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H ird e té s e k

a legj Hiányosabban számíttatnak 
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Megjeleli in Iliden vasárnap.

B A J A Szerkesztőség
hova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők:
8  z e n  t-A u  1 a  l-u  1 e z  a  28 . szű u i.

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Náuay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
v e g y e s  ta r ta lm ú  h e tilap .

K g y c » s /. á in á r a 8 k r. Ké/iirutok nem adatnak vissza.

H a ja  vá ro s tö rv é n y h a tó sá 
g á n a k  kö zg yű lé se

1885. november hó J2.

A mai közgyűlés csekély részvéttel 
folyt le. A bizottsági tagok jó része 
ra&s ügyekkel foglalkozik, s tán nem 
alaptalanul mondatott, hogy a közeli 
választás veszi idejűket igénybe. Csekély 
szám, gyors munka együtt jár.

A közgyűlés gyors egymásutánban 
tárgyalta le a napirendre kitűzött ügye
ket, szigorú tárgyilagossággal.

Főispán ur távollétében Dreschcr 
Ede polgármester elnökölt. Az ügyek 
következőleg tárgyaltattak :

1. M. kir. belügyminiszter jóvá
hagyja az 1886. évi költségelőirányzatot, 
de óhajtja, hogy a városi házipénztár, 
mely a kút házi pénztárnak adósa, 1887. 
évtől kezdve évi annuitásokban törlessze 
adósságát, hogy a vasútnál felállított 
vámsorompó jövedelme kövezetre for- 
dittessék.

2. M kir. belügyminisztérium leirata, 
mely szerint ő felsége a király, megerő
sítette Paukovits Ernő régi magyar ne
mességét és czimerér, éljenzéssel tudomá
sul vétetett.

3. Tudomásul vétetett a földmive- 
lés ipar s kereskedelmi miniszter leirata, 
az engedélyhez kötött iparágak gyakor
lása tárgyában hozott, szabályrendelet 
megerősítéséről, továbbá arról, hogy az 
állategészségügy tárgyában megrendelt 
vizsgálatot megszünteti.

4. A  cs. kir. közös hadügyminisz
térium leirata, hogy Lissák Kálmán 
elégtelen képesség miatt a katona nevelő 
intézetbe fel nem vétetett, tudomásul 
vétetett ugyan, de mert állítólag ezen 
visszautasítás azért történt, mert a jelölt 
a német nyelvet nem bírja, s miután a

TÁRCSA*
I n t é s .

INCZÉDI LÁSZLÓTÓL.
Ifjúságod tündérkertjét 
Járod még ma boldogan;
Hajh, dt alig tekintm szét,
▲ vaifizikert oda vaa.
Fehér hajjal, sötét izivvel 
Állsz a hideg sir alStt 
És a hova csak virágért 
Jártál eddig: nyugalmáért 
Óhajtod a temetőt.

Éltél-e már? Szerettél-e?
Az idő uem kérdi meg.
Akárhogyan fukartál,
F.lrabolja kincsedet.
Mondhatod, hogy a jövőre 
bíztad bold'igíágodat. —
Száll at idfl sebes szárnyon,
S mig merengsz az eltűnt álmon,
Már fölötted elhaladt.

Mit torfltlol hát a multUl,
Mit bajmódol a jövőn ?
Élj vígan a pillanatnak,
Mit sorsod nyújt kedvezőn.
Legalább ba hajótörten 
Cisz a sivár partokon,
Kmlékcid bűvös szárnya 
Klröpit a tündértájra,
A hol bolfgál egykoron.

Összeromlolt élet.
-  Hajt, —

Irta; JAKAB ÖDÖN.
A hivatalból korán eltávozott; azt mond

ta , bőgj beteg.
Beteg is volt, de nem olyan betegsége 

vala. mely a sárgára szűrt arezon vagy a 
hamvasait lobogó, beelett szemekben világo
san elárulja magát s majdnem megnevezi az 
orvosságát is, a mit a jó isten a szenvedők 
számára füvekben, vizekben készít bölcsesség.

rendelet szerint a jelölt anyanyelvén te
heti a vizsgát, a sérelem feliratilag elő
terjesztetni fog.

6. Hajdúmegye felterjesztése a köz
érdekű kölcsönök bélypgmentességc tár
gyában, úgy

7. Borsódmogye felterjesztése a mű- 
bőrgyártás betiltása tárgyában, ugy

8. A közigazgatási bizottságnak az
1885. év I . feléről szóiló ji lentése tu 
domásul vétetett.

9. Az 1885. V III  -  X X V . t. ez. 
meghirdettettek,

10. A városi tanács jelentése a 
házipénztár liquidatiója tárgyában, ki
adatott a jogügyi szakosztálynak.

11. A tanács azon javaslata, hogy 
a szegényházi szabályrendelet elintézése 
a kormánynál megsürgettessék, elfogad
ta to d  s kimondatott, hogy a szegényház
1886. év elején benépesittetik.

12 A tanács kérelme a virement 
megadása iránt, te ljesíte tett.

13. A tanács jelentése, hogy 50 Q  
öl terület a canalis mentén 10 évre 
bérbe adatott a dunagözhajótársaságnak, 
élénk v itát provokált, Bajai Péter figyel
meztet a r r a , hogy a gózhajótársaság 
elfoglalta a töltés mentén levő kocsiutat 
is, igy a közlekedés akadályoztatik, hason
lóan szól Számúéi János és Juhász István, 
Cserba F.  külön választja a két kérdést, 
ajánlja a bérbeadást, s ha a társaság 
50 □ ö lö n  felülfoglalt, a rendőrkapitány
nál tétessék felszóllalás. Drescher Ede 
kijelenti, hogy a közlekedési utak jókar
ban tartásáról gondoskodni fognak, mire 
a bérbeadás elfogadtatott.

14. A  póstaföldek tulajdonjoga iránt 
te tt tanácsi jelentés tudomásul vétetett, 
mert ezen földeket a volt tulajdonos, 
Gr. Zichy F erraris Bódog az államkincs
tárra Íratta át.

gél. Az ő betegsége afféle megnevezhetetlen, 
csöndes betegség volt, melynek láttára az 
orvos tehetetlenül vonogatja vállát 8 legföl- 
lebb pár heti szórakozást rendel.

Már a délelőtti órákban sem érezte jól 
magát: kedvetlen volt s szerfölött ideges. 
Délután pedig még a legapróbb körülmé
nyek is mind ösizejátszának, hogy levertebbé 
tegyék.

Egy kissé megkésve érkezett fel a 
hivatalba, a miért a főnök egész szokatlanul 
durván ráförmedt:

— Maga, barátom, rossz ember ! Maga, 
barátom, hanyag fráter!

— Iustállom, az ebéd véle Jenül . . .
— Semmi „véletlenül" 1 Nem fér a 

nyakára a munka, mióta uj házas. Bezzeg 
az első felesége mellett nem volt ilyen hanyag. 
Kár volt olyan künuyU szerrel tuladui sze
gényen I Bizony mondom: kár volt.

Török Béla elfojtott ingerültséggel esett 
a beszelő szavába:

— Ne tessék ezt érinteni. Kérem, ne 
tessék.

A főnök azonban két hüvelykét kartö
vénél a mellényébe dugva, még tekintélyesebb 
állásba mesterkedte magát és szigorúan fed- 
dözve folytata:

— De Bőt kötelességem érinteni, mert 
hibát követett el, mely a hivatal tekintélyét 
érzékenyen sérti. Botrányos, könnyelmű há
zasságával fellázította a várost maga ellen, 
hogy ujjal mutogatják, mikor az utczán jár. 
Érti. bará orn, ujjal mutogatják.

— Nem tehettem másként, különben 
megöl ültem volna.

A főnök ur gúnyosan hunyorgott.
— Hja barátom, az ilyen szerelmes 

ember aztán ne álmodozzék előléptetésről, 
kivált ba a hivatalos órákat is igy elturbékolja 
Egyébiránt elmehet.

15. A módosított piaczi szabály- 
rendelet, ugy

16. A  reg&leügyi szabályrendelet 
tudomásul vétetett.

17. A  városi tanács javaslata, hogy 
a közvágóhiduál foganatosítandó pót
munkákra 600 frt engedélyeztessék, el
fogadtatott.

18. A  határjárás teljesítésére ki
küldött bizottságnak jelentése, melyben 
magát a munkálat alól felmentetni kéri, 
tudomásul vétetett.

19. A rom. c&th. iskolaszék újra 
megalakittatott.

20. Csepka Teréz tanítónő fizetése 
felemeltetett.

21. özv. Illity  Mihályné kegydij 
iránti kérvénye elutasittatott.

22. Özv Illity Mihályné, ugy Di- 
telyán Jakabnak, a járdatartozás lefize
tésére egy év engedélyeztetett.

23. A kézbesítők kérvénye fizetés 
emelés miatt, kiadatott a szabályrende
letet készítő bizottságnak figyelembe vé
tel végett.

24. A  tanács jelentése, hogy a 
mátébá/i földekre megtariott bérbeadás 
iránti verseny sikertelen maradt, illetve 
6000 frtal kisebb ár igértetett, el ne 
fogadtassák, helyeslőleg tudomásul ve
tetett.

A z  is k o la i ta k a r é k p é n z tá r i  
in té zm é n y  tökéletesbitése.

Az iskolai takarékpénztáraknak üd
vös volta ma már országszerte elismert 
té n y ; mindazáltal e nagy horderejű in
tézményt még nagy mérvben lehetne tö 
kéletesíteni és pedig azáltal, hogy a 
Budapesten nem rég alakult „Első ma
gyar általános nyugdíj-egyesület" czéljá- 
val bizonyos összefüggésbe, úgyszólván

Török Béla fülig vörösödve szédelget 
ki a főnőktől a bivatalszobába, melynek la- 
ká'.ytalan rideg falai közt társai már javában 
morzsolták a napi robot-mnnkát, A mint ö 
belépett, feltűnően belebujtak mindannyian 
irományaikba s nevettek csendesen.

Látta jól, de valahogy elnyelte.
Zajtalanul foglalt helyet a maga aszta

lánál s bontogatni kezdett valami poros, lel
ketlen aktákat. Hozzá fogott egyhez s olvasta, 
olvasta jó darab ideig, de az értelmét nem 
bírta sehogy sem kivenni. Minden szót két
szer is kimondott, hanem az összefüggést köz
tük nyomban elfeledte.

Hosszasan vesződött, de sikertelen volt 
minden erőfeszítése : kósza gondolatai zava
rosan gomolyogtak, minden rendszer nélkül.

Utoljára türelmét veszté és boszus lett 
magára. Majd aggódni kezdett különös ál
lapota fölött s bizulma megingott jövendője 
iránt.

•— Mi lesz igy belőlem I
A késő novemberi id >, világtalan, szür

ke egével, mogorva gyászával hidegen boron
gott be a tágas ablakok szennyes karikáin, 
nyomottá téve benn a szoba hangulatát. Kí
vül is, olyan barátságtalan, szomorú világ 
volt, mely a beteges lelkeket sötét, Önkiuzó 
elmélkedések szövevényeibe szokta sülyesz- 
teni.

Török Béla letette kezéből az írást u 
mereven bámult fakó asztalára. Nem fájt 
semmije, de mégis oly rosszul volt, hogy 
nem maradhatott tovább a hivatalban.

Alig várta, hogy otthon lehessen.
Lesütötte fejét s gyorsan igyekezett 

szerény kis lakása felé, hogy ott meggyó
gyuljon, hogy ott ki panaszolja magát annak 
karjai közt, akinek hozzá csak incselgő szava 
van, a ki gyengeségeit bezzeg nem veti 
szemére durván, kegyetlenül, mint az irgál*

láncolatba hozatnék. Maga W eisz Ber- 
nát kir. tanácsos, ki az iskolai takarék- 
pénztári intézményt hazánkban meghono- 
sitá, elismeri, hogy a megtakarított 
pénznek egy része még az iskolai év 
befejezte előtt is kivétetik, a többi pe
dig az iskolai év végével ju t a tanulók 
feltétlen birtokába, mellyel azután akár 
maguk, akár pedig szülőik vagy hozzá
tartozóik korlátlanul rendelkezhetnek. S 
épp ezen körülményben rejlik az egész 
évi takarékosságnak, habár nem is egész
ben, de mégis legnagyobb részbeni czél- 
talan volta. M ert ha a gyermek vagy 
ennek szegény s épp ezért a kisértésnek 
még inkább kitett szülője a megtakarí
tóit összeget nem a megtakarítás per- 
ezében, hanem az év végén költi el, 
ugy ez végeredményében alig fog kü
lönbséget tenni 8 még kérdésessé válik 
az is, váljon a nagyobb összeg nem-e 
hathat csábitólag oly rosszra, melynek 
elkövetésére a megtakarítás előtti kis 
összegek alig lehettek alkalmasak.

Ezeu hiányon, vagyis a maradandó 
eredmény felmutathatásán csakis ugy le
hetne hathatósan Begiteni, ha az iskolai 
takarékpénztári intézmény — anélkül, 
hogy az eddigi szervezetében bárminemű 
változás történne — mintegy folytatás
képen az „Első magyar általános nyug- 
dij-egyesületi" intézménynyel hozatnék 
kapcsolatba és pedig oly módon, hogy 
az illető iskolai takarékpénztárt kezelő 
az év végével (vagy ha ugy tetszik bár 
mikor is) az illető tanuló beleegyezésé
vel a megtakarított pénzből egy te t
szésszerinti összeget, de legalább is egy 
forintot a tulajdonos javára a fenti 
nyugdij-egyesülethez beküldene, melynek 
fejében az után egy nyugdij-őlvezeti 
könyvecskére tarthatna számot.

De lássuk most, hogy mi lenne

mattan idegen emberek. Egész lelke csupa 
vágyódás volt, csupa saomjazó szeretet.

Haj 1 mert csak az üldözöttek, a világ
gal meghasonlott szivek érzik igazában a 
nyugodalmas, szerető otthon valódi értékét, 
nem pedig azok, kiket a szerencse örökbe 
fogadott, kiket az emberek tenyerükön hor
danak, kiknek ez a világ a szélrózsa minden 
irányában egyaránt kívánatos, kedvei.

Haza ért.
A felesége vidáman izaladott elébe; 

megölelte, megcsókolta, végigezirógatta a 
elbalmozta mindenféle nyájas beszédekkel. 
A mint azonban a férjét jobban megtekinté, 
megUtődve kiálta fe l:

— Mi az ? KosbzuI vagy ?
Az nem válaszolt semmit, csak bele- 

veté magát a kandaló előtt álló nagy kar
székbe s feleségét gyöngéden maga mellé 
húzta.

A kandallóban erős túz duhogott, kel
lemes meleget árasztva a körülte ülőkre. A 
délutáni homály egyre vastagabban folyta be 
a szobát, melynek falain a tűz fénye már 
halványan meglátszott,

Török Béla egy pillanatra megköny- 
nyebbült a felesége mellett. Most érezte csak, 
hogy igazában szeret, moBt, midőn látta, 
hogy mindenki elhagyta i  megaláztatásának, 
bánatának egyedül ez egyetlen gyönge asz- 
izony maradt osztályosa.

Olyan jól esett, hogy a szelíden lag- 
gatódzó asszony előtt búját kiöntbeti 1

Meg is szólalt:
— Azt hittem, édesem, meg kell bo

londulnom I Miótta elvettelek, nincs egy nyu
godalmas perczeni Megváltozott irántam a 
világ egész-‘ii. Az az asszony, az az első 
feleségem magára sírta az emberek részvétét 
s barátaimat, ismerőseimet, hivataltársaimat 
mind, mind ellenem forditá. Kellemetlenség



ezáltal elérve? Először is az, hogy az
említett összeg az év végével nem köt
tethetnék el (haszontalanságra) s hogy 
daczára ennek a rendelkezési jog telje
sen épségben maradna, mert 2 '/, évi 
tagság után ugyanezen tóke felmondható 
s kivehető. Másodszor, ha kivétele nem 
szándékoltatnék, ugv az a harmadik év
től kezdve folytonosan emelkedő kama
tot jövedelmez, mely a nyugdíj egyesü
letnek csak mai viszonyaihoz képest is 
idővel élethossziglan élvezhető évi 100 
írtnyi nyugdíjra eraelkedhetik, mely azon
ban a tagszám szaporodásával még mind
egyre magasabbra, sőt legiobb esetben 
több száz vagy ezer írtra is rúghat. 
Például legyen szabad felemlíteni, hogy 
a legutóbbi kimutatás szerint az iskolai 
takarékpénztárak útján a lefolyt 9 év 
alatt Magyarországon Összesen 620,52b* 
forint takarittatott meg; s igy tehát, ha ez 
összeg az egyes évek végén nem íccsérel- 
tetett volna el, hanem a fenti nyugdij-egve 
süléinél helyeztetett volna el, az egyes 
tanulók nyugdíj-igénye a befizetett tőke 
utáni 4 % -tói kezdve idővel évi 28,000 
írtra sőt még enuéi is jóval magasabb 
összegre emelkedett volua.

Mindez azonban csati is a routma 
(átóröklési) rendszeren alapuló „Első 
magyar általános nyugdíj-egyesületu ut 
ján volna elérhető,

íme tehat a feltűnő eredmény 
mely mi akadályt sem gördítvén az i.- 
kólái takarékpénztár mai szervezete ele, 
mégis megadja annak lehetőségét, hogy 
az illető tanuló m egtakarított péuzének 
csak egy részén is oly maradandó ala
pot teremtsen, milyet másutt sehol s 
melynek jövedelme gyanánt idővel te te
mes segélyt, esetleg megélhetést biztosí
tó nyugdijat élvezend, sót vagyonra is 
szert tehet, holott ennek elmulasztása 
esetén öregségében a legnagyobb szűköl- 
ködösnek volna kitéve.

Ezzel tehát nemcsak a takarékos
sági hajlam nyerne egy újabb ingert, 
hanem meggazdagittatnék még az előre
látás, a jövőről való gondoskodás eré
nyével, mely utóbbi egyszersmind nem
csak az egyéni, de vele együtt a nem
zeti jólétnek csiráját fogadná magába 

Ajánlom mindezeket az érdekeltek, 
de különösen az iskolai takarékpénztá
rakat kezelő urak becses figyelmébe azon 
megjegyzéssel, miszerint szükség esetéD 
szívesen szolgálok egyébb felvilágosítás
sal is, s hogy ha kell, megteendem az 
indítványt arra is, hogy a tanító urak 
esetleges buzgósága az egyesület ré6zé-

lépten-nyomoD, ha kibúvók a házból. Betege 
vagyok már. Ki nem bírom soha I

Nagyot sóhajtott.
— Nem akarják hagyni az emberek, 

hogy boldogok legyünk. Miért is találkoz
tunk mi ketten ilyen későn! • . .

Az asszony vigasztalva simult a mé
lyen levert szenvedő emberhez, a kit ölelései
nek, csókjainak, édes szavainak összes hatal
mával igyekezett lecsillapítani. Simogatta, 
bátoritgatta:

— Ne busulj. Ne csüggedj. Lásd, én is 
mennyi izgalmat álltam ki, a mig első fér
jemmel a válópert folytatám. De mindent 
elszenvedtem, mindent kiállottam, mert na
gyon szerettelek.

Török Béla szavakra daczosan kapta 
fel alálankadt tekintetét s úgy látszott, hogy 
tökéletesen meg van erősödve. Valami kihívó, 
makranezos erély volt hangjában, a mint 
visszafele I t :

— Nem is törődöm én többet semmivel 
a tóidon 1 Hadd lármázzanak, hadd ugassanak 
reám az emberek. Mit bánom én. Csakhogy 
egyszer mellettem vagy, az enyém vagy I

És keblére rántotta a szép, fiatal asz- 
izonyt és szorította azzal a szenvedélyes, 
öuzü szerelemmel, mely féltett tárgyát sze
retné mindentől elzárni, hogy még az & 
levegő, az a napvilág se érintse, & mely mást 
érintett. Drága volt neki ez asszony, mert 
birbatásút sok szenvedés árán váltotta meg I

A túláradó érzelemtől tikkadtan sut-
togá :

— Igen, enyém voltál és enyém vagy 
örökre, osztatlanul 1

Osztatlanul! E szóra elakadt és úgy 
elgondolkozott. .  . Gondolata hirtelen vissza- 
Bzállt a múltba s bevégzett, mogmáaithatlan 
tényeket bolygatott fel onnan. Emlékezett, 
képzelődött . . .  A megzavart beteg lélek

ról anyagi elismerésben is részesüljön ; 
egyelőre pedig csak annyit akarok fel
említeni, hogy az „Első rnagy. álta lá
nos nyugdíj-egyesület* a fóv. iparosok 
köréuek erkölcsi támogatása m ellett s a 
magas kormány jóváhagyásával alakult 
humánus s igy tehát uern nyerészkedé
sen alapuló egyesület, melybe mindenki 
beléphet (tehát a tanulók mellett a ta 
nító uruk is) s melynek jelenleg is már 
közel 200 tagja van, kiknek élén a fő
város legjobb nevű polgárai állanak.*)

Obermayer Lajos,
fflr. éi egyesületi titkár.

Az erdólyrészi magyar közművelő
dési egyesület 

alakulása története**.
íeloltn-itatott az 1885 anguiztus 31-iki első nagy 

gyűlésen Kolozsvárt. -

Magyarország fiaihoz és leányaihoz:
összesen 200 és 47 napja, hogy Magyar- 

ország l»l keleti megyéjére, az e megyéken 
fekvő 2 szab. kir önálló LörvéuyhatÓBágu és 
29 rendezel: tanac.-u 'városára nézve egy 
közművelődé-’ egyesület alakítása tekinteté
ben Ősszeíövetelszenilcg először kimondatott 
a h gypn szó.

Nyolcz hónapja és napja, hogy az 
enyésző véreink iránti r ’er-tvt tettre indította 
bennünk a culturn győzelemre vezető istensé
gében való hitet s Szabad röptét adott az 
összes magyarság áldozatkészségébe vetett 
reménynek.

Az a kérdés most, hogy szolgáltuk e 
reményt V A magyar nemzet — magasztos 
ügyről lévén szó -  kétségtelenül lelkesült: 
hogy bániunk e lelkesedéssel? A különöseb
ben mezőgazda Magyarországnak csak mező
gazdasági évi jövedelme másfél milliárd : mit 
uyertünk meg ez évi jövedelemből ? Az összes 
nemzeti vagyonról nem beszélünk.

Tiszta, utiátszó kep-adásról lévén szó 
-  tisztelt közgyűlés! — egyesületünk első 
választmányi jelentésének talán megenged
hető. hogy némi chronikaszerü jelleggel bírjon 
s mielőtt a jelenlegi képet nagy vonásokban 
feltárnék, röviden jelezzük az eredetet srárnu 
lassúnk a megtett út mérföldköveire.

Az 1882-ik év második felében és a kö
vetkező ev elején az egész hazai sajtó élénken 
foglalkozott a/ egyesületi alakban nyilatkozó 
közművelődési mozgalmakkal.

Nov. 28 án alakult meg Nyitrán, nagy 
lelkesedés közt a !2 megyére kiterjedő „Fel
vidéki Közművelődési Egyesület" s oct. 2-dikán 
történt a „Magyarságot é6 népnevelést Sáros- 
megyében terj.-sztő egyesület" megalakulása

* Keretnek a lobbi vidéki lepek u ezen fel
hívásnak tziva* átvételére.

*• Felkérettűuk a jelen czikk közlésére
Szerk.

sajátságos logikájával némely, eddig termé
szetesnek tetsző dolgokból oly meglepő uj 
eredményeket vont le magának, melyekkel 
foglalkozva, iszonyatosan szorulni érezte a 
szivet. S minél jobban fájtak a gondolatai, 
fclhevült agyában annál elevenebben, kétíég- 
beejtőbben színezte ki azokat. Mert termé
szete a szenvedő embernek, hogy szintúgy 
kéjelegve szeret szenvedéseinek újabb meg 
újabb istápot keresni.

Az idő már öt óra felé közelgett és Ö 
még mind az előbbi helyzetben szőtte, fonó- 
gáttá emésztő, bús gondolatait. A kandalló 
tüze szelíden sütött ki elborult arczára, mely 
jendkivül sápadt lett a nagy izgatottságtól.

Egyszer csak a keblén pihenő asszonyt 
onnan felrántotta:

— Nézz reám.
Az asszony meglepetve nézett :

— Csókolj meg.
Megcsókolta.
Most ó nézett az asszony szemébe, 

kesernyés fagyasztó mosolylyal :
— Ugy-e az első férjedet is éppen úgy 

csókoltad, éppen úgy ölelted ? Ne tagadd, 
Tudom, többször láttam.

Az asszony összerezzent :
— Béla t Mi jut eszedbe V Beteg

vagy ?
Török Béla felkaczagott :
— Hogyne volnék, ha elgondolom, hogy 

ellenségem lett miattad mindenki s aztán 
még te sem vagy e g é s z e n  az enyém I

— Hát kié vagyok V — zokogta a 
bámuló feleség.

A beteg keserűen tördelte :
— Most az enyém 1 de hát azelőtt í
S újból fellobbanva nyögte :
— Megöl ez a gondolat I Szeretném, 

hogy múltad, jelemd, jövőd mind az enyém 
legyen. Hogy ne legyei hozzád senkinek egy

A már korábbau alakult „Székely művelődési 
és közgazdasági egylet" deci. 14 én tartotta 
évi közgyűlését Budapesten b a közfigyelem 
előtt munkáltak a fővárosi „Magyar Iskola
egylet", a „Széchenyi egylet" Szathmárt, a 
pozsonyi „Toldy-kör", mely magvaul szolgált 
az 1883. cv decz. 17 én létesült „Pozsonyi 
magyar közművelődési egyesületnek", az aradi 
és a temosvári „Magyarnyelv terjesztő-egy
let", nemkülönben mozgalom folyt MAraiua- 
roabnn, Vasban s a mi nem csekély befolyás
sal volt a hazánkba operáló németországi 
„Schulvereiu" 1883. jan. 9-én tartotta nagy 
zajjal közgyűlését.

A fejlődés logikai kapcsolata alapján 
így történik, hogy az „Ellenzék" 1882. nov.
29-ik száma a megelőző napon létrejött „Fel
vidéki Kózműu'lödési Egyesület" ismerteté
sével kapcsolatban fölvet:, mikép lépéseket, 
kell tenni egy a felvidékihez hasonló egyesület 
megalkotására. A kezdeményezéssel névsze- 
iint megkínálja több közéleti férfiunkat, mire 
a helyi lapok hozzászólása közben, decz. ó áu, 
Zougoi aláírásával folytatja, bog) központi és 
fiók-egyleteket kell alapítani. Decz. 28-án 
már Barlha Miklós, az eszme publicista fel
it a rolója irja, hogy az egylet ügyét igen 
tekintélyes állású egyén ölelte föl s a meg 
alakuláshoz szükséges lépések immár megte
tettek.

Épen ez nsp a „Magyar Polgárban" 
Szalbmáry György kinek a hunyadrar.- 
gyei elő lábosod ás ellen megelőzőleg kifejtett 
országos működése a fenti közművelődési 
actiók közzé a mi részünkről első sorban 
számítandó •— „A magyaros ódái.11 czim alatt 
3 czikk közlését, kezdi meg s kérd . nem 
lehetne s nem kollene-e a felvidékinek min
tájára eev „Erdólyrészi Közművelődési Egye
sülőt" et alal itat i, -i 1; m b -: ékhi • K 
lozsvár volna ?

Ezenközben doczcmbei 10-én k-dr. le
vélben littfaj Karoly új székel. ^L'dvaihoiym.) 
birtokos 50 irtot küldvén Bariba Miklós ur 
kezéhez, évnegyedenként fizetendő összesen 
3UO írtra kötelezi magát, a melylyel egye
sületünk első alapítója lesz s a példa a köve
tésre megadatik. Deczember 29-dikén az 
összeg beérkeztét tudatván átvevő ur a „Ma
gyar Polg.“-ral s a „Kolozsvári Közi." nyel, 
mint a kik „gyakrabban beszéltek a kultur 
egyletről," a lapokat gyűjtések eszközlésére 
kéri föl. Gyűl is be pár száz írt, mely összeg 
takarékpénztárba helyeztetve, az „Ellenzék" 
szerkesztője által 329 írt 27 kr értékben 
első alapul átadatott a jelenlegi bizottság
nak. Az. újév első felében azonban — fájda
lom — az ügy elhallgat.

Ez idő után csak 1884. jul. 25 én ta
lálkozunk ismét az eszmével, midőn a „Ma
gyar Polgár" „Erdólyrészi Magyar Egylet" 
czim alatt foglalkozván az ez időtájt mind 
merészebbé váló nemzetiségi ógitácziókkal, 
feleleveníti, hogy „kár volt elaludni en
gednünk" a kérdést s hozzászólásra buzdítja 
a közönséget é- a sajtót A társadalom szer
vezkedésének kérdése most különben is napi
renden volt a Bekaics Gusztáv (Censor) röp- 
iratai hatása alatt. Erre jul. 26-ikáu Bartha 
Miklós országgy. képviselő ur összegezi a 
fent történteket. Ismétli, hogy akkor nem csak

parányi része se. Hanem a múltad már a 
— másé ! . . . Jajj megfulladok !

Felugrott és kirohaut a szabad levegőre 1
Künn az alkunyattal erős havazás 

állott be. Szakadott a hó, süvöltött a szél; a 
kis város utczái népidének voltuk.

A szerencsétlen ember nem volt képes 
többé magán uralkodni; egész belsőjében 
rémitön háborgott. Józan esze teljesen el
veszte minden befolyását; testestől, lelkestől 
martalékul esett gyötrő, kegyetlen fantá
ziáinak.

Határozatlan, ingatag léptekkel szádéi- 
gett a világtalan utczán. Árvának, elhagyott
nak érezte magát az emberek kö/Ott, kinek 
senkije siucs. Gyilkos Bzerelemféltés szállotta 
meg szivét s úgy tetszett, hogy a felesége öt 
az első férjével u múltban -  megcsalta*. . . 
Úgy vau . . . megcsalta! . . .  Az az ember 
élvezte az első ártatlan csókokat, 6 meg 
most csak tarlóz ama boldog férj nyomán, a 
ki már a kielégített örömök közömbös nyu
galmával mosolyog fölötte : & második férj 
fölött. Igen . . . moiolyog . . .  És eszébe 
jutott, hogy a minap az utczáu csakugyan 
látta azt az embert mosolyogni, a mint szembe 
találkoztak.

— Igen, igen; az én bűnös, bolond 
fejemre mosolygott!

Maga sem tudta, hogy miért V csak 
bandukolt lassan fel a plébánia felé. Nem 
volt semmi czélja; öntudatlanul vouszolta 
botorkáló lábait a hóbau. A forrósága vitte.

A plébánia mögött a Temetö-utcza 
szegletén egyszerre megállóit.

— Hogy is vetődtem ide V — csodál
kozott meglepetve. — Mit keresek én itt.

Azon a szegleten az első felesége lakott. 
Az asszonyé volt a ház, aki vele azt szere
tettel megosztott* annak idejében, a míg 
együtt éltek. Az utczára nyíló kettős ablak

nyilvánosan apostrophálta a kezdeményezőket
de házalt is : azonban ha tagot és vidéki 
választmány alakítására elnököt talált is, 
„senkit arra", hogy egy „alakuló-gyűlést 
hívjon össze.". Most azonban — végezte — 
Kolozsvárnak uj polgármestere van.

És ezzel — mélyen tisztelt közgyűlés 
— elérkeztünk voltaképi feladatunk küszö
béhez. Átlátható a vázoltakból mindenek
előtt, hogy országrészünkben pártpolitikalag 
különös viszonyoknak kellett aralkodniok, s 
hogy annak elhatározása, ki ezekutún magá
ban a Tüzérségre tekintélyt, tapintatot, erőt 
érezett, egyenesen heroismusnak nevezendő. 
A jellem, ki hinni tudott s tenni mert, kinek 
szivében u szabjdságharez nemzedékének 
melege agyában az uj munkás Magyaror
szág józanságával párosul, dr. 11 a 1 I e r 
Károly.

A felszólítás után a szent ügynek azon
nal készséggel sjánlta föl szolgálatát s tüs
tént a kezdet minél czélravivöbb iuszczeni- 
to/.ásán gondolkozott.

Kolozsvár polgurmestere épen 2 évre 
az eisö hangok elBzüQése után, decz. 27-én, 
karáuouy  harmadnapjára egy értekezletet 
hivott össze a városház tanácstermébe, hol 
lelkes beszédben eljöttnek jeleuté ki’ egy 
haza részi közművelődési egyesület megalakí
tásának idejét.

Mintegy jelszó gyanánt hangzott szét a 
következő napok sajtójában a felhívó beszéd 
ama kiváló nyilatkozata, hogy „ha fajgyűlö
letről szőlők úgymond — nyíltan és bát
ran kimondom, hogy ezt, ha érezzük és 
osmerjük is., /  a magyar hazafi kebelében 
nem honol. Mi nem akadályozzuk más nyelvű 
honfitársainkat abban, hogy egyházban, is
kolában, i dalomban, családban a ínaguk 
külön nyelvéi használják, örömmel szemlél
jük haladásukat a művelődésben, azt erköl- 
c-ilcg ' S anyagilag is támogatjuk s nem 
Kívánunk tőlük egyebet, minthogy a haza 
közös nyelvét értsék s velünk együtt érez- 
zenek."

Az értekezlet dr. Haller Károly polgár
mestert azonnal egyhangúlag elnökké, Polcz 
Rudolfot pedig jegyzővé kiáltván ki, többek 
hozzászólása után, melyben hangsúlyozva lön, 
hogy aggressiv munkát nem csak védelmit 
követendőnk, « jelenlevőkből egy 27 tagú 
előkészítő bizottságra bízatott az előmunká
latok megtétele. A 27 tagú bizottság tagjai 
voltak : Elnök dr. Haller Károly, báró Bánffy 
Ádám, Bartha Miklós, gr. Bethleu Gergely, 
Bénigni Sámuel, Deáky Albert, Dobál Autal- 
Dorgó Albert, dr. Felméri Lajos, Feranczi 
Miklós, dr. Finály Henrik, Gyarmathy Miklós, 
dr. Hegedűs István, Ilóry Béla, Incze Jó
zsef, Korbuly József, Nagy Béla, dr. Nagy 
Mór, Polcz Rezső, Sándor József, Sigmond 
Dezső, dr. Szunosy János, dr. Száiz Béla, 
Szenkovich Márton, Szvácsina Géza, Tussai 
Gábor, Weisz József

E bizottság mindjárt jan. 9-én gyűlést 
tart b kimondja, hogy működését a volt E r
délyre terjeszti ki, megállapítja a czitnet : 
„Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesü
let", s alapszabályok kidolgozására, az érdek
lődők felhívására, stb. egy 5 tagú bizottságot 
küld ki, melynek tagjai : dr. Felméri Lajos

hóval elborítva, most is ott állott a kis-pad, 
melyre boldogabb napokban ki-kiültek este ; 
nézték a nyári éj fényes csillagait és sziták a 
feléjük bókoló akáczok balzsamos illatát; Óh 
szép idő volt az 1 . . .

A nyugalmas kis ház fényes ablakait 
könnyű vékony függöny fedte, melyre a me
leg szobában mozgó alakok árnyéka olykor 
fülrajzolódott.

A csatangoló embert egy perezre meg
áll iták az ébredő emlékek.

Nézte, nézegette a fényes ablakokat :
— Ez az ő árnyéka . , . ez meg az 

anyjáé . . .
Hosszat lélekzett és tompán mormolta 

magában :
— Nem volt oly szép asszony, mint ez 

a mostani; de jó volt, ártatlan vol t . . . .  
Nem tudott úgy megbabonázni, mint ez, de 
bánatot sem szerzett.

S fájdalmasan utána búgta :
— Aztán az enyém volt egészen!
Ezzel fejét a két tenyerébe szoritá két

felől s hazafelé iramodott az utcza szegletéről. 
Haladott, haladott, pokoli kínok közt buffog- 
va szüntelen :

— Ja j! jaj |
Otthon roppant erővel lökte be az aj

tót s oda rohant a kandalló előtt még mind 
egyre zokogó fiatal asszonyhoz. Felragadta 
onnan, rázta, csókolgatta s habotázott, hogy 
messzire kihallatszék.

A megdöbbent asszony élesen sikoltott 
fel öleléseire :

— Béla megölsz ! Ne szorita úgy I
A zajra a szomszéd lakók odaseroglet- 

tek, s a vadul tomboló embert megkisérték 
elcsendesiteni. Hanem a szép szó hasztalan 
volt ucki : le kellett kötözői

Annyira dühöngött



elnök, Folcz Rezső jegyző, Bartha Miklós, 
dr. Nagy Mór és Sándor József.

■általános utasításul adatik ki az 5 tagú 
bizottságnak , hogy vezérelve legyen : „az 
ország polgárai küzt u magyar állameszme 
tiszteletének terjesztése, a hazafias érzéa éb
rentartása és fejlesztése, mely czél elérésére 
kettős utón lehel és kell tőrekedni, u* in. 
először a nép takarékossági erényének, tehát 
vagyonosodásáuak lokozásása által; másod
szor az egyétartozás solidáris tudatúnak, 
uemzeti irányú oktatás és nevelés utján való 
emelése által.

Az 5 tagú bizottság muukálatában dr. 
Felméri Lajosé az oroszlánrész. Midóu a márt 
0 iki előkészítő bizottsági gyűlésen bejelentett 
a 2 hó előtt az 5 ös bizottságra ruházott elő
munkálat eredménye, meglepőé u uj és más 
volt az edélyrészi elet képe, mint 2 hó előtt. 
E bizottság mindjárt jan. 17-én egy névsort 
állított össze, .melyben emlékezetből kiválo- 
gatattak országrészünkben azon hazafias férfiak, 
kikre a szent ügyben számítani lehetett, ezek
hez felhívás küldetett, mely vázolván a izeit, 
kérte, hogy a márcz. elején — ükkor még 
siettünk! --m egtartandó alakuló gyűlésre 
minden vidékről legaláb:. 3—4 tagot tobor- 
zauak, az eszmének híveket szerezzenek s 
általában febr. 15-ig válaszoljanak, a  képvi
seletre — a dolog nyílt és üdvös természete 
szerint, a mint az illem s az ügy komolysága 
hozta a megyei és városi tűrvényhatósá
gok is fölkérettek, támogatást azonban nem 
kértüuk. Mint hitűi fogjuk e loyalis lépés for- 
dittatott később ellenünk, l’rograniuiszerü 
jelleggel bírt a „Felhivás“ eme tétele : „Ala
kulandó központi egyesületünk egyátalán nem 
kívánja suprematiáját senkire tolni: csak 
csomópontja kíván lenni a külön-külöu mű
ködendő egyesületeknek, összegyűjtője az erő
nek s támassza a gyengéknek.1' Dr. Felmcrié 
volt a szerencsés gondolat, mely később or
szágszerte százszor ismételteiéit: „hogy meg
mentsük és megtartsuk fajunknak birtokban, 
népben és nyelvben a mi megmenthető és 
megtartható."

Ugyanekkor a működési tér anyagi é9 
szellemi hiányait, fogyatkozásait megismerni
k. b. 300 drb rovatos iv küldetett szét az 
erdélyrészi alispánokhoz, tanfelügyelőkhöz és 
bizalmi léi fiákhoz, szabatos adatokat kérve 
be, hogy az ivek tör/.sköuyvvé foglaltatva, s 
az adutokat a liivataíoé állmui adatokkal össze
vetve, biven tájékozzanak, melyek íz  anyagi, 
értelmi és erkölcsi veszélyek — megyénként, 
járásonként, varosonként — a mik az elpusz
tulást okozzák. Az ivek 'bekötve ott vaunak 
mind az egy Beszteroze Naszódmegye kimu
tatásának kivételével, honnan az iv még nem 
érkezett be — b gyakorlati hasznuk már is 
érvényesült, midőn kiadott egyleti „Tájékoz- 
tatóuk“-bau felhasználva, megdöbbentő voltuk 
által első sorban járultak hozzá az egész 
nemzet felébresztéséhez A .lelkes összeállítók 
eugedjék meg itt, ha feltűnő odaadással kitöl
tött iveiért különös köszönetét mouduuk a 
magyar paedagogusok és taufelügyelők nes- 
torának, Alsó Fehérmegye tanfelügyelőjének, 
id. Gáspár Jánosnak.

E közben az alapszabályok elkészítése 
is elöbaladt. ÁttauulmányoztaLtak első sor
ban a „Scbulverein" és az „Opinca" alap
szabályai, amit főleg azért említünk föl, ne
hogy valaki az egyesületeket a mi egyesüle
tünk után - s a mi közel áll — következtében 
keletkezetteknek mondja, aztán a fentemlitett 
testvéregyesületek alapszabályai. A vidéki 
választmányok autonómiáját illetőleg a „Vö- 
röszkeroszt-egylet" volt útbaigazító, a gyö
keres különbség a czél meghatározásában 
mutatkozott. A „Scbulverein'' „ausserhalb 
des Ueichcs" idegen ajtó előtt söpör, az 
„Opinca* még a kosztümöt is nationúlisálni 
akarta, a testvér-egyesületek pedig tübbé- 
kevésbe a magyarosit ás szándékát helyezik 
előtérbe. A „Pozsonyi magyar közművelődési 
egyesület" állt törekvésben legközelebb hoz
zánk, midőn a hangsúlyt a nemzeti irányú 
művelődésre helyezi s ezzel nem a nem ma
gyarajkunk megmagyarositúsára, mint inkább 
az érzület azonosítására báairoz. A kidolgo
zás IBczélja a tömörség volt, a részleteket az 
ügykezelési szabályzatnak s a közgyűlési ha
tározatoknak tartva főn. A í>-ös bizottság ft 
felosztott munka közöB bírálatára több mint 
10 ülést tartott.

(Folytatás következik)

K  ü  l  ö n f  é l  é  k.
* BorsódI és katymftrl Latlnovlts

János ur, kir. tanácsos, Lipótrend lovagja, 
a közjótékonyságáról ismert nagybirtokos, 
100 írttal az erdélyrészi cultur-egyesülct 
alapitó-tagjúvá lett. Sokáig éljen I

— Zoltán Gyula színtársulata tegnap 
kezdte meg előadásait l ’siky Gergely nagy
hatású történeti színmüvével: „N6rá"-val. Az 
előadásról jövő számunkban bővebben. — Ma 
adatik „Az árendás zsidó" népszínmű 3 fel
vonásban.

— A hajai partbiztositás befejezésére 
a közmunka és közlekedésügyi minisztérium 
188Ö. évi költségelőirányzatában 200,000 irt. 
van szánva.

— Hadles György, zombori íőgym- 
naBÍumi igazgató gyengélkedvén, hivatalának 
ellátásával a tankerületi főigazgató ur ideig
lenesen, illetőleg a magas minisztérium to
vábbi intézkedéséig, Jeszenszky Dezső rendes 
tanárt bízta meg

* ItekU 1 detett. A helybeli r. k. taní
tók azon czólból, hogy kötelmeik teljesítésére 
nézve minél egyöntetűbben és áldásosán jár
janak el, az egyházi fötanhatóság által is 
fülül vizsgált és elismeréssel méltatott sza
bályok értelmében már pái év óta minden 
hónap első vasárnapján testületi értekezletet 
szoktak tartani, mely alkalommal az előző 
hónapban feldolgozott tananyag és egyéb -- 
az iskolai életre vonatkozó dolgok megbe
szélteinek ; a tanauyag feldolgozásában ue- 
lán történt elmaradásnak, avagy gyors ha
ladásnak okai feltüntettetnek, és mindenre 
nézve a törvényes ut jeleztetik megtartan- 
dónak. Ezzel kapcsolatban jött létre az 
általános tanterv, mely a felsőbb tanhatóság 
jóváhagyása mellett minden taniló által 
használatra elfogadtatott és kötelezővé lett. 
Ugyancsak u jelzett értekezleteken vitatjuk 
meg a tanügy terén felmerült mozzanatokat 
és mindazt, ami az elemi tanügygyel közvet
lenül avagy közvetve összefüggésben all. 
Jövőben az értekezletre felveendő jegyző
könyv rövid kivonata a helyi lapokban is, 
ha sziveaen veszik, közöltéin, batáio/.tatott.

— .Mélykúti jegyzővé a nyugdíjba 
lépett Milassevits Antal helyébe Lajthav Benő 
választatott meg uagy szótöbbséggel.

|  Halálozás. Alolirottak szomorodott 
szív vei jelentik ugy maguk, mint számos 
rokouaik nevében szeretett anyjuk, testvé
rük, illetőleg napa, nagyanyjuk és dédany
juknak ozv. F i s e h e r  S á n d o r  né  szül. 
Sámuel Máriának f. hó i J-éu esti 9 órakor 
életének 64. évében, hosszas szenvedés után 
történt elhunytál. A boldogultunk hült tote
mei í. ho 14 -én délután 3 urakor fognak a 
szt. Rókus sii kertbeu lévő családi sírbolt
ban örök nyugalomra elhelyeztetm. Az en
gesztelő szt. mise áldozat f. hó 17-én d. e.
Ú órakor fog a Rókus kápolnában az Utunk 
bemutathatni. Baján, 1885. november hó
13-án. Áldás és béke hamvaira I özv. Riinler 
szül. Fiseher Emma, özv. Klosz szol. Fiscber 
Adél, özv. Komorotzy szül. Fiseher Mari, 
Fiscber Sándor és neje, Schinidt Auguszta, 
mint gyermekei. Itimler Emma lérj. Taditi, 
Rimler József, Rimler Erzsi, Riinler Teréz, 
Itimler Jáuos, Komorotzy Janka, Komorotzy 
Ilka, Komorotzy Mari, Fiseher Olga, unokák. 
Tádits Sándor, Tádits Dezső, dédunokák.

Kziáliázl játikrend. Kedden „Néz.l meg 
az anyját.“ Vígjáték. Szerdán „Yadgalamb* Nép
színmű. Csütörtökén „8abinuök elrablása'*. Vígjáték. 
Szombaton „ t'dvöikc*. Operetté. Vasárnap „Csikós* 
Né])szinrnü.

— Búza lopás. Valter János b.-almási 
földműves a vasúton bUzát hozott Bajára el
adás végett, s azt Szeitz János korcsmáros 
padlásáu helyezte el. Szeitz e hó 10-én reggel 
észrevette, hogy az istálló padlása tetején 
lyuk vau, a cserép le volt szedve, a lécz pe
dig el volt fűrészelve. Szeitz a rendőrségnél 
jeleutést tett, s a nyomozás folytán Agntics 
Mátyás házánál ugyanazon búzából 2 zsák
ban 120 kilogramm találtatott. Minthogy 
Agatics a vasúttól Szcitzlioz szállította a 
búzát s ebből uála 2 zsákkai találtatott, lo- 
tartóztattatott. Káros búzáját eladta s ekkor 
kitűnt, hogy belője 86U kilogramm hiányzik. 
Agatics előadása szerint, nndön a vasúttól 
hordta a búzát, egy zsákkal Faltér Mátyás 
korcsmárosboz tett be, egy /sakkal pedig 
Farkas József, Weisz Lipót kocsisától vett 
3 forintért, ki szinte úgy lopta mint ó, Jer- 
kovits Józó fuvaros szinte egy zsákkal lo
pott, ennek következtében mindketten letar
tóztattak, mivel azonbau két utóbbi tagadja 
ezt, szabudon bocsájtattak. A kutatás sem 
vezetett eredményre, minthogy pedig Agatics 
vallomása szerint 6 csak egy zsákkal lopott 
s nála kettővel találtatott, az általa megne
vezetteknél pedig egy som, úgy azon eshe
tőség uincs kizárva, hogy Agatics Mátyás 
részes volt a Szeitz padlásának feltörésében, 
de társait megnevezni vonakodik. Az ügy 
áttétetett a kir. járásbírósághoz.

— Lopás. D. G. deszkakereskedő ká
rára f. hó 10-ikéu virradóra a csatorna part
ján elhelyezett deszkáiból 25 drb M. P. bé
lyeggel ellátottat ismeretlen tettesek elloptak.

* Gyanús éjjeli séta. M. J. napszámos
f. hó 11-én éjjel 11 órakor a homoki iskola 
körül 3U óráig „sétálgatott, ez feltűnt az 
arra járó Illits Sándor rendőrnek, ki igazolás 
végett az illetőt felszólította. Ez azonban a 
helyett, hogy magát igazolta volna, a reu 
dórt jól mellbe lökdöste, mire ez őt bekísér
te, s ellene a vizsgálat megindittatott.

E g y  k itű n ő  > i« r. I* a n c s ó v a  
(MagyaroiBzág.j Tisztelt uram ! <>uuek sváj- 
czi labdacsait egy ideig használtam arany
eres bajaim ellen s már ia hálás elismeré
semet s köszönetemet fejezem ki, mert. azok 
haszuálata évekig gyötrött fájdalmaimtól 
megszabadított. Teljes tisztelettel B. Mi- 
lankovics.

Mindig meg kell győződni, hogj a 
Brandt R. gyógyszerész svájezi labdacsainak 
mináenik dobozán (*gy doboz ara 7') kr a 
gyógyszertárukban) rajta van-e czcgjcgyül ; 
a fehér kereszt vörös mezőben s Brund R. 
névaláírása, minden másfajta csomag 
elutasítandó.

Iro d a lo m .
* Kérelem ham uk Íróihoz! Legköze

lebb megjelent I86U- 7b iki magyar könyve
szetem folytatását, vagyis az 187ü— 85-iki

időszak irodalmára vonatkozó bibliographiai 
adataimat óhujtváu sajtó alá rendezni, tiszte
lettel fölkérem ezennel a hazai Írókat, hogy 
az utolsó 10 év alatt általuk irt, fordított,
vagy szerkesztett müvek pontos jegyzékét 
hozzám f. é. deczembei végéig beküldeni 
aziveskedjenek, hogy, a mennyiben egyik vagy 
másik mü kéziratomba . inég nem fordulna 
elő, azt utólagosan fel vili •• mu. Legyen szabad 
megjegyeznem, hogy h munka teljessége szem
pontjából bármily igénytelennek látszó apró
ságra is súlyt íektetek , továbbá, hogy megbíz
hatóság czéljából kívánatos volna akouyvárusi 
forgalomba nem jutott munkáknak természet
ben leendő beküldése, miket én kívánatra 
ismét visszaküldők. Köszönettel fogadok 
továbbá a vallás- es közoktatásügyi minisz
térium megbízásából általam szerkesztett s 
legközelebb sajtó alá kerülő 1712 -1800-iki 
magyarországi könyvészetié vonatkozó bár
mely adatot, valamint régibb könyvhirdetése
ket és jegyzékeket, mely utóbbiak közül esetleg 
szívesen megveszem mind azt készpénzért, a 
mi gyűjteményemből még hiányzik. -■ Egy 
teljes magyar bibüograpbia érdekében melegen 
ajánlom e kérelmemet hazánk iröi becses 
figyelmébe. Tisztelettel Petiik Géza kúuyv- 
kereakedő IV., Kurouaherczeg-uicza Dí.

„Hangok az ifjúságból". Jakab <>dön 
összes költeményei. Az újabb költő-nemzedék
nek kevés oly tagja yhu, ki a müveit magyar 
közönség osztatlan tetszését oly méltán érde
melte volna meg, uiiut J a k a b  <)d ö n. Alig 
tiz éve, hogy első költeményével a nyilvános
ság elé lépett h azóta úgy az irodalmi körök, 
niiut a költészet igaz barátjai nem közönséges 
érdeklődéssel kísérik a fiatal költő működését, 
Jakab Ödön nem tartozik ama költők közé, 
kik írnak derűre, borúra, ő csak akkor ragad 
lantot kezébe, ba benső ihlete sarkalja, job- 
buu mondva; kényszeríti rá. Ilyennek ismerik 
Öt azok, akik hozzá közelebb állanak, s hogy 
igy van ez es nem másként, fényesen bizonyít
juk költeményei. Nem egyszerre bár, de arány
lag rövid időn hódította meg u Közönséget. 
Meghódította első sorban lyrai költeményeivel 
s mikor meggyőzte a legszigorúbb kritiku
sokat is, hogy mint lyrikus az elsők közt van 
helye, csakhamar mint epikus költő,szerzett 
elismerést fényes tehetségének. Később mint 
rajziró mutatta meg a „Székely Ilistóriák"- 
ban, hogy nemcsak a. átütött formának, de 
a prózáuak is mestere. *A „Székely' Históriák" 
megjelenésével csak fokozódott az érdeklő 
dés a fiatul költő iránt, ki bármit ir költő 
marad. Valóban, a magyar irodalomnak- és 
közönségnek nem közönséges szolgálatot vél
tem tenni, midőn egy Petőfi, Vörösmarty, 
Tompa müveinek teljes kiadása mellett, az 
újabb költő nemzedéket sem mellőzve, Jakab 
Ödön összes eddig irt költeményeinek a kia
dásúra vállalkoztam. Bizoin a müveit magyar 
közönségben, hogy teljes méltánylásra talál 
ebbeli törekvésem, s hogy a költő neve által 
biztosított erkölcsi siker mellett nem marad 
el az anyagi siker sem. „Hangok az ifjúság
ból" lesz a czime u tartalmúhoz méltó meg
jelenésű könyvnek, magában foglalván a köl
tőnek kezdettől fogva idáig irt költeményeit 
A kötet két részre oszlik. Az első rész lyrai 
költeményeket, a második rész elbeszélő köl
teményeket tartalmaz, s az egész könyv 20 
ivre fog terjedni. Talán fölösleges is monda
nom, — eddigi kiadványaim fölmentenek attól, 
-  hogy a könyvnek külső kiállítása is méltó 
lesz a költő örökbecsű müveihez. Mindazon
által a 20 ivre terjedő kötet ára fűzve csak 
1 frt 60 kr., pompás diszkütésben aranymet
széssel 2 frt 80 kr. Gyűjtőknek 10 előfizető 
után tiszteletpéldúnynyal szolgálok. Hazafias 
üdvözlettel Méhucr Vilmos, Budapest, IV. 
kerület, papnövelde úteza 8. sz.

— Vörösmarty Mihály összes mun
káinak 43—46. lüzete megjelent Méhner 
Vilmos kiadásábau Budapesten. — Egy fű
zet ára 35 kr. - - Ajánljuk t. olvasójuk b. 
figyelmébe.

ta to tt óriási kiviteli termeléssel szemben 
várható e Eürópa megfelelő bevitele. Az 
1880-iki földmivelési statisztikában talá
lunk egy fejtegetést, mely szerint e szá
zad végéig az unió minden mivelhetö 
területe be lesz telepítve. A  mi a buza- 
és tengeri földeket illeti, melyek túlnyo
m ó ig  a prariókbau és páczifik völgyekben 
vannak, ez a vélemény sok valószínűséggel 
bir. Az 1880 iki czenzus szerint a még 
be nem telepitett terület 1.400,000 angol 
négyszög mérföldet tett. Ebből esik 
94,500 négyszögmérföld a tizenhárom 
legrégibb államokra még pedig két ötöd
részben New York állam Adirondok vidé
kére. E területen jövőben alig fognak 
gabna- és hústermeléssel foglalkozni. Az 
appalachi hegybégtől a Mississipi és 
Misaorei közti területen még 25,000 
négyszög mérföld nincs betelepítve; leg
nagyobb részben erdős, sziklás, ásvány, 
hal, víz és fában gazdag, de g&bna és 
hústermelésre a terület nem alkalmas. 
Délen van két nagy néptelen terület,
21.000 négyszög mérföld Floridóban, 
mely áll erdő-, mocsár- és homoktalajból 
és 137,000 mérföld Texasban, minek 
legnagyobb része legelő és vadászterületül 
szolgál. Az unió többi részeiben, a Missii- 
sipitől nyugatra a Texastól északnyugotra 
van ugyan még 1.200,000 négyszög 
inéi föld be nem telepitett és Indián te
rület továbbá van 90,000 mérföld Meue- 
zotában, Kansas és Nebraskában, 355.000 
Minota, D.igolaés Wyosmingban, 188,000 
Aregon, Washington és Idahóban, 155 
ez i Uj-Mexikó és Coloradobau, 350,000 
Oalifornia, Newada, U tahés A rizonában; 
de e területnek egy egész ötödrésze
240.000 négyszög mértföld, az indusok
nak íöntartott és többnyire kizárólagos 
vadászterület. A- többi négyötödből egy 
körülbelül 600 mértföld oldalhosszaiága 
négyszög majgas, sziklás terület. Gabna- 
terület aránylag igen kevés v an ; keleten 
és nyugaton a síkságok, de ezeken ritka 
az es&,.és csak- költségesen szerezhető a 
szükséges nedvesség. Északon és délen a 
terület nagyon ki van téve, a rossz te r
méseknek és csak intenzív tőkebefektetések 
után lesz talán benépesítve a terület. A 
szerint tehát a be nem telepitett 1.400,000 
négyszög mértfőidből csak igen kévéé 
használható földmi velősre.

Egy 1880-iki kimutatás szerint az 
Egyesült-Államok művelhető területe — 
mesterséges eszközök nélkül — legfölebb 
még 25■/, millió acrera rúg. Miután a 
terület 1880-bau 7 millióra csökkent, a 
kimutatás ebből azt a következtetést vonta, 
hogy 1888-ig nem lesz több művelhető 
te rhet.

Mihelyt ez bekövetkezett, Észak* 
Amerika is eljut az átmeneti stádiumhoz, 
a nagyobb munka és tőke-költséghez. A z. 
amerikai államok kénytelenek lesznek úgy 
gazdálkodni, mint az európaiak és a 
legközelebbi generaczió csak régi hírlapok 
és könyvekből fogja ismerni Amerika 
gabnaversenyét, mely a jelenlegi generá
ciónak oly sok kellemetlenséget és vesz
teséget okozott. És ha Európa bevitele 
fokozatosan emelkednék, akkor majd Ame
rikának lesz oka félni Európa versenyétől.

Patkóuzügek.
G y e ím e k lo g ik a .  Katicza : Mondjad csak 

nagynéni, mi az a telegrúf?
— Nagynéni: Az, fiam, olyas Tatami, mely, ha 

Tatamit közölnek fele, abban a (>ilInnatbnn tovább 
adja az egész világnak.

— Katicza: ALI hisz akkor te is telegráf 
vagy, nagynéni?

— Nagynéni: llogy-hogy ?
— Katicza : A papa épp tegnap mondta a 

maminak, no szólj a nagynéninek, különben meg
tudja az egész világ.

K ö z g a zd a sá g .
Az amerikai verseny előrelát

ható vége.
Gabnánk olcsóságának egyik nagy oka az ame

rikai búza versenye tevén, talán egyik-másik gazda 
vigasztalására szolgál, ha a jelesen szerkesztett „Ma
gyar Pénzügy* nyomán t  verseny előre látható vé
géről a következőket közöljük:

Érdekes közleményt olvasunk egy 
német mezőgazdasági folyóiratban az 
amerikai gabnaversenyröl és ennek elő
relátható végéről. Belláidé tanár az, ki 
az Egyesült-Államok legújabb czenzusa 
alapján a mezőgazdaságunkat oly mélyen 
érdeklő kérdést megvilágítja.

Az első kérdés az, mondja az 
em lített iró, vajjou az Amerikáról kimu-

H e t i  n a p tá r .
N O V I I  11 E I 2 Ó  (30 NAP)
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Héttő <>dön pk. HvldvdltouU
Kedd
Szerda

Csud. Gergely 
Odo ap. Holdtölte 22.

Csütörtök Erzsébet 1U ó. 55 p. d
Péntek
Szombat

Ilódog
Hold.-assz.- av. e hideg, sze

Vasárnap Cecília les idővel.

AZ ELSŐ OS. K 1B.

D U N A G Ö Z H A J Ó Z Á S I  T Á R S U L A T
M E N E T R E N D J E .

Érvényes 1885. nov. 1-töl további intézkedésig 
SZEMÉLY-HAJÓK:

BudnpPHtre : naponta délutáni 3 órakor. 
Hőimen™ : naponta estve 8 órakor.

POSTA-HAJOK:
Bajáról Buda p estre: kedden, csütörtökön és va

sárnap délután 5 órakor.
Bajáról Ornova-Oalaezra kedden, csütörtökön 

éb szombatim délután 3 órakor. I'jje- 
allomái; Bezdáa-
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Haiáu, 1885. noveniH. ii. Tökéletesei) tájékoztató füzetek 50 kr-

Huza u j . . . . . . . . 7.25 uak bélyegekben való melléklése után
^ Rb ....................................kapható
Á r p a .......................................... 5 .20
I t o z a ..................................... .....  5 .80  T)r nh R nac Westliche Crunbergerstrasse 33
K u ko r icn  u j ..........................3.90 UT P ” ' 0#>S> T .u k fu r t  «. M

A i ár«k 100 kilogr. ú tin ,

h  ( z e i .a d á s .
A lulirnm ák JJuián, a :éj 

utczában .‘*83. szám alatt lévő
füiué-

m- * * t\/Al
szabad kézből eladó.

Bővebb felvilágosítással szolgál 
karlovits látván

Felelős szerkesztő:
C S E K II A I E lt E K C.

A MMJOIM

CZIGARETTA-PAPIR
a ralódi

LE HOUBLON
(runctls v j -ti inianv

I  A W LEV  vh HU M l Y töl PáriaHban.
U tá n z á s o k tó l  m in d e n k i  o v a tlk .

f á p  A czigareita-pajiir csak ükkor valódi,
>V  bu minden egyes lan -'■'íi
3 0  LE IIOL'IILO.V bélyeggel és min- «& +  
v?) deuik boríték az alant álló véd- 

jegygyei és aláírással cl van látva.

n c -iu i iL i d i L'áTiqciTn 17, ru Mrii|tr, 1 PARII

B é r lu kadá» .
Bácsmegye, Rigyicza község határában levő külső ma- 

jorsági birtokomból 1012 hold szántó föld, 65 hold kaszáló,
-£[; 301 hold legelő, összesen 1378 eatastralis hold, egy tagba, ||~ 
Jji a rajtok levő épületekkel eyyüít, a most jövő f

évi ja m iá r lló  i - iő i  a bérlő tetszése szerinti időtartamra 
bérbe adatik. Idevonatkozó ajánlatok K o v á d l JÓKS^f-hez, 
mint tulajdonoshoz Rigyiczára (posta helyben) intézendők.

S íT T y  L A J O S
ÖI TT I TOMDAI A

GYORSAN, CSINOSAN és JUTÁNYOS ÁRON
mindennemű

R Y Q Ü A 1 M U N K Á K A T ,
Készít továbbá

f a l r a g a s z o k a t ,
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,

S Y Á I S í I l S I f í i i l l l ,
ü ___ KÖZSKKI NrefflTtTl UKIIlAT. »

h 5(•"■pfotí Nángj  I.gjof- k* n;vpv. j.giftn


