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Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Núnay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
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Megjelen minden vásárnál).

Az uzsora.
(H ár o ni k ü ■/. 1 a m é u y.)

1.
Napról-napra mind sürUbbeu ismét

lődő tényeket látuuk, melyek a magyar 
gazda közönség, az iparosság sőt az in- 
telligeutia vagyoni sülyedését, tönkreju- 
tását idézik elő, s napról napra mindinkább 
arról győződünk meg. hogy a magyar 
nép töukrejutását az uzsora forcirozza; 
mert nincs a társadalomban kaszt, i«.cly 
nem volna az uzsorások karmai között, 
kisebb nagyobb mértékben.

H a széttekintünk a  hazában, elszo
rul keblünk a felett, hogy azok kik ez 
előtt pár évvel még jómódn, vagyonosak 
voltak, ma vagy agyon adói.odva, vagy 
pedig vagyonukból kifosztva vannak, — 
s ha keressük a rugót, mely ez elszegé
nyedést elosegité, rövid idő alatt meg
találjuk azt az uzsorában, mely halom- 
szárnra szedi áldozatait, s melyet egészben 
meggátolni csak a legerélyesebb rendsza
bályok, törvények alkalmazásával lehet, 
mert a társadalom már erőtlen arra hogy 
önmaga inditson irtóbáborut az uzsorások 
ellen

Gyökeres orvosláshoz kell fogni, hogy 
e veszedelmes bajt legalább csak lokali
zálhassuk, mert ellencsetbeu az egész 
magyar társudalom egy iszonyú képet fog 
feltárni, melynek kinézése borzadályt kelt, 
mert az uzsorások vérengzése folytán 
vagyonukból kiforgatottak erkölcse, jelleme 
és becsülete ia a legalsóbb fokra fog 
sülyedni, oda, ahol már csak emberi ala
kot láthatni, de embert, emberi érző szív
vel, a becsület, a jellem, az erkö cs 
érzéssel már nem, mert a vagyoni sülye- 
dés az erkölcsi sülyedés légió factora, 
s mennél jobban halad a társadalom az 
anyagi tönk felé, annál inkább süljed 
az erkölcs, s annál inkáb marad háttérbe 
a mivelődésre való hajlam és kedv.

A  csillagjós.
Történeti beszély. Irta: M alter  V énán  ez.

Fordította: K rüm er R ezső.

(Folytatás.)

VII.
Ködös téli nap volt. — A Brüsselből 

Mechel felé vezető utón egy férfi és egy női 
személy lovagolt, miudkettö meleg bundákba 
temetve. A hó lábuyi mugas volt, sokhelyütt 
azonban a szél embermagasságra sodorla 
össze, úgy, hogy az utasok gyakran egész 
a nyeregig sülyciPek belé, s csak igen nehe
zen lehetett tovább baladniok.

„Lábaim jégcsappá fagytak, s ruháim 
kopognak amint egymáshoz érnek11 — panasz
kodott a lovasuő.

„Vigasztalódj, Jiilion; egy óra múlva 
elérjük a falut, hol ójjelezni fogunk. Vesze
delmes az út, de megjutalmazom fáradságo
dat. Antwerpenből hajón utazunk Amster
damba. Csak fogadnál el tőlem észt és fele
ségetekéin —“

Egy bukás — férfi és ló a hóba volt 
temetve. A ló egy ballépése folytán az ut 
melletti behavazott árokba zuhantak. Julion 
szörnyet rikoltott.

„Istentelen ú t !“ mormogá a titkos 
ügynök nagy fáradsággal magát a hóágyból 
kiszabadítva és lovát kantárénál fogva az 
útra vezetve. „De csontjaim függnek még 
c*gymásonu. Amennyire lehetett, lerázta ma
cáról a havat és ismét a nyeregbe ült.

K g y <‘ s h z  á

Egész községeket láthatunk, melyek 
tisztára kifoszt vák, s hol az erkölcs, a 
becsület úgy a mi velődós csak is a leg
alsó fokon áll, s azok, kik e tönkrejutást 
előmozdították, ravaszul vigyorgó ördögi 
arc/.okkal nézik, mint sülyednek azok, 
kik előbb annyira felettök voltak, hogy 
még phantasiáikkal sem érhettek hozzá- 
jok.

E  bajon segíteni, o bajt, o gyilkos 
mérget, gyógyítani, orvosolni >:ell.

Ma mára magyar gazdaközönség T/1U 
része nem magának vet és arat, az iparos 
nem magának munkálkodik, a hivatalnok 
nem magának dolgozik, hanem az uzso
rának, mert a gazdára nehány rósz év 
jö tt, — adójáért kevés gabnáját elvet
ték, a jövő évi magot tehát, már hitelbe 
kellett vennie, inég pedig úgy, hogy két 
három mérő magért 8 — 10 mérőt kell 
adnia, — igen ám, de az év ismét rósz 
volt, a magot vissza nem fizetheti, sem 
adóját ki nem egyenlít heti, mert nincs 
termése, ami pedig az ó életét, képezi. 
A végrehajtó megszorítja a gazdát és 
iparost egyaránt s azzal fenyegetőzik, 
hogy elvi zi mindenét, a mit talál, — a 
szegény ember, hova megy, mint az uzso
ráshoz, ki tettetett vonakodást színlel, 
hogy minél magasabb legyen a gazda 
kamat Ígérete, s midőn már gonosz vá
gyainak megfelelő ígéret tétetett, odaadja 
néki a kiránt összeget, de csak úgy, ha 
a magnak használt gabuát illetve a ma
got az ígért kamattal, a folyó értékben 
számítandó összegekben szintén irásbau 
adja neki.

Az, ki feje felett tornyosulva látja 
a veszélyt, eltekiut minden jövő eshető
ségtől s cselekedeteinek károshatásu kö
vetkezményeitől, s csakhogy baján segít
hessen, az. uzsorás minden kérelmét tel
jesíti, s aláír oly összegről szóló okmányt, 
melynek tán '/5 részét sem vette fel, s 
ha most már ió év következik is, adó
ságait nem rendezheti egészben, mert hisz

„Lovagolj mögöttem, Julion, én majd 
elő! megyek. Ilu már valamelyikünk nyaká
nak törni kell, jobb ha az enyém törik, mint 
a tied.*

A mogorva ember hangjai most cseng
tek először lágyan. — Némán ment ezután 
előre. A rósz út és metsző éjszakkeleli szel 
nem nyújtottak valami mulatságot. Bár a 
nap már reggel óta ólomszürke felhők mögé 
volt rejtve, most ezek is lassan-lassan egy 
csomóba gomolyodtak össze. A szél mind- 
hatalmasabbau fújt, — a felhógomolyt az 
égbolton ides-tova korbácsolta.

Borzasztó alakot öltve, mind közelebb 
jött, lebegése elfödte az egész láthatárt.

„Egy zivatar ruhában," törte meg a 
hallgatást az ügynök, „a falu legfeljebb még 
félórányira lehet."

Julion fohászkodott, s vaczogtak fogai. 
Most a sötét felhőtömeg süni hópelyhek- 
ben kezdett al&szállni. miáltal még az a 
kevés világosság is eltűnt; a szélvész végig 
sepert a földöu — mintha csak lovat és 
lovast mint hópclyhet elfujni akart volna. Az 
utasok lélegzete megnehezült, az ut felisme
résére gondolni sem lehetett többé. A lovak 
csak uagyon lassan haladtak előre.

Az ügynök legnagyobb fáradságába ke
rült Julion lovát a magáé mellett tartani, 
mert a lyányka nem volt már képes az ál
latott tovább vezetni. Egy pillanat alatt a 
hózivatarból jelentéktelen alakok tűntek elő, 
melyek mind inkább közeledtek.

„Ki azV“ kiáltó az ügynök. Semmi 
felelet. Elnyelte tán a szél a hangot? És 
közelebb jöttek az alakok — három lovas 
volt.

á r a 8 k r. k

a létfeutartásra is kell bizonyos összeg, 
— a hátralékos összegről ismét kötelez
vényt, állít ki, mely a kővetkező évben 
ismét és ismét újítva lesz, inig végre azt 
veszi észre az illető, hogy az a dóság oly 
nagy, hogy azt kielégíteni kép'dcn, ek
kor az uzsorás erélyesen lép fel, — perel 
s végrehajt, s mire a pernek vége, azt 
veszi észre a szegény gazda vagy iparos, 
hogy földje, háza, lovai már nem az övéi, 
hanem hitelezőjéé, ki a tán 6 -  600 Irt 
értékű birtokot 2 -  800 fit kölcsön adott 
töke fejében vonta magához, — a többi 
összeget 24 — 100 °/0 kamat egészítő ki.

Az iparosnál szinten a fentebbi á l l ; 
mert a inennyiben a gazdákra rossz az 
év, az iparos mindenesetre megérzi azt, 
s ö is, létfenntartása tekintetéből, áruit 
vagy csekély haszon mellett, vagy épen 
haszon nélkül kénytelen eladni, minek 
természetes következménye a pénztőzsér 
igénybe vétele, s minthogy ma már a 
„kezesség" nagyon kényes valami, s 
igy azt nem kaphatni, az uzsoráshoz 
kénytelen fordului , ki magas kamat
láb mellett ad is kölcsönt, de mire 
bekövetkezik a fizetés, a vett tőkét a 
kamatok háromszorozzák, mit az adós 
fizetni nem bírván, ingóságai esetleg ingat
lanai dobra kerülnek, s lesz az előbb tán 
iparkodó, szorgalmas iparosból földönfutó, 
ki családját bizonytalanságban hagyva, 
menekülni kénytelen.

A hivatalnoki kar, tekintve quali- 
ficatiohoz képest silány dotatióját s te
kintve hogy eme silány dotatió mellett 
is állásához mérten kell élnie, ruházkod- 
nia s családját fenntartani, hacsak nem 
akar közmegvetés tárgya lenni, — kény
telen hitelhez folyamodni, s tekintve, 
hogy az 1881. évi LX. t. ez. szerint 
a rendes évi fizetést huzó hivatalnokok 
fizetésének csak 8ü0 írton felüli '/, része 
foglalható le, s tekintve, mint említőm 
is, a silány dotatiót, melyből a hiva
talnoknak családját tisztcségesen feuntar-

„Röviden végezzetek," monda az egyik 
lovas a másiknak, annak lovát tartva. A 
szél e szavakat az ügynök füleihez hozta. 
Bátorságára nagyon hatott e z . De mint 
elszállt ember, megállító lovát, s nyeregpisz
tolya után nyúlt.

„Ki az ?u — dörögte a lovasok elé a 
pisztoly egyik kakasát kezében tartva. Ivét 
villám ezikázott, két lövés dördült. Juiiou 
iszonyú kiáltással bukott le lováról. Egy 
pillanattal később az ügynök is tüzelt, golyója 
a támadók egyikének fejtakaróját vitte le.
Villámgyorsan hajlott le lovára............e
moiuábau csattant két kakas s ugyanannyi 
golyó fütyült. Az ügynök lova íisszeroskadt.

„Megkapta a ré?zét‘‘ — orditák a rab
lók. Az ordítást lövés követte, ezt pedig 
jajkiáltás. A rablók egyike a hóban heu- 
tergett.

„Pisztolyai ki vannak lőve, végezz kés
sel," mondó a harmadik rabló, ki a túrna 
dásbau nem vett részt, s valamivel hátrább 
maradt. A másik leugrik lováról — és 
„Holla, ti semmirekellők!" ordító egy uj 
alak, mely a hótümegből bukkant elő. Ez 
alak a harmadik lovasra rohan, egy fütykös 
suhint, a csapás hullik, s a lovas nyergében 
himbálódzik, de fentartja magát mégis, és 
ló és lovas elrohan, ép midőn a fütykös 
másodszor cmelödik.

„Julion, Julion! segilség érkezett, a 
kardnyelő vau itt 1“

A hóban mozgott valami, Julion került 
lassan-lassan elő. „Te vagy az valóban?" 
mondó a leány rendkívül gyenge hangon. 
„Szent Gudula, hol a gazdám?"

Virulok nem adatnak vissza.

tani kell , majdnem lehetetlen abból 
még adóságot is törleszteni lehessen, a 
hitelegyleteknél megkívántaié kezeseket 
csak ritka esetben szerezheti meg, s igy 
kénytelen az illető az uzsoráshoz folya
modni, ki eicintén nagy perezontre, vál
tóra is ad, de ha egyszer elmulasztja a 
terminust, jövőben már csak havi fize- 
tésóröi szóló nyugtának nevére lett ce- 
dálása után 25 -  30%  leengedése után 
ad előleget, úgy, hogy egy 800 írttal 
dotált hivatalnok év végével azt látja, 
hogy az. uzsorásnál elzálogosított illetve 
arra cédáit nyugtára alig kapott 300 
forintot mi sem természetesebb ezután, 
hogy a hivatalnok existeutiája tönkre 
megy, s ő, hogy családját elláthassa, 
kénytelen mellékutakon jövedelmet csi
nálni, amit egy ideig folytathat ugyan, 
de végre is kisül a turpisság s a hiva
talnok hivatalával fizet érte.

Ily eset napjainkban nem kevésszer 
fordul elő, mit igazolnak azon majdnem 
mindennapi hírlapi közlemények, melyek 
a kir. ítélő tábla s a Ouria fegyelmi osz
tályánál lefolyt eseményekből meritvék, s 
minden ha csak azt találni indokul, hogy 
az uzsora áldozatai lettek az illetők, — 
következményül pedig azt, hogy a már 
amúgy is nagy „tudományos" proletarius 
osztály nagyobbodik, ami hogy úgy a 
társadalomnak, mint magának az ország
nak Kárára van — nyilvánvaló tény, s 
mely mindaddig, inig az uzsora kellőleg 
fékezve nem lesz mindnagyobb mérve
ket ölt.

Dreisziger Kálm án.

A  magyar nyelv tanítása a 
nem magyar ajkú népis

kolákban.
Dr. Haynald Lajos ő Eminentiája, 

megyénk bíboros főpásztora a feuti czim 
alatt, január 25-iki kelettel egy az or-

„Itt!" nyűgé az ügynök. „Meg vagyok 
sebezve . . . .  meghalok."

„Holla, ember, csak lassabban," monda 
a komédiás s Julionnal oda sietett, honnan 
a nyögés eredt. Az ügynök véres hóágyban 
feküdt élettelen lova mellett. Mialatt lová
ról leugrott, egy golyó találta, de volt annyi 
ereje, hogy második pisztolyával egyik rab
lót lelője.

A kardnyelő lehajolt a sebesültre, 8 
felakarta emelni.

„Hagyj cl, meghalok" hörgó. „Helyezd 
Jut iont biztonságba . . . E papír itt keb
lemben . . . Julion-é . . . örökösöm . . . * 
siess Amsterdamba . . . .  I’inedo zsidóhoz
. . . bankár . . . siess . . . .  s iess .............
éjjel és nappal . . . .  külöubeu . . . "

Vérözön ömlött szájából elő. Amint a 
vérhányás abban maradt, erőlködött a hal
dokló még többet is mondani, de gondolatai 
neiu lettek már szavakká, hörgés volt már 
az. Egy négy d óra múlva már hulla volt.

„Egy bolt ember! — anuyira holt, 
amennyire az ember csak meghalhat" — 
monda elérzekenyülve a kardnyelö. „És min
den feloldás nélkül ment a másvilágra, ta'áu 
hibás lelkiismeretid is. Az isten legyen 
neki kegyelmes. — De mit is akarhatott 
azzal a papírral, Julion V"

A lányka zokogott.
„Magamnak kell utánna uézni. Egy 

darabka üres papírért nem leselkedik három 
gyilkos az országúton." Ezalatt felhontú a 
meggyilkolt köpenyét, és egy belsözsebre 
akadt, melyben jól őrzött összehajtott pa
pírdarabot talált pecséttel ellátva.

„E papír a tied, Julion. Vedd Julion. 
Hagyj fel a sírással, mert még az én szí-



Bzág minden részében hatást keltő köri
ratot bocsátott ki, melyet az ot szágó- 
lapok is elismerő megjegyzeséktől kísér
ten közöltek.

A köriratot, melynek eredménye á l
talán üdvös leend, s megyénkre kiváló 
érdekkel bir, egész terjedelmében közölni 
sietünk.

A körirat szövege a következő:
Fötanfelügyelöi bivata'om mu t évi jú 

lius hó 7 én 1780. isk. sz. alatt Főegyház- 
megyém összes esperesi hivatalaihoz intézett 
utasításában köz tudomásra hozta, hogy az 
1879. évi 18. t. ez., melyben a nem magyar- 
ajkú népiskoláknál a magyar nyelv támlásá
nak kötelezettsége országosan elrendeltetik, 
a folyó 1883. év január hó l-jével minden 
intézkedéseiben hatályba lep. Minthogy pedig 
ezen törvény 4. §-a a törvény fokozatos 
életbeléptetésén kívül a felekezeti és egyéb 
iskolai hatóságokat arra is kötelezi, hogy a 
m a g y a r  n y e l v e t  a uem magyar avagy 
vegyes ajkú népiskolákban a uagyméltóságú 
vallás és közoktatásügyi minisztérium által 
szabályrendeletileg megállapítandó óraszám
ba u tauitsák : fötanfelügyelöi hivatalom imént 
érintett utasitásábau arról is gondoskodott, 
hogy az egyes népiskolai tanítok, tauierveik 
készítésénél, az óraszámra nézve a minisz
teri szabályrendeletet szem előtt tartsák, a 
ut. Esperes urnák pedig az órák száuiáuak 
a rendelet értelmében való fölvételét és pon
tos betartását szigorúan ellenőrizzék, mivel 
az e részben netán előforduló mulasztásokért 
az ide vonatkozó törvény — és szabályren
deletekben a legszigorúbb felelősség vau ki
mondva.

Fötaufelügyelöm ezen intézkedése auy- 
uyit eredményezett, bogy a tanítók tanterve
ikben a magyar nyelv kötelezett oktatására 
is figyelemmel voltak, a mennyiben ezen uj 
tantárgy számára többé-kevesbbe helyesen 
kombinált óramennyiséget foglaltak bele ter
vezeteikbe. Minthogy azonban tanterveikuek 
a tötantelügyelöi hivatalbau történt felülvizs
gálása alkalmával az is tapasztaltatott, hogy 
a püspök-kari reudszabályokbau foglalt s 
szintén kötelező részletesebb tantervekuek a 
magyar nyelvnek a nem magyar ajkú népis
kolákban való oktatását szabályozó miniszteri 
rendelettel való czélszerü kiegyeztetése a leg
több tanítónál majdnem Uküzdheleileu ne 
kézségre akadt s különben is oly mérvű tá- 
jékozatlunság mutatkozott, mely a helytele
nül készített tantervek felülvizsgálását lehe- 
tetlenitette s ilyek helyébe a központbau 
újaknak készítésével a sok czimen igénybe 
vett fötanfelügyelöi hivatal erejét jó sok időig 
majdnem kizárólag foglalkoztatta : múlhatat
lan kövességemmé vált ezen bajuak kellő 
orvoslása végett minden egyes osztályok szá
mára készített külön külön tanóra-tervezetek

vemet is meglágyítod, Julion, igen, ha mind
járt kicsulolsz is ezért.“

A lányka arcza derüitebb lett. Hálá
san nyugodtak szemei a segítőn e uagy ve
szélyben.

A távolból hangok hallatszottak. „Hal
lók I ide!“ kiáltott, a karduyelö azon irányba, 
miután kezét szócsőként szája előtt tar
totta volt. „Ide, emberek !"

Mintegy hat ember érkezett a közeli 
faluból fütykösökkel és cséplöfákkal.

„Ide emberek. Az ütésnek mar vége. 
De itt fekszik egy holt ember, agyanlöve a 
semmirekellők által. Vigyétek a faluba!“

„Itt még egy jekszik !“ kiálták többen 
is egyszerre.

„Hihetőleg egyike a gazembereknek!1' 
mondá a kardnyelö a hullához, lépve. „Csak
ugyan ! megkapta a nyugtát a gaztettért.“ 
A gyilkos át lótt halántékára mutatott.
„No de ezt is el kell innen v inn i............A
másik kettő e lm en t............ nem vagyok
az oka . . . .  én jól akartam. Lett volna 
csak az a haszontalan fütykös két hüvelyk
kel hosszabb, most egész közelről lámáin 
azon ember Agyvelejét. De azért eltaláltam, 
elta láltam ............bordái bizonyítani fog
ják ezt . . .  . Fogdossátok e lovakat össze, 
emberek, kaptok borrava’ó i !

Ezután Julionhoz fordult, ki ijedtségéből 
már meglehetősen magához tért. Fölsegitette 
jő lovára s ö is felült a magáéra.

„Csak utánam. Judon" — mondá any- 
nyira galantan, amennyire csak tehette.

„Miért nem lovagolunk az országúton 
tovább", kérdé Julion, amint látta, hogy ve
zetője keresztuiat vett.

/.Így meglakyrituDk egy jó negyedórát.

közzététele által a miniszteri s püspök-kari
tantervek közt létező lényeges eltérések mi 
módon való h* lyes kiégj ez tel hetésére szol
gáló irányelveket nieuállap tani, a melyek 
a tanítóknak tanterveik készítésekor termé
szetesen az egyes iskolák és osztályok sh- 
játlagos helyi és nemzetiségi viszonyainak 
szem elő tartásával biztos alapot nyújtsanak.

A magyar nyelv köteles tanítását elren 
delö 1879. évi 18. t. czikkben jelzett s 
ugyanazon év június hó 29-én 17,284 szám 
alatt kibocsátott szabályrendelet a nem ma 
gyár ajkú iskolákban a magyar nyelv taní
tására oly tetemes óraszámot ir elő, hogy 
ennek köteles betartása a püspök-kari rész
letes tantervekben egyébb tantárgyak 'okta 
tására megállapított tanórák változatlan meg
maradása mellett a tanítók-, még inkább 
pedig a tanulóknak szerfölött is azért magára 
u tanügyre csak károsan ható túl terhel tetősét 
vonná maga után.

Mi, hogy elkerül tessék, de a magyar 
nyelv tanítására a nmélt. minisztérium által 
különben is minimum gyanánt kötelezőig 
előirt tanórák okvetetleuül betartassanak : a 
püspök kan tanterveknek elodázliatatlanul 
szükségessé vált módosításával minden egyes 
tanító által készítendő külön-kiilftn s lehe
tőleg részletes tantervek óraszámának helyes 
kombinációjánál irányul szolgáljanak a kö 
vetkező nézpontok.

I A túlterhelés elkerülése tekintetéből:
a) Az úgynevezett anyanyelvi oktatás

ból lehet, sőt kell is betenkint s osztályonkmt 
egy órát leütni. Az ezen tárgyra fordított 
órák száma eddig indokolt volt, most azon
ban, midőn a magyar nyelv tanítása az 
auyanyelven is eszkőzlendö beszéd- és érte
lemgyakorlatokkal együttesen kell, hogy tör
ténjék, ezen elválaszthatatlan kapocs miatt 
az anyanyelvi oktatás óráinak leszállítása 
elérendő taneredmény minden csorbítása nél
kül eszközölhető.

b) A számtan tanítására fordított órák 
is bizonyos nem épen jelentékeny mérvben 
le.szállitandók. Ezen leszállítás azzal indokol
ható, hogy az együtt figyelés helyes keresz
tülvitelével és a csendes foglalkozásra szánt 
példák czélszerü kiválasztásával az órák 
megkevesbitése nagy részben helyreüthető.

c) Legjelentékenyebb óranpasztás esz- 
közlendö az úgynevezett közhasznú ismere
teknél : a földrajz, történelem, alkotmányiam 
terményrajz, természettan és vegytan tan
tárgyainál. Ezekre nézve az egy és két 
tanítóval bíró népiskolában elrendelem, hogy 
az ide vonatkozó ismeretek főkép a beszéd- és 
értelem-gyakorlatok s az olvasókönyvek alap
ján közöltcsseuek és ezen ismeretek rendbe
szedésére, illetőleg némi kiegészítésére tárgy- 
csoportozatok szerint: egy csoportnak véve 
a földrajzi, történelmet és alkotmány tant,

Ismerem az utat, nem hiába vagyok csavargó", 
mondá nevelve.

A hózivatar elmúlt s a felhögomoly 
oszladozni kezdett.

„Oly különös, te kardnyelő, hogy mint 
valami védaugyal ide jöttél a veszélyben s 
hozzá még lovou . . . .  Csak nem lop
tad ?“ ............

„Nem vagyok se védangyal, se pedig 
lókötö", mormogd fájdalmasan.

„Nem úgy goudoltam : még is csak jó 
szived van !“ válaszold Julion, s csintalanul 
tekintett elleuálihatlan szemeivel.

„Hogy van-e ?“ sohajtá. Csakhogy már 
egyszer elismered, Julion."

„De hát meséld el, jó kardnyelö."
„J ó kardnyelö ? . . . . Nem mondhat

nád k e d v e s  kardnyelö, he ? . . .  de azért 
elmesélem. Amint tegnap tőled eltávoztam 
a „Zöld béká“-hoz mentem, étvágyamat an
nál a macska-majom, akarám mondani édes 
anyádnál kielégíteni. Meg is tettem ezt nagy 
sietséggel, fiz különben is gyengém, Juliou."

„Meghiszem I De sződd csak tovább a 
szálat."

„Az ürüczombból, mely fölségesen jó 
volt, csak valamivel több foghagyma kellett 
volna reá — az említett Urüczoinbnak már 
csak a csontja volt a kezemben, álmos let
tem, bóbiskoltam a sarokban egy vagy két 
óráig. Nappal egészen megfagytam, mint va
lami füstölt boring. Szundikálásom közben 
olyan beszédet hallottam, mi nekem kü'önös- 
nek tetszett. Azt hiszed, Julon, felnyitottam 
mindjárt szemeimet, mint a parasztok, ha 
művészetem mutogatom, a búcsún teszik V 
. . . . Nem tettem, ravasz vugyok, végtele
nül ravasz."

másik csoportnak véve: terményrajzt, ter
mészettant és vegytant heti egy-egy, 
illetőleg két-kél óra forditUBBek : különben 
is ezen ismeretek nem mennyiségileg, hanem 
minőségileg leváu fontosak a tamilom nézve, 
anyaguknak a legcsekélyebbre való leszállí
tása igeu-igeu könnyen eszközölhető. De 
hogy ez miuél sikeresebben történhessék, 
a józan és alapos képzés rovására sajnálandó 
mérvben elterjedt szakkönyvecskéket népis
koláimból ezennel szigorúan kitiltom és meg
hagyom, hogy a közhasznú ismeretek, löleg 
az egy Jés két tanítóval biró iskolákban, 
kizárólag alkalmas s felsöbbségileg jóváha
gyott olvasókönyvek alapján közvetittesseuek; 
teszem pedig ezt az imént említett föokon 
kívül annál is inkább, mivel n helyes irányú 
legjelesebb szakférfiúk által ép úgy, mint a 
kérdés alatt álló miniszteri tanlurvben is a 
szakkönyvecskék használata határozottan el 
van ítélve. A több tanítóval biró iskolákban 
az elrendelt tárgycsoport ositás ugyan elejt
hető, de a túlterhelés elkerülése végett a 
tanórák száma minden esetre apasztandó.

Jegyzet, <">umagától értetik, hogy a &zak- 
konyverskékre vonatkozó eme rendeletéin, husou- 
természetfi okok miatt, az egy és két tanítóval 
biró tisztán magyar ajkú iskolákra is kiterjed.

d) A rajzolás és szépírás mint általá
nos emberi képzésre szánt művészeti tár
gyak a népiskola viszonyúinak jó/.au megfi
gyelése mellett nagyold) óraszámra alig mél
tathatok, és czéljuk a csendes foglalkozásul 
föladott gyakorlatok helyes kezelése által 
is elérhető. Amiért is heteukiut szintéu egy 
órával leszáilitaudók.

e) Az éuekuél és testgyakorlatuál a 
a miniszteri tanterv egészen követhető, mint 
a melyben az osztályok csoportosítása által 
ezen tantárgyak óráinak száma lényegesen le 
van szállítva.

II. A magyar nyelv tanítására a minisz
teri rendeletben megállapított órák száma 
minden esetre egészen megtartandó annál 
is inkább, mert az úgy is mint „minimum" 
követeltetik, s a magyar nyelv ismeretének 
terjesztése hazafias ügy tevén, teljes párto
lásra méltó s minden kerülendő, mi azon 
jogos panaszra adhatna okot vagy alkalmat, 
mintha épen katholikus népiskoláink nem 
teljesítenék nemzeti kötelességeket.

Ezen elörebocsátolt és kellőleg indo
kolt irányelvek s nézpontok szem előtt tar
tásával a püspök kari tauterv heti óraszámá
nak módosítása, illetve a nem magyar ajkú 
uépiskolák számára kiadott miniszteri tan- 
tervvel való kiegyeztetése nem leend oly 
nehéz föladat, melyet jó akarat és értelem 
a helyi körülmények számbavételével sikere
sen meg nem oldhatnának.

Hogy pedig ezen föladat teljesítésének 
módozatai iránt a tanítók szerfölötti fontos-

Julion elfojtott köhögést hallatott.
„Köhögj csak, Julion, mégis úgy van. 

Kétkedtél előbb szivemben is . . . .  Jó, ugv 
tettem mintha aludnék, valamennyi hanglejtőt 
áthortyogtam, és mig ablakaim zárva voltak, 
füleim annál jobban kitárvák. Hallottam te
hát, hogy a két semmirekellő egy előkelő 
ember által felbéreltetett, hogy a lepénysütőt, 
ki különben nem volt az, minek látszott, 
holnap, tehát ma, ezen az utón meglessék s 
gégéjét a nyeléstől örökre megkiméltessék. 
Gondoltam magamban, mi közöm nekem a 
lepenysütőhöz . .. . azután gondoltam megint, 
hátha Juliont is érdekli, és holla! az már 
más. Futottam is ma reggel oly korán, a 
mennyire az illem csak megengedi - tartok 
az illemre, Julion, ha téged illet a három 
vizsziizhöz, kopogtam gazdád kapuján, először 
csak halkan, azután erősen, oly annyira, hogy 
a szomszédok kidugták fejeiket az ablakon.

Itt megtudtam, hogy a lepény-sütő cse
lédjével kora reggel ellovngolt. Cseléd V kiül
ték. Julion senki cselédje, a legszebb, a leg- 
jóravalóbb leány Briisselben, többet ér mint 
ti valameuuyieu, mondáin mérgesen. Útra 
készültem tehát, csavargói ismereteim hasz
nomra voltak most. Hogyne? Nem mentein
a nagyuton, de a rövidebb gyeputon............
A hó játszott ugyan velem, de mégis jókor 
érkeztem ott a túlsó falusi korcsmáim. Kit 
találtain ott f A két haszontalant, s még 
egy harmadikat is, ki igen előkelőén, bár 
nem becsületesen uézett ki. Félre hívtam a 
korcsmárost, meggyújtottam neki egy gyer
tyát az idegenek miatt. Ismer engem u korcs- 
maros, tudja, hogy még soh se mentem el 
tőle úgy, hogy rovásomat ki ne fizettem 
volna, volt bizalma ez embernek hozzám.

ságu tantér veink készítésénél minél inkább
tájékozva legyenek mintegy szemeik előtt 
álló példákban i; lássák, iiiikéut kelljen az 
egy s vonatkozólag több t initóval biró is
kolákban a különféle tantárgyak igényeit a 
magyar nyelv tanóráinak számával kiegyez
tetni, jónak láttam a következő táblázatokat 
közzétenni, a melyekben a kifejtett irányel
vek gyakorlati alkalmazása turtuliunztatik.

L a j  o s, a. k.t 
biboruok-érsek.

Színészet.
A larsangban azt hittük, hogy (Janiéval ün

neplése okozója az ilros házaknak; azonban saj
nos — a böjti suiaou beálltával sem tapasztalunk 
valami kedvezőbb lendületet - A derék igazgató, 
ki a körülményeknél fogva mindeddig ide volt zárva, 
a hátralevő .'i— I hétre tetemes anyagi karok nélkül 
nem mozdulhat új állomásra, minthogy virágvásár 
napján letelnek a régi szerződések, u társulatok újra 
szerveztetuek. Ezt az időt itt kénytelen bevárni. Az. 
utolsó iciiióiiy szálakba kapaszkodva még egy bérle
tet szándékozik rendezni a hátralevő pár hétre, o  
meglette mindeddig, n mi csak kitelt tőle. Vegyük 
figyelembe ama sok delie/.itet, melyet sajgó szívvel 
kelte tapasztalni! Tegyük mi is meg kötelessé- 
Künket, s tömeges pártolás által nyújtsunk neki mó
dot arra, hogy legalább az utazási és szállítási 
költségeket fedezhesse a bérleti összegből. - Cg> 
halljuk, hogy a szinügyi-bizottság is megkezdendi e 
tekintetben működését a hérletgyüitést illetőleg. — 
Vajha óhajtott siker koronázna e fáradozást.

A hét folyamán színre kerüllek a következő 
darabok : szombaton , Völgyi (Jyörgyné jutalmául 
„!■ ernande-1; vasárnap délután „Mátyás diák*, este 
»A vén bakancsos és íia“ ; kedden, Kerenc/iné ju
talmául „Ágnes asszony* ; csütörtökön Szabó Gyula 
jutalmául „Az utolsó lengyel követ Iiudáu* cziniü 
történelmi vígjáték, az egyedüli előadás, mely nem 
végződött detíczittel; u többiek mind üres padok előtt 
folytak le.

Különfélék.
Hfé Személyi h ír. Bacs Bodrog megye 

főispánja, S á n d o r  Bé l a ,  a napokban 
városunkban időzött.

® tíerlóczy K ároly, Budapest fővá
ros alpolgármestere, mint a szabadsag-szobor- 
bizotlság elnöke, a napokban köble le egy 
gyűjtő ivet városunk polgármesteréhez, a 
gyűjtés eszközlése végett.

* A „bajai takarékpénztár" múlt va
sárnap tartott közgyűlése alkalmával megejle t 
tisztujitás a következő eredménynyel tolyt 
le: Elnök lett ismételten egyhangúlag G á l 
P é t e r ,  igazgatóvá megválasztalott szintéu 
egyhangúlag S z u t r é I y L i p 6 t köztiszte
letben álló ügyvéd. A sorrend szerint kilé 
pct.t. négy igazgatósági tagok újólag megvá
lasztanak, névszerint: Császár Fcreucz, Csu
kás Ferenc/, Priedmann Ármin és Kazal 
János. Az igazgatóvá megválasztott Szutrély 
Lipót helyett, igazgatósági tagul Állaga Ottó 
választatott meg.

Ugyané napon délután tartotta a
„bajai kölcsönös segélyzó egylet" is közgyű
lését, P i I a s z á n o v i t s A u t a l  igazgató 
elnöklete mellett. Az előterjesztett igazgató- 
sági jelentés és mérleg elfogadása és a fel
mentvények megadása után az 1878. évtár
sulat végleszámolására kiküldettek: Hengl

Amint a gazemberek elnyargaltak, elővettem 
a korcsmáros vak lovát, de volt is mit ütnöm, 
mig ügetésre bírtam, különben előbb kerültem 
volna a semmirekellők oldalához . . . Tehát 
itt vngyunk a falunál, Julion . . .

Elhallgatott s magasra emelte fejét, s 
magának gavalléros kinézést iparkodott adni, 
mert minden ablak tele volt fejekkel, s min
den fejen volt szőrsapka kis sallanggal.

Julion mélyen megindulniuk látszott s 
elvörösödve susogd: „Ma védőm voltál k ed- 
v e s  kardnyelö."

Ez olyant rántott a gyeplőn, hogy a 
ló meghajlott és ujongott: „K e d v e s kard
nyelö V" E mellett arcza úgy világított mint 
az áprilisi nap hózivatar után.

Egy óra múlva Julion társával a falusi 
korcsma egyetlen és legjobb vendégszobá
jában volt. Kivetkezett téli öltözetéből s 
pillangóhoz hasonlított, mely most került ki 
bábujából s épen először próbálja szárnyait. 
A második tyúkot Bzelte uiúr fel, noha ó 
maga csak igen kevesett evett. Lelkűidén 
a fájdalmas benyomás, hogy gazdája meg
öletett, még igen mély volt.

A komédiás halomszámra hányta az 
ételt nem kicsiny szájába, mint a napszámos 
rakja meg homokkal taligáját. Végre nagyotlé- 
lek/ve mondá : „Jól laktam, most már gon- 
dolkodliatom ismét, Julion. Tanácskozzunk. 
Mi van azzal a különös patronusoddal ? Csak 
van valami más a lepéuysiités mögötti"

„Lu sem tudok többet, mint te", kezdé 
Julion. „Anyáin jó pénzért hozzá szegődte- 
tett, kicsiny lakását gondozni és este lepényt 
árulni. Hogy valódi lepénysütő nem volt, azt 
mindjárt tapasztaltain. Lényében volt valami 
előkelő ób ijesztő, vidéki kém volt."



Adolf, Pesciiko Károly, Schlieszer Mór óh 
dr. Sztiuliák István. \ kiléjiö ÍKiizgnlósnf'i 
tagok helyébe választatlak: Baclirach Nán
dor, Dreseher Lajos, Lniitiovics János, Beieli 
Iguácz, ós Valentin Dávid Póttagokul: llel- 
ler János, dr. Nikolsbérger Károly, Ny irály 
János, Ueiner Sándor ós Taiizig Jakab. 
Felügyelő-bizottsági tagokká piaiig: Engel 
Gyula, Stekler Samu ós Szohner Rezső let
tek megválasztva Végül P i l a s z á  n ö 
vi  t s  A n t a l  igazgatónak az egylet buzgó 
ós tapintatos vezetéséért a közgyűlés dr. 
Nikolsburge.r Károly indítványára jegyzőköny
vi köszönetét szavazott.

** Az „ilj óság l-cgy let" estélye min
den tekintetben jól sikerült. A műsor egyes 
pontjai kellemesen mulattatták a nagy számú 
szép közönséget,, mely elismerését a közre
működőkkel szemben zajos tapsokkal nyil- 
vánitá. Az e g y l e t i  d a l á r d a  által elő
adott „Fecske-keringő" megnyitóját képezte 
az estélynek, mit. PAz árva lány11, Pel.ö(i e. 
remek költeményének elszavalósa követett. 
P á s z t o r y  G i z e l l á k ,  a.-nak rokonszen
ves hangú mély érzésről tanúskodó szavalata 
osztatlan elismeréssel találkozott. A programúi 
harmadik számat Állaga Géza „Mindenható 
örök lstenM czimü szerzeményének előadása 
képezte, szintén az e g y l e l i  d a I á r d a 
által. Jó liungulatban tartotta a közönséget 
Dr. H e r  ni a n A d o I f urnák felolvasása 
„Az életkorokról", melynek befejezése után 
II o r v a tli I s t v á n ur nyújtott sok élvezetet, 
tilinkó-jálékával. A szűnni nem akaró tapsok 
arra bírták, hogy 8 kros tilinkójáu egy né
hány igen csinos népdallal és egy takaródéi
val toldotta meg programmját. — A hang
versenyt azután kedélyes tánczmulatság kö
vette, mi az elevenvérii fiatalságot csaknem 
virradtig együtt tartotta.

Föl ül űzettek a „bajai ifjúsági egy
let" estélyén: Scheibner Gyula 1 Irt, Spitzer 
Emil 1 írt, Dr. Hermán Adolf I Irt, Vogel 
Zsigniond 1 fit, Tausig Adolf 1 Irt, Id. Keicli 
Vilmos 1 írt, líeich Ignác/. 1 frt, Wagner 
Ferenc/ 1 írt, Boschán P. 1 fit, Kovács 
Sándor 1 frt, Timpauer György I Irt, Szűcs 
Ödön I frt, Zirner Henrik I Irt, Drescber 
Rezső 1 frt, Fischer Miksa I frt. Málek 
János 6'J kr, Kriuner Rezső 50 kr, Borovitz 
Soma 50 kr, Blitz Izidor 50 kr, Spitzer 
Ignácz 50 kr, Weidinger Dipól. f>o kr, Bein 
dorfer Ede 50 kr, Gotlieb Ignácz 50 kr, 
Jovánovits Milán 50 kr, Csukás Béla 50 kr, 
Fischer Lipót 50 kr, Friedrik József Bpcst 
20 kr, Geiger Sándor 50 kr, Geiger Zzig- 
mond 50 kr, Bleier Gábor 50 kr, Schloss 
József 50 kr, Neuhaus Szoli 40 kr. Wurni 
Ignácz 50 kr, Ippeu József 50 kr, Stciner 
Hugó 50 kr.

io A bíráló választmány az igazoló 
választmány ama határozatát, a melylyol 
Cserba János, Lágner József és Rácz László 
bizottsági tagok választását megsemmisítette, 
— helyben hagyta. — E szerint -1 bizott
sági tag választása fog legközelebb elren
deltetni.

— A „bajai polgári olvasó-egylet" 
jövő hó 15-én helyiséget változtat. Ugyanis 
eddigi helyiségébe az állami postahivatal jő
vén, az „Uj-világMélc vendéglő egy részébe 
költözik át.

— .1 utalóin játék. Jövő kedden, febr. 
hú 27-én Spiller, színházi karmester jutal-

„Titkosdiplomatiai ügynök, akaród mon
dani, Juliou", javitá ki a karduyelő, sóváran 
megragadva az alkalmat ismeretei bebizo
nyítására.

„Nem, kém", monda gyorsan Julion ; 
„még soha sem hallottam semmit sem titkos 
diplomatiai ügynökökről."

„Meghiszem, Julion; ezek nem szoktnk 
Brűsselben a „Zöld béká“-ba szállni, különben 
az egy: kém és titkos ügynök, akaróm 
mondani majdnem egy. Mi volt azokkal a 
lepényekkel, a melyek a spanyol koronaher- 
czeg számára készültek ? Láttam, hogy urad 
valamit a tésztába kevert, oly rejtve, hogy 
az ember azt hitte volna gazságot mivel."

„Én nem láttam semmit; talán valami 
finom fűszer volt", véle a lányka.

„Talán", mormogó a kardnyelő maga 
elé. Később fenhangon kérdé: „Nem betege
dett meg a herczcg másnap?"

„Igen, himlös lett, mondák Brűsselben."
„És miért ment el gazdád oly gyorsan 

Brlisselböl, s te vele ?“
„Mi közöd ahoz", mondó gyorsan, a 

tolakodó kérdésektől büszkesége és mérge 
töllobbunvu. De haragját, csakhamar meg
bánva, barátságosan folytató: „Sötét, komor 
arczu idegen ember érkezett hozzá. Amint 
eltávozott tólo, még az éjjel kellett készüle
teket tennem Amsterdamba utazáshoz. Azt 
kívánta, kísérjem el, és én megtevőm; hisz 
szolgálátábun álltam — és Amsterdam pom
pás város le h e t............a többit magad is
tudod."

„Mégis van ebben valami titok", mondó 
a kardnyeló gondolkodva; „meg nem fejthet
jük, bizonyára. De nem bánom. Térjünk 
piost a pupirra, mi lesz azzal

mául színre kerül „Kokról-fokra" mulattató 
bnlmzulos opiTelle. Ez :ill<;tli)inm:tl maga 
az ügyes k nme ler Adóm „Ilii én király 
volnék" czimü dalművének remek nyitányát 
lógja előállni zongorán. Magában a darab
ban több érdekes betét lesz egyes operettek
ből. A kis Palimé pedig a kedves „Ne- 
felels" cl énekli. Ezen minden tekitet- 
ben érdekesnek Ígérkező estére felhívjuk a 
nagyérdemű közönség becses figyelmét.

'fc A hajul távírda állomás múlt 
évi sürgöny forgalma 1!»7‘J2 db. volt, tehát. 
88 al kevesebb, mint 1881 évben.

A duiiu-gö/.hajózási társulat 
gőzhajóinak menetrendjét e hó 21-én meg
változtatta. A változást lapunk más helyén 
találhat jók fel olvasóink.

xv. Merény let az apa ellen. Raits 
Kálmán halász ro.-z viszonyban élvén apjával, 
elhatározta, hogy apját megveri. Vállalkozó 
szelleme arra bírta, hogy elhagyva nejét, 
gyermekeit, Budapestről Bajára utazott, s itt 
egy korcsmában Imzta meg magát, mig az est 
beállott. Szándékának kérésziül vitele végett 
apja lakbázálioz ment, a kerítésen bemászva, 
a nyitott konyhába hatolt, hol apja gazdasz- 
szonya tollat foszlott. Trágár szóval támadta 
meg, majd ólmos botjával csapott hozzá, 
miközben az asztalon állott lámpa eltörött. 
A megtámadott a konyhával üsszenyilló szo
bába menekült, hol a merénylő atyja feküdt. 
A zajra felkelt apa konyhájába lépni akart, 
miközben dühödt fia ezen szavakkal: ineg- 
li a 1 s z , kétszer csapott hozzá mely 
ülések egyike fejét, másika karját érte. — 
A gonosztettet végrehajtó fiú a házból oly 
úton menekült, mint oda behatolt, de míg 
azon éjjel az őt üldözőbe vett rendőrök által 
elfogatott s a kapitányi hivatal által letar
tóztatott. Kihallgatásakor beismerte, hogy 
szándékosan követte el tettét, boszszúból, 
mert apja neki oly levelező-lapot küldött, me
lyen rabló, gazember, hunezfutnak nevezte. 
Szavai azonban sejtetik, hogy családi bajok, 
kellemetlenségek voltak tettének főbb in
dokai.

Mint selyem !párunk örvendetes 
fejlődéséről tanúskodó jeli i-mlitheljük, hogy 
tavai Páncsován épített fonoda az igények
nek már nem felel meg, minek következtében 
— mint biztos helyről értesülünk — a föld- 
miveléai m. kir. minisztérium által Újvidéken 
még e tavasz folytán egy másik selyemgyár 
építtetik. Az erre vonatkozó tervek és költ
ségvetés már elkészült és még e hó vége 
előtt az építkezést illetőleg a pályázat a 
lapokban közzététetni fog.

f  A folyó évi február .S-tól 2l-ig helyben 
e I b a 11 ak j e g y z é k e ,  név, családi-állapot, állás, 
foglalkozás, kor, vallás, halálok, (kőméin) szerint 
városrész- és utczánként fel t ü n t e t v e :  Tabuk Klek 
csizmadiának özvegye: vz. Jandó Johanna. <50 é. r. 
k ndi. emlőrákban, honiokv. parti n . . l’olyák György 
konstnbleniak és sz. Vnlkár Magdolnának Sándor 
n. gy. I V, é. r. k mii. ttidőlobban, kntonnv. katona-u. ; 
'furcsán Gáspár kocsis-szolgának neje: sz Kiss Apol
lónia fit) é. r. k. mii. tüdővészben, Kiscsávoly vörös- 
túblás-ii.; Kozma l.ajos nős, csizmadia, .">1 é. r. k. 
mb. giimőkórhan, hotnokv. vám-u.; Pólyák Jakab 
nős ezipész, 24 é. r. k. mb. gítniőkórban, bclv. 
kéményseprő-ii.; Szabó István napszámosunk özvegye : 
sz. Biikálovity Erzsébet 7s é. r. k mb. nggkórban, 
szállásv. zöld-u.; Scultcty János rendör-nlkapitánynak 
és sz. Barátit Erzsébetnek Dezső u. gy. 7 n. r. k. 
mb. ránggörcsökbcn, In Ív. kéménysepro-u.. liaseb 
József rongykercskcdőnck és sz. NVeisz Katalinnak 
Hágó n. gy. I n. héber vall. mb. veleszület. gyön- 
geségben, Józsefv. sóliáz-u.; Oszmayer Mátyás nap- 
számosnak és sz. Brunncr Teréziának Gábor u. gy.

Jubon előhozta a papirt s a következő 
szavakkal adta azt neki: „De tudsz-e olvasni ?“

„Hogy tudok-e ?“ mondá boszankodva. 
„Tudd meg, ha nem lettem volna csavargó, 
most meg felolvasást is tudnék tartani. Azon
ban megszöktem a lcideni iskolákból, bár 
több jó tanácsosai mint inggel . . . .  csavargó 
lettem hivatás folytán. Kétkedsz még most 
is tudományosságomban ?“

Julion felkaczagott. A komédiás meg
ragadta a papirt és olvusott, arcza mindig 
hosszabb és ünnepélyesebb lett.

„Julion", kezdé komolyan, „ez a papír 
egy utalvány Pinedó bankárhoz Amsterdam
ban, melyre neki ez utalvány tulajdonosának 
egy millió spanyol tallért kell kifizetnie." El
hallgatott s szomorúan tekintett a rózsás 
leányra.

„Arczodat oly komolyan szedeti ránc/.ba, 
mint valami halottjelenlő", mondó az paj
kosan.

„E papír szerencsétlenségem",sóbujtá az.
„Mi közöd neked e papírhoz V"
„Nekem semmi, de neked igen Juliou.

Tied most e p a p ír ................tehát az egy
millió tallér is.4*

„N ez szomorúvá tesz téged. ? . . . . 
Én nem tudom, mennyi egy millió; gondo
lom valósziuilleg sok pénz . . . ."

„Gondold meg, Julion, gazdagabb lész, 
mint valami hcrczcguü . , . . azután jó éjt 
neked kar ínyelöl Előkelő hölgy lész, férjhez 
fogsz menni valami fejedelemhez . .

„És mi leszel te, kardnyelö V" kérdé 
Julion s elborítá legcsintalanabb tekinteteivel.

„Csavargó maradok", válaszold ez bá
mulatos lemondással.

(Vége köv.)

3 1/, é. r. k. mii. tüilőloblmii, Istvánul, sas-u.; Habi* 
net/. Pál téi'lásiiiik é . /  M.íelily Annának .lózsol 

é r. k. inly. af:j bál l\alobban, Istvánul. 
(Kis ltuila) légies n. ; ü/vi'UY Lilái Imre bognár, !•."> 
é. r. k. inli. iig\ liai tyalobbun, luuimkv. szeroctni-u.; 
\V int • i llmmui |.nr|i>g\a-ztá:,i ellenőrnek >■■■ 
Kiiesei Saroltának Irén n. gy. 2 é. héber vall. mb. 
agybáltyalobban, Kiscsávoly nagy vásártéren; Köbei- 
rauseli János mészárosnak és sz. .Nagel Emmának 
Ib'la i). 'j\ C. Inti'-, i i i  vall. mii. r:iiij>i'"i c^nklicii. 
bclv. Szent-Antal-ii.: Sziijer János, nos, molnár, 
.Ti é. r. k. mb. tüdővészben, liomukv. monostori- 
utón : Vörös Márton molnárnak és sz. Barasity 
Rozáliának János n. gy. 10 n. r k. mb. ránggör- 
esökbnn, Istvánul. (Kis Buda) téglás-u.: Sebestyén 
Foronez nős, koresmáros, Hl é. i k mb vízkárban, 
szállásv. (tikit\i-utón; Kazinczy Anna, hajadon, szol
gáló, 28 é. r. k. mb. gümfikórhnii, a városi kór- 
liázhan; Cseresnyés József napszámosnak és sz. Bcnko- 
vits Katalinnak Mária n. gy. 2 n. r k. mii. veleszület. 
gyöngeségben, bclv. parti-n. ; Scberliard Julianna 
hajadon szolgálónak Ferenc/, n. gy. é. i. k. mh. 
vörhenyben, íiomokv. szeremlei-u ; Petresevits Pe- 
renez na|iszáinosimk és sz. Seregliy Katalinnak Má
ria n. gv. I é. r. k. mh rnnggörcsökhen, belv. pnrt-u. ; 
Kopetti Domokos fériiszabónak özvegye: sz. Meri 
Borbála 78 é. r. k. mb. aggkórban, belv. i)sz.-u.; 
Gynrkity Mihály napszámosnak és sz. Bukovity Esz
ternek Mária n. gy. II n. r. k. mb. veleszület. 
gyöngeségben, honiokv. rózsa-u.. Kovács .lakait ka
laposnak és sz. Smalkó Katalinnak Károly n gy. 
:i hónapos, r. k. mb. tiidőlobban, katonav. gyalog-u.: 
Kulay Gyula késesnek és sz. ’l orimy Mariának Mária 
n. gy. I hónapos r. k. mh. ránggöresókben, belv. 
szak adás-u.; Csility Mond füldmivcsnck neje • sz. 
Gergity Apollónia 71 é. i k. mb. tüdöszélhfidésbcn, 
szállásv. kálvária-u.: Kolonits József lértisznbónuk 
és sz. Oláh-Kovács Juliannának Lajos n. gy. I é 
r. k. mb. tüdőlobban Józselv. Elórián-u.; Pvizel 
János halásznak és sz Tibay Katalinnak Heléna 
n. gy. 5  é. r. k. mb. vörhenyhen. bétbáz.-ii : Aj 
Eerencz halásznak és szülét. Stupján Máriának 
Fcrencz n. gy. .A hetes r. k. mh. ránggöiTsöklien, 
honiokv. szarka u .; Goretity György napszámosnak 
és sz. Gyurákovits Katalinnak Alajos u gy. I é. r. 
k. mh. vizkorban, vörheny után, szállásv. kálvária-u.; 
Earkas Márton napszámosnak és sz. Bánik Terézi
ának Katalin n gy. 1 hetes. r. k. mh. veleszület. 
gyöngeségben, honiokv. monostori-uton; Gracza Pé
ter csizmadiának és sz. Szucsits Vilmának Margit 
n. g y . i) hónapos, r. k. mh. tiidőlobban, belv. 
mátéházi-u. ; Lóvrity Mátyás napszámosnak és sz. 
Pirkmayer Rozáliának András n. gy. -I hónapos r. 
k. mii. ránggöresókben, liomokv. szél’-u.; Ott János 
molnárnak és sz. S,eglü Máriának Mátyás n. gy. 
f> u. r. k. mb. veleszület, gyöngeségben, S/.ent-János 
molnár-u ; Kiss-Cselik Antal napszámosnak özvegye: 
sz. Earkas Katalin 4ü é. r. k. mb. petetészek töm
lőben, a városi kórházban; Stefánovits János nős 
molnár, 32 é. r. k. mb. gtimőkórban, liomokv. 
szeremlei-u.; Markó János kocsis-szolgának és sz. 
Bcreezkey Katalinnak Julianna ii. gy. é. r k. 
mii tüdőlobban, a Spitzer-Gaál-féle gyárban; Krics- 
kovits Erzsébet hajadon szolgálónak János ii (tör
vénytelen) gy. 2 hónapos r. k. rali. ránggöresókben, 
honiokv. paesirta-u.; Bokányi János halásznak neje: 
sz. Wagner Anna <!!) é. r k. mh. tüdővészben, 
Istvánm. harangláb-u.; Jovánovils Konstantin szűcs
nek és sz. Oláh Laurának Julianna n. gy. 14 hóna
pos, g. n. n. vall. mh. vörhenyben, belv. parti-n.

0  (Beküldctott.,) Gyakran a legre
ménytelenebb szenvedéseknél sem tévesztették 
el hatásukat a Bvandt Richard-félc schwciczi 
labdacsok, valamint nem tévedne az ember, 
ha makacs máj- és epe-bajok, aranyér, vér
tolulás a fej és mell felé, lápkor és mélaság 
ellen tenne kísérletet e világ-hírű szerrel. 
A Brandt Richardfele schwciczi labdacsok 
B a j  á n G e i g e r K á r o I y gyógvtárában 
kaphatók, egy doboz ára 70 kr, mely 5 heti 
használatra elég.

m o s . *  FIA
a cs. kir. szab. beszterczehányai tömören 

hajlított fabátor-gyár raktára  
M B j* . m* -A .',m  -

Ajánlja folytonosan dúsan felszerelt 
raktárát a legjobb bécsi gyártmány ú

fa -c s  J( (írj) Hozott bútorokban,
v a sp é n /sz e k ré n y e k  ben. 

v a rró g ép ek b en , fa- és a ra n y k e re tü  
TÜK RÖK BEN .

e sz te rg á ly o s-m u n k á k b an
a lehető lcgjiUányosabb árak és előnyös 

feltétételek mellett; 
v a sbú to rok -, o la jn y o m a tú  és 

c h a b lo n ie ro z o tt képekben .
Rajzokkal úgy szövetmintákkal bénuentve 

szolgálunk.
Berendezésekre való tervezeteket sa

ját költségeinken készíttetünk.

A Z EL SŐ  CS. K IR

HU N A GÖ/.1IA J ÓZ ÁSI TÁRS UL A T
pősta• ás személy szá llító  hajóinak

M E N E T R E N D J E .
Érvényes 1883. évi február 21-től tovább' 

intézkedésig.
Bajáról B u d ap estre n a p o n k i n t  délután 1 

órakor.
Bajáról Mohácsra naponta 2 órakor d. u.

Idosbb Dr. Kirchhammcr József 
FOGORVOS 

Becsből, egy különös eset 
alkalmából Bajára jővén, 8 
napon át itt tartózkodik, s 
ez idő alatt egyóbb fogfájós 
betegek részére is a „Nem
zeti szállodában" rendelni

fog.

L’z/cti tudósítás.
Maján, 1883 február 21-én.

B ú z a ......................................... B.40
Bab........................... '. . . 7.70
Zab .................................. 5.70
Á r p a .........................  . 6.35
Rozs........................................6 60
K ö le s ......................................... 5.20
Kukoriczn..............................5.60
Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő: Főmunkatárs:

Csorba Ferenc, tlr. Devieli Írisz ló.

T. ez. vevőim többrendbeli felszó
lításainak engedve, a külföld legismertebb 
gyárosával összeköttetésbe léptem és ed
dig 30 év óta fennálló órás- ós éksze
res/, Üzletemben egy dús választékú

rendeztem be, miről a  nagyérdemű kö
zönséget értesítem.

Szives látogatását, úgy minél szá
mosabb megrendeléseit kérem

kiváló tisztelettel
Zinicr Samu.

órás és éksztl'úbz Itiyan.

Értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönség 

becses tudomására juttatni, miszerint itt 
helyben kaszárnya-uteza 2. sz. alatt (özv. 
Csák né-féle házban) több év óta fennálló

kocsigyártó üzletemet
f o l y ó  é v i  a p r i 1 h 6 1-én ugyan a 
k a s z á r  n y a u t e z  a 7. sz a. (volt 
Schiimer ós (Serleg-féle Üzlet he
lyiségébe) helyezem át, azt megnagyob
bítom, és a mai kor igényei szerint ren
dezem be.

Elválllalok c szakba vágó mindenféle 
munkákat, u. m uj kocsik készíté
sét a legújabb minták szerint, — 
használt kocsikat átalakítás és 
javitas végett a lehető legjutányosabb 
árak mellett.

I W  liCgnjabb in int áj n kész 
kocsik raktáron vannak. "9IB

Még lehet győződve a n. é. közön
ség, hogy becses rendel ménjeit mindenkor 
a legnagyobb figyelemmel és gonddal tel- 
jesitendem.

Magamat kegyeibe ajánlva és becses 
rcudclménjeit remélve, maradok 

teljes tisztelettel
F O liT  A L A JO S ,

kocsigyár tó.



Br. Eötvös-utczai emele
tes házamban többrendbeli 
(emeleti és töldszinti)

I  t i l i  a  s
úgyszintén

b o lt-hel v isé yt
kiadó.

Ilcrzíold Henrik.

Eladó lak ház.
A Varga István nevén 

álló 1708. szánni istván- 
inegyei

S íi !i lg a  se
eladó. Értesítést ad

Csapiáros Ferenc:.

!BllBIISH0!olB IIB tlB lil332
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H amburgből
*

1
Portonientesen, csomagolással, e l i s m e r t  j e l e s ,  f i nom i I 
zacskókban 0 k i l ó  utánvéttel 
Hiú, finom, erős . . . .
Sniitos, jól fizető, erős 
('liba fl’. zöld, erős 
Ceylon, kékeszöld, erős 
Arany-java, különös finom, gyengéd 
P» rtorico, kellemes, finom illatú .
Gyöngy-kávé. különös finom, zöld 
Java, nagyszeraü, erős, kellemes ,
Java la, nemes, brillinns 
Air. (a>öngy Morca, valódi, tüzes 
Arab, Morca. valódi, nemes, tüzes

Különösen kedvelt, finom illáiu :
Slambul kávé-keverék

TEA, kilónként:
( ongo ír 
Couehoi g, ff. .
Családi tea, különös finom .
Táblarizs. különös finom, f> kilónként . 
fiy öngy Sagó. valódi, ö kilónként

Kiraeritö árjegyzék gyarmatáruk szeszek és különlegességekről ingyen 
és bérmeDtve.

int

s az idült gyomor-, illetőleg emésztési 
báutalom és vérszegénység

i i á s a .
Ynlódi liaiiiisitailnn állapotban idegerösitöül ;t vérbajok es a lesoványodasnal orvo
silag rendeltetik a maláta-csokoládé, kiváltképen a sápkór és vérszegénységnél. 
A lég finom a hl) maláta-csokoládé erősítésre előnyös. 20 év alatt ős kitüntetésben 
részesítve, készítve Hoff Já n o s  csász. kir. udv. szállító ur, a maláta-készítmények 

feltalálója es készítője malátakivonat csokoládé gyárában, 
liiidape.st, zsibáriiH-niczn 7 hz.

küMwiutlcvóI Hilda pestről.
Tekintetes ur 1 Tény, hogy ő évvel ezelőtt megliütöttem magamat, olyany- 

nyira, hogy nemcsak orvosok, hantin mindazok, kik csak egyszer láttak, életemhez 
semmi reményt sem kötöttek, kénytelen voltam a S/.epcsséget, zord éghajlata miatt, 
azonnal elhagyni, és az enyhébb éghajlattal híré Budapestre átköltözni. Már akkor 
is, minthogy más szerek nem használtak, meuedéket kerestem a uialatakivonat 
kcszii menyekben és rövid idő múlva köuycbhiilést éreztem. Azóta a készítményeket 
rendesen használom és állapotom annyira javult, hogy reményem vau e hajból ki
gyógyulni. — A midőn el nem mulaszthatom ez alkalommal a malátakészitmé- 
nyuket a közönségnek ajánlani, kötelezve érzem magamat uraságodnak köszönetemet 
nyilvánítani és maradok kiváló tisztelettel

Budapest, 18S2. márczius 22. W ozatka Ferencz.
Főraktár: B a j á n  Michitsch Istvánnál. C s e r  v e n  k á n  Knefely F.

J"* S z a b a d k á n  Stojkovits Döme özvegyénél. M o h á c s o n  Schlpsinger M. Zom-  V 
b o r b a n  Gálié Emil gyógvsz. K a l o c s á n  Behr B. Lipótuál. P a k s o n  Flórián jj 

jgj Jánosnál. S z e g z á r d o n fialni Adolfnál. T ó i n  á n Eisenbart Gyulánál, vala- jj 
mint az ország legtöbb gyógyszertárábau. jí

ige ‘ ________  sí
ígí|5(íBjíBf()|3 t |g |jg iÍB ÍHoH jniio* Ide mnlnln kivonat'eni-.-ZM-ni m im BÍÍB|íB líB tjjg j|B tlí

PSis m o s  n y e m e g ' .

Ettlinger A. li. Hamburg.

(M  in de n r e s z i  e ség t e l j e s  c n li iz  tir r a.)
Ki a jelenlegi börzeviszonyokat teljesen felhasználni tudja, kevés hét alatt vagyoniig 
megkétszerezheti. Erre vonatkozó szakértői tanácsot teljes titoktartás mellet 

ingyen a<l

Tlicodor Yoilerer iV Co.
bej egy. bank- és lombardtizlct. BECS, am l ’eter Nr. 7, l  Sínek.

SMKr* 1711 ^  I . évi 8°/o ínellett ad nevezett banküzlet mindeuueuüSSr* EjIOIOŐ'OKCÍ 4l|amp»pir, sorsjegy, záloglevél, bank-

akarékpénztár stb. zálogjegyeire.
részvényre, úgyszintén az osztrák-magyar bank, bécsi

P

NANAY LAJOS 
0 0 í  J A

B aján , ))Búdog’«-tér, S c h e ib e  -fé le  liáz,
elvállal mindennemű

önálló munkák, röpiratok, táblázatok, körlevelek,
n s i f  2ébi-b 3m k b is é s S“ és

v á i íó k ,  es k o íe lr / iV é l iy c k
W  számlák, gyászjelentések,

® A  iL j P A g l A p . Á üá  'KWmS .^ W '^ 'jű r .W '» jr  é s  v s r ö  v  V '« r r á  7$9

pontos es ízléses elkészítését a legjutáugosabb árak mellett.

T o v á b 1) á

I  i  &  T  l l l f í l i
községi és ügyvédi nyomtatványoknak.

^  v T  x

N yom atott JSánay Lajos könyvnyomdájában lía ján .


