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E lő fize té s i á ra k
Egész évre . . 5 írt — kr.
Kél n . . 2 írt 50 kr.
Negyed „ . . . 1 írt 25 ki-
Tanítóknak egy évre 3 írt — kr.

H ird e té se k

a legjutányosabbun számíttatnak

Megjclon m inden  vásárnál). lí g y e s  H i á  ni á r a  8 k r.

S z e rk e s z tő sé g
hova a lup szellemi részét illető 

közlemények küldendők: 
M zen l - A n l a l u l c i a  28. hkAiii.

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

ká/ilra íok  nem adatnak vissza.

K e d é ly  képzés.
— Taiiiió'tanácskozmáuji dolgozat. — 

Tapasztalatokon alapuló tény, hogy 
& kedély képzése az ember egész lényére 
nagy és döntő befoly ássál bir.

Ez, — mi mindou uagy, nemes és 
hasznos, jó és szépnek, és igaznak szü
lője ; ez, — mi egy embert egész tel
jességében bemutat. S mert épen a ke
dély az, mi az érzelmek nyilvánításéra 
különös hatássa! bir, kell, hogy sutiak 
képzésére úgy a nevelés, mint tanításnál 
főgondot fordítsunk.

De vizsgáljuk csak kissé közelebbről, 
mi — tulajüonkép -- a kedély? Sokfé
lekép találjuk ennek értelmezését. — 
Pl. K a n t : A kedély alatt a lélek min
den működésének központosítását érti , 
sokan a kedélyt teszik a szel
lem magasabb tehetségei vei s az ösztön 
szerű hajlamokat származtatják belőle ; 
másoknál az érzelem és kedély nem kü
lönböző dolog; többek szerint a kedély 
& lélek azon ereje, mely által az saját 
életének hangulatát, kedves vagy ked
vetlen állapotát fejezi k i ; Schiller meg 
azt hiszi — kifejezve egyik mondatában, 

hogy amit az értelem be nem 
lát, azt egy ötlet és gyermeki kedély 
kitalálja. wi , ,

tíármint vegyük is a kedély értel
mezését, be kell látnunk, hogy annak 
felköltése, ápolása és czéliiányos fejlesz
tése nemcsak magára az egyedre, hanem 
annak egész életére, mondhatni jövőjére 
is kihat. Mi indokolásra se szoruló tény, 
hogy a gyermek kedélyébrosztése és ápo
lásában az első szerepet a házi-nevelés 
viszi, mit később az iskola, illetőleg a 
tanítás vesz át és a neveléssel karöltve 
folytat tovább.

Mily elvek mellett eszközölhető 
legsikereseu a kedély képzése, azt össze
vonva következőkben f jezern k i :

„N eveld a gyermek kedélyét a 
bölcsőtől a  teljes önállásig, még pedig  
a vallás erkölcsi érzelem fejlesztése, 
szoktatás, oktatás, példázgatás, szeretet
teljes, nyájas, igazságos és méltányos 
bánásmód á lta la

TÁRCSA.
Egy sugárról.

Az őrömnek mindent felderítő 
Napjából egy sugárt óhajt lelkem,
Mit uag>ritkán, inérbctlen kin árán, 
Pillanatra nyertem.

Ob, e sugár, szivem fájdalmára,
Ilalzsam lenuo, gyógyítod sebeit 
8 feledtetuó lelkem csalfa álmát,
Melyben hiába hitt.

Feledtetuó vigasztalan voltom', 
bzonvedÓHÍm’, remónytelenscgcui’
S iu óriás-viharokat, melyek 
Lelkem tépik, tégeu.

Bús arizorara nyájas derűt hozna, 
b eaengese visszavonná léikéin'
A reményhez, hithez, miket eddig 
Hasztalan öleltem.

Szelíd béke zzállná meg valómat;
Napról-napra lassan tovatűnnék 
Enyhét adó, édes mosolyától 
Lg) egy ltyó emlék.

Elhalt vágjam ujjáteremteué,
Fényt csókolna lelkem bús egére,
Arról zsongván, ne clérhetlenért 
Forrjon szivem vére

S mig szivemet * rég csüggedt lelkimet 
Áldásival tnegszslln ■ égi bék'
Fény körében, hinni és remélni, —
Újra megtáonluék.

L akot Gyula.

Mindezekből kiindulva következő 
eljárásokat tartjuk szükségesnek: l Ör. 
Kezdettől fogva nyájasan, szolid és sze
retetteljesen bánjuuk a gondozásunk alá 
került gyermekekkel, mert napi tapasz
ta la t igazolja, hogy az ily nemest) bá 
násrnód észrevevésére még a bölcsőben 
fekvő kisded is ártat lun mosolylyal vá
laszol, nyilvánítja benső ötömét, lesz 
vidámmá. A vidámság és ötöm pedig a 
nemesebb lelni érzelmek felköl éje ■ így 
a kedélyképzés ieghathatósabb eszköze, 
legfőbb kelléke.

Nevelési elv i s : „Neveld a yyer- 
meket vidáman örömmel öröm által 
örömre, vagy pedig: „A dj neki öröme- 
két; fejleszd az örömek iránti érzéke
ket, mikei a társadalom és a termesze! 
szépségei oly bőségesen nyújtanak “

Vigyáznunk kell azonban, bog} el- 
jáiásuuk túlzott ne hgyen, a majomsze 
retetig ne menjen, mert ez által csak 
kényeztetnénk; rósz, a kedélyádapotá- 
ra káros hatású érzelmeket keltenénk.

2-or. Szoktatás, oktatás és alka
lomadta erkölcsi jóhatásu példá/gatások 
által tegyünk meg mindent, hogy a gyer
mekek lelkében a nemes és jó érzéseket 
fölköltsük, fpjleszszük, ápoljuk és crős- 
bitsük ; lelkűket minden jó és nemes 
érzés iránt fogékonynyá tegyük.

Fokozatosan és czélirányosan fej- 
leszszük a gyermekek gondolkozó tehet
ségét is, mert ez által lesz képessé a 
netán keletkező rósz érzelmeknek erő tel
jesen ellentál lani. Hogy tehát a rósz ér
zelmek a gyermekek lelkében föl ne kel
jenek, óvakodnunk kell minden olyantól, 
ami bennök n kellemes érzést elfojtaná. 
-  Ne legyünk hozzájuk durvák , tulszigo- 
ruak , tulkövetelük, eröszakoskodók érzel
meik fölkeltésél illetve ; ne legyünk az 
igéretadás-, büntetés és jutáim ázásoknál 
részrehajlók, igazságtalanok; mert mind
ezek által csak azon rossz érzelmeket 
ébresztenék föl, melyek a kedély álla
potára igen veszedelmes hatásnak len
nének.

Ő-or. Nagy gondunk legyen a gyermc 
kék gondolkodó tehetségének fokozatos fej
lesztgetésére; kísérjük mindenkor figyelem

T ö r ö k  nő k .
A török soha se említi nejét. Süt sér

tésnek tekintené, ha valaki nejo felől tuda 
kozódnék. E kérdést csak is az orvos teheti. 
Hu a férfiak egymás közt beszélnek és a 
társalgás családjukra kerül, úgy a „feleség14 
szó helyett, azt mondják: „A ház (fiatalsága.*4

A török n« első kötelessége, hogy fér
jét tisztelje és solia ellene ne szegüljön.

A rendet nem igen mivelik. Szobájuk 
kopár, mert se asztalok, se székek, Be pedig 
ágyfák nincsenek benne; ágyukat derékal
jakból a padlóra vetik s nappal csomagba 
göngyölve, valamelyik szögletbe, dobják. A 
lalak hosszában többnyire csak kerevelek 
állnak. Étkezés közben a rabnö tartja u 
deszkát, melyen az étkek vannak, mivel pe
dig az úrnője nem akarja, hogy sokáig tér
deljen, u legnagyobb ebéd háromnegyed órá
nál nem tart tovább.

Az előkelő török nö (Ilanum) ritkán 
vagy sohase dolgozik. Szerinte a munka meg- 
gyulám. Mind e mellett egy évtized óta 
tanítónőket járat a házhoz, hogy elsajátítsa az 
idegen nyelveket, melyhez nagy tehetsége 
van. Azonban csakis azt tonulja meg, mi 
nem kerül nagy fáradságába. A gondolkozás
tól irtózik.

Nagyon sok török nő zeneértö. Azon 
kívül igen sok van köztük, kik meglehetős 
verseket irtmk. Az előkelő (örök nö mindig 
válogatott kifejezésekben beszél, mit az any- 
pyirn virágos arab vagy törölt nyelv kuli)-

me! gondolkodásukat, tereljük azokat a he
lyes irányba és bírjuk őket arra, hogy 
idejekorán szokjanak érzéki érzelmeik fö
lött uralkodni. Az ész legyen mindenkor 
ura az érzéki érzelmekuek, meri külön
ben az emberi gyarlóságot tekintve az 
utóbbiak vergődnének nagyon könnyen 
hatalomra, mi által pedig az é rz e te k 
nek indulatokká való elfajulása idéztet
nek elé. Az indulatok érzelmei pedig 
roppant ellentétben vannak a kedély- 
hangulattal és fölötte ártalmasak.

„Az indulat — mondja Czicze- 
ró — hasonlít a zuhanó patakhoz, 
mely szirtekbe ütközve felforr s túl
rontva gátjain mindent eláraszt. “

A kedélyképzésnél tehát fösuly fek
tetendő arra, hogy az indulati, általában 
az érzéki érzelmek sohase vergődhesse
nek hatalomra, hanem az esz uralkodjék 
fölültök.

Mindehhez legnagyobb lelki erőt 
nyújtanak : a vallás iérzelem, az igazi 
vallásosság.

„ A vallási érzelem a legmagasz- 
tosabb érzelem t. i  ama leirhatlan öröm 
és megnyugvás, melyet a lélek Isten és 
az ö adományai fölött annyira érez, 
hogy ez érzelmével semmiféle földi gyö
nyör és boldogság föl nem ér, mely 
bennünk Isten iránt minden igaz, szép 
és jó, minden tökély kutforrása iránt 
keletkezik*, Mennyei.

Idejekoron kell tehát a gyermekek
ben a vallási érzelmeket felkelteni, ápol
ni és őket vallásosokká képezni.

Mindenekelőtt kezdettől kell már a 
gyermekeket arra szoktatni, tanítani, 
hogy szelídek, jámborok, istenfélők, elő
zékenyek, engedelmesek és tiszteletadók 
legyenek; hogy tudják, mikép minden 
Isten teremtménye, Istentől jő és függ ; 
mindeneknek Isten a legnagyobb ura stb.

Tanittuk meg őket imádkozni 8 
szoktatás, példaadás által bitjük őket 
arra : hogy hálájukat Isten iránt min
denkor ima állal fejezzék ki, megnyug
vásukat pedig az élet bármily jó vagy 
rósz sorsit körülményei közt a Mindenek 
urához emelt imában keressék és lel
jék föl.

nősen elősegít. Ha pl. szép lányokról beszél, 
azt mondja: „Fehér mint a jázmin"; „köny 
nyen jár mint a zerge" ; „szeme gyémánt
ként ragyog" ; „mozdulatai bajosabbak mint 
a szellőtől lengetett ágé I"

A tőrök nő rendesen alacsony termetű, 
igen szép szeme, halvány arezböre és sötét 
haja van, ámbár itt ott néha szőke is elő
fordul. Majdnem mindnyájan kendözködtick, 
még pedig nem titokban, hanem társaságban, 
miközben csevegnek es nevetgélnek. Körmei
ket téglnpirosra festik, öreg uök lenyirják 
hajukat, a legfiatalabbak számtalan czibakba 
fonják.

A leggazdagabb és előkelő török nők 
kobakjukban (házuk) francain divat szerint 
öltözködnek. Házon kiviil a törvény arra 
kényszeríti, hogy a török köpenyt (feredse) 
vegyék fül.

Azouban a divat ezt is megtámadta 
már; többé nem hasonlít idointalnu zsákhoz, 
hanem inkább újakkal ellátott burkony, mely
nek végeit, bájosan övezik derekuk körül. 
Fátyoluk se oly szinti, mint azelőtt, midőn 
a fejük négyszögü csomaghoz hasonlított. 
Az előkelők oly vékony patyolat íátyolokat 
hordanak, hogy arezuk átlátszik rajta. Igaz, 
hogy nem minden török nő szép. A rútaknak 
azelőtt meg volt az az előnyük, hogy a 
sUrü fátyol alatt szépeknek lehetett vélni.

A közönséges nö máig is nagy 6a 
tarka virágos bútor kürtőn bő bugyogójában 
(salvare) jár. Köpenye fekete vagy sárga

Ébreszszük föl kiválóan a h.t, re
mény és szeretet isteni főerényeket, 
mert ezek - mondja Hufeland — „a 
hamisság és csalódás világában ama 
magasztos lelki nyugalmat terem tik , 
melyei csak az Istenbe vetett horgony 
érzelem hajója élvezhet- “

A mely embernok kedélye a vallási 
érzelmeken alapszik, annak oly lelki erője 
van, tuelylyel nemcsak minden rosznak, 
gonosznak ellenáliui, hanem az élet bár
mily körülményeivel és viszonyaival nyu
godtan megküzdeni is képes. — Az ily 
kedély a valódi kedély. — Legyeu tehát 
elvünk: „Képezd a kedélyt vallásosan 
a vallási érzelmek alapján s légy m a 
gad is ezeknél mindenkor és mindenütt 
példa. “

4-cr. Jól válasszuk meg gyermekeink 
mellé a tá rsak a t; válogassuk meg a já té
kokat, mert ezek is a kedélyképzés 
leghatósabb eszközei közé tartozuak.

Ne engedjük gyermekeinket ábrán
dozó érzelgőkkel társalogni, mert ezek 
társasága csak rongáló hatásúak s a ke
dély állapotára fölötte károsak ; jól 
válogassuk meg a játékokat s éber 
figyelemmel kisérjük azok minden moz
zanatát, de úgy, hogy a gyermekek még 
távolról se tarthassanak bennünket ké- 
mekuek, mivel ez is a kedély állapotára 
rosszul hatna és az érzelmek ferde kinö
véseire szolgáltatna alkalmat.

Ilyeukor nyílik legszebb és kedve
zőbb alkalma a nevelő s tanítónak & 
gyermekek különféle érzelmeinek nyil- 
váttulásáról és kedélyállapotáról tiszta 
meggyőződést szerezni, az észlelt hibákat 
orvosolni, a tapasztalt rósz érzelmeket 
a velők ellenkező jókkal összeegyeztetni 
s ez utón felvilágosítás, oktatás, példáz- 
gatások á lu l a rósz érzelmeket, mint 
károsokat kiirtani és helyökbe a jó 
érzelmeket jól elültetni, istápolói és a 
kedélyt jó irányban képezni.

óvakodnunk kell azouban ily al
kalmakkor a tapasztalt jó érzelmek 
túl dicsélésétől, mert ez által csak az 
önzés érzelmét ébresztenők és keltenők 
föl. — „Az önzés szüli ped ig  a hiúsá
got, tönhéjazásf, kevélységet, gőgöt és

selyemből készül. Ez teljesen elrejti terme
tét és idoratalanná teszi. Fejét többféle sziuü 
kis turbán födi, mely körül a fátyolt ciavar- 
ják -  egyelt a szem fölött, a másikat alatta.
E fátyol (jasmak) a népnél vastag pamut- 
szövetből áll. A turbánon rendesen ékszert 
hordanak, néha gyémántokat is. Bárga vagy 
fekete, nagy félezipó egészíti ki az öltözéket.
E czipók orra fölfelé hajlik é6 mihelyt há
zukba vagy idegen házba lépnek, az ajtó előtt 
hagyják.

Ha a férj hazajö és neje szobájának 
ajtajánál idegcu nőnek félczipöjét veszt észre, 
nem szabad u szobába lépnie. Ha látogató
ban vannak, ol-elüluek a kereveten és narg- 
billet vagy illatos szivarkákat szívnak, miket 
a rabnök csavarnak.

Mivel n törökök nagyon tisztelik &x 
Öregeket, mihelyt valamely koros nő beszél 
a többi mind elhallgat. Gyermekeiket határ
talanul szeretik, ezek pedig nem CBupáu 
szüleiket, hanem dajkájukat is tisztelik.

A török nagyon elnéző neje iránt. Ez 
azonban koránt se a tisztelet eredménye, 
hanem inkább kímélet, melylyel a gyönge 
és alárendelt nem iránt tartozik. Megbocsá ja 
szeszélyeit, és egyáltalán nem fárad azzal, 
hogy javítsa hibáit. A török példabeszéd azt 
mondja: „Minthogy a nő a férfiú bordájából 
lett. teremtve, úgy, mint ez, már természeté
nél fogva kajla, és hiába fáradnál azzal, hogy 
kiegyenesítsed.-

Bsdvig.



ftlfuvalkoddst. * Eiek a kedélyt csak ron- 
tanák.

5- ör. Különös figyelemmel legyünk 
a kedélyképzést illetőleg a nemiségre, 
mert tudni való dolog, hogy a nők ter
mészeti alkatuknál fogva sokkal gycn- 
gédebb érzelmekkel vaunak megáldva, 
mint a férfiak. A no az érzelmek vilá
gában él. — Uralkodója nem annyira 
az ész, mint inkább s z ív , mely közny el
ven szinte kedélynek neveztetik.A nőknél tehát az érzelmekre és 
azok helyesiránya fejlesztésére, a szív 
nemesítésére kell fő súlyt fektetnüuk. Ez 
azonban csakis szelíd, nyájas, szeretet
teljes bánásmód, a vallási érzelmek fel
költése s a vallás erkölcsösoktatás utján 
érhető el.

Óvnunk kell magunkat tehát min
den olyan eljárás- és alkalmazkodás
tól, mely a szív eldurvitását, az érzel
mek eltompitását okozhatná, mert ez a 
jövőben igen károsan boszulná meg 
magát.

Ha már igaz, hogy a ó hivatása 
nagyon is fontos, be kell látnunk és 
ismernünk azt is, hogy a nő, mint anya, 
egy egész család szive; a szív és kedély 
élet adója.

Kiváló gondot kell tehát fordítanunk 
a nők érzelmeinek fejlesztése és szivének 
(kedély) nemesítésére. Elv: Tekints a kedély képzésnél a nemi egyediségre.

6- or. Igen eredményesen mozdítjuk 
elő a kedély képzését, ha mindazon erkölcs 
és szivnemesitó versek és olvasmányo
kat, melyek olvasókönyveinkben foglal
tatnak, jól válogatjuk meg és oksze
rűen használjuk föl. — .Nagy itt a 
rendelkezésünkre álló oly olvasmányok 
száma, melyek nagyon is alkalmasak arra, 
hogy a gyermekek gondolkodó tehetségét 
erkölcsi irányban fejleszthessük s általok 
a valódi kedély nemesítését eszközöl
hessük.

Hogy az ily s z ív - és erkölesnemesitó 
olvasmányok tárgyalásánál a kellő hatás 
meglegyen és az elérni óhajtott czél té
vesztve ne legyen, úgy járjunk el a ta
nításnál, hogy a hatás mindig azon ér
zelmek felköltése-, ápolása- és erősítésére 
irányuljon, a melyek czéljából azok szer
kesztve lettek.

Legyen a tanító maga is az elő
adandó olvasmányok czéljával, erkölcsi 
irányával tisztába, mutasson a kedély
képzésre alkalmas és használt tárgy ta
nítása iránt mély érdeklődést s akként 
végezze tanítását, hogy a hallottak a 
gyermekek által felfoghatók legyenek, 
szivökbe vésődjenek és állandóan meg
maradjanak.

E lv: Legyen a tanítás alapos) felfoghatás tekintetében könnyen érthető és maradandó hatású.
7- er. Nagy gondot fordítsunk és jól 

válogassuk meg azon könyveket, melye
ket olvasás czéljából a gyermekek ke
zébe adunk; mert mi sincs mi a gyer
mek érzelem világára, kedély állapotára 
oly befolyást gyakorolna, mint az ol
vasás.„Semmi sem képezhet és ronthat annyira, mint a jól vagy rosszul választott olvasmány, egy könyv az embert egész életére képes művelni, vagy rontani." Herder. Óvni kell tehát a gyermekeket 
minden olyan könyvek, iratok olvasásá
tól, melyek rósz irányúak, szív-, erkülcs- 
és kedély-mételezők. — Adjunk azonban 
kezökbe olyan könyveket, iratokat, me
lyek olvasása leikükben a nemes érzéseket felkelti, a vallásosságot erősíti és a jó ízlésnek alapját megvetni alkalmasak. — Elv : „Legyen a tanító az olvasmányok megválogatásánál vigyázatot, olyan könyveket adjon a gyermekek kezébe, melyek a szív nemesítése és kedély képzésre alkalmasak

8- or. Törekedjünk teljes erővel oda, 
hogy gyermekeinkben a munkakedvet fel
keltsük és a munkálkodást megkedvel 
tessük.

Mondva van, hogy „aki a munkát szereti, az mindig készen találja az örömeta. -  Napi tapasztalatok iga
zolják is mindezt. Nem-e igaz, hogy a 
munkaszeretó ember Istenbe helyezve 
bizodalmát munkáját rendesen jó kedv 
mellett végezi és mily határtalan örö
met és vidámságot 6zerez, ha azt el
készülve egy teljes egészben látja.

Az öröm és vidámság pedig —

mint már egyhelyütt dolgozatunkban
jelzők -  a kedélyképzés egyik leghat- 
hatósabb kellékei közé sorolandók. Elv : 
„ Vezesd a tanulót a munkálkodás meg
kedvelésével

Mindezek után tekintve, hogy a 
tétel a kidolgozást illetve olyan, mint 
a kiaknázhatlan bánya, dolgozatomat a 
felsoroltak után bezárom s befejezésül 
röviden még csak annyit hozok löl, hogy mindenkor, mindenütt és minden körülmény közt okszerűen és czélirá- nyosan iparkodjunk telhasználni mindazon kínálkozó és rendelkezésünk alá kerülő alkalmat, mik csak a gyermekek kedélyére nemesitöleg hathatnak.

Szélig Ferencz.

L eve lezés.
Hudappgt, október 8.

Berontok a minap egy Redactor ösme- 
rösömhöz holmi kritikai elmefuttatással nz 
oldalzsebemben. Ott ült szegény szerkesztő 
íróasztalánál, előtte, mögötte, körötte papiros 
garmada Karosszéke úgy emelkedett ki a 
padmalyt. ellepő papirostengerból akár az 
Ararat" hegve a vizözouból (éu ugyan se 
vízözönt, sem Araratot világéletemben nem 
láttam.) Örvendező mosolylyal fordult felém, 
amint beléptem. Ezer esztendeje nem látta
lak ecséui, mi hirt hozasz & nagy világból ? 
kérdé vidáman, yerejtékes üstökét törölgetve, 
keszkenőjével. En néhány üdvözlő szó után 
felöltőm mélységes zsebében iratom után 
kezdtem kotorászni, minek láttára egyszerre 
megcsappant jókedve. Keserű rezignáczióval 
vakarta meg tarkóját, ezután tragikus mell
hangon megszólalt: Hát te is fiam Brutus V 
— „Nem értiek" fele lém. — Nera-e?! • 
Hát te benned is úgy meg kell csalatkoznom, 
mint többi barátaimban ? Nem elég az a mil
lióm süldő poéta, még te is rám mászol, mint 
tegnap Sándor és Miska, kiket pedig bará
timnak hittem 1 Ne nézz reám oly kérdöleg. 
Kívülről tudom, mit tartalmaz irományod, 
akár előre elmondom, körülbelül hogy kez
dődik. Ilyesformán n i:

„Hull az eső, az idő beh szomorú — 
szivem hervad, mint e tépett koszorú/ — 
Vagy : Sárga haraszt zörög lábam alatt — 
ez az élet keserű egy fa la t/ Avagy : „Ziva
tar lesz, veres az ég alja — szivemet a bánat 
küiu nyalja/ Vagy pediglen: „Hull az eső 
nagy csöppekben, akár egy pogácsa — kebe
lemben szüntelen dong a bú kalapácsa'/ 
Vagy igy l ■ • •

„De kérlek, kíméld tüdődet! Vess előbb 
egy pillantást ez iratba és meglátod, hogy 
semmi ilyes nincs benne !“ — Betekintett és 
homloka dereugeni kezdett. „Bocsáss meg 
babám, de aunvi fájdalmas csalódáson kellett 
átesnem, hogy setét gyanúm könnyen meg
érthető. De hogy is De ? mikor a süldó poéták 
sáska hadán kívül még barátaim is kínost 
már csak v o l t a k )  megrohantak — ő s z i  
v e r s e k k e l l  Majd megiulok már a sok 
hangulatteljes strófába, mert szerkesztői lel- 
kiösmeretem parancsolja, hogy végig betűz
zem valamennyit I

Barátom, egy idő óta oly érzéssel 
ülök le mindig karosszékembe, minővel csak 
Dózsa György telepedhetett izzó  trónusára. 
Se éjjelem, se nappalom e z öügeményektól, 
melyek szinte kosárszámra érkeznek az or
szág minden tájáról, aláírva Dallfiy Bogu- 
milok, Szellőit Adolárok és Harmath Ildikók 
rémséges seregétől I . . . . Ez az ősz a leg
veszedelmesebb szaka az esztendőnek. A 
tavasz nyomába se hághat, a nyár és tél 
kismiska hozzá képest! A legsivárabb, lég - 
kietlenebb fantáziát is csodásán megtermé
kenyíti egy aíéle „szomorú őszi cső / Hidd 
el, csontig áztam már attól a tengernyi 
„csendes ószi permetegtő|“, kedélyemre ne
hezedett az a rengeteg sok „méla borulat/1 
minden zörejre azt hiszem, hogy „bús szél 
zörrenti a bokrot- , éjszaka meg fekete csókák 
vavákolnak fülemben. . . Irtózatos élet ez I 
Ila majd időt szakíthatsz magadnak, leír
hatod kínszenvedéseimet akár a saját lapom 
számára ilyen czim alatt „Egy szerkesztő 
inártiromsága/ Leírnám magam is, de — 
tönkre vagyok silányitva ! —■ Megígértem 
neki és elsiettem, egyedül hagyva öt a bu- 
songé versramák közepette . . .

De nemcsak a süheder költők, hanem a 
katoü8-ujonczok hónapja is ez. Úgy szeretem 
elnézegelui azokat a rekrutacsapatokat, amint 
egy szál írajter vezérlete alatt nekiindulnak 
a sárgára meszelt kaszárnyának Piroskepü, 
dali falusi legények gyócsüngbe, gatyába, ba
tyu a vállukon, süvegükön háromszinü rózsa, 
ujakukon a babájuk csókja. Azzal a nemzeti 
szinü pántlikával, virító kokárdával pörge ka
lapjukon, azzal a lajbijokra tűzött kései ró
zsaszállal mintha a nádviskós falu, & kalász
hullámos róna (ide költészetéből hoztak volna 
magukkal egy darabot a főváros szürke pró
zájába............

E népies jelenet a népszínművek hős
nőjét, Blabáuétjuttatja eszembe, kié hó első 
estéjén röppent vissza régi puha pelyhe? fész
kébe. Török Zsófit adta ezúttal először és nem 
hiába a piros bugyellárisbau lépett föl. de 
olyan pnos jókedvvel is játszott, minővel már 
régen nem. Persze volt rengeteg tüntetés, ki
hívás, éijeuzcs, taps, koszorúi

. . . Wales herczege, az angol trón-
örökös itt időz fővárosunkban, mint Karolyi 
Alajos gróf vendége és a nemzeti kaszinó 
iinuepeltje. Érdekkel szemlélte meg kiállítá
sunkat, kivált lókiállitásunkat r  leven ó 
nemcsak Európa legelső gavallérja, de szén 
vedélyes sportember is. Magyar paripáink 
nagyon megnyerték tetszését, nemkülönben, 
sőt még jobban a •— magyar nők . Bocsánat 
ez udvariatlan egymásutánért, de a magyar 
nyers közmondás tanított erre, mely szol 
ilvcténképen: „Ne higyj a világos felhőnek, 
a görhes lónak és a — mosolygós asszony- 
uek 1“ Ügy bizony !

K iá l l í t á s i  h í r e k .
A lóki állítás.

Országos tárlatunk keretében e hó 
5-én D3 illőit meg a nemzetközi lúkiálli- 
tás, melyen nemcsak uépies lótenyészté
sünk lesz méltóan képviselve, hanem a 
nagyobb és kisebb ménesek tulajdonosai 
is bemutataudják, állami lótenyész-inté- 
zeteinkkel karöltve, országos lótenyész
tésünk szine-javát, és igy bizton remél
hető, hogy magasabb értékű, nemesebb 
vérü, fényüzési czélokra szolgáló lovaink 
jobb értékesítésének és nagyobb kivite
lének újabb csatornái feguak létesiticlni 
e kiállításon.

Nagy munkába került az e feladat
tal megbízott rendezőségnek a kiállítás 
sikeres létrehozatala; de hogy mily fé
nyes eredmóuynyel oldatott meg a nehéz 
feladatat, azt szemlélheti a nagy közön
ség azon öt nagy istállóban, melyek
nek kapui f. é. október hó 2-án meg
nyílván *. összesen 830 kiállított lóval 
oly képet mutatnak, mely — azt hisz- 
szűk — méltó a nagyszabású kerethez,
8 a mfi megalkotására mindeu oldalról 
hozott áldoMtokhoz.

Az egész lúkiállitás — eredeti 
programmja szerint — három lócsoportra 
oszlik.

Az első csoport a ménesek collec- 
tiv kiállítása, hol a nagyobb ménesek 
tulajdonosai külön keretben kívánják be
mutatni méneseiket.

Itt méltán első helyet foglalnak el 
királyunk ő felségének lipizzai és klad- 
rubi magánménesei 10 lóval. Az ural
kodó ezen két ménese nagy befolyást 
gyakorolt országos lótenyésztésünkre is. 
Ezen ménesekből fejedelmi kegy folytán 
számos törzsmén került e század elejétől 
fogva a mezöhegyesi állami ménesbe s 
a uiéntelepekbe, a legujabbau a fogarasi 
ménesbe is, hol csupán csak lipizzai vér 
tényésztetik, melynek alapforrása a Trieszt 
mellett a Karst hegységben 300 óv óta 
fennálló lipizzai udvari ménes.

Második helyen szerepelnek az 
ausztriai állami lótenyész-intézetek, a 
radauezi állami ménes és az örökös tar
tományok méntelepei 24 lóval.

Ezen istálló másik oldalát a ma
gyar állami lótenyész-intézetek kollektív 
kiállítása foglalja el. A ki ismeri azon 
fontos, sőt döntő szerepet, mely Magyar- 
ország lótenyésztésében az állami lóte- 
uyósz-iutézeteknek jutott, a ki tudja, 
hogy ezek képezik lótenyésziésünk eddigi 
haladásának s jövő felvirágza ának alap
forrását, az természetesnek fogja találui, 
hogy a/, állami lőtenyész-intézetekből! 
tenyésztett minden egyes fajtát és tör
zsöt méltón kellett képviseltetni ezen 
országos tárlaton ; mert hiszen az orszá
gos lótenyésztés teljes képét akartuk be
mutatni; a a geográfus is, ki egy nagy 
folyam leírását tervezi, annak alapforrá
sait tartozik részletesen kimutatni.

Minden fajtából s mindeu törzsből 
ki van állítva az illető ménesnek 1 - 1  
törzsménje és két törzakanczája s azon
kívül a mén telepek létszámából is tör
zsek szeriut 4 - 4  fedező mén. Áitalá 
nosan megjegyezhető, hogy nem egyes 
legjobb példányok választattak ki, hanem 
olyanok, melyen az illető töizs általános 
minősége leghívebben képviseltetik.

A II. sz. istállóban találjuk egyéb 
magasabb angol vérű magánméuesünk 
kollektív kiállítását , valamint nehány 
angol telivér versenyparipát és fenj ész
anyagot.

A Hl. sz istálló különféle fajtájú 
és termetű méneseink gj űjteméuyes kiállí
tását tárja elénk.

Ezen két utóbbi istállóban összesen 
33 ménes 2Ofi lóval vau képviselve.

Magyarországban Összesen mintegy
100 oly magán ménes létezik, mely a 
„ménes" nevet a benne tenyésztett ne
mesebb és constansabb vérnél fogva 
valóban megérdemli. Tehát harmadrésze 
van képviselve szám szerint, de minőség 
szerint — kevés kivétellel — méneseink 
legjavát fogjuk e tárlaton képviselve 
látui.

A második csoport lókiállitása azon 
kisebb tenyésztőknek, kik néhány Itancza 
után, nem ménesben, hanem gazdasági
lag tenyésztenek. Ide soroltattak egyes 
lótulajdonosoknak nem saját nevelésű lo
vai is.

Ezen csoport a legkisebb, amennyi
ben csupán száztíz lomt foglal magában. 
Képviselve vannak benne a legkülönbö 
zőbb fajták és keresztezések, kezdve az 
angol telivér lótól egészen a nehéz, 
nyugoti nóri, ardenni, suffolk és cyldes- 
daléi munkás fajtáig.

Külöu alosztályát képezi ezen cso
portnak a ny ugati nóri jellegű nehéz 
igás lovak osztálya, melybe negyvennégy 
ló van sorolva. még pedig részint ma
gyarországi uradalmak, részint bel- és 
külföldi kisebb tenyésztők istállóiból.

A nóri vér nemesebb, könnyebb faj
tával keverve majdnem kivétel nélkül 
használhatlau korcsokat ád, de homogén 
vérrel tenjésztve s megfelelő természeti 
és gazdasági viszonyok között megbe* 
ősülhetlen, s jelenleg világszerte legdrá
gábban fizetett munkás lovat ád. Bizo
nyítja ezt az általános csoport mellett 
egyöntetűség kedvéért ugyanazon isi álló
ban elhelyezett zalaim-gyei, muraközi é3 
muramelléki népies collcctiv kiállítás 
huszonnégy lova. A Muraközben ugyanis 
öt év óta csupán nóri jellegű (pinezgaui; 
percheron fehér és ardenni) állami és 
magán mének alkalmaztatnak apalovak
ként ; minek eredménye az , hogy a 
muraközi földmives tenyésztő, ki azelőtt 
a sokkal nemesebb és jobbvérti, de nóri 
kanczára nem alkalmas angol, arab, 
nonius és norfolki apalovak után szár
mazott éves csikait legfeljebb 80 - 100 
írtért adta el, most nóri mének után 
származó választott csikait 5 6 hónapos
korukban 150—200, sőt egyes esetek
ben még drágábban is eladhatja.

A harmadik csoport a lótenyészbi- 
zottmáuyok által rendezett megyei collec- 
tiv kiállítások csoportja.

Ezen csoportban huszonkét vármegye 
lótenyésztése van képviselve összesen há
romszáz Dyolczvan lóval , mely szám 
egytől-egyig csupán földmives tenyésztők 
istállóiból került ki.

A megyei collectiv kiállítások ren
dezésének fő czólja az volt, hogy az 
országnak kiválóbb tenyésztéssel bíró 
vidékei küiöiuböző jellegük szerint jó 
példányokkal képviselve legyenek e tár
laton ; mely e szerint hivatva van az 
országos lótenyésztésnek oly nagyszabású 
és bú képét mutatni, a minó még soha 
sehol egy keretben nem volt.

A legkülönbözőbb tényezők ügy
buzgó 8 összevágó közreműködésére és 
jelentékeny anyagi áldozatokra volt szük
ség, hogy ezen a maga nemében uj 
és páratlan csoportos kiállítás tényleg 
megalkottassék ; de szükség volt rá azért, 
hogy úgy magunk is uiegösmerjük, vala
mim a külföldi közönséggel is megis
mertessük országos lótenyésztésünk jeloa 
állapotát, s ezzel törekedjünk arra, hogy 
lovaink jobb értékesítésének mérveit sza
porítsuk.

Az országos lótenyésztés ügye ugyanis 
nemcsak honvédelmi szempontból felette 
fontos nálunk, hanem a magyar mező- 
gazdaságnak jelenleg egyik legjelenté
kenyebb és legjövedelmezőbb tényezőjét 
képezi.

Az egyes megyék collectiv kiállí
tásánál nciu az volt & czél, miszerint a 
vidékenkint egyes gazdáknál található 
nemesebb vérü, t-zebb, de a vidék átla
gos lóminőségétól eltérő példányok kül* 
d* ssenck fel ; hanem azou czél tartatott 
szem előtt, miszerint minden egyes vidék 
lólétszáuiának átlagos minősége e cso
portban néhány jobb ló által képviselve 
legyen.

A minó lovat tehát a/, egyes vár
megyék kiállításában szemlélünk, olyat 
nem találunk ugyan minden pillanatban 
százankint eladásra készen az illető vi
dékei), de igen is megtaláljuk az illető



vidék tonyószfóinok istállóiban százsn- 
kinf, sőt ezrenkint is az oly vérfi anya
got, melyből oly lovakat lehet nevelni 
és megfelelő gondozás mellett oly condi- 
tióban a vásárra állítani, mint a minő 
példányokat a kiállításon szemlélhetünk.

Számos tenyésztő remélhetőleg meg
fogja tanulni e népies kiállításún azt, 
hogy a megfelelő tartás és felnevelés 
uélkUlözhetlcn kiegészítő részét képezi 
azon jó vérnek, mely Magyarország ló
tenyésztésének meg becsülheti en kincsét 
képezi, b ha ezen elv általános elterje
dést nyer tenyésztőink kőiében, akkor 
megfogjuk érni országos lótenyésztésünk 
aranykorát.

A mint a lókiállitás három főcso 
portjának a fentebbiekben foglalt rövid 
jellemzéséből látható, a kiállítás összes 
anyaga egy szerves egészet képez, is 
országos lótenyésztésünk egységes képét 
mutatja nagy keretben és erős voná
sokban.

A külföld meg fogja tanulni belőle, 
hazánk lótenyésztési viszonyait, tenyész
tőink pedig megismerik a hazai anyagot 
mindon izében és levonhatják belőle 
ama hasznos tanulságokat, a melyek 
megszivlelésétől várható országos léte* 
uyészetüuk fölvirágzása.

M a g y a r  r u h á z a t i  ip a r .
A posztó és szövetgyártás hazánk

ban a kezdet kezdetén vau és csakucm 
minden városi ember külföldi szöveteket 
hord, mert hát belföldi ruhában nincs 
mit válogatnia, azért a ruházati ipar még 
is magas fokon áll hazánkban.

Nemcsak az egyre gyérülő magyar 
díszruha és a különböző vidékek kép 
viselete, hanem a nemzetközi szabású 
ruha kitűnő ízléssel készül nálunk úgy 
a fővárosban, mint nagyobb vidéki váro
sainkban.

Ennek az iparágnak rendkívüli szép 
jövője lehetne.

Magyarország elláthatná ruhafélék
kel a keletnek egy jelentékeny részét, 
első sorban velünk szomszédos aldunai 
oiezágokat és teljesen fedezhetné a bel- 
szUkségletet, úgy hogy abszolúte fölös
leges lenne ruházati darabokat külföld
ről hozatni.

Két nagy akadálya van ezen iparág 
gyors fejlődésének.

Az első az, hogy saját nyersanya
gunkból külföldön szőtt kelméket dolgo
zunk föl legnagyobbrészt. Ennélfogva a 
természetes haszonnak egy tetemes része 
nem a magyar ember zsebébe folyik. 
Nekünk magunknak kellene a magyar 
gyapjút itt bent a hazában földolgozni, 
minek folytán a közvetítői nyereség is 
bent az országban maradhatna. Valósá
gos irónia az, hogy a gyapjút olcsón 
adjuk el a külföldnek, melytől azután 
különféle kelmék alakjában drága pénzen 
vissza vásároljuk.

Mondtuk már, hogy minden elófől- 
tótele volna nálunk a hazai posztógyár- 
tásoak, csak a vállalkozó szellem hiányzik. 
Akinek tőkepénze van, inkább a takarék- 
pénztárba teszi, semhogy hasznos iparvál
lalatokba fektetné.

A másik alkalmas munkaerő hiánya. 
Az ember nem is hinné, milyen szükség 
van 6zabókban. Sokkal kevesebben adják 
magokat erre az iparra, mint a hányán 
általa boldogulhatnának. S valameddig a 
kellő számú munkáskézben hiányt szenved, 
gondolni sem lehet arra, hogy exportia 
dolgozzuuk. Ez alatt persze nálunk élel
mesebb nemzetek ragadják el előlünk a 
tért, úgy hogy mire lenne már elegendő 
munkaerőnk, nem lesz már mit a kelet 
számára készítenünk. Ezt meg kellene 
gondolni. Iparosaink rossznl teszik, ha 
gyermekeiket „képzelt" uraknak óhajtják 
n-vélni, mert valójában kuldusoknak ne
velik, holott ha a szabóságra adnák s ez 
által az alka'mas munkaerőt országszerte 
szaporítanák, állandó és biztos kenyeret 
adnáuak a közökbe.

Azután úgy kellene tenni, mint a 
hogy a külföldi exporteurők teszik ; t. 
ágenseket kellene küldeni a szomzéd ke
leti tartományokba, kik az ottani lakos
ság szokásait és Ízlését tanulmányoznák, 
és mustrákat hoznának viseletűkről, hogy 
itt Is lehessen ép olyan viseletét készíteni 8 
azután nagyobb mennyiségben oda szál
lítani eladás végett. Szemessé a világ?

H .  U .

K  ü  l  <"> n  f  o l á h .
— 6  felsége » k irá ly  i.évünnop.- n! 

hatmiival folyó hó l én « pleb. templomban 
ünnepélyes istentisztelet tartatott, melyen 
joleu voltak; a városi hatóság, testületek, 
gymnasium s a hclybeu állomásozó katona - 
ság tisztikara s nagyszámú ájtatoskodó kö
zönség.

— Kinevezés. Szomly Mátyás kir. 
aljaráijbu ó, a ba jai kir. jbiróságnak egy iá 
kitűnő képzettségű és munkás tagja a sza
badkai kir. törvényszékhez biróvá neveztetett 
ki. Őszinte, óhajjal kívánjuk, hogy uj ottho
nában teljes megelégedést találjon.

* Álhelyezés. P e c h  u e. r F c r e u c z 
adóhivatali pénztáritok, ki a közönség elis
merését vívta ki hivatalos úgy társadalmi 
ulou, Csáktornyára helyeztetett át.

* N ttschnor -lanka kisasszony, kinek 
városunkban több év óta nyilvánossági jog
gal felruházott jó hirnévuek örvendő magán 
leányiskolája áll fenn, ki az 1883. évben ren
dezett „ B á c s r a e g y e i  nő i  k é z i m u n 
k a - k i á l l í t á s o n  kézimunkájáért arany 
d i s z o k u i ú n y t  nyert, az országos ki 
állítás jnreja által f i n o m  k é z i ui u n k á-

„ i a é r t a r a  n y éremmel lett ismét kitün
tetve. - Szívesen gratulálunk e kitüntetés
hez annál is inkább, mivel kezelése mellett 
leánykáink is szép elhaladást lesznek a 
nekik annyira szükséges és hasznos kézi
munkák készítésében.

— Bpltzer Benő és társa szeszgyárosok 
a helybeli tűzoltó-egyletnek 100 Irtot ado
mányoztak.

— Ilyuieii. Szaich Gyula ókéri jegyző 
ur jegyet váltott Antii Irén kisasszonynyal 
Bikityról.

— Kalocsán m. vasárnap ment végbe 
az elemi tioskola uj épületének felszeutelése, 
mely épületet iiaynald Lajos ó eminencziája 
emeltetett. 36 ezer ltért.

— Értesítés. Miután az Őszi gyakor
latok megkezdődtek, ériesittetoek a „ b a j a i  
t u r n a e g y l e t u t. tagjai, miszerint szíves
kedjenek a gyakorlatokon, melyek minden 
hétfőn és csütörtökön a tanitóképezdében 
(a szabadban, vagy a téli tornateremben) d. u. 
5 —6-ig megtartatnak, minél számosabban 
megjenni. Az elnökség.

— Hamis bukás vádja miatt Herczog 
Lázár bajai lakos a szabadkai kir. trvszék 
vizsgáló bírósága által vizsgálati fogságba 
helyeztetett.

— A budapesti magyardalc|iruok ma 
vasárnap október 11-én a „NemzetrszállodaM 
nagytermében előadást tart. Belépti dij 50 kr. 
Karzat 20 kr. Kezdete fél 8 órakor.

Hfé Tűz. Pálinkás György és Nagy János 
Rókus-külváros, korsós utczábau levő közös 
nádfedelü házuk október 7-én, esti 0 óra kö 
rül kigyulladt és leégett. A ház biztosítva 
volt. — Ugyancsak e hó 9-én délelőtt 9 óra
kor tüzet jelzett az őrtoronyban levő tűzoltó, 
mire a tűzoltók rögtön kivonultak, de sze
rencsére tüzet sehol sem találtak

f  Halálozás. B a l o g  Á r p á d o t ,  
a nálunk is ismert fiatal színigazgatót súlyos 
csapás erte, elvesztvén nejét, szül. Grósz 
Borbálát, kit a kérlelhetlen halál három 
napi kínos szenvedés után a boldog házasság 
2-tk évében ragadott ki a szerető férj kar
jaiból. A boldogult hűlt” tetemei Sümegen 
— hói a halálozás történt — tétetett örök 
uyugulomra. Nyugodjék bekében.

— Pénzeslevelok föladása. A köz
munka és közlekedésügyi miniszter következő 
körrendeletét, bocsátotta ki • Folyó évi ok
tóber hó 1-tól kezdve pénzeslevelek nyitva 
csak 300 irtot meghaladó értékkel 250 gramm 
súlyig adhatók fel. Ily péuzeslevelekért az 
órtékportó, mint eddig úgy ezután is 50% 
pótlékkal a feladáskor fizetendő.

— É rlcsliés. A nagyérdemű közönség
nek tisztelettel tudomására hozzuk, hogy 
áruforgalmunk egyrészét folyó hó 8-dikávai 
a város alatt a Sugovicza partján levő rakpart 
helyiségünkbe hozzuk, hol is úgy az érkezett 
árúk kiadatni fognak, mint a feladás is eszkü 
/ölhető. Árúczikkek, melyek súlya darabon
ként a 400 kgramot meghaladják, úgyszintén 
a gyorsszállitmányok mint eddig, csupán n 
nagy Dunánál adhatók fel s vétethetnek ál. 
A városi rakparton kezelt árúk a gabona ne
műek kivételével csatorna díjpótlck nélkül 
kezeltetnek. G tbona ueinüc-kérl úgy m erke 
zett mint elmenendőket értve, a rendes fu
vardíj mellett uiétermázsánkénl 2 kr. csator
nadíj szedetik be. Baja, 1883. október 7-én. 
Az 1. cs. kir. szab. dunngözhajózasi társaság 
ügynöksége.

— Ajánl hozás. Egy német származású 
m ük é r t e s z  állási keres. Bővebbet e lap 
kiadó hivatala.

— H irdetm ény. Baju szab. kir. város 
kapitányi hivatali! részéről közhírré tétetik, 
miként Baján, és e varos külterületén tar
tózkodó cs. kir. közös hadseregbeli legénység 
részére (értvén a póttartalékosokat i*) az 
188ö-ik évi ellenőrzési szemle folyó október 
hó 19. és 20 án mindenkor reggeli 8 órakor 
a városházánál lóg megtartatni Ezen ellenőr
zési szemlén mindazok, lul; a lo'yo 188 > ik 
évben még tettleges szolgálatban állottak, 
vagy fegyvergyakorlaton részt vatb k, - u.-g- 
jelenni nem tartoznak. Mi;.; a kótn* •/>. '.te l  
közüli elmaradottak utószemléu, — annak 
idején Zomborban köteleztetnek megjelenni. 
Buján. I8yi)-ik évi október hó Ö-sii. Öclieib 
ucr Gyula, főkapitány.

— Rossz csillagok járnak a katona
szabaditókra írja a Szabadkán megjelenő 
„Bácskai Ellenőr" ; A f. évi sorozás alkalmával 
Szabadka városa hadjutalékával hátralékban 
mai ad I, még pedig oly nagyszámmal, hogy 
fönt a honvédelmi minisztériumban kezdtek a 
Ihlett egy kissé gondolkozni. Egyszer csak f. 
ev szeptember 26-án nagy titokban betoppan 
valósunkba egy olyan felülvizsgáló sorozó 
bizottság, melyről az illetők nem is álmodtak. 
Nevezetesen: Büclil cs. kir. tábornok, Kossits 
Péter in. kir. honvédelmi miniszteri osztály 
tanácsos, dr. llatienianii cs. kir. fötörzsorvoR, 
Drexler cs. kir. alezredes, Iliid ni. kir. hon- 
véd ezredes, dr. Varjas m. k'r. honvéd törzs 
orvos es Szabaltinszky cs. kir. százados. E 
bizottság maga elé idéztette iniudazon újon* 
ezokat, kiket tavaszszal a szabadkai sorozó 
bizottság felmentett; és ezen felmentett ujoD- 
czokból a fenti bizottság J08-at besorozott. 
Azt hisszük ehez nem kell kommentár. Mi 
csak annyit jegyzőnk meg, hogy a besorozott 
ifjak városijuk legvagyonosabb gazdáinak a 
fiai, kik közül többen — állítólag — 2700, 
1000, 800, és 500 irtot fizettek a szabaditók- 
nak. Mi neveket ezúttal nem említünk, de ha 
kell, azzal is szolgálunk,

- -  É rsekújvárró l írják a „S/inészeti 
Közlönyének: „Zoltán Gyula színigazgató da- 
czára annak, hogy minden uj darabot elöada- 
tott, rövid egy hó alatt 300 Irt deficittel távo 
zott, de azért tisztességesen, adósság nélkül 
ment ki a városból, a mi nem kis feladat volt. 
A tisztujitáson az előkelő családok összetűz
lek, ebből a legnagyobb gyűlölet és harag szár
mazott ; a az ilyesminek rendesen a sziuészet 
issza meg a levét, mert nem járnak a szín
házba. Valóban elszomorító dolog, hogy Ma
gyarországon legyen temetés, lakodalom, 
követválasz lás, tiszt újítás, szóval bármi, a 
színészet rendesen kárát vallja. Eléggé sajnos, 
hogy a társadalmi súrlódások miatt, a színé
szetünk kell a legtöbbet szenvodu e.“ — Kíván
juk, hogy fentnevezett igazgatónak, ki jövó 
tóban kezdi meg nálunk előadásait, jobban 
menjen dolga, mint Érsekújváron.

* Miért szegényednek el sokan I 
Mert a tejfelt megposhadni i ngedik. A lába
sokat ezüst kanalakkal vakarhatják. A  sikároló 
kefe a vízben maradt. A szép nyelű késeket 
forró vizbe dugják. A seprőt nem akasztják 
szegre. A használt asztalneműt oly helyre dob
ják, hol az egerek megrágják. A dézsák és 
szapulók kint a napon száradnak, mig szét 
nem hullanak. A ruhanemű a kötélen marad, 
mig a szél elrongyolja. A téli holmit nyáron 
a molyok rongolják. IIus és zöldségmaradé
kok a kamrába romlanak meg. Az asztali 
gyümölcsöt meghagyják férgesedül. Az olajos 
palacznak nincs dugója és legyek tanyáznak 
benne. A kávé, thea, bors s egyéb fűszer el
veszti zamatját, mert nyitva hagyják. A 
füstölt hús megromlik, mert nem sózzák 
meg elegendően. Szegénység nem szégyen, — 
de ki ily módon szegényedik cl, csakugyan 
szégyelheti magát,

- -  Az em ber terem tése. Isten az em
bert f ö l d  b ö 1 teremtette és nem é g b öl,

nehogy tervei az egész földtekét körű [foglalják, 
nem l e v e g ő b ő l ,  nehogy a villám szétszag- 
gassa keblét; nem t ü z b ö I, nehogy irtó 
parazsakat gyűjtsön felebarátja fejére ; és 
v í z b ő l  se, nehogy sima urcza elfödje a szív 
mélyében lakozó szörnye egeket, hanem f öl d 
l' ŐI, hogy jótékony legyen, mint a föld, mely 
dús kincseit rejtekben öuileszti; hogy hálás 
legyen, mint a föld, mely a neki ajándé
kozott buzaszeinért tizeuötöt ad; hogy le
gyen bocsáuatteljes, miut a föld, mely azt 
is megjutalmazza, ki átfúrja keblét; hogy le
gyen liíi, mint a íó d, ki midőn kedvese, a nap, 
elhagyja, magára ölti az özvegy fátyolét, a 
virágoknak elzárja ajakát és ha a nap ismét 
visszatér, a harmat könyeivel fogadja, miket 
éjjel hullatott. És midőn az ember elkészült, 
az angyalok egy darabka eget veitek szeméhez, 
kevés levegőt füléhez, tűz lehet ajakéhoz, a 
szívbe pedig tenger vizet coöpögtettek, azért 
van az ember szivében az a csodálatos apály 
és dagály és azért adja vissza a szív a tenger 
csöppjét a szem egének.

— Nő-cin anczipáczió. Philadelphiá
ban a mű t évben egy idegen herczeguó te
lepedett. le, ki azóta számos különezsége által 
tűnt ki. A műit hóban összehívta a város 
előkelő hölgyeit s kijelentette, hogy ideje 
végre, miszerint a nők is teljesen emauezi- 
páltussanak. Ezután bemutatta magát, mint 
a nőemanczipáczió apostolnője, ki el van 
határozva nagy eszméit minden áron létesí
teni. Az emanczipácziót — mint monda — 
először is azz ti kell kezdeni, hogy ezentúl 
ne a férfiak kérjék feleségül a nőket, hanem 
a nők férjül a férfiakat. Az indítvány nagy 
lelkesedéssel fogadtatott, s az ottani fcrii- 
világ most kíváncsian várja a teendőket.

— Rászedni a vcvóközöoséget igen 
gyakran megkísértik, oly árúknál, a melyek 
jó tulajdonságaiknál fogva nagy kelendőség
nek örvendenek. így töuedeznek föl egy idő 
óta külöubözó labdacsok is, melyek egészeu 
hasonlóan mint az egyedül valódi, s az emész
tési bajokban oly nagy hatású Brandt K. 
gyógyszerész féle svájezi labdacsok, vannak 
becsomagolva s olcsóbb árak és egyéb állí
tólagos előnyök mellett akarják a közönséget 
félrevezetni. Ezért a vételnél gondosan figyel
ni kell, hogy a Brandt R.-féle svájezi labda
csok minden dobozán meg van-e a valódi 
ezégjegy: a fehérkereszt vörös mezőben, a 
Brandt R. névaláírása.

H e ti  n a p tá r .
0 K T 6  II E B  II 6  (31 NAP)

i i  ozerua , ivamszi
15 Csütörtök : Terézia
16 Péntek Gaílusz
17 Szombat I Hedvig
18 Vasárnap Luk ev.

CSALHATATLAN.
R n h o n n t i u m * 11" 1 Í8 8z“ l‘*lt »»vcbzIÖIV Ó  O O r i l I I I I  U l l l  8Zvr)  egy tudományos alapra
és sok eredményre fektetett szer a k o p a s z sá g , lia j-  
kiluillÚH, korpaképzöilÓM  és szü rk ü lve! ellen. Egyet
len, tényleg eredményeket felm utató sznkálnövcsz(«>  
és e r ő s ít ő  s z e r .  Üdítő és élesztő tulajdonságáért a 
„Roboraotium“ továbbá megbízható szer e m lé k e z ő  

g y e n g e s é g  és f e j fá j á s  ellen. Egy eruleti üveg ára 1 frt 5 0 kr,próbaüveg 1 Irt 
K n o m o t í o n m  (hajerősitli ol<\j) finom és utánozhatlan, a hajat simulékonynyá é8 
I \ U 8 I l l t t l U l I I I  hullámossá teszi. Eredeti üveg ára 1 frt 50 kr. Próbaüveg l frt 
TAo l l  .1 r. IT A L A  keleti ssépitöszer, eredmények gyöngéd, fehér és tuti frisseséget 

' l e  l l b U t  eltávolít szcplflt és májfoltuknt Ára 85 kr.

Bouquett du Serail de Grolich .“'‘C
szereknek. Ára 1 frt 50 és 80 kr.

Morvái kárpát szájvíz » iic ,i.« „ a i go kr

Grolich-féle haj- és szakálfestő szer S£iJ,‘fw1»Sto.b*,“
Grolich Hail Milkon
Grolich-féle Poudre dépilatoire h«jcitáv„mó.™r 70 kt. 

Grolich-féle korpaviz ellAvolIt gyorttn f .  bizlosau Lajkorpiit. I frt. 

Grolich-féle májusvirágkenőcs föJSTXt. * *** *•"•
Grolicll-féle flóra-haj por íellér és róz.aszin k-günomabb hülgyjtor Ml kr 

Grolich-féle Flóra rózsa arezfestő »jk«k é9 arezfestésre 50 kr. 

Mimién orvosok felügyelete a la t t  készítve. 
Használati utasítások , köszönőlevelek és nyilatkozatok

minden c»ifikhez mellékelvék.
Gyár és közp. raktár C* II O 1 .1 Cl II J. H r II n n b e 11 Stadthofplatz.

Orvosok elismerik a Grolich-féle készítmények hasznosságát, tartós vásárlás által, 
igy ii a t. k. Blümel Alajos ur, gyakorló orvos St. Péterben ápr. 26. I88T». „Kérem posta- 
utánvét inellett nekem 8 üveg lloborantium és 3 üveg kosmetikum megfelelő engedmény 
mellett mint több éves vevője, küldeni."

Tisztelettel BLÜMEL, gyak. orvos.
Főraktár Baja és vidékére egyedül

B iao h fo ld  N in a  illa tsz e r-k e re sk e d é se .
Budapest Nermla Nándor, Imtvani-utcza 10., továbbá kapható minden nagyobb 

gyÓRyiáihRii’és kereskedésben, hol erre vonatkozó falragaszok a kirakatban láthatók
i w r  Hat árosát tan a Qralich-ftle készítmények kértndők, minthogy csakis ezekért 

vállal'. ■'ih teljes szavatosság 'V Q

1 ,73»» V C K  ^

Hulivdltozds 
Első negyed 
lG-án 2 óra 

37 p. reggel, 
szép idő derül 

föl.

12 Flétfő | Miksa pk.
13i Kedd Kálmán, Ede



V a s ú t i  m e n e tre n d

B a jiró l  -  S z a b a d k á ra
Bajáról indul naponkint kétszer <1. e. 1" ma (•* 1-1 

percekor és ette / óra és H  pei'czkor-

Ü zleti tu d ó sítá s .

A Z  ELSŐ 08. KIR

Haján, IBI 5. okt b

Búza u j .................................... 7.15
Zab . . .  . 6.—

R o z s ....................  . . 5-80
Kukoricza uj . . . .5.50
Bab u j.................................... 7 20

Az árak 100 kilogr. ntáu.

l)U N A G Ő Z H A JÓ  Z ÁS 1 T A HS U I. A T
M E N E T R E N D J E .

firvénjes 188n. feb. 21-től további intézkedésié 
SZEMÉLY- év POSTA HAJOK;

Bu«Snpetére: naponta kéiszrr. i%'g<‘li I'1 óra 24 
perczkor, és délutáni 3 órakor.

•lo b  acsra naponta kétszer, reggeli fi óra -l* 
peronkor, és estve 8 óra 4i» perczkor 

Újvidékre : uapouta reggeli 0 óra lő perczkor 
Kiniony, Belgriid és PnnuHOvArn : kedden, szei- 

dúu, pénteken é • vasárnap reggeli 6 
óra 45 perczkor.

O r e i o v n i n  és - D u i i n r e j e t i e l e i i i s é g e k b e  s z e r d á n  

péntekcu és vasárnap reggeli fi óra 
15 perczkor

BudapeatrAI déli 12 ói ik
éjjé': 11 órakor

Éikezes Budapestre hajnalban " órakor és ■ ■> 
után 2 óra 45 perczkor. _______ _

Felelős szerkesztő:
( S K I! II A F  IC II IC N 0 .

I A LKIiJOllU
CZIGARETTA-PAPIR

a valódi

LE HQUBLONi a m m ;v i;‘ in  m i \ lói
IT tánzH sok tó l m in d ö n k i

f-t : A -.vizán ttu-papír e»ak akkor 
‘TéJ ha minden egyes lap vVj-

V.-4 LK IIO l’IM ÓV bélyeggel és mit 
tiniik boríték az alant álló véd- 

c^övé jegygyei és aláírással el van btvn-ggfc

E ü
Gyökeres gyógyítás! " V I

i k p i í < k,

c o O j - i f á u tA f f á j z íy

7. rae Dirtfipr, - PARIS

Kftrcái* éH id e g b A jn k b a n

szenvedőknek, támaszkodva a 10 éves 
Bikerre, visszaesés nélkül a mai napig. 
Tökéletesen tájékoztató füzetek 50 kr- 
nak bélyegekben való melléklése után 

kapható
n . .  tik D n a o  W o B tlic l ie  C r o n b c r g e r s t r u s B e  3 3  
l i r  pD ÖOttS, Frankfurt a M

MH) LAJOS
y v n y

B A JÁ N ,

BÓDOG-TÉR SCHEIBNER-FÉLE HÁZBAN létezik
. j t e S i a E i T F

GYORSAN, CSINOSAN és JUTÁNYOS ÁRON
mindennemű
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eljegyzési- és esketesi me£rhivókaí,

liO%NEEI IIOYITATVÁITOKAT.
KÖTELEZVÉNYEKET és MEGHATALMAZÁSOKAT.
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BflF" Egyúttal felkérem a községek t. Elöljáróit, hogy becses rendeléseiket egyenesen 
könyvnyomdámba, Bódog-tér, Schcibncr-félc ház küldjék.
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Nyomatott Néray Lajos könyvnyomdájában Baján


