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Egész évre . . . 5 frt — kr.
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H ird e té sek
a legjutányosabban számíttatnak.
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Megjeleli minden vasárnap.
v eg y es  tartalm ú hetilap

Szerkesztőség
hova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők:
11 o c b u s-u I c z a 43. a i l m .

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Náuay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

K g y e s  s z  á m á r a s k r. Kéziratok nem átlátnák vissza.

Eltévesztett életpályák.
A  „Neues Politisches V olksblatt" 

folyó hó 10-ik i számában „V crfehltc 
Existenzen" ezim a la tt vezórczikk jelent 
meg, melyet gyakorlatiassága, az életből 
m en te tt tapasztalati magvas érvelése, köz
hasznú iu teutioja végett in uuse repro
dukálni jónak láttam .

A z iskolai értesítőkben és tudósítá
sokban az t talá ljuk , hogy a  tanuló ifjúság 
nagyobb része gyeugéu vagy roszul tanul, 
és ennek daezára a  tudomáuy álta l akar
nak magukn'-' éle tpályát biztosítani.

A siker vagy fogyatkozás a  tanuló 
elmebeli tehetségétől vagy azon hajlam
tól függ, amelylyel egyik vagy másik tan
tárgy irán t bir. Jobb tehetségű vagy az 
illető tan tárgy  irán t bajiammal bíró ta 
nuló csekélyebb szorgalommal sikert mu
ta t fe l ; inig a  gyengébb tehetségű vagy 
az illető tantárgy irán t hajlammal uera 
reudelk<ző tanuló nagy szorgalom mellett 
is elmarad. Tapasztaljuk  ezt a gymnasiu 
mokbau a nyelvek, —  a reáliskolákban 
a szám- és term észettan körül.

D e kérdem az elmebeli tehetség 
hiányát bizonyitja-e az, ha a tanuló e 
vagy ama tan tárgy  irán t nem bir h a j
lammal vagy fogékonysággal V A ki nem 
nyelvész, nem m athem athikus vagy fizi
kus ; nem b írha t c az tehetséggel a  mű
vészet, ipar és kereskedelem irá n t?  Aki 
nem képes felfogni a  logarithm ust, láncz- 
szabályt, tizedeseket vagy magát a  sza- 
márhid irán t tájékozni : absolut tehe tség 
hiánynak bizonyitéka-e ez ? Nem szunnyad-c 
sok tanulóban tehetség, melyről környe
zetének sejtelme sincs, és a  mely egyszerre 
egészen váratlanul miudeuki meglepeté
sére a nevelőitől reá  erőszakolt iránytól 
eltéröleg magának uj u ta t tör, a melyen 
sokszor —  tán öuiudatlanul — biztos czél 
felé halad ? fis  hány tehetség a véletlen 
vagy elégtelen kiható ereje által fel nem 
ébresztetve a természetellenes iskolai kény

szer járnia a la tt  elzüllik I ? A zért a  szülők 
és nevelők, kiknek gyermeke, növendéke 
a tanulásban nem m utat fel kellő sikert, 
jó l vizsgálják meg, hogy szorgalom, t e 
hetség vagy liajlainliiáuy oka-e a h á t
ramaradásnak ? 1 la ez utóbbi eset fo
rog fenn, rögtön szakítsanak a  követett 
iráuyuyal és ha meggyőződtek, hogy az 
eddigi tanulmányi tárgyak nem azon tér, 
melyen növendékük gyakorlati tevékeny
ség felé hajló tehetsége mozogni kíván : 
letéve minden ál becsvágyat növendékü
ket a megfelelő küzdtérro vezessék át, 
amely az úgynevezett „hautevoléc“ köré
tő l bár kissé távol esik, de a legtöbb 
esetben g j iimölcsözóbb.

Ma a  szülök azt hiszik, hogy a 
három vagy négy évet, melyet gyerme
kük a gyiiinasiuni vagy reáliskolában el- 
harácsolt, nem lehet feláldozni, — úgy 
nagy és veszedelmes tévedésben vannak. 
E z  évek éppen nem vesztek el, m ert am it 
a  fiú c néhány év a la tt tanu lt és ami a 
tudományos pályára határozottan nem elég, 
egy más hivatáskörben igen uagy hasz
nára  lehet.

fis  még mindig jobb 13 — 14 éves 
fiút irány tévesztett útjáról visszatérítve 
tehetségének és hajlamának megfelelőbb 
ú tra  terelni és ezzel jövőjét biztosítani, 
m int reá  oktro jált iskolai képzős czélta* 
lan u tján annyira előrehaladni engedni, 
hogy visszatérésre gondolni sem lehet 
többé.

Még 10 éves ifjakuál is, kik csak 
úgy „uram irgalraazz* módon végeztek 
h a t osztályt és semmivel sem bírnak, 
mi csak valószínű biztosítékot nyújtana 
a rra , hogy a felsőbb isko'ákban jobban 
fognak tündökölni mint a  középtanodá
ban, — még ezeknek is jobb megállaui, 
u tjokat más h ivatás felé fordítani, a hol 
illő polgári á llá st foglalhatnak el ; inig 
különben azon eltévesztett életpályákra 
kvalifikálják magokat, a melyekben a

TÁR CSA.
Nem hiába . . .

Néni hiába tűrtem, vártam,
Szabad végre, valabáru,
Nem is várva órát, estét,
Megölelni harmat-testét 
8 csókot adui ajakára.

lioldogiágom napja feljött, 
lletelt minden édes vágyam.
Istenem, de nagy öröm ért!
Nem adom a léi világért,
Ha megölel enyhén, lágyan.

Enyém most már teste, lelke 
8 én az övé mindenestől;
Enyém marad mind halálig.
Mig a lélek élném válik VuIhIia a (áradt testtől.
Jaj, de szeret I Enyém lesz ö 
Mindörökké, enyém, enyém I 
Ah, hisz élve olkárhoznam,
Ha huteleu leuno hozzám 
Eb igy egykor elveszteném.

Lakos Gyula.

M a r g i t ,
-  Elbeszélés.

Irta ; DRK1SZIOER KÁRMÁN.
Midőn az elnyomott szabudság és füg

getlenség visszaállítására támadt harczi lárma, 
s a Magyarból! öuállóaágánuk eszméje du- 
gasztá a kebleket, s midőn az alföldün vivott 
véres csaták budi hírei foglalkoztatták a 
magyar népei, — az alföld délibábos rónáján 
épült csinos magyar városban mégis akadtuk 
Olyanok, kik bár lelkesedve a szabadság és

függetlenség eszméjéért, — mintegy feledték 
a nagy napokat; mert ők akkor is, midőn 
a nem messze vívott harcz moraját hallot
ták, szerelmük élvezetébe merültek el.

Edclényi Margit, az alföld egyik leg
szebb nője, hasztalan unszolá imádóját, a 
deli termetű, holló fürtü, égszin szemű Békey 
Aladárt, hogy most midőn a nemzeti füg
getlenség és önállóság harezzaja tölti be az 
országot, minden magyarnak, kiben csak 
csepnyi magyar vér pezseg, szent kötelessége 
eme szent harcz táborába álluni, tettleg 
megmutatni, hogy nemcsak magyar vér pe
zseg ifjú ereiben, de a szent eszméért lelkesedül 
is tud ; kötelessége minden magyarnak fegy
vert ragadni a rútul elnyomott népszabadság 
visszaállítására.

— Igaz, drága Margitom, hogy szent 
harcz folyik diága búzánkban, de vájjon 
kell-e, vuu-e, szeutebb, dicsőbb érzet, mint 
valakit szívből, igazáu szeretni V Nem vész-o 
el a harcz moraja a szerelem érzetében, nem 
tompul-e el a szent eszme, a szerelem ma
gasztos érzetébeu ; nem veszti e hatását a 
függetlenség akkor, midőn szerelmemmel szol
gaságodba jutottam V válaszold az ilju a 
lelkesedés hangján hölgyéhez, ki u pamln- 
gou oly igézőén ült.

— Az, kedves Aladárom, ki a szabad
ságot a szerelemnek aláveti, nem éldemli 
meg azt, hogy szerettessék. 'Az, ki nemze
tének a szabadságért vivott haláltusája al
kalmával is így nyilatkozik, — az nem ér
demli a magyar nevet. Nézd ősz atyámat; 
már í)U éves, mégis, itt hagyván gazdaságát, 
csaladját, vagyonát, s ment a küzdtérre, hogy 
szolgálatot tehessen liazánkuah, ha nem is 
kUfddal uyza*> *’üBy saját pénzén önkén.

társadalomnak csak terhére vannak és 
sajá t egész életüket keserű bánatban emész
tő elégedetlenségben töltik el.

M ost a szünidőben emeljük fel sza
vunkat a szülőkhöz, midőn tanuló-gyer
mekeik sorsa felett határozni idejök és 
alkalmuk van. A  hol a szülök e tek in 
tetben nem itéletképesek, tapasz ta lt egyé
nek tanácsához folyamodjanak, de min
denesetre óvakodjanak az eltévesztett é le t
pályák áldozatait sa ja t gyermekükkel sza
porítani !

Maison.

A  ferde nevelés áldozatai.
v.

A z emberiség nevelője, valamint testi 
ápolója, az iskola és ennek eszköze a : 
józan nevelés.

E z  annyira igaz, m ert mikor a  szel
lemi élet hanyatlását fájdalmasan consta- 
tá llia tjuk  társadalmunkban ; vagy az em 
beriség testi puliultsága és elcsenevészedése 
fe lett kesergünk, első sorban előrántjuk 
az iskolát vele a nevelést s ezektől vár
juk az okadatolt bajok megszüntetését.

A z iskolának tehá t kettős fe lada ta  
vau, először : testileg, másodszor : szel
lemileg kell növendékeit nevelni, — és 
ezen feladatát csak akkor oldja meg tö
kéletesen, amennyiben növendékeinek testi 
fejlődésére kiváló gondját fordítja, másod
szor, ha növendékeit úgy képesíti, hogy 
azok a társadalomban a neki kijelölt he
lyet majdan mint ember betölteni képes 
legyen.

Evégből minden iskolának ki kell 
fejteni növendékeinek testi és szellemi 

e rő it úgy, hogy azok a  tök élesedés ú tjá ra  
vezettetvén, az életben a szó legteljesebb 
értelmében emberi szellemük biztosan tö r
hessen előre.

Nehéz és nagy feladat e z t . .  . . 
de még jobban megnehezíti eme nagy

teseket gyűjt. Hisz ö szegény már nem har- 
czolhat; gyenge a kar a kardhoz, — de tesz 
a hazának azt, a mit tehet; s te, ki óriás 
vagy; ki lovagostorként forgathatod a kardot, 
ki ifjú vagy, téged hagyott érintetlenül a 
„Talpra magyar, hí a hazau ; téged, ki cso
dákat mivelhetnél. Azt mondom Aladár, ki 
nem lelkesül a szabadságért, az a szerele
mért sem, -  mert nincs nemesebb érzelem 
a szabadság érzeténél, s a ki a szabadságért 
nem merészel harezra kelni, mit várhatni 
úttól a szerelem burczában. Nézetem szerint 
azt, hogy az első ütközetnél visszahúzódik 
s gyáván feladja magát.

- Valóban, kedves Margitom, szavaid 
hatnak reám. Két érzelmi tulajdona van a 
m agjaruak: hogy a szabadságért lelkesül, 
s szerelmét imádja . . . .  De mond drága 
Margitom, ha távozom a harcz ttizébe, hol 
u jelek szerint hosszabb ideig kelleud lenni, 
s ha esetleg elesem, avagy megszabadulva 
is, de u harcz leveretvén, rublánczokra fűz
nek, sokáig, uugyou sokáig viszont nem lát
hatlak, avagy sóba többé közeledbe nem le
hetek, mond drága Margitom, nem-c kínosabb 
lesz az nekem, mint a jelen V viszonzá Ala
dár érzékenykedő hangon.

— Bármennyi ideig is légy távol, sze
relmem kialudni uem fog. Akkor, mikor a 
küzdők táborában lész, csak hévül, hatványo- 
zúdik igaz szerelmem ; akkor, midőn rablán- 
ezokba verve börtönbe hurczoltatól, a fájdal
mak felett diadalmaskodik szerelmem azon 
tudutbuu, hogy az, ki szerelmemet bírja a 
hazáért harczolva, u szent ügy védelme alutt 
lett fogollyá, ki a hazáért szenved. Az pedig, 
ki sziveseu tűr, szenved a hazáért, rossz em
ber nem lehet, az méltó arra, hogy egy

horderejű kötelességet a mostani népne- 
vclés hibás rendszere, mely divatos tú l
terheltségből áll, a test és szellem rová
sára. M ár pedig az nem lehet kívánatos 
eredmény, ha ez a gyermekek egészsé
gének hátrányával já r. M e r t : feszítsék 
meg csak az ivet, rakják meg kincsekkel 
a hajót, —  de ha az iv pattan , ha  a 
kincsekkel te lt hajó  sülyed, a felelősség 
őket terheli.

S most szabadjon egy teljes objec- 
tiv itá ssa l Ítélő országos tekintélyű főpap
ra  hivatkoznom, ki a mostani divatosan 
túlkövetelő nevelési rendszer fe lett kö
vetkezőképen n y ila tk o zo tt:

Ó ugyanis kárhoztatja  a  mostani 
nevelési reudszert, mert ez az oka, hogy 
a gyermea a  szellemi és testi kifejlődés 
stádiumában, zsenge korban értelm i ere
jének egész képességével kénytelen dol
gozni.

Figyelm eztet tovább, hogy : óva
kodjunk a tanulmányokban minden korai
tól, soktól, zaklató siettetéstől. É s  épen 
ezen aberatiok, melyeket már P la ta rc ti 
h ibáztato tt, jellemzik a mai rendszert. 
Valódi kis egyetemekké lettek a  közép
iskolák. ahol felületes encyclopedismus, 
káros polymathia, azon veszélyes mohó
sággal, mely a testben és lélekben egy
arán t pusztít, uralkodik, és a melynek 
gyümölcsei oly fanyaran esnek vissza fe
jeinkre ; s ami felett benső fájdalommal 
jajdultak és jajdulnak fel a  ném etor
szági szakférfiak és tébolydák orvosai.

O tt ül a gyermek — foly tatja  to 
vább —  arczán a  kóros sápadtság, me
lyet a felületes emberek érdekei városi 
színnek neveznek, de ez nem más, m int 
a romlatlan friss élet és szívós egészség 
hiányának bélyege; pedig kipróbált igaz
ság, hogy a lélek csak ép testben épl 
Beteg tehát azért i t t  a  lélek is.

M ost kérdi, hogy : nem-e annak tü - 
ncte-e a korán érettség  ?

magyar nő igazán szeresse. O tt pedig, hol 
igaz szerelem van, csak boldogság következ- 
hetik.

Kedves Aladárom, ha pedig halálod 
következnék be, amitől az ég ura mentsen 
meg, úgy csak fokozódott szerelemtől he- 
vittetve büszkén öltenék gyászruhát, hogy 
egész életemen át gyászoljalak, mint olyant, 
kit szerelme, s haza szeretete következtében, 
gyászolni méltán lehet.

— Ah I Margitom I A halál, a gyászruha 
mi fájó érzetet kelt bennem I szóla közbe a 
sápadozó ifjú.

— Nem, drága Aladárom, tudod, ha 
h&rczba készül a vitéz, a halál bizonyosabb 
az életnél. Gyáva az, ki félve, remegve megy 
a hurezba, még akkor is, ba keblét a szerelem 
lángheve dagasztja. Nézd, hányán vaunak, 
kik elhagyták gyermekeiket, nejeiket, szülői
ket, iuiádottjüikal s vagyonukat, és elmentek 
e vérrel szerzett haza szabadságát, függet
lenségét megszerző harezba.

Kedves Aladárom, emlékeztetlek szava
imra. Emlékeztetlek arra, midőn itt, pusz
tánkon elterülő tón levő sajkába ülve, a 
holdvilágos nyári estéken, mennyit s miut 
beszéltem arról, hogy mily igaz, tiszta sze
relem gyűlt s honol keblemben irányodban. 
Elmondtam nemde azt is, hogy midőn a 
hangversenyen először láttalak s éjsetét sze
meidbe tekinték, az érzelmek azon nemét 
éreztem keblemben létrejönni, melyről ed- 
digeló fogalmam nem volt; elmondtam, hogy 
még álmaimban is a hangversenyen voltam 
s ott téged láttalak, s éreztem, hogy titkos 
erő iüz hozzád, mely szivemből indul k i ) 
elmondtam neked azt is, hogy ez idő óta 
mily nyugtaiul!, s kedvtelen lettem, s hogy



Továbbá állítja , hogy : a mindent- 
tudásnak hamis érzető a korán érettség, 
mely e lő tt teljesen ism eret len a tudomá
nyos haladás azon a lap té te le ; „scio tuc, 
nihil scire.* Innen - véli — a sciolusok- 
a tudákoskodók azon veszélyes faját szár
m ázd, mely jogtalan ambitiéből köven 
tclőleg lép fel az élet minden terén ; a 
fenhéjazások, vágyak és sóvárgások em
berei, kikről az mondatik, h o g y : min
denre alkalmasak, de semmire sem jók.

A ztán végre kérdezi, hogy : nem 
annak tünete-e másrészt a mindig terjedő 
tompa érzéketlenség minden iránt, ami 
szép és nemes, még magának az életnek 
és természetnek nyájas örömei irán t is. 
A  veszélyes idegesség, a  szellemi kábul t- 
ság és a blazirtság ?

Tökéletesen igaza vau a mély isroe- 
re tü  főpapnak, midőn ilyen merész, de 
azért jogosult vádakkal lép fel a mai 
divatos paedagogium ellen. Köztudomású 
dolog az, hogy a  mai tau és nevelési 
rendszer (ide értve az elemi és közép 
iskolákat) nincs egészséges alapra  fek
tetve, mely után nem csodálható, hogy 
mindazon aberratiok, bajok és veszélyek, 
melyekre a kórház és tébolydák orvosai 
rám utatnak, oly ijesztő mérvben pusztí
tanak a gyermek és ifjuseregben.

A jánlja  tovább a  lángelméjü főpap, 
hogy a társadalmi létérdekében eleje vé
tessék a degeneratio további menetének 
b hogy a nevelés és tanításban czél éres
sék, szükségesnek ta r tja  a tananyagot har- 
monicu9 összhangzatba hozni a tauuló- 
ifjuaág szellemi és testi recipicus erejével, 
a melynek meghatározásánál nem egyes 
kiváló tehetség legyen irányadó, hanem 
a tanuló-ifjuság átlagos szellemi ereje, 
mely kell, hogy irányadó legyen.

N apról-napra több a panasz, lépés
ről-lépésre tűnnek elő a hiányok a mai 
nevelés és tanrendszer kivitelében, mely 
örökös panaszra és zür-zavarra ad okot.

Fájdalm as meglepetés lehet azokra, 
kik csak egy kissé is áldozatul hozzák 
figyelmüket és kik azt hiszik, hogy tel
jesen meglehet mindenki nyugodva a diva
tos túlterheltségben.

D e a  hályog lassankint lehull, a 
szem világosan lá tha tja  a szomorú valót, 
oiire szivünk fájdalmasan szorul el a tény
leges állapotok súlyos voltán.

A djuk csak kissé oda figyelmünket, 
Ítéljünk csak tárgyilagosan, objective a 
mostani tan- és nevelési helyzet felett 
8 feleljünk ezen kérdésre, hogy helyes-e 
az ismereteknek (vagy nevezzük tudomány
nak) a gyermekeknél ama nagymérvű 
alkalm azását, vagy az elvet követni, mely

ennek okát szülőim is kérdezték ; elmondtam 
a sajkában azt is, nemde, hogy midőn ablakom 
elölt elhaladtál, az öröm azon neme fu
totta be valómat, mely látásodból s szerel
mem ösztöne következtében támadt; elmond
tam, nemde kedves Aladárom, azt is, hogy 
ez időtől téged mint szerettelek, s szeretlek.

Tudhatod, — emlékezz vissza, — mi
dőn szülőim eugedelniéböl első látogatásodat 
tevéd, hogy mily elpirult voltam, hogy nnly 
remegő hangon adtam kérdéseidre választ, 
bogy szemedbe, — azokba a varazsszemekbe, 
még csak tekinteni sem mertem, — mintha 
csak tudtam volna, hogy ismered érzelmei
met. Nemde, kedves Aladárom, te ezeket mind 
tudod, s azt is tudod, emlékedben van azon 
szép tavaszi delutáu, uudóu a berekben 
együtt sétálánk s én egy nefelejtset adtam 
at neked, mire te ieleléd: „Nagysád, legszebb 
pillanta életemnek ez ajánuckozás percze, s 
e kidves pillanatot arra használom tel, hogy 
tudiul adjam azon érzelmet, mely azóta 
uralja keblemet, mióta Nagysádat a hang
versenyen eioszor megpillantom ; midőn eiv- 
Bóvár tekintettel egsziu szemeibe, azokba a 
szemekbe, melyek az én menyorszagomat 
rejtegeték, tekinthetők, a melyekből lövellő 
vamzssugarak megrezditek szivem húrjait, 
hogy e s/.ivhangok tudtul adják valómnak 
unkep én Nagysadat szeretem, szívből lán
golón, edesen orokke, ki neiu liulo szere
lemmel lu Úgy emlékszem e szavakra, hogy 
almamban is elmondhatnám; s en erre azt 
telelem neked; „Nemes érzelmet csak nemes 
érzelem jutalmazhat, — én megjutalmazom 
Ont.*

S megjutalmaztalak szerelmemmel. Azó 
ta mint eiv&laszibatlan egység varjuk a per
tut, hogy szerelmünket érvényesítsük; azóta

a nép- vagy középiskola eredeti lényegét 
sarkaiból kiemelni a k a r ja ?

önkénytelenül jő ajkunkra a kérdés, 
mi lesz belőlünk ? Nőm lehet i t t  szán
dékom most iészleteson és paedagogiailag 
értekeznem a ferdeségok módjának leküz
déséről, csak tájékozásul felhozom a len
tebb bem utatott főpapnak véleményét, ki 
bizton hiszi, hogyha a feldolgozandó anyag 
a gyermek szellemi tehetségével összhang
zatba hozatik, a ferdeségeknek, álnövések- 
nek ú tjá t egyelőre elvágtuk.

É s ezt tenuüuk ok vetetlenül kell. 
M e r t : „a népiskolában és ezt követő 
középtauodábau vettetik  meg alapja a 
további fejlődésnek, kel), hogy a gyer
mek vagy ifjú elég idővel bírjon befo
gadására és feldolgozására annak, amit 
hallott. D e ezt csak akként fogjuk el
érni, — foly tatja tovább — ha meg
óvva ó t minden koraitól, soktól és zak
lató sietéstől, kellő időt és szellemi 
nyugalmat enged neki.*

A helyes a ján lat tehá t meg van, 
csak az e ljárást kell folyamatba tenni 
és a  ferdeségekre vivő u ta t teljesen 
mellőzni, s ha ezt tenni vonakodnánk, 
mi lenne akkor ? . . . szaporítanánk az 
öngyilkosokat, a tudálékos proletárokat, 
az őrültek létszám át, de az állapotok 
jav ítá sá t nem eszközöltük.

E unyit véltem elmondani a mostani 
hibás tanrendszerről, mely a gyermekek 
szellemi tehetségével foglalkozik, most 
pedig engedjék meg szives olvasóim, hogy 
ezen alkalommal rám utathassak ama vét
kes hanyagságra, mely még nagyobbrészt 
a uői-isKolákat ille ti, hol ugyanis a test
gyakorlat, mint a testi nevelésnek leg- 
haihatósabb tényezője, — csaknem egészen 
mellőzve van ; —  egyszersmind okada- 
tolom ama következményt, melyet a lábra 
kapott d ivat a testi egészség —  lehet 
mondani egy egész nemzedék — rová
sára  szül . . . .

Nézzük csak nincs-e igazam ? ! . .
** *

„L ehet egy országnak a legjobb 
ta la ja, climája, minden ásványi kiucBe, 
tengere s folyói : az mind holt tőke, 
ahol nincs ember, s az emberek tömege 
nem egészséges, életvidor és munkaképes. 
A z ember a legbecsesebb tőke, s minél 
egészségesebb, erősebb s ügyesebb, annál 
becsesebb. N agyon szomorú dolog nálunk 
a gyermekek rendkívüli halandósága s a 
népesség csökkenése.*

Ezen szavakat mondta a  többi közt 
a közoktatásügyi miuiszter u r Zala-E ger- 
szegeu ta r to tt program mbeszédében. N agy- 
funtosságu dolgokat é rin te tt, többi közt

számtalanszor ismételtük igaz tiszta szerel
münknek szóvali nyilvánítását; ismételtem 
szülőim iranyodbani ragaszkodását; ismétel
tem őszinteségemet, s te azt viszonzád. Nemde 
kedves Aladárom emlékszel arra is, midőn 
a pusztán egymás mellett lovagolva, te egy 
villámgyors szökéssel ajkamra illesztőd ajka
dat és én egy forró csókot érzék ; s midőn én 
azt később, többször viszonzám, ismétlőd. 
Tudod, ismered eskümet, melylyel szivemet 
neked adtam, s hiszem ezek után kételyeid 
nincsenek.

Most pedig, kedves Aladárom, mikor a 
szerelemnél is nemesebb eszme tölti be a 
sziveket, a függetleuség eszméje, — nem 
lehet, nem szabad egy ifjúnak sem inkább 
szerelmének mint a szabadságnak áldozni 
Nem férfi az, ki a szabadságért szerelmet 
feláldozni ne tudná, ne merészelné I

Menj te is a barezha, s harezolj elszán
tan hazádért, a szabadságért, s úgy bizto 
sitlak. hogy visszajövet meg rajongóhh szere 
lemre lelsz nálam, s akkor egy pe.rcznyi 
késedelem sem lesz szerelmünknek az oltár 
előtti felszentelésére, megerősítésére.

Az ifjú mereven tekintett e szavak 
után, hölgyére, s mintegy elrejteni igyekezett 
fajdalmait, melyek e szavak folytán össze- 
loi’iodtak benne, s mintegy megsemmisítéssel 
fenyegettek. Csak röviden felelt szavaira, el
mondván, hogy a harezteren nyerendő golyó 
nem üthet oiy mély és fájó sebet szivén, 
mint annak tudata, hogy távoznia kell, hogy 
tán azt, kiért rajong, s az itnádásig szeret, 
többé nem láthatja. „Hazáját szeretheti az 
is, ki Dem harczol értté, de ukumtodban 
megnyugszom,14 végző szavait s ezzel csó
kot nyomott a hölgy ajakéra s eltávozott 
azzal, bogy még holuap óhajának eleget tesz. .

a nőnevelést és a társadalom egészség
telen állapotát.

Fájdalom m al konstatálta, hogy ha
zánk újabb gencratiója nagyon is halandó. 
Bizony elszomorodva veszszük tudomásul 
az évról-évrc  te tt  s tatisticai k im utatás
ból, hogy a társadalom létszáma nagy
mérvben csökken.

H ol i t t  a h ib a?  Sokan tapoga
tódzva keresik a h ibát majd it t ,  majd 
o tt, de sohasem akarják azt feltalálni, 
ahol tulajdonképen rejlik.

A z  az á ltalános mozgalom, mely a 
társadalom érdekében oly lázasan m űkö
dik, sokszor fájdalmasan hirdette, hogy 
korunk öldöklő nyavalyája a hiányos 
nőnevelésben ta lálható. Nem minden te 
kintetben, de igen sokban és nagy mérv
ben szülő anyja azon sok oknak, melynek 
okozata határos az öngyilkossággal !

Nem én állítom fel e vádat, de 
hangsúlyozom ; inért a  társadalom  újjá 
alakításában s neveltetésében a legjobb 
tényező s a legelső factor a nő — az 
anya. — A helyes neveléstani elv te t t  c 
tekintetben sokat; de nem annyit, hogy 
a várakozás teljesen kielégítve legyen, 
— m ert figyelmen kívül hagyják, hogy 
a nőknél szintén nemcsak lelki, de a testi 
erőket is művelni kell.

Gondoskodva van, törvényesen van 
elrendelve a női iskolákban is a test- 
gyakorlat. D e m iért a nagy idegen
kedés ? m iért nem hajta tik  végre a tö r
vénynek eme ága a női-iskolák mind
egyikében ? H át a leány-gyermeknek nincs 
oly szüksége a testgyakorlatra  m int a 
fiúnak ? . . . vagy épen a hajadonnak ? 
H ány fiatal hölgy esik áldozatul a  tü- 
dóvésznek, a sorvadásnak ? Elborzadunk, 
ha a kim utatásba betekintünk.

És ezen betegségnek m agyarázata 
abban áll, hogy a  hiányos testm ozgás 
által a mellkas emelkedése nagyon cse
kély s ezáltal a mellizmok működése 
nagyon korlá to lt . . egyszóval a  szobai 
zárt élet vagy a kevés séta  álta l nyúj
to tt testm ozgás sohasem elegendő a 
test edzésére annyira, m int azt a  nő 
testalkata  megkívánja.

F ia ta l anyák elhalnak, alig hogy 
fiatal magzatuknak éle tet adtak ; sok 
esetben a vcszélylyel járó  orvosi m űtét 
segíti őket anyákká lenni, de csak pilla
natokra, hogy mint gyenge virág törje
nek az élet fájáról. Tudós szakemberek 
sokszor elmondták már a közönségnek, 
hogy testgyakorlat edzi meg a nőt is 
jövő pályájára, a leányoknál alkalm azott 
testgyakorlat biztosítja sok anya életét.

D e am it a tapasz ta lat komoly kép

Következö napon egy hófehér paripa 
tüszkölt Edelényi Margit ablaka alatt, s rajta 
egy délezeg magyar ruhás férfi ült, teljesen 
fel fegyverezve.

A nő kihajolt ablakán, s látszék rajta, 
hogy szive repes az örömtől, miszerint ily 
szép vitéz az 6 imádója. Megmutatandó 
ügyességét még néhányszor elsétáltatott az 
ablak előtt az ifjú, s azután bement az imá
dott hajlékába elbúcsúzni s áldást kérni 
magára.

Margit átkarold az ifjút és csókjaival 
halmozd annak verejtékes arczát.

Az elbucsuzás rövid volt, de annál 
szívélyesebb. Ismételték egymásnak tett igé 
reteiket ; elmondák, hogy a mily kínos lesz a 
távoliét, annál édesebb lesz a viszontlátás, a 
mikor majd egymás boldogitásút esküvel 
erősítik.

Egymást ál karolva ültek a panilagon 
és suttogtuk igaz, tiszta szerelmükről.

Mintegy félórai együttlét után elváltuk 
egymástól, hogy Aladár u bizonyosabb ha 
Iáira m« njen, hol a szerelmi szókat ágyú- 
bömböles váltja fel, hol csak az ábránd moz
donyain juthat aho/., kit még hazájánál is 
jobban szeret.

Midőn az, utolsó, búcsú csókot nyomd 
imádultja ajakára, egesz. valójában összerez
zent, s reszkető hangon moodá:

— Mintha ez az utolsó esők volna 
tóled!

Megsarkantyuzvún lovát, s megindult a 
barcz mezejére. Margit, inig csak látható 
volt utána nézett, r midőn eltűnt, oly érzet 
támadt benne, mely mintegy azt add tud
tára, hogy u mostani válás, u végelválás volt. 
Mintha érezte volna, hogy Aladárt, mint vő

pel tanácsol, a szokásokba tévedt hiúság
mosolyogva megveti. Ideális fogalmunk 
a szépségről alig h t j a  eltűrn i a testben 
jól kife jle tt izmosabb női a lakot. A di
vat uralm a czifrán ékesíti nőinket az 
egészség há trányára  A fűző, a lépést 
akadályozó szűk ruhák, a  magas sarkú 
czipők, a  veszedelmes szerekkel való 
arezszépités, a hajviselet annyi módja — 
nctu mind a test egészsége ellen e lkö
ve te tt merényletek-e ? Nem hatá ro s-c  
ez az öngyilkosággal ?

A  női nem term észetesebb nevelése 
szükséges -  s ennek egyik tényezője a 
testgyakorlat. Különösen szükséges pedig 
városi községekben, hol az úri- és közép
osztálynak némely része dologban úgy
sem edződik, hanem a d ivatban és ferde 
szokásokban clcscuovészve, pusztulása felé 
siet.

Nemzeti létfcntartásunk is követeli, 
hogy anyákat neveljünk; a testben edzettebb 
nő munkaképesebb is lévén, erkölcsi fejlő
désünkre is nagy hatással van.

A spártai nevelés nem volt barbár 
nevelés. D e belátták a testgyakorlat hasz
nát s o tt a hölgyek ép úgy végeztéit a 
torna-gyakorlato t, mint a férfiak. É s  ama 
anyák szülték a hazának ama hősies és 
erényes fél fiait, kiket mi a történelem  
olvasásakor oly bám ulattal tisztelünk, azért 
m ert o tt a nők is erősek voltak, erköl
csileg és testileg.

Nem mondok ú ja t, midőn a női 
iskolákra kívánom a tesfgyakorlato t, mert 
a közérdek hangosan követeli annak mi
előbbi behozatalát J ó l  mondotta a  M i
niszter ur, hogy ha közgazdaságilag aka
runk átalakulni, erkölcseinkben, és szoká
sainkban kell először átalakulnunk. Tegyük 
is tehá t ! íg y  fogna a  közegészség té rt 
nyerni, ez pedig „a nemzetgazdaság egyik 
és pedig nem a legutolsó ága.*

(F ol/t. köv.)
I fj .  J ung Ferenci.

Különfélék.
* Azon t. ez. előfizetőinket, kik

nek előfizetési dijok junius végével 
lejárt, tisztelettel kérjük, hogy előfi
zetősöket mielőbb megújítani s z í
veskedjenek.

A szerk. és kiadó-hivatal.
ok Egyházi zene. Lapunk múlt szá- 

inábau megemlékeztünk arról, hogy a szüu- 
idöket itthon töltő Á l l a g a  G é z a  zeue- 
inüvész f. hó 22-én a templomban játszani 
fog. Közreműködése azonban felmerült aka
dály folytán a nevezett időben elmaradt. 
Mint most értesülünk, Á l l a g a  úr ma 
vasárnap, a 11 órai úgynevezett kis misén 
fog a Szent-Ferencziek templomában játszani, 
E c k e r t B e r t a  k. a. pedig a zenét ének
kel kísérni.

legényét többé nem köszöntheti; mintha csak 
látta volna, mint esik el Aladárja a harezbun, 
s vérző sebére írt tőle kérvén. Látni vélte a 
magyar zászló megdőlését s vele együtt előre 
látta, mint vettetnek szolgaságra a magyar 
Titánok és (ligások, s látni vélte ama közös 
sirt is, mely alatt szeretett Ahidárjáuak ham
vai porladnak.

Ily kínos gondolatok emésztek ifjú ke
belét napról napra.

A tél, a tavasz, a uyár őt ily kedvben 
találta. Már kezdtek tünedezni arczának ró
zsái ; kezdett gyémánt szemeiből a tűz ki
aludni s helyébe az alkony homálya ülni, . . 
. . . mert sokat, de sokat szenvedett.

Az időtől pedig, melyben a csodákat 
uiivelt gigási magyar sereg Világosnál a 
fegyvert lerakta, s a magyar nép szolgasága 
újból megkezdődött, oly metamorphosison 
mentát kedélye, melynek magyarázatot senki, 
de tán önmaga sem tudott volna adni: vig 
lett, arczának rózsái újból virulni kezdtek, 
szemeiből még az elébbinél is erősebb suga
rak lövettek, mintha csak uzt hihetnék, 
hogy a magyar nemzet bukása okozta volna 
e változást.

Aladárról soha egy szót sem hallott. 
Azt hitte, miszerint az vagy a csatatéren 
balt meg, avagy számtalanok példájára, a 
zsarnok uralomtól való félelem miatt külföldre 
menekült, honnan pedig visszatérni, az ura
lomnak a magyar nép irányában gyűlöletét 
tekintve, lehetetlennek hitte.

Elfeledte esküjét, szavát, Ígéretet, s 
Aladárt is ; emlékében csak halvány körvona
lai maradtak meg Aladár emlékének, azok, 
sem azért, hogy tán kísértsék öl, hanem, 
hogy mihamarabb vesszeuck ki.

(Vége Iivy.j



©  Hayiiahl Lajos bibornokérsck jú
lius 2(J-án Enisből küriratol intézett egyház
megyéje papságához, melyben felhívja ügyei
mét az idei S z t. I s t v á n ü n n e p r e. A 
körlevél elrendeli, hogy augusztus 12-én min
den plébánia-templomban a nép felvilágosí
tandó arról, hogy a nagy nemzeti ünnep öz 
évben mért tartatik meg nagyobb ünnepé
lyeséggel, mint rendesen. Elrendeli továbbá, 
hogy Szt. István előestéjén és a nagy nap 
reggelén az összes harangok meghuzassanak, 
hogy minden templomban ünnepélyes isteni 
tisztelet tartassek és az első magyar király 
érdemei egy szent beszédben feleinlittessenck. 
Isteni tisztelet után körmenet tartassák és 
az ünnepnapot „Te Dcutn“ és hnlaima fe
jezze be. Tudvalevőleg ezúttal lesz nyolcz- 
századik évfordulója a szent király jobbja 
megtalálásának.

— Kinevezés. A szabadkai kir. tör
vényszék elnöke, a bajai kir. jbirósághoz fize
téses joggyakornokká ( íltováriyi Oltó és Steier 
Gyula ügyvédjelölt, bajai lakosokat, nevezte ki.

— A bajai polgári lövőid** javára, 
szeptember hóban, sorsjátékkal egybekötött 
közvacsora rendeztetik.

^  Találkozás. Balassy István Csanádi, 
Probojcsevits Fttlöp szabadkai (szent-györgyi), 
Kovacsics Károly csávolyi, Mezcy Ignácz 
mélykúti, Szombatby Sándor szatmári, Széché
nyi Jenó ns-militicsi, Beiényi Dániel bajai 
plébánosok, Thurszky Endre nyug. józsell'alvi 
lelkész f. hó 25-én Szabadkán 25 éves áldo- 
zárságuk forduló napján összejöttek.

sx Balogh Alajos jó hírnévnek örvendő 
színtársulata — mint értesülünk — a tél 
egy részét Baján, másik részét Zomborban 
fogja tölteni. Bizony elkelne Baján már egy
szer egy jól szervezett társulat, s akkor hisz- 
szük, hogy lenne is pártolás, — s hogy ez állí
tásunk való, tanú reá Csókás Aradi társulata.

f  Halálozás. A bajai Szt. Ferenczrend 
ház tagjai szomorú szívvel jelentik Krisztus
ban szeretett rendtársuk C s o n t o s  Apol -  
1 i n á r életének 65 dik évében a haldoklók 
szentségének ájtatos felvétele után 18*3. évi 
julius hó 23 ikán történt gyászos kimúl tát. 
Lelke üdvéért a sz.-mi.se áldozat f. hó 21-én 
délelőtt 10 órakor a helybeli ferenezrendiek 
templomában fog az Úrnak hemulattatni. 
Hült tetemei ugyanaz nap délután 4 órakor fog
nak örök nyugalomra tétetni. Baján, 1883. 
julius 23. Az örök világosság fényeskedjék 
neki I

— A magyar-művészek által rendezett 
párisi kirándulás egyik fele jt hetién emlékét 
képezi Türr István tábornok ur által párisi 
nagy fényes lakosztályában rendezett estély. 
Világhírű földink paprikás alakban, egy kis 
magyar eget is varázsolt a társaságnak. Vá
rosunk szülötte nagy díszére van a magyar 
névnek a munka mezején.

f  Nekrológ. Deák Szaniszló ritka jel
lemű, általánosan tisztelt csonoplyai jegyző, 
s a jegyző-egylet elnöke f. hó 19-én késő esti 
órákban hüdés következtében hirtelen kimúlt! 
A végtiszteleten a megyei főispán, alispán, 
főjegyző, és nagy számú tisztviselők a köz
pontból, és a környék értelmisége vett részt. 
Béke hamvaira!

©  Bikityen e napokban lesz a plébá
nos választás. Mini bálijuk legerősebb párttal 
bírnak: Mandils Endre admiuisrator és Kuls 
János újvidéki káplán. Mindkét jelölt a bajai 
gymnasiumban végezte részben iskoláit.

— TV rvényszünct alatt majdnem üres 
a jbirósági fogház, összesen 3 elitéit s 3 
vizsgálati fogoly van letartóztatva, mig a 
rendes átlagos napi létszám a múlt évben 
julius és augusztus hóban 19 volt.

— Tolvajlás. Pere Márton agárdi la
kost tartóztatta le a kapitányi hivatal lopás 
miatt, mert alvás ideje alatt társának egy 
inözsi embernek pénztárczáját kézrekeritvén, 
abból 8 frtot ellopott, s a tárczát káros fek
helye alá dugta vissza. Reggelre tettét meg
bánva, az ellopott pénzt károsnak visszaadta, 
úgy a tárczát, melyben a többi pénz is el
helyezve volt, káros feltalálta.

r f B rutális tettről emlékeztünk meg 
múlt számunkban, s megjegyeztük, hogy vád
lott Sz. J. a vizsgáló biró által elrendelt vizsgá
lati fogság ellen folyamodással élt. A szabad
kai kir. törvényszék, mint II. bíróság azonban 
a vizsgáló biró határozatát indokolása alap
ján helybenhagyta. Szilágyi József vádlott 
tehát, állati tette miatt, a vizsgálat befeje
zése után a kir. trszékhez fog át kísértetni, 
hogy megérdemlett büntetését elnyerje.

O A bajai polgári-lövöldében az 
1883. évi julitishó lö-iki lövészet alkalmával 
415 lövés történt 155 egységgel. Ezek között 
volt: Egy négyes, 18 hármas, 32 kettős, 38 
egyes kör. Négyest lőtt: Somogyi Emil I, 
hármasokat lőttek : Klcnantz János 5, Koller 
Hugó 3, Lembergcr Ernő 3, Cser ha Ferenc 2.

— JAi'lat-forgalom. Az e héten lefolyt 
országos vásár alkalmával a kapitányi hiva
tal 1017 lólevelet és *95 marha jnrlntot 
adott ki. A múlt év megfelelő szakában ösz- 
szesen 1879 jártat keltei.

t  A folyó évi juiushó H-tól ‘21-ig helyben 
elhaltak jegyzéke, név, csnláili-állnpot, állás, tnglalko- 
Bán, kor, vallás, halálok, (kórnem) szerint városrész 
éa utcainként feltűntetve: Kovács I’al inolnármes- 
ternek és sz. Árpás Teréziának Mária n. gy. •> h. 
r. k. mii. tllilőlobbftn, helv. szakailás-u ; Oikán l ’ál 
koCkiscielédouk és sz f  aragó Rozáliának András u. 
gy. 3 h. r. k. inh- ráuggörcsökbcn, liomokv. pacsőr- 
U -u .; ltótbféld Miksa gabnakorcskcdflnck és sz. 
Veidinger Juliannának Méla n. gy 3 b. héber vall. 
nih. ránggörcsök'.'en, tielv. ló-ii , Viiiis Dömötör ta- 
nitónak özvegye, sz. (.'sámliit* Katalin 78 é g. n.
. vall. inti. aggkórban, belv. kéményseprfl-u.; Vcindl 
ózíef napszámosnak és sz. Dómén Katalinnak l.a- 
os n. gv. 3 h. r. k. mii. veloBzület. gyóngeségbeii, 
>obri-lélo Bzftllőben; Klacsák Regina lmjadonnak 

Péter n. t̂örvénytelen) gy. l» u. r k. mii. velcszUlct,

gyongesógbeu, liomokv. szoromlobu.; Gllyáu Mária 
hajadon napBz&mosnönek Sándor n. (törvénytelen) 
gy. Ív , é. r. k. uih. gyonnekaszúlylian, liomokv. 
nionostori-iit; < ílutt József napszámosnak neje. sz. 
Jliiboi Agues 50 é. r. k. nih. tüdfivészlien, Istvánul, 
pesti nt; Dugality Ignácz napszámosnak özvegye, 
sz. Vidákoyily Ágnes (55 é. r. k. mh. szívbajban, 
száll ás v. káivária-u. ; Sztankovits Gergely, nős, bor
bély, *25 e. g . ||. o. vall. mii tüdövészben, belv. 
láinpa-n.; /.écz Mátyás, nős, napszámos, 74 é. r. 
k. mh. vizkórban, lielv. szakadás-u ; Györy András 
nioliiársegédnek özvegye, sz. Tittenhotler Julianna 
71 é. r. k. mh. vizkórban katouav. katona-u.; l ’endl 
1'lói ián órásnak neje. sz. ltólirbeck Borbála 50 é. 
f- k. mh. niélirákbau, belv. kisvásartér; Hegedűs 
József péksegédnek és sz. Czunek Juliannának Sán
dor n. gy. H h. helvét vall. mii. ránggörcsökben, 
Józsefv. méntelep-ii.;

Közgazdaság.
d  A bajai takarékpénztár félévi 

mérlege. Mérleg-számla 1883. ev június 
30-án. Vagyon; készpénz 1883. junius hó 
30 áu 52011 írt 86 kr, főtéri ház 60000 írt, 
niiigy. aranyjáradék és értékpapírok 1-1062 
írt 60 kr, bélyeges váltók 200 Irt, ovadékok 
636 írt, perköltségek 1*7 írt 37 kr, szerel
vények 1190 frt 61 kr, párisi nmgy. kölcsön, 
segély-egylet 100 írt, váltó kölcsön *35931 
fit 26 kr, ingatlan kölcsön 479626 írt 65 kr, 
zálog-kolcsün 2*659 írt 61 kr, előleg kölcsön 
12:).»* írt 29 kr, hitelcgylet váltó kölcsöne 
26303 írt, hazai pénzintézeteknél 1550-12 fi t 
61 kr, folyó számlán 2920 írt, hitelváltók 
utáni "/„-ok 12 írt 66 kr, hazai pénzintéze
teknél °/ü*ok 7723 Irt 52 kr, hátralékos "/„-ok 
az üzletágaknál 321* írt 79 kr. összesen: 
16803*7 írt 73 kr. Teher: részvény töke 
42000 Irt, tartalék tőke 13049 Irt 20 kr, 
külön tartalék töke 1936 fi t 40 kr, nyugdíj
alap 19268 fit 89 kr, betételek 1536349 írt 
56 kr, magyar országos ipar-egyesület 100 
írt, hitelügylet biztosíték alapja 3981 írt, hi
telegylet biztosíték alap %-ai 1145 írt 21 
kr, hitelegylet tartalék tőkéje 1902 frt 52 
kr, hitel váltóknál előre űzetett %-ok 266 
frt 09 kr, tolyó számlán 8611 frt 25 kr, ben- 
hagyott osztalékok 346 frt, osztalék utáni bé
lyeg-illeték 105 frt *4 kr, jótékonyczélok 136 
frt 74 kr, agio 14 frt 13 kr, iratdijak 10 frt 
60 kr, viszleszámitott váltók 20900 frt, előtte 
fizetett %-ok 15745 frt 91 kr, '/a évi nye
remény 14518 frt 39 kr. összesen : 1680387 
frt 73 kr. Nyeremény- ós veszteség számla: 
szerelvényeknél avulásra 61 frt 61 kr, adóba 
1200 frt, kezelési költségek 8560 frt 35 kr, 
betéti %-ok 32636 frt 24 kr, mérlegre mint 
nyeremény 14518 frt 39 kr. Összesen : 56976 
frt 59 kr. Magy. aranyjáradék és értékpapí
rok szelv. 403 frt 12 kr, hitelegyleti váltók 
«/#-ai 985 frt 63 kr, főtéri ház jövedelme 
2346 frt 74 kr, kamatok számlája 53241 frt 
Ki kr. összesen: 56976 frt 59 kr. Pénztári 
forgalom; 4041126 frt 30 kr. Baján, 1893. 
junius hó 30-áu. Gyöngyösy János, Eckcrt 
István.

Budapesti értékdözsde. (K o r i t z 
A n t a l  ós t á r s a  bank- és váltó-ház 
jelentése.) Budapest, jul. 20.

Mindazon tényezők, melyek befolyást 
gyakoroltak a tőzsdére a múlt héten, 
érvényben maradtak a közelebb lefolyt 
nyolez nap alatt is, mert más indokok 
hiányában ismét csak az aratás és a 
cholera voltak azon fontosabb mozzana
tok, melyektől az árfolyamok mozgalma 
függött. Egyetlen változásként legfeljebb 
még csak azt jegyezhetjük meg, hogy 
az üzlettelcnség nagyobb volt, mint az
előtt.

Elcintéu a kedvező aratási hírek 
és mellcsltg az angol kormánynak a 
suezi csatorna-társulattal kötött egyez
ménye támogatták a fennálló szilárd irány
zatot olyannyira, hogy a főbb papírok 
ára emelkedett. De már a hét második 
felében fordulat állott be. Egyrész az angol 
közvéleménynek oppositiója a feunériu- 
te tt egyezmény nyel szemben, de még 
inkább a cholera elterjedéséről szóló je
lentések és az ennek folytán előállott 
üzlettelcnség oly nyomást gyakoroltak a 
tőzsdére, hogy az árfolyamok nemcsak 
visszaestek korábbi kiindulási pontjukra, 
hanem utóbb még jóval alája szállottak. 
A cholcrának Egyiptomban való terje
désén kívül alarmirozták a tőzsdét azon 
hírek is, melyek Európa uómely helyein, 
bár teljesen alaptalanul a cholera fellé
pését akarták constatálni. Végre a hét 
második felében az aratási kilátások sem 
hangzottak többé oly biztatóan, mint 
előbb, mert az eszközölt próbacséplésck 
úgy a mennyiséget, mint a minőséget 
kedvezőtlenebb színben tüntették fel.

Es hogy az árfolyamok csökkenése 
mindezek daczára még sem mutatkozik 
jelentékenynek, csakis a forgalom jelen
téktelenségének tulajdonítható. Az (gyes 
értékpapírok közül járadékpapirok arány
lag legjobban tartották magukat, bank- 
részvények közül leszáinitolóbank szilárd 
irányzatot követett, malompapirok tul- 
nyomólag kiuáltattak, ellenben bánya
ipari vállalatok részvényei jó keresletnek 
örvendtek. Valuta szilárdult.

Ny ílt tér .* 
N y i l a t k o z a t .

Betegségem által akadályoztatva a városban 
hosszabb ideig meg nem jelenhetvén, adott alkalom
mal barátaim figyelmeztettek, hogy a „Baja* cimii heti 
l“l> lő- júliusi :tO. számában „Öngyilkossági kísérlet" 
czikk alatt özvegy Váicsué is eiulittetik.

Kijelentve, hogy anyám gyilkossági kísérlete 
nem való, a remi szórt méltatlan vádakat vissza
utasítom, s Dreisziger Kálmánnak ki a hirt közölte, 
hit én nem is ismerek, kinek hírnevét soha sem 
hallottam, ki valószínűleg engem uem is ismer, — 
mende-mondára alapított csevegése valótlanság.**)

Ku anyámat 1865-ik évtől, apám halálától 
fogva tehetségemhez kénest folyton élelmezem és 
ruházom; mióta clrongyoflott háza s egy kis szőlleje 
adósága miatt elárvereztetett, lakással és minden 
szükségesekkel ellátom. Kngein nem vádolnak rossz 
és lelketlen bánásmód miatt sem lelkiismeretem, 
sem családi viszonyomat ismerő barátaim

Kinek kétsége van, s kit e dolog érdekelni 
látszik, fordulhat ezen barátaimhoz felvilágosítás vé
gett, kik közül csak Nemes Károly ügyvéd, Fran- 
keubergor Ferenc/, Kacz József urakat megnevezek.

Válts Nép. János, guzdász.
* £  rovat alatt közlőitekért nem vállal fele- 

őséget a szerk.
**) A közlött hir nem volt sértő, gyanúsítani 

senkit se akart, sem a közlő, sem a hírrovat vezető.

A Z ELSŐ CS. K IR

DUN A 0ÖZ11A JÓ Z  A Sl TÁRS U LA T 
posta- és személyszállító hajóinak

M E N E T R E N D J E .
Érvényes 1883. jun 17-töl további intézkedésig. 

I’ o s t  a-h aj ó k :
(Injáról O a la c /rn  szerdán pénteken és vasárnap 

reggel i> órakor.
H ajóról Z l m o n y h o  hétfőn, kedden, csütörtökön és 

szombaton (! órakor reggel. 
H ajáról B udapestre mindennap 4 órakor reggel 

Sze iné 1 y sz á 11 i tó-hajó  k :
: n a p o n k i n t  délbe 12 
órakor.
naponta esti 8 órakor.

Hajáról Budapestre ;

Hajáról Moh

Üzleti tudósítás.
Buzit uj . .
Zab-ó . . .  
Árpa . . . .  
Rozs uj . . . .
Kukoneza. . .
A/, árak 100 kilogr

Baján, 1883 julius 24-éo.
. . . .  9.75
. . . .  5.70

6’60 
5 90

Felelős szerkesztő: Főmunkatárs :
Csorba Ferenc. Ur. D ovit li L á s z ló . 

Arlejtési hirdetmény.
A helybeli állami tanítóképzőben a 

köztartásra ós szükséges tüzelő
an yag  szállítására az 1883— 84-ki 
tanévre külön-külön árlejtés hirdettetik, 
A feltételek alolirt igazgatónál megtud
hatók.

A zárt ajánlatok kellő bánatpénzzel 
ellátva, augusztus 15 ig alolirtuál be
nyújtandók.

Baján, 1883. julius hó 27 én.
l)r. Itartscli Samu,

Lakhoz bérbeadás.
Alulírott több évekre bér beadja Szt.- 

Autal-utczában lévő lakházát.
Bővebb felvilágosítással szolgál 

______________ ü zv . B ir ly  P a u l  in .

Lrtcsites.
Van szerencsém a nagy érd. közön

ség b. tudomására juttatni, miszerint 
itt helyben

foKaszatí műtermet
nyitottam s a fogmüvészet minden ágá
val foglalkozom úgymint:

I 'b b^ I i  ■■ * j i B * B i J a I ,
fogtisztitással, fogkitöméssel a legjobb és 
legtartósabb anyagokkal, nevezetesen arany, 
Poulson, foncsor stb. Foglalkozom továbbá 

miilogak készítésével 
a legújabb amerikai légnyomatu szerke

zet szerint. Lakásom a főtéren a Bachrach 
Hermán ur házában van.

Baján, 1883. julius hóban.
____________Dr Stern Ignácz.

kiadó helyisén!
A „ S z e n th á r o m s á g á h o z  czim-

zett gyógyszertár helyisége 1884. évi 
Szent-György naptól fogva több évre
bérbeadó.

Bővebb felvilágosítással szolgál
P auk ovits Ernő.

ETTiT -/.
tk. 1883.

Árverési hirdetmény.
A baj. i kir. járásbíróság mint tkkvi 

hatóság részéről dr. M ohairek József 
bajai lakos végrehajtató kérelme folytáu 
Valter Uriiáii és Tokody Mihály
f.-szent-iváui lakos végrehajtást szenvedők 
ellen a végrehajtási árverés 150 frt 
tőke ennek 1882. évi januárhó 1. nap
jától járó 8°/0 os kamatjai és összesen 
3 frt 15 kr eddigi valamint 10 frt 55 
kr jelenlegi és a még felmerülendő költ
ségek kielégítése végett az 1881. évi 
LX. t. ez. 144. és 146 §-a értelmében 
a szabadkai kir. törvényszék területén 
lévő a F.-Szt-Iván község 409. számú 
tjkönyvben foglalt Valter Urbán egyedüli 
nevén álló, A. I. al. 419. hr. 274 ö. i. 
számú 800 írtra becsült ház hozzátar
tozó 335 Q öl beltelek A. j \  3076 hr. 
számú 11 frt 50 krra becsült 120 [Jö l 
krumpliföldi szántóra továbbá a f.-szt.- 
iváui 801. számú tljkvben foglalt Tokody 
Mihály egyedüli nevén álló A. I . al. 
410. hr. 305. ö. i. számú 400 írtra  be
csült ház és hozzátartozó 180 Q ö l bel- 
telekre a végrehajtási árverés ezennel 
elrendeltetik, és annak a F.-Szt-Iván köz
ség házánál leendő megtartására határidőül 
1883. évi október hó 12-ik nap
jának délutáni 3 órája kitüzetik, 
mely alkalommal a jelzett ingatlan a 
kikiáltási úron alul is eladatni fog.

Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. 
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10% százalékát készpénzben 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. jbiróság mint tkkvi hatóság.
BajáD, 1883. raájushó 25-én.

Szondy,
helyettes kir. j&rágbiró

A LEGJOBB

szivarkapapir

LE HOUBLON
f r a n c z i a g y ár t m á n y.

I tánzottól óvutik a t. közönség!
Csuk úgy valódi e szivarkapapir 

f j  ha minden lap LE IIOLBLON X| 
%  jelet visel s boritéka alábbi véd- zár

jegy s signaturávalvan ellátva. JJ

•jt F.ibrikaDlen, PARISM irquts

,  N? R A H A n a s  ! l t  BRkPEAU

M  ' ÜlJárványon betegségek elírni óvszerftl jf
ügy általán gyomorerősitó és étvágygerjesztő itallul orvosilag is ajánlott jjjff 

csakis ham isitlan  tiszta  m inőségű jBÍ
tátra-vidéki Ó -Borovicska jgl

szerémi több éves Szilvorium  
legtlnomabb valódi Jam aikai Rum ÍÜB

tiszta T örköl-pálinka jljjj
ezeken kívül Dió pálinka (zöld dió, fahéj, borsmenta és szegfűszeg tiszta 
törköllcl maceráiva). Favaret-fóle elérne likőrök, hollandi Anisette, Cura- 
vao, franczia Chartrcuse, Zárdaszcsz (Klostergeist) Bcnedictinus, schweiczi ! 
Absynthe, úgy az összes ma ismert édesített likőrök és gyomor-keserűk, 
tetszéB szerinti nagyobb  v a g y  kisebb m ennyiségben  (sőt j 

pohárka szám ra is) kaphatók

E o v á t s  S á n d o r
regále-bérlö üzletében

főtér, „bajai kölcsön segélyzö-egylct‘*-épületébeu (ezelőtt „fehér-hajó") 
in. kir. posta mellett H a jú n .

!üÍÍBtÍSÍÍQns;BÍls9QÍlSÍÍSÍ13Í!Bt3Q‘M ^Í!B !ÍaU PÍÍ^’QÍl§tlSÍÍSÍ!aUBÍ€lÍeÍ3BÍS



mint bárhol

Nánuy Lajos
h < ) \ m  v o  !T I ! M J  . 1

Baján. „IMdog“-tói', Selieilmer-félo ház. 

elvilla! mindennemű

önálló munkák, röpiratok, táblázatok, 
körlevelek,

eslectési-, eljegyzési- ex névjegyek, 
váltók, meghatalmazások és kötelezvények, 

számlák, gyászjelentések, 
fa lra g a szo k , á r jeg y zék ek  

és r é szv én y ek
pontos é; Ízléses elkészítését a logjutánj osabl. árait mellett, 

Ugyanitt kapható mindennemű

N Y O M T  A  T  V  Á  N Y
ügyvédek és községek i

m m
M jA  ®  ^ - ^ ^ - ^ - ^- 'lü ü tl8 /tá b l) égvenyes

legjobb flsztali-és üdilö itat,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, tjégn bajoknál, 

gyomor és hólyag hurutnál.

E D E C S E K (az einésziós elősegítésére).
Mattoni Henrik, Karlsbailhan (Csohurszági.

m  
f§

É  6DTJAHR ‘  1H9LLSR
—ó l r E l s ő  b u d a p e s t i  Trieur, r o s t a l e m e z  és g a z da sá g i  gépgyár  

f i |  a M a r g  i t  h i ti k ö z e i  é  b e n.
r * §  Ajánlják s z o l i d  s z e r k e z e t ű  és javított gyártmányukat műt :

W i c s e  é *  r| iáars*^
i
»

Nyomtatványok 2 5 °  „-al S S te  olcsóbban készíttetnek 
mint bárhol

í ----------------- —  «

í
- cíi. kir. üzali. pfnzNzckrt'iiy-gjárnsok.

Becs, B U D A P E S T ,  Prága.
Fiók-rakttir : Budapest, sugánit 2. sz. (Pronciftre palotai), 

ajánlják az ismert s kitűnő gyártmányú tíízmelites és betörés elleni biztos

í P É N Z -S ZE K R É N Y E IT
 ̂ kéziszekrényeit, míisolósnjtóit és míízárjait

f\ a legnagyobb választékban a legjutányosabb árakon.
i Képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve küldetik.
* BMU M t Minden félreértés ki kerülése végett kérjük n n. é. küy.ün-

sok-Í seget ezégünket, mely m ár több mint ÍO  év óla fennáll, n hason. de sok' 
kai később keletkezett (W iesc T I \  AÜ.\I< és T á rsa ) ezéggel össze nen 
téveszteni.

....E?g...... “ ’lS f P n

M m m

mi
a - S Ü V T Í .  ' ’ .

1

T rieurök gazd a sá g  szám ára :
Járgány-cséplőgépek,
Szeleid rosták,
Kukoricza morzsolok,
Szecska vágók,
Borsajtók.

K ü lön legességek  m alm ok sz á 
m ára :

Dupla malmok,
Malom trieurhongerek,
Gabona osztályzó-licngerek,
Koptató gépek,

Árje g y zékek  k ívánatra

l i l t O C i L E  J Ó I « E P
gép- és rostalemez-gyára

E l  U  D  A  P  K  IS  T  ^ irV v tz í-k á rn l'o s .

Daraválasztó gépek,
Tarárok, Detachcrök.

Malom alkatrészek  u. mint:
Transmissiók,
Szijkerekek.

R osta  lem ezek :
Cséplőgép rosták,
Liszthcnger szilák,
Koptató 
Ráspoly 
s. t. b.

yen és bérmentve.

szabadalmazott

I i á r n i i i K  H i ú k é i  %
közönséges és aezél ekéket <nft)

' Q  cséplőgép -lemezszitákat jg
gőzesénlő és járutinvesénlökliöz.

Ajánlja minden gazdasági kiállításon 
kiliintefctt

T  r i e ii r - j o i I
váltható szitákkal.

Gabona tisztitó-rostákat. f;
Tengeri- morzsolókat.

m
Kj,- Lyukasztott és hasított lemezeket, : g g  „ lT „ „ i „|  ..... jíkíss;.4‘ ,cc,,ni- jaiiány-csÉfl
m  Továbbá e térén a legujabbat:

S G IIM IL ) II. s z a b a d a lm a z o tt  n e m z e ti ro stá t,
1ss2. augusztus .-án I sz. alatt szabadalmazva mint egyedüli jogosított gyártója Nagysága: T I" magas és 2‘ 1" széles, súlya fiú kiló, ára 65 írt.

^  *" Í  ** ** -•* •  ■■ 3%  t  «*s* B <r».̂  w
í gynókség és raktár B a j á n :  ( .ró sz  Henrik és (nrsAlial lőute.za, 275. szám.

N yom atott JS'ánay Lajos könyvnyomdájában Baján,

és minden egyéb gnzdnMÍigi 
gépeket.
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