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Előfizetési árak

Egész évre . . . 5 fit — kr.
Fél „ . . .  2 írt 50 kr.
Negyed „ . . . 1 fit 25 kr.
Tanítóknak egy évre .‘1 fi t — kr.

Hirdetések
a legjulányosabban számíttatnak.

— —

Megjeleli minden vasárnap.

BAJA
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Szerkesztőség;
hova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők:
II o c li u m-u t r z a 42. h z A ni

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

n f? j e s s / ,  a m á r  a s  k r. Kéziratok nem adatnak vissza.

A belvárosi elemi-iskola.
Köztudomású tény, hogy Jlnja vá- 

ros közönsége anyagi bonyodalmakkal küz
dött évtizedeken keresztül, erejében meg
bénítva, culturulis kötelezettségeit teljesí
teni képes nem volt.

A kitűnő hírnevű városi gymuasium, 
mely uem csak egész Bács-Bodrogh me
gyének nevelte legnevezetesebb térfiait, 
honnan országos hírű nevezetességeknek 
is adta a tudomány alapját, anyagi bajok 
miatt fenntartható nem volt. A népisko
lák hasonló okokbol türhetleu helyzetbe 
jutottak, mi nem is volt csoda, hisz ta 
nárok, tanítók, tisztviselők, havi fizeté
seiket ritkán kapták meg, kénytelenek 
voltak ny ugtatványaikat elzálogosítani.

A  régi isk óla helyiségek düledezőkké 
váltak, egészségtelen apró szobákba szo- 
rittattak a gyermekek, többnyire bérhá
zakba, de melyeket a város nagy bér
összegért szerezhetett meg.

A bonyodalmak, rendezés következ
tében leküzdettek, iparkodik most már a 
város közönsége culiuralis kötelmeinek 
is eleget tenni.

Az iskolai helyiségek építése meg
kezdetett, s mint a múlt havi közgyű
lésből tudjuk, az istvánmegyei városrész, 
a hozzácsatolt városrészekkel kap először 
egy tisztességes iskolai helyiséget.

Nekünk ugyan az lelt volna óhaj
tásunk, hogy a belváros rész kapja első 
Ízben az uj épületet, — mert a belvá
rosban legtöbb iskolakötclezctt van, s 
daczára ennek, tényleg majd a kiscsá- 
volyi városrészbe kell gy ermekeinket kül
deni, ott lévén a rozzantnak mondható 
iskolai helyiség.

Elhallgattuk azonban ezen óhajun
kat, tudva, hogy épen a belváros az, 
hol legtöbb gondot kíván az iskolai he
lyiség kiépitése.

A rom. catli. iskolaszék a múlt havi

V Á R O S A *
M  a r (/ i I .

-  Elbeszélés. -

Irta; DREISZIGER KÁLMÁN.
(Vége.)

A világosi fegyverletétel után, a Hor
tobágyi álnevet vett Edelényi Kázrnér, Mar
git atyja is megérkezett azzal, hogy a dolgok 
rendbehozatala után megmentője egy oszt
rák tiszt, fog eljönni, ki öt, midőn egy 
heves ütközetben ö is részt vett zászlóaljá
val, megmentette a bizonyos haláltól, a meny
nyiben a parancsnoksága alá helyezett szá
zadnak megtiltá a tüzelést, mint később 
monda azért: „mert azt, hol az aggok is 
fegyvert ragadnak, csak lelkesedéstől kell 
hogy hevítve legyenek; lelkesedett kis tö
meget, nagy tömegnek semmivé tenni nem 
dicsőségé s feladata." Csapatomat elfogatta 
s úgy intézkedett, hogy még uzoii napon 
szubudou is bocsáttattunk.

— Kedves Margitéin, éli e tisztnek nagy 
lekötelezettje vagyok, s feltételesen oda ígér
tem kezedet jutalmul, — h-jezé be az apa 
beszédét.

— Ily embernek jó atyám, kezein csak 
parányi viszonzás jótettéhez, feleié Margit 
kipiruló arczczal.

— Ah I Margitom, hát te beleegyezel 
abba, hogy e tiszt nőül vegyen V Elfeledted 
már Aladárt, kit oly hűen, oly nagyon sze
rettél? keidé a csodálkozás hangján az apa.

— Aladárt már feleducin kellett. Ó már 
éve, hogy távol vau a nélkül, hogy csak egy 
betűvel tudatta volna életi en es Imiiéin ; 
bizonyára a legelső ütközetben elesett. Nem 
Biratju senki, hamar lesz feledve.

gyűlésén kimondotta, miszerint az ist- 
vánmegyei iskola után a szállás-homok- 
városrész iskolai helyisége építendő, igy 
a belvárosi utolsó marad.

Miután a külvárosokban alkalmas 
helyiség bőven található, inig a belvá
rosban számos akadály merül fel, nem 
lesz időszerűtlen, ha jó eleve felvetjük 
a kérdést, hol legyen a belvárosi iskola.

A város fekvése, különösen a bel
városban, szűk térre szorítja a combi- 
natiót, ha abból indulunk ki, hogy az 
iskola lehetőleg a központban, s csendes 
helyen legyen.

Vagy régi épületeket kell össze
vásárolni, azokat lerombolva emelni az 
épületet, vagy alkalmas telket szerezni. 
Oly épület a belvárosban alig talá'ható, 
mely átalakítás mellett a czéluak meg
felelne.

Alkalmas telek nincs, kivéve a Bo- 
schán kertet, mert a nőzárda melletti 
telek, melyet a régi időben drága áron 
szereztek meg, iskolának nem alkalmas.

A  hely kiszemelése még azért is 
fontos, mert, a belvárosban nemcsak az 
elemi iskolák, hanoin az ipar-kereske- 
delmi iskolák is olhelyczcndök, tehát 
az épület két intézet befogadására leend 
hivatva, miből következik, hogy az épü
let tetemes összegbe, fog kerülni.

Szerintünk legelőnyösebb volna, ha 
a város közönsége ideje korán tárgya
lásokba bocsájtkoznók a vallás-közokta
tásügyi minisztériummal a gymnasiumi 
épületnek megvétele czéljából.

Azon épület csekély, átalakítással, 
igen alkalmas iskolai helyiségnek, a város 
központján van, csendes helyen, elegendő 
tágas arra, hogy az elemi iskolákat, úgy 
az ipar-kereskedelmi iskolát befogadja.

De gazdaságos is lenne, ha a város 
közönsége a gymnasiumi épületet az ál
lamtól megszerezné.

Tekintsük csak azt, hogy a város

-  Mint tudom, te esküvel ígérted ke
zedet néki, s nagyon szeretted öt.

— Igen, azt is mondám néki, hogy 
eleste esetén gyászruliát öltök, s halálomig 
gyászolni togom. Ámde, kedves atyám, so
kat megváltoztat az idő ; a hosszú idő még 
a legőszintébb szerelmet is száműzi, vala
mint száműzi az idő a kebelből a legnagyobb 
bánatot és fájdalmat is.

Gondolatokba inélyedt az apa leánya 
szavai felett, s mintegy legyőzve hitte ön
magát leánya szavainak valódiságáról, mit 
fokozván meg azon gondolata, hogy az öt 
megmentő tiszt elég fiatal lévén arra, hogy 
legszebb jövőt várhassa magának; s mert 
mint fogsága alatti bizalmas szavakból ki 
vette, szép vagyonnal rendelkezvén, az le
ánya vagyonával egyesítve, éveukint |gyö- 
uyürii, nagy úri jövedelmet biztosit.

Az e tárgyú beszélgetések mellett mú
lott el a tél, mialatt azonban Hortobágyi 
rccte Edelényi es az osztrák tiszt folytonos 
levelezésben állottak. A levelezésben már 
Margit neves vagyona is szerepelt . . . ,

Egy szép tavaszi délutánon, díszes úri 
fogat állt meg Edelényi udvarán, melyből 
egy nyúlánk termetű, gesztenyebarna hajú 
és kék szemű elegáns un egyéniség szállott 
ki, kit az első tekintetre 25—30 évesuek 
mondhutni.

Hortobágyi Kázrnér a lépcsőházban lo- 
gudta, s ezután megjelelte lakosziálját, hova 
az idegeu azonnal l»e is tért átöltözés végett.

Margit is ez alatt rcndbehozia toilet- 
tejét és mintegy virágkirályné várta a be
mutatást.

Alig félóra múltával atyja karján meg 
jelent a térti s e szókkal lön bemutatva,

évi 800 írttal járul a gymuasium fentar- 
tásálioz, s azon felül az összes javítási 
munkálatokat viselni tartozik, mint ezt 
már bírói Ítéletek is igazolják.

Az évi javítások 200 400 írt
közt váltakoznak.

A város közönsége által viselendő 
1200 fit évi kiadás 20 ezer frt tőkének 
felel meg, mely kiadás azon esetben, ha 
a város a gymnasiumi épületet megveszi, 
megszűnik.

Ezen előny mellett figyelembe ve
endő, hogy a gymnasiumi épület javítási 
költségei pár év alatt még tetemesebb 
kiadásokat szállít a város terhére.

Az épület ajtai, ablakjai, padozata 
pár év ala tt használliatlanokká válnak, 
a fentartási kötelezettségből folyik, hogy 
ezen tetemes költséget igénylő javítá
sokat is majd városunknak kell majd 
viselni, mig akkor, ha az épület városi 
iskolai czélra vétetnek meg, az átalakí
tási költségbe soroztatnék.

Még egy nevezetes előny liáramla- 
nék ebből a városra, s ez az, hogy az 
állam egy díszes, a várost szépítő, emelő, 
uj gymnasiumot építene, legvalószínűbben 
a rcudház közelében, az úgynevezett Bo- 
schán kerten.

Nagyjában ezek lennének indokaink 
arra nézve, hogy a város közönsége a 
belvárosi iskolákat a gymnasiumi épü
letbe helyezze el.

E  czélból szükséges, hogy a város 
közöuségc ideje korán tárgyalásokat kezd
jen a vallásközoktatásügyi miuiszter ur 
ő nagyméltóságával, kinek a múlt évek
ben, melegen óhajtott czélja volt, mi
szerint Baján az állam gymuasium részére 
egy a modern kivánalmaknak is megfe
lelő, díszes palota, épitessék, de ezen 
üdvös tervnek kivitele egy volt főtiszt- 
viselőnknek tapintatlan magatartásával 
meghiúsult.

— Königsbcrg Gyula, szabadságolt al
ezredes.

Mi sem természetesebb, minthogy Mar
git által a legszivélyesebbeu fogadtatott e 
bemutatás.

Helyet mutatván vendégének. — Az 
ut fáradalmairól kérdezősködött; majd istnét, 
hogy felette örvend, hogy vendégükül üdvö
zölheti, mint szeretett atyja megmentöjét, a 
miért ö nagyon le van kötelezve irányában.

Ravasz mosoly vonult végig a bók 
kedvelő osztrák ajkán, s önelégült szavakkal 
adá tudtára, hogy ö csak kötelességből tette, 
a mit te t t ; mintha csak tudta volna, hogy 
ez agg egy angyal felett őrködni van hivatva.

— Legboldogabb pillanatnak tekintem 
ama perczet, melyben a megmentés gondo
lata támadt agyamban, s legnagyobb bra- 
vouromnak azt a tényt, hogy megmentettem ; 
fejező be szavait az ifjú osztrák.

— A tett önmagát jutalmazza, — szóla 
Hortobágyi. Ön megmentett engem, én meg
mentéin (Mi számára leányom kezét.

Königsbcrg és Margit szemei e szavak 
után találkoztak, de csak pillanatra; mert 
azután mindkettőjük arczát élénk pir bo 
ritá el, és szemeiket földre szegezték. Csak 
kevés szünet után kezdé Königsbcrg lelke
sedést s örömet eláruló hangon :

— Mint említem is, legnagyobb bravou- 
rom az ön megmentése, mert akkor midőn 
Önt megmentéin, életem boldogságát men
tém meg.

— Nagyságod — életét mentem meg 
— monda az apához fordulva, s Nagyságod 
hálából boldogságomat teremté meg, ha ked
ves leánya nem vonandja meg beleegyezését.

— Atyám szavai az én érzelmeim sza
vai voltak; feleié Margit érzelemtelten.

A ferde nevelés áldozatai.
VI.

Előző czikküukben azt állítottuk, 
hogy : a miudeutudásnak hamis érzete a 
korán érettség.

Az ilyen koráu éretteket szüli elő
ször tehát a felületes ismeret, másodszor, 
a lábra kapott divatos nevelés is,

En a jelen alkalommal az ilyen 
„koráu érettekről" kívánok szólni s ki
mutatni azon okból folyó okozatot illetve 
azon végczélra mutatni, melyet az ok
szerűtlen dédelgetós elébb-utóbb elfog érni.

Mert, vizsgálja csak valaki elfogult
ság nélkül, szigorú ielkiismcrettel és mély 
kutatással társadalmunkat, uem kételke
dem találkozni fog ijesztő mérvben a 
ferde — vagy másként mondva — „diva
tos" nevelés áldozataival ; — észreveeudi, 
hogy benne erősen kezd lábra kapni a 
szakadatlan folytonossággal fejlődő káros 
következmények. Szemeibe tünedik azon 
téves nevelési-rendszer, mely a gyermek 
évein végig szövődik és mely előkészí
tője azon útnak, melyen haladva okvet
len eljuttatt az elégedetlenség, boldogta
lanság fekete tengerére.

A divatos nevelés — a többi közt 
— mondom az idő-előtti uagykorusitáa 
ideálját is valósítani igyekszik, feledve 
azon arany igazságot, hogy: a termé
szetben nincs ugrás.

Nem mondjuk, nem állítjuk, hogy 
az emberiséget az évek száma teszi, de 
azt állítjuk, hogy kell lenni egy olyan 
kornak, melyben a gyermektől szívesen 
látjuk azt, a mit épeu az ifjútól látni 
nem szeretünk, s viszont nem észszerű a 
gyermeknek betudui azt, mi a felnőttnek 
mint előjog érvénykedik.

De a mit a tapasztalat komoly képpel 
tanácsol — mondja a tapasztalati pél
daszó — azt a ferdeségekbe tévedt „mo
dern" felfogás mosolyogva megveti.

— Ügy tehát — kezdé a tiszt, miköz
ben felkelt helyéről s Margit felé közeledett 
— e percztól mint menyasszonyomat, boldo
gítómat, mentőmet tekintem Nagyaádat: a 
egy forró csókot lehelt Margit piruló ajkára.

Ezután hosszabb ideig társalogtak egy
ről másról. A fiatal osztrák elöhozyán a 
szabadságharezot, oly lelkesedéssel beszélt a 
magyar sereg vitézségéről, hogy akár egy 
magyar tiszt sem jobbau. Kiemelvén bátor
ságukat, lelkesedésüket, elszántságukat, majd 
utána tévé: „llidjék el mi félve karczoltuuk, 
mert láttuk elleneink lelkesedését, sőt a ha
ditanácsban uem kevésszer lett előhozva eset
leges vereségünk ; mert a lelkesedés a ma
roknyi csapatot gigási munka keresztülvite
lére képessé teszi; s midőn a felkelés elnyo
matott, önmagunk csodálkoztunk azon" . . .

Königsbcrg egy hétig időzött Horto
bágyi recte Edclényiéknél, s ekkor azon Ígé
ret mellett távozott, hogy még ez évben 
több látogatást teend; őszkor pedig lemond 
rangjáról és kilép a hadseregből; tavaszig 
gazdaságát hozza rendbe, s akkor megtör
ténik az egybekelés • . . ,

Margit az elválás után mind vigabb, 
kedélyesebb s szebb lön. A fiatal tiszt oly 
kedves benyomást gyakorolt reá, hogy Ala
dár még csak eszébe sem jutott ; még azt is 
elfeledte, hogy élt, annál inkább, hogy vőle
génye volt, kit ö szinleg oly nagyon szeretett.

Königsberggel való levelezése csupa 
szerelmi édelgésekkel vala telve; csupa sírig 
való rendületlen, igaz, őszinte szerelemről 
beszélt.

S valóban Margit szerette Königsber- 
get, mert mindennütt arról beszélt, s még’ 
pedig oly elragadtatással, hogy azon min-* 
tléüki csodálkozott-



Társadalmunknak (nagyobb részót 
idevéve) ideális fogalma a nevelésről 
alig bírja eltűrni a közönséges és épen 
ezért természetes nevelési-módszert is — 
divatot hajh&sz. És evégből most már 
odajutotlunk, hogy apró iskolás gyerme
kek számára is rendeznek báli és színi 
estélyeket, csupa „nevelési" elvből ki
indulva.

Elvezetem szives olvasóimat egy ilyen 
gyermek-bálra, hova a normális fiú és 
leány-gyermekek tolongva sietnek a papák 
és mamák titkos örömükre.

Csak az udvarba kell belépnünk, 
liogy észrevegyük, mikép c házban gyű
lik Össze a gyermeki ártatlanság.

A portás már kiuos nyugtalanság
gal várja már egész díszben a megér
kező „libákat", kik már — jönnek. A 
fiu-gyermekek csatlós czipöbeu, tarka ha
risnyában, bársony nadrág és kabátban, 
fejőkön czylinder és szemükön az elke- 
rülhetlen szükséggé vált monoklival. A 
leányok bodrozott fővel, rajta cseresznye 
sziuü zsanaliaból Ízletesen készült fej-ék, 
puderozott arczczal, allék táló szájjal, mez
telen váll- és karokkal.

Azt hiszem ennyi elég is volt be
vezető beszédnek, a mit tájékozásul el
keltett mondanom és most, ha úgy tetszik 
beléphetünk a táncz-terembe . . . .

A zene már javábau harsog. A 
gyermekek „rágyújtottak" a tánezra . .
. . . Pezseg a vér, . . .  a lábak czit- 
rázzák.

„Hogy volt, hogy volt ? ? 1 I . . . 
Ujr.. ! ! ! . . .  kiáltja ez, ordítja amaz, 
és liheg Annácska, Gyula meg izzadott 
homlokát törüli az „isteni" táncz alatt.

Terítve is lesz sonka, fáczán, pezsgő 
az asztalon, a szívben pedig Bachus es 
Ámor — csinálják az utat . . . .  Vi
gadnak, „hisz: most van a táncznak a 
legszebb ideje".

És vigan szól a hegedű. Gizella 
meg csak úgy repül mint a madár, ki
ről a mamája szentül hiszi, hogy az ő 
leánya a legjobban tánczol.

„Járják a tánc/.ot és csörgetik a 
gyalázat rablánczát" 1 . . Oh gyermeki 
á r ta tla n sá g .................

Szünóra! ordítja a rendező. Az 
„apró gavallérok" és a „kis hölgyek" 
sétálgatni kezdenek.

— Nézd papa mily „kedvesen" 
csimbeszkedik egymásba ez a két kis 
baba, — szólítja meg férjét, egy jól 
kihizott ténsasszouy kitörő örömmel -  
pedig aligha többek nyolez évesnél. Mily 
nagyszerűen áll a kis hunszfutoknak ! 
És a fiú erre bátorodik, udvarol, sug-

Azzal pedig, ki felhozta neki, hogy 
lehet nejévé lenni egy olyannak, ki a ma
gyar szabadságharcz leveretéseért küzdött, 
nem épen finoman bánt e l ; felhozván azt is, 
hogy a szívben nincs nemzet, rang, vagyon, 
vallás, — csuk szeretet; ott pedig hol sze
relem, az igaz szerelem tanyáz, nem lehet, 
mm szabad s-mmi idegen elemnek helyett 
engedni, mert igenleges esetben az a szere
lem rovására történnék.

— Még honszeretet sem ? kérdők egy
szer tőle.

— Még az sem! válaszold világos elen 
tétéül ama szavainak, melyekkel Aladárt a 
harezra buzditá.

Barátnői egyenként clhagyák, s végre 
in int egy zárdaszüz, örökös magányban töltő 
életet ; csak szobaleányai voltak az egyedü- 
liek, kikkel szót válthatott, s vőlegénye, ki 
ez idő alatt néhányszor ineglátogatá, — ki
nek szintén feltűnt a/, hogy most nincs ven
dégeskedés, mncs látogatás, hanem a pezsgő 
életet egész zárdái élet válté fel . .

1851. május 2-ika volt. Gyönyörű ta
vaszi regg;a madarak ezrei daloltak a lom
bokon, s a lepek zsongtak, midőn Edelenyi 
palotája előtt díszes úri fogatok állottak s 
ben a házban élénk sürgés-forgás volt ész
lelhető.

E napon tartatott meg Margit egybe 
kelése Könígsberggel.

Margit arczán az öröm pírja honolt, 
midőn a templomból már mint „feleség" jött, 
de alig haladtak mintegy ezer lépésnyire — 
fogatuk egy szemben jövő díszes fogattal 
majdnem összeütődött.

A halárban egy sápadt arczu, barna 
fiatal ember ült, kinek balkarja fel vala 
Jtötre.

dós és szerelmes kezd lenni. Hisz sza 
bad már n e k i! . . . hogyne, hisz hat 
év múlva tizennégy éves lesz már.

A csoportok m ár os/.lani kezdenek, 
helyet foglalnak. Gyula Annácska mellé 
üli és — szerelmet vall neki. Annácska 
a fogai közt szűri az „igent."

A z átcllenükben lévő tacskó pedig 
Arankától dalolva puszit kér, azt da
lolja, hogy :

Egyszem búza, kétszem rozs 
Csókoljon meg mindjárt most,
Hu most nem úgy sohasem 
Ha maga nem seukisem.

fis a „szegény" szerenadozó csak
—  egy mosolyt a ra to tt. D e ez nem volt 
elég, azaz épen elég volt a rra , hogy — 
majd meglátják később mire . . .

„Türelm etlenül panaszkodnak már 
az urak" — nógatja a rendező a m u 
zsikosokat. És ezek megjelennek „ú jra ."

C ornplim ént! — k iá ltja  a  rendező.
Franczia négyes!!! — ccchozzák 

kórusban a  gyermekek és szaladnak „an- 
gazsírozui."

„Kézcsók" -  zárja  be a négyest!
— követelik a „gavallérok" és vezé
nyelve is le tt

C sá rd á s t! — parancsolja a  rendező. 
É s  a húr csak úgy zeng. „ C sá rd á s t! i . . 
kivilágos-kiviradtig" kiabálja egy hét 
éves gyerek — és úgy is lett. A korány 
már rég felébredt., a nap már az égen 
mosolyog, és a gyerm eksereg mulat, mu
lat. — Végre valahára eloszoltak.

A  gyermekek haza mennek és kime
rülve vetik m agokat oda, hova lehet.

Búcsúzzunk mi is innét el szives 
olvasóim, és kisérjük csak szemmel a 
„báli tudósítást,"  de ne keressük azt, a 
„báli h írek" közt, hanem majd úgy ta 
pasztalati úton az életben.

Különben o tt gyülekeznek össze a 
papák a kaszinó elő tt, menjünk csak 
oda hallgassuk csak őket, hisz másról 
úgy sem beszélhetnek, mint a napi ese
ményről.

— B arátom  ! — szól az egyik apa
— csodálom, hogy G ábor a fiával nem 
volt a tegnapi bálon.

— Ej hát nem tudod, hogy miért ?
— Egy szót sem hallottam .
—  H á t képzeld el, a fia tegnap 

estefelé egész kétségbeesetten rohant iró- 
szobájába, hogy hát a kis Gyulának 
cylinderje van és neki nincs, pedig neki 
okvetlen szüksége vau rá. És mivel az 
apa nem engedelmeskedett e szerény k í
vánalomnak, dörmögni kezdett a fiú és 
szitkozódott a  „kodis világ" ellen. Az

Margit az ifjúra tek in te tese perezben 
halálsápadtság futá be előbb örömet áruló 
arczáf, s tagjai reszketni kezdtek, ajkai meg 
görcsösen vonaglottak.

A férj gyors hajtást parancsolt, hogy a 
baj mihamarabb megszüntethető legyen.

Margit képtelen volt a fogatról ki
szállni, úgy kellett leemelni ötét, — s a 
helyett, hogy a vig nászlakomán jelen lehetett 
volna, ágyban feküdve, orvosok társaságában 
tölté a napot, kik azonban a bajt csak meg
lepetésből származó idegességnek cODsta- 
tálták.

Másnap már jobban volt Margit, ne
gyedik napon már együtt sétáltak az ut- 
czákou.

Azon fogat, mely Margit fogatával 
majdnem összeütödött, Békey Aladár fogatja 
volt, a benne ülő ilju pedig B ékey  A la d á r  
ki midőn, atyja lakába ért, fájó panaszokban 
tört ki. Elpanaszlá, hogy ü Margit nógatá
sára ment a harezba, mert az o ly lelkesedve 
beszólt a függetlenségről és önállóságról, 
hogy az bármely népszónok beszédének is 
beillett volna. () reá is hatással volt e beszéd 
s elment a harezba a/on tudatban, hogy 
ha a sors megengedi visszajöttél, fáradal
mait egy kedves nő oldala mellett piheni k i; 
kit ő oly nagyon, az imádásig szeret, s ki 
hogy szerette öt, szavaiból és irányában ta 
nusitott viseletéből szentül következtette.

Most, kedves atyám, mikor karomat 
elvesztém a cselekvő képességre, mikor hosz 
szu bujdosón és nélkülözés után, nevem 
megtagadása mellet', szülőföldemet viszont
látom, fájdalmaimat tetőzi az, hogy legszen
tebb érzelmem, szerelmem, melyet c hosszú

apa erre dühbe jött és végig páholta a 
fiút. E rre ez dühében kirohaut a házból 
és még most sem tért vissza.

llátják szives olvasóim a gyermek- 
bál használ ? ! — De nézzük tovább. — 
Az évek múlnak s benne a megkezdett 
regény fejlődik. Annácska halványul és 
— hervad. A zt mondták az ismerősei, 
hogy : fonnyad a szegény. Pedig ez csak 
látszat volt. Az apát öli a szégyen, az 
anyát kino/za a bú, — és a gúnyo
lódó szomszédok Annácskáról azt dalolták, 
hogy: Álla a keserves any a !

Azután dördül a pisztoly és — meg
hal Gyula, locscsannak a habok — el- 
tün Annácska. — — — —

A szerenadozó tacskó pedig tanulás 
helyet, kis rímeket farag „hűtlen" ked
vesének.

Í m e  a  „ m o d e r n "  f e r d e  n e v e l é s  e t e d  

m e n y e i .

I j j .  J nng Ferenci.

Különfélék.
% .lankovieli Aurél főispán ur ö mél

tósága csütörtökön utazott e! Bajáról. Néhány 
napot Budapesten tölt, majd a holnap Sza
badkán tartandó közig, bizottság ülésén fog 
elnökölni, azután pedig Szenczy Győző fögymn. 
igazgató társaságában kirándulást tesz Zircre, 
esetleg Pannonhalmára, onnan pedig Balaton- 
Füredre megy.

-  Tanítónő választást tart a rom. 
katli. iskolaszék f. hó 5-én Borényi Dániel 
apát-plébános úr hivatalos helyiségében.

O  Zenés mise. Ritka műélvezetben 
részesült, a múlt, vasárnap a Ferencz-rendiek 
templomában a 11 órai mise ájlatos közön
sége. A mise alatt A Maga Géza, a nemzeti 
színház zenekarának elsőrendű tagja, ország 
szerte ismert zeneszerző földink játszott gor
donkán, M éri Béla ur pedig, kit bár művészi 
pályájának úgyszólván kezdetén áll még, a 
főváros közönsége és sajtója nem egyszer 
elismerően méltatott, az orgonát kezelte. Kö
zönségünk isméii már e művészeket, s igy 
felesleges róluk részletesen szólni. Négy pont 
leit előadva, köztük Állaga urnák egy be
tétje is. Kiváló dicsérettel kell még megem
lékeznünk E c k e r t  Berta kisasszonyról. Már 
több ízben s mindig megújuló élvezettel 
volt szerencsénk a kisasszony szép csengésű 
s nngyterjedelmü hangját hallhatni. Hozzá 
tehetjük még, hogy az általa énekelt két d il 
előadása a lehető legszabatosabb volt, s ezzel 
csak az igazság követelményének teszünk 
eleget, s úgy hiszsziik neki, valamint a fent 
említett uraknak is méltán fejezhetjük ki a 
jelenvolt áhitatos közönség köszönetét a nyúj
tott nemes élvezetért. Múlt szerdán miut 
sajnálattal értesülünk ez alkalommal utoljára 
— ismét volt zenés mise Állaga és Méri 
urak közreműködésével.

P árbaj. Hétfőn reggeli 7 órakor 
T. J. városi hivatalnok és L. S. közös had
seregbeli hadnagy között kardpárbaj volt, 
mely mindkettő megkarczolásával végződött. 
A párbaj indító oka korcsmái összekoccanás 
volt.

távoliét alatt is híven megőriztem, ápoltam, 
hajótörést szenvedett; midőn azt látom, hogy 
esküvel és tettel erősített szerelme nem igaz 
szerelem volt. Fájdalmaim kezdik az elvisel- 
hetetlcnscg jellegét ölteni. Kezd bennem 
azon gondolat túlsúlyra emelkedni, hogy az 
élet számomra felesleges teher, hogy az az 
én boldogtalanságomat rejti magában, — hogy 
énekem szakítani kell az élettel: mert egye
düli életczélom, Margit birhatása immár illu- 
soriussá vált . . . Jobb lesz uekem jó atyám 
ott, lenn a sírban pihenni, legalább nem ér
zem a gyötrő fájdalmakat, melyek keblemet 
megemésztéssel fenyegetik: inkább rövid szen
vedés, s azonnali halál, mint hosszú, gyötrő 
fájdulom s bizonyos halál V

Aladárnak eme szavai alatt könyek 
peregtek arczáról. — Szavai a legnagyobb fáj
dalmakat árulták e l ; s hasztalan volt 
szülőinek minden vigasztalása, őt mindig 
inkább sütet képzelün k környezték.

— Ki az, ki boldogságomat elrabolta V 
Kiért Margit szavát, esküjét megszegte V 
kérdő fuldokló hangon Aladár.

-  Konigsbcrg (iyula, — feleié az apa.
Villámgyorsan ugrott fel helyéről Ala

dár, s szemei forogtak üregeikben, ajka 
tajlékzotl a dühtől e szavak hallatára, — és 
örült módjára futkosott le-fel a szobában.

- Miért lettél oly ingerült kedves 
Aladárom e névre; miért hagyod magad 
örült gondolatoktól elragadtatni V kérdő siró 
hangon az édes anya, ki a futkosót karjai 
közé zárta.

A föld és pokol kínja összpontosult 
keblemben e szóra jó anyám . . . Az, ki 
megcsonkítana idegemet, ki egy szurony 
harcznál csapását épen reám irányzó, mely

— A „bajai Ifjúsági-egylet" áltat
e folyó évi augusztushó 11. napján a polgári- 
lövöldében rendezendő tánozczal egybekötött 
n y á r i in u 1 a t s á g r a van szerencsénk 
a n. é. közönséget tisztelettel meghívni. Kez
dete d. u. 7*5 órakor. Belépti dij : előre váltva 
szemőlycnkiut 80 kr a pénztárnál 1 Irt csa
lád jegy, (négy személyre) előre váltva, 1 frt 
00 kr, a pénztárnál 2 frt. Jegyek előre vált
hatók : Drescher Gyula, lteich Farkas fiai 
és Tausig Adolf urak kereskedésében. Te
kintve, hogy ezen vigalom anyagi eredménye 
az egylet könyvtárának gyarapítására lesz 
fordítandó, kérjük becses pártolását. Kiváló 
tisztelettel Baján, 1883. évben a rendező-bi
zottság.

— Arvaház Baján. Drescher Ede pol
gármester úr ismét egy nemes eszme meg
testesítésén fáradozik: az elhagyott vagyon- 
nélküli árvák számára árvabázat akar léte
síteni, és miután az árvatár e czélra nuír 
mintegy -IO.(MH) forinttal rendelkezik, a tár
gyalásokat már meg is indította, hogy ezen 
emberbaráti, üdvös intézet minél előbb léte
síti essék.

5«; Sebeibner Gyula rendőrlökapi- 
tány e hó 1-én négy heti szabadságra mén- 
vén, távollétében Scultéty János fogja a fő- 
kapitányi teendőket teljesíteni.

* Alma-vásárlók figyelmébe ajánljuk 
Szakáll József jankováczi birtokos úr gyü
mölcseit. A legkitűnőbb válfajokból, mintegy 
százezer alma fog elárusittatni.

* T ü zm id ö ri szabályzat. A városi 
tanács tűzrendészeti szempontból szabályren
deletet alkotott, mely a jövő havi közgyűlé
sen fog tárgyalás alá kerülni.

X A llayiinld-ntc/.ában épült Weisz- 
féle háznak azon kiszögelléseit, melyek sza
bályellenesen, a helyszíni jegyzőkönyvben fog
lalt feltételek figyelmen kívül hagyásával 
épültek, mi állal a járdából jelentékeny rész 
foglaltatott el, a városi tanács a tegnapi na
pon hozott egyhangú határozatával lerom
bolni rendelte.

— Az országos színészet! tanoda
jövő tanfolyamára jelentkezők beiratására f. 
év szeptember hó 3. 4. 5-ik napja tűzetik 
ki és pedig naponkint délután 3 órától 5 
óráig. A fölvételi vizsga tartatik szeptember 
tj-ik napján, d. u 3 órától az intézet helyisé
gében. Az intézet, helyisége Bpest Kerepesi-ut 
nemz. színházi bérház III. cm. 18-ik ajtó. 
Ismételve megjegyezte.ik, hogy akik az uj 
szervezet iránt tájékozást óhajtanak, fordul
janak szóval vagy Írásban az orsz. sziuészeti 
tanoda titkárához, ki is az uj alapszabályo* 
kát készséggel megküldi. írásbeli megkere
séseknél a név, czim, lakhely és utolsó posta 
tisztán és olvashatóig kiírandó. Az orsz. 
sziuészeti tanoda igazgatósága.

O  A bajai polgári-lövöldében az. 
1883. évi juliushó 2i»-iki lövészet alkalmával 
490 lövés történt It'5 egységgel, ezek között 
volt 1 szeg, 5 négyes, 18 hármas, 44 kettős 
és 28 egyes kör. Szeget lő tt: Klenantz János
1, négyeseket lőttek : Babocs Béla 1, Farkas 
József szabadkai 1, Klenantz János 1, Koller 
Hugó 1, l’eske Károly 1, hármasokat lőttek: 
Cserba Fercncz 6, Koller Hugó 4, Klenantz. 
János 2, Lemberger Ernő 2, Szutrély Lipót
2, Itadány Kálmán I, Somogyi Emil 1.

IJJ Tál vy utazása Paristól Saraarkan- 
dig, a czime az uj műnek, mely miut a Ré-

karomnt érte, s az béna lón, ■— az, igen 
az, még boldogságomat is ketté törte. Az 
rabolta el életem boldogságát, ki mint oszt
rák alezredes engem nyomorékká tett! . . . 
Hatalmas ég I Magyarok Istene sújtsd villá
moddal agyon azt, ki magyar létére, hazájá
nak elnyomatását elősegítő egyénuek lesz 
nejévé más boldogtalanitására ! . . .

. . . Nem ! . . . én nem vagyok bol
dogtalan ! kezdé előbbi pld. gmatikájából 
a szelídségbe és nyugodtságba térve. — Én 
boldog vagyok, — mert Margit nem lön 
enyém: szó és esküszegővel boldog életit 
élni nem lehet ! Áldom Istenemet, hogy igy 
gondoskodott rólam . . .

Aladár megnyugodott sorsában.

Mintegy két évvel a történtek utáni 
Edelenyi palotája előtt egy mi fogat Alit 
meg, s belőle egy gyászruhába öltözött nő 
szállott ki.

A nő arczán a fájdalom vonásai mély 
barázdákat vágtak, s szemei homályosak vol
tuk ; szóval o/. egész lényen észrevehető volt 
a benső, mély fajdalom.

E nő Edelényi Margit volt, ki mint 
özvegy tért víbszo, vagyontalanul atyja házá
hoz ; mert férjét árulásért, a mely bizonyo
san Edelényi megmentése volt, törvényszék 
elé álliták, s a k derített tények miatt íóbe- 
lö vetés re és vagyonának eikoboztatására Ítél
tetett.

Margitnak a mimézis általi meghoszul- 
tatásával, Aladár teljes sntisfactiót nyert.

így bűnhődött nz, ki esküjét megszegte.



vai testvérek kiadúbfibau megjelenő „Világ- 
liirU utazások könyvtáráénak iimnár har
madik nagy- munkája legközelebb indult meg 
és melynek első három füzetét mi is vettük. 
A mü előfizetési ára egész évre (26 füzet) 
ü frt, félévre 13 füzet 4 frt. Egy füzet ára 
csak 30 kr.

t  A folyó évi juiushó 8-tól 21 -ig helyben 
elhaltak jegyzéke, név, családi-állapot, állás, foglal ko
ssá*, kor, vallás, halálok, (kérnem) szerint városrész 
és ntezánként feltüntetve : Ti haj Katalinnak jelenleg 
férjezett Uvizel .lánosnénak Katalin n. (törvénytelen) 
uy. H é. r. k. nih. tüdőlobban, homokv. hétház-u. ; 
Kvála Klára hajadon szolgálónak M.,.sa a. (törvény
telen) gy. h. r. k juh. ránggörcsökhen, Istvánm. 
hungász-u.; Sándor József csizuiadiamcsternek neje, 
sz. Iaszta Kutaan, 02 é. r k nih. gyomorfák bán- 
lielv. Szt.-Antal-u.; Orosánszky Krzsébet hajadon 
mosónőnek Feroncz n. (törvénytelen) gy. 4 h. r. k. 
nih. ránggörcsökhen, bclv. lámpa-u.

A közönség köréből*
Tekintetes Szerkesztő úr I

Kecses lapja múlt számában Váits Ncp. János 
őr, volt laskafalvui gazdász, úgy au csak li. lapjának 
2 hét előtti számában özv. Váitsné öngyilkossági kí
sérletéről szóló s általam írott hirt alaptalannak je
lenti ki, s felhi, hogy a mennyiben szelíd lelkűidé
ben kétkednék, kérdezzem meg jólmrútait.

Nekem Váits őr személye, lelkülete, anyjávali 
jé vagy rósz bánásmódja iráut tudakozódni, sem időm 
sem kedvem nincsen, s igy nyilatkozatára adott jelen 
válaszom csakis c lap tekintélyében és közleményem 
alaposságának kimutatásában kulminál-

Kijelentcm tehát Váits Nép. János, volt lus- 
kafalvai gazdász útnak, hogy az igazságot nem illik 
furkós bottal keresni, s hogy édes anyja öngyilkos- 
sági kísérletét közvetlen tudomásból merítve irtani 
meg, a tett indokát pedig több szavahihető egyén 
elbeszélése folytan, s legvégül, hogy Önnel, bármit 
Írasson vagy mondjon, szóba állni nem fogok.

Maradván a lek. szorkosztő innak
Kaján, 1883 évi augusztus 8-an

kész szolgája 
O r viszi (jer Kálm án.

A névleges vadászegycsftlet a tagok körében 
történt egyenetlenség következtében nem oszlott fel, 
hanem elpárolgott, pedig évek óta a tugok dijai és 
befolyt bírságokról számadás nem adatott. Miután 
minden volt tagnak joga van a számadásokat meg
kívánni, a nyilvánosság terén felhívom azon urakat, 
kik az egyesületet képviselni magukat jogosultaknak 
hiszik, hogy 8 nap alatt a volt tagokat gyűlésre 
összehívni, leszámolni szíveskedjenek, mert külöubeu 
törvényes utón logom azt követelni.*

E g y  va d á sz.
* Jövőre hozzászólunk. Szork.
£  rovat alatt a közérdekkel összefüggő köz

lemények díjtalanul, beküldő felelősége indlctt kö
zültetnek. Szerk.)

Csarnok.
Pária az ostrom alatt.

„Gazette de llongrie- után.

E közlemény „La comtesse Laura" 
czimü érdekes regényből vun merítve. Semmi 
nagyítás -nincs benne ; a szerző szemtanún) 
volt mindennek mit elbeszél. A kormány ren
deletére az ostrom előtt roppant mennyiségű 
szarvasmarha és juh hajtatott össze a Bou- 
loguebnu és a Jardin d' acclimationbau. Két 
különböző politikai párthoz tartozó, de a 
haza üdvéért egyformán lelkesülő férfiú neve 
fűződik ezen óriási vállalathoz : Párisi az 
esetleges ostromra elégséges élelemmel fel
szerelni. Oly mivelet voit ez, melyhez hason
lót, tekintve Fruncziaország akkori válságos 
helyzetét, a történelem alig tud felmutatni. 
Nagy mennyiségű élelmiszereket összehal
mozva és úgy a lakosságban a meggyőződést 
élesztve, hogy Paris nem leszen kiéheztet
hető : ez által a győzelmeiben elbizakodott 
porosz hadseregnek épen nem reménylett el
lenállást készitendettek elő, ha más körülmé
nyek uem lépnek közbe. M. Clemcnt Duvcr- 
iioíh a földmivelés- és kereskedelem minisz
ter, az utolsó a császárné kormányzósága 
alatt, ritka tevékenységgel kezdette meg 
Paris élelmezésének fontos müvét. M. Magúin, 
a nemzeti védelmi kormány tagja, lángoló 
bonszerelmének megfelelő ernyődet len buzga
lommal folytatta Ciement megkezdett művét. 
Mindkettő az események nyomása alatt cso
dákat miveit és Páris elévülbetlen hálával 
tartozik nekik. De mit érnek a legbölcsebb 
intézkedések, a legerélyesb törekvések, mi
dőn arról van szó : két millió embert hóna
pokon át táplálni?! Csodákat miveitek, de 
még az sem volt elég. Csakhamar észrevet
ték, hogy a lehetetlent kellene lehetővé 
tenni.

Páris vidéke elpusztitlatott; innen sem
mit sem remélhettek. Az élelmezésnek tehát 
az egész ostrom ulutt csakis arra kellett 
szorítkoznia, a mi az ostromzárlat megkez
dése napján Parisba volt. Élelmiszerek szapo
rításáról vugy újak beszerzéséről szó sem 
lehetett.

Az élelmiszerek némelyikéből, minő a 
ezukor, kávé, rizs, bor, jelentékeny készlet 
volt a városban, úgy hogy élég lett volna 
az ostrom végéig és pedig jelentékenyebb ár 
nélkül. De egészen másként állta dolog egyébb 
élelmiszerekkel, különösen a két legszüksé- 
gesb czikkel: a bús és kenyérrel.

Az első napoktól kezdve szükségessé 
vált, az élelmiszereknek, legkivált a húsnak 
megbatározott átlagok szerint való arányos 
kiosztása; és ha ez mindjárt kezdettől fogva 
szigorú rcudöri ellenőrzés mellett történik, 
nem fordullak volna elő legott az első per- 
ezekben nagymérvű sikkasztások. A kormány 
kizúrólago.-. tulajdonosa az. élelmezésre szánt 
marhának, e/t a mészárosoknak a náluk ve
vők rangja és száma szerint osztá ki. Így 
osztatott ki minden reggel í>0»> ökör ósdim 
juh, miután leváguttuk, a meghatározott 
arányban az állami ügynök ellenőrzése mel
lett. Azonbau daczára a látsiő'aóos uagy

számnak, úgy tapasztalták, hogy mégis ke
vés. Szigorúan megtiltntott 50 grammnál 
többet adni egy személynek. Ezen végtelen 
kicsiny mennyiségre lön a hús adag leszál
lítva gazdagnak úgy mint szegénynek. Nem
zetőrök ügyeltek a mészárszékekben e ren
dé I et vég re h aj t ására.

A hús szaporításáról kellett mindenek 
felett gondoskodni a világtól elzárt és ön
magára utált roppant város táplálására. Ok
tóber Tikétól kezdve, a földmivelés- és 
kereskedelmi miniszter egy rendeleté szerint 
minden héten háromszor, hétfőn, szerdán és 
pénteken uz élelmezésre szánt lovak elárusi- 
tása c/.éljábúl vásár tartatott. Piszkos üzér
kedés  ̂ és csalás megakadályozása végett a 
kormány fenntartotta magának a jogot, az 
állatorvosok által meghatároztatui a jó álla
potban levő, egészséges lovakat és azokat 
mérsékelt áron az élelmezésre elsajátítani.

A lovak után jöttek az öszvérek, a 
melyeknél nemcsak az árt, de már az adagot 
is megkellett állapítani, hogy okként a leg
fontosabb élelmi czikk forrása ki ne merítés 
sók, mindenki meglévőn győződve, hogy a nép 
bátorsága csakis éhség által leérni megtörhető; 
s igy a székben vágható, élelemre alkalmas 
minden nemű búsra -— mely a marhahúst 
némileg helyettesítheti, — a kormány ma
gára vállalta a felelősséget, a hús megvásár
lását, elárusitását, árát és szétosztását ille
tőleg.

Egyébb élelmiszerekre vonatkozólag, 
melyek inkább fény űzési czikkek, az akkori 
napilapok igen érdekes adatokat közölnek. 
Nevezetesen egy, október közepén megjelent 
számban következők voltak olvashatók :

„A/, ostrom előtt egy közönséges jó 
minőségű lúd ára volt 0—7 frank ; most 29 — 
30 frank; szép tyúk azelőtt 3—4  frank ; 
most 15—20 frank. Egy pár igen közönséges 
tyúk 28 és egy pár galamb 12 frankon 
kelt el.

„Pulyka a legritkább árúczikk volt; 
piaczon nem is volt kapható. Egy éleimi- 
szerárusnál e sorok Írója látott egy pulykát 
55 frankon eladni, mely rendes időben 10 - 
12 frankot ér.

„A házinyulak, ámbár Párisbau igen 
elterjedlek, mégis roppant áruk volt, láttunk 
egy párért 36 frankot adni; rendes ára 6 — 
7 frank. Az ostrom alatti folyó ár 28 
frank volt.

„A besózott, füstölt busók árfelettiek 
voltak, csak némely kereskedőnél és itt is 
csak izlelöül volt kapható. Igaz a tüstölt 
sonka kilója 16 frank, a lyoni kolbászé 32 
frank ; amannál a rendes ár 2 frauk 50 ceu. 
ennél 8 frank volt.

„A besó/.ott busókból névszerint az 
ausztráliai csak néhány napig volt látható 
a kirakatban, de az élelmezés körül való 
égető gond gyorsan eltávolította onnan. Ki
lója 8 frankon adatott e l ; inig egy amerikai 
társulat, mely e kereskedelmi czikket ki
akarta aknázni az ostrom előtt 1 frank 
20 ceu. alig talált vevőt.

„A tengeri halakról, hogy Párisba ne 
érkezzenek, gondoskodott a hurkus ; a szajnai 
halak meg nem voltak képesek amazok hiányát 
pótolni sem minőség, sem mennyiségre.

„Egy szép ponty, mely közönségesen 
2—3 frank, most 20—30 frankon kelt el. 
Sült hal, melyet a munkás 1 frank 25 cen. 
fizetett vasárnaponként, most 4—5—6 frank 
és még több, a szerint, a mily mennyiségben 
volt található a csarnokokban.

„A besózott bal sem nyújtott bő élelmi 
forrást. Néhány nap alatt az egész készlet 
mesés ár mellett felemésztetett. Egy besózott 
száraz tőkehal 2 frank, egy hering 2 frank 
50 cen. volt.

„A főzelék ára is tetemesen emelkedett. 
Egy véka burgonya, mely a háború előtt 1 
frank volt, most 6 frank és napról-napra több.

„A tojás mennyisége sem felelt meg a 
fogyasztó sokaságnak, és a tyuk, mely azokat 
tojta, valóságos „arany tojása" tyuk volt. 
Ilat frank volt tuczatja a gyümölcs árusoknál 
akkor, mikor még a raktárakban száz meg 
százezer volt felhalmozva. Ebből kulcsolhatni 
mily nagyra emelkedett a tojás ára az ostrom 
tartama alatt.

„A kertészek friss főzelékért rendkívüli 
árakat kértek. Egy fej káposzta 2 frank, 
egy karfiól 2 frank 50 cen., egy csomag 
sárgarépa 2 frank 50 cen.

„Nem akarom végtelenig folytatni a 
példákat, melyek daczára történeti érdekes
ségüknek, kilárasztbatnák az olvasót. Az 
illető czikk következőleg fejezi be: száraz 
gyümölcs nincs több a raktárakban : szőlő, 
füge, dió mind eltűnt; csak száraz szilva 
maradt, 80 cent. fontja.

„A rizs, kávé és a les pates alimeutai- 
rés (tészta félék) sohasem emelkedtek nagy 
arra és ép azért eléggé inog nem becsül
hető élelmi czikket képeztek az ostromlott 
lakósságuál.

„A tüzelőanyag, mint a faszén kezdet
től fogva 50 kilogrammos zsákkal 22—23 
frank volt.

„Átlag véve, úgy az élelmiszer mint a 
tüzelőanyag rendes ára az ostrom alatt az 
ötszörösre emelkedett

„Az itt elönduttokból önként érthető, 
hogy a szegényebb osztálynak sokat kellett 
nélkülöznie.

„Sütökemonczék állíttattak fel a nép 
számára és minden városnegyedben élelmi 
szerek osztatlak ki mindenkinek, ki a pol
gármestertől engedélyező jegyet mutatott elő" 
Közel háromszázezer ember tápláltatott igy 
sz ostrom egy idejében.

A munka, az ipar legtöbb ágában szü
netelvén, a szegények száma természetesen 
nöttön-nött.

A vagyonosabb, kényelem s jóléthez 
szokott, nélkülözést nem ismerő osztályra 
még érzékenyebben hatott ezen nyomasztó 
állapot, de panasz nélkül, sőt mondhatom 
tapasztalásból, jó kedvvel tűrte. A győzelem 
reménye mindent megkönnyíteti.

„És mit evett a lakós-ág ez osztálya ?“ 
kérdezik ismételve azoktól, kik az ostromban 
részt vettek. „Igaz, hogy patkáuyhust ettek ?u 
„üli Istenein igaz hát" — Jelelik — „és 
senkinek sem jutott eszébe e fölött panasz
kodni. Tudja az egész világ, hogy Párisban 
minden a divatnak van alávetve ; és azokra, 
kik ez iránt tudakozódnak, meglepő tán, 
hogy nem szegények — (hisz ezeket az ál
lam lápláltu) — liánéin a vagyonos, sőt gaz 
dagok ették a patkáuyhust."

Egy népszerű vendéglős kitűnő étket 
talált fel sampanyer borban megfőtt pat- 
kányhusból.

És hogy bebizonyítsam, miszerint Pá
risban akkor is, mikor az ellen kiéheztetni
akarja,, találnak módot jól élni, reprod iikál-
juk egy lakoma étlapját, nHelynek lii telessé-
géről (! sorok ii■ója kezesifedik. M. Besma-
rés a Hi-ik ke 'ölet polgiár mestere volt (
lakomém több más nevezet*‘s személyiséggel1

Menü. (Étlap.) 
Lóhús-leves kölessel.

Relé vés (Középétke k.)
Nyárson sült kutyamáj.
Macskahátgerinez szeletek, Sauce 

mayonnaise.
Entrces. (Elöétkek.)

Vál- és vesepecsenye parázson sült ku
tyából, .Sauce tornaié

Ál acsk a a pró lék go m búval.
Kulya-kotlet cukorborsóval.
Patkáuy ragout á la Róbert.

Rols. (Sültek)
Kutyuc/.omb apró patkányokkal gar- 

nirozva.
Saladé d’ escarolle.

Légumes. (Főzelékek.)
Begónia léhvel

Tesz tások.
Szölőkalács léhvel és lóvelővel.

Csemege, bor.
Az inyenczekre bízzuk az idézett étlap 

ízlésességét megítélni: mi megelégszünk az 
igazság egyszerű elmondásával és annak is
métlésével, hogy e furcsa étlap ellen senki 
sem panaszkodott, vele senki sem tüntetett. 
Csak a kenyér képezte a közfigyelem, némi
leg a közaggodalom tárgyát; mivelhogy az 
nemcsak nem volt elég, de még kinézésére 
is a kenyérhez épen nem hasonlított.

Oh az az ostromkenyér! Eltörülhetlcn 
emlék Páris évkönyveiben! Vájjon miből 
volt készitve ? Bizonyosan valami tápláld 
anyagból, minthogy a nép, mely azt ette, 
folyton jól érezte magát. Színe majd zöld, 
majd kék, szinben oly változatos, hogy mi
dőn e sorok Írója Parisból ostrom után tá
vozva fehér kenyeret pillantott meg, uem 
hitt szemeinek.

Kezdetben ugyanis megengedte a kor
mány a pékeknek kétféle, t. i. közönséges 
és fehér kenyeret sütni. De midőn lisztkész
letük elfogyott és az államhoz a gabona 
egyedüli letéteményeséhez voltak kénytelen
nek folyamodni, ez, miután saját malmaiban 
Őröltette a gabonát, megtiltotta nekik a lisz
tet kiválogatni vagy osztályozni, nehogy ez 
úton a nyilvános élelmezésre kevesebb jusson. 
E percztól fogva gazdag, szegény, egynemű 
kenyérre volt utalva, mely valóban méltó, 
hogy történeti nevezetesség maradjon, miu
tán benne minden gabonanem ; búza, rozs, 
árpa és valószínűleg sok miudenféle más 
heterogén elem oly természetellenesen volt 
összekeverve.

M aison.

Közgazdaság.
B u d a p e s ti  értékdözsde. (K  o r  i t z 

A n t a l  és t á r s a  bank- és váltó-ház 
jelentése.) Budapest, jul. 27.

A z üzlctielenség c héten sem szűnt 
meg a tőzsde jellemző vonása lenni kü
lönösen az első napokban, midőn még 
gyenge irányzattal is párosult, melyet a 
cholera terjedéséről érkezett hirek kel
tettek. Utóbb azonban szilárdabb irány
zat ju to tt érvényre, melynek indoka a 
suezi csatorna ügyében beállott fordu
la tra  és a kedvező aratási jelentések ve
zetendő vissza. A  suezi csatorna ügye 
m ár-m ár oly fejlődést vett, hogy azt 
kellett hinni, miszerint a (Jladstone kor
mány bukását fogja előidézni : de az an
gol kormányelnök az ország közvéleménye 
elő tt meghajolva egyszerűen kijelentette, 
hogy a suezi csatorna-társulat elnökével 
m egkötött egyezményt nem terjeszti a 
parlam ent elé és ezzel az ügy cl volt 
intézve.

A  termés eredményével is kezdenek 
m egbarátkozni, m ert bár kétségtelen, hogy 
nem olyan az, mint tavaly, de mégis á l
talában középesnek mondható és minden
esetre elég bőséges arra , hogy kivitelre 
is jusson belőle.

Ezen indokok kelte tték  fel a ked
vező tőzsdehaugulatot a hét második fe
lében és ezzel egyidejűleg a forgalom is 
élénkült, bár összeségébeu az még igen 
jelentéktelen maradt. Állampapírok és 
járadékok szilárd irányzatot k öve tte ., 
sorsjegyek keresettek voltak. A  helyi p*- 
aczou némely iparvállalati részvények iránt 
m utatkozott érdeklődés. Végeredményként 
állíthatjuk , hogy a tőzsdehét magosabb á r
folyamokkal szilárdul zárul.

A  inult heti és mai árfolyamok közti 
különbséget k itünteti az aianti tá b láza t:

jul 20. jul. 27.
m agy. hitelrészvény. 291.— 295-20
oszt. 292.50 295.20
4*/0-os •nagy. aranyjár 88-35 88.80
0°/„-os inagy. aranyjár
&Vos 80.80
oszt. 11nagy. állam vasút 322-75 321.50

Ieszám. bank 89.— 89-25
díj sorsjegy 115.75 115 50

tiszai sorsjegy 110-25 109-90
cs. kir . arany 505 5G7
Napoleon’dor 9 49 9-52
váltó 1iondonra 120.05 120.05

.  i’árisra 47 45 47.45
„ Berlinre 58.50 58 50

AZ ELSŐ OS. KIRU U  N A G Ö Z I I A  J  Ó Z  A SÍ T Á R S U L A T  
pástii- és szem élyszállító  hajóinak

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

R o s t  a-h aj ó k :
Hnjárul G'nlne/.rn szerdán pénteken és vasárnap.

reggel 0 órakor.
linjnról /.imnnyhn hétfőn, kedden, csütörtökön éa 

szombaton 0 órakor reggel. 
Kojaiol Kudnpeslre mindennap 4 órakor reggel.

S zem e ly s z á l l i  tó-hajó k :
II h jóról llmln|»CHlri': n a p o n k in t  délbe 12 

órakor.
Hnjóról Mohácsra naponta esti 8 órakor.

ilzlcti tudósítás.
Kaján, 1883. juliua 27.én

Búza u j ................................... 9.95
Zab ó ................................... 5.50
Á r p a ................................... 5.75
Rozs u j ................................... 7 . -
Kukoricza.............................. 6*-“-
Az árak 1 (K) kilogr. után.

Felelős szerkesztő: Főmunkatárs:
Csorlia Ferenc. (Ír. Devich László.

É r t e s í t é s .
V an szerencsém a n. é. közönséget 

tisztelettel értesíteni, hogy vaskereskedé
semet, az azt 12 év óta vezető és a 
cégjegyzéssel eddig is megbízott fiamnak, 
SCHLESINGER GYULA urnák 
adtam át.

K érem azon bizalmat, raelylyel a 
mai napig engem megtisztelni szíveske
dett, fiamra átruházni, mely után vagyok 

kiváló tisztelettel 
Schlesinger M. L.

Vonatkozva fenti körlevélre van sze
rencsém a n. é. közönségnek szives tudom á
sára  hozni, hogy atyám nak „Schlesinger 
M. L e z é g  ala tt fenállott vaskereske
dését átvettem  és azt

Schlesinger Gyula
kereskedelmileg bejegyzett ezég a la tt foly
tatn i fogom.

Kérem a u. é. közönséget, m iszerint 
az atáym  irán t tanúsított bizalommal en
gem is k itüntetn i szíveskedjék.

Baján, 1883 juliushó 27.
Kiváló tisztelettel

Schlesinger Gyula.

RÖSER MIKLÓS
iskolai értesítése.

Nyilvános polgári é s  kereskedelmi 
iskolám  Budapest, U jvilág-utcza 23. 
szám. az iskolai év szeptember 1-én 
veszi kezdetét. A  növendékek felvétele 
augusztus 20  tó i naponta délelőtt 9 — 12-ig 
és délétán 3 — 5 óráig eszközölhető. In 
tézetem et 30 év óta sajá t erőmből ta r
tom fenn, és már 9 0 0 0  növendéke volt 
eddig. Polgári iskolámban a keres
kedelmi pályára képesittetnek az ifjak. 
K ereskedelmi iskolám egyenjogú a 
kereskedelm i akadémiával s n ö 
vendékei jogosultak a katonai egy 
évi Önkéntes! szolgálatra. \  ne
veld intézet ezentúl HOscr J á 
nos tanár vezetése alatt áll.

Programmok k ívánatra  ingyen.
Kóser Miklós,



______ . „ . I K l I S M l l l i i B ® *
íyoratatvánj ok 25 °,'0-al olcsóbban kószittctnck,

mint bárhol

Nánay Lajos
i t o v n  v v o m i i J i

Baján, „Bódog** tér, Sclieibucr-féle ház, 
elválta! mindennemű

önálló munkák, röpiratok, táblázatok, 
körlevelek,

esketési-, eljegyzési- és névjegyek, 
váltók, meghatalmazások és kötelezvények, 

számlák, gyászjelentések,
falragaszok, árjegyzékek 

és részvények
pontos és ízléses elkészítését a leg ju tánjosahh árak mellett. 

U gyan itt kapható mindennemű

i i ű ü f á f ?  &  «
ügyvédek és községek részére

'á

zz
d

I;
Ül Wo /•>

lugtisztábli égvényes

legjobb Asztali-és iiditb ital,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gégo hajuknál, 

gyomor-és liólyag hurutnál.

ÉDECSEK (az emésztés elősegítésére).
MattOllí Henrik, Karlsliatlban iCsehország).

p- ű||) 6DTJAHR HÖLLEH
Első budapesti Trieur, rnstalemez és gazdasági gépgyár 

a M a r g  i t h i d k ö z e 1 é b e n.
A jánlják s z o l i d  s z e r k e z e t  ii és ja v íto tt gyártm ányukat m ű t :

W
a£ís«f" f-s,

**

m-
V/

I

W i c fcs e é s T “ r s
€8. kir. Mali. pénzszekreny-gyárosok.

Béo», B U D A P E S T ,  Prága.
F ió k -rak tá r: Budapest, sugárút 2. sz. (Fronciére palota), 

ajánlják az ism ert s kitűnő gyártm ányú tííííinentesés betörés elleni biztos

P C l Z - l l K K l t l T I Í T p
kézJszekrényeit, másolósajtóit és 111 fi zárjait

a  legnagyobb választékban a legjutányosabb árakon.
K épes árjegyzék k ívánatra  ingyen és bérmentve küldetik.

Ml, Minden félreértén kikerülése végett kérjük n n. é. közön
ségét ezégönket. mely m ár több mint 2 0  év óta fennáll. a hason, de sok
kal később keletkezett (W iese TIVADAR és T ársa) ezéggel össze nem 
téveszteni.

Trieurök gazdaság’ sz á m á ra :
.Járgány-cséplőgépek,
Szelclő rosták,
Kukoricza morzsolok,
Szecska vágók,
Borsajtók.

K ü lön legességek  m almok sz á 
mára :

D upla malmok,
Malom trieurliengerck,
Gabona osztályzó-hcngerek,
K opta tó  gépek,

__ ___ Árjeg y zék ek  kívánatra ingyen  és bérmentve.

D ara választó gépek,
T arárok , D ctachcrők.

Malom alkatrészek  u. m int:
T rans missiók,
Szijkerckck.

R osta lem ezek :
Cséplőgép rosták,
L iszthenger sziták,
K optató  lemezek,
R áspoly lemezek, 
s. t. b.

B R O C i L E  J O f i M I
gép- és  rostalemcz-gyára

B I T  l a  U  I j T  ü t  r i l  g y á r : U t ls i i  v ó o z i- iit . 
^  ®  ^  ^  -■  l i n k  t a r :  v á c z i - k ö r ú t  0 8 .

A ján lja  minden gazdasági kiállításon 
k itün te te tt szabadalmazott

l i á n n á * )  <kl i  é l t e i
közönség os és aczól ekéket

cséplőgép-lemezszitákat M
l  ,|  és niindcn egyéb g a zd a sá g i (m ) 
l gépeket.

g j  1 r i e u r - ] c 1 1
váltható  szitákkal.

, Gabona tisztitó-rostákat.
Tengeri-mórzsolókat. . . , *■ «

*a*r __ \ w á -- gozesoplo es jaiganyeseplokhoz
Lyukasztott és hasított, lemezeket, •. 
m alm ok, m elieaxeli és leelin i- I,

k a i czélokra J
Továbbá e téren a legujabbat:

S C H M JJ3  H .  s z a b a d a lm a z o t t  n e m z e t i  rostát ,
188Ü. augusztus H-á» 17,V,7 sz. alatt zzab.dalm.ZTa mint egyedüli jogosított gyártói. Nagysága : 4.     é, 4" tóleo, súlya 60 kiló ára 66 írt S z ?

A r j e - H ,  O ó l a e f c  l a l ^ A n n t r . .  . . . .  g . .  I . í , ™ . . - . . , .  égj)
ügynökség és raktár B a j á n :  U ronx  Henrik és tárnánál lőut.m, 273. szám. *33

Nyomatott JS’ánay Bajos könyvnyomdájában Baján.


