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Megjeleli in Iliden vasárnap.

S zerk esztő ség
hova a lap szellemi részét illeti 

közlemények küldendők: 
n o c li a n-u ( c z a 42. H i t  m

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nnnay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
v e g y e s  ta r t a lm a  h e t i la p -•ÖCS*-

K g y « » s /, á ni á r a  8 k r. Ké/.iralok nem adatnak vissza.

A , ,Bajavidéki r. le. tiépta- 
nitóegylet“

választmánya Herényi Dániel apát ur 
elnöklete alatt f. évi máicz. 5-én ren
des gyűlést tartott. A gyűlés következő 

rendben folyt le ;
1- ször. Az egylet pénztári állapota 

lói szóló jelentés olvastatott fel. mely
nek alapján tudomásul vétetett, hogy 
a pénztár a kiküldött végrehajtó bizott
ság álfal tételről tételre megvizsgáltatott, 
rendben találtatott és lezáratott s mindez 
a felmentvény megadása végett a n. gyű
lés elé terjeszteni ha tároltatott.

2- szór. Néhai Kubinszky Mihály 
emlékére évenként tartandó egy liberális 
misére alap szerveztetett.

3- szor. A könyvtárnoki jelentés 
az egylet könyvtárából 500 felüli kü
lönféle tartalmú müvet tüntetett elü 
s ez alkalommal a Könyvtár részére 
„Stanley afrikai utazása" czimü mü 
meghozatása rendel lelett cl.

4- szer. Az idő rövidsége és siető- 
sége miatt az esperes - ke lületenként 
alakult orsz. kath. segélyalap gyűjtő és 
kezelő bizottsága a f. évi pünkösd utáni 
gyűlésen egyletileg fog szerveztetni s 
újból alakíttatni. — Ezekre nézve egy 
kész tervezet elkészítése és a nagy gyű
lés elé való terjesztésével a kiküldött 
önálló végrehajtó bizottság bízatott meg.

5- ször. A  végrehajtó bizottság ama 
intézkedését, hogy az országos segély
alapra egyletünk által megszavazott 100 
fit. ne négy, hanem két 50 frtos 
részletben fizettessék be, a választmány 
annál is inkább, inéit ezálta l egyletünk 
ez áldásos és jótékony intézménynek 
kétszeresen lesz alapitó tagja, nagyon is 
helyeslőli'g fogadta.

6 - szór. A  f. évi pünkösd utáni

kedden tartandó egyleti nagy gyűlésen): 
Törtek tanításiról Tóth M. és Csatlós 
Uy ; előnyökkel való számolásról fussák
J . ; természetrajz kezeléséről Sterk Jó 
zsef fognak előadást tartani. — Az 
egylet 10 éves történetét Szélig P. fogja 
ez alkalomra megírni.

7- szcr. A végrehajtó bizottság elő
terjesztésére az 1886. évi n. gyűlés 
számára előre gondoskodóig a Követke
ző tételek irányoztattak elő a választmány 
által: Közegészségügy a népiskolában. 
— A földrajz a népiskolában. Gyakor
lati lcczke a nyelvtan köréből. — Az, 
elemi iskolás részletes tanterve és tor
nagyakorlatok. Iskolai takarékosság.

8- szor. Tomcsányi János tataházi 
pléb. urnák az egylet alapitó tagjainak 
sorába történt lépése örveudetes tudomá
sul vétetett.

9 szer. A múlt évi egyleti gyűlésen 
alapszabályaink tervbe vett módosítása 
tekintetében ugyancsak a végrehajtó b i
zottság bízatott meg, hogy erre nézve 
egy uj tervezetet készítsen és a legkö
zelebbi nagy gyűlés elé terjesszen.

10- szer. A választmány az egyletek 
és tanügy terén szerzett bokros érde
mekre tekintettel u t. Eonyó i ’ál áldozár 
és Kalocsai képezdei tanár urat egyhan
gúlag az egylet tiszteletbeli tagjává kiál
totta ki.

11- szer. Egy országos kath. ingyen- 
lap életbeléptetése körüli intézkedések 
megtétele a végrehajtó bizottságra ruház- 
tatott,

12- szer. Egy a tanítók által léte
sítendő temetkezési társulat szervezésére 
te tt indítvány helyesléssel fogadtatott és 
elintézése a f. évi egyleti nagy gyűlésre 
halasztatott. — Egyéb kisebb ügyek 
elintézése után az ülés berekesztetett.

Jelenvolt.

F ő v á r o s i  l evé l .
(A „Fortuna". — Nő az esküdtszék előtt. A 
csángó-pénz. — A négyloras liiutó és a börtön. 
- „Kljsn VerliOYBy Gyula !■' — Színházaink. — A 

német színház ég a magyar újságírók. — llaase 
I rigyel — Országos kiállítás t országos ezivakodás.) 
, A főváros figyelme a héten a képvisc- 
"ohnztól egy más ház felé fordult a ez a ház 
odafenn van a várban, halotti csöndesség 
környezi, de még nagyobb csönd uralkodik 
belsejében: a „Fortuna" ez.

Sajátságos egy elnevezés: „Fortuna." 
Magyarul szerencsét jelentene s mégis gyász 
és szégyen kiséri nyomon: a íenyitü tör
vényszék épülete és börtöne ez.

A hét két érdekes eredménye itt ját
szódott le: az egyik egy sajtóper volt, mely
ben egy szép leány volt a vádlott s a másik 
egy feuyitó pür von, melyben Verhovay Gyula 
volt a lövádlott.

Az előbbi nem vert fel olyan nagy 
port, mint a másik, de a társadalom és 
a jogtudomány búvárai előtt nagy tanulsá
gokat fedett lel ; inig az utóbbi óriási izga
tottságot keltett, pedig csak közönséges cse
kély mérvű sikkasztás volt.

A sajtópör jogi nagy fontosságát, az 
adta meg, hogy magyar esküdtszék előtt 
először ült most egy uó mint vádlott.

A fővárosban van egy nyomorult német 
revolverlap, a „Cynukali" ; ennek a „szer
kesztője" valami Fischer Móricz zsarolni 
akarván az „Azienda élet és járadék bizto 
sitó-társaság"-tól, kinyomatott lapjában a 
társaságról nyoicz gyalázatos rágalmazó 
czikket; — de nagyon megcsalódott, mert 
a társaság nem félvén semmiféle „leleplezé
sektől", nem tömte be a revolver lap száját, 
hanem egyszerűn bepörölte rágalmazás miatt.

Mit tett most a „revolver" ? — Hogy 
kibújjék a büntetés alól, felbérelt egy Schiff 
Sarolta nevű szép kávéházi pinezérleányt — a 
czikkek szerzőjéül. S a szép lány oda állt 
az esküdtszék elé: „Én vagyok a szerző, 
elvállalom a felelősséget; elég vének vagytok- 
e arra, hogy engem elitéljetek?!"

A pör sokáig tartott, Sarolta uagysám- 
uak két nap és két éjjel volt alkalma folyto
nosan kokettirozni az esküdt urakkal, köz
ben kihallgattak száz ütveuöt tanút, a kiket

Fischer ur azért idéztetett meg, hogy ő azok
kal bebizonyítsa, hogy az „Aziendá“-nuk 
„iizelmei" vannak, de a kik egyetlen kivétel 
nélkül mind épen azt bizonyították, hogy 
nekik semmi kifogásuk sincs a társaság 
ellen, s igy a hosszú pör után az „Azienda" 
egy esküdtszéki verdiktet és egy bírósági 
határozatot nyert arról, hogy kifogástalan az 
eljárása a biztositó felekkel szemben, inig a 
revolver hős és szerencsétlen áldozata, a 
fiatal leány elnyerték jutalmukat, a börtönt.

Ez esettel több lap vezérczikkben fog
lalkozott s tanulságait én sem vonom kétség
be és minden esetre helyesnek tartom azt a 
tanácsot, amit a lapok ez alkalomból a biz
tosító társaságoknak és pénzintézeteknek 
adtak. Hogy tudniillik kövessék az „Azienda" 
példáját, ha valamely revolver-lap zsarolási 
szándékból piszkálódó czikkeket ir róluk, ne 
adjanak annak pénzt, hanem pereljék be, 
mert ha csakugyan nincs eljárásukban semmi 
kifogásolni való, akkor egy nyilvános pör 
nem árthat nokik, sőt csak használhat, 
amint határozottan használt az „Azienda"- 
mik is, mert a közönség a lapokból értesül
vén arról, hogy sem az esküdtszék, sem a 
bíróság egy hosszú szőrszálhasogató pór 
alatt sem tudót kisütni semmi rosszat arról 
a társaságról, vagy intézetről, a publikum 
sokkal inkább fog bízni abban, mintha a por 
tüzpróbáján nem ment volna keresztül.

Pört a revolver-zsurnaliszták nyakába 
s akkor megszabadulunk tőlük!

A másik pör a „csángó-pénzek tragédiá
ja" volt. Igen, tragédia; mert a hős illető
leg a hősök elbukának, Verhovay Gyulát a 
„Függetlenség" szerkesztőjét elitélték közön
séges sikkasztás miatt másfél évi börtönre.

Talán senki sem várta az Ítéletet, lega
lább erre enged következtetni az a felbokré- 
tázott négy lovas hintó, mely a „Fortuna" 
épülete közelében arra várt az itélet-hir- 
detés napján, hogy a fölmentés után a 
képviselőhöz elé röpítse a rehabilitált Ver- 
bovnyt.

Minő dicsőség lett volna az ! Négy 
lovas hintón vágtatui be abba a képviselő - 
házba, a hova másfél évig nem mehetett 
e rettentő szó m iatt: sikkasztó !

És a nagy remények után minő bukás 
eó)’ sorban emlittetni — Fischer Móriczczal 
és Schiff Saroltával 1

T Á E € & A .
Nem Minőm é li . , .

Nem bánom én, hiresztelj rám akármit,
Dalom mégis dicsőit és istenit ;
Dicsóitlek, istenitlek, tagadj meg!
Én, azért is, annál jobban ezeretlek.

Kern szerethetsz már ? — eddig sem szerettél, 
Hazug Toltál ha csókoltál, öleltél ;
Csalfa voltál, én azért is imádlak I 
Nem hallgatok szavára a yilágnak.

Szeretlek, mint a leget a pacsirta,
A hol magát olyan szépen kisírja ;
Utálj, gyftlölj, mint senk t & nap alatt :
Értted élek, dicsóitlek, áldalak.

Ha taraszkor újra jön a kikelet:
Sírban nyugszik, a ki még most úgy szeret; 
Ab, tudom, hogy réezvétkönyet sem ejtesz,
Ha valaha utad zorom felé lesz.

m
Oh, akkor állj meg uéraa airhalnioinnál, 
Kiregéli ama kicsi viragszál,
Mely síromon kel, mid voltam én neked, — 
Kiregéli : értted éltem e haltam meg.

Lakos Uyula.

P a ló c z - v i lá g .
Irta : F IN D  U U A 1 M K E.*
A palócz-kérdéssel a jelen század első 

három-négy évtizedében több előkelő tudó
sunk „ex professo" foglalkozott. A histori
kusok, kiválóan Fe j é r  Gy ö r g y  a kunnal 
azonosnak vették ; mig a szomszéd ucpek 
forrásai azt gyanították, hogy a palóczok

• Az országos s tat istikai hivatal tudós könyv- 
tárnoka, F l n d u r t  Im r e  ur ez évi január hé 
folyamában a magyar földrajzi társaság egyik ülésen 
feltűnést keltett, felolvasást tartott a „palóczok*- 
ról. Ez érdekei csikket ugyan o tárgyról lapunk 
j*erk«*tfyéu*k felkértjére irta, be#r*‘'

valamikor a warttg korban orosz uralom 
alatt állottak s azt az ó skandináv-kodexot, 
melynek czime „ I g o r  h a d j á r a t a  a p a
1 ó c z o k e l l e n "  ma is tanítják a moszkvai
egyetemen.

Magyar kútfőkből közönségesen a szent
László korúig vezetik vissza a paióczokuuk 
beköltözését, — de ez sokkal régibbnek lát
szik, sőt valószínű, hogy a honalapító Árpád 
a Mátra és Karancs tövében már ott találta 
őket, mert hisz a palóczok K l a p r ó l  h
G y u l a  szerint már a 996 esztendőben 
szerepeltek ; ez a nép, amely ma a társadalmi
fejlődésnek oly alanti fokán áll.

8 ethnografiai szempontból épen ez a 
körülmény nevezetes.

Embertani és néprajzi adatok szerint 
a kun egészen más néptörzs lehetett, amire 
a történészek köves tekintettel voltak. Hogy 
furcsán beszélnek T i m o u S á m u e l  sze
rint különösnek épju nem lehet venni, mert 
az már akkor idegennel volt keverve, hát ha 
ma bírálja meg az ember őket.

A magyar törvénykönyvben nem fordul 
elő a pulócz sehol, amire szükség nem volt 
soha, mert ha a székely Erdélyben tniut 
nemzet szerepel, annak oka abban keresendő, 
hogy ott a magyar is, meg a szász is a 
közjogunk kardinális fogalmát képezte.

Béla király névtelen jegyzője magát a 
paiöcz földet oly részletesen ismertette, ami- 
nővel hazánk más vidékéről 111. Béla korá
ból, de későbbi időből sem igen dicsekedhe
tünk ; s e miatt nem egy tudós jött arra a 
véleményre, hogy uiuga a „Névtelen" is 
pulócz volt 6 aligha nem uz egri püspök 
C I e t u s.

L»e sőt a nyelvészek szerint u halotti 
beszédet, a „Lutiatuc teleyrn zuintuchel mic 
voguuc" kezdetű u. u. Fruy kódexet is a
jnilói /. lóidon szerzet ték s H o r v á t h  1 s t.

v á n azt hiszi, hogyha Révai, a nagy, nem 
lett volna tekintettel ennek a magyarázatá
nál a palóez nép uyelvéuek a természetére, 
érdemileg soha meg nem fejtette volna. Nagy 
becscsel is bir azért minden palóez nyelv- 
búvárra az „Elaboratior-grammatica hun 
garica."

Csakhogy biz abban a régi jó világban 
a palóez még se Írni, se olvasni nem igen 
tudott; olyan palléroz atlan volt az az egész kö
zépkorban, mintáz Arany „Toldi"-jának min
taképe, melyhez a költő az alakot, mint 
tudjuk, az 111 o s v a i alakjától kölcsönözte; 
a kiről mint a népmonda is tartja, Nagy La
jos vagy Hollós Mátyás előtt

„Nyomorultat félkezével kapta vala,
Duda felé utat azzal rautut vala."
A nóphumor tehát már okkor is ilyen 

„kézzel fogható" alakban nyilatkozott itten.
Hogyne? hisz az eredeti palócz-földuek 

ma is három középpontja van, az egyik 
P ó t e r f a l á n ,  Gömörbcn, a másik S o- 
m o s-U j f a 1 u bán (Nógrád,) a harmadik 
M a c o n k ú n  (Hevesben ;) hogy ezek kö 
zül melyek uz igazi, ki tudná megmondani. 
Hosszas kérdezösködések után egyszer meg
magyarázták e sorok irójáuak, hogy azért 
van a világ közepe Somos-Ujfuluban, mert 
ott egy patak észak felé foly, legalább egy 
darabra, mig aztán az útját megváltoztatja.

A néphumor olyan itt, ahol még u 
koldus is csuíolódik, hu ulamizsuát nem kap, 
mint Kazáron, mikor egy asszony clutuBitotta 
„ne is adjon nektek az isten ezen a nyáron 
se esőt, se harmatot . . . "  — úgy mond —- 
amit uz öreg úgy magyarázott meg, mikor 
ez átok miatt vállalóra fogták, hogy Iáin I 
a minap a vizslásiaknuk olyan h a r m u t ó t  
adott, hogy levitte a bölcsőt gyerekestül 
Pásztói'ára 1 Azóta kapott hírre a „vizs
lás! harmat."

Rá is ért a nép az élezre mindig Jobban 
mint m a ; nem járt oly tömegesen az al
földre dologba, mint most, hanem „haspecket" 
feküdt a szapon, s ha tökmagot tisztíthatott, 
hát boldog volt. Az igények ma fokozot- 
tabbuk.

Az egyes családokat most is „had" el
nevezéssel illetik, mint Egy házas Bártou, 
ahol a „Mede" hadja „Köböl", „Tukarcs" 
és „Csajka" osztályokra szakad.

A palóez a házát, gazdasági és háztar
tási eszközeit, fehérneműjét, bocskorát stb. 
maga készíti, más házi ipara alig van. S 
ha volna, nem tarthatta volna fenn azokat 
a régi reminiscentiákat, amelyeket ha nem 
is a pogány korba, de a keresztyének első 
századaiba lehet visszavezetni.

Házát is két olyau oszlopra építi, me
lyek közül az egyik a „Bál isten" emlékén* 
a b á l v á n y ,  mig a másikut a keresztyen 
ség tiszteletére a „Boldog anya" néven ne
vezi, telemetszve hierogliphszerü ákombáko- 
mokkal, melyeket se le nem olvas, se le 
nem ir, se le nem rajzol ma senki: csak a 
gyermekek csókolják sorba imádkozás után, 
lefekvés előtt.

P r a y szerint a régi hunok valamikoi 
Chinába járatták gyermekeiket iskolába, 
váljon nem ott tanulták-e el emez ábrák 
elemeit? Íróeszköz gyanát még a múlt sza
zadban is általánosan a rovást használták s 
B a l a s k ó  P á l t  latin versben énekelte 
még B é l M á t y á s ,  mniért az általa 
hallott szent beszédeket és zsolozsmákat 
ilyen rovásokról tíz év múlva is le tudta út
vasúi vagy énekelni. T h u r ó c z y cs 0  I á 1: 
M i k l ó s  állításai szerint ipy róttak n s/é 
kelyek ép n, mép pediglen hunscyiha he
tükkel.

Ezek szénül Gézától kezdie nyoicz



Az egész város tele volt az elitéltetés 
hírével, még mielőtt a lapok nyilvánosságra 
hozták volna. Az utczákou a következő párbe
szédeket lehetett hallani:

— SzervuszI hallottad?
— Nem! Ott voltál?
— Ott! Másfél év Gyula!
— HihetetlenI S Lajos?
— T íz hónap!
A Lipót városban ilyeneket is lehetett 

hallani:
— „fiijen Verhovay"!
— fiijen, — másfél évig!
Szinbázaiuk még mindig produkálnak

újdonságokat, bár a saison vége felé járunk. 
A nemzeti színházban Bérezik Árpádtól, Ál
lítási Tibninértól, Hevesi Józseftől és Hetényi 
Bélától, a népszínházban pedig Szigeti Jó
zseftől adtak uj darabokat.

SziDházi életünkben sokkal fontosabb 
körülmény azonban az, hogy uz a hidegség, 
mely a fővárosi német színház és a magyar 
lapok s magyar színházak között fennállott 
kezd megszűnni.

Közelebb ugyanis a híres bécsi színész 
Haase Frigyes a magyarországi hírlapírók 
nyugdíjintézete javára fellépett a német szín
házban, erre a magyar Írói körben Haase 
tiszteletére lakoma volt s itt úgy össze barát
koztak a Thalia m i n d k é t  n e m b e l i  
hívei a magyar újságírókkal, hogy — mint 
szokás mondani — re jó viszonyból a legszebb 
gyümölcsöket lehet várui."

Egy nagy esemény kezdi már előre vetni 
árnyékát: ez az országos kiállítás.

Hanem az árnyék — nagyon sötét.
Még meg sincsen, már is veszekednek

raj fa.
Előbb veszekedtek a piktorok a kiállí

tási bizottsággal s most a kiállítási bizottság 
veszekedik a kiállítókkal.

Csak aztán az a sok huza-vona meg ne 
ártson magának a -  kiállításnak.

Porzsolt Kálmán.

Az iparművészeti társulat
érdekében T r e f o r t Ágost kultuszminisz
ter — levelet intézett a Magyarországon 
megjelent lapok szerkesztőségeihez. A minisz
ter levele, igy hangzik:

Egyes emberek, valamint egész népek 
saját bajaikat legjobban érezvén s ismervén, 
mindig azt vélik, hogy a szomszédok ezen 
bajokban nem szenvednek, — úgy mi magya
rok íb azt hisszük, hogy bizonyos bajok csak 
nálunk léteznek, mig azok mindenütt, lega
lább a nyugati czivilizáczióhoz tartozó orszá
gokban, megvannak. Egy bajuuk van azonban 
nagyobb mérvben, mint másutt, közgazdasági 
viszonyaink rosszabbak, szegények vagyunk 
s bármit teszünk, mindig ez akadályhoz ér
kezünk. Legjobban érzem és tapasztalom azt 
az én tárczámnál, — bármit kezdek a nép
iskoláktól a művészetig, — mindenütt meg 
keli állani a fejlődésben a pénzkérdésnél.

hosszú századnak kellett elvonulnia, hogy a 
keresztyén vallással átvett római u. n. diák 
írásmód a régi hun, székely vagy palócz- 
betűket képes volt kiküszöbölni, akiknek 
nemcsak ábráik, de képeik is voltak, amint 
az I. A n d r á s  I. rendeletének 4. §-ból 
kitetszik, a hol ez á ll: „istentelen szittya 
tisztelgéseket s a hamis isteueket eltöröljék, 
képeiket lerombolják."

A rovást, úgy látszik — a szentkuti 
verebélyi czifrabotok emléke tartotta fönn, a 
melyeket egy-egy krajezárért vásárol a ve
zeklő, nagy boldogasszony napján.

A palócz ba számlál, csak ötig megy: 
mint a régi római a maga I. V. X. L. és 
M. betűivel, amikhez egy két jelt hol hozzá
lesz vagy elvesz belőle; vagy a zsidó, ahol 
minden arabsszám jegy egy-egy betű képvi
selője. A palócznál a hatos : öt meg egy, a 
hetes: öt meg kettő s igy tovább. Sőt a ré
gi világban az öregebbek közt nem egy gyön
ge ciméjü találkozott, aki különbséget tett 
uz egy garas meg a három krajezár között, 
ba vett vagy eladott valamit.

Ilyen korlátolt a gondolatmeneté ; sót 
Viszás, esetlen a következtetése ma is, álljon 
itt izlelóül egy pár.

Először látott életében hamuvevöt egy 
este a palócz a korcsmáros asztalán.

— Ugyan ^keretű szeretetveö, minek 
Yiilaó lehet ez a ollaó furma jaószág ? — 
kérdi nagy kíváncsian a koppantóra mutatva.

A korcsmáros elmondja, hogy azzal ve
szik el a gyertyabamvát és biztatja az em
bert. hogy a már úgy is megnyúlt hamvat 
k'ppaotsa el.

— No rné teróbáloin I — úgymond — s 
ezzel a balkeze két első ujja közé veszi a 
koppautót és szétnyitja; aztán a gyertya 
^mvát jobb keze két első ujjával elvgyén,

Ismétlem, mit számtalanszor mondottam : 
intelligi nczia, vagyon és egészség, az kell első 
sorban Magyarországnak. Most azonban csak 
a közgazdaságról és vagyouosodásról akarok 
szólani, — oly tér, melyen a társadalomnak 
nagyobb mérvben kell s lehet működni, mint 
az államnak. Efféle iudokok bírtak rá, hogy 
nehány barátommal kezet fogva, a művé
szeti ipartársulatot indítványozzam. — Az 
ország közgazdasági fejlődése, vagyonoso- 
dása oly érdek lévén, mely mindenkit érint 
politikai pártállás, vallás, nemzetiség s nyelv
különbség nélkül, gondoltam, hogy itt oly 
terrénumot találuuk, melyen valamennyien 
kezet lógva működhetünk arra, hogy az ipar 
terén termeljünk jól s elfogadható áron, s 
hogy a hazai készítmény iránt szeretetet s 
érdekeltséget ébresszünk azou meggyőződés
ben, hogy ez utón egy nagy czélt mozdítunk 
elő : az ország emelkedését. Nem tudom, nem 
fogok-e csalódni, de éu nem mondok le oly 
könnyen s hajlandó vagyok minden becsületes 
eszközhöz folyamodni, hogy czélomat — mely 
ticm személyes czél — elérhessem. Ennélfog
va van szerencsém a t. szerkesztőséget felkér
ni, hogy engem illetőleg az egyletet czéljainak 
érvényesítésében támogatni méltóztassék. E 
támogatás egyelőre főleg abban állana, hogy 
a közönséget részvételre az egylet s a magyar 
készítmény iránt buzdítani, körözvényeinket, 
felszólításainkat, akár nagyobbak, akár aprób
bak, lapjukba felvenni s a közönség elé hozni 
méltóztassék, mert ez utón legbiztosabban le
het a közönség figyelmét nemcsak felébreszte
ni, hanem ébren tartani is ; a jó dolognak 
szokássá kell válni, a szokás nem lévén rnu- 
lékony, mint a divat, mely keletkezik és ele
nyészik, |mint a szappanbuborék. Fogadja, sat. 
Trefort, s. k.

Baja város törvényhatósá
gának közgyűlése

1885. márczius 12.
Jankovich Aurél főispán ur ő mél

tósága d. u. ’/ 24 órakor a gyűlést, a biz. 
tagok üdvözlése mellett megnyitja, s 
értesíti a közgyűlést, hogy a közmunka 
közlekedésügyi miniszter úrral értekezett 
a vasúti hozzájárulási összegnek lefize
tése iránt, sajnálattal jelenti, hogy csu
pán azt birta kieszközölni, hogy 50 
ezer forintot az év végén fizethet le a 
város, tovább halasztás nem nyerhető, 
mert a miniszter az évi költségvetéssel 
korlátozva vau.

azt a koppautó ládácskájába helyezi és a 
födelet egész hiedelemmel rácsukja s fejcsó
válva igy szólt:

— No má' rnegkeö adnyi neki, hogy 
n a g y o n  a ó k o m a t o s  kis szerszám.

Vagy egyszer Guszonán nagyon elszapo
rodott az egér. El is panaszolta baját egy 
asszony a kántoráénak, aki azt a tanácsot 
adta neki, hogy hát macskát kellene tartani.

— Gondoótam is een maá erre, de az
után megint cs<ik a jutott eszembe, hogy hát 
mindegy, akar a macskát tartom, akar az 
egeret: m i n d  a k e t t ő n e k  e n y n y i  
k e l l  a d n y i .

A palócz pblegmája bámulatos.
Egy palócz Egerben történetesen hosszú 

csizmái talált kiválasztani a lábára b hogy 
vele egy kőben megbotlott: minden szó nél
kül rátette a lábát a vágótökére s a baltával 
annyit vágott le a csizma orrából, amennyi 
fölösleges volt.

E sorok írója néhány év előtt kísérletet 
tett a „Bezen attamaz" kezdetű u. n. kun 
Bmiatyáuk“-ot a finnugor nyelvekkel való ha
sonlítás alapján magyurázgatni; akkor még 
nem tudta, hogy ennek az imádságnak nyelve 
tatár eredetű ; de azt & tanulságot merítette 
belőle, hogy a nyelvészek mindaddig „ad ab- 
surdum" fogják a magyar nyelv természeté
nek fejtegetését vinni, mig a proviucziá.is- 
mus tana tisztázva nem lesz; és hogy a vá
laszfal végre a finn-ugor és a török-tatár ro
konság között meg legyen állapítva, gyerme
keink érdekében kívánatos, a kiknek épen a 
tanáraik nem ismerik a magyar nyelv lénye, 
gét, melyet előadnak s nem átulják bizalma
san be is vadam, azokat a küzdelmeket, a 
melyeket épen az anyanyeiv oktatnia körül 
kénytelenek kiáltani,

Drescher Kde polgármester indít
ványozza, hogy főispán urnák önzetlen 
fáradozásáért köszönet szavaztassák. É l
jenzéssel fogadtatott el.

Az ülés egyik legfontosabb tár
gyát a posvánvosi földek eladása ké
pezte, az eladás szükségét szép beszéddel 
emelte ki Drescher polgármester, utána 
az eladás szükségességét hangsúlyozta 
Cserba Ferencz biz. tag, mire névsze
rinti szavazás ejtetvén uieg, a többség 
az eladást elhatározta.

Majd áttért a közgyűlés D r. Ivá- 
növits Pál biz. tag indítványára, egy fel
sőbb leányiskola szervezése tárgyában, mely 
indítványt a népnevelési-bizottság is tá
mogatja, melyet a közgyűlés egyhangú
lag elfogadott.

Az indítvány támogatására fclszól- 
lalt Dr. Ladányi Mór és Drescher Ede 
polgármester.

Az ülés emelkedett hangulata foly
ton fen tartatott.

§•

Hasznos tudnivalók.
A házasság birodalmába az idegenek be 

akarnak költözködni, a bennlakók pedig szám
űzve szeretnének lenni.

*

Ne adj sokat arra, mit no nőről mond. 
Minden nő többet ér, mint a milyen hire van 
a nők között.

Steiner Gyula.

Különfélék.
□  D rescher Ede polgármester urat, 

az 1848/9ik évi szabadságharczunk liouvé- 
deiuek Budapesten alakult betegsegélyző és 
temetkezési egylete — tekintettel polgármes
terünk hazafias érdemeire és a jótékony czélu 
intézmények iránti kegyeletére — múlt havi 
ülésében disztagjáuak megválasztotta és az 
erről szóló diszokmáuyt Drescher polgármes
ter urnák meg is küldötte.

Liszt F erenc/, világhírű hazánkfia 
— Írja a „lí. N." — a húsvéti ünnepeket 
valószínűleg Kalocsán töltcmli; legalább mint 
biztos forrásból értesültünk, ilyen szándékban 
van a zongorakirály.

** A bajai ifjúsági-egylet, mint az 
alábbközlött meghívóból látszik, újra meg
kezdi nemes működését, azon a téren, melyet 
megalakulásakor maga elé kitűzött, t. i. 
felolvasások által tagjainak és a nagy kö
zönségnek élvezetes és egyúttal tanulságos 
estéket szerezni. Folyó hó 18-án, azaz szerdán, 
S t e r n Á b r i s és S c h e r e r  S á n d o r  
tanár urak fognak felolvasni, előbbi: „A 
hollaudok és a tulipán mint észvesztő", utóbbi 
„Einberbaráti intézeteinkéről. Üdvözöljük 
előre is az egylet vezetőit, hogy újra életjelt 
adDak magukról, b azou reményünknek 
aduuk egyúttal kifejezést, hogy ezen felolva- 
sási-estélyt több is fogja követni. — A kibo- 
csájtott meghívó a következőleg hangzik: 
Meghívó. A „Bajai iljúsági egylet" által 
folyó hó 18-án, azaz szerdán, az egylet helyi
ségeiben reudezendö felolvasási-estélyre vau 
szerencsénk i. t. urasógodat és becses család
ját tiszteletteljesen meghívni. Felolvasó : 
S t e r n  Á b r i s  tunár ur: „A hollaudok és 
a tulipán mint észvesztő", S c li e r e r S á n 
d o r  tanár ur: „Emberbaráti intézeteink." 
Kezdete pontban 8 órakor. Belépti díj nincs. 
Baján, 1885. márcziushó 1G. Teljes tisztelet
tel a „bajai ifjúsági-egylet" választmánya.

□  Az újvidéki gim názium  ünnepe. 
Újvidékén tüutetó üuuepélylyel ment végbe 
vasárnap délelőtt Frank! István, kir. főgimná- 
ziunii igazgató, a Ferencz-József-rend lovag
keresztjével va.'ó feldiszittetése. A gimnázium 
díszterme 11 órára nagy közönséggel telt 
meg, a város és vidék előkelősége vallás- és 
nemzetiségi különbség nélkül egybegyült. Az 
ifjúság elénekelvén a szózatot , l’arcsetics 
főispán emelkedett beszéd kíséretében, riadó 
éljenek közt tűzte fel az ünucpelt mellére a 
lovagjelvényt. Majd a tanári kar egyik idósb 
tagja, Horváth József méltatta hosszabb be
szédben Franki tanügyi érdemeit közben 
lelkes éljenekre ragadva a közönséget. Az 
ifjúság háláját Nikolics Radivoj Vili. osztály
beli tanuló tolmácsolta. Franki mindegyiknek 
külön felelt, az érdemeket szerényen munka
társaira, a tanári karra hárítva, az ifjúságot 
pedig Isten, király és haza iránti hűségre 
buzdítva. A liymnus eléneklésével végétért az 
ünnepély, de este folytatása volt a szerb szín
házban, hol a tanári kar 20u teritékü diszva 
csőrit rendezett az ünuepelt tiszteletére. 
Felköszöntőket mondtak l’urcsetich főispán, 
FraDkl igazgató, Jánosi ésdr. Badics tanárok 
stb. Vncsora után tánezot rögtönöztek, mivel 
hölgyek is nagy számmal vo'tak jeleu. E.

t Halálozás. Fogt Alajos polgártár
sunkat súlyos csapás érte, neje F o g t  szü l. 
L á n g é n b a c h e r  H e r m in a  folyó hó 1J-én

élte 2-l-ik évében, rövid betegeskedés után 
elhunyt. — Béke poraira!

)( Szabadkáról Írják a „B"-kának: 
Bodroglii Károly a folyó év során a gymna- 
siumi ifjúság számára 3 és 4 szólamu énekes 
könyvet, rendez sajtó alá. A dalok fele egyházi, 
másik fele világi.

(j' Zombor szab. kir város törvény- 
hatóságánál üresedésbe jött s évi 1080 fi t 
fizetéssel járó reudőrkapitányi állomás betöl
tése iránt folyó évi márczius hó 25-ig pályá
zat nyittatott.

— A szabadkai színházban a múlt hé
ten Ujházy Ede vendégszerepeit. Ötször lépet 
fel, mindig kis közönség előtt.

© A k iá llítási tárgyak beküldésé
nek határideje. A budapesti helyi kiállítási 
bizottságot az országos bizottság értesítette, 
hogy a kiállítási tárgyak beszolgáltatása iránti 
határidőt általánosságban nem hoszabbitliatja 
meg, az egyes kiállítóknak röviden indokolt ké
relmére azonban a halasztást a lehetőség hatá
ráig meg fogja adui. A saját szekrényben kiállí
tóktól az országos bizottság elvárja, hogy 
legalább szekrényeiket folyó márczius ho 
15 ig okvetlenül befogják szállítani.

— Újvidéken az ujonezozás igen rosz-
szul ütött ki. 3G3 előállott hadköteles közül 
csupán csak 37 találtatott alkalmasnak. Első 
korosztályból 12, másodikból 15, mint fejletlen 
vagy nyomorult, örökre fölmeutetett; fölüi- 
vizsgálatra 27 küldetett. A város 15 katoná
val adós maradt; ezek azouban az utóállitásra 
vezényelt 91 főnyi legénységből bizonyára 
fedezhetők lesznek. Aunál örvendetesebb, 
hogy a megyében, péld. az almási járásban, 
eddig soha el nem ért örvendetes eredményt 
mutatott a sorozás. B.

— Hal bőség a Fertőben. Sopronból 
Írják egy bécsi lapnak, hogy a Fcrtöbeu most 
igen sok halat, különösen szép csukákat fog
nak. A halzsákinány az idei télen egy láb- 
nyival emelkedett lóban oly nagy, hogy a 
halakat most a legolcsóbb árakon adják.

— Megjelent a „Gondüzö" 25. szá
ma a következő változatos tartalommal : 
„Az uj főispán", regény, Tolnai Lajostól ; 
1. „C rinálioz", költemény Szoinory Károly
iéi ; „A végzet", regény, Margitay Dezsőtől ; 
„Ki telte V“ beszély, irta Kazár Em il; „Szé
kely támad, székely bánja," történeti regény 
P. Szathmáiy Károly tói ; „Rezes Bálint bün- 
bödése," rajz Varsányi Gyulától; „A gránát
köves asszony", Marlitt E. legújabb regénye, 
fordította Mártonffy Frigyes. Ezeket követi 
a boríték érdekes tartalma u. m. : A magyar 
gazdasszony, vegyesek, talányok, talányiejtök 
és szerkesztői posta. A minden vasárnap 
megjelenő „Goudüzö" előfizetési ára: ne
gyedévre 1 írt 50 kr. Az előfizetési pénzek 
Székely Aladar kiadó-tulajdonoshoz külden
dők: Budapesten, VII., dob utcza 14. Fi
gyelmeztetjük olvasóinkat e kitűnő lapra, 
melyből a kiadó mindenkinek szolgál mutat
ványszámmal ingyen és bérmetve, ki c végre 
hozzá fordul.

•zz. Örökösök kerestetnek. Reich Ig- 
uácz budapesti lakos f. évi január hó 15 en 
Parisban elhunyt végrendelet hátrahagyása 
nélkül s utána 27.751 frank 87 centimről 
szóló utalvány, 7 drb. 500 frank értékű 
magyar vasúti kötvény és 210 irt értékű 
ingóság maradt. Az érdekelt felek felszólit- 
tatuak, hogy egy év lefolyása előtt igényeiket 
a budapesti kir. törvényszéknél jelentsek be.

©  P ályázati hirdetés. A „Magyar 
Háziasszony" czimű, városunkban és me
gyénkben is nagy elterjedtségnek és k--dvelt- 
ségnek örvendő háztartási, gazdasági és 
szépirodalmi hetilap újabban ismét élénk 
jelet adta annak, hogy komoly törekvése az 
általa képviselt szakirodalmat hazánkban 
minél magasabb színvonalra emelni. E végoöl 
a folyó IV. évfolyam 9. számában pályázatot 
is hirdetett egy a „Magyar Háziasszony" 
számára írandó és a lapban megjelenendő 
czikkre, melynek föltételeit alább közöljük. 
Óhajtandó volna, hogy városunkból és me
gyénkből is, hol a lapnak oly sok olvasója 
és barátja van, miuél többen vennének részt 
e pályázatban. A feltételek a következők: A 
czikk tartalma bármely, a uövilágból merí
tett, a nőket kiválóan érdeklő kérdés; a 
tárgy lehet társadalmi, háztartási, gazdasági, 
nevelési sat., a megválasztása teljesen a 
pályázókra bizatik. A pályamű terjedelme 
ne haladjon meg száz sort. A kéziratok 
könnyen olvashatók és csak a papír egyik 
oldalára legyenek írva: Előnybeu részesülnek 
oly müvek, melyek tárgyukat a társadalomból 
merítik. Pályadijak. Első díj: két cs. k. arany, 
második dij egy diszkötésü irodalmi mü. 
Pályázati határidő: 1885. márczius 31. Pálya- 
birak : a „Magyur Háziasszony" szerkesztő
ségének beltagjai. A pályadijra mindenki 
pályázhat, a  pályadíj a páiyabirak által 
legjobbnak ítélendő műnek ápril 15-éu fog 
kiszolgáltatni és ez a „Magyar Háziasszony" 
legközelebbi számában fog megjelenni. A 
szerkesztőség fentortja magának azonban 
azt a jogot, hogy egyébb különösen a pályabi- 
rák által dicséretre méltatandó pályamüveket 
is közzétehessen. A pályaművek jeligével lá
tandók el és mindegyik jályamüliöz egy, á 
pályázó nevet tartalmazó és kívül ugyanoly 
jeligével ellátott zárt boríték csatolandó. A 
pályaművek ily czimen küldendők : A „Ma
gyar Háziasszony* szerkesztősége, Budapest, 
váczi körút 2ü.

é l  A „Képes Családi Lapok“  24,
száma Mebner Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal jelent meg. Egyes szám 
ára 15 kr.



9, Házassági előny. — „Te pnjt/is! 
miért nem veszed el azt a tüzes szemű 
lánykát, ha annyira szerelmes vagy belé 7“
— „Kivenném én, csak az anyját is ne 
kellene elvennem.“ — „Hajtás, hisz azzal 
is nyernél, mert akkor tüzokúdó s á r k á n y 
őrizné házadat.

— Hóké és háború. Két hadfi sütké- 
rezeit a tábori tűz körül ; az egyik kérdést 
intéz pajtásához, hogy miért állott bo kato
nának? — „Mert nincs feleségem és szere
tem a h á b o r ú s  á l l a p o t o t . -  „Hát 
te miért csaptál fel ?“ kérdi ez viszont. „Ne
kem van ugyan feleségem - -  volt a válasz
— de szeretem a b é k é t  s azért jöttem 
el hazulról."

önkény felen levesevö. Egykor egy 
angol párisi vendéglőbe lépett, hogy ebédel
jen. Minthogy nem értett Irancziául, de ezt 
nem akarta megvallani, magához intette a 
pinezért és az étlap első sorára mutatott. Ez 
bóliutotí és a myiord elölt nemsokára tjuk- 
leveB párolgott. Elfogyasztván a levest, an
golunk u második sorra mutatott, mire a szol
gálatkész pinezéregy csésze kelkáposzta-levest 
hozott. - -  Ismét leves! dünnyügé a myiord, 
ez alkalmasint divat l ’árisban ! Ezzel megette.
— Ismét kézmozdulat az étlap harmadik 
sorára és legott rákleves állt előtte. Az éhes 
augol homlokán veriték-csöppek gyöngyöztek, 
de azért a leves harmadik kiadását is megette,
& negyedik sorra mutatott é s . . .  s a g o-levest 
kapott. A vendégek bámulva nézték a leves- 
alót, ki, hogy töobé ne kapjon levest, az ét
lap utolsósorára mutatott. Ekkor a piuczér 
egy köteg fogvájót hozott. A myiord elsápadt, 
fizetett és távozott a vendéglőből.

— Török vezeték nevek. Abdul Ha
ntid szultán uugy reformou töri most a fejét. 
Alattvalóit kényszeríteni akurja, hogy veze ek 
neveket vegyenek föl. A nagy ozmán biroda
lomban eddig nem volt sem családi név, sím 
pedig uemesség. A nevek regi keleti módon 
csak a személynévből állottak, melyhez néha 
az apa nevét kapcsolták igy : Abdul Aziz.beu 
Abdul Medsid, Abdul Aziz Abdul Meüsid fia. 
az egyedüli kiváltságos családot pedig ké
pezte az úgynevezett emireké vagy uakib-ül- 
ezsraloké, a kik tudvalevőleg a próféta törzsé
ből származtatják magukat, és zöld turbán- 
kendőjükról ismerhetők. A nakib-ül ezsrafok 
azonbuu újabb időben annyira nagyon elsza- 
povodtuk, hogy ma már Konstantinápoly m n- 
den harmadik hamátja (teherhordója) zöld 
turbánt visel, s igy nagyot csappant a szent 
esaiádbeliek hitele.

JPatkószügek.
M ath  em ath ika. T a n í t ó :  Mond meg 

fiam, ha anyád 100 drb. tojást vesz, darabját egy 
krajciárért • midőn hazaviszi, veszi észre, hogy 
azokból •(> z.ftp, anyádnak mennyi a kára V

F iú :  (kinek anyja kofa volt). Semmi.
T a n í t ó :  Miért ?
F iú :  Mert újra eladja.

•
N a iv . Anja : „Édes Annám, ma vau nagy

anyádnak születésnapja, kívánj neki szépen sok sze
rencsét és kéijed a jó Istent, hogy tartsa meg soká 
és hosszú öregkort éljen."

A n n a : „Oh édes mama, én inkább üzért 
fogok imádkozni az Istenhez, hogy újra fiatallá 
tegye, mert öregnek már elég öreg szegény*.

A nők és a p o litik a . 1. Napóleon mon
dotta egy szellcmUus frauezia nőnek: „Ki nem all
hatom, ha a nők politikába ártják magukat." —- 
„Igaza van felség 1* — feleié az — „de egy olyan or
szágban, a hol a nőknek fejőket vagdaljak le, ter
mészetes, hogy ők is kiváncsiak megtudni, miért 
teszik azt velők?

In v cn tá riu m . Egy jegyző a leltár felvétele 
alkalmával következőt mondotta jegyző-könyvbe: 
„Egyebet nem találtunk a házban, mint lim-loinot 
és egy öieg asszonyt, mire a hivatalos pecsétet rá
ütöttük."

F é lr e é r t é s .  Hordár: „így uram, ni búto
rai moBt már mind ícnuvanuak “ — U r: „Mivel 
tartozom érte? — Hordár: „Hogy uraságod mivel 
tartozik érte, azt nem tudom, én két Irtot kapok I"

C » a r  n o k.
„ U l i u ! “

V éd b eszéd  egy  fé lr e ism e r t lé n y  m e lle tt.

Irta : DÁIiDAY SÁNDOllNli.*
Az egyik nyérou, melyet Gödöllőn töl

töttem kitt csaladommal együtt, jött letre 
köztem és „Hagi“ között u/. u rendkívül me
leg barátBag, melynek emlékéül szcntelvék e 
sorok. Minden félreértés kikerülése vegett 
sietek kijelenteni, hogy a „Bagi" név alatt 
nem az ismeri milliomos paraszt vagy bár
mely névrokona értendő s altaiaban semmi
nemű glacé keztyüa gavallér, kik a lerjeik 
féltékenységét fel szoktak ingerelni. Ellenbe- 
zöleg; „liagt" minden szerctetreméltósága 
mellett se lett volna képes versenytársává 
lenni bármely „kétlábú toilatluuu-nuk, lévén 
6 egyszerüeu egy Itgszcbb kamuszkorabau 
lóvó valóságos füles bagoly, ki azonban ki
csiny bzivétól kitelhető forró szeretettel ta- 
gaszkodott hozzám.

A babonák »ötét korából sok halvéle
mény származott át kínunkba is, azonban 
réB/iut a jobban érvcuyre emelkedő igazság-

• Dr. Dáiday uisz gj ki pviselő ízeretetru- 
méltó neje ez érdekeken iit nugiigyelése a tenne- 
szettudósokul ép úgy lekötelezi, mint a nagy kő- 

BÖOiéget, bzerk.

érzel, részint a természettudomány meg fi 
gyelései lassacskán majd csak Icköszörülik 
azokat s igy a szegény állatokat is vj-szn- 
helyizik egykori jogaikba. Az én szegény 
Hugimnak is bizonyára »-/er ellensége lett 
volna, kik mind kis életkéje megsemmisíté
sére törekedtek volna, ha a baglyok felett 
őrködő gondviselés utm keresztezi lfagi élet
pályáját az enyémmel s púi ha'osnyi váltság
díjon a kis nyomorultat a biz.ios halál 
torkából ki nem ragadom.

Bagi eleinte igen kevés tetszést aratott 
otthon, a  gyermekek féltek tóle s összesen 
csak a „bagoly11 szóból csinált elnevezéssel 
járultak Baginuk családunkba fölvételéhez, a 
cselédeket meg a hideg majd kilelte, ha csak 
rá is néztek a tüzszemü szörnyetegre s egy
hangúlag javasolták Bagi elpusztítását mint 
Cato Carlhagoét. Bagi a közönséges szépség 
fogalmától valóban távol is állott. Fejecskéje 
még meglehetősen kopasz volt, két fekete 
füle úgy állott azon kétfelé mint két szarvacs
ka, horgas orra és égó nagy parázs szemei 
pedig olyan ördögi, vagy még inkább kram- 
pusszerü kifejezést adtak neki, hogy mindent 
inkább lehetett volna tőle várni mint jó
akaratot.

E szerencsétlen külső tette az embere
ket általában a Bagi rokonainak oly esküdt 
ellenségeivé, pedig Bagi és rokonsága telje
sen ártatlanok a rájuk fogott bűnökben a 
tán egyedül a mogorva és gonosztevőhöz ha
sonlító Uhu az, mely a baglyok családjában 
egyébbel is vádolható mint egerek, bogarak, 
sáskák és egyéb ily kártékony állatok el
pusztításával. A régiek a komoly gondol
kozás jelképének vevén a baglyot. Minerva 
istennő kellemes társaságára utalták, azon
ban a sötét középkor megfosztá nemcsak ér
telmi képessége, de léte jogától is e jámbor 
állatot s azóta mint a rútság megtestesülése 
szerepel a köztudalomban. Pedig figyelmes- 
sebben szem úgy re véve finom rnjzu tarka 
tollazatát, melynek selyem lágysága öt egé
szen nesztelen röpködésre segíti, még inkább 
szépnek lehetne mondani.

Ma már, midón akad oly vallási felekezet 
(az úgynevezett Lollhardok) melynek tagjai 
az ördögöt sem az emberiség ellenségének, 
hanem az igazságtalanság és irigység sze
rencsétlen áldozatának tekintik , — nem 
sokáig hagyhatjuk Bagi félreismert rokon
ságát a közmegvetésnek kitéve, s hadd le
gyek én is egyike azoknak, kik szavukat 
tények alapján emelik fel ez üldözöttek vé 
delmére.

Bagit először is szalonképessé tettem, 
a mennyiben lábacskáira ujjnyi magasságú 
börkamáslit varrtam, melyre fonál köttetett 
s egy, körülbelül ineter magasságú rúd lett 
számára tar ózkodási helyül kijelölve. Kócz- 
czal és vitoriavászonnal puhára kikészített 
kereszt rudacskáján aztán, viszonylagos sza
badságban élt közöttünk Bagi, s a vékony 
szeletekre vagdalt marhamájat jó étvágygyal 
ette meg kezeinkből, lassacskán még arra is 
vigyázva, hogy éles csőrével vagy karmaival 
meg ne sértsen, mikor elveszi táplálékát.

Fokonkint aztán, amint a fejelágya be
nőit, — tollal, a szelídség igcu magas fokát 
érte el, nappal is kezdett egész tisztán látni, 
meg tudta a nőket a férfiaktól különböztetni, 
s íuig a nőknek szabad volt hozzá közeled
niük, addig a férfiak iránt határozott ellen
szenvet mutatott, fülei ég felé meredtek 
ilyenkor, megfoghatatlanul karcsúvá lett s ez 
által két hüvelyknyit nyert magasságába^ 
csőrével csattogatott, ami nagy nyugtalan
sága mellett íb komikusán furcsa kifejezésüvé 
tette öt.

Csodálatos gyöngéd tudott azonban 
lenni az olyanok iránt, kiket szeretet. Benső 
barátságunknál fogva, ezzel nem ok nélkül 
dicsekedhetem. Gyöngéden czirógatta csőré
vel arezomat, egy szál hajamat, sőt szemöl
dökömből egy szálat finomul végig tudott 
húzni csőre között, anélkül, hogy kitépte 
volna, s n gyermekektől azt is eltűrte, ha 
képén a két fekete foltot, melyek nála az 
arezpirt helyettesítették, megcsókolták. Ily 
szerctetreméltósága csakhamar mindnyájunk 
kedvenezévé tette Bagit, úgy hogy ósszel 
már mint családtag jött velünk Budapestre.

Ez alkalommal újra meggyőződtem arról, 
hogy mily indokolatlun rémületet képes egy 
ilyen állat látása némely emberben kelteni. 
Egy ízben hazatérve, a takarítással megbízott 
szolga helyett egy papir-szeletet találtunk, 
melyben kétségbeesett szavakkal mondja el 
az eltűnt iuas, hogy ö i>y állatokkal, milyet 
a konyhában talált, egy lödéi alatt nem tar
tózkodik és igy szolgálatára igényt ne tart
sunk. Egy eltörött kefeseprű-uyél éB egyéb 
tárgy világosan bizonyított a, hogy a tisztelt 
levél iró egész komolyan védelmi állapotba 
tette magát szegény Bagi ellenében, mielőtt 
mást határozva, végleg megugrott volna.

Egy hölgy ismerősöm vette aztán párt
fogásába Bagit és szintén nagy k-dve telt 
benne, különösen esti sétái alkalmával, mi
dőn a kertben hosszú zsinegre kötve, kibon
tott szárnyaival nesztelenül lebegett feje 
fölött s koroukint újra vállára tilt úrnő
jének.

Egy szép délután azonban, mig úrnője 
távol volt, a bölcseség madara örökre eltűnt, 
a cselédek állítása szerint megszökött. Való
színűbb azonban, hogy a cselédek gyűlölete 
ásta meg sírját az előttem oly kedves Bagi
nuk, melynek számára még évek múlva is 
„marad egy kicsi hely a szivemben."

Bngi nevét és egyénisége iránti von
zalmunkat csakhumar egy gyönyörű láng-

bagoly (Hőkölte, mely szintén falun a nyi
tott ablakon szobánkba betévedt és foglyul 
es'-lt.

lí sárgásbarna s fakó arczával némileg 
emberi ábrázathoz is hasonló állatka az 
egész bagoly-családban a legszebb fajta, s 
a mi foglyunk úgy látszik szeliditési kísérle
teket átélt legény volt, mert csakhamar kéz
ből evett, s elődjének életmódjába egészen 
beletalálta magát. Annyival inkább sajnáltuk 
aztán, mikor egy szép reggel hült helyét 
találtuk. Már meg voltunk győződve arról, 
hogy soha többé nem látjuk kis kedvenezün- 
két, de ime egy este a szomszédos házak 
teteje felöl c>y sötét tömeg ereszkedik le 
nesztelenül, beszáll a szobába s az üresen 
álló rudacskára „rászáll, ráül nesztelen," — 
mint u Poe Edgár hollója.

-  Bag hazajött! — kiállók a gyerme
kek örvendezve és köríiltánczoltók ti rudat. 
Bagi pedig nézett nagy okos szemeivel, ki- 
meresztve azokat s meg-meghajolva, amint 
megsimogattuk.

Ezentúl aztán meg mm kötve, nem 
korlátolva szabadságában, jött-ment, amikor 
neki tetszett, még pedig meglehetősen szabá

lyos időközben s mint igen szolid állatnak 
a budapesti úllatkertbeu egy helyet eszközöl
tünk ki számára, a behozatalnál azon
ban éjjel megszökött s a főváros házteu- 
gere fölött eltévedve többé hozzánk nem 
talált.

Később azt hallottam, hogy a szomszé
dos utczák egyikében, pár nappal II. Bagi 
megszökése utáu egy este az erkélyen álló 
kanári-kalitkára egy bagoly csapott rá s 
miután az ártatlan énekest széttépte, az el- 
szörnyedt kanári-tulajdonos által bottal agyon- 
Yeretett.

Vajon a mi kedvcnczüuk volt-e a rabló
lovag ? Nálunk léte alatt az eléje tett ma
dárkákhoz sohase nyúlt hozzá s hogy nem volt 
élhetetlen' bizonyítja folytonos visszatérése hoz
zánk a rendes eleségre, - e két körülmény 
ellene vall az ö rovására irt rablókalandnak, 
annyi azonban bizonyos, hogy II. Bagi éle
tének további folyama átláthatatlan ködbe 
merült szemeink előtt.

A tanulság e megfigyelésekből csak az, 
hogy az ellenszenves külső is rejthet nemes 
tulajdonságokat, s ha valaki az első benyo
más kellemetlenségén tulteszi magát, a sze
lídített bagoly komoly, sót sötét lényében 
nemesebb szellemet es jóval több kedélyt 
fog találni, mint az elkényeztetett, ostoba 
és boszus papagályok egész seregében.

Szerkesztői válasz.
F. I*. Kalocsa. A küldött czikket jövő szá

munk hozza.
I». K. Budapest. Óhaját teljesítettük.

Nyílt tér *

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

rutnái.

M aítoili H enrik , Karlsbad ÉS Budapest.

•E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele- 
lÍMéget •

Heti naptár.
J1 A lt C Z I 0 S (31 NAP.)

16 Hétíí 
171 Kedd 
18 Szerda 
1H Csütörtök
20 l’óntok
21 Szombat 
221 Vasárnap

Horibert pk. 
Gerirud sz. 
Jer. Cyrill eh. 
J ó z s e f  n. a 
Joákini hv 
Benedek ap. 
Oktávián

Holdvdltozds : 
Ujhold lC-án 
G óra 53 p. c., 
nappal meleg,! 
reggel hideg 

idő.

Hirdetmény.
A Fereucz-csatorna részvény-társu

lat a csatornává átalakított Sugoviczaág 
medrének fenntartására szükségleudő gös- 
kotrAiti m un k á la to k a t a folyó óv
óén is verseuytárgyalás utján óhajtván 
kiadni; pályázni szándékozók felhivatnak, 
miszetint zárt ajánlataikat legkésőbb 
í. hó 18-án délelőtti 0  ó ráig  a hely
beli csatorna pénztári hivatalnál benyúj
tani szíveskedjenek, ugyanott, valamint 
helybeli alulírott szakaszméruökiiél a ver
seny feltételek pontozatai betekintbetók 
és közelebbi fel világosit ás szerezhető.

K elt Haján, 1885. márczius 11.

Rcschke karoly,
Ferencz-csatornai szokuszmeruok

V a s u t i menetrend

B a já ró l -  S z ab ad k á ig .
Bujáról indul d. e. 10 órakor.
Bikity-Borsód „ „ 10 „ 45 pk
Bárs-Almás „ . . . „ 1 1 » 30 „
Csikeriu „ 1 1 „ 58 „
Szabadkára érkezik . . . déli 12 „ 32 „

Budapestre „ esti 8 „ 15 „
Szegedre „ d. u. 4 „ 30 „
Gombosra „ esti 7 „ 11 „

Üzleti tudósítás.
Haján, 1885. márcziushó 11.

B ú z a  u j ......................................................................... 7 . 2 0
Zab .................................... 0.55
Á r p a .........................................................................5 . 8 0

R o z s ......................................... 0.80
Kukoricán u j ............................... 5.20
K ö l e s .......................................................................... 5 . 2 0

B a b  u j ...............................................................7 . —

Az arak 1(X) kilogr. után.

AZ ELSŐ CS. KIR

D U N A G Ó Z H A J Ó Z Á S I  TÁRSO I.A T
M E N E T R E N D J E .

Érvényes 1885. feb.21-töl további intézkedésig 
SZEMÉLYI! AJÓK.

Hajaról Budapestre : naponta d. u. 2 órakor
Bájáról .VIolincNra : naponta esti ? ólakor

POSTA HAJOK:
Budapestre : naponta kétszer, reggeli 3 óra -15 

pénzkor, és délutáni 3 órakor (El
ső menet reggel 18-án, délután lö-án.)

Muliacsrn naponta kétszer, reggeli 6 éra 45 
perczkor, és estve 8 óra düperczkor. 
(Első menetek 16-én.)

Újvidékre : naponta reggeli G óra 1* perczkor.
Zlinoiiy, Helgrád és 1'aucsovAra -. kedden, izei- 

dán, pénteken é vasárnap reggeli G 
óra 45 perczkor.

Oruovárn és a Dunnfejcdcienmégekbc : szerdán, 
pénteken és vasárnap reggeli G óra 
45 perczkor.

A hajók indulása Budapestről déli 12 órakor és 
éjjeli 11 órakor.

Érkezés Budapestre ; hajnalban 3 órakor és dél
után 2 óra 45 perczkor.

Felelős szerkesztő:
CSEKK A FERENC.

1182 sz 
tk. 8857

Hirdetmény.
A bajai kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, 
lmgy a l l e d z s u l a  A ntal és neje szül. 
P a ta r ic z A  (á y u la  egy ház és '/8-ad 
telekföldből álló birtokáról szóló f.-szt.- 
iváni eltévelyedett 181-ik számú telek- 
jköuyvnek az 1880. évi XLV1. t. ez.
1 §-a alapján újból szerkesztett terve
zete elfogadtatván, az a netaláni hibák 
kiigazítása ós a hiányok pótlása végett 
az 1885. évi márczius 20-tól bezárólag 
1885. évi május 20-ig határozott 00 
napi felszólalási idő tartam ára ezen kir, 
tik vi. hatóság értesítési helyiségében 
közszemlére kitétetett.

Az érdekelt feleknek jogukban áll 
az említett tervezetet valamint az annak 
összeállításánál alapul szolgált 8 az 1881. 
évi szeptember 28-án 5576. sz. al. ho
zott végzésben tüzetesen megjelölt for
rásokat megtekinteni s a pótlásnál kö
vetett eljárása valamint magára a ter
vezetre nézve kifogásaikat megtenni, ha 
pedig valamely kifogás egy másik érde
kelt fel telekkönyvi bejegyzésre vonat
koznék, ezeu félnek a kifogásra észre
vételeit előadni , mely czélra a kir. 
telekköny vvezető által egy jegyzőkönyv 
fog nyitva tartatni, a melyekbe a szóval 
előadott kifogások és felszólalások bevé
tetni. az Írásbeli beadványok pedig b e 
mutatott okiratokkal együtt azoknak 
csatolása mellett felsoroltatni fognak.

Végre figyelmeztetnek az érdekelt 
felek, hogy az uj szerkesztés folytán 
hatályon kívül helyezendő eltévelyedett 
telekjköuyvben foglalt bejegyzéseken ala
puló azon jogok, melyek u felszólalási 
hutát idő alatt nem érvényesítettek, olyan 
személyek ellenében , kik az újonnan 
szerkesztett telekjkönyv alapján időköz
ben nyílvánkönyvi jogukat jóhiszemüeg 
szereznének —- nem lesznek érvénye- 
sithetök.

Kelt Baján, 1885. évi februárhó
10-óti.

A kir. jbiróság mini tik ’ í hitóság.
R áoz,

kir jArfabiró.



Haszon béri hirdeiés.
A kalocsai főkáptalani uradalom közliirró teszi, mi

szerint f. 6. april hó í)-én, délelőtt 9 órakor, az alolirott 
tiszttartói hivatalban, a nevezett uradalomhoz tartozó, Géder- 
Laki, Szt.-Benedeki. Uszódi, Dusnoki, Császártöltési és 
Keczeli korcsmák, italmérési joggal, úgy a Dömütöri 
csárda, 100 hold földdel és italmérési joggal, 1886. január 
1-től kezdve. Továbbá a keczeli határban fekvő 9S0 
hold területű Csukástói puszta, 1885. évi október 1-től 
kezdődő haszonvétele, három évre nyilvános árverésen 
bérbe fognak adatni. Melyre vállalkozni szándékozók, kellő 
bánatpénzzel ellátva meghivatnak. Bánatpénzzel ellátott 
zárt ajánlatok, az árverés megkezdése előtt szinte elfo
gadtatnak.

A bérleti feltételek alulírott hivatalban mindenkor 
megtekinthetők.

Kalocsa, 1885. márczius hó 9-én.

A  kalocsai fökáptalani uradalom
t iszttartó i  h ivatala .

4964. sz 
tkv"“í«S4“

Hirdetmény.
A felerészben Istváu és

neje született D o b le r  T e r é z ia  —  f t -
lerészbon pedig S e b ő n  l*AI vaskúti 
lakósok nevén álló 772. hrzi sz. ház 
és egyjáratu szárazmalomról szóló 606. 
sz. eltévelyedett vaskuti telckjkönyvnek 
pótlása még az 1880. évi X L V I. t. 
ez. megalkotása előtt elrendeltetvén, és 
a helyszínelés 1880. évi márczius 27- én 
megtartatván a pótlandó telekjcgyzö- 
könyvnek ezen helyszínelés —  valamint 
a községnél letéve levő másolat és a

zombori kir. törvényszék utján az ot
tani telekkönyvi irattárból megszerzett 
elhivatok alapján elkészített tervezete 
alólirt kir telekkönyvi hatóság által 
elfogadtatván és annak értesítő helyi
ségében közszemlére kitétetvén, az 1880- 
évi XLVI. t. ez. 2. §. és az ezen tör
vény végrehajtására vonatkozó 1880. 
évi junius 26. 18058. szám a. kelt 
igazságiígyministeri rendelet XV I. és 
XX III. szakaszához képest felhivatnak 
mindazok, kik az uj telekjkÖnyv szer
kesztése, annak netaláni hibáinak k i 
igazítása s hiányainak pótlása —  va
lamint az eltévelyedett telekjkönyvben 
foglalt s bármi nemű dologbani jo 
gokra vonatkozó bejegyzéseknek helyre
állítása czéljából felszóllalni kívánnak, 
hogy előterjesztéseiket szóval vagy írás
ban 1885. évi márczius 20-tól kezdve 
1885, évi junius hó 2O-ig bezárólag 
ezen kir. telekkönyvi hatóságnál meg
tegyék, mivel a jelzett határidő meg
hosszabbítható nem tévén, az u j szer
kesztés következtében hatályon kívül 
helyezett telckjkönyvben foglalt bejegye,z- 
vényeken alapuló azon jogok, melyek 
a fentebbi felszólamlási határidő alatt 
nem érvényesítettek, olyan személyek el
lenében, kik időközben nyilvánkönyvi 
jogokat jóhiszemiileg szereztek, többé nem 
lesznek érvényesithetök.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Baján, 1885. évi február hó 8-án.

II ti ez.
kir. járusbiró.
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