozat mellett saját
magút vagy legalább ii családot lehet balesetek által
előidézhető anyagi következmények ellen biztosítani,
melyeknek a legóvatosabb ember is ki van téve.

A „Kúpos Családi Lapok’4 29.
száma Mohnor Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal jelent inog. Egyes szám
ára Li> kr.

N yílt tér *

k?pbjú minden jtpgysiírlif ó minytil kerekedéiben.

MATTONI és WiLLE
BUDA PESTEN .
*K rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a
szerk.

Heti naptár.
27
2H
20
ao

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
M áí Péntek
2 Szombat
\ asárnap

Zita
Vitai
Páter
Katalin
j U3
t a lop
Athanáz

Holdváltosds!
29. 7 óra 30
]). reg. tartós
szép idővel
mig a szél át
nem csap.

Felelős szerkesztő:

c s i; t: i! a v n it n h c.
Hirdetmény.
B e o k S á m u e l közadós tömegéhez ta r
tozó s még eddig nem értékesített a c tiv
k ö v e te lé s e k 1885 é v i m á ju s h ó 5 -ik
n a p já n d. u. 3 órakor alólirt tömeggond*
nok lakásán tartandó árverés utján elfognak
adatni, melyre az árverezni óhajtók azzal
hivatnak meg, hogy a követeléseié azonnali
készpénz fizetés mellett a vevőkre át fog
ruluí/.tatni.
Baján, 1885. april hó 23 án.
S z . u t r c ly l . i p ó t ,
tomeggopilnok.

É r t e s í t é s .
Alulírottak értesítik a t. közönséget, miszerint saját
házukban

H» ■ ■ l o i * o

E&. és l m

.a m

i-

9 ^ m b’X X á i EdL hétfőtől kezdve az egész héten
* .Szász K ároly ref. püspök ma dél
előtt '^10-kor a ref. templomban istenitis.te
letet tart. A templomba csakis beléptijegygyel át nyilvánosan eladatni fognak.
lehet bemenni. — Istenitisztelet után g y ű 
Baján, 1SS5. April hó 26-án.
l é s lesz.
* Halálozás. Megtört szívvel és mély
fájdalommal jelentjük rokonainknak és isme
rőseinknek 0 i v. B a j s a i V o j n i t s
V o j n i t s B e r t á n a k szeretett édes íot Jg| íBt i5t ipí í3i 55M31ípj 5pt jSc ini 55t íSi íBt ip‘53iíg; í3c int Sut 5S| i3t 5pt 55EjBMScígi 53i igi 3gt iSc
anyánk, nővérünk, menyem, illetőleg sógor
nőnknek hosszas és súlyos betegség uuíu folyó
évi április hó 22 én délután '/« 0 ólakor, éle
A tavaszi id é n y m eg nyíltával van szerencsém a n. é. közönséget |SÉ
tének 59-ik évében történt gyászos elhunytat. ! | i
Az Istenben boldogultunk lábt tetemei folyó !§í érle si leni, hogy az étidig is általam készített s nagy kedveltségnek ör- ÍS£
hó 24-én, délután 5 órakor fognak a szt. Ro
lSÍ vendé arczkenőcsöt — ezentúl teljesen dl*. Spltzer-félc kellően íSí
kushoz cziiuzett sirkertben örök nyugalomra isi eredeti vénye után készítve, szolgáltatom ki.
elhelyezte!ni. Az engesztelő szt. mise-áldozat
jl
lelke üdvéért folyó lm 25 én, délelőtt 10 óra
/ íasznála ti utasítás
is i
kor fog a szt. Rókus kápolnában a Minden
a
dr.
Spitzer
eredeti
vénye
után
általam
készített
hatónak bemutattatni. Baján, 1885. april 23.
1
Áldás és béke lengjen a szeretett jó anya és
isi
testvér hamvai lelett I Vojuits Ilona, Vojuits
Béla, mint gyermekei. Vojuits Viktor, Vojuits
1
Iguácz, Vojuits Oftiliu, Vojuits Ida, mmt test
it
vérek. Vojuits Erzsébet, imut napa. Vojuits
Ezen kenőcs feltiínőleg tisztítja az arezbört. m indenféle foltok és
Ödön, Vojuits Félix, Vojuits Géza, Vojuits
pörsenésektől, de különösen szeplő és májfolt ellen igen k itűnő és ár
Ida, mint sógorok illetőleg sógornő.
talm atlan hatásuk o ly nagy. hogy korosabb egyéneknél is bám ulatos isi
— Aradi UerÖ színtársulata tegnap
eredm ényt idéznek elő. — A kenőcsből este lefekvés előtt m ogyoró isi
kezdte meg előadásait. SzinrekerUlt Jókai
kitűnő eredeti drámája: „Az arany ember.u
nagyságú az arezru kenetik. reggel az öszhangzatos arányban készített isi
- Ma adatik Szigeti József legújabb énekes
mosdó vízzel (szivacs segélyével) íe m o sa tik .a rendes m osdás utána egyedül isf
vigjáteka: n/l noemanczipdczió." Jövő szá
ezen epe szappannal történjék, m ely m osdáshoz rendesen használva, isi
munkban többel, addig is ajánljuk a jól
magában is, m int kitűnő bőrt linom itó régebben ism ertetik.
szervezett társulatot újólag a t. közönség
I kis tégely arczkenócs
. . 40 kr.
figyelmébe.
I nagy
„
. . 80 kr.
| Nagy szerencséi I c i i n c c n D unán.
I üveg m o s d o v lz .................. 80 kr.
b'olt/ti Iw 22-én délután a Mohácsról felfelé
Isi
I drb Epo szappan . . . .
40 kr.
jövő száUitőhitjó Szekcsö közelében felfordított
isi
B M T Postán I forinton aluli megrendelések nem küldetnek.
egy dereglyét, melyben 14 en voltak. A vízbeisi
Figyelmeztetem
a
t.
ez.
közönséget,
Imgy
csakis
ezen
nyomatott
utasí
estek közül sikerült 4 et megmenteni, a többiek
tás, nevmu és (‘/.égőmmel ellátottak valódiak.
isi
ott lelték halálukat. A megindított vizsgálat
Ism ét eladok megfelelő árkedvezm ényben részesülnek.
feladata kideríteni, hogy kik a hibásak.
0 TŰZ volt Jölyo hó 10-én, délután ü
P o l l e r m a n B.
óra felé a Katona városrészi szőlők közölt.
BÁJÁN,
Mire a tűzoltók odaértek már 3 nádas ház
1B!
az „Üdvözítőhöz* cziiuzett pjógjszerfár tulajdonosa.
leégett.
áss F izetésképtelen Utt e héten SternIBI
béig K. disznói és norinbergi kereskedő.
iálfiil8liBiiBiifiiiailBiisiiBil8t!HiiBi!BlÍBÍlBlístffii!BiiBiiatlfiÍ!BÍis üBiiB!iBi!BiiB!iwÍHi!BI

___________________ Auncnléld Adott örökösét.
Értesitvény.
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|

ISI

isi

IBI
IBI
IBI

A bőr uj zománczát mindig megtartja.
mindennemű állami járadékok.
lOldirlieniientesile.Hi kötvények,
záloglevelek, elsőbbségi kötvé
nyek, rés/vt'iiyt'k, sorsjegyeknek
stl). és valutáknak napi árfolyam
szerint. ígérvények minden húzáshoz.
Tőzsdei megbízások pontosan és
diseretio mellell eszközöltetnek.
Megbízható inlörmatiok ingyen
és készséggel.
„Kortuna“ bank- és vállúiizlet
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JOZSFF FOIIFRCZFG
s a föhlmive/és, ipar- és kevesli edeletnIIgyminiszter és számos Julit', gazda
és állatorvos a legnagyobb elismeréssel tüntette ki

_
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m
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íjjL

CD
3

Ncmcncsck J. és Társa
kizárólagosan szabadalmazott találmányait, u. m.
1 I r t 2 0 k r.
Fekete bot kenőcs 1 kilós bádogdobozban
1 I r t (iO k r .
Sárga bőrkenőcs 1 kiló
I fit 4 0 k r.
Géphajtó szíjkenőcs I kilo .
3 fi t.
Velonczei keltős bőrlakk I liter .
liőrmosó szappan I nagy darab
1 fit.
Állat-, gyógy- és jtata kenőcs '/„ kiló
2 irt.
Fekete olasz 1 nagy darab
1 Irt.
6’ a híres gyógyerejü N zultana Iliivónyszappaii 1 doboz 1 írt.

HcrzfcIdor Igiuícz és Társa f
B u d a p e s t ( H a r is b a z á r) v á r o s h á z t é r 0 . sz .

............

................ . . . . . . . . v.

df ■
-
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Tch'lmi-ilNNitckilllctÓN.

m o h ; n ő s ü k j . óh t í h s a
első magyar kizárólag szabadalmazott fekete bfirkenties-. tiőiiakk-, állat-, gyógy- ós pipere
szappan s gyógynövény pipereszappan gyára.

A leg jo b b b o rd e ritő szer.

W

Egy, ismert magyar, ba laton vidék i borkereskedő feltalálta azon bordoritő szert, mely a legt Őrültebb es legzavarosabb bort is 3 nap
alatt kristály íVliyessÓ teszi, anélkül, hogy a borban utóizt, vagy
butellázásnál a legcsekélyebb csapadékot hagyna az üvegben. Ezen szer
több piliczóbeil használtatott s nagyobb vendéglőkben is 2 év óta
a legnagyobb sikerrel használják. 5 10-es palaczk ára 3 írt 30
kr. Minden üveg használati utasítással küldetik. M egrendelhető: Bu
dapesten a „Munkatárs" kiadó-hivatala utján: IV, kér. Lipót-utcza

Czim : Budapest, X . Kőbánya, jdstlercnyi-ut, I.dzdr ház.

ÍJ3T

Miután igen sok visszaélés történik áruimmal, figyelmeztetem a
nagyérdemű közönséget, hogy egyedül a nálam rendelt és gyáram ból
küldött áruért vállalok felelősseget. 'V Q
• -«■>»"*■..»♦!'» ö*{)«M:■«V• <>»•>••> « ? « < >»o•. .»-■.<,<;»

A czipő nem zsirositja cl a ruhát.

GYORSAN, CSINOSAN és JUTÁNYOS ÁRON
mimluuncmü

Készít továbbá
« •

W J W W 9
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FALRAGASZOKAT,

s z á m l á k a t , a d r e s s - és v i z i t - k á r t y á k a t ,
étim

m m 9

pl j ° ~ y 7 PSi- os e^ketcsi m ei/liivókat,

JITOJIT IT V ll lO s f c l T ,
ú g y s z in t én

"3

* fö n t kitett taláhmlvyoldiól kisebb mennyise<j is megrendelhető.

6. szám I em. 13. ajtó.
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kői, l.v.vH nyeket ks ü g y v é d i m e g h a ta lm a z á s o k a t.

NfOBi»t.oU NAonj’ T,í ) , i IHnrvnj'omdíjibjn Bagó
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M e llé k le t a .B A J A - 17-ik sz im á k o z .

Nyilatkozat.
A Szabadkán megjelenő „Szabadság" cziraii lap
folyó hó 12-iki számában a „Szabadkai törvényszék újabb
dicsősége" czimmel bizonyos Híjai nr aláírásával egy
közlemény jelent meg, melynek szertelen valótlanságait
és alaptalan s nemtelen gyanúsításait szó nélkül nem
hagyhatom.
Mindenekelőtt el kell Ítélnem azon tolakodást,
melylyel a családnak legszorosabb bclügyei : vagyonának
szerzését és kezelését érdeklő kérdések hírlapok utján
szellőztetnek oly egyón részéről, akinek mindezen kérdé
sekhez semmi szava, semmi köze nem lehet. Még azt, talán
érthetném,
bár illeni és észs/.erüség szempontjából
megengedhetőnek azt sem tartom, — hogy szegény apám,
vagyonbukott id. Müller János vagyoni viszonyai ily
módon tárgyaltassannk ; de határozott óvást emelek az
én saját, teljesen külön álló házam és háztartásom bár
mely ügyeinek intézésébe való foga latlan beavatkozás
ellen, s mint erkölcstelent — méltán utasítom vissza azon
kísérletet, hogy az én ügyeim is ko/pinczi szószátyárkodás alacsony tárgyaivá sü'yesztessenek — csak azért,
mert az apám szerencsétlen gazdasági viszonyok folytán
momentán fizetés képtelenné lett! Saját személyemet
illetőleg egyelőre eleg lesz annyit mondanom, mert ér
zem s tudom, hogy a döntő közvélemény mellettem van
s helyzetemet a vágyonbukottal való családi összekötte
tésem kapcsán sokkal sajnálatosabbnak mint sem kigunyolhatónak tartja, s amely közvélemény ép úgy elitélendi Bajai ur álnok tolakodását, mint tv hogy indokol
tan utasítom én azt. vissza.
Fiúi kötelességem még apám m Mii b r János sze
mélyét érintöleg határozottan lil(uko,m az ellen is,
hogy Bajai ur kérdéses czikkében a közvéleményt eme
sajnos bukási eset körülményei iránt teljesen hazug és
merően légből kapott adatok szélnek eresztésével bűnös
módon tévútra vezesse, annak jóhiszeműségét kijátsza,
megcsalja;— ugyanis valótlan az, hogy apám fizetéskép
telenségét „egy egyszerit ,‘IOTM) forintos váltó lejáratában"
rejlő pressio alatt jelentette volna h**; ellenkezőleg
éppen alulirottnak morális pressiója volt a/., mely
midőn apám (Hiúságainak előbb nem is sejtett összeget
megközelítőleg felismertem,
apámat rábírta a oml
kérésére, és az általános gazdasági 'álság veszélyeivel
számolni nem tudó s igy biintelen zilá i vagyoni viszo
nyainak közzétételére s a lehető legii^tességessebb s a
hitelezőkre logkielégitöbb rendezésére.
Valótlan az, hogy apám összes tartozásai csak
252000 forintot is tennének, rósz akaratú túlzás tehát,
midőn Hajúi ur czikke végén már 340,000 forint tartó

' zással dobálódzik; valótlan az is, hogy a Csávolyiak kö
vetelése 80,000 forintot, de csak ennek felét is kitenné;
mind ezen közlőtt adatok hamis volta iránt az. érdekelt
hitelezők rég tisztában vannak, Bajai urnák intentiója
egyéb1' tehát csakugyan nem lehet, mint a felismert
igazság rovására a vagyonikig nem érintett nagyközönség
tévútra vezetése.
A legnagyobb megbotránkozással utasítom vissza
továbbá apám nevében is ezen bukási eset czimén a
szabadkai lek. kirá'yi törvényszék ellen intézett legrutabb
t ámadást, s hogy ezen polgári és hazafias kötelosségszei ü
tiltakozásomnak kellő súlyt adjak, legjobb tudomásom
szerint ezennel kijelentem, miszerint. De. Bitiek Samu
ügyvéd ur a helybeli és esávolyi hitelezők nagytöbbsé
gének, sez-'k kívánaténak kapcsán a vagyonbukott, képvi. selöjének is a tok. kir. törvényszéknél egyenesen kifejezett
kérelmére, tehát a b-gilletékesebb érdekeltek egybehangzó
és igenis helyén valóing méltányolt, közkívánatára nevez
tetett ki tömeggondnokká.
Hogy mily rut dolog már most a legtekintélyesebb
erkölcsi testület : a bíróság ellen, teljesen hazug adatok
fel hányása mellett, ily vakmerő támadást intézni, — ezt
bízzuk ismét a lisz.tességtudó józan közönség Ítéletére;
mi pedig kijelentjük még azt, hogy csak annál is több
bizalommal és teljes megnyugvással nézünk ezen bíró
ság igazságos vizsgálata elé, mert igazság és méltá
nyossági érzetének — a törvény és szabályok korlátain
belül — már is hódolatra késztető tanúságát adta a
lek. királyi törvényszék éppen akkor, •— midőn a tömeggondnok kinevezésben az érdekelt felek indokolt kérel
mét tekintetbe veendőnek találta. Ezek után végre
kijelentem azt is, hogy a bíróság ellen intézett eme rút
támadás visszaverésére kettős szempont késztetett; és
5 pedig: azon köteles tisztelet és ebitől folyó általános
hazafiul kötelesség egyrészt, mely a magyar bíróságok
í tekintélyének gálád orvtámadóit minden igaz magyar
' ember leálezázandó és incgtorlandó természetes ellensé
geivé teszi, és azon körülmény másrészt, hogy mi a most
közlőit helyreigazító adatok birtokában, ti köteles leálczázásrn illetve czáíolatra első sorban képesek is vagyunk.
Végül mint durván megsértett lel zárszavamat,
altban adom, hogy Bajai ur. — bizonynyal egy elzüllött
, existentia, — elöltem mindaddig, míg aljas intentiója
valótlan közleményét egész terjedelmében vissza nem
vonja, vagy képtelen állításait uetn igazolja : egy hazug,
rágalmazó ember.
Baja, 1885. április 18.
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