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Mozg-ositás és moratórium.
A Boszniába tervezett elfoglalást sétából 

bábom lett.; újból és újból mozgosittfttnak a sza
badságollak és kénytelenek megválni családjoktól, 
gyermekeiktől, odahagyni tűzhelyüket, félbeszakí
tani muukájokat és a megkapott meghívás után 
alig 24 óra ala tt útnak indulni oda, hol a harc 
véres mestersége íoly és a halál kaszája bőven 
arat.

Lapunk keretéből ki van zárva a politika s 
mi e szabályhoz szigorúan akarunk ragaszkodni - 
s azért uein is bocsátkozunk azon kérdés t a l á l 
gatásába szükszégcs vagy felesleges, előnyös vagy 
hátrányos-e ezen háború -- mert ez határozottan 
a politika előttünk elzárt terére vezetne : hanem 
egy másik nem politikai, és mégis föfontosságu 
kérdést óhajtunk szőnyegre hozni, mely elég cso
dálatosan a sajtónak eddig figyelmét elkerülte, s 
ez a  mozgositoitaJcra a háború tartam ára kim on
dandó moratórium, törvényesen kimondandó fize 
tési halasztás.

A nagy városokban az egyest, ért csapás 
fel nem tűnik de kis városban minden előforduló 
eset szembeszökőbb ; talán ez az oka, hogy a 
mozgósitottakra kimondandó moratoriin ügye a 
fővárosi sajtó figyelmét eddig kikerülte.

Több eset fordult elő Baján pár hét óta, az 
az a mozgósítás óta, és bizonyosan sok más helyütt 
széles c hazában, moly égető szükségkép állítja 
pjő a dolgot. Vannak fügében levő pőréik, távol - 
létök alatt lejárandó váltóik, kötelezvényeik, ki 
teljesítse és hóimét c költségeket?

Talán a biíba merült árván hagyott nő, ki
nek sem éjjele sem nappala, mert folyton aggódik 
a távollevő férjért ?

Ily lelki hangulatban mikép védhetné meg a 
szegény nő háza érdekeit, felelhetne meg minden 
kötelezettségnek, mikor különben sem képes erre,

mert nem érti a dolgot, hogyan most midőn távol 
van a kenyérkereső ?

Előfordultak esetek, hogy egyik vagy másik 
mozgósított, jótállt másért, aláírta váltóját, a lel
ketlen most hála fejében megtagadja a fizetést, 
és a távollevő jótálló és girans szegény nejen 
végrehajtást visznek véghez. Nem égbekiáltó ez !

A hazának ha kell vérünkkel s életünkkel 
adózunk — de ennek fejében védelmezze meg a 
haza családunkat, gyermekeinket az anyagi tönk- 
re ju tás tó l!

Ezt a jelen esetben a mozgósitottakra k i
mondandó moratórium, fizetési halasztás által 
eszközölheti; mig a bábom ta r t véradót fizet, ha 
hazajo a háborúból rója le akkor pénzbeli ta r to 
zásait, —- addig senki se zaklathassa családját, 
m ert vannak olyanok is, kik ilyen zavarosban 
szeretnének halászni.

Iparosaink hiányos képezletésének okai.
(Vége.)

No de azért mégis felszabadul, csak lefizesse 
az illető d ija t; mert miután az ellenőrző ezéh 
megszűnt itt is valósul, hogy az aranynyal terhelt 
szamarat mindenhová be lehet vinni.

A kezdő iparos segéd most már végtelenül 
boldognak érzi magát, hogy ütött valahára a 
felszabadulás órája ; kérdés azonban van-e benne 
az ipar fejlődésének valami nyereménye ? !

Eddig kisebb gondja is nagyobb volt, mint 
az, hogy mesterségét behatóan tanulni iparkodott 
volna, és így alig lehet rábízni valamit, hacsak 
nincs folytonosan útmutatója. Régi gazdája tehát 
azonnal túlad r a j ta ; a másik mester szintén rö
vid ideig használja, s igy vándorol műhelyről 
műhelyre, mig végre elérkezettnek lá tja talán az 
időt kezébe venni a vándorbotot.

El is megy néhány községbe tapasztalatokat 
és ismereteket gyűjteni, de sehol sem tud boldo
gulni, mert szakmáját nem igen érti. Megpróbálja,

tatán cjfy.k másik nagyobb várost, süt talon 
“ .óvárost is megnézni; de keresni vajmi keveset 
ltqms, magát főntartani lehetetlen; nincs tehát 
más hátra, mint az. hogy eladja értékes!) ruháit, 
hogy valameddig mégis ott maradhasson.

I t t  talán alkalma lett volna magát képezni, 
sol, a szükség is rákényszeríti, mert másképen 
munkát nem kap ; de ha eddig nem sokat tamilt, 
most egyszerre nem lehet mindent jóvátenni, kény
telen tehát csakhamar szülőhelyére visszaköltözni, 
hol keservesen elpanaszolja élményeit és kiállott 
szenvedéseit.

A jó atya végig hallgatja mindezt; meg- 
szánja i á t  s uj ruhába öltözteti; — mire a (in 
hetykén kezd dicsekedni, mit szerzett ü a fővá
rosban.

Találkozik oly jámbor, a ki öt végighall
gatja, sót olyan is akad ■ itt-ott, aki elhiszi be
szédeit.

Segédünk ez alatt újra munkába á ll; heten- 
kint megkeres 2 - 3  vagy 4 - 5  frtot, amiből azu
tán minden vasárnap van dinom dánom . . . .

Mi természetesebb, mint az, hogy nyalka 
fiatalunk a különböző összejövetelek és mulatsá
gok alkalmával csakhamar megismerkedik vala
mi csinos kis vászoncseléddeJ, s hogy rövid 
i<J,,rc r á ............................. szerelmet vallanak egy
másnak.

Ekkor ezután nem az önképzésen já r az 
esze, hanem alig várja, mig a harmadik korosz
tályon átesik, s ha ott szerencsésen kiszabadult, 
feltárja kedves szülei előtt komoly szándékát, 
hogy N. N. kisasszonyt (? !) nőül szeretné venni.

Hogy is ne ? ! Miért keressen ő tovább is 
A-nak ?! Iparjogot vált inkább, hisz erre nem 
szükséges mai nap semmi képzettség, csak az 
iparhatóságnál való jelentkezés és illeték lefizetés, 
falán a kisasszony (?!) is hoz valami segítsé
get, amivel iparát megindíthatja s azután majd 
csak megélnek.

A  »Baja« tárcája.
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?2RnXii,tutn, do a küny megvigasztalt

I A szív lassan megnyugodott,
T V  Szegény aljám már eltemettünk 

Beknntoltuk kidog sirod.
Itt ülnek régi jó barátid

Sóhajtva megemlítenek,
Eszünkbe jut vidám beszéded 

Iín látjuk üres helyedet.

E ház, hol egykor gyermekidnek 
Znjft vidáman harsogott,

Itt zengett nem rég udvarában 
Atyám halotti gyász-dalod.

Még fáj a szív, de megnyugodtunk, 
Nincs vád az árva njnkán, 

Tisztábban száll fel az imádság 
A lozajongott bű után.

Megnyugvás szállt szivembe, Isten, 
Könyörgésembe bizalom; 

áldó jóságodért imádlak
Sújtó kezed megcsókolom 

Atyám, mély siri nyoszolyádnál
Állok, de lelkem oly nyugodt,

Az estlmrang szól kis falunkban 
„Legyen a te akaratod!

K őlln Cfyuln.

Az érzike szerelmo.
Beszélj*.

Irta Tan bor Róbert.
folytatás.

Azon tilkos hatalom az ember szivében, mely 
készteti, hogy fájdalmat fájdalommal, az égő emléket 
újabb visszaemlékezéssel győzze le ide irányzá Rabbi 
Jochanau lépteit is.

halottak közt, kik mig éltek hivei voltak — 
csillapul fájdalma azon veszteség felett, mely egy hűt
lenné lett kedves tanítványában crte, a végtelen ür e 
holdsugár körülszötte, kopár helyen ellensúlyozta azon 
űrt, mely szivében kevés héttel ezelőtt, támadt. És 
mégis ! minden emlékkő e helyen vissza idézi benne 
azon bárom sírkő emlékét, melyet sajátkezűkig emelt 
szivében. Mindegyik egy-egy n é k i  megholt kedves 
lényről szól, mindegyikében lefolyt életének egy-egy bá
natos napját látja megörökítve.

És midőn most ott áll valami sir előtt — valami 
nagyhírű a szentségig emelkedett elődje nyugodott ott 
— úgy tetszett neki, mintha a holdsugár ember ujja 
volna — az újj pedig végigsiklott a földön és óriási 
belükkel irla le e három nevet: L en, Ch n i i ne ,  
A r j e h

És most még a sir is megszólalt alatta és beszélt 
hozzá ama, távolból jövő hangon, melyet álmainkban 
szoktunk hallani. És rabbi Jochanau észrevette, hogy e 
hangnak csodahatása, mert minden szava oda simul 
szivéhez és letörli onnan a rozsdát, mely hosszú évek 
során lerakodott a tiszta, nemes vasra.

És a hang ismeretes és a hang változó.
Először elhunyt neje hangja, ép úgy cseng mint 

azon napon, midőn oltár előtt álltak és ajkáról ellmnzott 
az „igen", mely örökre csatolta egy máshoz leikeiket: 
„Tudod-e, mily boldogok valónk akkor — mint ujjong
lak sziveink, úsztak a kéjmámor tengerében ? tudod-e 
miért vala szivünk az üdv lakása, lelkünk az édeni gyö
nyörök részese ? — Mert szerettünk. — És tudod-e 
miért lett szivünk később érzéketlen kő, melyből nem 
csírázott ki boldogító érzelem, melyből csak a gyűlölet 
szikrája pattant el ? — Mert gyűl öltünk. Te az embe
reket, mivel nem hitték ú g y  Istenedet miként te, én 
az életet, mivel nem tartotta meg mit Ígért, mivel 
bcplantálta szivedbe a gyűlöletet, hogy az telve lön, ez 
útkos érzelemmel és kiszorult belőle az isteni szerelem. 
És tudod-e miért hervadtam én el, mint a tavasz virága, 
melyet elkésett fagy leheleté érint? — Mert meg
dermedt szivem a te szived jegén, mert nem viselhettem 
el, hogy egyedül Istened bírja szerelmedet, csupán a 
múlt legyen eszményed. És a jelennol együtt engemet is 
taszítottál magadtól, és a szeretettől együtt az én élte
met is tépted szivedről. Meghaltam miattad - de mégis 
szeretlek!“



£gy is van, . . . .  minden úgy történt s 
nem is vnlna más hibája, mint az, hogy iparát 
nem érti kellő alapossággal!

Talán olcsóbban, -  talán erősebben, — 
vagy talán szemre nézve jobban dolgozik mások
nál ; . . . .  de azért másodszor alig keresi meg 
valaki.

S ezt nem is lehet csodálni : mert ha van 
szabó, aki foltozásnál és mellénynél egyebet nem 
tud kívánat szerint k iá llítan i; -  ha van czipész, 
kinek kezéből egyetlen oly munka került volna 
ki, mely a megrendelőt teljesen k ielégíti; —  ha 
van asztalos, ki tiszta munkát saját vallomása 
szerint, ha akarna sem tud készíteni: csoda e 
akkor, ha a fogyasztó közönség elidegenedik az 
egyes iparosoktól, sőt sokszor még elég hibásan, 
a magyar ipartól is 1

így ju t azután tönkre a fiatal iparos mellett 
a képzettebb mesterember i s ; igy vált a fékte
len szabadosság kárára az iparnak, a haladásnak, 
a fogyasztó közönségnek és az államnak ! . . .

Lehetnek, sőt tudtunkkal is vannak, s kell 
is, hogy legyenek kivételek, - hol azután kala
pot emelünk az alaposan képzett cs haladásra ké
pesített ifjú magyar iparos e lő t t ; — de az is 
bizonyos, hogy az elmondottak mindennapi ese
mények, s hogy következőleg az ipar féktelen fel
szabadítása épen azoknak érdekeit ásta alá, kik
nek javára kellett volna szolgálnia:

Szolgáljon ez intésül a múltról, hogy nagyon 
meggondolva kell ez irányban haladnunk ; de szol
gáljon utasításul az illetékes köröknek arra néz
ve is, hogy amennyiben tőlük függ, iparkodja
nak ezen segíteni az ipartörvény revisiója al
kalmával.

Csak igy fognak e kór állapotok megváltoz
ni s csak igy várhatjuk idővel a magyar ipar 
versenyképességét, haladását és felvirágozását, — 
amit mindnyájan őszinte szívből, kell, hogy kí
vánjunk !

Keletért.

h í r e k .

—  Észrevétel. A másik helyi lap szokott 
modorában jobbra-ballra rúg ; kapálódzásait szá
nalommal nézzük s több megjegyzésre nem érde
mesítjük.

—  Szomorú ha igaz. Azt mondják hogy a 
harctéren két bajai elesett egy pedig súlyosan 
megsebesült. Ily híreket tartózkodással kell venni 
mindaddig mig a hivatalos lapban nem lesznek 
olvashatók.

— • Kinevezés. A  bajai állami tanitóképez- 
déhez Wiener Péter lett tanárrá kinevezve.

Az  „országos köznevelési egyesület“ fögym- 
nusiuma, főreáliskolája és nevelőintézete igazgató

ságának hirdetési rovatunkban foglalt fölhívására 
figyelmeztetjük az. olvasóközönséget.

Rósz tréfa, A  walesi herczeg nejével a 
minap Nottinghaittbau já r t, hol lelkesedéssel fo
gadták őket. Kevéssel n. látogatás előtt a, herezogné 
csaknem naponkint névtelen leveleket kapott, a 
melyek intették, hogy férjét ne kisérje el Notting- 
harabe, mivel ott élete ellen merényletet fognak 
intézni. A  leveleket átadták a rendőrségnek, mely
nek azonban nem sikerült fölfedezni a levélírókat. 
A herczegi pár nottinghami látogatása minden 
zavar nélkül folyt le. Újabban megtudták, hogy 
a névtelen levelek két fiatal embertől erednek, a 
kik erősen fogadtak, hogy a walesi herczcgné 
nem fogja elkísérni férjét, s ckkép akarták foga
dásukat megnyerni í azonban, Nottingham legte
kintélyesebb családjaihoz tartozván, nem üldözték 
őket.

—  Egy papirhajó. Bishop nevű amerikai 
Quektöl a mexikói öbölig (2590 angol mértföld) 
egy sajtolt papírból készült hajén tette meg az 
u tat, a nélkül, hogy a hajó megsérült volna. A 
hajó csak 58 font, s az ut bebizonyította, hogy 
úgy gyorsaság, mint szintén a nedvesség és hul
lámok elleni ellcntálkisi képesség tekinteteiében 
versenytárs nélkül áll. A  találmány egészen uj 
és a  véletlen müve, melyet a „Távirda Közlöny® 
következőleg ir l e : Egy W atcrs nevű fiatal em
ber, Ncwyorkbati álarezos bálra hivatalos, s mert 
pénze nem volt álarezot venni, kölcsön kért egyet, 
s ennek mintájára maga csinált álarezot. A  munka 
ala tt ju to tt eszébe, hogy épp olyan könnyű lenne 
hajót mintázni papírból, mint emberi arezot. Hoz
záfogott és a feladat sikerült. A tyja most a sza
badalom tulajdonosa, s a papirhajók egyetlen 
gyárosa a világon. A Bishop számára készült ha
jó t „Mária Theréziá"-ra keresztelték. Hossza 14 
láb, s az evezők igen könnyű fából készültek.

—  A  méhek bosszúja. M. falucskában hetek 
óta a legnagyobb egyetértésben éltek egy méhkas 
lakói egy libacsaláddal, mely utóbbi állott a gú
nár, 6 liba és 28 már cseperedő mintkét nembeli 
libácskákból. A  méhek nem törődtek a libák gágo
gásával és ezek viszont nem háborgatták a mé- 
heket munkálkodásukban. Egy délután azonban 
egy ostoba kis libácska közeledett a kashoz és 
csőrével piszkálni kezdi. Egy hazatérő méhnek e 
tolakodás nem tetszhetett s fullánkjával megszurta 
a kis libát. A  megsebesült liba azárnycsattogása 
jel volt az átalános harezra. A mélisereg kirajzott 
a védtelen libaseregre, mely előtt az elzárt kert
ajtó elállta a menekülés útját. Csak a megtáma
dott sereg jajveszéklésére lettek figyelmesek a 
háziak és a szolgának több szúrás elviselése után 
sikerült az ajtót felnyitni. De akkor már több li

És most megváltozott a hang és szava annyira ha
sonlított Clianne szavához, kit most (jenofcvának szólí
tanak, ki kereszthez imádkozik :

„Tudod e mint örvendtél, midőn először mondám 
el hibátlanul a „S c h e m a j i s z r a e 11" ? tudod-e 
mint derült ki gond és bútól felhozott homlokod gyer- 
im-kies szavaimra V tudod-e miért ragyogott oly fénylőén 
urezod, ha homlokodon végig simítottam kis kezemmel, 
ujjúimmal szakálladat rendezgetem ? — Mert akkor 
szerettél. — Tudod-e miért borzadok meg most az 
„apa" szó hallatára, miért nem merek imádkozni Iste
nemhez, ha álmatlan éjszakákon át a múltra gondolva, 
félelem szállji meg szivemet ? — Mert uz „apa" szó 
egy szörnyű átokra emlékeztet, melylyel egy apa leá
nyát sújtotta, mert az ima elhal ajkimon, ha rágondolok 
azon irtózatos s. avakra: „És ha gyermekedet imára 
akarod oktatni, gondolj szavaimra és haljon el a szó, 
ajkidon — borzadj el Jehovától, kitől eltértél, kihez 
imádkozni nem vugy méltó." — És ha meg is átkoztál 
mégia szeretlek!“

És megszólal harmadszor is a hang cs most Arjch 
vonásaival hír a suttogó szellem :

„Én mondom neked, én, tanítványod, kit mindenre 
megtanítottál, csak arra nem, mi legszükségesebb az 
cmb. rí szívnek: szeretetre, én mondom neked: És le
gyen bár szived érzéketlen kő, mcglágyul az is az Isteni 
szer, tét egy sugarától, egy napsugártól, és legyen bár 
akaratod szikla, a szeretet egy szavára a szikla is 
megrendül — és legyen bár szived zugó tenger, a nap

szerető mosolygása a tenger vihara is elsimul. Tudod-e 
mi sújt most a kétségbeesés örvényébe, mi rendíti meg 
hitemet az Istenségben — a te átkod. És tudod-e mi 
segít megküzdeni a kételyek sötét hadával ? a te hajdani 
szereteted emléke, azon szeretető, mely az árva fiút 
egy érzelmekben dús szívhez ölelte és leikébe cseppegtcté 
a tudomány életnedvét. És ha e szív azóta mindazon 
érzelmeket, mik egykoron szeretettjeinek világítottak 
az éjben — én azért mégis csak szeretlek!

A rozsda hullni kezd már, de még küzd a büvkéz- 
zel, mely leakarja törülni, hogy kitűnjék a nemes vas 
fénye.

Rabbi Jochanau felegyenesedik és égfelé tekint: 
„Mond te meg Istenem, kié a igazság — enyém-e ki 
parancsaidnak hü követője vagy e csábos hangé, mely 
szeretetre int V enyém-c, ki Iliin követtem törvényeid 
azon pontját, mely hangzik: „Éslm valakinek közülutek 
engedelmeticn, Istenétől eltérő gyermeke van, vezesse 
ki azt a városból és a város népe kövekkel dobálja ha
lálig az Istenétől elszukadót"— vagy azon hangé, mely 
szüntelenül ostromolja szivemet szólván az irgalom 
haDgján beszélvén a bocsánat nyelvén ?

Szól minden hozzád rabbi Jochanau ez éjben csak 
hogy te nem érted szavukat. Neked szól a Iák suttogá
sa, a folyam locsogása, a virág illatja, a Imid fénye, a 
madarak danája — csakhogy a te szived rég elfeledte 
minden élő nyelvet, azon egy szomorú nyelven kiviil, 
melyen a zajongás szól.

ha áldozatul esett. K ettő meghalt rögtön, négy 
később, s a többi pedig a seblázból csak napok 
múlva épült fel. A  méhek felháborodása oly ha
tártalan volt, hogy estig sem ember, sem állat 
nem mert a kertben mutatkozni. A méhek győztek, 
do a győzelmet drágán fogják megfizetni, mert u 
méhkas valószínűleg kihal.

—  Ritka társaság ökörszekércn. A német 
trónörökös és neje a múlt héten Hoinburgból Saal- 
burgba tettek kirándulást egy bérkocsin, mely alka
lommal a lovak megbokrosodváu, eltörték a kocsit 
a nélkül azonban, hogy a rajta ülök sérülést szen
vedtek volna. A  magas utazóknak gyalog kellett 
az utat folytatniok. E közben egy kirdorfi paraszt 
jö tt két tehén által vont szekéren, hogy az erdő
ből fát szállítson haza. A  trónörökösné megkérdő 
a kocsist, hogy fölvenné-c ; oz igenlőieg válaszolt: 
azt hitte, hogy a hölgy tréfál. A  trónörökösné 
azomban épen nem tréfált, hanem fölült a szekérre 
és a szénaülésen foglalt helyet. A trónörökös po
pig a lassan haladó szekér mellett. A paraszt el
akarta tenni pipáját, mire a trónörökös megjegyzé 
neki, hogy csak dohányozzék tovább is, hiszen ő 
is dohányzik. A  trónörökös azon kérdésére, hogy 
folynak ügyei, a paraszt igy fe le lt: „Ej no, hát 
csak éldegélek, mint a féle paraszt ember, az adó 
sok, az idő rósz, s ha az embernek hozzá még 
négy gyermeke is van, akkor bizony alig tudja 
magát keresztülvágni." -  „V igasztalja magát 
velem barátom, nekem nyolez gyermekem van," 
moudá a trónörökös. Saalburgba érkezve a paraszt, 
kinek sejtelme sem volt, hogy kivel van dolga, 
legnagyobb bámulatára 20 márkát kapott, az őt 
kisérő leányka pedig 10 márkát borravalóul. A  
szekérrel egyidejűleg a csakhamar előhozott ud
vari fogat is megérkezett.

—  Bolondság netovábbja. Caprouban Illinois 
államban G. W . Burleigh mikvelt, életunt ember 
jul. 23-ára szabadszellemü irányzatú felolvasást 
hirdetett azzal a megjegyzéssel, hogy hallgatóinak 
ritka élvezetet fog szerezni, tanúi lehetnek, mint 
megy az ember át az „örök semmiségbe" mert a 
felolvasás végén agyonlövi magát. A  belépti díj 
1 font sterlingre volt megszabva egy személy után 
s a jövedelem a temetkezési költségek fedezésére 
s arra volt szánva, hogy annak egy részén a köz
ség könyvtára számára niegszereztessenck Huxley 
és Darwin munkái. Az előadásra számos hallgató 
jelent meg. kik az előadottakat nagy figyelemmel 
hallgatták s az előadás végével liurleigh — bo- 
váltá szavát. Golyót röpített agyának.

—  Sajátságos módja a becsületsértésnek. 
Néni asszonynak pergő nyelve, pletyka természe
te, de jó szive vau. Az udvarára gyűlő verebek
nek örömest dob egy-cgy morzsát, és a madarak

És most közelgő lépések hallatszanak, mély csend
ben jön egy csoport • -  szótlanul halad, mintha éjfé1 
órájáualc rémképe, nem pedig mclegsziwel biró ember- 
gyülekezet volna.

Faágakból készült ravatalon vérrel borított holt
test fekszik. Elöl két, hátulról is két ember emeli a 
ravatalt — jobbról és balról pedig női alak lépdel s a 
férfinak ott a temetőben úgy tetszik, mintha ő ez ala
kokat ismerné. A halott arca kísértetiesen halvány — 
szeme bámulja a holdat, arcán olyan a kifejezés, mint
ha azon egy rettenetes eszme kövült volna meg. -És mennél 
közelebb jön a hallgatag csoport az ősz annál inkább 
megyöződik arról, hogy ő ismeri o halottat— de isme
ri uzou másik arcot is, mely most oly merően bámul reá.

Mit jelentsen e lelkctölö, szivet fogyasztó tekintet, 
melylyel a leány apjára tekint? Azt mondja e neki? 
, lm örvendj! átkod teljesült I

I)e éu istenem, Jehova I sejtettem-e hogy átkom 
ily hamar teljesül ? sejtettem-e hogy a bosszúálló Isten 
villáma oly lazán függ hüvelyében, hogy egy átok sza
va is lehívja az átkozott fejére)? 1

És a leány, mintha olvasna apja lelkében vadul 
rázza fejét és a tekintetben, melylyel nézi, több fek
szik, mint a fö'dböz sújtott kétségbeesett jaja. főbb
ni ut a Iáid ni gázolt fáiig istenkáromló sziszegő, e ! 
c tekintet beszél, és a mit mond, amiji „Nem : nem !



sUrücn szálltak hozzá. Egyuzer-másszor apró pa- 
pirdarabkákat lát az apró állatok nyakába kötve. 
Leveszi, r elolvassa azokat. Uram lia ! hallatlan 
ócsárlások s káromlások. Mcgligyoli: hova repül
nek a madarak, s azt látja, hogy a drágalátos 
szomszédasszony udvarába. — Tehát ő támadta 
meg becsületében ! Fel is adta a bíróságnak, s 
lmszut. követel. Néhány verébnek meg kitekerte 
a nyakát, hogy legyen — tanú is.

—  Petroleum a kertészetben. Francziaország- 
bnn a Petróleumot különösen a gyümölcsfán tisz
títására használják s azzal a fatörzsén és ágain 
élő r< varokat irtják. Rendkívül czélszerünck bi
zonyult a pánczél- és levóltotük ellen, miután 
azon fehér gyapjas anyagot pusztítja el, mely 
ezen rovarok kikelésének különösen kedvez. A  fák 
és bokroknak ezen élősdicktől való megóvása cél
jából mindig ezen pelyhekct, kell legelőbb kiirtani. 
A petróleum a vele bekent tárgyon egészen el
terjed s minden kis nyílásba behatol, hova ecset
tel vagy kefével férni nem lehet. A jánlatos pet
róleumot tiszta kevcretlcn állapotban alkalmazni, 
csakis igy használ a rovartól ellepett, fáknak. A 
fákat legjobb végig bekenni, de természetesen ez 
eljárás nem tavaszszal vagy nyáron a  tenyészet 
idejében, mi a tenyészetnek ártana, hanem télen, 
midőn sem bimbó sem levél nincs a fán. A  tiszta 
petrol-'ura télen hüvelyk vastagságnyi ecsettel má
zolandó a fára, s minden hézagot be kell vonni.

— A  j  élelemnélküli lovag. Florenczi lapok 
beszélik a következő adomát, mely az olasz ki
rálynak Milanóba való ottléte alatt ta rto tt manő
ver alkalmával történt m eg : A király szárnyse
géde, Medici tábornok, a d’Armi-téreu mint őr 
volt fölállítva lóháton. A mig ő (Jarava tábornok
kal beszélgetett, egy lovas-század rohamtámadást 
intézett. Medici álláspontja a rohamnak ép a 
központját képezte, és a tábornoknak a rohanó 
lovasság által előreláthatólag el kellett volna gá- 
zoltatnia. Lova ösztönszerüleg sejté is a vesze
delmet és neki akar t iramodni ; ő azonban megra
gad ta  a kantárt és őrhelyén maradt. A lovasság 
ügyes =égének és a lovak üsztönszerü kikerülésének 
köszönhető, hogy a tábornok, ki cl nem mozdult 
helyéről sérctlcnül maradt. Mindenki bámulta ret- 
tenthetlen bátorságát, mely már különben is pél
dabeszéddé vált.

—- A  p á r is i bérkocsisok strikeja, melyről 
lapunk mai számában röviden megemlékeztünk, 
újabb hirek szerint nagyobb mérveket kezd Ölteni. 
Togn; pelőtt reggel ezer bérkocsis fölmondta a szol
gálatot. Tegnap már csak magánfogatokat lehetett az 
Htszákon látni. Tegnap délig a strikeolók száma 
2500-ra növekedett. A  kocsisok azt követelik, hogy

nem csak azzal vádollak, hogy te kerted le e csapást 
fejemre — hanem azzal is, hogy a te kezed volt az, 
mely e csapást mérte, melye villogó kést szúrta c most 
élettelen szívbe. — Nem vádolhatlak a világ előtt, mert 
a leány nem vádolhatja apját de azért Isten beje
gyezte vádamat bünlnjstromúnak könyvébe lu

Ks rabbi Johanao érzi, hogy ez iszonyú vádra 
netn tud felelni — nem igaz, mit ama leány ott mond 
de azért — még sem cáfolhatja meg. íme ki gyűlöletet 
vetett, átkot a ra to tt! — Érzi, miként tódul vérének 
eddig lassan folyó hulláma örült rohammal szivébe, 
miként száll fel uz agyba és őrülten döngeti a gyeu- 
géd véredényeket.

Szólni akar — de nyelve csak hebegni tud és a 
mit mond eunyi: „Nem 1 nem 1“ — aztán tántorog és 
egész hosszában terül a földre.

„A gyilkos nem nézhette áldozatjának véres tes
tét ime Isten büntető keze !“

Kik e szavakat hullották megfordultuk és Lébei 
gyüny.írben úszó arcát látták maguk előtt.

(Folyt, köv.)

nagyobb dijakat szedhessenek, lovaik jobb táplálé
kot kapjanak, és hogy végkép töröltessék el az 
árszabályzat.

C s a r n o k .

Z om  b o r i  a p ró s á g o k .

III .

Tandem aliquando megszületett a zombori 
újság. Neve „Bácska*. Bukásra áldozatkész tulaj
donos és szerkesztő apja Jiadics György, kereszt- 
komák minden jelonkoző külső és belső munka
társak. A  lap külső kiállítása csinos, csinosabb 
mint bármely egyéb megyénk beli lapé. Reméljük, 
hogy szellemi része is túlszárnyalandja a bácskai 
lapjainkat, hogy igy mind a központhoz, mely a 
minden szülöttére közérdekű, — mind a megyéhez 
melynek nevét viselni méltó legyen. Az eddigi 
számok e reményünket támogatják, ügyre bátor
kodom itt a szerkesztőség figyelmét felhívni, hogy 
a „Különfélék* rovatát — olyan Szabadkán állí
tólag minap történt de századok előtt kigondolt 
és a patka körül ülő sociétc’kbcn mcséltctni szo
kott „kotlóstyúkos* rcgécskék helyett — a me
gyében hétről-hétre történtek hírével töltse be. 
Ez annak a rovatnak a czélja. — Jobbnak vél
jük, ha szerkesztő nr „Zombor* nevet, ad vala 
lapjának, minthogy c szóban, mind a megye, mind 
pedig a város mint ilyen kifejezést nyer : de úgy 
látszik, hogy Radics ur az általa szerkeszttett s 
néhány év előtt megboldogult „Bácska* emlékét 
akarta fölujitaui, mert e lappal alapította meg 
szerkesztői hírnevét. Hogy c hírnevet mennyire 
fogja gyarapítani — mit szívből óhajtunk —  a 
második „Bácska" — vederemo.

Augusztus 8. a követválasztás napja Dob- 
pergós , harczias indulókat harsogó trombiták, 
zászlós csoportok fel- s alá vonulása hirdette a 
nap komolyságát. K ívül a természetben tűrhető 
meleg, — belül a keblekben a honszeretet gyúj
to tta tűz, moly a népkor jelöltjének korteseinél 
oly veszélyes lángokkal kezdett csapongni, hogy 
majdnem ama csekély tért is melyen a magyar 
párt lézeng összeperzsclte ! . Értem e szavak
kal a pártoskodást, melyet a népkor támasztott 
azáltal, hogy az intclligeutiával szemben ő akart 

követet adni Zombornak. Csintalan gyerkőcze 1
Seb. meg V. urak alig tartottak egy-két 

felolvasást s már a parlament ügyeibe avatkozik. 
Jól lesz a népkört a hazaszeretetből kissé meg- 
leczkéztctni h különösen azt mogszivlcltctni vele, 
hogy nagy bűn a hazaszeretet, ezége alatt magán
érdekeket akarni kielégíteni. Mikor összetartunk 
is vezettetünk szerb testvéreinktől; mi lesz ha pár
tokra szakadunk mint a jelen kövctválasztásnál ? 
— Bizonyos bukás, és ismételt bukások után a 
a magyar párt clkallódása.

A  Ivoczkár vagyis népköri párt kisebbsége 
világos volt mint a nap, mely a választók fejé
re sütött s mégis minden kísérlet a Bartal párt- 
tali egyesülésre, a népkör — különben is szava- 
nagyobbrészt nem jogosított korteseinek makacs
ságán hajótörést szenvedett.

Nem kell nekünk Bartal ! kiálták.
M iért ?
Az okok, melyeket feleletül adtak, mind ma

gánérdek iick, nem méltók, hogy ide Írjam ; hanem 
kettőt mégis jó lesz kifüstölni, a melyeket csak 
úgy fülliegygyel lehetett meghallani, s a melyek 
igen jellemzők : Bartal nem bunyó hanem sváb, 
és a népkörnek nem tagja.

Ilyféle okok ama lovak, melyek a népköri 
párt hazaszeretetének kocsiját húzzák ! . . . Meg
kezdődött a szavazás, s minket még mindig két 
táborban nevetnek a szerbek.

Kilenc órakor egyszerre visszalép Kockár. 
A két párt egyesült vagy legalább kellett volna 
egyesülnie, de mi történik ? a bunycvác parasztok 
nagy része nem tudván felfogni rögtöni változást, 
meg voltak zavarodva, a kortesek kiknek most a 
Bartal párt érdekében kellett volna működni és

embereiket Bartalra szavaztatni — ellisztő ltck . 
másrésze meg úgy fanatizálva volt a bunyevácz’ 
nép Bartal ellen, hogy többen vagy épen nem 
vagy a szerb jelöltre szavaztak ; igy lett aztán 
az egész nótának az a vége, hogy zsivio Maxi- 
movics ! Ha kérdjük mégis ki a győztes? A  fe
lelet reá a népkor, mert megmutatta azt amit 
akart, hogy Bartal nem lesz követ .

Augustus 11-én, a helybeli kasziuói dalárda 
lúnycs dalcstélyt rendezett búcsúszóul az egylet 
legünnepcltcbb tagjának Goldgruber Salamon ur 
javára és tiszteletére. A programúi úgy lön össze
állítva, hogy a fölvett darabokból az oroszlánrész 
a búcsúzénak ju to tt ki majd magán majd kettős 
dalokban.

Az estély mint rendesen ritka élvezetet nyúj
tott a hallgatóságnak ; különösen Goldgruber ur 
magámlalai szűnni nem akaró tapsokra ragadta a 
közönséget ; mintha csak hattyúdalait énekelte 
volna, úgy szóltak a szívhez.

Goldgruber urnák jobb jövőt, közkedvcsségii 
dalegjdetünknck pedig minél előbb az elbucsuzott- 
hoz hasonló tenóristát kívánunk !

A tanulók és nem tanulók szünidejüket élvez
vén, a szépnem bővelkedik társalgókban; s hogy 
iniud a kétfélnél sok följegyezni való apróság for
dul elő, ez igen természetes. így  történt többi 
közt, hogy az egyik arszlán következőképen mu- 
ta tja be b a rá t já t: „Van szerencsém nagysádnak 
bemutatni X. barátomat-, nem oly süge mint a 
minőnek kinéz.* — „Igen nagysám de éppen ez 
a különbség én és barátom közt* —  feleié a 
másik. — Nem uj, de ben trovato ! Ozm&llli.

Üzleti tudósítás.
Haján, 1878. auguszt 17-én.

Búza uj 8.70 zab 5—  bab 9.50 árpa 5. rozs 5.70 
kétszeres 5.80 köles 5.40 kukorica 5.50 

Az árak 100 kilogr. után.

D u n a  ff ő z h a j ó z á s i  t á r s u l a t

posta- és személyszállító hajéinak

Hifi e n e t r e n d j e .
Ilii járói Budapestre: naponként, kivéve pénteken, regéli 4 

órakor, és naponta d. u. 8 órakor.
Bujáról No ha enni : naponként, kivéve hétfőn, reggeli G óra 

kor, Ó9 azonkívül napoukéut esti 8 óra
kor.

Zi.aonyba : naponként, kivéve hétfőn, reggeli fi óra 
kor.

" Orsovára: szerdán és szombaton reggeli fi órakor

Felelős szerkesztő:
Dr M a r g a 1 i t b Ede.

HIRDETÉSEK.
■  Í  K B . . . . .

D I N N Y É K
kaphatók a Horváth-kertben (zöld
kertben) a barátok kertjének átel- 
lenóben.

fü s é p lft gépeket
■ elismert legjobb kiállítással, könnyű ját
■ M | ka képességgel a legjntánynsabb árníi 
Xv— Meghízható ügynökök kerosteti

szeg rendszerre ké- 
' zi munkaerőre, I 4 
, vonó marha erőre is. 

tisztító szerkezettel 
, könnyít járattal és nagy niun- 

. . .  y n s a b b  árakon.
Icgbizható ügynökök kerestetnek, ismét ehulók- 

uak magas jutalék. Megbízásuk cziinn:
l'h. May far th ct. Comp. Maaehinon fabrlk Frank

it -lu i'urt a Main.



N Á N A Y  L A J O S

(BA JÁ N , BÓ D O G-TÉR, SC IIE 1B N E  R - féle HÁZ) 
elvállal mindennem ű

önálló munkál,röpiratok, táblázatok, ftórfowfeft, esketed-, f  jegyzést- es j e g y e k  v,a*»*«*"*■  
lesvények, gyászjelentések, falragaszok sat. ütatel/et e>a lég,utanyosabb áron való elkészítését.

Továbbá ajánlja
dúsan berendezett rak tá rá t szállítólevelek-, községi- és egyéb hivatalos nyomtatványok

ból, bíróságok, ügyvedek es községéi, számmá.
P | T  Vidéki megrendelések a legpontosabban s legjutányosabbim eszközöltetnek. "'IIsié

Könyvnyomdámat a l e | ^ U  J ' i *  ® l> *.'*• ,tnra —
Előfizetéseket elfogad a hlohzetesi d í j :

66 Egész évre — — d ir t  —
F él évre — — 2 v «»® k r. j j
Negyed évre — — i „ 3 0  ,,

elinti közlőimé.

Előfizetéseket elfogad a

A  J  A

F e h é r  M i k l ó s
egyedüli vezérügynüke

JOHN BACKER B KITTMER és ED. HUMPHRIES
vilngliirii e s  legnagyobb rosta gyárosoknak

ajánlja a t. ez. gazdnközünsóg figyelmébe.

JOHN BACKER és B. KITTMER
i i i l  ■* *» ■ sm  1 * . S» (» la  g« Ű «»

^eredeti angol, legújabb javított s kitűnő szeleid osztályozó s üszögválasztö-rostáit. Ed. Humphrier (javított Cooch) minőségijei 
Cárut készítője les rostáját 800— 1000 mázsa napi munkaképességgel — Továbbá a legjobb és legújabb franczia osztályozó (trieur.)sn  
5gépeit 5 legfelsőbb rendű franczia gyárosoktól nevezetesen konkoly, vadborső, bükköny, árpa és zab kiválasztásán^ 

Azon kívül más nemű legjelesebb gazdasági gépeit. — Iroda, kiállítási csarnok, raktár és javító műhely :
Bécsben, Ili. Pragcrstrasse 115. Hotel Hungária (Árjegyzékek bérmentve.) Budapesten IX. üllő-ut 12 sz. „Köztelek,

Iskolai értesítés.
Nyilvános

polgári és kereskedelmi iskolám
s nevelő intézetemben

együtt, B udapesten , K á ro l-k ö ru t 22. szám  (orszá
gút 4.) a 26-ik iskolai év folyó évi aep tem ber 3-án 
veszi kezdetét. A növendékek felvétele nugustus 20-kától 
naponta délelőtt 8 órától 12 ig és délután 3 órától 5-ig 
ejtethetnek meg.

Intézetemben (nevelőintézet) a rcám bízott növen
dékek általam s nőm által a leggondosabban ügyelteinek 
fel s a legszeretetteljesebben ápoltatnak. Azok nevelése 
körül nekem tö b b  m in t 3 0  évi többoldalú tapasz
talás áll rendelkezésemre, a mi arra jogosít, nevelőin
tézetemet minden t. ez. szülőknek a legjobban ajánlani. 
Tudositványok kívánatra ingjon.

Itöser Miklós.

WMrort_______ \ _________  tMtu

E l s i n g e r  M . J . é s  f ia i
Bécs, N'eubau, Zollergasse 2

kir. h«dtiKy.nnislermm, ö fel Jy .r  :.ufütenKr rA .r  Is 
" ‘ moi jótékony intézel sat. azóllitóí

cnász. királyi szabadalmazott gyárának 
és lcgaji'inlfttruméllőbb

c s ő  k ö p e n y e i t ,
tocsitakarn pnnyfait. ágyödeteit, sálorkeiméit.
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o r s z á g o s  i i ö s e s a ^ v c l é i í i  e g y e s ü l e t
budapesti nyilvános fogymnasiúma-, főreáliskolája-, és nevelőintézetében

h jövő tanév szeptember hó 7-én veszi kezdetét, melyre n lieirntások nugiisztuslió 17-től szeptem
ber 3-ig délelőtt és délutáni örnkbnn történnek.

Ez intézet czélja az, hogy a jómódú családok gyer
mekeire nézve lehetővé váljék a házi nevelést egyesíteni 
a nyilvános oktatással s az ifjúságot alapos képzés által 
keresztülvezetni a középtanodák nyolc/osztályán s lel
kiismeretesen előkészíteni a magasabb tudományok 
megszerzésére- melyeket a legfőbb tanintézet, az egye
tem nyújt.

Az intézet újonnan szervezett tanári kai a orszá
gosan ismert jeles lanférfiakból áll, kiknek nevei meg
jelölik a nevelési irányt s biztosítékot nyújtanak az in
tézetben uralkodó szellemről. Tanügyi igazgató: dr. 
Károly György Hugó; tanárok illnrnnyovszky Ignác/., 
dr. Cliervcn Flóris, dr. ( ’orznii-Avcndmio Gábor, 
llnrrarli József, Köpe*dy Sándor, Krisz Ferenc/, 
IN'évy László, \ovák  Lajos, Sznvkny Lajos, dr. 
Sz Ínnyel József stb.

Taneszközeinkhez tartoznak a gazdagon berende
zett természettudományi és természetrajzi gyűjtemé
nyek, valamint a kiváló figyelemmel összeállítod könyv
tár, mely magában foglalja az ifjak szellemi erejét meg 
nem haladó minden jelesebb termékét a nemzeti és vi
lágirodalomnak.

Súlyt, fektetünk arra, hogy az intézet növendékei 
a német, franczia, augol és olasz nyelvekben is alapos 
oktatást nyerhessenek, s e nyelvink bármelyikét elsa
játíthassák.

A tornászat, táncz, zene, vívás, úszás és lovaglás 
külön mesterek áltnl tanittatik.

Az intézet növendékei lehelnek: I. beiilakók, 
kiket a t. szülök vagy gyámok egész ellátásra adunk az
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intézetbe; 2. lélkosztosok, kik, hogy otthon nélkülöz
hessék a házi nevelőt, egész nap az intézetben marad
nak a rendes felügyelet alatt, s ebéddel és uzsonnával 
is elláttatuak ; 3. bejárók, kik a rendes tanórákon az 
oktatásban részesülnek.

Megjegyezzük, hogy az előkészítő osztályba kisebb 
növendékek is fölvétetnek, kik előképzést nyernek a 
gymnasiumi vagy reáliskolai osztályokba való fölvételre.

Gondoskodtunk, hogy az. intézet újonnan beren
dezett helyisége (véczi-körút 54. sz., I. emelet) a testi 
és szellemi nevelés minden igényének megfelelő legyen ; 
tágas, díszes tantermek, nappali s hálószobák a szük
séges kényelem eszközeivel teljesen el vannak látva s az 
intézetnek saját rendelő orvosa van.

Ama bizalom, melylyel a t. szülök és gyámok 
intézetünket rövid háromévi fennállása alatt megtisztel
lek, emeli önérzetünket, s arra ösztönöz,, hogy a neve
les es oktatásügy emelésén kétszeresen fáradozzunk és 
midőn ezt, nyíltan valljuk, ajánljuk a t. szülök és gyá
mok figyelmébe intézetünket.

Teljes programmal egyszerű levélbeli megkeresésre 
az intézet igazgatója szolgál, kivel a szünnapok alatt 
időlegesen értekezhetni az intézeti helyiségben, és pedig 
augusztus 4-ig az. eddigi helyiségben (a nemzeti színház 
palotájában), augusztus 1-től pedig az uj helyiségben 
(váczi-körul .VI. «*., I. emelet.).

László Mihály,
iiz „Országos köznevelési egyosfilcl"' nyilvános közép 

tokul újának ő- ucvelíiintézclénck ignzgaiójn.




