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Szi neszét link.
Fólszázada már annak, hogy Mn- 

gyniorsz&gou u s/iiirV-zol megkezdte lend- 
kivilli horderővel bitó mül.öilÓRÓt. A nem
zeti újjászületés, » hosszú csaknem halált 
hozó alvást követő ébredés korában, a 
nemzetiéi szellem megteremtésére tagad
hatatlanul nagy befolyással bírt nemzeti 
színészi tünk. A köttök, nagy nemzeti 
költőink szava fölrázta a szunyádé ön
tudatot, a nemzet önmaga sorsa föiitt, 
a nemzeti szellemnek elveszte fö.ö t 
gondolkozóba i jté ; azonban kik nemzeti 
nyelvünk szőpiég. it nyilván érvén -e emel
ték, kik a felébredő noiuziities . zületet 
ápolták, növelték s erősbitették, azok 
nemzeti színészetünk nagy bősei voltak.

Egressy, Fáncö, Lendvnv, Szont- 
péteri, Megyeri, Tóth Józsii, s a többi 
nagyok,őrökctnlékü nevek maradnak nemze
tünk történetében, mert mint a nemzet igaz 
napszámosai, az elliagyatottság idejében, 
a nemzeti lethargia korában, senkire másra, 
mint saját erűikre s honszereltnükrc tá 
maszkodva kezdették meg a nemzeti szel
jem felújításának munkáját. Mily más 
viszonyok közt volt Európa egyéb!) nem
zeteinél a színészet. A nagy britt. színész 
és költő Shakespeare legha'almasabh au 
goi királyné Erzsébet idejében, a franczia 
szellemól iások Rációé, Modoré, Corneille, 
a franczia királyság legnagyobb virág- 
zási korában, XIV. Lajos alatt éltek s 
működtek.

Magyarországon nyomasztó viszon yok
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J ^ L r VA. vagyok, árva lottom,

T Elborult az ög tolottom :
Nincsen senkim a világon,
Kihoz lelkem vágyva szálljon.

Egy volt, egy volt, a kihez még 
Biztatott a szép reménység,
Hogy majd velő föltalálom 
Hég óhajtott boldogságom.

Az az egy is le tt a másé,
S maradtam az árvaságé;
Szegény szivein árvasága,
Po hogy van, ki téged szánna '

fidos szivem no is szánjon 
Téged senki n világon ;
Hogyha nincs is boldogságod,
Legalább van szabadságod !

Krődi Dániel.

T a n u lm á n yo k  a  nőem an ri-  
p a tio  k ö ré b ő l*

_  Irta : HORVÁTH JÓZSEF. -
Hogy az egészség szempont jóból vala

mennyi, vagy legalább a legtöbb m. I. tanoda 
bezárandó volna, kiderül abból is, bogy 
azok rendesen szűk helyiségekben vannak

•  M uta tvány  szerző m üvéből.

Baja. 1881. novemherhó 6.

vegyes tartalmú hetilap.
M  e <jj e l é n  m i n d e n v a s <í r n a p.

SzerkoaztÓBég
hova al ap szellemi részét tilde 

közlemények küldendők: 
Hncliilh iifrzil 4'i. az
A SZERKESZTŐHÖZ.

Az előfizetési pénzek és hirdeté-i 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

Közt, egy szellemtelen nemzet közepében, 
melynek csak az Ízlett, mi idegen volt, 
mely a magyar nyelvet csak parnsztajkra 
valónak gondolta, ily körühuények közt 
lépteit ama nagyok a nyilvánosság desz
káira, eleinte részvéllenség nö/.t, publikum 
nélkül, de lassju-lassan bóditva, s mind 
többeket vonva u magyar nyelv s nem
zeti érzület iskolájába.

Talán nem is sejtették mily rend
kívüli befolyással lesz működésűk a ma
gyarság, a magyarosodás fejlődésére; 
mily nagy hordcrovol lesz. nyilvános szc- | 
ropiésü-t a magyar nyelv terjedésére, az. | 
elpártoltak vissznluiditására nézve; p-dig 
valósággal nagy részük volt a nemzeti 
ébredés nagy munkájának, a jelenben keb I 
lünkben honoló nemzeti öntudat megala
pításának ügyében. Akkor a színészet 
igazán nemzeti Ugt volt; a ki a színé 
szelet partéin, az a nemze i nyelv és 
szellemnek szolgált, s együtt épített azok- I 
kai, kik mint hivatott munkások n nyíl - ' 
vánosság deszkáin szerepeltek.

Így volt félszázaddal ezelőtt. Azóta 
a dolgok folyásában nagy változások tör
téntek. Az. életre kelt nemzeti szellem, 
mely a harmiuezas, negyvenes, ötvenes 
években, sőt még azután is a színészetben 
tekintő a nemzetiség ist,ápolásának egyik- 
eszközét és házasságból szolgált s á ilo- 
zott e nemzeti ügynek, hazánk állami
ságának kivívása óta a színészetben már 
nem lát oly fontos tényezőt. A viszony ok 
változásával, az emberek gondolkozásában 
is változás állott be. A színészetet — 
valljuk be — ma jobbadán oly eszköznek 
tekintik az emberek, melynek hivatása 
az unalmas estéket kellemessé varázsolni,

elhelyezve. Ismerek egyetlenegy teremben 
elhelyezett m. leánytanintézeteket. Vannak 
ismét mások, melyek 2--3 tanteremből (ha 
ugyan termek) állanak. De hát milyen he
lyiségek azok V! Egyik termet a másiktól 
talán csak egy üvegajtó választ, úgy, hogy 
az egyik tanteremben eliiadást tarló tanító 
zavarja u másik teremben levet. Sót olyan 
tanintézetben is működtem, hol a két tan
termet egy deszkafal választotta egymástól. 
Az egyikben az intézettulajdonos tanított 
zongorázni, a másikban én számolni. Egyik 
szobából a másikba minden legkisebb nesz 
hallatszott. — Elképzelhetni, milyen pokoli 
koncert volt az, midőn egyik szobában a 
folytonos „kiing11 „klnu,“, melybe olykor a 
bariionos „sic Esel" és „nch, sie dumiiic 
Kieill" stb. vegyült; inig a másik szobában 
én igyekeztem magamat érthető vé tenni.

A legfőbb magán - leány-tanoda szűk, 
lin/niiséges biksz'obákban szokott elhelyezve 
lenni, melyek iskolai helyiségeknek egynltn- 
IútvnII nem illenek be. 11a olyan szobába 
aztán hl f)0 leányt (x 12, 2- ö) szólíta
nak, önmagától értetődik, hogy ott. nem 
lehel egészséges levegő. Már pedig a tisz.ta 
levegő feltételezi a vegetáló (és kiválóan a 
szellemi) életet. Lássunk néhány példát:

„10,000 rész friss levegő csak -t rész 
\ szénsavat tartalmaz; egy ember pedig egy őrá 
I bán 12 köbláb levegőt lehel ki, mely ben majd 

egy fél köbláb (4"/„) a szénsav, l’ettenkofer, 
müncheni tanár, megvizsgálta tanuló szobá
jának levegőjét, miután I óra hoszszat tar 
tózkodott benne s azt találta, hogy 10 ezer 
itce levegőben 5 és '., ilcn szénsav volt s 
miután segédjét is beszállté s ez is egy ideig

s mely eszköz akkor tölti be valóban 
czélját, ha a hallgatóság az unalom pil
lanatait képes volt általa önmagától lá- 
volil/.ui. S inig ezelőtt e nemzeti ügy 
iránt való buzgalomból lelkesültök a szín
művészet fölkcntjeiért ; mint az üzleti 
szellem és reális gondolkodás c korában, 
minden ideálist levetkőzve a színészetet 
is üzletnek tekintjük, melynek létjoga 
csak akkor van, ha óhajunk, várakozá
sul!,, síit kiváltságunk mértékét képes bő
ségesen kielégíteni.

Különben a színészet, iránt való le l
kesedés csökkenésének okát nemcsak reá
lis korunkban kell keresnünk ; ennek oka 
ró-zben legalább is, magában a színészet
ben rejlik. Azon deszkákat, melyeket 
hangos felhívásokon manapság is vajmi 
gyakran a nemzetiség csarnokának szoká-. 
iibvezui, azon deszkákat vajmi sokszor 
sélejtés lérczelt müvek, idétlen agyrémek 
sjinterévé teszik; hol jellemtisztaság , 
kiebelnemesség, lemondás, a gyengébb vé
delme helyett szivet rontó mételyt hor
danak föl; azon deszkákat, melyeket a 
nemzeti géniusz édes otthonának szere
lünk, vagy szerettünk nevezni, hova csak 
a hivatott, a szellem fölkéntje tehetné 
lábát, — azon deszkákat vajmi sokszor 
szellemtelen, a tehetség aszkórjában szen
vedő hívatlanok gy ülőhelyének vagyunk 
kénytelenek tapasztalni.

Természetes, hogy o számító kor
ban, mely alamizsnát sem nyújt szive 
sen, mely folyton saját, zsebén tartja 
a pénzért remegő kezet, ilyen jelenségek 
és tapasztalatok épen nem alkalmasak 
arra, miszerint az elhaló lelkesedést, fel
újítsák, föntansák és öregbítsék.

vele volt, együtt szíva szobályának levegőjét: 
az 6'/, itce szénsav í) itcére szaporodott.“

Hogy a szénsav mily káros hatással 
van az ember szervezetére, láthatjuk a min
dennapi tapasztaláson kívül a következőkből 
is: „Cullcutiában a Willinm nevű vár pa
rancsnoka Omychund nevű kalmárt ejtett 
foglyul. Ez esetet a bengáli mibob ürügyül 
használta fel az említett erőd megszállására 
és elfoglalására. i\ nábob a foglyul ejtett 
vámseget egy laktanyái helyiségbe zárta.

: A tikkasztó bengáli éjszakán csuk gyéren 
járhatott agy kis friss levegő a zárt helyi
ségbe. Sokan kétségbe estek, némelyek uieg- 

I örültek. Reggeli ti órakar kinyiták az. ajtót.
; 1-lti ember közül már csak 23 lélckzett, de 
' ezek is már öntudat nélkül. A többi 123- 

mat a szénsav ülte inog.11
Ezekből tehát tisztán láthatjuk, hogy 

a magánleánylaimilákban, melyek szeleinkkel 
' ellátva nincsenek, s leglölebb az iskola után
I szellőztetnek, a levegő legártalmasabb. — 

„Onnan származik, hogy „piros-pozsgás, vi
dor gyermeket küldünk az év elején az is
kolába s halvány, köhögi), főfájásról panasz
kodó gyermeket kap vissza néhány hó múlva 
a mcgszoniorodott szülő; de azért csak igen 
ritka esetben jut, eszébe, hogy talán azon 
levegő, melyet a gyermek az iskolában szív, 
oka a betegségnek; hogy talán egy kis friss 
levegő után epedez az ártatlannak egész 
szervezete. “

Ha az ember egy leányiskolába belép, 
öny kénytelenül csodálkoznunk kell azon, hogy 
a tanítványok tniml egyforma színben van
nak, mintha egytöl-tgyig viaszból volnának

Azért a színészetnek, különöse!' a 
vidékinek, c változott viszonyokkal 
vétlen kell számolnia. Ha nem szám J 
elvesz. Lelkesedést, mely tárt lia'i : > 
fogadja, mely keblére ölelje, mely >"■ 
vélje, már sehol sem talál. A lelkesedén 
erőszakkal kell kicsikarnia.

A színigazgatóknak, a', élvezi* 1."" 
darabok beszerzése mellett első és lég 
főbb gondjuk legyen , képességgel és 
szorgalommal biró tagokat gyűjteni 
Képességgel és szorgalommal bírókat 
mondtunk; mert sem a szorgalom a ké
pességet, sem a képesség a szorgalmat 
pótolni egyátalán nem bírja, E kettőnek 
együtt kell járni.

Városunkban időző színtársulatról 
ez alkalommal nem szólunk. Láttunk 
már több jól sikerült előadást A társu
lat tagjait szorgalmas munkálkodásra, a 
tisztelt közönséget kitartó s buzgó párv- 
fogolásra szabadjon felhívnunk.

Népiskoláink.
II.

Megelőző czikkeinkben elép leple
zetlenül bemutattok, mily hiányos nálunk 
az iskolalátogatás, hányán be nem ira t
koznak évenkint az iskolába, mily óriási 
a mulasztott órák száma, mily szűke, 
és idegenszerüek az egyes iskolaépületek, 
szóval rámutattunk azon mély ebben fék" > 
és túl aj dónk ép eni okokra, melyek nép
iskoláink előrehaladását mindeddig g á 
tolták. Ezek kimutatása után áttérhetünk 
most már azok taglalására, mik népisko
láinkról a múlt törvényhatósági ülésen 
elmondalak.

idomítva, s az egyik erre, a másik meg 
amarra dülöngözik fejfájásban.

A szénsav ra legtöbb esetben lassú mé
reg gyanánt hat testünkben s számtalan be
tegségnek veti meg alapját : állandó vér o 
lulásokaf okoz a fej felé, a tüdő vészre haj
landóságot fokozza, kifejti, sőt az éné-cé
gesben is előidézheti.“ S tiz úri beteg asszony 
közül H a magán- vagy zárda iskola levegő
jének köszönheti testi nyomorúságát Mert 
„egy jól szellőzött, nem sokak által lakott 
szobában S rész szénsavat találunk 10 ezer 
rész levegőben; tanulókkal megtelt teremben 
vagy épen közönséges lakszobába legalább 
23—2í> szőr többet, mint a szabad levegőn ; 
s épen ott, hol a legkisebb betegitő tényező 
a gyönge fejlődő szervezetre a legkártéko
nyabb hatással lehet.u (Bánhegyi.)

Hogy a szellemre, a lélek fejlődésére 
miképen hat a magán-leány tanoda levegője, 
hol a gyermeknek vagy épen a fejledezö ha- 
judonoknak 4 óra hosszat délelőtt és 3 éra 
hosszat délután, hatszor egy hétben össze- 
szorítva egymás mellett kell ülniük, kivilág
lik abból is, hogy „ha 8% szénsav van a 
levegőben, az már akkor szédelgést, kábult- 
ságot okoz az embernek. Ha a szédelgő gyor
san meg is mentetik, mégis főfájás és gon
dolkodásra való tunyaság marad soká köny 
nyelmüségének vagy tudatlanságának jutalma.
o '.

Tehát bátran állíthatjuk, hogy a magán 
leánytanodák testfejlesztés és szellemi kép 
zés helyett a leányokat testileg elnyomói.t 
ják és a további szellemi önművelődésre kép- 
tehtűkké teszik. EHtargiti ezen fonákságot



Több oldalról hangoztatva lett, hogy 
népiskoláinkban igen igen sok a kivinni 
való Ezen hiún)ok és kívánni valók előtt 
nincs okunk szemet hunyni, sőt minden 
tmiozkmlás nőikül föltártuk azokat, hogy 
mindenki tudja és lássa, miszerint nem 
más közegek, hanem egyenesen a  tör- 
vényhatóság van hivatva a meglevő 
hiányukat 'gyorsan és gyökeresen orvo
solni. Közeget kell a törvényhatóság
nál teremteni, ki idejét csaknem egyedül 
a népiskolának s a népiskolai hiányok 
orvoslásának szentelheti ; ki az öszsze- 
irásokat kellő időben és pontosan esz
közli,; a bo  n e m  í r o t t a k a t  mind
járt év elején számba veszi, azokat 
az iskolába való járásra büntetésekkel is 
kéuyszet iti, a mulasztáson jegyzékét hó- 
napról-bónapra személyesen átveszi, a 
mulasztók szüleit megidézi, ismételt mu
lasztások esetén a törvény szigorát al
kalmazza ; közegről k'dl gondoskodni, 
mely a népiskolai állapotokat szakszemen 
tanulmányozza, tanulmányairól s tapasz
talatairól a tanácsnak és törvényhatóság
nak legalább is évuegyedenkint jelentést 
tesz, az iskolaszék megkereséseit s be
terjesztéseit. átveszi, azokat, haladékta
lanul tanulmányozza, a tanácsban és 
törvényhatósági gyűlésen előadja, -- a 
hozott határozatokat gyorsan és pon
tosan foganatosítja, — a végzésekről 
az iskolaszéket mindig és pedig haladék
talanul értesíti; szóval, aki a népisko
láknak él, a népnevelés ügyéért lelkesedik 
s az iskolaszékkel és tanügyi bizottsággal 
karöltve népiskoláink felvirágoztatásán 
fáradhatlariul és egész odaadással mű
ködik.

Emellett azonban újabb és a kor
követelményeinek megfelelőbb iskolai épü
letekről is kell gondoskodni, s ha niucs 
a város oly szerencsés helyzetben, hogy 
rögtön mioden város részben újabb is
kolaépületeket emeljen, szavazzon meg 
bizonyos összeget 5 — 10 évi részletté, 
hogy tervszerűen és fokozatosan évrol- 
évre történjék valami. Ha 18G8. óta 
csak 2 — 3 ezer írt tökésittetett volna is 
évenkint iskolaépitkczési és felszerelési 
czclokra, ma már 2(3 — 36 ezer fi t állana 
készen ; ha pedig még most sem kezdünk 
c téren áldozni, évtizedek múlva is ott 
leszünk, hol 13 év előtt állottuuK

Szintén említve lett, hogy népisko
láink igen sokba kerülnek, 5 a tanered
mény ennek daczára sem felel meg a 
követelményeknek.

Hogy a város pénzügyeinek jelen

a szülök azon eljárása, hogy már igen fiatal 
leányokkal sietnek e kinzó kamarákba.

Jó, czélszerü tanintézet csak az lehet, 
hol mÍDdeu egyes osztálynak saját, tágas 
tanterme és sorsával megelégedett tanítója 
van.

Ebből látjuk tehát, hogy a magán 
leánytanitézctek igen sok tekintetben nem 
nem felelnek meg a kor kívánalmainak ; s 
kívánatos volna, hogy minél gyorsabban és 
minél helyesebb irányban fejlődjenek.

Minthogy elég kíméletlenül kitüntettük 
a magánleánytanodának minden rossz olda
lát, tegyük kezünket szivünkre és valljuk be 
a jó oldalát is 1

A leányok mai napig az általános mű
velődés tekintetében oly megszorított helyzet
ben voltak, hogy sokszor semminemű más 
eszközhöz nem folyamodhattak, mint egy 
elemi tanodához, mely sokszor nem is érde
melte meg a nevét. A fiuk, ha mindjárt nem 
látogattak is felsőbb tanodákat, de kénytele
nek lévén a világban megfordulni, gyakor
latilag és tapasztalatilag is juthatnak általá
nos műveltséghez. A nyilvános lcánytanoda 
pedig lassan lépdel a törvényszubta ösvényen, 
se jobbra, se balra nem néz, s Így tanítvá
nyait csak kivételes esetekben figyelmezteti 
a külső élet processusára. A magán-lcány- 
tanoda ellenben a külső élet befolyásától fel
tételezve lévén, minden pillanatot és mozza
natot megragad, hogy a napi élet követel
ményeibe/, idomuljon. S e tekintetben a ma
gánleánytanoda a nyilvános tanoda elébe 
helyezendő. He a magánleánytanodának még
liiAs kitűnő oldala i* van, Kivllá/nunk »yf*m

állása mellett figyelemreméltó összeg for- 
dittatik népiskolai czélokra, nem tagad
juk ; tekintve azonban Haja város né
pességét és egyéb kiadásait, a népiskolai 
kiadásokat épen soknak alig mondhat
juk. A városi iskolákban 12 tanító es 
egv liitelcinzö működik, kiknek évi fize
tésű 700 írtjával il.lUO Irt. A fa-szol- 
gálmány talán 7 800 fit., Iiázbér 4 -
500 irt, tisztogatás 2 - 300 fit, s igy 
az összes kiadás valami 10 ezer 500 
fit. Elégnek, elég, de túlságosnak épen 
nem mondható, s már azzal is sokat 
nyer a város, hogy a 8 osztályú leány
iskoláról, melynek létesítése 24 -2 5 0 0 0  
írtba került,, a kalocsai bibornok-érsek 
mindaddig gondoskodik, inig Híja város 
népiskolai felekezetiek maradnak ; míg 
ha a városnak kellene 6 - 7  tanítónővel 
bíró leányisho'át fölállítani, csak 600 
fiijával számítva maga a tanitoiiuli fize
tése évenkint 3600 4-100 Irtot tenne
ki, mihez azután még sok egyel) kiadás 
járulna.

Hogy púiig a tnneredmény nem 
felel meg mindenütt teljes mértékben a 
követelményeknek, annak okát nem inas
ban, mint a rendetlen iskola látogatás 
bán s az iskolai mulasztások nagy 
szám úban kell fökepen keresni.

A legjobb tanerő buzgalma is lo
had, ha nnpról-tiapra új és új hiányzók 
tűnnek szemébe; lm azt tapasztalja, hogy 
september és október elveszett a beha
tásokkal, ápril és májusban pedig a be- 
irottaknak fele alig marad már iskolá
ban. A tulajiUmkcpini tanév vy viszo
nyok között szorosan véve öt hónap, s 
melyik tanító most már az, ki öt, hónap 
alatt oly eredményt képes fe mutatni, 
mint felmutathatna rendes iskolalátogatás 
mellett tiz hónap alatt ? !

Azt sem akarja senki tagadni, hogy 
épen a tanerők sem mind egyformák ; 
ezt azonban, fájdalom, annak kell tulaj
donítani, hogy választások alkalmával 
nem igen szokták kérdezni, kit hoz j a 
vaslatba az iskolaszék első helyen, s ki 
lesz a legkitűnőbb tanerő, — hanem a 
p á rt-é s  személyes érdekek döntenek igen 
sokszor, s a legkitűnőbb képzettségűek 
is elbuknak gyakran azok mellett, kik 
csupán formalitásból lettek kandidálva 
De azt sem lehet azért kétségbe vonni, 
hogy ugyanazon tane'-ok rendesebb t’f- 
szonyok között legalább is még ennyi 
eredményt fölmutathatnának, s ha egyik- 
másik ai;kor sem felelne meg a várako
zásnak, sokkal erélyesebben és szigorúb- I

lehet, hogy a magánleánytanoda sokkal ész
szerűbben képes nevelni, mint a nyilvános 
iskola, mert a magánleánytanoda inkább bi
zonyos familiáris alapon nyugszik, holott a 
nyilvános tanodának szigorú hivatalos ki 
nyomata van. Ebben tanuluak és engedel
meskednek a növendékek kötelességből, amab
ban pedig szeretetből.

Hogy azonban a magánleánytanodák 
kénytelenek sok esetben a neveléstauitás ellen 
vétkezni, nem mindig ők annak okai, hanem 
a szó szoros érteinényében a helyi tatiható- 
ságok. Mert a tanhatóságok ugyan itt vannak 
a vizsgálatokon s keményen megbírálják a 

j tanéndményt, hanem, hogy a magántanodák 
| tulajdonosainak működésűkben segédkezet
I nyújtanának, az nagyon ritka eset. Miért nem 

választana egy egy iskolaszék iskolalátogató
kat a uiagánleáiiytanodákra is, hiszen a tör
vény kezébe lerakta a hatalmat? Miért nem 
követelhetné tőle a mulasztásokat és kény- 
s/.erlthetué a hanyagul iskolábajnrókat a ren
des iskolalátogatásra? Miért nem segíthetné 
a magán leány tanodákat jó tanácsosai és talán 
némelykor anyagi segélylyel 1 Ha a tanba" 
tóságok a magánleúnytanodákiiak hónuk alá 
nyúlnának, ezek nagyobb bizalmat fejtenének 
ki a hatóság és általában a nyilvános tanügyi 
mozgalmak iránt.

bnn léphetne föl ellene az iskolaszék, 
mint így, midiin ezer kifogása leltet 
mindenkinek.

Azonban jó tanerőkben sincs hiány, 
mint erről ,tanúskodhatnak pl. a belvá
rosi népiskolák.

Egyik bizottsági tag ur mindent, 
függőben kívánt addig hagyatni, inig 
majd a jövő gyűlésen indítványát, az 
úgynevezett közös iskolákról elolei jeszti.

A közgyűlés mellőzte az elhalasz
tást,segy négyes bizottságra hízta javaslatot 
kidolgozni és beadni arról, mit és hogyan 
lehetne népiskoláink clöhaladínán lendí
teni. Miért is idoganitenénk el ép azokat 
az iskolaügytől, kik kellő szakértőiemmel, 
egész odaadással, minden dij nélkül a 
legszívesebben és legbuzgóbban szolgál
ják az iskolaügyet, minél; hiányát szá
mos oly helyen nélkülözik, bot az 1868. 
évi eszmezavarkor* baiiyat-lmmlok rohan
tak az iskolák elkö/.ösitésébe. Aztán tik 
kel és kivel is közösítsünk, mikor előre
láthatólag mindenik felekezet, kitér a 
kö/.ösités elöl, ha nem tekint jük is, hogy j 
közös lónak túrós a háta Minek idéz- \ 
zunk elő a Különböző vullású és irányú j 
polgárok között súrlódásokat, hisz eddig 
a legjobb egyetértésben éllek egymással, i 
s közöltük épen ezáltal köttetnék tel a j 
felekez.ctiesség és félt.ékciiykedés ádáz szel 
leme. Miért dobjunk a különböző fele
kezetű polgárok- közé egyenetlenséget, 
mikor oly nagy szükségünk van egyet
értésre és midőn kézzelfoghatóiig ki van. 
mutatva, hogy nem iskoláink jellegében, 
hanem egészen más okban keresendő hát | 
ramaradásunk !

Aztán minő viszás helyzet volna az, 
ha a mi iskoláink belügyeibe mindenki 
beleavatkozhatnék, mig a mások iskolái
hoz nekünk semmi közünk?

Pénzügyileg pedig csak súlyosabb 
helyzetet terem ene a városnak, amit 
szintén figyelemre szükséges méltatnunk, 
így a felekezetek is járulnak valami ál- 
dozattal az iskolák létesítéséhez és főn- 
tartásához; egyesek ha mást nem, leg
alább tantermeket adnak; a 8 osztályú 
leányiskolát a kalocsai érsok, kinek ha
talmas közbelépése folytán nyertük a 
törvényhatósági jogokat is. nagylelkűen 
mindaddig föntartja, m:g a többi iskolák 
is felekezetiek maradnak ; az. állam sem 
avatkozik be iskolaépítkezéseinkbe s is
kola épületeink ügyébe, ami szintén nem 
megvetendő előny városunk pénzügyeire. 
Akkor több iskola helyiség is kellene, 
ami pénzbe kerü l; az állami közegek is 
beleavatkoznának s szigorúan a minisz
teriális építkezési tervek megtartását sür
getnék, ami szintén sok pénzt elnyelne ; 
— segélyt pedig az államtól remélni sem 
lehet e czélra, mert Baján már 40 — 50 
ezerbe került neki a gymnasiuiu átvétele, 
legalább is ugyanannyiba a képezde, most 
ismét ipar- és kereskedelmi iskolát kér 
a város a ministertöl, -  s igv csak 
szégyenpírra! kellene eltelnünk, ha nép
iskoláinkkal elutasittalnánk, előrelátha
tólag oly észrevétellel, hogy más váro
sokért ennyit sem áldozott a mitiisterium. 
Különben abban sincs köszönet, ha az 
állam segélyt nyújt az iskolaépítke
zésnél ; mert 10 évi részlet visszafizetés 
mellett adja, (mint adta pl. Miskén,) s 
amellett 6°/„ kamatot vesz, — holott 
a város olcsóbban is, kedvezőbb feltéte
lek inellett is kaphat kölcsönt, és igy 
csak hátrányos lenne külcsötért a kor
mányhoz folyamod unk.

Meleg érdeklődéssel várjuk különben 
a négyes bizottság javaslatait, s megva
gyunk" győződve, ltogv a törvényhatóság 
sietni fog azok alapján mielőbb segíteni 
népiskoláink égető hiányain.

légy lanügybarát, 
ki fi hiiinyok orvoslása iránt

hzinlpn ónlckloilik.

A „bajai ifjúsági-egyletről. “
Az ember, — mint. a legtöbb tö

kéletességekkel felruházott lénynek — 
hivatása , hogy magát. Isten különös

* Nem értünk egyet t. rzikkiró t'irrnl e tekin- 
letl-en, de mint *n ni. IsVolaiigy rendem é nujdrendrc 

1 kiiuli, ‘ igedonk téit iné' ji.

kegyelmére érdemessé tegye, s annak bfi 
és kegyelmes ajándékait, a mennyire le 
kétséges, az utolsó ízig hasznosan, ne
mesen, emberül használja.

|l a  Isten az embernek a többi élő 
lények felett oly szép < lényt adott, bi
zonyára megvárja tőle, hogy magát arra 
méltóvá tegye, s olyanokat létesítsen 
miket. Isten liai létesíthetnek.

Es az emberek, Isten akaratát tel
jesítendő, — s mivel abban maguk javát 
is Iái iák — mar rég óta azon töreked
nek, hogy levetkezve a héiköznapiasság 
mezét, a közönséges eredetiséget, magu
kat hasonlóvá tegyél; u legtöbbhöz.

Eleinte nem tudták mi az, a mi 
leié valamennyiül; igyekszik, mintha mind
annyian eggyek lettel; volna, kebleiket 
bizonyos vagy tolié e l:  magul; becsét 
föltüntetni s emelni.

Bizonyos, névtelen czél felé töre
kedtek. E eél később a „iniveltség" ne
vet. nyerte. Mióta határozott e/élja van 
az. emberiségnek, azóta versenyezve mű
ködnek egymással a C/él felé.

Az emberiség nemzetekre és otsz.á- 
gokra van osztva. Egyik nemzet, egyik 
ország a másik (ölé akar helyezkedni a 
műveltségben, s a mely nemzetnek, or
szágnak kedvezőbbel; egyik-másik viszo
nyai, a műveltségben győzedelmeskedik.

A magyar nemzet is részt vesz a 
versenyben, s viharos múltjához mérve 
az eredmény, valóban kielégítő.

Hogy valamely ország miveit le
hessen, első sorban is annak városai szük
séges, hogy mivelődjonek.

E czélból alakulnak is minden felé a 
számos egyletek, hogy egyesülve könyeb- 
beu elérhessék és terjeszthessék a u>i- 
veltséget ; tehát itt is csak az egye
sülés teremtheti ineg a kívánt gyümöl
csöket.

K ülföldről, igy Francziaországról 
slb. nem akarván szólni, csal: hazánkat 
említem, hol a fővárosban alig megszám
lálható egylet van ; a vidék nagyobb 
városaiban 10 —15; a kisebbekben 3 4,
a községekben legalább 1, melyei; mind 
a mivclndés előmozdítását tekintik ki tű
zött czélul.

Es ez egyleteket a társadalom k ü 
lönböző osztályai alakítják és használják; 
van a felnőtteknek, a nőknek is, és vau 
az ifjúságnak. Most én ez utóbbiakéról 
kívánok valamit szólni.

Csaknem minden nagyobb városban 
van iljusági egylet, mely ha nem is él 
valami fényes körülmények között, de 

1 még is fenáll, s terjeszti, — habár cse- 
1 kély mértékben is — a iniveltséget.

Nehéz szívvel s pirulva kell meg- 
vallanoin, hogy e városok közölt Baja 
városa nem foglal helyet, és igy e 
tekintetben is háta rnögüit van sok 

: nálánál kevesebb lelket számláló vá- 
I rosnál.

Ez nemcsak szégyen Baji váró 
sara nézve, de társadalmi viszonyaira 
is d rmesztőleg hat ezen s&juos körül
mény.

Ennek oka két körülményben rejlik, 
első az, hogy városunk ifjai azon téves meg- 

1 győződésben élttel;, hogy egymásra nincs 
szükségül;, egymás társaságára nem szo
rulnak; - -  a második az, hogy vallás-, 
rang és rend tekintetében is igen ma
gas válaszfal emelkedett köztük.

Ily körülmények fennforgása ellené
ben nehéz valamit tenni.

Es mégis, ezek daczára, átérezve 
hiányát és nélkülözhctlenségét egy ifjú
sági-egyletnek, c lapokban, mint kö/.tu- 
díitnásu — Don Citsar ur megpendítette 
az eszmét egy ilyennek alakítására ; az 
eszme, minthogy másként nem is lehe
tett jól — a helybelyi ifjúság körében 
szives fogadtatásra talált, s csakhamar 
felszólalt ez ügyben alólirott és reá 
Streit Gyula ur is. Tehát a legelső lé
pés ily tonnán meg volt téve, szükséges 
volt már ezután tovább menni. Úgy is 
történt.

Múlt bú 14 én mintegy 40 ifjú 
gyülekezett össze tanácskozni ez ügyben. 
A jelen voltak egyhangúlag elismerték,
hogy Baja váró:,ínak cikifU'hclleu szüli-



ségít képezi egy ifjúsági egylet, s ilvon- 
nek létesítését feladatukká tették, Hogy 
az ige mielőbb testté lehessen, ez érte
kezlet nyomban egy bizottságot is kül
dött ki az alakításra. biz alakító-bizottság 
a következőkből á llt: Klnük Droisziger 
Kálmáu, aleinök Stroit Gyula, jegyző 
Krisztiéből' Sándor, tagol; : Kőben Hen
rik, Mildscbütz Mátyás, Kriimer Hezső, 
Itcicb Vilmos, Mnnovil József. Jí bizott
ság a teendők végzésére magát szöknek 
érezvén, cvégböl maga mellé kérte még 
llcutsch lienó, Borovitz. Samu urakat.

így kibővítve a bizottság, párat
lan erélylyel, valóban kitartó buzgalom
mal látott a számtalan akadályok leküz
déséhez, s igyekezett, az eszmét mentül 
szélesebb kőiben terjeszteni, s annak hí
reket szerezni.

Tehát a munka serényen folyt to
vább, s elhatároztatott az alakuló-gyűlés 
ideje is. Mint minden jó ügynek, úgy 
ennek is voltak, vannak és lesznek is 
mindig barátai, de ellenségei is.

Sokan merő kicsinylésből, mások 
csak azért, mert nem akaratuk szerint 
történnek a cselekmények — ellenségeivé 
szegülnek a mozgalomnak, s mindent el
követnek ellene. Azonban a bizottság 
etélye, ügybuzgalma, lelkesedése túl teszi 
magát mindezeken, s fokozódott mérvben 
működik.

Az alakuló-gyűlés eredménye lapunk 
múlt számában közlőit tudósítás folytán 
ismeretes a t. közönség előtt, s igy 
annak újbóli leirá-m ismétlés lenne. Csalt 
annyit kell móg megjegyeznem, hogy a 
tagok száma már meghaladja a 90-et, 
s van kilátás ana is, hogy újévig tag
jai felszaporodnak 1 2 0 - 130 ra.

Az egyleti alapszabályokat a kikül
dött. bizottság már megállapította s a 
pénteki közgyűlésnek jóváhagyás végett 
bemutatta.

Jóváhagyás után azonnal küldetnek 
a nmlt. m. kir. belügyminisztériumhoz 
megerősítés végett, s ha az. megerősítve 
visszaérkezik, az egylet mint törvényes 
joggal felruházott egylet fog csatlakozni 
városunk azon egyletei mellé, melyek 
a köztnivelödést tűztek maguk elé.

Pénteken este ismét gyűlés tartatott, 
melynek főtárgyai a tisztikar megválasz
tása és az. alapszabályzatok felolvasása 
volt.

Az ideiglenes elnök s az alakító- 
bizottság megköszönve a bizalmat, mely
ikei oly nagy fontosságú teendők végzé
sére hivattak fel —  kötelességszcriien 
lemondott, s uj, rendes elnökéül az. egy
letnek Haja város általán tisztelt s ked
velt polgárát és fők , bányát : Tok. 
S c b e i b n o r  G y u l a  urat ajánlja 
felkérendőnek s e végből hozzá egy 
kisebbszámu küldöttség menesztését in
dítványozza.

A z ajáulat kitörő lelkesedéssel fo
gadtatott s elnökül tek. Scheibncr ur 
lett kikiáltva, miért is a kérdéses kül
döttség azonnal elkiildctett azon utasí
tással, hogy az uj elnököt a gyűlésen 
való személyes részvételre is kérje fel. 
Kzután a gyűlés jegyzőül még egyhan
gúlag D r c i s z i g e r  Kálmán urat 
választotta, mire az elnök megérkezéséig 
felfüggesztetett.

Küvid várakozás után csakugyan 
meg is érkezett az uj elnök s belépte- 
kor a szép számban jelen volt tagok 
által zajos éljenzéssel fogadtatott. Gróf 
ur a gyűlés nevében megköszönte ama 
kiváló szívességet, melyet az. elnökség 
elfogadása s a gyűlésen való megjelenése 
által a helybeli ifjúság iránt tanúsított.

Scbeibnor ur megilletődvo vette az 
az ifjúság figyelmét és bizalmát s az 
elnökséget ideiglenesen elfogadta, ideig
lenesen, minthogy mindaddig, mig az 
egyletnek a legfelsőbb helyen megerősí
tett alapszabályai nincsenek, uddig rendes 
tisztviselői sem lehetnek. Ép ezért tiszti
kar választását sem tart ja megejtlictönck, 
csupán a további teendők végzésére egy 
szervező-bizottság alakítását ajánlja, mi 
meg is történvén, abba a következők vá
lasztattak: K'nökül tek. Scbeibnor Gyula 
főkapitány ur, jegyzőül Dreisziger K á l
iéin, lago'.uli ü litz I., peutseh 13.,

Grol V., Szabó Lajos és György, Síréit 
Gy., Kriszháber S ,  Reich V .,’ Steinin- 
gor I.. és Kriimer li. urak.

Pelolvastnttak még az alapszabályok, 
mohok változatlanul, egész terjedelmük
ben elfogadtattak. Kimentve lévén a 
Iáigysoroznt, elnök a gyűlést lelkes él
jenzések közt feloszlatta.

Mzekbcii elmondottam, mint kelet
kezett s mint fejlődött a mozgalom a 
szép reményekkel dicsekedő „bajai ifjú 
sági-egylet* alakítása iránt.

Megalakult s szép számú tagokkal 
bir eddig is. Most már nem lehet egyéb 
feladata a tisztikarnak, miut azon lenni, 
hogy az egylet mindenki előtt minden 
időben tekintélyét fenntartsa, s azon csor
bát ejteni no engedjen.

Hosszú s nehéz, fáradozás gyümölcse 
ez egylet, de szép és magasztos czéljai 
vannak.

Adja a Mindenható, hogy eredmé
nyes működése legyen, s ezáltal, noha 
csak parányi löszben, hasznára legyen a 
társadalomnak és az ország mivelődési 
törekvéseinek.

Ha az eszközöket, melyeket kisze
melt, tisztán, mint előírva s megállapítva 
vannak — használja, czélját k e l l ,  
hogy éijo.

Baján, 1881. nov. 5.
Kriimer Rezső.

Színészetünk.
A rossz idő, s színtársulatunk kebelében 

felmerült változások miatt a színészet csak
nem az egész lefolyt héten szünetelt.

Az idő, midőn e sorokat Írjuk a társu
lat javára változik, bárcsak a társulat is 
nyerne minél hamarabb olyan uj tagokat, kik 
anyagilag is javára válnának. A vesztett 
tagok igen könnyen pótolhatók, sőt, tán elő
nyösebb is igy az igazgatónak, megférhetőbb, 
békésebb szellemű egyénekkel az ügy csak 
nyerni fog.

Aggodalom ne érintse a gondos, a tnü- 
értö igazgatót, a közönség, bárminő mende
mondákkal találkozzék is, pártján áll, arra 
biztosan számíthat, de viszont mi is biztosra 
vesszük, hogy új tagjai a hézagot pótolni 
fogják.

Mukányi ban az igazgató, Sziklai, He
vesi, Fábián, s a nyelvész limai, Harainé 
tiszteségeseii töltötték be helyeiket, Keiner 
Antónia k. a. daczára háládallan kis szerepé
nek, mint mindig, úgy most is kitűnő szín
padi tehetségét kimuiatta.

A közönség, ez a valaha híres város 
polgársága azonban aiuszik, vagy tán nem 
is tudja, hogy színészetünk van V

Midőn a nyár folyamában, erömüvészek 
ütötték fel tanyájukat, midőn a különben 
megtekintésre érdemes kötéltánczosok repül
tek, majd buktak a hálóba, a közönség 
rémületére, mindig teli házat láttunk, s 
most ?

He még nem akarunk Ítéletet mondani, 
reményünk van arra, hogy e lelkes, a mű
vészetet tisztelő közönség felébred álmaiból, 
s lelkesíteni fogja a nemzet napszámosait a 
maga lelkesedésével.

K ü lö n fé lék .
□  llym cn. D l - c s e b e r  G y u l a  

városunk kereskedő testületének legelőnyö
sebben ismert derék fiatal tagja, Zomborbun 
e hó 23-án vezeti oltárhoz llusvét István 
zotnbori kiválóbb polgár kedves leányát — 
llusvét Paulina kisassz myt.

®  Tóth Kálmán szobrára. — I’eat- 
megye állandó választmányi gyűlése elhatá
rozta, hogy a 1. hó lö-én tartandó megyei 
közgyűlésen azt fogja javaslatba hozni, hogy 
a megye Tóth Kálmán szobrára 100 frtot 
szavazzon meg.

Haja város törvényhatósága el
hunyt nagy fia és koszolus költőnk Tótit 
Kálmánnak a budapesti kerepesuti temetőben 
levő sírjára, halottak napján gyönyörű élil- 
rózrákkal díszített és nagy atlasz szalaggal 
ellátott koszorút tétetett. (NI). Hírünket az 
„Egyetértés" titán közöljük, miután „bizo
nyos körök" velünk szentben, rettenetes fon
toskodó és titkolódzókig járnak el. Szerk.)

** Az első havat nálunk f. bú 3-án 
értük meg, s az időjárás egész téli színeze
tet öltött, minek következtében n halottak 
estéli szokásos temető kivilágítás is alig 
eszközöltetett.

(2) A budnpest-zlmonyl vasul kiépí
tése gyorsan halad elére. Az 1882. okt. lö-én 
a kwívr|juli,iuu„k úinhimlú budapest-szabad,

kai vonal legnagyobb részén folynak a mun
kálatok, s miután Gubacs puszta, Soroksár, 
Haraszti községi, Pelsö-Délegyháza, Szt-Iváu- 
Szt-Tamás, llomok-Szt Löriurz, (Nagy-Állás), 
Szt-lmre, Csengőd es Tabdi pusztákra nézve 
a közlekedési miniszter az építkezés sürgős
ségét kimondta, most már azon nagybirto
kosoktól is, kikkel a ki - játitősi terv és a 
kártalanításra nézve az egyezség létre nem 
jött - a területek kataszteri tiszta jövedel
mének 40-szercs összege s az épületek bírói 
becsértéke letétetvén — a hatóságilag meg
állapított terv alapján a szükséges területek
e. hóban a tulajdonosok beleegyezése nélkül 
is elfoglaltatnak s igy az egész vonal mentén 
az ulnpépitkezének a legrövidebb idő alatt, 
készek lesznek.

— A vörös kereszt egylet tagjai közé 
léptek tek. Fábry Lajos nlknpitány úr 14. 
számú ivén: Fábry Lajos I frt (évenkint), 
Illatait József lükityi tanító 10 frt (egyszer- 
mindenkorra.) — Ft. Mayer Albertit ur 22. 
sz. ivén : A bajai eisterei rendű társház 20 
frt, alapitó tag; Szenczy Győző 1 frt, Dr. 
Platz. Bonifác I frt, Lentényi Márk 1 frt, 
Lfivárdy Alajos 1 frt, Szeykora K. 1 Irt, 
Nemes T. I It. — Perlfaszter S. ur 21. sz. 
ivén : Perlfaszter Sándor 1 frt, Kerekes B. 
1 Bt, Szirátzky J. 1 frt, Bayer M, 1 frt.— 
Jánosy Boldizsár úr 26. sz. ivén : Jánosy 
Boldizsár 1 frt, Horváth Henrik 1 frt, Új
helyi Géza 1 frt. — Spitzer Benő úr lJ. sz. 
ivén : Spitzer Benő 10 Irt, Gaál Irmine 1 ft, 
Natti József 1 frt, Gaál Klotild I ft, Kálmán 
Fi. 1 frt, Morth József 1 frt, Krausz A. 1 
frt, Kistér A. 1 frt, Wlischo F. 1 irt, Eisler
M. 1 frt, Engl Gy. 1 Irt. — Osztóién Simon 
ur 1. számú ivén : Osztóién Simon 1 forint, 
Krsztánics György 1 frt, flórák István 1 ft. 
Popovits János 1 frt. (Folyt., köv.)

Berényi Dániel,
egyl. pénztárnok.

bb A londoni magyar egylet múlt 
hó 27-én levelet intézett Bajaváros polgár- 
mesteréhez, melyben sajnálatát fejezi ki a 
felett, hogy Tóth Kálmán szobrára mint 
testület nem adakozhat, azonban a város1 
hatóság által megküldött gyűjtő ivén adako
zások gyűjtésére a legnagyobb készséggel 
vállalkozik. — A levél szerint az egye
sület erejét az Amerikába nagy számban 
kivándorló tót. atyánkfiái veszik igénybe, a 
kik Londonban megakadva — nehogy a 
magyar név szégyenére, (mint az átirat ma
gát kifejezi) kolduljanak, az egylet által 
segélyeztetnek. — A Londonban oet. 27-én 
feladott levél Bujára oet. 30-án érkezett, 
tehát 3 nap alatt. Ha jól tudjuk az. alig í> 
mértföklnyire fekvő Szegszárdról leveleink 
télen 7—8 nap alatt érkeznek meg.

©  A szerb egyházi kongressusra 
küldendő képviseleti tagok választása Dács- 
Bodrogh egyházmegyében í. hő G én. Újvi
déken 7-én leend.

jh  Felsö-Szent-lván község adósze
dő pénztárnokát elfogták, miután nyomós 
gynnuokok forognak fenn, hogy nemcsak az 
általa elsikkasztottnak elismert 317 forint 
udópéuzt, hanem a f. évi junius hó lö-én a 
bajai adóhivatalhoz beszállítani kötelezett 
2738 frt államadót is, melyről az állította, 
hogy elvesztette, szintén elsikkasztotta. — 
A kár különben fedezve van.

□  Gyújtás. Toiuaser /.siíkó beregi 
lakős m. bú 27 -élt ittas állapotban jővén 
Imza, miután házának bírói elárverezéséről 
szóló bírósági végzést az nap kézbesítették, 
elkeseredve azon, hogy a ház már többé nem 
az övé, éjjel fél 12 órakor házát felgyújtó, 
azonban ép a tett pillanatában rajta éretett 
és nyomban letartóztattntott. — A tüzet 
sikerült eloltani.

kk É rtesítés és felhívás. A keres
kedőkre és a kereskedő-segédekre igeti lontos 
intézményt létesített cs u gyakorlati szük
ségünk nagy szolgálatot tett a „ M a g y a r  
K e r e s k e d ő k  L a p j a " ,  midőn kiadó
hivatalában a h e l y e s z k ö z l ö - o s z t á l y t  
szervező. A czégíbuökők a közvetítést azon 
cikulcsi megnyugtatással vehetik igénybe, 
hogy rendszerint teljesen megbízható szak
képzett személyzetre, minél gyorsabban és 
a lehető legkényelmesebb utón tehetnek szert, 
— miért is saját érdekükben felkéretnek, 
hogy üzleteikben előforduló üresedések al
kalmával, azok betöltése czéljából, tiemkü- 
lötuben a kereskedői {személyzet alkalmaz
tatása tekintetéből — a „Magyar Kereskedők 
Lapja" kelyeszküzlö-rovntát úgy helyben mint 
n vidékről, minél számosabban keressék meg.

A helycszközló rovatban folytonosan számos 
üresedés és alkalmazást-kereső egyéu vau 
előjegyezve — az ily hirdetéseket addig kö
zöljük, mig eredményre nem vezetnek, a 
miért egyizer mindenkorra csak 2 frt fize
tendő. Felvilágosítással, a válaszhoz szüksé
gelt postabélyeg beküldése után a kiadóhi
vatal (Budapest, vácziutcza 10.) megkeresésre 
díjmentesen és készségesen szolgái. A „Magyar 
Kereskedők Lapja" kiadóhivatala.

1*1 Végrehajtás alá nem vehető mi
nimális birtok megállapítása érdekében tett 
indítványt az alsó-ausztriai tartománygyü- 
. m dr. Granitsch képviselő, melynek értel
mében a kormány felhivatik ununk megál
lapítására, hogy milyen gazdasági eszközökre 
és mely birtokra nem terjeszthető ki a vég
rehajtás, s hogy törvényjavaslatot terjesszen 
a birodalmi gyűlés elé, melyben meghutá 
roztassék azon minimum, mely mint a szegény 
néposztály életfentartására mulhatlanul szük
séges vagyon végrehajtás tárgyát nem képez
heti. — Igen kívánatos volna, ha a szegény 
néposztály érdekében nálunk is hasonló tör
vényintézkedések tétetnének, legalább nem 
fordulhatna elő oly szomorú eset, hogy a 
szegényebb földművelő utolsó igásmarháját, 
a földmunkára nélkülözhetlen gépét s esz
közét veszi el tőle a kérlelhetlen adó-exe- 
cutió.

HUN A GŐZHAJ Ó/ ,  ÁSI  T ÁR S UL AT  
Pósla- és személyszállító hajóinak

m e n e t r e n d j e .
PÓHtnlm jonienetek :

Hajáról Buriupcstre : naponkint szerda és szom- 
but kivételével reg. 5 órakor 

Bn jó ró l Galnczrn kedden és szombaton délután 2 
óra 00 perez

Személy Hzallitóhajómenetek:
Ba járól HurinpcHtre naponként d. u. 4 óra 25 p, 

i Bójáról MoliacMrn : ,  esti (i ,

Ü zleti tudósítás.
Baján, 1881. nov. 2-án

B ú z a ........................................ 11.60
Bab.................................................9 50
Z a b ...............................................7.—
Árpa......................................... 7.—
Rozs............................................... 8 50
K ő le s ..........................................5.50
Iiukoricza..................................... 4.70
Az árak  100 k iio g r . u tán .

Felelős szerkesztő:

Csorba Ferenc.
Főmunkatárs:

Devlcli László.
Főnyeremény

eseti.
400000 márka

Szerencse
jelentés.

Nyereménye-1 
kért az állam 

kezeskedik
M eghívás

a hamburgi kormány részéről b i z t o s í t ó  t t
n a g y  pénzlotterianvereményei ben,

való részesülésre, mely alkalommal

9  m illió  1 0 0 ,0 0 0  m á rk a
biztosan nyerendő.

Ezen előnyös pénzfotteria nyereménynyel, 
mely tervszerüleg csak 100,000 sorsjegyet tartal
maz, a következők, ugyanis e legnagyobb nyeremény

4 0 0 ,0 0 0  bir. Márka,
elsőbbs. jegy 250,000 55 nyer. 5000
I nyer. 150,000 -i „ 4 0 0 0
1 „ 100.000 109 „ 3000
1 n 00,000 212 „ 2 0 0 0
1 a 50,000 10 „ 1500
2 40,000 2 a 1200
3 l 30.000 533 „ 1000
1 „ 35,000 1074 „ 500
F n 20,000 100 „ 300
1 n 15,000 49 „ 250
1 „ 12,000 60 „ 200

23 „ 10.000 150 „ 150
3 a 800025115 „ 138
» a 0000

stb. összesen 50.800 nyeremény és valamennyinek 
sorsa 7 osztályban, kevés hónap múlva b i z t o 

s a n  megválik.
Az első nyereményuuzás hivatalosan álla

píttatott meg, melyre
1 egész eredeti sorsjegy ara csak 3 frt 50 kr.
r r a --------- „ „ ------- 1 T Ü Ü T ".1
1 negyed „ r — ”  „ 88 „

Ezen eredeti sorsjegyekért (nem tiltott 
Ígérvények) az állam kezeskedik s az annak díj
mentes beküldése mellett általam még a legtávo
labbi vidékekre is beküldetnek.

Minden megrendelő az eredeti sorsjegygyei 
együtt egy az állam czimerével ellátott eredeti 
játszótervet, a búzás mán pedig hiv. huzúsi É r
tesítőt felszólítás nélkül kap.

Nyercménypénstek kifizetése
és elküldése az érdekelteknek, általam egyenesen 
azonnal a legnagyobb titoktartás mel(ett történik.

Minden megrendelés egyszerűen postautal
ványon vagy levél utján eszközölhető.

Ennélfogva, n közelgő búzás következtében 
a megrendelésekkel

f. évi november hé 21-ig
bizalommal fordulhatni

Id . l l e c R s c h e r  H á t im é i
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban. i



B udapest.
EXCELSIOR-MALOM vScl.... -ja Ed. sz ab.) 1877 óta minden kiállításon

dijaxtuto t.
Bgjs*" Legtökéletesebb daráló- és őrlő-malom, iniiidomioir.ü tcrinóny 

nprózasara, darálásra és örlóséro, n legláj'.yabbakljoz úgy mint. a Irg1 (Mnonycb- 
bokhez. Csekély eröszülség/etlel vagy munkaképesség^ nagy áll and 6 sríg Imi
iéit egyszerű kezdés. “* w

BORSZIVATYUK (C. leiiiy szivahuk) |>erczenUént 170 liter niiiiikíi 1.ó|>-s 
séggel.

EORSAJTÖK (System Mnliille).
A m e r i k a i  s z e c s k a v á g o k .
TRIEUROK (szál indulni. gy úri m áin).
MANOMETER és kazaufelszerelések
BOR- és SÖR-SZIVATYUK (tűié. és hon-ö összeforrás ellen jótállás).
I. m inőségű szinti őr gépszijak  (zsirozntlun)
V arro -  es kotö-szijak.
Széna- es trágya-vei.ák  (valódi amerikai)
ÖNOLAJOZÓ (s/almdiiliii. szí án li'o tt üvegből.
V I H A R L Á M P Á K  (iűz.,nentes).
REFLEKTOROK (nagy tiizelöszer megtakarítás).
Valódi am erikai vasaruk.
MŰSZAKI GUMMI CZIKKEK.

liE iSM A A  é §  ^lÜIILBEIH*
G É P E K  és MŰS Z AKI  C Z I KKE K R AK T Á R A és I RODÁJ A* 

Budapest, VI. Sugárút 22/21. sz.

Minden kiállításon az első érdem éremmel K j  
kitüntetve. !j|k

EZÜSTÉREM PÁRIS 1878. m  f f
j 9 l  J U 0 J &

S S  MAI. 1. K I.
Ó arany ékem. .B

Z a la - E g c r s z ( ! g |^ |
MÁJ. 2.1881. f S  

Első díj.
tíj H  

.1 .  '«*s«

t iL;

B -iítrs*
L:Yr

} BRDGLE J. - IIILLBR f
gép-  és r o s t a - l e m jz g y á r a  BUDAPESTEN

a Margit-hid közelében, lcészit
i? t

' t ó

Ljj TrÍC*lirök( t változó szitával (konkoly választó)
G különféle nagyságban. L í

t '| Trióm * iie m g o r o k o í malmok számára.
M  K o p la ló k a t,
K.l ^ l ő  fo g to k a t,
4'iíj S z íta k a t én rom iakat csépiőgé

;fr

plőgépek számára. ||jj  
Gyári raktár íjjtóp

€ 5 f ) 4  y  I I  ■  s t  , P |

urnái B A J Á N .
_— aiirirrir. íqfüfpU ’Tjf V 3 'iV̂T" r f -j-7 ■̂nrrt‘y- ^  rjsmatirr- atmXtataV. Í3 - • J

L eg ú ja b b  g y ó g -y je lem és
a  m e g r o n g á l t  e g é s z s é g n e k  a  H O I T - l é l e  m a l a f a k é s z i f n i e n y e k  á l t a l i  j a v u l á s á r ó l .

Meleg köszönő szavakkal ecseteli e cs. kir. káplár azon hatást, melyet a valódi Hoff János-féle készít m 'nyekkel elért. — Beszéljen nyilatkozata:

Mélyen tisztelt uram 1 Trebinjo, 1881. julius 27.
Köszönetét kell mondanom Istennek s önnek, mélyen tisztelt uram, miután az ön malálnkészitménye — melyet barátom küldött — segített s régi erű

met teljesen visszaadta.
Hosszú, tartós gyaloglás által egészségem annyita tönkre jutott, hogy magam mnr-már végkép elveszettnek bitiem, — mégis az ön nin'áta-bonbonja 

és maláta-csokoládéja által rövid használat után, daczára az itt uráli odó egészségtelen égaljnak és folytonosan nehéz szo'gálatomnak, gyorsan megjavult.
E  szert minden egyes táborban időző katonának ajánlhatom. Mély tisztelettel

Uiic/.iezliH Ferenc/. üyuln,
káplár n cs. kir. sz. szekerész-ezrednél, 10. liegyi-szekoréssc-század Trebmjébön, Műrczogovina.j 

i  JM  o á T  J  A m  n a i  urnák, ca. kir. udvari szállító, a cs. kir. iv w  •»! .11.7!.. és egyedüli gyártója a Hoff J. féle maláta különlegességeknek, ud- 
Skoronás arany érdemkereszt tulajdonosa, magas rendek lovagja, vari B z á l l i t ó j a  a legtöbb európai fejedelemnek Becsben. Gyár

Grabenhof, Bráunerstrasse 2, iroda és gyári raktár I. Graben, Bráunerstrasse 8.Hivatalos jelenlét
a helybeli helyőrségi-kórházban használatba jött HOFF-féle malátakivonat-egészségsör és inal&tabonbonról, melyek a gyógyulás elősegitőjének bizonyullak, neveze
tesen a malátakivonat idült mellhajoknál, a maláta-csokoládé pedig gyenge emésztésnél és nehéz betegségeknél flditö és igen kedvelt, gyógytápszernnk.

B é c s ,  1878. dcczember 31. .  ]>r. L o c ll’, fótörzsorvos. D r. P ó r ia s ,  törzsorvos.

Ó v á s* -TpQ
Minden malátakészitmény a feltaláló és első készítő Hoff János ovalalalaku mcllképét s annak aláírását viseli. IIol a valódiság e jele hiányzik, mint ha

misított visszautasítandó.
M AGYARORSZÁGI FIÓ K -R A K T Á R  B U D A PEST, ZSIHÁRUS-UTCZA 7. sz.

2 frton alul mi sem küldetik. Főrak tár: M ic ll i ts  I s lv á ll  — eladási Boly: l le r z f e ld  .fnltiil) és l l e r z f e ld  l i r u r i k  és F ia  uraknál.

6048. 80.
kig közgy ex 1881*

Pályázaíi M M i

i s

r BAJA város lön  ényhatésága által közhírré 
r tétetik, hogy a városnál megüresedett m ű k e r -

1/ teszi állásra pályázat nyíl tátik. A kertész fizetése 
i> évi 240 írtban és a tiszta jövedelem 70%-ában álla

pit fatik meg, melyhez ezen felül ingye : lakás és 
üres kerti föld használata járul. —- Pályázni 

kívánók felhivatnak, hogy kellőleg felszerelt folya
modványaikat folyó évi november hó 10-ik napjáig 
méltéságos Jankovich Aurél főispán úrhoz czimezve 
nyújtsák he.

Baján 1881. évi octnber hó 13-án tart. közgyűlésből.

Dr. IIAISED líOli, Hgárme.ter.

u é  §  ’S r ?  £ £  C l

Dr. Lengiel nyir-balzsama.
Már maga a növény-folyadék, mely fúrás után 

a nyírfából folyik, emberemlékezet óta a legkitű
nőbb szépítő szernek ismertetik; de csodálatos ha
tást nyer azáltal, ha az a feltaláló előírása után 
vegyész! utón balzsammá készíttetik.

Ha e balzsammal este nz arczat vagy bőrt 
megkenjük, már n következő reggelre alig látható 
hártya-pikelyek hagyják azt cl, miáltal a b r 
fehér és gyengéd lesz.

Ezen balzsam elsimítja az mezon a ránezokat 
és himlő helyeket, és ifjúi szint kölcsönöz; áLala 
a bőr feliér, gyengéd és fi is lesz, valamint ellá- 

vnlit minden szeplőt, májfoltot, ai.yajegyet, orrverességet, bőtntkát és 
iniiidonneniil tisztátalnnságot a bőrön. Egy korsó ára használati uta 
sírással együtt 1 frt 60 kr.

Magyarországi főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél 
Budapesten, király-tnczo.

Raktár :  Pozsonyban: P isztory Félix. Temesv&rott : 
T arczay István, Zágrábban: Mitlbaoh Zsigmond gyógy

szerészeknél.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján


