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közlemények küldendők:
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Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

Kéziratok nem adatnak vissza.

Tan itó -gyűlés.
A bajai espereskerület tanítóinak 

ez évi őszi g>ülése m. hó 24-kén ezúttal 
Baján ta rta to tt meg. — A nevezett ke
rület majdnem minden tanítója jelen 
volt. — A gyűlést a plebáuia-templom- 
ban hallgatott Veni sancte előzte meg.
— A  belvárosi 3. oszt. tanterembe egy- 
begyült tagok és vendégeket a kerület 
közszeretet ű elnöke, Berényi Dániel apát 
pr ő nsga melegen üdvözölvén, a gyűlést 
nagyszabású beszéddel megnyitottnak nyil
vánította.

Főbb tárgyként szerepelt a kalocsai 
főegyházmegyei hatóság által ez évre 
kidolgozásul feladott következő té te l : 
„A kedély képzése a növendék erkölcsi 
állapotának alakulására döntő befolyás
sal lévén, -  soroltassanak fel a) azon 
legsarkalatosabb tanítási és nevelési el
vek, melyek a kedély képzésénél min
denkor szem előtt tartandók, b) jelöl
tessenek k i a kaik. népiskolák 111-dik  
osztálya számára előirt Bárány-féle 
olvasókönyvből azon olvasmányok és 
költemények, melyek a kedélyképzés te
kintetéből legczélszerübben használhatók 
fel s ezen olvasmányok csoportosítás 
*gnak a szerint, amint egyik vagy má
sik érzelem fejlesztésére aíkdlvid-SGk. *

A theoricus tételt ez évben gya
korlati fellépés előzte meg, ami igen he
lyesen volt az eddigi szokástól eltérőleg, 
mert igy az odarendelt gyermekeknek a 
hosszúra nyúlni szokott vitatkozások miatt 
nem kellett unatkozva várakozniok.

Gyermekekkel gyakorlati tanítást 
tartott Bauer János tauitó. — A  tehe
net ismertette I. osztálybeli tanulókkal.
— Ezután Cscpka Teréz ismertette a 
„mondatot.* — Mindkét előadás — ke
vés észrevételek megtétele után — si
kerültnek nyilváníttatott.

A kedély-képzésről nagy szorgalom 
és képességgel készült dolgozatát Hengl 
Adolf tanító olvasta fel. — E magas 
irályban, éiöpéldákban s találó hasonla
ta iban  készült dolgozat a legnagyobb el
ismeréssel fogadtatott és jegyzőkönyvileg 
mint kimagasló megdicsértetek. — Ugyanő 
tételről Dolezsál Fereucz csávolyi s Vi- 
dákovits Benedek bajai tanítók is sike
rűben értekeztek.

A  tétel 2-ik és szárazabb részéről 
S z ó i i g  Ferencz tanító tarto tt fel
olvasást. — Felolvasó a Bárány-féle 
3 ik oszt. olvasókönyvében foglalt olvasmá
nyok és költemények csoportosításánál a 
következő főbb érzelmeket vette tekin
tetbe u. m. a) vallásosság; b) vallás
erkölcsi j c) érte lm i; d) aestheticai; e) 
hazaszeretet és hazafias; f) érzéki érzel
meket. — Ugyané tárgyról hasonlókép 
értekezott Mickler csávolyi tauitó is. — 
A  helyesléssel fogadott értekezletek után 
az egészségtan tanítására uézve az egy
házmegyei hatóság felvilágosítása kiké
re 'n i határoztatok.

Egyéb tárgyak megbeszélései után 
a gyűlés mintegy '/,1 -re  véget ért. — 
Az együttműködést elnök ur vendégsze
rető asztalánál barátságos ebéd követte.

r. I.

Jlol a hiba ?
A „Magyar Kereskedők Lapjáénak 

szombati számában föl van cm ütve, hogy 
egy gyáros panaszkodott, miszerint, bár a 
gyáriparról s átalában iparunkról a külföld 
js elismerőleg nyilatkozott, a fogyasztók ezt 
még mindég nem akarják észrevenni, és 
szükségleteiket külföldről fedezik, holott itt 
bent kényelmesebben, gyorsabban, lia nem 
olcsóbban is, de nem is drágábban szerez
hetnék be.

Komoly panasz, amit figyelembe kell
vennünk.

Be lássuk az érem másik oldalát is.
A külföldi czikkek rendesen és rend

szeresen a kereskedők és az iparosok, tehát 
a közvetítők és átalakítók utján jön a fo
gyasztók közé. Már most hogy ha a keres
kedők és iparosok még mindig a külföld 
után kapkodnak, hazafiatlanság vádjával 
illetni a fogyasztókat nem szabad, nem lehet.

Mi azt követeljük az iparostól, hogy 
haladjon, a kereskedő kötelessége az áru- 
czikkeket a piaczra vinni, s elárusítani, ha 
azonban a kereskedő régi összeköttetéseit a 
hazafiasság követelményei ellenére felbontani 
még mindig nem akarja, annak részben nem 
a kereskedő az oka.

Vegyük komolyan fontolóra, hogy a 
belföldi kereskedők összeköttetése nem csu
pán a megrendelésen, hanem a fizetés telje
sítésén is alapul, mert a mint a kereskedő 
nagy része hitelben adja áruezikkeit, úgy 
hitelből is él. A három, négy, öt hónapra 
szóló váltók nem ritkák, a melyeknek súlyt 
a külföldön nem a hazai kereskedő hitelképes
sége, hanem a gyáros kölcsönöz, ezen váltók 
az egyes kereskedelmi bankoknál, hitelintéze
teknél gyorsan értékesíthetők olcsó kamat 
mellett, inig hazai pénzintézeteink ilyen vál 
tókat jó formán el sem fogadnak s ha igen, 
a kamatláb 7—10°/o-ig emelkedik, ami oly 
inértékenfelül magas, hogy annyit egy hazai 
gyáros sem adhat, habár rövid lejáratú váltók 
után sem ; mindezekhez tegyük még hozzá, 
hogy hazai pénz ób hitelintézeteink jobbára 
nem a gyors áttekintésü kereskedők kezeiben, 
hanem a nehézkesebb, nagyobb birtokosok 
és részvény-tulajdonosok kezelése alatt álla
nak, kik a mint ezelőtt nem bíztak az iparban 
és kereskedelemben, úgy nem bíznak most és 
nem f )gnak bizni a jövőben sem és a jövedel
mi forrást a magas kamatokban keresik.

Alakítsanak a kereskedők és gyárosok 
a kereskedelem és ipar érdekeit szolgáló pénz- 
és hitelintézeteket, ahol a kereskedő vagy ipa
ros, gyáros hitele mérvadó, ahol nem fogják 
azt mondani a váltóra, hogy azért nem érvé
nyesítik, mert az elfogadót nem ismerik, akkor 
a gyárosok könnyen hitelezhetnek s megköny- 
nyebbedik az útja a rendeléseknek.

Mig a gyáros és kereskedő között nem 
fog ekként alakulni a viszony, iparunk nagyobb 
lendületet nem vehet. Hasztalau mondják azt 
a kereskedőnek, hogy készpénzen vásároljon, a 
mióta a váltó fel van találva, be van bizonyítva 
az is, hogy hitel nélkül a kereskedelem fent 
nem tarthatja magát. Épen azért lett a váltó 
feltalálva, hogy a hitel által a forgalmat köny- 
nyitse; találják fel a magyarországi gyárosok 
és kereskedők az oly pénz- és hitelintézet 
felállítását, ahonnan a gyáripar a tápnedvet 
szerezhesse.

Ez kell, ez szükséges t

Kiállítási hírek.
(As 1885. évi budaposti Általános kiállítás orsz. 
bizottságától. Valamennyi gazdasági egyesületnek,

A folyó évben Budapesten rendezett 
országos kiállítás, melynek fényes sikerét 
bel- és külföld cgyátalán a loghizelgóbb mó
don ismeri el, a vidéki közönség részéről 
korántsem örvend oly látogatottságnak, mint 
azt akár az ország minden vidékéről már 
előzetesen is tanúsított érdeklődés és a ki
állítók nagy száma alapján várni lehetett, 
akár azon kiváló közgazdasági fontosságá
nál fogva, melylyel a gazdasági élet és a 
közművelődés miuden ágát felölelő kiállítás bír 
— kívánatos volna. Ezen sajuos körülmény 
okát egyrészt abban találom, hogy a nagy 
közönség, különösen az alsóbb néposztályok 
ezen jelentőségről tudomással neiu birnaki 
másrészt abban, hogy épen azok részéröl, 
kik a néppel közvetlenül érintkeznek, a ki
állítás látogatására nagyon csekély buzdí
tást tesznek.

Midőn ide mellékelve a Kiállítási Ka
lauz 3 példányát megküldöm, mely az uta
zás, annak költségei, az elszállásolás és az 
a körül nyerhető kedvezmények tárgyában 
teljes Útmutatást nyújt, de alkalmas eszköz 
arra is, hogy a kiállítás terjedelme és je
lentősége szemlélbetöleg bemutattassék, fel
kérem a gazdasági egyesületet, hogy vidé
kében a kiállítás mennél sűrűbb látogatása 
érdekében agitatiot indítson, főleg pedig tö
meges kirándulások rendezését vegye kezébe, 
melyeknél a költségek a legcsekélyebb ösz- 
szegre leszállittatván, a részvétel a szegé
nyebb osztályra is lehetővé válik.

A gazdasági egyesület hazafias buzgó- 
súga kezességet nyújt arra uézve, hogy eré
lyes és eredményes mozgalmat fog kez
deményezni.

Budapest, 1885. aug. 15 én.
Matlekovits.

elnök.

Tanitó-tanácskozniíínyi dolgozat.
1884. évről.

Tekintettel arra, hogy az egyház
megyei tanhatóság legnagyobb része a 
múlt évi tanítói tanácskozmáuyi tételre 
adott feleletében a közhasznú ismeretek 
oktatásának alapjául az olvasókönyveket 
fogadta el, továbbá tekintettel arra, hogy 
az egyes tantárgyak kezelésénél követett 
módszer helyességére a tanmenet döntő 
befolyással bír, fejtessék meg: vájjon az 
oktatás tárgyi és a laki czéljának minél 
biztosabb elérésére mely olvasó könyvek 
használhatók nagyobb sike rre l: azok-e, 
melyekben a közhasznú ismeretek szakma 
szerint (külön-külön csoportba foglalva 
a földrajz, történelem, termónyrajz stb.) 
vagy pedig azok, melyekben a mondott 
ismeretek a központosító tanmenet sze
rint a  földrajzra, mint alapismeretre 
fektetve adatnak elő ?

M últ évi tanitó-tanácskozmányi dol
gozatunkban részletesen s lehetőleg indokol
tan körvonaloztnk, kimutattuk, hogy ol
vasókönyveink, melyeket elemi iskolá ink
ban használunk, úgy, amint most szer- 
kesztvék, se beosztás, se minőség, se 
mennyiségre nézve a józan paedagogiai 
követelményeknek nem felelnek meg.

Kimondtuk tapasztalatainkra hivat
kozva azt is, hogy olvasókönyveink íö l- 
tüntetett hiányainak pótlására a gomba 
módra termett, összeférczelt s minden 
helyes tanmenetet nélkülöző szakköny
vecskék épen nem alkalmasak, sőt azok, 
mint az olvasásbaui képesítés hátrányára 
levők népiskoláinkból egyenesen kiküszö
bölendők.

Ezek alapján mondtuk is ki, hogy 
jelenlegi olvasókönyveink czéljuknak nem 
feleluek meg, nem jók, ezek alapján 
hangsúlyoztuk azt is, hogy azok újak
kal váltassanak föl, még pedig oly szer- 
kezetüekkcl, melyek a vallásosság, sziv- 
és jcllemképzés, nemkülönben a hazafiul 
szeretet felköltésén k iv iil a szükséges 
reáliákat érdekes s vonzó olvasmányok
ban és oly körben tárgyalják, mint azo
kat a jóváhagyást nyert tanterv meg
szabja, mint azokat a népiskolai szük
ségletek csak megkívánhatják.

Ezek előro bocsájtása után lássuk 
már m ost: „ Vájjon az oktatás tárgyi 
és a lak i czéljának minél biztosabb el
érésére mely olvasókönyvek használha
tók nagyobb sikerrel: azok-e, melyek
ben a közhasznú ismeretek szakma sze
rin t (külön-külön csoportba foglalva a 
fö ldra jz, történelem, terményrajz stb.) 
vagy azok, melyekben a mondott isme
retek a központosító tanmenet szerint a 
földrajzra, mint alapismeretre fektetve 
adatnak elő í*

Hogy az olvasókönyvek szerkeszté
sére nézve nagy a nézetkülömbség a 
hogy amint az egyikének, úgy a má
sikának is megvan a maga fény- és 
árny-oldala ; az kétségbe vonhatlan 
igazság.

Ezek szerint vannak, k ik a köz
hasznú ismereteket szakma, és vannak, 
k ik azokat a központosító tanmenet sze
rint kívánják az olvasókönyvekbe fel
venni s tárgyalni.

A zok, kik az előbbi nézethez csat
lakozva vannak , oly olvasókönyveket 
kívánnak, melyekben a közhasznú reál 
ismeretek minden neme (a földrajz, tör
ténet, termenyrajz stb.) külön-külön cso
portban, mintegy rendszeresen; —  azok 
pedig, kik a központosító tanmenet hívei, 
olyan olvasókönyvet várnak, melyben a 
reáliák (földrajz, történet, terményrajz 
stb.) nem elkülönítve, egymástól függet
lenül, hanem összpontosítva, a földrajz 
alapján vaunak tárgyalva.

Mély átgondolás, behatóbb tanulmá
nyozás és b irt tapasztalatok szolgáltaták 
az indító okokat arra, hogy a közpon
tosító tanmenet szerint készítendő olva
sókönyveket a szakma szerintiek fölé 
helyezzük s az előnyt az előbbieknek 
nyújtsuk, —  O ly  olvasókönyveket akarunk 
tehát., melyek a központosító tanmenet 
Szerint a földrajzra, mint a reáliák szi
lárd alapjára fektetik a reálismeretek 
hely és kapcsolatos közlését, mert meg
győződésünk, hogy mig az ilyenek a 
gyermekek olvasási képességét és isme
retkörét fejlesztik, tágítják, addig a 
tanítást élénkebbé teszik, az eredményt 
pedig hasznosítva biztosítják.

Hogy várhatnók-e mindezeket biz
tosan a reáliákat külön-külön csoportban 
közlő olvasókönyvektől ? —  az. a kérdések 
dolga! Gondoljuk csak jó l meg, hová 
jutnánk ismét az ily  olvasókönyvek keze
lése mellett.

Tanításunk -  mint ezt a külön 
szak könyvecskék használata alkalmával 
tapasztalhattuk —  a csupa egyhangú 
formaságnál fogva is megint csak száraz 
untató és az eredményhez juthatást nehé- 
zitő s mi több: ismét az olvasásbani 
képesség hátrányára szolgáló lenne csak.

M i mindannak oka, hogy elemi 
iskoláinkból k ikerü lt gyermekeink sokja 
jó l, helyesen olvasni nem tud l

Nem más mint a reáliák rendszeres 
menetű és helytelen tanítása és azon 
körülmény, hogy az ezek tanítására 
fordított túlfigyelem és idő az olvasás
gyakorlástól raboltatott el. —  E z  pedig 
csak is az olvasni tudás hátránya és kárára 
történt. —  „Nem kell inkább reálisrae- 
ret, minthogy a gyermek ezek rovására 
olvasni ne tudjon,* — szólt egykor egy 
érdekelt kartárs.

Mennyi igazság re jlik  a mondottak
ban, azt leginkább ama tény világítja 
meg, hogy a tanultakat csakis az olva
sásbani alapos jártasság hivatott meg
őrizn i, a szükségeshez képest bövithetni.

M ái e körülmény is oda bizonyít, 
hogy a külön-külön szakcsoportositást 
illető kívánalmainkkal ne essünk vissza 
a régi helyzetbe, hanem iparkodjunk abból 
a tanítás megkönnyítése, érdekes- és von
zóvá tehetőse s különösen a jól olvasni 
tudás clsajátittathfttása, szóval a tanered- 
mény biztosítása végett kiemelkedni.

11a még figyelembe vesszük, hogy a 
népiskola feladata amennyiben aAba kor
látolt észtehetségü és minden elökészült- 
ség nélküli gyermekek adatnak —  nciu 
annyira a tanítás, mint inkább a képzé
sen alapszik. —  alig vagyunk képesek 
felfogni: mint lehetne az alsóbb fokú 
elemi iskolás gyermekeket oly olvasó
könyvek alapján oktatni, melyekben a



közhasznú ismeretek (reáliák) külön-külön 
szakcsoportban tárgyaltatnának. - Ez 
se a tanmenot, se az eredményre nézve 
áldást hozó nem lehetne.

I ly  megakasztó nehézség a közpon
tosító tanmenet alkalmazásánál elő sem 
fordulhat, mert nemcsak a lehetőség, hanem 
a dolog természete is megengedi, hogy 
a közhasznú ismeretek a tanulók ko
rát s tehetségét szem előtt tartva — a 
legalsóbb tanfolyambeli osztályok számára 
készült olvasókönyvekben is egy körbe 
hozva, összpontosítva közölhetők, tárgyal
hatok.

Mind ez is csak mellettünk szól és 
előnyt nyújt a központosító tanmenetnek.

Tény és a dolog természetében is 
rejlik, hogy minden esemény bizonyos 
helyen folyt le, a termények is bizonyos 
helyhez, vidékhez vannak kötve. —  M ily  
furcsa és természettel ellenkezésben levő 
lenne tehát, ha azon dolgokat, mik ter
mészeti sajátságuknál fogva együvé tar
toznak, egyik a másiknak szorosan kiegé
szítő és teljessé tevő részét képezi, egy
mástól szétkuszálva, külön időben, mintegy 
elszigetelten közölnék.

M ár ezek valósága is oda terel 
bennünket, hogy a különnemü, termesze 
tűknél fogva együvé tartozó, benső v i
szonyban levő ismereteket, mini a nép
iskolai képzés kiegészítéséhez tartozókat, 
központosítani kell.

Hogy pedig a reáliák központosí
tásának alapvető tárgya a földrajz, azt 
nem csak mi, hanem paedagogusaink is 
már rég beismerték.

E  tekintetben Herbart ezeket mond
ja: „ A  földrajz képzettársi tó tudomány ; 
és tanításában fel kell használni az al
kalmat, hogy összeköttetéseket létesít
sünk oly ismeretek közt, melyek magán 
nem állhatnak."

Ugyancsak ezekre vonatkozva a 
többiek közt igy szól BarmaDn is : „ A  
földrajz egyetlen tér, melyen a reálta- 
nitás külön szakmáit összehozni és a 
néptanodai tanulás és tanítás előnyére 
egy összetartozó egészbe egyesíteni le 
hetne. “

Különben is a földrajz magában 
véve száraz tá rg y ; külön tanítása is 
csak ilyen s nem más lehet. Azon
ban, ha a központosítás alapjául hasz
náljuk s mindezeket olvasmányok alak
jában helyes szerkezetben adjuk, úgy 
nemcsak földrajzi, hanem egész tanítá
sunk kellemessé, érdekessé és vonzóvá 
lesz. Am i itt a földrajzra, épen az áll 
a központosításnál a többi reáliákra is.

Nem is helyes, hanem inkább ter
mészetellenes is lenne a reáliákat egy
mástól elszakítva s úgy adni, hogy azok 
alapjául a földrajz ne vétetnék.

Mindazok, kik a földrajz tanításá
val foglalkoztak és foglalkoznak is, ta
pasztalhatták a szakkönyv:k használása 
mellett, hogy az m ily gyötrő, lélekölö, 
a figyelmet lóhasztú és a tanítást unal
massá tevő. Lenne-e ez másként egyéb 
közhasznú ismereteknél is, ha azok kü
lön külön szakcsoportakba foglaltan akár 
olvasmányok alakjában is adatnának elő ? 
Bizonyára nem!

Midón tehát a központosító tanme
net szerinti olvasókönyveink az egyes 
olvasmányokat helyes menet 8 a reáli
áknak egymáshoz függése mellett tár
gyalják, midőn olvasmányaink valamely 
hely és vidéknek ismertetését nemcsak 
térrajzilag, hanem uépisrae, történet, ál
lat, növény és ásványtan iig , iparkeres
kedés, gazdászat és phisicai szempontok
ból véve közük, nemcsak a tanítás vá
lik  érdekessé, hanem a tanulás is ked- 
veltté és hasznossá asz.

Minden hely ts vidéknek meg van 
a maga jelentősége ; adjuk is meg miau- 
egyikének a fennebb jelzett módon a 
magáét, még pedig úgy, amint azok 
egymással természetüknél fogva kapcso
latban vannak.

Nem-e tapasztalta egyik vagy má
sikunk, hogy midőn nem akarva is elő
adásunknál a központosító tanmenetet 
alkalmaztuk, a figyelem éberebb- és fe- 
szüliebbó lett. a tárgy iránti érdeklődés 
mindinkább crósbödött, az eredmény pe 
dig bőségesen jutalmazva, biztosítva i t t

A  központosító tanmenet szerint 
készitendó olvasókönyveknek mindezek 
után meg van ama kivúiú előny ük is, 
hogy mig egyrészt ól jobban k ije lö lik s 
szabják meg p kort, mely bep a tanító

nak tanításakor mozoguia kell, addig
másrészről megkönnyítik munkáját és 
megmentik a külön szakcsoportok utáni 
kapkodástól is, ami pedig az liern i is 
kolákba se baszna, se előnyére a tani 
tásnak nem válhatik.

Ugyau mit is nyernének, ha oly 
olvasókönyvek szerkesztőmének ismét 
elemi iskoláink számára, melyekben fcü- 
löu-külön csoportban közöltetnének m in t
egy rendszeresen a földrajz, történelem, 
állat-, növény- és ásványt, stb. B iz  ucm 
soka t! Kapnánk uj olvasókönyveket, lá t
nánk rajtok változást, de velők megint 
csak a sötétben halásznánk s csak azon 
vennők egy hamar magunkat észre, hogy 
biz ez megint csak nem jó, mert nem 
más, mint a régi.

H a  a közhasznú reáliákat szakma 
szerint egymástól függetlenül külön-kü
lön csoportban közlő olvasókönyvek cd- 
digelé kellő sikerhez vezettek volna , 
úgy már rég, vagy legalább is jobban 
közforgalomba kerültek volna az ily  féle 
tankönyvek. (Szautor 3-mas könyve, 
M árk i 4 es könyve )

Nem tagadhatni, hogy a felsorolt 
előnyök daczára is sokan vaunak, k ik a 
központosító tanmenet alapján készült 
olvasókönyvei; kezelésében nehézséget, 
reáliáinak közlésébeu pedig bonyolódott- 
ságot látnak.

E  látszatok elsejét az ügyes, a ta
nítás és egyes szakismeretek t.eu jártas 
tan ító ; másikat pedig maga a dolog 
természete könnyen leküzdi.

A ra i mégis a legnagyobb nehézsé
get ille t i, az őzen olvasókönyvek szer
kesztése, helyes és módszeres beosztásá
ban keresendő.

Ezekkel a megbízott szerkesztők
nek ke ll tisztába jönniök és megküz- 
deniök.

Nem könnyű kérdés már az sem, 
hogy mily olvasókönyvek szerkesztendők 
az egy tanítóval (osztatlan) két, három, 
négy, öt vagy hat tanítóval biró iskolák 
számára ?

E rre  nézve a helyi viszonyok le
hetnek leginkább döntő befolyással.

I t t  a helyiviszonyok és körülménye
ket tekintve, oly tanodáról szólhatunk, 
melyben négy tanító működik. —  E rre  
vonatkozó óhajunk tehát az, hogy legyen 
az 1-ső és I l  ik  osztály számára külön 
egy-egy; a III. IV . osztályéra egyesí
tetten csak egy, az V .  V I. osztályokéra 
szintén egyesítetten egy olvasókönyv 
szerkesztve és kiadva.

A z  egyéb beosztással biró népisko
lák olvasókönyveinek mikénti szerkeszté
sére, amennyiben az ily  iskolák viszouyai- 
és körülményeivel összfüggésben nem 
vagyunk, ezúttal véleménnyel nern élünk.

A z  elmondottak alapján szükséges
nek tartjuk, hogy készítendő olvasó
könyveinkben :

a) A z  olvasmányok a központosító 
tanmenet szerint a földrajzra, mint 
alapismeretre legyenek fektetve és az 
egyes tanfolyamok szellemi köréhez mérve, 
úgy azonban, hogy a legfelsőbb tanfolya
mok számára kiadott olvasókönyvekben 
az eddig közlött rcálismereiek rendszeres 
menetben betetőzve legyenek,

b) az anyag legyen kellő s z ív , és 
jelleraképző olvasmányokon k ívü l az ami
nek tanulóink a jövő életpályán hasznát 
vehetik ér oly terjedelmű, mint azt a 
püspöki tanterv általában kö rü lírja ;

c) az olvasmányok menete legyen 
érdekes és vonzó ;

d) nyelvezete legyen tiszta, egysze
rű, a gyermekek föl fogási tehetségéhez 
alkalmazott, könnyen érthető és hiba 
né lkü l;

f) kötés tekintetében egyszerű, erős, 
jó, de olcsó. M iutáu a bajai tanító-tes
tület a tétel mindkét kérdését fontos
nak ismerte, azért mindkét kérdésre nyúj
tott be véleményes dolgozatot.

K e lt  Baján, 1885. uug. bó.
A bajai kath. tanító-testület.

Az ál/atkiúi/itások és 
mezőgazdaságunk,

irta: TOUMAY llKLA, miniszteri tanácsos
Az. utóbbi évek úgy véljük — nem 

tartoznak azok közé, melyek tapasztalatai 
mezőgazdáinknál kárba fognak veszni. Ezen 
évek bizonyítottak be azt, hogy azoknak, a 
kik a mezőgazdaságban a termelésnek több 
oldalúvá tételét ajánlják, bizonyára igazságuk

van ; igazságuk vau azoknak különösen, a kik 
az állattenyésztés előtérbe helyezését minden 
lehető eszközzel előmozdítani törekedlek; a 
kik az ez. irányban való okszerű kezelés 
igéjét hirdetik. Az utóbbi evekben uz állatte
nyésztés körében találkozott egyes ágazat, 
melynél időlegesen igen nagy árcsökkenés 
mutatkozott, de Intjük azt, hogy ezen árcsök
kenés nem tartós, hogy újból javulás mutat
kozik és hogy az állatoknak termelési költsé
gei, különösen ha a hizlalásnál az áltulok fo
gyasztott gabnauemüek értékét vesszük, meg 
a nyomott árak mellett is, a gazda nagyobb 
veszteségtől óva van.

Ezen szempontokból, de azon szempon
tokból is, hogy a termelés által a talajból cl- 
vontakat visszapótolhassuk, hogy ne merítsük 
ki azon forrást, melytől létclüuk függ, tudni
illik a talaj termöerejet; szükséges, hogy az 
állattenyésztésre kiváló gondot fordítva, annak 
szakértelmét lehetőleg magunkévá tegyük.

Az állattenyésztésben való könnyebb 
haladás, a biztosaid) siker egyik alapfeltétele: 
a z á 1 I a t i s m e r  e t. Ezt a tenyésztő csak 
ott szerezheti meg, a hol módjában áll kellő 
összehasonlításokat tehetni, a hol sok egymás
tól eltérő, de egyúttal sok egymáshoz hasonló, 
vagyis egy fajtához tartózó állat áll együtt, 
a melyeket összehasonlítva, következtetést 
vonhat azon teendőket illetőleg, a melyekkel 
saját tenyészetét előbbre viheti ; végre a hol 
anyagot kereshet ki magának, a mely anyaggal 
a netalán tenyészetében levó hiányokat ki
egyenlítheti és elenyészheti.

Ilyen alkalma kínálkozik vásárokon, de 
különcsen olyan kiállításokon, a melyeken 
tenyészanyag es talán már a piaczra készített 
állatok — melyek külöubözö fajtákhoz tartoz
nak — mulattatnak be az érdeklődő közön
ségnek.

Nagy kiállítások, melyek távol vidékek
ről látogattatnak, melyek a jellegek kiilönféle- 
sége által tűnnek ki, erre leginkább alkalma
sak. Csak az az egy baj van, hogy ilyen kiál
lítások, a tc.uyészauyaguak ily tanulságos 
gyűjteményei, ritkáu rendeztetnek és igy csak 
szórványosan juthat a gazda azou helyzetbe, 
hogy ilyen tárlatokon ismereteit gazdagítsa, 
a tenyészetében való hiányok olenyésztetésére 
szükséges, mondjuk javító egyéneket magá
nak megszerezhesse.

A magyar gazdának jelenleg kínálkozik 
ily alkalma. Budapesten szeptember l én nyíl
nak meg a nagy nemzetközi állattárlatok és 
alig hisszük, hogy ezekhez hasonlók, ily gaz
dagok, ennyire látogatottak pár évtized alatt 
újból rendezhetők legyenek. Megnyílik szep
tember l  én a tenyész-szarvasmarhúk kiállí
tása, a kiállítási területen, a városligetben. 
Látható lesz 1200 tenyészmarha, köztük 
több 500 nál a legkitűnőbb gulyákból való 
hazai marha. Megkeresték ezen tárlatot a 
külföldiek is és az általuk hozott jeles csapatok 
erős versenyzői lesznek hazánk lpgjobb nyu- 
goti vérrel foglalkozó tenyészeteinek.

Kőbányán ugyanaz napon uyittatik meg 
a uemzetközi sertéskiállitás, melyben hazánk 
lpgjobb kondáiból versenyez a tenyészanyag ; 
ott látható ugyanakkor a inintahizlaldában 
egy kísérleti csoport 4500 darabbal, melyek 
versenyeznek: melyik tenyészet állatai érté
kesítik legjobban a nekik adott eleséget ? 
Végre láthatók lesznek ott hazánk legjobb 
piaczán: Kőbányán szokásos árúk, tudniillik 
az ország különböző vidékein tenyésztett és 
hizlalt, részben pedig a kőbányai piaczou 
hizlalt és aprettirozott állatok — körülbelől
50,000 darab, — melyek azt hisszük eddig 
még sehol a világon ilyen tömegesen be nem 
mutatott anyagot fognak szolgáltatni a tanul
mányra. Fölhívjuk ezen tárlatokra hazai 
mezőgazdáink figyelmét

Mint ezen ügy munkásai és iráuta ér
deklődök, ajánljuk ezen állattárlatokat; kér
jük gazda társainkat: ne mulaszszák el ezen 
alkalmat, mely nem igen tér többé vissza, lá
togassák meg ezen tárlatot, használják lel 
azon tanulságokat, melyeket ezen tárlatokon 
meríthetni; fegyverkezzenek ott, hogy mint 
erős kii/.j'k álljanak belé azon versenybe, 
melybe forgalmi hálózatunk kifejő (lése által 
bele jutót'unk s melyben csak úgy tudunk 
helyt áliaui, ha szakértelem tekintetében uem 
állunk mögötte azoknak, a kik nálunknál a 
piaczokhoz közelebb esnek, vagypedig a kik ná
lunknál olcsóbban képesek termelni.

Keméljük, hogy figyelmeztetésünk uem 
hangzik el, hisszük, hogy mezőgazdáink saját 
érdekükben is, de azért is, hogy azoknak - 
kik ezen tárlatok létesítésén fáradoztak és 
csak azért rendezték, hogy azok mezőgazda
ságunk hasznára váljanak, ezen önzetlen 
fáradozásaikat és bu/.gólkodásukat a kiállítás
nak tömeges látogatása által erkölcsileg meg 
fogják jutalmazni.

A tanerőkhöz és a szülőkhöz!
Lazánkban folynak a (leiratkozá

sok. Egy alkalom egy esztendőben. 
Azok, k ik magyar nyelven magyar ha• 
zafiságot tanulhatnak, emlékezzenek meg 
az. egy! őri Erdélyről, hol Besztercze- 
Naszód- és Szebenmegyékben alig van 
magyar oskola, hol az egész Fogaras- 
megyében összesen 2500 magyar embci 
lak ik  s a tauulók V, g-cd része nem tud 
magyarul, hol Nagy-KükUllÓinegyében 
20b a nem-magyar osko dk száma, a 
magyaroké M .  Alsó-Let'-romgye 285

oskolája közül 52-ben hangzik a magyar
szó, Kis-Küküllőmegye 127 oskolája 
közül 53 bán s Torda-Aranyosmegye 
131 nem-magyar oskolája mellett 53 a 
magyar. Szilágymegye 300 oskolája kö
zül % -ad nem magyar, Maros-Tordame- 
gyc 164 oskolája közül 150-ben nem- 
magyar a tanulás nyelve s Brassómcgye 
területén csak 3 az oly gör. kel. tanító, 
ki magyarul jól tud ! Es emlékezzenek 
meg arról, hogy történelmileg Erdély 
egykor magyai volt ! Az „ E r d é l y r é s z i  
M a g y a r  K ö z m ű v e l ő d é s i  E g y e 
s ü l e t "  azt akarja, hogy legalább ér
zésben ismét az legyen. — Magasztos 
czéljára van is már 200,000 frt alá
írása. D e mi ez a fenti mórhetleu 
feladathoz ?

Tanítók és szülék ! Egyesületünk 
bárcza könyvecskéi 10 kros adományok 
elfogadására vannak szánva, s ha a be
iratkozások idejére 500 drb ily szel
vényt tartalmazó nemzeti színű köny
vecskéink kézi. 1 volnának, egész lelkűnk
ből hisszük, hogy se magyar szülő, so 
magyar tanuló nem lenne, ki — tudván 
a czélt — erszényéből vagy perselyéből 
10 krt megtagadna. Kérjük a taninté
zetek és oskolák nemes lelkű igazgató
ságát, fogadjanak cl egy ily bárczaköny- 
vecskét az erdélyrészi magyarság szent 
ügyóért !

Kolozsvárt, 1885. augusztus 26. 
Sándor József, D r. Hallév Károly,

titkár. elnök.

A bács-bodroghmegyei községi 
tanító - egyesület XIV. közgyűlése

SZAM ADKÁN.
A bács-bodroghmegyei községi tanító

egyesület múlt hó 25-én tartotta meg ren
des évi közgyűlését Szabadkán a „Pest 
városhoz" czimzett szálló nagytermében , 
melyen 274 rendes tag közül 180 tag volt 
jelen, ott láttuk még Anfunovics Mátyás is
kolaszéki elnököt, Mamuzsich Lázár polgár- 
mestert, Kuluncsics József főjegyzőt, a hely
beli gymnasium tanári karát és még sok 
másokat, kik a tanügy iránt érdeklődnek.

I. Schmausz Endre alispán egyesületi 
elnök megnyitó beszédében örömét fejezi ki 
a megjelent t-.gok nagy száma fölött, mit 
leginkább annak tulajdonit, hogy a hatósá
gok belátván az egyesület ezéljának fontos
ságát, felismervén a törekvést, melyet a kul
turális haladás bajnokai elérni óhajtanak s 
tapasztalván azon nagyszerű eredményeket, 
melyeket egyesületünk 13 évi működése 
alatt nemcsak az önművelődés és a tanítói 
tekintély emelése körül, hanem magában az 
iskolában is e lé rt; — lehetővé tették taní
tóinknak a gyűlésen való megjelenhetését. Fel
hozza továbbá, hogy az egyesület tagjainak 
hazafias missziójuk is van, melyeknek meg
felelni szent kötelességük. Végre azon óhaja 
kíséretében, hogy bölcs tanácskozásuk által 
ne csak megyénk, de Szabadka város kultu
rális haladását és anyagi jólétét fokozni se
gítsük — a XIV. rendes közgyűlést meg
nyitja.

II. A megnyitó beszéd után Dr. Bartscb 
Samu igazgató melegen Üdvözli az elnököt 
azon alkalomból, hogy a küzügyek terén 
szerzett bokros érdemeiért ó Felsége a ki
rály által & 111. oszt. vaskorona renddel 
lett kitüntetve s kívánja, hogy a fejedelmek 
fejedelme, a királyok királya, a közügyek 
emelésére, egy. sületünk díszére és családja 
boldogifására sokáig éltesse, mit az üdvözölt 
meghatottan köszönt meg.

III. Felolvastatott Czirfusz Ferencz kir. 
tanácsos és tanfelügyelő ur sürgönye, mely 
igy szól: „Bács-Bodroghmegye községi fa- 
nitó-egyletc mai napon tartott közgyűlése 
alkalmából fogadja üdvözletemet, harmatoz- 
za az ég áldását az egyletre, hogy működé
se a fiatal nemzedékre üdvös és eredmény- 
dús lehessen." Ezen megemlékezést az egye
sület örömmel vette tudomásul és jegyző
könyvbe iktatni határozta.

IV. A vidéki körök elnökei, nevezete
sen a bajai, zentai, újvidéki, apatiui, titeli, 
xsablyai és szabadkai járáskor elnökei beter
jesztik a múlt évben Újvidéken tartott köz
gyűlés óta folytatott működéseikről szóló 
írásbeli jelentéseiket. Helyeslőleg tudomásul 
vétettek és az egyesület örömét fejezi ki, 
hogy a titeli és zsablyai körök fő törekvése 
a magyar beszéd elsajátítására irányult.

V Névsor fclolvastatott, melyből ki
tűnt, hogy 1 cü rendes tag van jelen.



VI. A szabadkai já risk ír által kidül- 
gozoft „A minden napi elemi népiskolai ol
vasókönyv" czimü müvet felolvasta Pillér 
Gjörgy előadó. Ezen dolgozat Örüli Nikáz 
in. tanfelügyelő ur u/on módosításával fogad
tatott el, hogy a szerkesztendő olvasókönyv
ből a bibliai rész kihagyassék és a legszüksé
gesebb nyelvtani rész, mint függelék, hozzá- 
csatoltassék.

VII. Tekintve, hogy a pénztáros jelen
tése szerint 1Ü7 írt 00 kr. pénzkészlet vau, 
az első évkönyv 500 példányban való kinyo- 
matása határoztatott el, annal is inkább, 
mert igy egyrészről a tanügybarátok működé
sűnkről tudomást szerezhetnek, másrészről 
a jobb dolgozatok az évkönyvben megjelenve 
értékes eszközt képeznek magasztos hivatá
sunk tökéletesebb bétőlthotésére.

VIII. Az elaggott, illetve munkaképte
len tanítók nyugdíjazása, hátrahagyott özve
gyek segélyezése és az árván maradt gyer
mekek gyámolitására benyújtandó kérvények 
felszereléséről, a tanítók hadkötelezettségé
ről s a szolgálati idő meghatározásáról, az 
iskolavagyon kezeléséről és a tankötelesek 
mulasztásairól szóló törvények- és miniszteri 
rendeletekről tartott ürült Nikáz bács-bodrogh 
megyei másod-tanfelügyelö igen tanulságos 
szóbeli előadást, melyet az egyesület éljen
zéssel fogadott és köszönettel vett tudo
másul.

IX. A jövő évi XV. rendes közgyűlés 
Baján tartatik meg, melyre a következő téte
lek tűzettek k i : 1. „A rajztanitáa fontossága 
és kezelési módja a népiskolában." 2, „Az 
irálygyakorlatok tanítása az elemi iskolában.11 
Ugyauez alkalommal uz egyesület jegyzői a 
részökre megszavazott 30 írt tisztelet di
ja t a kör rendelkezésére bocsátották, miért 
is jegyzőkönyvi elismerésben részesültek.

X. Tekintve, hogy Haraszti Gyula ele
mi tanító azon indítványát, mely az orsz. 
képviseleti tanitógyülésrc felküldendö képvi
selők újból való megválasztását, illetve a 
választásnak a tárgysorozatba való felvételét 
czélozta, minthogy az indítványt az egyesület 
magáévá nem tette, az indítványozó vissza
vonván, a napirendről levétetett.

XI. „A felnőttek oktatása a magyar
nyelv elsajátítása érdekében" czimü tételt 
kidolgozta az apátiui tanítótestületből Vei- 
gang János, Csete Károly és Bocskai Kris
tóf. A beérkezett dolgozatok közül a köz
ponti választmány által felolvasásra Veigang 
Jánosé ajánltatott. Ezen nagy szorgalommal 
készült dolgozat, melyben a magyar beszéd 
elsajátításának fontossága, a felnőttek ren
des iskoláztatása által való tanithatása és a 
tanithatáshoz megkívántaié részletes tau- 
terv kimerítően van elősorolva — köszönet
tel fogadtatott s úgy ez, mint a szabadkai 
járáskör által kidolgozott értekezés a leendő 
országos képviseleti tanitógyülésre megvá
lasztott képviselőknek oly meghagyássat ada 
tott ki, hogy a dolgozatokban foglalt néze
teket érvényre juttatni törekedjenek.

XII. Az 1885. évi tanítói nyugdíjtör
vény revíziójáról Valdcr Jakab igen érdekes 
felolvasást tartott, mit a tagok feszült figye
lemmel hallgattak. Felolvasó híven ecsetelte 
azpn méltánytalanságot, mely a jelenlegi 
körülmények között a tanítókra háramlik, 
ha az említett törvény nem módosittatik ; 
meghatóan festi azon félelmet, melyet a nyug
díjazandó tanitó kiáll, óhajtván inkább a 
halált, mint a n y u g d í j a z t a t á s t ;  
végre a III. orsz. egyetemes tanitógyülés 
végrehajtó bizottsága által a III. egyetemes 
taqitógyüléshez beterjesztett s az által elfo
gadott határozati javaslat pártolását ajánlja 
az egyesület figyelmébe, mit az egyesület 
magáévá tévén, utasítja a képviselőket, hogy 
majdan az orsz. tanitógyiilésen az említett 
határozati javaslatokat pártolják.

XIII. Pozsonyi Béla „Kedélyképzés és 
szivnemcsités a népiskolákban" czimü ncYe- 
léstani dolgozata az idő előre haladottsága 
miatt nem olvastatott fel; de tekintve, hogy 
a választmány által megbirúltatott, a minden 
tekintetben helyesnek találtatott, az az év
könyvben kinyomatni határozta tik

Ezek utáu Sckmausz Endre egyesületi 
elnök még egyszer az egyetértést, szorgalmat 
» kitartást a tagok szivére kötvén, a gyűlést 
befejezettnek nyilvánítja.

Petonazky József, 
néptanító.

Közép kercHkedoliul Iskolai érte
sítés.

A nmélt. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter urnák f. évi augusztus hó 3-án 29,801.

sz. a. kelt rendeleté alapján s Szeged város 
tek. köztörvényhatóságának az 1885. évi jú
nius hó 10-én hozott határozatából a Szeged 
városi államilag segélyezett hat osztályú 
polgári fiúiskola mellett a jövő 1885—*3. 
tanévben egy három osztályú közép kereslte- 
dolmi iskola első osztálya nyílik meg.

E  tanintézet egyenlő rangú a középis
kolákkal s ugyanazon jogokban és kedvez
ményekben részesül, melyeket bármely ön
álló kereskedelmi iskola, továbbá a föreúlis- 
kólák és főgymnaziumok élveznek (pl. egy
évi önkéntesség.)

Ezen közép kereskedelmi iskolát végzett 
ifjak a közoktatásügyi és kereskedelmi mi
niszterek kiküldöttei jelenlétében zárvizsgá
latot (érettségit) tesznek és a szoros érte
lemben vett kereskedelmi pályán kívül u köz
tisztviselők minősítéséről szóló 1883. évi I. 
t. ez. érielmében alkalmazást nyerhetnek 
még a következő életpályáknál :

a) A posta szaknál (14. §.) mint posta- 
főtiszti, tiszti és gyakorn. tisztviselő ;

b) pénztári szaknál (18. §.) mint köz
ponti illa in péuztári és adóhivatali Tisztviselő, 
köztörvéuyhatósági péuztirnok, alpénztár- 
nok, ellenőr, könyvvezető; gyúrni pénztár* 
uok; államhidukuúl pénztárnok és ellenőr ;

c) kezelési szaknál (22. §.) mint do
hánybeváltási fölügyelő, dohány-árudai, rak
tári, lottó-igazgatósági hivatalnok ;

d) zálogházaknál (22. §.) mint zálog
házi igazgató, ellenőr, könyvelő, pénztár- 
uok, ellenőrzési számtiszt";

továbbá a közmunka- és közlekedési 
minisztérium 1881. évi 16,506. sz. a. kelt 
határozata alapján lehetnek vasúti hivatal
nokok is.

fölvétetnek az intézel első osztályába 
azon tanulók, kik a polgári iskola, a gymuá- 
zium vagy a reáliskola négy osztályát si
kerrel elvégezték, vagy a kik legalább 14 
évesek és az említett iskolák négy osztályá
ban tanított tantárgyakból fölvételi vizsgá
latot állanak ki.

Tandíj egész tanévre 12 írt, mely fél
évi elöleges részletekben is fizethető; ezen
kívül fizetendő beiratúsi díj fejében 1 írt, s 
az ifjúsági könyvtárra 1 forint. Szegénysorsu 
tanulók a kellő igazolás mellett tandíjmen
tességben részesülhetnek.

A beiratások az 1885-86. tanévre f- 
évi szeptember hó 1-től 10-ig a polgári fiú
iskola helyiségében (reáliskolai épület II. 
emelet) az igazgatóságnál eszközölhetök. 
Bővebb felvilágosítást ugyanott nyerhetni.

Kelt Szegeden, 1885. évi augusztus 
hó 28-án.

A z igazgatóság.

Különfélék.
* Bácz József kir. járásbiró ur a bí

róság vezetését e hó 1 én átvette, ugyan
csak e hó 1-én kezdték meg működésűket a 
törvényszünet leteltével Scultety Zsigmond 
és dr. Devits László kir. aljárásbirák, Szondi 
Mátyás és Csorba Fercncz kir. aljárásbirák 
pedig, kik szüneti bírák voltak, két havi 
szabadságidejüket vették igéuybe.

% liácz József kir. járásbiró úrról 
azon hir terjedt el, hogy legközelebb a kir. 
Ítélőtáblához bíróvá léptettetik elő; Szondy 
Mátyás uljárásbiró úr pedig a szabadkai kir. 
törvényszékhez bíróvá. Akik ismerik Rácz 
József és Szondy Mátyás birik működését, 
készségesen elismerik, hogy az előléptetést 
törhetlen munkássággal, széleskörű jogisme
retükkel, tehát kitűnő képzettségükkel, végre 
hosszú szolgálatukkal csakugyan kiérdemel
ték. Adja Isten, hogy a hir beteljesedjék.

— Dr. Nárfy Guldő kir. alggyész, 
ki mint aljegyző a bajai kir. jbiróságnúl is 
működött, az újvidéki kir. törvényszékhez 
bíróvá neveztetett k;, — Varga Nagy István 
szabadkai aljárásbiró pedig, ki szintéu miut 
aljárásbiró működött a bejai jbiróságuál, a 
nagykikindai törvényszékhez lett bíróvá kine
vezve. Éljenek I

* Baja város lörvényhaf faága e hó 
10-éu ' irtja meg rendes havi közgyűlését,

* Az utczavHágJt&s e hóbau megkez
det >tt, rcményeljl'k, hogy a világításra na
gyobb gond lesz fordítva h válla’kozó s na
gyobb s szigoiább e’'enőrzés a rendőrség 
részéről, mert t*z elmúlt évadban sok panasz 
merült fel

— Vakmerő lopás. Bischof János 
csataaljai ismert rósz erkölcsű ember, Baján. 
Vagner Fereucz vendéglősnél, Túri Sebestyén 
garai lakos lovait és kocsiját ellopta, azon
ban útközben Kosz Márton által Üldözőbe 
vétetvén a lopott kocsiról leugrott, s mar
talékát visszahagyva megszökött. A lopott 
ingók tulajdonosának visszaadattak, Bischof 
János pedig az úliiiincscndórség által elf« ta
ton s a kn járásbírósághoz kísértetett. Gyanú 
van Bischof ellen azért is, mert állítólag 
üyurityon 0 lovat a P’t  lopni.

— Múlt vasárnap délelőtt 10 óra 
utau ismét tűz volt, még pedig a S zállt- 
városrészben, a lökertuél, az utolsó nádas- 
házak egyike égett le.

— A városunkban időző Konrádi-féle 
mülovardát a lefolyt héten is sokan látogat
ták. A társulat meg is érdemli a pártolást, 
mert minden nap uj és változatos műsoré 
előadásokat tart.

K K itüntetés. Fülessy Fáni kisasszouy, 
az újvidéki nőegylet buzgó elnöke, a jóté
konyság terén kifejtett hasznos működéi által 
szerzet érdemei elismeréséül, az arany érdem- 
keresztet kapta.

t  Halálozás. Dr. H i d e g h  B é l a  
Szabadka varos főorvosa múlt hó 27-én élte 
51. évében elhunyt. Béke hamvaira I

3  Megszökött rabok. Pétervárad or
mairól m hó 28-án 9 ágyulövés dördült el, 
rabok szökését jelezve. Két rab szökött meg, 
kik közül az egyik élethossziglani várfogságra 
volt elitélve, s kik a katonai kórházban ápo
lás alatt állva, az ablak vasrácsozatúnak clfü- 
részelése által szabadították meg magukat 
fogságukból.

— K erékpáron Uécsbe. Aberle Antal 
s Paukovits Ottó kipróbált s edzett bicyclis- 
táink — irja a „U." — sept. 2-án Becsbe 
indultak bicyelen. Az utat oda és vissza 10 
nap alatt szándékoznak megtenni, beleszá
mítva az időközbeni pihenést.

* Szabadkán Székely Simon kiadásában 
és Toncs Gusztáv szerkesztése mellett „Tan
ügyi Lapok" czimü, havoukint kétszer meg
jelenő folyóirat indult meg. Ajánljuk az illető 
szakkörök figyelmébe.

— A lengyel k irándu lóknak  ha
zánkba jövetele alkalmából Lengyelország 
véres múltjából közöl történeti képekkel ellá
tott megemlékezést a „Képes Családi Lapok", 
mely az utóbbi félév alatt úgy a közlemények 
tartalmasságára mint változatosságára nézve 
folytonos gyarapodást és emelkedést mutat. 
E czikken kívül „Szent István hete" czimmel 
élénk tárczát, S ü m e g i  Kálmántól és 
G y ö n g y ö s i  Lászlótól elbeszéléseket, br. 
H o r v á t h  Miklós veterán írónktól regényt, 
egy angol és egy orosz elbeszélést (Turge- 
nyevtől) találunk a lapban, melynek apró 
rovatai is gonddal és elevenen vannak szer
kesztve. Tekintetbe véve, hogy az olcsóságára 
nézve egyetlen képes hetilap (csak másfél 
forint negyedévre, a divatlappal együtt), me
legen ajánljuk olvasóink figyelmébe.

)( Sertés k iá llítás. Szepteiber 1 -töl 
18-ig fog tartatni az orsz. kiállítás egyik 
érdekes időleges kiállítása, a sertés-kiállitás, 
melynél terjedelmére és minőségére nézve 
nagyobbat eddig nem rendeztek egész Euró
pában. A kiállítás két részből fog állani és 
két helyen tartatik meg. Ugyanis szeptem
ber 1-tÖl 8-ig leBz a tenyészsertés kiállítás, 
melynél 2 ezer darab legkülönbözőbb fajú 
tenyészsertést fognak bemutatni, a kiállítás 
területén levő állatkiállitási csarnokban. 8 án 
c kiállítás bezáratik. Ugyancsak l én Kőbá
nyán megnyílik a hízott, sertések kiállítása, 
mely a bejelentéseket tekintve, a maga ne
mében páratlanul áll. Nem kevesebb mint
72,000 darab sertés vau már bejelentve s 
várható, hogy a felküldendö sertések száma 
meg fogja közelíteni a 10Ü,000-et. Ennyi 
sertés befogadására Kőbánya összes sertés 
állásai elégtelenek s már napok óta folyto
nosan dolgoznak az uj ideiglenes sertésállások 
felépítésén. Ez a kiállítás bezárólag 18-ig 
fog tartani s egyúttal alkalmul fog szolgálni 
egy rendkívüli sertésvásár megtartására.

i*i A „Képes Családi Lapok" 49. 
száma Mehner Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal jelent meg. Egyes szám 
ára 15 kr.

— Ai  „Olvasókör" szépirodalmi re
gény folyóirat 7. száma megjelent. — Ajánl
juk t. olvasóink figyelmébe.

R o p p a n t e lte rjed ésn ek , a milyet 
más hasonló szer megközelítőleg sem érhe
tett el, örvendenek manapság az általánosan 
ismert Brandt R. gyógyszerész-téle Bvájczi 
labdacsok. S ez csak úgy történhetett meg, 
hogy kitűnő hatásuknál fogva p. o. emésztési 
zavarokban stb. majd minden család gyorsan 
megkedvelte s házi szerül elfogadtatván, 
minden más szert, miut Rhabarbara, gvomor- 
CBÖppek, keserüviz stb. kiszorított. Minden 
valódi dobozon (a gyógyszertárakban 70 ki. 
kapható) czégjegyiil: egy fehér kereszt vörös 
mezőben s Brandt R. névaláírása látható.

Patkósztigek.
T a v a s  r. k o r  a paraszt az tgtúlóba megy, 

hogy fölkantározza lovát mezei munkára, de a ló 
gebedten fekszik az almon

— Kami monda a Kárászt, így aztán csak
ugyan jó lóuak leuni. Egész télen át nem volt más 
dolga mint znbálni, « most, midőn a tavaszi munka 
kezdődik, kát kapja piagat és megdöglik I

Heti naptár.
S Z E P  T E J1II E II II <> <80 NAP)

7 Hétfő Regina sz l/uldvdlto.’ds
8 Kedd Kisasszony napja t jbold b-án j
íl

11)
Szerda
Csütörtök

Horgon vt 
Tol. Miklós 9. ó 59 perc 

este, híis idő,11
12 Szombat Ouidó hv esővel válla-
13 Vasai nap Mária sz. n. kozva

Vas u l i menetrend

B a já ró l - S z a b a d k á ra .
Hajáról iudul naponkint kétszer d. e. 10 óra és 13 

pereskor és este l óra és 11 perozkor.

AZ ELSŐ CS. KIR.
^ESmlrTO

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. feb. 21-től további intézkedésig 
SZEMÉLY- és POBTAHAJOK:

B u d a p e s t r e :  naponta kétszer, reggeli 3 óra 45 
perozkor, és délutáni 3 órakor.

MuliHCHra : naponta kétszer, reggeli (> óra 40 
perczkor, és estve 8 óra 40 perczkor.

Újvidékre : naponta reggeli ti óra 45 perczkor.
/iiiio n y , ilelgrád és l ’nneHovárn : kedden, szci- 

dán, pénteken ói vasárnap reggeli 6 
óra 4f» perczkor.

Ornovnra és a DunnfejedrleiiiHcgckhe : szerdán, 
pétiteken és vasárnap reggeli 0 óra 
45 perczkor.

A hajók indulása Budapestről : déli 12 órakor és 
éjjeli 11 órakor.

Érkezés Budapestre : hajnalban 3 órakor és déli 
után 2 óra 45 perczkor.

Üzleti tudósítás.
Haján, 1885. augusztushó 19.

Búza u j ..........................................7.10
Zab .....................................5.60
Á r p a ..........................................4.80
R o z s ..........................................5‘60
Kukoricza u j ................................5.52
Bab u j........................................... 6.50
Az árak 1U0 kilogr. után.

■ujtuztái* A

S K lM W Ü -¥ St
legjobb asztali- és üdítő ital,

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
yégebajoknál, gyomor- és hólyaghu

rutnál.

Millióm Henrik, Karlsbad és Budapest

Felelős szerkesztő:
C S E B  B A  F E B E N  C.

A LEGJOBB

CZIGARETTA-PAPIR
a valódi

LE HQUBLQN
francain nyártminy

C’AWLEY és HENRY-tAl Párizsban. 
Utánzásoktól mindönki ovaUk.

%A ezigaretta-papir csak akkor valódi, 
íjA ha minden egyes lap
|W LE IIOUBLON bélyeggel és min-___________  . „w min- eV*.
tv denik boríték az alant álló véd- Mr 
O jegygyei és aláírással el vau látva. }J

P r o p -  t iu  f í r e v e t

CAWLEY & HENRY, al eiciyc Fabiikanlen, PARIS 

Conlcur Mim. , pláne o» Mali '

IWUIHtUlttiiJ 3S3E53BKHB3pto- p W'-wb—.... ....

Hirdetmény.
A  bajai bor és hu sfogy asztási adó- 

bérlöség részéröl a szőllőtulajdonosok 
ezennel figyelmeztetnek, hogy mindazok, 
k ik a szüretet megkezdeni k íván ják , 
ebbéli szándékukat a sziget megkezdése 
előtt h a t oviival, valamint a szüret 
bevégzése után a nyert mustmennyiséget 
a helybeli fogyasztási adóhivatali irodá
ban annál is inkább bejelenteni tartoz
nak, minthogy ellcnesetbeu a mulasztás 
következményei törvény értelmében csak 
őket fogja terhelni.

K e lt  Haján, 1885. évi szeptember 
hóban.

A  H A J A I  B O R , H Ú S . 

ezukor és bőr-fogyasztási
a dó-bér 1 őség.

fíAlIít tj4i1 -'LA.taJca.JYi A . j t j j aW f ?  Tv



asztalos-m ester
BAJÁN,

f ő - u t c z a  23. s z á m  a l a t t  
ajánlja a t. ez. helybeli és vidéki közönségnek  
legnagyobb választékú fényezett és keményfa

b ú t o r - r a k t á r á t
a lehető l e « j n t a n y o s a b l >  árakon. 
Vállal mindennemű szakmájába vágó m im - 

i k á k á t  és ja v ítá s o k a t .

N Á N A T  L A J O S

D l T T I Y O M D A J A
B A JÁ N ,

BÓDOG-TÉR SCH EIBNER-FÉLE HÁZ.

K f t i S K i r r
GYORSAN, CSINOSAN és JUTÁNYOS ÁRON

B ® .

mindennemű

BTQI1I I  ■I IKÁK4T.
Készít továbbá

U6YVIDI NYOMTATVÁNYOKAT
FALRAGASZOKAT,

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

eljegyzési- és esketési meghívókat,

C T Á S X m i V T Í S K E I T ,
■áOZtoEGI iyoutatvínyokat.

KÖTELEZVÉNYEKET és MEGHATALMAZÁSOKAT.

H T  E gyúttal felkérem a községek t. Elöljáróit, hogy becses rendeléseiket egyenesen  
könyvnyom dám ba, Bódog-tér, S ch e ib n er-fé le  ház küldjék.

Nyomatott JSiony L»jós könyvnyomdájában Lfjfq


