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A leányiskolák fejlesztése.
III.

l(a  már az intézet felad Írásának 
és felszerelésének költségei is aggodalomra 
adnak okot, mit mondjunk akkor anna/c 
évi lentartásáról ? !

Előttünk áll a gymnasium ! A fel
állítás költségeit csak kinyögte és el
feledte a város, de a fentartás költségei 
óvröl-óvre oly nyomasztók voltak, hegy 
nemcsak a hatóság tett meg mindent 
avégre, hogy gymnasiumunkat az állam 
átvegye, hanem a tanárok is minden 
lehetőt elkövettek e czélból, csakhogy 
azon szégyen- és kinteljes helyzettől 
szabaduljanak, mely őket fizetéseik ren
detlen kiszolgáltatása és csekély volta 
miatt állandóan aggasztotta.

Jó  lesz ezt meggondolni és komo
lyan számba venni mindig, midőn valami 
nagyobb szabású tanintézetet akar a 
város újból szervezni, — hogy t. i. nem 
elég őzt jelenleg létesíteni, ham m évről 
évre fenn is kell tartani, mert azok 
a tanerők nem elégszenek ám meg 
szép ígéretekkel s nem laknak jól szép 
beszédekkel, hanem pontos és megfelelő 
fizetést is igényelnek.

S mibe kerülne egy 4 osztályú 
polgári leányiskola évi fentartása ? !

Szükség lenne : Igazgatóra, 4 tan
erőre és legalább egy hittanárra, aki 
t. i. mint a növendékek többségének 
hitoktatója az intézetben rendesen órá
kat adna. A többi növendék, amennyi
ben f. i. kisebb számú lévén, illetékes 
lelkésze úgy kívánná, akár oz intézetben, 
akár azon kívül vehetné hittani óráit.

H a a tanerők díjazását pl. a meg
felelő kereskedelmi iskola tanerőinek 
díjazásával párhuzamban számítjuk, az 
igazgató díjazása és lakbére volna 1400 
frt, a négy nőtanáié per 700 frt díja
zás és 200 frt lakbérrel 3600 frt, a 
rendes hitoktató tisztelet dija 200 frt, 
a többi-é 100 frt, összesen a tanerők 
díjazása 5300 f r t , — mihez járulna

T Á R C S A .
Fehér-liegységi vadvirágok.

(Két nép-mese)
B. BÜTTLER L1NÁTÓL.

I.
A fonó asszony.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy asszony, aki a férjét nagyon szerette, 
de a fonást meg, azt szeretni épensóggel nem 
szerette.

Egyszer csak feltűnt ez a férjének, aki 
azt mondja neki:

— Miként van az majoránnám, hogy 
én téged sohase látlak a guzsalynál ? Tán 
biz' te nem szeretsz fonni?

— óh, galambom, férjein, dehogy nem! 
úgy szeretek én fonni, hogy ha az egész 
világ jegenyefája mind guzsaly lenne s az 
egész világ kendere mind rajta lenne, én 
még azt is mind Icfonnám tisztára egy haj 
szálnyi szálig. De hát mire fonjak most, 
mikor nincsen orsóm V

Erre a férfi rögtön elment a vásárra, 
s hogy kedvét keresse az asszonynak, hozott 
onnan huszonnégy orsót.

Az asszonynak mit volt mit tenni, 
nagy nehezen valahogy telefont egy orsót, 
de a többihez aztán hozzá se nyúlt.

Egy este amint a férfi hazajött a mun
kából és feleségét megint a meleg kemeneze 
mellett találta csak úgy üldögélve, -  meg 
nem állta, hogy ne szóljon:

— Mondjad csak majoránnám, hogy 
Van az, hogy a többi asszony már jóformán 
tnind meg fonta a kenderét és innet-tova 
már a szövéshez is kószUlődn-k, — én meg 
téged sohase látlak fonni.

— Persze, hogy nem látsz, mert már
pince mirv íouuom, imiuku prsum telt; vau.

200 f r t : a fűtés és világításra, 300 
f r t : iskolaszolgának, 200 f r t : évi javí
tás és tisztogatásra, 200 f r t : iroda 
költség és taneszközök beszerzésére ,
3 —400 frt a különböző kézimunkák 
tanítására, 100 frt előre nem látott 
kiadásokra, — ami ö s s z e s e n  ismét
1 3 — 1400 Jrtot tesz ki, — s így az 
évi kiadás egy ily nngyobbszabásu ön
álló intézetnél legalább 6600— 7000 
irto t tenni ki.

Feltéve, meg nem engedve, hogy 
ennek felét az állam átvenné , (mit 
azonbun mi alig hisszünk mindaddig, 
mig e tekintetben bevégzett ténynyel 
nem állunk szemben,) a városnak évi 
terhe mégis 3000 -  3500 f r t  lenne, 
s ugyanennyit az állam tenne folt óvá 
mindenesetre annak kikötése mellett, hogy 
az intézet vezetését magának fentartja.

Ds hát hihető-e, hogy nz állam 
3000 3500 irtot áldozzon e czélra
évenkint, vagy pedig, hogy a kiadást 
nz állam mind átveszi, ha a város csak 
7 - 800 írttal járul is az évi költsé 
gekhez? I

Vannak, kik ezt hiszik, talán van 
is alapja jámbor hiedelmüknek ; mi 

azouban kénytelenek vagyunk őszintén 
és nyíltan kimondani, hogy nem rin
gatjuk magunkat ezen optimismusban! 
llogy miért nem , rögtön indokolni 
fogjuk.

Haján állított az állam tanítóké- 
pezdét, mi évenkint legalább 12 ezer 
forintjába kerül az államnak; á1 vette 
a gymnasiumot, mi által ismét lega
lább 16 20 ezer írttal apaszt o 'ta  a
város évi kiadásait; segélyezi a kereske
delmi iskolát, mi ismét lényeges áldó 
zat az állam részéről, emellett százez
reket költött az állam a Duna part szag
gatásainak fékezésére s legújabban ide 
hozta a vasutat, minek ismét a zákány- 
dombovári vasúttal való összekapcsolása 
terveztetik. Ha figyelembe veszszük, hogy 
az államháztartásban évenkint 30 35
millió deficit szerepel, s hogy 1867

Nézz csak ide galambom I — s ezzel az 
asszony odament, a nagy hantbárhoz, kiemelte 
belőle azt az egy tele orsót és felmutatta 
férjének 1 — No, lásd, itt az egyik telefont 
orsó; — aztán megint belenyúlt a bambái ba 
és megiut kivette belőle ugyauazt az orsót, 
és újra felmutatta; — itt meg a harmadik ; 
— a negyedik; — ötödik; — hatodik! — 
és ilyen módon huszonnégyszer mutatta fel 
az egyetlen egy tele orsót. — Látod, hogy 
már nem fonhatok többet, mig ezt le nem 
motólálom ? Igen, de mi haszna, ha nincs 
motólám.

— Miért nem szóltál mindjárt majo
ránnám ? Hisz én csináltam volna neked már 
régen motó'át. Úgy is, most amint hazafelé 
jöttem, a temetö-gnrádban egy ákácz-fának 
még meg is vizsgáltam az ágad, mert úgy 
látszott, hogy épen motólának való. Megyek 
is és elhozom ebben a nyomban.

— Ne menj, lelkem férjem, ne menj! 
Késón van már arra, hogy a temető felé 
já r j ; a holdvilág most úgyis épen odasüt, 
és kihúzza a sírból a bűnben halt lelkeket. 
Még utóbb neked is megjelenne valami.

— Ej, haj I félek is én 1
A férfi el is ment, de az asszony nagy 

sebtiben b pedöt borított magára s a kerte
ken át előre futott a temetőbe, úgy hogy 
mire a férje lassan ballagva odaért, már ö 
akkor nem messze a garádtól, elbújt egy ma
gas sir mellé.

Amint a férfi elkezdte vizsgálgatni uz 
ákácz-fa ágait, válogatni a motólának legal
kalmasabbat, akkor az asszony egyszerre 
fölemelkedik a magas fÜ közül, mintha csak 
a holdvilág huzuá ki a sírból és megszólalt 
a lepedő alatt, kisértetes tompa hangon: 
„II a m o t ó l á t  c s i n á l s z :  m é g 
h a  1 s z lu

Megrettent a férfi, csakhogy le nem 
esett, de a feleségére gondolt és csak váló 
gáttá odébb az ágakat.

„U g l u p t ó l u t  c s i u á l s z j  m e g 

óta tizenkétezermillió adósságot csinált 
az állam , még a legelfogultabb is kény
telen bevallani, miszerint Haja város 
oly figyelembe és jóindulatba részesült 
a kormány részéről, minővel kevés város 
dicsekedhetik, s melyekre a magas kor 
mány mindenkor mé tán hivatkozhatik.

Hogy ezeken felül még most pol
gári leányiskolát is adjon az állam 
városunknak, ismerve az állam deficzites 
pénzügyi helyzetét, mi alig hiszszük, 
s bár mennyire óhajtanok is, alig re
méljük. Tartunk tőle, hogy a kormány
nyal megkezdett tárgyalások nekünk 
fognak igazat szolgáltatni, s az esemé
nyek mellettünk fognak bizonyítani.

Épen ezért sokkal helyesebbnek és 
gvakorlatiabbnak tartjuk, ha az igények 
kissé leszállitta ínak, s ha a polgári 
leányiskola felállítása nem külön és ön
állóan, hanem igenis az elemi leányisko
lával kapcsolatban terveztetik.

Ez esetben ugyanis elesik mindenek 
előtt az igazgatói fizetés, teljesen elesik 
a 800 frt lakdij a 4 tanítónőnél, vala
mint a 300 frt fizetés a szolgának. E 
mellett megtakarítható lenne 100 frt az 
iiodaköltségeknél, s a többi czimen is 
lényeges megtakarítást lehetne eszközö'- 
ni Sőt a tanerők díjazása is lényegesen 
kevesebbe jön igy, mert az iskolanénék 
miután közös háztartásuk van és ruhá
zatuk sem kerül annyiba, mint másoké, 
évi 300 frt díjazás mellett szívesen ta 
nítanak, mennyivel más megfelelő tanéi ő 
ki nem jöhet.

S ha it t még alábbszállitjuk az igé
nyeket úgy, hogy az I. és II. osztály 
egy tanteremben a III és IV . osztály 
szintén együtt nyerjen oktatást, akkor 
a tanerők díjazása mindössze is évi 
600 frtba kerülne, mihez járulna fűtés 
és világításra 100 frt, javítás és tiszto
gatásra 100 frt, taneszközökre és iroda- 
sz rekre 100 frt, különböző kézimunkák 
tanítására 200 frt, előre nem látott 
kiadásokra 50 frt. — így az évi költ
ségvetés mindössze is 1000 — 1100 irtot

h a l s z ! "  kiáltott megint az asszony a 
lepedő alól. Ekkor már a férfi majd szörnyet 
halt, de azért még erősen fogta az ákácz- 
fa-ágat; hanem mikor aztán akisértet köze 
ledui kezdett felé és harmadszor is elkiáltotta 
magát: „Ha motólát csinálsz: meghalszI" 
— akkor már úgy futásnak eredt., hogy vissza 
se nézett hazáig.

I)e az asszony a kerteken át még ha
marább hazaért s mikor a férje még egész 
rémülten belépett a konyhába, akkor ó 
már ott ült a kemeneze előtt és javában 
fütött.

— No, hál' istennek, csakhogy már 
lesz motólám! Majd fouhatok hát megint 
kedvemre, — ezzel fogadta férjét.

De az megkövette szépen a feleségét, 
hogy ne haragudjék, de nem csinálhat neki 
motólát. mert a temetőben igy és igy járt.

— Óh, lelkem, édes jó férjem! ha igy 
van a dolog, dehogy kell nekem motólu I 
Hisz inkább sohase fonjak én egy szálat sem, 
minthogy te meghalj! Nem, nem! égjen el 
inkább minden orsóra, minden fonalam, — 
csak te maradj meg nekem !

Ezzel az asszony minden orsót össze
szedett s nz égő kemenezébe dobta; férje 
pedig megölelte, megcsókolta, úgy köszönte 
az <> kedves majoránnájának, hogy az nem 
fog többé fonni, és neki nem kell motólá. 
csinálni.

11.

Az asszony-munka.
Hát volt egyszer egy szegény házaspárt 

A fétfi télcn-nyáron minden istenadta nap 
fát vágott az erdőben, mig az asszony azalatt 
otthon Bütött-főzött, font-szőtt, varrt, mosott 
és a kis gyermekeket, borjut meg a malaczot 
gondozta. L>e a férje azért még is egyre 
veszekedett vele; veszekedett ha jött, vesze
kedett ha ment, veszekedett estétől reggelig. 
Mindig csak azt hajtotta, hogy ó mennyit 
dolgozik künn az erdőn, mig u felesége csak 
lustálkodik odahaza,

tenne ki, mely összeg a föntebb kimuta
tott évi 6 6 0 0 - 7000 írttal szeiubeu oly 
csekélység, hogy az évi költségvetésben 
ennek fedezetéről könnyen lehetne gon
doskodni.

De taláu a 4 osztálynak két tan
teremben elhelyezése nem fog többeknél 
helyesléssel találkozni!? Ez, természete
sen, oz iz és és felfogás dolga! Hogy 
jobb és helyesebb volna 4 tanteremről 
gondoskodni, magunk is elismerjük ; de 
hál nem jobb és helyesebb volna-e pl. 
a fiúiskolát is egészeu uj helyiségben 
elhelyezni ?! Ha it t számolni kell a vá
ros szegénységével, s évtizedekig megkell 
elégedni az/.al, hogy istállókból és ka
szárnyából átalakított helyiségben vau
nak fiúiskolá nk elhelyezve: taláu itt elég 
is volna jelenleg két tantermet épiteüi, s 
ha majd évtizedek múlva a város ked
vezőbb pénzügyi helyzetben lesz, akkor 
újból meglehetne az intézetet két uj tan
teremmel bővíteni.

De a számok szóljanak helyettünk !
Köztudomású, hogy az iskolanéDéic 

felső leányiskoláját évenkint 15 — 25 
látogatja, mig az V. és VI. osztályban 
együttvéve 70 - 8 0  tanuló szokott lenni. 
Tegyük fel, hogy a polgáriskola I. és
II. osztályába szintén 70 -  80 iratkozik, 
(pedig ez nem lesz, mert sok megelég
szik azzal, ha az V. és VI. osztályt a 
felső népiskolával együtt elvégezheti,) ez 
még mindig megfér egy tanteremben, — 
a tantár gyak legtöbbje szintén oly ter
mészettel b ir , hogy váltakozva lehet azt 
az egymást követő években mindkét 
osztálylyal tanítani. Ugyanezt mondhat
juk a III. és IV . osztályról is, melyek 
bizonyára még kevesebb növendéket fog
nának számlálni; mert igaz ugyan, hogy 
Baján 3 —400 leányka van a 12 16
év között, de az is tagadhatlan, hogy a 
legtöbbnél alig várják , miszerint ez is 
kolaköteles kort túlhaladja , s azonnal 
kifogják őket az iskolából, részint hogy 
a háztartásnál használják őket, részint 
pedig, hogy otthon a gazdasszonykodásra

— De ha én lustálkodnám, ki végezué 
hát el akkor az én munkámat ? — kérdé 
egyszer a szegéuy asszony, mikor már nem 
hallgathat'a tovább szó nélkül az örökös 
zsörtölödést.

— A te munkádat ? — mordult vissza 
férje. — Ej, h a ! bizony nagy munka: asszony
munka! Hisz én a te egész napi munkádat 
egy óra alatt elvégzem.

— No, jó, — szólt erre a felesége, — 
holnap hát elmegyek én az erdőre, fát fűré
szelni, te meg maradj itthon s végezd el az 
én dolgomat.

A favágó örömmel egyezett bele. No 
egyszer hát 6 is jól kipihenheti magát; lega 
lább egy nap heverhet úgy, mint ahogy a 
felesége mindennap szokott.

Reggel a nő vette a fejszét, de előbb 
elmondta férjének, hogy itt a teknóben vau 
a kovász, majd dagassza be s aztán süssöu 
belőle kenyeret; a köpülóben van a tejföl, 
azt küpülje össze vajnak; a malaczot etesse 
meg, de vigyázzon rá, hogy el ne fusson »  
udvarból; a borjúnak is vessen néha szénát, 
de esik apródoukint, mert ha sokat ad neki 
egyszerre, csak megfujja és nem eszi meg; 
de mindenek fölött azt kötötte a lelkére, 
hogy a kis pályás gyermekre ott a bölcsőben 
jól vigyázzon, s hu az sírni fog, csöndesen 
ringassa el A többi dolgot aztán elvégzi még 
5, ha este hazajön az erdőből.

No, bizony, — gondolta & favágó mikor 
a felesége elment, — asszony munka: semmi 
haszna ! piszmogás az egész, én elvégzem azt 
mindjárt egyszerre mind, s estig még kihever 
hetem magam kedvemre!

Ezzel elment, a bor jut a nyakába vette 
s felvitte a pallósra, ott oda kötötte egy 
szaiufához, a széna közé, hogy egyék a meny
nyit akar, ö bizo.iy nem ’ogja azzal tölteni 
az időt, mint az asszony, hogy apródoukint 
vesse neki a szénát.

A/tán lement, megfogta a malaczot, 
erős zsinórra kölüttv s cuuek a másik vegét



gyakorlatilag rávezessék a leánykákat, 
mert ma már mindig többen és többen 
jutnak annak belátására, hogy a házi
asság, munkaszeretet és igénytelenség 
legjobb és 1 cg biztosi) hozományai a leá
nyoknak, mig ezek hiánya reájuk is, 
leendő családjukra is igen veszedelmes.

Aki ezzel számolt, s aki a családi 
viszonyokat csak kissé is megfigyelte, 
tudni fogja, hogy a polgári iskola leg
több 1 0 0 - 1 20 növendékre számíthat a 
legjobb esetben; ha pedig m ndö.-sze is 
eunyinek vau ily iskolára szüksége, akkor 
két tanteremben is ellehet azokat lega'ább 
addig helyezni, mig Baja városa idővel 
oly kedvezőbb pénzügyi helyzettel lóg 
dicsekedhetni, miszerint a további költe
kezést is raegbirja Ha pénz lesz, újból 
lehet valamit tenni, addig pedig eléged
jünk in g a kevesebbel, elégedjünk meg 
azzal, ha az iskolanénék iskoláját a 
telsorolt 4  tanteremmel kibövitjük, s ha 
a polgári leányiskola vezetésére ott még 
két tanerőt beállítunk.

Ennyit megteheiünk az állam segé
lye nélkül is, -  mig egy vagyobbszerü 
külön tanintézet szervezése akkor is 
óriási áldozatokat követelne, ha G -  7000 
frt évi fentartás fedezékének telét az 
állam magára vállalná /

Még ekkor is 3500 frtot kellene a 
városnak fedezni, mig emigy évi 1100 
frt igényeltefnék mindössze.

A számok itt mindennél hangos- 
sabban beszélnek!

Jludapesti kiállítási hírek.
A ki az országos kiállítás területén ma

napság szertenéz, arra e nagy nemzeti 
vállalat a levés legutolsó stádiumából kibon
takozó óriási mű benyomását fogja tenni. 
Az első pillantás azonnal meggyőzi a szem
lélőt arról, hogy itt nem lehet többé sző 
olyan alkotásról , a melynek talán még 
nincsenek végleg kiforrott formái, hanem 
ig nis olyant ól, amely bizton és szép sikert 
jósolva törekszik a végbefejezés felé. Festőileg 
tarkít és változatos az a kép, a melyet a 
kiállítás területe a rajta levő száznál több 
épülettel és parkszerű virányaival nyújt. 
Olyan az, mintha valamennyi kor építkezési 
sti'je találkát adott volna egymásnak e he
lyen. A kelet és a nyűgöt, a class'cus és a 
barokizlés, a renaissance és byzanczi stil 
formái mindmegaunyian képviselvék e te
lepen.

A nagy iparpalota, a renaissance e 
gyönyörű remeke, immár teljesen elkészült 
és belsejében serényen folyik már a kiállítási 
tárgyak felállítása és berendezése. A tanszer
épület is be van már teljesen fejezve; impo
záns méretű faépület ez, melynek homlokzatán 
szép graphit-rajz díszeleg ; a bölcselet és a 
mennyiségtan két géniuszát ábrázolja e rajz, 
miket a tudományok segédszerszámai kör
nyékeznek : gyönyörű jelképezése e csarnok 
hivatásának, a csarnokban magában a pae- 
dagogia bő kincsei számtalan ládában vannak

a saját jobb lábához erősítette, — igy lega- 
ább mindig szem előtt lesz s nem kell utáuna 
nézni, ha nem futott-e el ?

A bölcső rács közé is erős zsinórt 
űzött s annak végét szintén a saját bal
láb, tra kötötte; hogyha a gyermek sima, 
ne kelljen neki mindjárt oda menni s elrin
gathassa messzibbről is. A köpülőt pedig 
a tejföllel felkötötte a hátára, azt ő vissza
felé, — az egyik kezével is összeküpüli, mig 
úgy unakkor a másik kezével egész rendeseit 
be fogja dagasztani a kenyértésztát a sütő 
teknöben.

így elkészülódve — hozzáfogott a do
loghoz : a malaczot őrizte, a bölcsőt ringatta, 
a tejfölt köpülte és a kenyeret dagasztotta.

Mindent egyszerre elvégzett, — dicsérte 
önmagát, — egy óra alatt annyit fogok dől 
gozni mint amivel az asszony egy egész 
nap is elpiszmogDa, és estig még alszom is 
egy sort.

I)e akkor a borjú fenn a padláson már 
jól tele ette magát s megszomjazva, amint 
víz után bőgve, kihajlott a padlásnyiláson, 
kiesett a a kötélen függve hánykolódott a 
a levegőben. A malacz pedig megijedve, 
neki iramodott az ajtónak s kifelé futva, a 
zsinóron maga után rángatta a favágót, ki 
vissza akarta tartani a malaczot s akkor 
a másik zsinórt is, azt, melynek vége a 
bölcső rácsba volt fűzve, úgy megrántotta, 
hogy a bölcső felborult s a kis gyermek: 
kieseti a földre. Ekkor ijedten kapott a síró 
gv. rn ek után, de amint lehajolt, a tejföl mind 
kiömlött a hátára kötött köpü'öből s mi
kor a másik kezével a köpülőt ragadta 
ineg, lerántotta a sütöteknőt s a kifordult 
kenyér tészta mind a kis gyermekre ese tt; 
*■' alatt a mnlncznak is eloldódzott a zsinórja 
b viSityi szaladta világnak.

És igy csakugyan egy óra sem telt el 
'•gészen a a favágó már készen volt mindennel, 
inért u kis gyermek halva volt, a borjú 

a malacz elfutva, a icjfol kiőntv«;

egymásra halmozva, várva a rendező kézre, 
mely remélhetőleg nem lóg sokáig késni 
munkája megkezdésével.

Á házi ipar-csarnokban már rendezik 
a szólófülkéket, a melyek a parasztlakások 
bútorzatát és belső berendezését fogják nem
zetiségek szerint beosztva feltüntetni. A lá
togató e fülkékben oly gazdag néprajzi 
gyűjteményt fog találni, a mely hazánk nép
szokásait minden könyvnél világosabban fogja 
előtte feltárni.

a  mezőgazdasági csarnokban a mag- 
gyűjtemények csoportosítása már megkezdő
dött és mondhatjuk, hogy hazánk mezőgaz
dasága e csarnokban oly meglepő nagyszerű
séggel lesz képviselve, mely alkalmas arra, 
hogy a külföld legnagyobb tiszteletét vívja 
ki mezőgazdáink számára. Egyébiránt már 
maga az épület előkelő sly je és iz'ésteljea 
csínja is jelzi a mezőgazdaság fontosságát 
hazánk ra nézve; a csarnok ugyanis egyike a 
világ legnagyobb és legszebb fuépületeinek és 
egyúttal fenyes bizonyítéka annak, hogy 
faanyagból is lehet monumentális épületet 
emelni.

E csarnok közelében szép kis kertészet 
latba ó, mely a kiállítás legérdekesebb rész
leteihez számítható. Z chy Fereucz gróf és 
a királyi v.nczellérkép.-zde faiskoláiból kike
rült gyümölcsfák láthatók benne, melyek 
nem bö termőképességük, sem gyümölcseik 
sajátságos volta miatt tűnnek fel, hanem 
saját alakjuk miatt, mely mathematikui pon
tossággal a királyi pár nevének kezdőbetűit, 
hazánk czimerét stb. ábrázolja. Még érdeke 
sebb látványt fog e kis kerti telep nyújtani, 
lm majd a fákat üde és gazdag lombozat 
fogja elborítani.

A pénzügyminisztérium csarnokában 
rendezés alatt vannak már a szakcsoportok 
gyűjteményei, u. in. a dohánytermelés, a 
bányászat és kohászat, a pénzverés gyűjte
ményes kiállításai; ugyanennyire haladt a 
munka már a közlekedésügyi minisztérium 
pavilonjában is. amely a vasutak és folyam
szabályozások szelvényeit és mintáit, továbbá 
a fiumei kir. tengerészeti hatóság gyűjtemé
nyeit tartalmazza.

A horvát paVillon, — szép kétemeletes 
épület, karcsú toronynyal és szláv szabású 
nyílt verendákkal — legközelebb lóg elké
szülni ; Horvátország kulturális állapotának 
hü és kimerítő képét fogja benne a közönség 
feltalá'ni ; 1200 nál több kiállító jelentkezel t 
e csarnok számára, úgy hogy az épület-1 
jóval nagyobbra kell készíteni, mintsem ere
detileg tervezve volt.

A Duna-gözbajózási-társulat gőzhajóinak 
modelljeit, az ó budai hajógyár készítményét 
állítja ki egy külön j>aVillonban, a melynek 
tőszomszédságában látható a Ganz-féle vns- 
öntö-gyár csarnoka is; ez a csarnok csinos 
miniaturképe a Ganz gyár budai épületének, 
a melyben e vilógezég a maga nagyhírű wag- 
gon kerekeit és elektrotechnikai gyártmá 
nyait készíti.

A keleti pavillon byzanczy kupoláival, 
farácsozatával, szépen ivezett oszlopsoraival 
a festői keletnek egy idevarázsolt töredé
keként mutatkozik ; csarnokaiban nagyban 
folyik már az egyes osztályok berendezése, 
különösen a szerb és bolgár osztályé.

11a még megemlítjük, hogy az erdé
szeti pavillon nagyhatású fakéreg-burkolatá- 
val, a műcsarnok a maga gazdag majolika 
diszitésével, a királyi pavillon és a hangver
senyterem szintén teljesen elkészültek, úgy

a kenyér tészta kidőlve, — s ö mindezt egy 
óra alatt végezte el I

Ekkor ijedtében se tett, se vett, csak 
kifutott a házból s a kert végében folyó 
kis patakba befeküdt, s ott várta, hogy mikor 
jön haza a felesége.

Az asszony nem is soká állta meg, 
hogy ne jöjjön megnézni kisgyermekét, de 
amint a házba lépett, rémülten látta ott a 
felfordulást! Rögtön a még nyöszörgő gyer
meket kereste ki a tészta alól, megtisztogatta, 
megetette; hitta a férjét is, de az nem volt 
sehol, felfutott aztán a padlásra, behúzta a 
borjút, onnan leszaladt a kertbe s ott megta
lálta a répa közt furkáló malaczot; de akkor 
hall valakit keservesen jajgatni a patakban. 
Oda siet, hát látja, hogy a férje fekszik ott 
a bokáig érő vízben.

— Óh, az istenért, mi lelt? — kiált 
ije dten a szegény asszony.

-- Hagyj békén, ne bánts, -- nyögött 
az, hogy a felesége szivét még jobban elér- 
zékenyitse, — már én úgyis meghaltam. Meg
öltem magamat.

— De hát az istenért, miért? — sirt 
a szegény asszony.

— Mert minden elveszett, hát hadd 
vesszek el én is, - -  jajgatott a favágó.

— Dehogy veszett el minden : hisz 
még te megvagy és a gyermek, addig semmi 
sem veszett el. A mi kárunk esett, majd 
dolgozunk, s azt kipótoljuk lassan. Csak 
gyere be, gyere, mert a gyermek is egye
dül van.

S h szegény asszony felhúzta férjét a 
patakból s bevezette a szobába.

— Hej, édes feleségem, — szólt benn 
a favágó, — most már látom, hoc,y nem az 
a legnehezebb inunk i. amihez erő, de az, 
amihez ügyesség és türelem kell.

ezzel megközelítő képét adtuk a kiállítási 
terület mostani állapotának. A hivatott té
nyezők a megnyitás határidejének közeledté
vel kettőzött buzgóságot fejtenek ki, hogy a 
kiállítás a kellő időben egy minden izébea 
teljesen befejezett egészként adatbassék át n 
közönség szemléletének.

Különfélék.
)( A húsvéti szent napok alkalmából 

boldog ünneplést kívánunk.
)( Liitinovits Gábor, városunk ér

demdús képviselője a húsvéti ünnepeket Ka
locsán tö lti, igy tisztelőinek sajnálatára 
Hajára ezúttal nem jöhet. Úgy értesültünk 
azonban, hogy szeretett képviselőnk május 
hó clcjcu, midőn a baja-szabadkai szárny- 
vasút végleg átudatik az állumtiak, látogatási 
teend körünkben. Ezeu nagyon örüllléuk, 
mert módjában lenne meggyőződni azon 
lendületről, mely szép jövőnk egyik biztosí
tékát képezi, érijük vasúti forgalmunkat , 
hisz ezen vasút létesítésé egyúttal az ö lier- 
vudhuilau érdeme.

0  Odry Lehel hírneves földiuk, a 
bécsi udvari operában márczius 27. fejezte be 
vendégszereplését. Salamon királyt énekelte 
a Sába királynőjében. A bécsi lapok ez al
kalommal is dicsérettel uuak a magyar mű
vészetről. Haugjáuak lágyságát, melegségét, 
rokonszenves voltát emelik ki és mint a VV. 
Alig. Ztg írja, Odry éneke üdítő hatással van 
a hallgatóra. Játék tekiutetében is megfelelt 
a várakozásoknak és a közönség zajosan táp 
solta egész estén át.

Ü LJból csőd. Müller János földbirto
kos , kinek vagyoni helyzetét mindenki a 
legreudezettebbuek tudta, kinek szorgalmát, 
takarékos életmódját sokan még gáncsolták 
is, fizetésképtelen lett. Az eset legmélyebb 
megdöbbenést okozta, lázas izgatottságba ej
tette a várost, úgy vidéket,s a fáma 3 —4 száz
ezer for.nt passiváról beszél. Úgy hírlik, hogy 
Müller János csődöt kért april 1-én a sza
badkai kir. törvényszéknél, mely kétségtele 
nül azt meg is nyitja. Pilaszanovits Lajos 
bukása óta ily izgalmat még nem állott ki a 
város, s mondhatjuk, hogy megrendült hitel 
viszonyainkat az i y eset csaknem megdönti. 
Mi lehet ezen szomorú esetnek oka, igen 
sokfélekép találgatják. — Tudósítónk említi, 
hogy Müller János e f. év márc/ius hó köze
pén fele vagyonát nejére Íratta át. Müller 
János vagyonára a csőd megnyittatott. Csőd- 
biztosul Orsai Vilmos kir. törvényszéki bíró. 
Tömcggonduok Dr. Bruck Samu ügyvéd.

— Felöl vasas. Gr ó f  V i I m os tanár, 
az ifjúsági-egylet helyiségében f. hó !)-én este 
8 órakor „Arany és Alcliymiu" czimen fel
olvasást fog tartani. Belépti dij nincsen.

©  Hymcn. ll'j. M i o v á c z  , l m r e  
e napokban jegyezte el Vitztum Ágoston 
polgáriársunk kedves leányát, M a l i i  d-ot.

* Tűz volt april hó 1-én éjfélutén 1 
óra tájt a Homok városrészben. A tűz M.
S. nádfedelü házában ütött ki, s rövid idő 
alatt mindkét szomszédja lángban állott s 
nem sok hiányzott, hogy a 4 ik házba is 
bele nem kapott. — Mint bennünket érte
sítenek a ttiz keletkezésének oka — a nem
telen bosszú. Már a télen többször kísér lették 
meg M. S. szentjánosi vendéglőjét felgyúj
tani, de az illetők mindig idejekorán észre
vették, s megakadályozták. Most, mint lát
juk, M. S.-nak a homok városrészben fekvő 
házát szemelték ki áldozatul, csak hogy 
ezáltal nemcsak annak, hanem még két másik 
polgártársnak a háza is a lángok martalékává 
lett.

-- Aradi Gcrö kitünően szervezett 
színtársulata uem ma, hanem szombaton, 
april 18-án kezdi meg működését Haján.

A sziutársulat elsőrendű tagjai: Erdélyi Ma
rietta, operetté primadonna, Bácskai Jtilcsa, kolo- 
ratur és népsziurnöénekesnfl, Hatvaniné, subrette 
énekesnő, Follinusné, drámai primadonna, Bodrogi 
i ina, naiv szemle, Bodrogjáé, konrkóné, Somogyi- 
ne, drámai anya szereplő, Litzenmayer Poldi, táu- 
ezosné és subrette szereplő, Litzenninycr Szidi tán- 
ezosnő és szende szereplő. Yáradiué subrette szen
de. — Kápolnai Béla tenorszóló, operetteénekes, 
Somogyi Károly liősszerc'mes, Gyöngyi Izsó bonvi- 
vant, társalgási és operette-tenorbuno énekes, Vá* 
radi Józsel népszínmű- és operette-barit- nénekes, 
Borosz Lajos opt-rette-bassbnffóénckes és kedélyes 
apaszei-epekre, Sajó Endre Ivraiszerelmes, Demidor 
Imre jellemhős szerepekre, follagi Antal naturhnrs- 
knmikus. Hatvani Károly burleszkkotnikus, ezen
kívül nyolc/, kai dalos és nyolez knrdalosné ; —- a 
zeneknrszemélyzet nyolez személyből áll. — A 
színpadi díszletek mind újonnan festett ós változatos 
11 egész kortinából all és több mellék diszitményből. 
— I jdnnságok : Gasparone, Olivette lakodalma , 
Eleven ördög, Abuttassan operettek. Arany em
ber, Darviuisták, Vasgyáros, Kölcsön kért feleség, 
Táltovéten, Vihar után, Protekczió, Sabinnők elrab
lása, Nőemanczipaczió, vígjátékok és színművek. Bú
zavirág, Vén kupecz, Árendás zsidó, Magdolna, Hten 
keze, Ezres bankó, v'udgulamb, népszínművek.

— Tánc/,tanítás. N eu  m a n n  M ór 
előnyösen ismert budapesti táncztmiitó e Ló
11-én kezdi meg működését a „Nemzeti szál
lodádban. Ajánljuk őt a táticzkedvelő fiatal
ság pártfogásába.

«« Lopás. A városi rendőrség kipuha
tolta, hogy Lenkóczi Iikity Fái, Fekete Já
nos és Gyurity Mária bajai Inkósok Mohácsról 
lisztet, húst, szalonnát loptak. A házkutatás 
eredményre vezetett, tettesek beismerték, hogy 
egy mohácsi ember házánál a kamrát felfe- 
szitve, az ott talált élelmi szereket ellopták. 
Fekete János két évvel ezelőtt telepedett meg 
Baján. Jó lenne, ha a letelepülök előéletét a 
ívndőraég nyomozná, s korlátozná ezátal, 
hogy rovott előéletű egyének itt meghúzzák 
magukat.

* Áthelyezés. Antunovits József bács- 
M'inu&i kir. körjegyzőt a/, igazságügy minisz

ter a sokkal nagyobb forgalmú apatini kir. 
közjegyzői állásra helyezte át.

é f  A hétfőn végbemouendő i p n r- 
t e s t ü l e t i  v á l a s z t á s o k  alkalma 
val a következő kijelölések történtek, u. u i.: 
E l u ö k o e k :  Piutér Ferenc/,, Hello r Já
nos, Laforsch János. Az i p a r t e s t ü l e t  
e l ö l j á r ó s á g i  t a g j a i u l :  Fran • 
keuberger Ferencz, Drescher Lajos, Leopold 
János, Neudenbach Péter, Schmidt Márton, 
Kóbelruusch Tóbiás, Taug Gábor, ltepka Mi
hály. Vagncr Antal, Pinterits György, Fcllner 
József, Bauor Jakab, Beyer Károly, Orbach 
Sándor, Haska Nándor, Szalay István, Vam- 
tsek János, Pintér Ferencz, Lnforsch János, 
Hellcr János. A s z á m v i z s g á l ó  b i 
z o t t s á g  t a g j a i u l ;  Fcllner József, 
Vanitsek Mátyás , Beyer Adolf, Horváth 
János.

Vettük a „Gomlü/.ö‘‘ 28. számát és 
örvendve tapasztaljuk, hogy e jelesen szer
kesztett lap munkatársainak köre egyre tá 
gul. A jelen számban ismét két jeles írónk 
müvével találkozunk; uz egyik Beniczkyné 
Bajza Lenke, hazánk legkitűnőbb regényíró- 
nője ; a másik pedig Erdélyi Gyula jóhirü 
regényírónk, kit olvasóközönségünk zamatos 
magyarsággal irt regényeiről iBiiier. A jelen 
szám tartalma a következő: „Az uj főispán,“ 
regény, Tolnai Lajostól; „A régi pálya," 
költemény Dalmady Győzőtől; „Rózsa vagy 
Viola", iita Boniczkyné Bajza Lenke; „A 
végzet/ regény, Margitny Dezsőtől; „Hogyan 
lett O faluból Újfalu." Egy község krónikája, 
Erdélyi Gyulától; „Székely támad, székely 
bánja/ történeti regény P. Szuthmáry Ká- 
rolytól ; „A gránálköves aszszony/ Marült 
E. legújabb regénye, fordította Márionfíy Fri
gyes. A végzetes levél, humoresk. Ezeket 
követi a boríték érdekes tartalma, u. m. A 
magyar gazdasszony, vegyesek, talányok, ta- 
lánylejtők és szerkesztői pestit. A minden 
vasárnap megjelenő „Gondüzö" előfizetési 
ára : negyedévre 1 frt 50 kr., Az előfizetési 
pénzt k Székely Aladár kiadó tulajdonoshoz 
küldendők: Budapesten. VII., dob utcza 14. 
Figyelmeztetjük olvasóinkat e kitűnő lapra, 
mely April elsején harmadik évnegyedébe 
lép és melyről lapunk mai számának hirde
tési rovata bővebben tesz említést. A kiadó 
mindenkinek szo'gál mutatványszámmal in
gyen és bérmentve, ki e végre hozzá fordul.

A „Képes Családi Lapok”  27. 
száma Mehner Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal jelent meg. Egyes szám 
ára 15 kr.

— Érdekes szépirodalm i lap indul 
meg a fővárosban, mely teljesen uj irány 
harc/.osa leend irodalmunkban. Csakugyan 
ideje már, hogy pangásnak indult irodalmim 
kát friss szellemi áramlat uj ösvényre terelje. 
Az uj lap czime „ É l e t "  leend s előfizetési 
felhívását lapunk nyiltterében találja az 
olvasó. Mondanunk sem kell, hogy a válla
lat támogatását hazafias kötelességnek tart
juk.

Vendéglősük és burtermeiAk figyelmeké 
ajánljuk „A l e g j o b b  b o r d e r i t ő  szer" czimil 
hirdetésünket.

C s a r n o k .
A  hol  himlők és h tu l ipán  mint

mvcsy.lő.
Felolvashatott m. hó 18-án, a „bajai ifjúsági-egylet-4 

által rendezett estélyen.
„Tönkre megy a világ, napra napra 

roszabbak leszünk; ma már nem az igazság, 
hanem a hamisság ül a trónon ; emb ri mű
ködéseinkben nincs semmi valódi, igaz reá
lis ; m ndcu látszat, erőszakolt. Közeledvén a 
század vége felé, ki tudja nem állunk-e a 
végítélet előtt ?

Meg ne ijedjenek! Nem szándékom 
önöket a böjt alkalmából névrokonom Ábra- 
hám a Santa Ciara módjára koiholni és mo 
ralisáló böjti praedicatioval eltartani. A mit 
mondtam, az nem saját véleményem. En 
optimista vagyok; s a világot nem tartom 
olyan rosznak, mint a minőnek látszik ; s 
habár nem is irom minden pontjában alá azt, 
a mit Schiller Wallenstein egyik katonájával 
moudut :

„Wo du die Noth sichst und dió l'lag'
Ha schcius mir der Lekeni hellcr Tag." 

mindazonáltal a létért való küzdelmet, mely 
eatastrophák s tragikus mozzanatok nélkül 
nem esketik meg, ép oly szükségesnek tartom 
az emberiség egyetemes boldogságához, mint 
a keserű labdacsot az individuum felgyógyu
lásához.

A fenti Kassandrához méltó szavakat 
azok szájából vettem ki, kik okkal, ok nél
kül jogot vindicáluak magoknak kicsinyló 
megvetéssel tekinteni a világ sürgés forgásá
ra, s nem átallnunk ex alto toro eleven.-k s 
holtuk felett Ítélni, s a de mortuis nil nini 
bene elvéhez hűen,a régi jó idők magaszta- 
lásában áradozni. Én ezen a jelen ócsárlói s 
a múltnak, habár elismerem, nem mindig sa
ját múltjuknak magasztaléi ellen akarok ez 
alkalommal síkra lépni s emlékezetűkbe jut
tatni Rabi Akibának évszázadokkal ezelőtt 
mondott híres röppenő szavait: „Alles schon 
dagewesen." Különben azt, hogy „Rósz csil
lagok járnak, isten óvja nagy csapástól, mi 
magyar hazánkat" már évszázadokkal előbb 
is mondták, hisz mindig voltak öreg emberek, 
kik Bajzával énekelték I „Miről apáin n gy 
busán szólt, hogy Itt hajdan szebb idő volt/ 
de még eddigelé nem akadt senki, a ki azokat 
az amúgy időket határozott időhöz kötötte 
volna. Tapasztalta azt az egyszerű fiatal 
ember, ki ama régi jó időkről beszélni hall*



yán, tudni nkurta, mikor is voltak azok. 
öreg upjntól, szépapjához, onnan a még élő 
dédapjához utnai Hatott, n ki azonban már 
maga sem emlékezhetett arra az id re s csak 
saját megholt öreg apjára hivatkozhatott ta
núnak. de mivel a fiatal ember egy kissé 
korainak tartotta a sírba szállást az in’forma- 
tiok beszerzése végett, rt is megöregedett s 
beállottá chorusba s énekelte: „Miről apám 
nagy busán szólt, hogy itt hajdan szebb 
idő volt."

A történelem, az élet mestere tüntet 
ugyan fel szép időket, de nem anélkül, hogy 
ugyanakkor az éremnek v száját az akkori 
élet nem épen irigylésre méltó viszonyait is 
meg ne mutatná.

A régi jó időkben Éva anyánk már 
bűnös volt, Ábelt megölte Kain, Jákob 
rászedte Ezsaut, Jákobot rászedte Kábán, 
ezt inog viszont az csalta meg és igy tovább. 
A kereskedelem története is azt mutatja, 
hogy mióta az emberek szükségleteiket egy
mással kicserélni kezdték, azóta a kereske
delmi erisiseknek s kraeboknak ezer meg 
ezer neme fordult elő, s akadt olyan ungl.us, 
a ki nyomban ki is számította, hogy legalább 
is minden lí> évben egy kinelinak kell lenni, 
és ha nem is ismeretes előttünk mind, annak 
többi közt, az is egyik oka, hogy nem minden 
krachra szerzettek láb alá vuló kracli- 
tvalzert,

Egyébiránt nem a szédelgések történe
tével akarom önöket untatni, csak egy pél, 
dévai mustrálni Rabi Akiba fent. említett 
szavait: Alles schon dagewesen, megköszönve 
nekem előlegezett bizalmukat s kérve Önök 
szives türelmét, mely azonban ez alkalommal 
nem rózsát, hanem tulipánt lóg teremni.

* *

Van Európában Németországtól nyu 
gafin s Frnncziaországtól északra egy darab 
föld, melyet északon s nyugaton tenger há
táról ; egy darab föld, mely mélyebben feküd
vén a tenger sziliénél, Hollandia nevet visel. 
Az utazó ott zöld róna mezőkben gyönyör
ködhetik, melyeket sziliig vízzel telt csator
nák s folyók össze-viss/.a metszenek, mint 
a falevelet ellepik a sok. világos apró erecs- 
kék. Nemcsak a réteket öntözik ezek, hanem 
terheket és utasokat, is szállítanak rajtok ; 
nemcsak utakul szolgálnak, hanem azonkívül 
jó karban tartják a velők pár huzamosan ha
tódó téglával kirakott száraz utakat is.

Az útra kertek s ligetek dűlnek ki, 
szebbnél-szebb gyümölcsös fákkal, melyek 
csínnal és Ízléssel vannak csoportosítva, 
magok közé kövér pázsitokat zárva. A li
getek sötét kebléből magas, csinos házuk 
világlanak ki roppant ablakokkal, mik a 
padozattól a padlásik, néha két emeleten is 
végig nyúlnak. Itt minden példás hollandi 
tisztaságban ragyog oly annyim, hogy nem
csak a pitvar s a ház eleje, hanem az. utczák 
is naponként mosatnak. Mindenütt kényelem, 
jólét és vagyonosság látszik

S mit, gondolnak Önök ! így volt ez 
mindig ? Távolról sem !

Azon időben, midőn a hollandok ősei, 
egy német faj, az utánok nyomuló népektől 
folyton nyűgötru szorítva n helyre értek, itt 
csak békák, bölönbikák lakoztak. Szertefolyó, 
medrüket kényük edvök szerint változtató 
vizek táplálta mocsarak, lápok s zsombékok 
terültek el a merre a szent látó t, s megtör
tént, hogy a tenger a békák kurutyolásától 
s a bölömbikák rekedt hangjától idegessé 
tétetve annyira felbőszült, hogy a maga ha
ragjában egy egy kisebb-nagyobb darabot 
országukból elszakított és elnyelt.

Ott, e helyen akartak szilárd földet, 
hazát foglalni a hazátlanak és fö'dönfutók. 
I)e a honfoglalás nem ment' oly könnyen. 
Egyrészről karddal közökben kel lett ezt az 
alattok ingó siippedékes talajt keleti betö
résektől védeni, honnan sokaknak ez a bizo
nyára nem irigylésre méltó hely, ilyennel 
sem bírván, valóságos paradicsomnak tűnt 
fel; másrészről éjjel-nappal résen kellett 
ál|niok, hogy a másik oldalról a természet, 
a fékevesztett tenger felbőszült hullámai el 
ne vigyék lábok alól azt a ta'njt, a mit az 
embertől megmentettek. Nem honfoglalás, 
egy uj hazának a szó szoros értelmében való 
megteremtése volt ez. Nem volt itt egy 
talpalatnyi főid sem, melyet vérrel, véres
verejtékkel ne áztattak volna.

És az ember öntudatosan alkotó szel
leme, rcndithetlen akaratával sikeresen meg
küzdőit o nem öntudatosan romboló termé
szettel. Mig egyrészről fegyverrel tárol tartotta 
a betörőket; másrészről kapa, ásó s evezővel 
kezében odakiáltotta a természetnek nz oly 
bürős erejű „Legyen" szavát s a Tahuwabahu 
lassan osztani kezdett, és lön világos 
ság , lön rend. A folyók rakonrzátlan 
gazdálkodása megszűnt, mind< gyikc rendis 
mederbe tereltctett; a mocsarak, lápok lecsa- 
poltattak és a tenger vizeinek is ki lőnek 
mérve az ö határai; ügyes töltésekkel végo.t 
vetettek betöréseinek; s ezentúl csak annyit 
engedtek a hullámokból a szárazra folyni, 
a mennyit épen a hajózás s közlekedés szük
ségelt. A lappangó vizeknek ia földalatti 
(satornázással elós/ahták folyásuk útját, s 
igy, hogy magamat költöileg fejezzem ki, 
a vizek egykori szellemei, a Najádok s Ocea- 
nidák, melyek eddig senkit uruknak el nem 
ismertek, most az ember hajt katlan akaratá
nak alá vetették magokat, s hűséget fogadva, 
ezentúl az ö érdekeinek szolgálnak.

S ha néha-néha a teng' r, mely külön
ben sulisé nyugszik, hanem mindig vnjjn, 
fúrja s alámossa a töltéseket, egyszerre, ab
beli méltó haragjában, hogy már eddig többet

r"s v"b. A szabadság, egyenlőség zászlaja 
meg ma is fennen lobog Hollandiában.

(Vége kóv)

S  t é r  n Á b  r i s  ,
tanár

Nyílt tér*
N 5 i 1 n t k o /, n t .

Az „Egyetértés" márczius 27-iki szá
mában megjelent azon közlemény : miszerint 
I.atinovits Jánosné úrnőre vonatkozó valótlan 
közlemény az én nevem alatt küldetett volna 
be : határozottan kijelentem, hogy nevemmel 
valaki rútul vissza élt, és hogy én azon köz
leményt be nem küldöttem, miért is a közle
mény obseurus sz< rzőét aljas jellemfelen rá
galmazónak nyilvánítóra, és fenntartom ma
gamnak a csalót felfedezni és a bíróság elé 
állítani.

Baja, 1885. április 3.
Zsigmondi József.

Több
"kiállításon Jutalmat nyert, 

kiflid álltéi gytgyiiírUr ti i»TÍiy»li ktrtiketéiken

MATTONI és WILLE
BUDAPESTEN.

Cl minél veit ,1 tHle nz cmlier. ruípvoU, os- 
tiomta készül, s jobbanháborog a kelleténél 
akkor az egész ország, mint egy ember 
talpra kel s nem irtózik a veszedelemtől 
Egy gátszakadás veszélyének első hírére min
denfelől zugnak a harangok, vészlövések jel
zik a veszélyt, városokból s falvakból, kicsior 
s 8 hatul, férfi s nő egyaránt
sietnek a fenyegetett ponthoz. Aggódva vizs
gálják a tengert, mely dühöng s tajtékzik s 
mihelyt észreveszik, hogy a töltés alámosva 
tátongni kezd , a támadt rés gyorsan s 
nyomban betömik rongygyal, kóczcz.ul és rö- 
zsével s ha a víz. ezt is kimosta, hirtelen 
töltést emelnek félkörben s> igy védik apáik 
nyomdokán a verejtékkel tereintett hazái az 
ellenség ellen, mert tudatában vannak annak, 
hogyha nem sikerül megfékezni a tenger 
dőltét, akkor jaj az egész, országnak, jaj a 
szegény népnek. A vízözön napjai mentő 
bárka nélkül látszanak visszatérőben lenni.

Nem elég, hogy szívós, makacs kitartás
sal, akaratoknak szilárdságával s férfias el
határozottsággal megfékezik és szolgálatukba 
hajtják a bőszült elemeket, a hollandok még 
tovább mennek. Itt, a tenger közeiéin n, a hol 
csaknem folyton nedves a föld ; n bo) a 'evegő 
párakkal telt s az. ég ritkán derült, itt e 
hely n, melyet mint saját. tér. mUnéhyiik't 
jobban szerelle k minden knél, a melyei el 
nem hagynának a széles nagy világért, itt 
mesterséges utón módon törekedtek enyhíteni 
a természet komorságán, s nem kíméltek 
semmi fáradtságot, semmi munkát, hogy la
kályos, kedves tiszta derült, környezetet te
remtsenek magoknak. És ezt elérték kettős 
tulajdonságukkal, melyeket. Darwinnak a ter
mészetes kiválás elméleti értelmében az őket 
környező viszonyok beléjük oltanak. A tiszta 
ság érzetével s a virágok iránti előszerete- 
tökkel.

A hollandokat tisztaság ekintetében 
egy népfaj s -in múlja felül s hátimig ahhoz 
a unt fentebb erröi említettem hozzáteszem, 
hogy nemcsak a szélűik, hanem az istállók is 
o y tiszták, oly nettek, hogy a legelőbbkellö 
úri dáma is bátran bemehetne uszálvos selyem 
ruhában, s nem kell neki attól tartani, hogy 
valami piszkot fog. akkor Önök is átláthatják, 
hogy ez a tisztaságnak netovábbja. A mi pe
dig a virágok iránti előszeretetüket illeti, 
cs'k látni kell a hollandit, mint jár kel széles 
mosolylyal gyönyörtelt srczczal kis kertjében, 
szobáiban buja ültetvényei közt; a hol a 
szem nem tud eléggé gyönyörködni abban a 
gazdag szinpompábun, melyben virágai dísz- 
lenek ; az ember paradicsomban képzeli ma
gát, a hol a levegő is kellemes illatárral teli. A 
rend, csin, pompa, színgazdagság, kellemes 
illat kéjes keuyelmot nyújtanak neki, mit 
n hollandi Mo j e  szóval fejez ki. — A 
munka bevégeztével itt családi körben tölti 
legörömestebb idejét; itt piheni ki fáradal
mait s nyer uj ösztönt a további munkál
kodásra.

És nemcsak felfelé az természet elle
nében tudott a hollandi önálló s független 
maradni; tekintélyt, melynek akaratát, gon- 
dolatszalnuDágát alá rendelte volna, az em- 
barekkel szemben sem ismert el. Az ember 
legszentebb joga ; a szabadság érzete, az. 
önmagafeletti rendelkezés joga nem talált 
erélyesebb védőre. Története ragyogó lapja 
az emberiség történetének. V. Károly, II.
Fülüp hiába iparkodtak reájok erőszakolni az 
absolutismus kényszorz.ubbonyát, hiú erőlkö
désnek bizonyult ezreket meg ezreket vér
padra, máglyára hurczolni, az a nép, mely 
megbirkózott a lönséges természettel, nem 
volt hajlandó a zsarnok ember kedvéért ön
állóságáról, vallásos s gondolatszalindságáról
lemondani ; védte nzt n legutolsó csepp ve- . E „ . . i  alatt ktiutukért óra .állal fele-
réig s küzdelme nemes, dicső s elvégre sike- ifisséget »________________________ ne
glJHÉiBiiaiiailnüaiigiíBiíaüBuSiiasiaiíHUn^aíía.isnBiiHSÍssiariaijBiiaMsnsnBÍigslHMsí 

Értesitvéxiy. ||
Ui A tavaszi idény megnyíltával van szerencséin a n. é. közönséget •«[ 
9j értesíteni, liogy az eddig is általain készített s nagy kedveltségnek ör- ISI 

vendö a r c z k e n ő c s ö t  — ezentúl teljesen d r .  S p if z e r - f é le  ke llően  jS\

Vitztum Matild 
Baja

ifj. M i o v á c z  I m r e
Baja

JEGYESEK.

'8
Egy gyönyörű konsol tükör

rel ingyen!!
Minden negyedévben egy értékes 

tárgyat sorsolunk ki előfizetőink között 
teljesen ingyen, igy az első negyedben 
egy faragványos konzol-asztalt tükörrel 
sorsolunk ki. A kisorsolt tárgyak értéke 
sohasem lesz kisebb 80 írtnál.

A ki ezen kedvezményben akar 
részesülni, az fizessen elő április 15-ig 
az „Élet" cziraü folyóiratra, mely 
tdljesen uj irodalmi irányt fog 
képviselni s nagy föl tűnést, fog kelteni 
az irói körökben s a közönségnél.

Az „Élet" kiállítása d í s z e s  
lesz s minden hónapban egyszer jelenik 
meg s előfizetési ára n gyedévre osak 
1 torint.

Előfizetések április 15-ig az „Élet" 
kiadóhivatalába: Budapest, V II. kerület,

eredeti vénye után készítve, szolgáltatom ki.

Használati utasítás
a dr. Spitzer eredeti vénye után általam készített

Ezen kenőcs feltünőleg tisztítja az arezbőrt, mindenféle foltok és 
ésektől, de különösen szeplő és májfolt ellen igen kitűnő és ár-pörsenese

talmatlan Itatásuk oly nagy, 
eredm ényt idéznek elő. —

1, 'g«
hogy korosabb egyéneknél is bámulatos 

A kenőcsből este lefekvés előtt mogyoró jgj 
nagyságú az arezra keltetik, reggel az öszliangzatos arányban készített 8  

js : mosdóvizzel (szivacs-segélyével^ lemosatik, a rendes mosdás utána egyedül 
ezen epe szappannal történjék, mely mosdáshoz rendesen használva, Js: 

lg! magában is, mint kitűnő bőrt finomító régebben ismertetik. S í
Sí 1 k'8 tégely arczkenőcs . 40 kr. | | |

IS I I nagy . . . 80 kr. ÍQ{
ja j i üveg m o s d o v iz .......................80 kr.
Hji I drb Epe szappan . . . .  40 kr. jg[
"j- Postán I forinton aluli megrendelések nem küldetnek.
:5: á W  Figyelmeztetem a t. ez. közönséget, hogy csakis ezen nyomatott utasi-
ISI tns, nevem és czegetumol ellátottak valódiak. 131
ÍSÍ Ismét eladók megfelelő árkedvezm ényben részesülnek. |jjj|
!§! Pollerman B. IBI
j|  hajAn, |

'/ , l ilvö/.itöliög- cziniKutt gyógyszertár tulajdonosa.
iSI IBI
IBIIB!!Bli9!IBIIBIiBIIBIIBIIBIIBiiBiiBI!BIIBIIBIifillBi!Bt!BUBIlflliB!!M’<BIIBilBIIB!ill>,iiflli6l

Doliány-utcza 64. sz. 1. em. 14. ajtó 
alá intézendők.

Az „Élet" szerkesztője egyik ismert 
Írónk lesz „Unitárius" név alatt.

Az első szám április végén jelenik
meg.

1020.
tk. 1880.“ -

ArverCsi h ird e tm é n y !
A bajai kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság részéről K n k u la  
J o / .M 'In c  gurai lakos végrehajtató ké
relme folytán M ily á c s k i  l* « l garai 
lakos végrehajtást, szenvedd elleni végte- 
hajtási ügyében a végrehajtási ujahbi árve
rés 345 Irt tőkekövetelés ésennek 1881. 
évi május hó 1 -só napjától járó 6®/0 ka
matai, 52 frt 80 kr végrehajtási már 
megállapított, 6 frt 40 kr jelenlegi és a 
még felmerülendő költségeknek kielégítése 
végeit az 1881 .LX. t. ez. 144. és 146. § a 
éneimében a szabadkai kir. tői vényszél; 
terűidén lévő a garai 357. számú tjkben 
fog all Milyácsky Pá! nevén álló A. I. 
384. hr. sz. 388. ö. i. számú 400 írtra 
becsült ház és hozzátartozó 269 [Jöl bel- 
telekre, úgy az A f. 785. hr. számú 
80 írtra  becsült 290 □  öl szöllőre 
ezennel elrendeltetik, és annak Grara köz
ség házánál leendő megtartására határ
időül 1 8 8 5 .  é v i iiióJ umIió  2 9 - ik  
napjának d é le lő t t i  1 9  ó r á j a  kitüze- 
tik, mely alkalommal a jelzett ingatlanok 
a kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Az ingatlan a fent kitett árban fog 
kik'állatni.

Árverezni kívánók tallóznak a ki
kiáltási ár 10°/# százalékát, készpénzben 
vagy óvadék képes papírban a kiküldött 
kezéhez letenui.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Baján, 1885. évi február 21.

R nez ,
kir. jiriab ró.

I«gttntibfc í

legjobb asztali- és üdítő ital, 
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gigebajoknál, gyomor- és hólyaghu

rutnál.

Maltoili Ilcurik, Karlsbad (s Budapeat.

A  „ G o n  d ű z ő “
szépirodalmi hetilap

f. évi ápril hó elsejével harmadik év
negyedébe lép és rövid fennállása óta, 
rendkívül dús és változatos tartalmánál 
fogva oly pártolásnak örvend, mely az 
irodalom terén valóban páratlanul áll 
hazánkban

A „Gondüző“ erkölcsöt neme
sitő és lelket művelő, érdekfeszitő és 
gondokat üzö olvasmányaival kiment
het len tárházat képez családok és egye
sek számára.

A ,,Gondüzö“ munkatársai : P. 
Szathmáry Károly, Tolnay Lajos, Ko- 
mócsy József, Kiss József, Margitay 
Dezső, Mikszáth Kálmán, Szán a Ta- 
más, Tóth E ndre , Vértesi Arnold, 
Kazár Emil, Éjszaki Károly, Endrödi 
Sándor, Balázs Sándor, Dalmady Győ
zd, Prém József, Uentaller Lajos, 
Sziklay János, Reviczky Gyula, Pa- 
lágyi Lajos, Lévay Sándor, stb. síh.

A ..Gondüző1 továbbá megkezdte 
nA gránátkövéé asszony*•, Marlitt E. 
világhírű regényének köz ését, egy edül 
jogosított magyar fordításban , mely 
regény egyszerre hat nyelven jelenik 
meg.

Végre p< dig örvendve említjük meg 
hogy Jókai Mór és Beniczkyné Bajza 
Lenke koszorú* Íróink ígéretét bírjuk, 
hogy a „Gondüző" számára írni fog
nak, miáltal oly kellemes helyzetbe ju 
tottunk, Ulgy hazánk irodalmi kitűnősé
geit csoportosítsuk lapunk körűi.



vasárnap 3 '/, Ívnyi tartalommal és ára 
a bérmentes szétküldéssel együtt n* gyed- 
évre csak 1 frt 60 k r ., J  él évre 
3 frt.

Mutatvány számmal mindenkinek 
szívesen szolgálunk ingyen és bérmentve, 
ki e végett hozzánk fordul.

Az előfizetési pénzek Jegczélszeríib- 
ben posta utalványnyal a , G o n d ű z ő "  
kiadóhivatalához küldendők.

Székely Aladár
a .tiomlfl/.ö*' kiadó tulajdonosa 

Budapesten, dob-uteza 14.

Felelős szerkesztő:

c s e r  h a  r  i: i; i: > c.

m  %  >¥ k

A leg jo b b  b o rd e r i tö  sze r .
Egy, ismert magyar, balatonvidéki borkereskedő feltalálta azon bor- 

deritő szert, mely a legtörüttebb i-s legzavarosabb bort is 3  n a p  
a l a t t  kristály fényessé teszi, anélkül, hogy a borban utóizt.  vagy 
butellázásnál a legcsekélyebb c s a p a d é k o t  hagyna az üvegben. Ezen szer 
tö b b  píliczéheil használtatott s nagyobb vendéglőkben is 2  é v  ó ta  
a l e g n a g y o b b  s i k e r r e l  használják. 6 0-es palaczk á ra  2 Irt 30 
kr. Minden üveg használati  utasítással küldetik. Megrendelhető: Hu- 
dapesten a „Munkatárs" kiadóhivatala utján: IV , kei'. Lipót-lltcza 
6. szám I. em. 12. ajtó.

A bőr uj zománczát mindig megtartja.
x>»o«u»->«()»c». »o w»< .♦o»o«o»o«o«o • '«.■» ,»v»C» .« >,.<tÍ40l

JÓZSEF FÖHEIiCZEG
s a földmiveléi, ipar- ét keresi edelemilgyminiszter ét számos föur, gazda 

és állatorvos a legnagyobb elismeréssel tüutette ki

Nemencsck «T. és Társa
kizárólagosan szabadalmazott találmányait, u. m.

Fekete bor kenőcs 1 kilós bádogdobozban 1 frt 20 kr.
Sárga börkenücs 1 kiló . . . . , 1 frt 00 kr.
Géphajtó szijkenőcs 1 kiló . . . . .  1 frt 40 kr.
Velenczei kettős bőrlakk 1 liter . . . 3 frt.
liőrmosó szappan 1 nagy darab . . .  . 1  frt.
Állat-, gyógy- és pata kenőcs '/„ kiló . . . 2  frt.
Fekete viasz 1 nagy darab . . . . 1  frt.
S a híres gyógyerejtí Szül tana nitvéliyszappaii 1 doboz 1 frt.

n e m e s c s u k  j . c>s t á r s a
első magyar kizárólag szabadalmazott fekete bőr

kenőcs-, börlakk-, állat-, gyógy- és pipere 
szappan s gyógynövény pipereszappan gyára. 

W  A fönt kitett taldlmdnythból kisebb mennyiség is megrendelheti!. " 9 0  
Cxim : Budapest, X. Kőbánya, jdsxberényi-ut, Ldxdr luíx.

M T  >1 intim inén Mik v isszaélés történik áruimmal, figyelmeztetem a 
nagyérdemű közönségét, hogy egyedül a nálam lendelt és gyáramból 

küldött áruért vállalok felelősséget. " 9 0
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A czipő nem zsirositja el a ruhát.

M i i t  L A J O S
NYOMDÁJ A

373 • *

GYORSAN, CSINOSAN és JUTÁNYOS ÁRON
mindennemű

1  f  0  1 1 A I Í 1 1 I Á K A T
Készít továbbá

L

ÜGYVÉDI NYOMTATVÁNYOKAT
FALRAGASZOKAT,

s z á m l á k a t ,  a d r e s s -  é s  v i z i t - k á r t y á k a t ,

eljegyzési- és esketési meghívókat,

A l £ ; i £ l l f í i l l l ¥ t
k v z s u v i

úgyszintén raktáron tart

k ö te le z v é n y e k e t és  ü g y v é d i m e g h a ta lm a z á s o k a t.

N*n«y T.njoj (tönyTOjomiiiSjábjn Hajío


