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Városi ügyek.
Gazdasági tanácsos ur beterjeszti a mátéhúzi 

ugarföldek bérbeadása iránt m egtartott árverés 
eredményéről szóló árverési jegyzőkönyvet, mely 
szerint csak a IV . majorsági tábla földekért igér- 
te tett 20 forint haszonbér, a többi földekre néz
ve pedig a kikiáltott áron Lül senki sem Ígért -  
ennél fogva a gazdasági szakosztály azon véle
ményét jelenti ki, miszerént tekiutettel a múlt 
évi kedvező termésre a gabonának meglehetős 
árára , és a bérleti árakra, az utóbb em lített 
földekért is a tavali á rt m egkaphatnak reményű, 
azért a IV . tábla földre te tt Ígéretet, is - 
minthogy az a többi közt a legjobb; - hely
ben nem hagyandóuak véleményezi.

A z árverés alkalmával egyébiránt, egy zárt 
ajánlat iv benyújtatott Kohn Hermán által 388. 
szám alatt, melyben a most nevezett az 1. és II. 
tábla öszvesen 1320 hold majori földeket major
sági kezelésre a gazdasági épületeknek általa va
ló felépítése feltételével 12 évre bérbe venni 
ajánlkozik, úgy hogy az első G évben 7 írt 50 
kr, a másik 6 évben 9 frtot fizetne holdjától 
évenként, az építkezési 10400 fit költségek 
fejében pedig a bérlet ideje a la tt évenként egyen
lő részletekben a haszonbéri öszvegből levonáso
kat tenne.

A  gazdasági szakosztály Kohn ezen ajánla
tá t jegyzőkönyvében előadott indokoknál fogva, 
melegen ajánlja elfogadandónak, oly módosítással : 
hogy a bérlet tartam a csak 10 évre szabályoz- 
tatnék, az építkezési költségek pedig 10,000 fo
rintban állapitatnának meg. és habár azok többe 
kortllnének is e főből a bérlő évenként csak 1000 
frtot vonhatna le a fizetendő haszonbérből. — 
És ebbe a bérlő is beleegyezett.

Tanácsi vélemény.
Az árverés eredményére nézve a szakosztály- 

lyal a tanács is egyetért, Kohn Hermán ajánla
tá t illetőleg azonban a gazdasági szakosztály ja 
vallatához hozzá nem járu lhat, — s ezt követke
zőleg indokolja :

A  »Baja« tárcája .

Egy leányka emlékkönyvébe.
Dongva szálldogál a nióli a réten 
Kgy virágról, más világra szépen;
Mézet gyűjtöget a mig tavasz van,
Gyűjti, gyűjti s haza hordja nyomban,
Haza hordja inig hely van a kasban; 
fis midőn az ószak bősz viharja 
A virágot, lombot letiporja 
Mely virult a zöld mezőn a ré ten :
Akkor méhecskénk lakában régen 
Békén éldegél tavaszi mézen, 
fiieted korányán drága lányka 
Te is így tégy: édesen dalolva 
Gyüjtögesd-fűzd legszebb dalfüzéred:
A melyik közöttük megtetszett szivednek 
Az legyen plántája szirkerteduek,
Trdd cl azt, mert éved sietnek —
fis ha rég letűnt tavasz korányod
K dalodban újra feltaláljad I M .

Björnson Björnstjerne.
Schraidt után I)r. F e r e n c i ,  y J 4 « i  e f.

(Folytatás és vége.)
Ezért képezi a természet iránti érzékiség s unnak 

költői kifejezése kiválókig a germánok sajátságát. Amint 
örült a fiatul Björnson hideg téli időn át a derült ta
vasznak, az erdők és mezők üde zöldjének, úgy képző-

A gazdasági szakosztály ezen javallatában 
felemlíti — miként a mellékelt kimutatásban is 
kitüntetve van, — hogy az 1875. 7G. 77-ik évi 
bérleLek átlaga 9 fit. 8 krt tesz a Kohn féle 
bérleLuek öt évig 7 f it 50 kral másik öt évben 
pedig 9 írttal fizetendő öszvege 8 f i t  25 kr át
lagot mutál, tehát úgy mond csak 83 krral ke
vesebbet, óa igy ennek alapján a gazdasági szak
osztály kiszámítja, hogy 10 éven át a jövede
lemben csak 1095G Irt csökkenés mutatkozik, — 
melynek recompensatióját. j . kész gazdasági épü
letekben, az eddigi mód szerint kiadatni szokott 
földek megkevesiilésében, s ennél fogva jobb áron 
leendő clkolhetésébeu, végre pedig a majorsági 
kezelés mellett a földeknek melioratiojában jobbá- 
tétcléüen látja.

A  hiba azonban először is o tt van, hogy a 
gazdasági szakosztály az átlag kitüntetésénél csak 
3 évet vett számításba, még pedig egy j óbb év 
mellett két roszat, az 1878-ik évet pedig egészen 
mellőzte — Pedig az 1878-ik évi tavaszi vetés 
alá kerülő földek már kivannak adva, és ha az 
őszi földekért csak a t.ovali eredmény számittatik 
is, mint ezt a gazd. szakosztály jelentéseként ma
ga is reményli, az átlag kiszámításánál már 
az 1878-ik évnek is tekintetbe kell vala jönni, 
mert az átlag kiszámításánál mindenesetre helye
sebb alapot nyújt a z : ha páros számban két. 
rósz évvel két jobb állittatik szembe.

H a teliét helyesebben ezen 4 évi bérjöve
delemnek átlaga vétetik számításba akkor ezen 
átlag, ■— mint a mellékelt kimutatásból kitűnik 
9 frt G4 krt tesz, mivel pedig Kohn Hermán az 
első 5 évben holdankint csak 7 frt 50 krt, teliát 
2 frt 14 krral kevesebbet fizetne, ez által a jö
vedelem csökkenés, évenként 2824 forintot, öt 
év ala tt pedig 14,120 frtot, tenne 1320 hold 
után. De még ez sem mind azon csökkenés, 
mely Kohn bérleténél felmerülne, mert hiszen az 
évi bérlet öszvegéböl még jogosítva lenne az épít
kezésért évenként 1000 forintot tehát 5 éven át. 
5000 forintot, le vonni. — Ezen levonás és a ke
vesebb befizetésből fennebb kimutatót 14,120 forint 
jövedelem-csökkenés tesz öszvesen 19120 forintot. 

A másik 5 év alatt miután Klion már ekkor

rlött ki benne már korán az említett germán tulajdon
ság, és jelentkezik az müveiben de nem mint 
Hallcr vagy Rroschnál hosszas leírásokban, hanem rö
vid praegnnns vonásokban.

Általában múzsája soha sem szószátyár, mert az 
éjszak szülötte, takarékos a szókban, miket a déli 
könnyen fecsérel. Ezért éjszak adományai számra uéz- 
vc csekélyebbek ugyan, de tartalomra nézve értékesebbek 
mivel ez aranyat nyújt tisztán, melyet a dél szülötte 
rézzel vett körül bőven.

Ami a belső természetet illeti a uorvégiak ke- 
vésbbé felületesek s ezért érzelmeiket vagy a magokba 
fogadott hatásokat nem hozzák közszemlére, mint az in
kább excentrikus s érzelmeiket áradozó szóvirágokba 
foglaló déliek.

Hol az utóbbi beszél, ott az elébbi még csak fon
tol szószaporitás nélkül; hol amaz valamit hevesen állít 
sót esküszik, ez egyszerűen igent vagy nemet mond, 
de hfl kék szemei biztosítékot adnak az alaposságnak. 
A norvégban nincs meg a lelki ingadozás, daczos az 
és makacs, s a már egyszer magáévá tett nézetről 
csak nagy nehezen téríthető le.

Ezen vonást, rajzolta oly kitünően Björnson „A 
halászleányka" cinül novellájában, melyet németre ma
ga fordított,. Az alakok, melyeket Björnson falusi novel
láiban plastikailag (lomborit ki nem az Íróasztalnál 
nőtt alakok, nem üres képzetek, nem döre. ábrándrajzai 
holmi színházi póroknak vagy az álarezos vigalmaknál 
tueznt számra látható falusi leányoknak, hanem valódi 
falusi emberek, műiméinek s szerelnek, és amint éreznek 
és gondolkodnak. Bö alkalma volt már gyermekkorú

9. forintot fizetne holdjától, — a különbözet csak 
G4 krt tenne, mely 64 krral az 1320. hold ösz- 
vegét megsokszorozva az jövedelem-csökkenés már 
csak 841 fr 80 kr, 5 évre pedig 4224 forint 
lenne Azonban éhez is hozzá adva az épülete
kért évenként levonandó 1000. — vagy 5. évre 
5000 forintot a jövedelem-csökkenés ezen másik
5. évre öszvesen 9224 forintot tenne.—

Oszvcvonva már most uiiud a 5 éves idő
szakoknak jövedelem-csökkenését tenne 28,344 
forintot vagyis 10 év alatt ennyivel kevesebb 
jövedelme lenne a városnak, mint a most divó 
rendszer mellett.

A mi a gazdasági szakosztálynak azon indo
kolását illeti, hogy a város 10 ezer forintos, de 
többet is megérő kész épületeket kapna, melynek 
fejében a bérlő évenként csak ezer forintot nyer
ne, vagyis az épületekbe fektetett tőkéjének 10°/0 
kam atját — a tanács ezen indokolást nagyon 
illusoriusnak tartja , — mert hogy az illusorium 
inkább kitünjé,. fordítsuk meg a dolgot. -• Ugya
nis ha a város jövedelmeiből 1000 forintot nél
külözhet (pedig a javallatként az építési levonás 
fejében nélkülöznie kellene) nem-c lenne jobb ezt 
minden évben valamely pénzintézetnél elhelyezni, 
a mi tiz év alatt a városnak hozna kamafokat, 
s oly szép öszegre emelkednék, hogy azon 10 év 
múlva újdonatúj épületeket lehetne előállitaui, 
még a bérlőtől 10 év után mégis csak megviselt 
épületeket venne át a város.

Nem volna-e tehát helytelen te tt ha a szó
ban forgó 1000 forintot, —  melyet a város ré 
szére jobban lehetne kamatjai által hasznosítani 
— a bérlőnek adni, és ezen felül őt még azon 
praemiumban is részesíteni, hogy másoknál sokkal 
olcsóbban kapja a bérletet.

Ezen két ellentét teliát kellő világosságba 
állítja, hogy a szakosztály javallatának elfogadása 
által a város igen nagy veszteségek árán sze
rezné meg e bérlőtől 10 év múlva a már félig 
elviselt épületeket.

A  gazdasági szakosztálynak 2-ik indoka is 
az tudni illik, hogy az eddigi mód szerént bérbe 
adandó városi földeknek mennyisége majorság fel
állítása által megkevesbedvén, kaposabbak kuné

ban tanulmányozni és megismerni az egyszerű falusi 
népet szerelmében és gyűlöletében, gyengédségeiben és 
zordonságaiban; gyermeki, naiv örömében, játékai-, 
tánczaiban, énekiben, minden erényi- és erkölcstelen
ségeiben.

Ha valakinek ez alakok szokatlanul, idegenszerü- 
leg tűnnek fel, goudolja meg, hogy bennük is embersziv 
dobog es pedig oly melegen, mint a föld akármely más 
pontjain lakónál, tehát az ö érzelmeik is époly bensők 
sőt tavtósabbak ; szóval az általános emberi érdekelnek 
bennük, s ezért novellái nemcsak Norvégiában o vas
tatnak bámulattal. A szó legszebb értelmében által á' 
nos falusi történetkék ezek.

Az összes európai irodalmakban volt koronként 
egy bizonyos időszak, midőn a romantika hatása alatt 
phuutóiuok utáni kapkodás, valótlan idealismus ural
gott, s általános volt az óhaj valamely biztos alap iránt.

Realismus lett a jelszó a drámában épugy mint 
az elbeszélő prózában, joggal lehetett teliát óhajtani az 
üres, feszes idealismus és elfajzott romanticismus enyész- 
tét és a realismus megszilárdulását.

Azonban ami a görögök és rómaiak bukolikui 
költészetében, vngy az döbbeni századok ábrándjaiban 
hiányzott, a belső igazság s a dolgok valódi uhjectiv 
felfogása; nzt, a realismus som nyújtotta mindig, lega
lább nem teljesen.

Björnson előzőire sok tekintetben alkalmazható e 
kifogás, kik falusi l.örténutkéik rajzában — különösen 
azok, kik o falusi életet saját, megfigyeléseik alapján 
épen nem ismerték falusi pór alakjaikat oly ártatlan 
boldog idylli állnpotbun rajzolták, mint Rousseau a ma-



nek, és a hiány a mi Kohn bérleténél mutatkoz
nék, a nagyobb kereslet, és ebből eredhet# drá
gább bérlet által fedezve lenne, szinte tarthat- 
ian, — mert hiszen a bérletek árai nem csupán 
a bérbeadandó földek mennyiségétől, hanem más 
gazdasági conjuncturáktól is főleg pedig az évi 
gazdászati viszonyoktól függnek, — de mert to
vábbá a körülfekvő vidékeken is nagy mennyiségű 
bérbe adandó földek vannak, egy majorságnak fel
állítása drágább bérleteket nem fogna előidézni, 
legfeljebb a környékbeli földbirtokosok nyernék meg 
bérlőül azokat, a kik eddig a közelükben fekvő 
városi földeket szívesebben vették ki bérbe —  a 
többi városi földek bérleti árának emelkedését te
hát a majorság felállításáról várni legalább is 
nagyon ingatag számítás, —  ily iugatag számí
tással pedig kísérletet tenni nem tanácsos.

A  gazdasági szakosztály 3-ik indokát: hogy 
a majorságilag kezelt bérlet lejártával a földek 
megjavított állapotban jönnének vissza a város 
kezére, és ez által akkor többet jövedelmeznének 
a gazdászati tan elvek és tapasztalatok szerént 
a tanács alaposnak, és helyesnek elismeri ugyan 
csakhogy a városnak fenálló auyagi viszonyai, mi
dőn a jövedelemnek hiányát most is 20 százalék 
pótadóval kell fedezni, — midőn az administratio 
kiadásai az újabb törvényes intézkedések folytán 12 
ezer forinttal szaporodtak, — midőn a város a 
múltból származott válságos perekből még ki nem 
bontakozott, midőn az osztrák nemzeti banknál 
fenlévő tartozásának törlesztésére minden évben
28,000 forintot fordítania kell a gazd. szakosz
tály javallata folytán 10 év alatt azon 28 ezer J 
forintra rugó jövedelem nélkülözését nem engedik, ; 
midőn tehát az adott viszonyok közt a megél- j 
hetésről, úgyszólván a mindennapi kenyér szükség- ' 
letérői van szó, a tanács nézeteként a 10 év i 
utáui nagyobb jövedelem reményében a gazd. sza- | 
ko6ztály által javaslóit majorsági kezelésre meg
kívántaié áldozatot meghozni nem lehet.

A tanács tehát, mindezen körülményeknek 
megfontolása után a gazd. szakosztály javallatát 
ez idő szerént el nem fogadhatónak találja.

Kelt Baján 1878. évi februárhó 12 én ta r
tott közgyűléséből

Fővárosi levél.
Budapest, 1878. febr. elején 

Tisztelt szerkesztő ur ! Egy vérengző veréb 
két tigrist falt fel ebédre; fél tucat sült hal, 
mely e jelenet tanúja volt, gyászhymnust kezdett 
zengeni ; egy téntatartó  tudomást nyert a véreng
zésről, átcsapott a medrén és két tartományt bon
to tt el huliámival.

Ne tessék megijedni, csak külügyérünk po
litikájáról akarok kissé szólni :

Azon udvaroncz, ki X IV . Lajos kérdésére, 
hogy mikor született légyen? azt felelte, hogy „a 
mikor önnek tetszik Sir !“ bizonyára nem tanú
sított nagyobb udvariasságot uralkodója iránt, mint

ga miDden képzelhető erényekkel feldíszített termé
szet emberét, melyre Voltaire oly találólag jegyezte 
meg, hogy az ember kedvet kaphat közöttük négy kéz- 
láb futkosni. A fogékony városi kedély a kedves nyá
jas falusi nép felé fordult: „Björnson boldog nép ! — 
kiáltott fel — mely ment vagy a várostól."

Mindenki a touiours perdrix szerint, a legfinomabb 
inytcsiklandó csemegéktől visszavágyódott az egészsé
ges, erötszerzö házi étkekhez ; hasonló módon irányult 
Róma világváros figyelme a túlzott culturától és fino
mított luxustól a mezei csend és egyszerűség felé, 
hogy ott az egyszerű szokások és u hamisithatlan ter
mészet hatása alatt emelkedjék.

Azonban a lelkesültség, mely ama várost unotta- 
kát ellenkezésbe hozta a fulusi élettel, egyszersmind 
gátlólag állt útjába u falusi egyszerűség tiszta felfogó- ' 
sának.

Nem másként jutott Rousseau is utópikus kép
zeteihez, melyeket magának a természetember felöl al- , 
kötött, kinek élete előtte kedves idyll gyanánt látszék. 
Méltán merülhet (»l tehát a kérdés: vájjon hát csnku- ( 
gyan éltek e Theokrit b utánzója Virgil által rajzolt ; 
pásztorok Siczilia és felső Itália mezein? Bizonyára \ 
ép oly kevéssé, mint amennyire nem tekinthető nyá- [ 
jas természetembernek az Alpesek közé vágyódó. J

Ha már most ezek után azt mondjuk, hogy mind. 
ezen ferdeségek, e csodálatos alkotások Björnsonnál , 
nem találhatók, ezzel novelláinak főelónye ki van I 
emelve; alakjait belső valóság, plastika jellemzik. Az ó 
falusi emberei vérből és húsból állanak, de azért nem 
nyersek, nem hárdolatlanok.

A n d r á s i y  gróf és a Lloyd (e kettő egyet 
számit) midőn leckét adva az illeui tanából, azzal 
biztathatják a magyar népet, hogy „nem illik bi- 
zalmatlankodni a czár szavaiban, inig világosan 
nem győződtünk meg arról, hogy rá akar szedni." 
Nem lesz-o már akkor késő ? arról nemjszól ékes 
szavú külügyérünk és inspirált közlönye.

G e o i g e s  S a n d  valamely müvében azt 
mondja : „a pokol lehetetlenség, mert két hót 
ala tt raegszoknők borzadalmait." Igaza van ! ügy 
beleéltük magunkat a kínos várakozásba, hogy 
egészen rendes állapotnak vesszük már, mi máskor 
a kétségbeesés örvényébe döntött volna.

Nem bánt az hogy legjobb barátunk üterét 
átmetsző a brutális erőszak kése, hogy nem csep- 
penként de árként zúdulva folyik el vére.

Nem bánjuk már hogy torkunkon a szoritó 
kéz, melynek önkényétől függ további létünk, mi 
a „lét és nemlét" kérdése felett Hamlet mód
já ra  csak szavalni és phrazisokat gyártani tudunk, 
de küzdeni érte nem !

Excellentiás K e r k a p o l y i  lefolyt hé
ten jónak lá tta kis borsot törni a kormány orra 
alá ; kik excel len fiát ismerik, tudják, hogy borsa 
annál csipősebb, minél szebb burokban nyujtatott. 
Tudnivaló dolog az is, hogy excellentia nemcsak 
ügyes de ékes szónok is — mi nem akadályoza 
azt, hogy csípős megjegyzései fájdalmat ejtsenek 
a kormány testén.

Hiába a kardvágás csak akkor is vágás, ha 
finom dombor müvekkel díszített eszközzel ejte- 
tik.

A kormány megszokta már, hogy K e r k á -  
p o 1 y i ügyes dialectikája és még ügyesebb so- 
phiatikája rejtse el a uemzetgazdászati köpenyen 
támadt szakadásokat.

Kerkápolyi elsőrendű tehetség; nincs az or- 
szággyülésnek embere, ki azt oly beható tanul
mányok tárgyává tette volna, az ő votuma leg
többet nyom i t t  súlyban.

Valódi melancholia rejlett tehát azon tekin
tetben, melylyel S z é l i  ur majd a hűtlen elv
társa t könyörületre kérte; - -  „E t tu mi fili Ca- 
role !“ —  majd a nevető ellenzéket nézte vé
gig-

Igaz ugyan, hogy ezeknek sincs valami nagy 
okuk a vigságra, mert azzal hogy rosznak tün
tetik  fel a kormány eljárását az alkudozásokban, 
még nem mutattak utat jobb állapotok létesítésé
re. Hogy is mondta csak a czigány, midőn lud- 
lopáson rajtakapták ? Nem-e azt hogy „bárcsak 
meg volnék már verve!“ - -  Tudjuk, hogy sor
sunk előbb utóbb a lakoma árát kifizetni, hogy 
a mi zsebünkből kerül ki a kiegyezési örömáldo-

Ilasonlitanak a tájképhez, mely környezi Őket.
Az iskolamester és lelkész sem hiányozhatnak kö

zülök, jóllehet fáradságteljes létben tengődnek, de ők 
a népnek tanácsadói, Ők a vidék bizalmas férfiúi.

I Björnson stylje müvészietlen, s minden rhetorikai 
i czifráznt nélküli; néha az ótestamentomi mesterkélet

len szónoklatokra emlékeztet, mert megjegyzendő a 
skandinavi már gyermekkorában jártas a bibliában, s 

, Björnson egyszerű falusi alakjai a valósághoz híven
I a bibliai idézeteknek, és kivonatoknak nagy számával 

rendelkeznek.
Amint azonban a különben csendes, nyugalmas, 

nem ritkán lassú norvégit a felébredő szenvedély vá
ratlanul elragadja, épugy rohamosan tüzelheti fel e 
beszédnek csendes, szabályos menete.

Vannak ugyan keménységei s egyenetlenségei 
Björnson styljének, de ez csak annak tulajdonítható, 
hogy költészetében hiányzik ama kerekdedség és sima
ság, melyet az olvasó nem szívesen nélkülöz, de azért 
nem szabad ót utánzással vádolni, mely alapját talán 
styljének bizonyos késziiletlenségében bírná. Oly minden 
izében költői kedély, mint Björnson, utánzóvá nem 
lehet.

A ki novelláiból csak néhány sort olvas is, érezni 
fogja ama mondás hatását: tolle, lege; vedd és ol
vasd !

Björnson más téren is bir érdemmel, népét nem
zeti drámával ö ajándékozta meg; eziránt hevfllt már 
ifjúkorában, midőn az első darabot látta, s rá is illik 
amit „a halászleány “-kában mond: „Amidőn teljesen

| más ára, és az operatio fájdalmainak Hőérzetében 
van is elég okunk felsóhajtani: ,,Bár csak meg 
volnánk már verve!“

A farsang háborítatlanul veti hullám ait; 
Carueval hercegségének legkisebb gondja arra, mi 
történik a világban ? Jís ha némelykor árnyékot 
vet a politikai láthatár fellegtornyosulása egyet 
nevetünk és tovább ürítjük a gyönyörök kelyhét.

Soha annyi eljegyzés mint az idén ! Mintha 
az emberiség sejtené, hogy ezután lesz csak igazi 
hadd el hadd, kiki iparkodik tőle telhetőleg ki
mulatni magát. Aprés nous le déluge !

Az arab rege meséli, hogy valahányszor fia
tal ember házasodik, jó  geniusa fájdalmasan felki
ált. Társai hozzá sietnek és tudakolják fájdalom 
kitörése okát. — Ismét elveszett számomra egy 
lélek ! moud ez. Szegéuy geuius, biz te egészen 
belcrekedlictté) az idén a sok fájdalmas felkiál
tásban !

(Vége következik.)
Tauber Róbert.

Meghívás
az Ara tl-Ii e g y a l j a i  bar v á s á r r a .

Tartatik: Aradon, 1878. niárcz. hó 16, 17. és 18-án.

A magyar borvidékek között az aradi-hegy- 
alja igen nevezetes helyet foglal el, mert nemcsak 
annak 10,000 katastralis holdat meghaladó terü
lete, hanem kedvező fekvésén, forgalmi s közle
kedési összeköttetésein kívül, termékeinek kitűnő 
anyaga és ennek tiszta kezelése is kiváló termé
szeti s üzleti előnyöket biztosítanak számára.

A londoni párisi és bécsi világtárlatok, to 
vábbá a belföldi kiállítások alkalmával az aradi 
borok mindig elsőrendű kitüntetésekben részesül
tek, de a jelenkor fejlődésének színvonalára mos
tanáig it t fel nem emelkedett kereskedelem nem 
tudta azok megbecsüli! etlen előnyeit kellőleg fel
használni.

Az alig egy pár éve keletkezett kereskedel
mi és iparkamarának is idő kellett, inig magát 
a borászat valódi szükségei tekintetében tájékoz
ta, de később csakhamar meg kellett győződnie 
arról, hogy az aradi-hegyaljai boroknak csak al
kalmat kell szerezni, s azok az őket joggal meg
illető helyet minden rendkívüli eszközök segélye 
nélkül is, csupán ismeretök terjesztése által, a 
versenytéren minden bizonnyal elfoglalandják

Az aradi hegy alja kitűnő termékei közül a 
fehér raagyarádi asztali bor zamat, higság és 
könnyen emészthetőség tekintetében a legjobb 
francziaborokkal bátran sikra szállhat, s ezek 
felett még azon előnye van, hogy ritka mennyi

megérté mi a színmű, s mit tehetnek a nagy színészek, 
felemelkedett és montláj: „ez a legnagyobb a földön ez 
az én hivatásom is,“ ez tehát reá is alkalmazható, mert 
bizonyára már akkor fogamzottak meg azon adatok 
agyában — habár akkor még messze voltak a kivi
teltől — melyek által később a színpadról nemzetéhez 
szólt.

Már fentebb említők színmüvét, melyet gyermek 
korában irt.

Legkorábbi darabjainak egyike „Hulda" épen neui 
trngoedia, mint czimlapja nevezi, a mü emlékeztet ben
nünket egy az ős pogánykorból átszármazott éjszaki 
költeményre.

S ha benne püspökről és gyónásról van is szó 
az nem kevésbbé látszik ellentétben a többivel épugy 
mint a kereszténységre vonatkozó helyek a Nibelluugeu 
höskölteményben.

Tulajdonképen elragadtatást nem eszközöl, mert 
távol esik tőlünk az esemény, idegen és homályos, 
különösen áll ez magáról nöhőséröl, kiben a valkürök- 
böz hasonló erő egyesül u lágysággal s a céljaira szol 
gáló férjgyilkosságtól sem undorodó vadság csodála
tosán párosul a jósággal és szelídséggel. Kezdetleges 
szenvedély kelti öt a gondolatra, hogy kedvesével 
kit egyedül bírnia nem lehet, a lángok martalékává 
legyen.

Kitünőleg tünteti fel a merev, daczos szellemet, 
mely az ős zord nemzetet jellemző, a vérboszú borzasztó 
s amellett nemes törvényét .

Igen jól sikerültek a besaőtt dalok, mondák és



Bégben tartalmazván czitromsavnt, bővebb élvezet 
után sem okoz kellemetlenséget, s a legmelegebb 
időben is vizzel vagy savanyuvizzel vegyítve 
kellemes üdítő italul szolgálhat.

(Vég* következik.)

A zombori nőegylet
társas vacsorával ogybckötiilt bálja.

Üdvözlégy K arnevál! Téged dicsőit az egész 
farsangi saison !

Téged magasztalnak a mamák leányaikkal, 
neked áldoznak a papák lapos tárcáikból!

Neked tömjéneznek a házasulandó liatal urak, 
hogy oly sűrűn nyújtasz nckiik alkalmat feleség- 
választásra ! Áldás és hála neked, hogy m egillet
ted nőegyletünket amaz ideával, mely szülte a 
febr. 9-iki nagyszerű m ulatságot! Azt hittem, 
hogy csak Londonban koronahercegek számára le
het fényes bálokot rendezni, — de meggyőződtem, 
hogy ez kisebb városokban is lehetséges, nem 
pénzzel, —  hanem ügyességei, tapintatossággal, 
összetartással, szeretettel, őszinte szándékkal a 
kitűzött jó  őzéi iránt.

A  városház nagyterme fénytengerré volt á t
varázsolva, melyben szebbnél szebb tündéralakok 
hullámzottak. A terembe lépőt elragadta a nagy
szerű látvány. Beljebb lépve az elragadtatás foko
zódott, midőn it t lengyel o tt magyar, itt frauezia 
o tt angol, it t  chiniai ott török, iti. boliócz ott 
czigáuy, it t  lovag o tt középkori franczia udvari 
jelmezt viselő bájos hölgyekkel találkoztál.

A  szem nem tudta hova s mit nézzen meg, 
előbb valósággal bámulni kellett. Fél kilencz óra
kor kezdődött a közvacsora. Versenyezve hívogat
ták a jelmezes piuczéruők a vendégeket asztalaik
hoz. Nehéz volt a választás, hogy melyik jelmezü 
pinezérnóhöz szegődjünk. Segittetünk magunkon 
úgy hogy minden asztalhoz mentünk valamit euui 
így kielégítettük csintalan vágyunkat a pinezér- 
uők nagyobb részével beszélhetni s szemeikben ol
vashatni. V olt sürgés-forgás mint Páris nagy 
Caffé-iban ; kinálgatás mint Velencze piaczán.

A  pinezérnök közt legfeltűnőbbek voltak a 
lengyel, török és czigány jelmezt viselők. A kedé
lyes vacsora után jö tt a táncz, mely után a pin 
ezérnök hőn epedtek s reggelnél nem is hagytak 
föl vele.

A  bál másnap este ismétlődött s ismét vilá
gos kiviradtig ta rto tt. Ez eléggé bizonyítja a mu
latság kedélyességét. Fűszerezték a vacsorát ép 
úgy mint a táncmulságot főispán ur s neje kikin- 
dai vendégeikkel.

Ezen bállal összekötött társas vacsora a nőegy- 
h,t által rendeztetett az építendő kisdedovó javára. 
A siker nagyszerű volt m int maga mulatság. A 
bevétel ezer hét száz (1700) forint. Az érdem 
első sorban az egyleti ügybuzgó elnökéé tek. Esz- 
tergambinéé. Vele érderabeíi osztoznak ügyességük 
és ernyedetlen fáradozásuk á lta l kitűnt rendezők : 
tek. Latinovics, Szemző, Ba.rtal, Czedler, Reiter, *

nem kevésbé hat, mint Björnsonnál miudeniitt, a tenné 
szét, melyben az Edda szellemtől áthatolt cselekvény 
játszik.

A második kis színmű Björnson drámai müvei kö
zöl „Harczok között" czimet visel, tárgyát igazi nem
zeti esemény, — a jogos norvég király Sverre és Mag- 
nus közötti háború egy episodja képezi. A cselekvény 
egy egyszerű magános kunyhóba vezet, a környék ma
gas hóval van borítva, a távolban dúl a harc s az ég 
élénken van megvilágítva az égő falvak pirosló fényétől.

Amint Sverre beszél, úgy értjük, hogy a norvégiak 
a kiváló alakot 1170-től máig megtartották hű emlé
kezetükben.

Valódi norvóg alakok Ilalvard és Inga házaspár, 
kik szeretik egymást, mégis csaknem mint ellenségek 
állanak szemben egymással.

Az első szót egyik Bem akarja kiejteni, mint va
lódi norvégek hallgatnak, de mimlenik keres alkalmat 
a másiknak tudtul adni mint szereti: „Midőn mondan
dóit nem közölhette szi vemmel, dalaira bízta azokat, 
— úgymond — mig ö uj ivét. metszé, ülvén a nap hevé
ben a kút mellett; addig én, ki boldog voltam, hacsak 
láthattam is öt, cihagyám gyermekemet s u cserjék közé 
rejteztem.

Ekkor énekelni haliám öt.
Nagy Isten 1 ezt sohasem felejthetem ■ • •

Vitéz atyák fiainak nehéz kardesörgetések között né
mán ülni asszonyaik mellett s hallgatni a rokka egy
hangú zörgését, nehéz nyulakru és fajdokra vadászni, 
ha a völgyből harczi zaj hangzik hívogat ólag, a szer
zett zsákmány és hatalom megosztatik, de még uehe-

Korics úrhölgyek. Koszorút az érdemnek ! fogad
ják e koszorút a nemes hölgyek o nyilvános és 
ünnepélyes elismerés őszinte kifejezésében !

Ozmaiili.

H Í R E K .
Holyi hirok

IX. Pins pápa m eghalt!
Az egész katholicus világot súlyos veszte

ség érte. A bajai plébánia templom tornyán is 
gyászlobogó leng, e város lakósága is osztozik 
azon mély gyászban, mely öt világrészre szól. — 
IX. l‘ius pápa családi nevén: Mastai Ferretti Já
nos Mária ./illetett 17lJ2-ben május 13-án, a pá
pai trónra |s |r , június lG-ún lépett; meghalt 
I87K. felír. 7-<*n. Közel 32 évig volt, a kat.holikus 
világ föpáh/tora . szeretőire méltó egyéniség' és 
ritka erényi;: köztisztelet, tárgyává tették.

— A baju't takarékpénztár beküldő I877-ik zár
számadását. Vagyona 1,028,715 Irt 8-1 kr. Jótékony 
czélokra 094 forint 47 krt költött, igy a párisi ma
gyar kölesönsegélyzö egyletet KM) írttal segélyzé, a 
helybeli leír fögymnasiumi ifjúság jelesebhjeit évenkint 
stipendiummal tünteti ki stb. A magyar aranyjáradék 
kölcsönhöz 4815 írttal járult s e tekintetheti sok ma
gyarországi pénzintézeten túl tett. Kiváló dicséretet 
érdemel, azon körülmény is, hogy saját tisztviselőinek 
jövőjéről is gondoskodik: hivatalnokainak nyugdíj 
alapja 0243 forint 57 kr. — A Haja e legrégibb pénz
intézetének 1 877-ik évi forgalma 5,97ti,\t8 forint 20 kr.
A kibocsátott mérlegszámlát aláírták: dr. Saly ímre 
igazgató, Gyöngyösy István könyvvivö, Radány Kálmán 
pénztárnok, Eckert István m. könyvvezető; továbbá a 
kiküldött számvizsgálók : Bischoff Ferencz, Politzer Mór, 
Szohner Antal; végre a felügyelő bizottsági tagok : 
i.d Devic.s Alajos, Szcrencsy Ferencz és Beyer Adolf.

— Népesedési mozgalmak. E hó első felében a 
katliolikusok körében 20 születési é* 17 halálozási eset 
fordult, elő. A többi hitlelekezetekről nem szólhatunk, 
mert daczára felszólalásunknak az illető lelkész urak ! 
nem tárták szükségesnek az erre vonatkozó, és két 
sorral elvégezhető, közlést a szerkesztőséghez juttatni.

Necrolog. A következő gyászjelentést kaptuk:
A bajai zsidó hitközség, mély fájdalommal jelenti fő- 
tisztelendő N a s c h e r M ó z s e s főrabbi urnák, 
szeretett lelkipásztorának, h u s /. o u ö t, é v i érde
meltben dús és példaszerű lelkészi működés után f. hó 
13-án reggeli 4'/4 órakor hosszas szenvedés után 05 
éves korában történt gyászos kimúltál. Az istenben 
dicsöültnek hült tetemei f. hó 15-én délelőtt. 9 órakor 
fognak a gyászlakből az izraelita sirkertbe örök nyu
galomra kisértetni. A hit. és szeretet angyalai őrizzék 
porait! Áldás kísérje emlékéti Baja, 1878. l'ebr. 13-án. 
A zsidó hitközség elöljárósága.

— Értesítés. A bajai kereskedelmi ifjúsági beteg- 
segélyzö és önkcpzó-egyletnek febr. lti-ára kitűzött 
t. á n c z k o s z o r u j a elégördült akadályok foly
tán febr. 23-ikára ellmlasztatott.

— Jutalomjáték. Jövő szombaton, azaz febr. 23-án 
özv. Pozsonyi Alajosné, szinigazgatónénk édes anyjá
nak jutalomjátékául: „A csirkefogó'1 adatik. E legú
jabb népszínmű bizonyára élénk érdeklődést fog kel
teni.

— Nascher Mózses köztiszteletben állott bajai fő
rabbi temetkezési szertartásai nagy lénynyel és több 
ezerre menő sokaság jelenlétében f. hó 15-én délelőtti 
9 órától délig tartattak meg. Emlékét több sikerült bc-

zebb az embernek elveszteni legjobbját a házban és a 
nyugalmat saját szivében."

Sverre azonban nem csak Magnust legyőzni képes, 
ő többet tehet, a nőt férje karjai közé vezeti, kibékíti 
Halvardol Inga atyjával s megnyugtatja emezt.

Björnson Romában tartózkodása alatt készitó leg
nagyobb müvét ,Sigurd király" trilógiát, ez a legkivá
lóbb mű, mit az éjszaki germán a dráma terén uyuj- 
tott. Ha e müvet olvassuk, alig hihetjük, hogy szerzője 
azt a ciprusok és myrtusok hazájában, az örök városban 
irta.

Az éjszaki haza szeretőt nem oszlaták el Trevi 
j Fontaim vizei.

Alig hihetni hogy Björnson, habár ő ép úgy mint 
minden kiváló szellem Olaszhonban végtelenül felizgat- 
tatott és gazdagodott, Monté Pincio elragadó látvá
nya után Standinavia bükkerdei után vágyódott volna.

Habár a norvégiak és dánok a Sigurd trilógiában 
a legtökéletesebb nemzeti drámát bírják is s habár az 
azt átlengö költői erő és teremtői plmntnsia nem ritkán 
tündökölve ütlik szemeinkbe, mindamellett történethez 
való szoros ragaszkodás által gátolva és korlátozva 
van. Joggal mondhatta Lobedanz.

„A költő uépének kissé pedáns történeti érzéke 
ellenében korlátozva érezte magát a bcszőtt mondák
ban, ezáltal a darab a nagyszerű harmadik felvonás 
után kissé lazább, mint kívánatos volna.

Björnson eddigi müvei a legáltalánosabb tetszés
sel fogadtattak, kívánatos, hogy gazdag költői szellc- 

j iné számos müvei gazdagítsa még a nemzeti és egye
temes irodalmat.

széddel ünnepelték, kiemelendő dr. Kohut pécsi, dr. 
Nnscber berlini és dr. ICrausz bajai rabbi beszédei.

tíchulhof Lipót hajai születésű, hírneves csilla
gász, a világ első tudományos társulatától, az lnstitut 
de Francétól, melyet a halhatatlanok társulatának szok
tak nezezni, rendkívüli kitüntetésben részesült: ö nyer
te el a -H KJ arany frankos nagy dijat! Éljen!

— 8 z i n i s z e m l e .  Tolnay jutalomjátéka 
,)Rózsa Sándor" népsziumü előadása szépen sikerült. A 
kis Tolnay Juliska felvonás közti szavalata : „A falusi 
kis leány Pesten" Czuczor Gergelytől, szűnni nem 
akaró tapssal fogadtatott. Jövőre részletesebben.

— -ú bajai kölcsönös segélyzö-egylet közgyűlése. 
Jegyzőkönyv. Felvéve Baján 1878. Február hó 10-én a 
városháza nagytermében, dr. Bartsch Samu igazgató 
és Rosenberg Mór aligazgató elnöklete alatt tartott 
évi rendes közgyűlésén melyben Eckstein Mátyás könyv
vezető mint jegyző működött. 1-ör. Elnöklő igazgató 
megállapítván, hogy 81 tag jelen van a határozottképes 
gyűlést megnyitottnak nyilvánítja. 2-or. A közgyűlési 
jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek Samu József ké
pezd. igazgató, Puck István hitoktató és Ravaszy Mi
hály ügyvéd. 3-or. Elnöklő igazgató előterjeszti a fe
lügyelő bizottság és az igazgató tanács által az 1877-ik 
évről összeállított és hitelesített mérleget melyből kitű
nik, hogy a múlt, évi kamatjövedelem 28,812 írt. 99 kr. 
s egy törzsbetétre mintegy 8,2°/u nyeremény esik tudo
másul vétetik s mint két testületnek a kért számadási 
felmentés a múlt 1877-ik évre egyhangúlag megadatik. 
Javaslatba hozatik hogy Ecksein Zsigmoml könyvvezető 
segédnek havi 37 írt 50 krajcárnyi fizetése havi 50 írtra 
emeltessék és dr. Bartsch Samu igazgatónak az 1877-ik 
évre 200 írt tiszteletdij megszavaztassék, az egylet 
érdekében tett és teendő fáradozások elismerésetil, 
mely indítvány élénkebi) eszmecsere után, egyhangúlag 
határozottá emeltetett 5-ör. Az alapszabályok értelmé
ben a következő (! igazgató tanácsi tag kisoroltatván: 
u. m. Schnetzer Ferencz, Boschán Péter, Kobelrausch 
Tóbiás, Kohn Pál, Koller Ágoston és dr. Struhák Ist
ván, újból megválasztattak: Sehnetczer Ferencz, Bő
seken Péter, Kobelrasch Tóbiás, Kohn Pál, Koller 
Ágoston a 0 ik helyre pedig Krishaber Károly, pótta
goknak : Müller Henrik és Lerner Áztál. 6 or. A felü
gyelő bizottmányból: Korenyschek Vincze és Olay Lajos 
kilépvén helyükbe egyhangúlag megválasztanak: ifj. 
Tury Mátyás, dr. Margalits Ede urak. 7-er. 1873-ik év
társulat folyó év végével végleszámolás alá kertilvéu, 
az alapszabályok értelmében, 5 ezen évtársulatnál ér
dekelt egyleti tag a leszámítolás ellenőrzésére meg
választandó, a választás esett: Id. Tury Mátyás. Kollár 
Antal, Schlicszer Lipót, Pollák Jakab és Sebön Antal 
urakra. Mire a közgyűlés befejeztetett, jelcu jegyző; 
könyv lezáratott és hitelesítetett. Az elnök megnyitó 
beszédét és jelentését jövő számunk hozza.

— Jdtékrend. Vasárnap,A „Vereshaju." (7-szer) 3-ik bérlet 
szünet. Hétfőn, „A Királyi Csók-, .'{-ik bérlet 8-ik szám. — 
Kedden, „A Gyilkos.11 és „Szilaj Kató a falu árvája.11 Szegszárdy 
1’. jutalmául — Szerdán, a közbejött tánczvigalom miatt nem 
lesz előadás. — Csütörtökön, „Girofle-Girofla (másodszor), bérlet 
szünet rendes lielyárakkal. Szombaton, „A Csirkefogó.“ bér
let szünet, özv. Pozsonyi Alajosné jutalomjátékául. — Vasárnap 
„Nagyapó11. Bérlet íMk szám.

Irodalom és művészet.
Táborszky és Parsch nemzeti zenemükereskedé- 

sében Budapesten megjelent, legújabb zenemüvek: 
„A sárga csikó" Csephregy népszínművének tiz közked
veltségül dala: 1) „Túl a Tiszán. 2) Életedben mindig 
3) Bujdosik a kedves rózsám. 4) Nincsen annyi ten
gercsillag. 5) Csárdás kis kalapot. 0) Barna legény. 
7) Ha bemegyek a templomba. 8) Tarka kendőd lobo- 
gása. 9. Ne menj el. Túl a Tiszán. 10) Budapesti kis 
barna. Szorzó Szcntirmay Elemér. (Németh János.) 
Énekhangra zongorakisérettel (vagy zongorára külön) 
alkalmazta Erkel Elek. Ára 1 írt.

Hcdnár Ágoston ideigl. tivugal. segédlelkész Bátyán 
(u. p. Kalocsa) előfizetési felhívást bocsátott ki ily cí
mű munkára . - N é p s z e r ű  b e s z é cl e k a k e r. 
h á z i  n e v e l  é s r Ő 1. A mü Königsdorfer Márton 
beszédei és több jeles neveléstan nyomán van össze
állítva: a tizenegy ivre terjedő díszesen kiállított 
könyv ára csak 80 kr. Gyűjtök 10 példány után egy 
tiszteletpéldányt kapnak. A könyvet melegen ajánljuk.

Üzleti tudósítás.
Baján, 1878. febr. lG-án

Búza 11 frt. zab 5.90—0 kukorica G.60 árpa 7. kö
les G.70 rozs 7.40 Az árak 100 kilogr. után.

Szerkesztői üzenetek.
O z ma n l i .  Zombor. Köszönöm. — R F. Zentn. .lövő 

számban bizonyosan; o számból helyszűke miatt maradt ki. Szép 
Zentától. F. J. Pest. A kérdéses ügyben levelem már útban 
van. _  T. R. Pest. A múlt levelében érintett dolog, bármily 
terjedelmes lesz, örömmel fogadtatik. - B. A Pest. Szives meg
emlékezését igen nagyra becsülöm, ugyhiszem küldeményein már
kezéhez jött. _______________________ _________________

Felelős szerkesztő :
Dr. M a r g a l i t a  E d e __________

HATTONI

a bel- és külföldi első orvosi tekintélyek megrögzött 
nehéz székelés! Imi,Jolii., és minden ebből származó 
betegségekre legmelegebben ajánlják.

M a 11 o n i és \V i 11 e cs. k. udv. szállító 
a G egyesitett budai király-keserüviz forrás tulajdonosai: 
Deák-forrás, Henrik-forrás, Széehényi-forrás, Hildegnrd- 
forrás, Hunyadi Mátyás-forrás, István forrás.

Használati útmutatás gratis.
Budapest, Dorottya utca 0 sz. Raktára Baján : 

H erz feh l J a k a b n á l



Amerikai varrdgép-ipar
Ki hitte volna ezelőtt 25 évvel, mikor egy uj ta 

lál mányuak még csak első kezdeményezései lettek is
meretesei. Amerikában, hogy ez uj találmány legyen 
hivatva sok embernek, különösen a nőknek kesét pó 
tolni, vagy legalább azoknak munkáját oly nagyszerű 
mérvben megkönnyíteni és gyorsítani; ki gondolta volna, 
hogy ez a találmány, a varrógép a nők társadalmi állá
saiban valódi átalakulást legyen képes előidézni. A var
rógép nemcsak eszközt nyújt a varrónőnek, kinek a 
megélhetés különben oly nugy gonddal jár, hogy magát 
kellőleg és tiszteségeseu táplálhassa, s a társadalmi ál
lását illöleg fentarthassa : de a családi életben is oly 
megtakarítást eredményez, mely ez ideig a kézi mun
kák lassúságánál fogva elérhotlen volt; főleg ha még n 
családanyának egy sereg apró gyerekről is kell gondos
kodnia, a varrógép segélyével most uéhány óra alatt 
többet kereshet, mint eddig többheti megfeszített kézi
munkával.

Miut minden uj találmánynak, úgy a varrógépnek 
is sokáig sok ellenségeskedés és méltatlan előítéletek 
ellen kellett küzdenie, mig jelenlegi helyét a társadalmi 
életben kivívhatta.

A ki csüggedhetlen tevékenység és fáradhatlauság 
által a varrógépét folytonos javításokkal oly világszük
ségleti cikké tudta tenni: Singer J, M. amerikai pol
gár.

Singer J. M. német szülőktől származik, kik ki
vándoroltak Amerikába. Singer J. M. adott léteit a 
varrógép-iparnak, mely most sok százezer embernek ad 
foglalkozást és kenyeret. Singer J. M. varrógépgyárai 
— czég: „The Singer Manufacturing Co. New-York — 
még az amerikai nagyszerű fogalmak szerint is utolér- 
hetlenül állanak.

Hogy a t. olvasóknak fogalmuk legyen e nagy
szerű telep kiterjedéséről, néhány hiteles adatot köz
lünk itt. A Singer féle telep áll négy gyárból Aroeri- 
rikában melyek 7500 munkást foglalkoztatnak, s nagy
szerű fametszö gyárakat, selyemfonodákat stb. foglal 
magában. Legnagyobb az. Elisabethporti (States New- 
York, North-Amerika) gyártelep. Ennek az épülete 
oly roppant területet foglal el, mint 30 a napkeleti 
tartományok közül. Az e gyártelephez tartozó szabad 
téren van a kézmüvészet saját vasútja, mely egyenes 
vonalban mintegy nyolez kilométernyi hosszúságot 
tenne ki. A főépületnek van hat emelete, melyek kö
zül kettő a föld alatt van. E gyárban készülnek az 
emberi szellem és tetterő segítségére a legtökéletesebb 
gépek, s épen ezáltal lehetséges, hogy az. amerikaiak 
a varrógépeket oly szigorú pontossággal, és egyenlő
séggel készítik, hogy azok teljesen elütnek az utánza
toktól (Németországban s más egyebütt utánzóit va- 
rógépektöl.) A The Singer Manufacturing Co. czég 
fizetései évenkint 2.200,000 dollára (több mint 5 mii-

lió 875,UOO írtra rúgnak. Az ezernyi munkásokon kí
vül a Singer Oompany egyedül csak az tgyeallit-Al n- 
moklian 1800 utazó ügynököt foglalkoztái. A Imktil.- 
puk nagyszámával együtt, de nem számítva az alügy- 
liökségeket. az e rzés szolgálataimé élló egyének szá
ma bátran tehető 4U,00U-rr. Átlag évenkint 260,000 
varrógép készíttetik; 1K7Ü-Iian a IV  Singer Mauufao- 
turing Co czég varrógépei adóit el. Hogy o
gépek Európákul is mily jelentőséget vívlak III, kitű
nik abból, hogy Magyarországon, Austrinbuu es Né
metországban Neidlillger U. vezérügynoksego alatt e
czógnzk nem kévésé.......lint Oí Mkjt, Augolorszagtiau
és Eraiicziaországbiui 71, Hollandiában II, es | elei-va
ron, Stockliolnlj.nl, Hrüsselbcil, Madridban mindenütt 
egy-egy üzlete van, s nlügyuökségnk által képviselve 
van majd minden nevezetesebb városban. Austriában a 
(50-as évek óta saját üzletei vannak a nyárnak Becs
ben, Prágában és Linczben. 1876 óta Magyarorszag fő
városában Budapesten is váczi utczábau a vastuskonál 
Az 1870-iki philadelphiai világkiállításon a Smger-lele 
családi, szabó , czipész- és más kézmüvesvarrógépek a 
legnagyobb kitüntetést nyerték, mely csak egyáltalabau 
adható volt, a legteljesebb szerkezetért s azou uagy 
használati képességért, melynél fogva azt oly sok czel- 
ra használhatni. E nagy eredmények daczára is a ihe- 
Singer Manufacturing Co még mindig oda törekszik 
hogy a varrógépeket tökéletesítse, és az uj iparágak 
részére is használhatóvá tegye. A családi gépeknél 
eszközölt jelentékeny javításon kívül, az említett ezég- 
nek sikerült, egy igen czélszerü tűzőgépet a czipészek, 
továbbá javított gépeket a szabók, nyereggyártók, 
zsákgyárosok, könyvkötők stb. számára létrehozni.

Az eddig mondottakkal a t. olvasó alkothat ma
gának így kis képet az amerikai-varrógép-iparról,s még 
csak egy körülményt kell figyelembe ajánlanunk, mely 
a varrógép-eladást, Magyarországon némileg bizalmat
lan s gyanukelio színben tüntette föl, s egy fokra he
lyezte a részletlevelek s más, szédelgésen alapuló üz
letek eladásaival, melyekkel leginkább a középosztályt 
szándékolták befűzni. (Ép az a körülmény, melynek 
meg kellene könnyítőmé a középosztályhoz tartozók
nak a varrógép vásárlását, t. i. a részletfizetésre való 
eladás, szolgáltatott legtöbb alkalmat, a visszaélésekre.) 
Az oka ennek sok gépgyáros szédelgő eljárása volt, 
Kik rósz áruikon (többnyire utánzatok vagy újon fé
nyezett régi gépek) igy akartak túladni. Száz meg száz 
ürügy volt, melyekkel az ilyen rósz varrógépeket azok
nak, kik csak mentői olcsóbban akartak vásárolui, a 
nyakukba tolták. ígértek 10 évi jótállást, s több effé
lét, és ha a vevők meggyőződve a gép rosszaságáról, 
fizetni nem akartak, vány pedig nem lévén keresetük, 
fizetni nem tudtak, kurtán báutak velük, a szegény vevő 
bepöröltetett, s elveszte a gépet, valamint a már fize
tett, részleteket, ha ugyan nem még többet is. A gépet, 
ha végletekre került, a sor, az árverésen rendesen az 
előbbi eladó vette meg csekéy árért, akkor egy kicsit

kicsiszolta, aztán megint a nyakába tolta valakinek, 
persze mint uj gépet.

Ez az eljárás, melyet a szédelgő kereskedők na
gyon kedveltek, eléggé megmagyarázza, hogyan voltak 
képesek ezek az urak, a közép -sztály u. n. „jültévöi“, 
sokkal olcsóbb áron adni gépeiket, mint maguk agyári 
raktárak. Azelőtt sokan elfeledkeztek meggyőződül a 
gép jóságáról, csak azt nézték hogy olcsó, és aztán 
megvették.

L)e a jó eredeti amerikai varrógépeknek, s külö
nösen a Singer Co. féléknek miud nagyobb mérvben 
való elterjedése a legfényesebb bizonyítéka annak, hogy 
a közönség most már egészen más szempontból ítéli meg a 
dolgot. Mai nupság már, mikor a pénz nem özöulik 
úgy többé, mint az u. n. „gazdasági föllendülés** ide
jében, kiadott, pénzéért mindenki jó és céljainak meg
felelő varrógépet akHr szerezni.

Nem csekély kérdés a varrógép vételénél a jót
állás, a kereskedés kérdése sem. Az embernek mindig 
azt kell magától kérdenie : vajon létezik-e az a czég, 
amelytől én a gépet vásároltam, addig ameddig maga a 
gép eltart? Ha az illető efelöl bizonytalanságban van, 
ha a gépeladónak még nevét sem ismeri jóformán, annál 
kevésbé pedig annak fönnállási biztosságát akkor jobb 
lia annak a gépeivel nem is kezd semmit, Ezernyi var
rógép van a legkülönfébb nevek alatt, melyek közül 
sok nyilvánosan ajánlott is, s melyek némelyike már 
bizonyos hírnévvel is bir, de a melyek most már hasz- 
nálbatlanul és hiába hevernek, miután gyárosulk nem 
léteznek többé, vagy pedig az illető vevő előtt isme
retlenek. Ennélfogva arra nézve, aki varrógépet akar 
vásárolni igen fontos tudni, hogy ö nemcsak egy szi
lárd és jónevii gyárossal, de ép oly szilárd kereskedővel 
is lép összeköttetésbe, ki öt minden szükségessel képes 
ellátni, ami csak megkiváutatik a varrógép célszerű 
kezeléséhez és használatához. Leginkább ezen alapul a 
jótállás, amelyet ugyan minden gyáros és eladó akár 
évek folyamára is megígér, de csak ritka esetben ké
pes meg is tartani, mivel e gyárosnak és kereskedők
nek legnagyobb része ép oly váratlanul tűnik el, mint 
ahogy jött. Minden vevőnek érdekében áll tehát, hogy 
elővigyázó legyen, s ott vásároljon gépet, ahol meglehet 
győződve hogy az üzlet vagy a gyár szilárd és állandó 
lételü. így második fő feltétel végre, oly varrógépet 
választani, melyet lehetőleg sokoldululag lehessen hasz
nálni.

Ezpkben útmutatást adtunk olvasóinknak, mit 
tartsanak szem előtt a varrógép vásárlásánál, s e köz
leményt azon kívánsággal zárjuk, hogy mindenkinek 
saját érdekében, egyetlen háztartásban se hiányozzék 
egy jó és gyakorlati varrógép. A The Singer Manufac- 
turing Co. New-York, melynek magyarországi főrak
tára Budapesten, a váczi utezában (a vastuskónál) v a u , 
egyszersmind minden nagyobb vidéki városban megbíz 
ható ügynökségek által van képviselve.

The Singer Manufacturing Co. New-York (Amerika.) jll The Singer Manufacturing Co. New-York (Amerika.)
Van szerencsém köztudomásra juttatni, miként valódi am erikai 

varrógépeink gyári rak tárát

Baja és vidékére nézve
SCHLESINGER M. L. úrnak Bajáu mint kizárólagos bizományosunknak 
adtuk át.

Egyúttal óva figyelmeztetjük a t. ez. közönséget, hogy miután eredeti 
amerikai varrógépeinket Baján csak Schlesinger M. L. úrnak adjuk, egyéb hir- 
hedett gépek utánzottak. A fő-igazgatÓBng

Wir erlauben uns hiemit zűr geíálligen Kenntniss zu bringou, dass wir 
unsere Fabriks Niederlage von orlg inal aw erikan ischen  N'fthmaseliinen

®űr 33 0 j o tiltó Mtttacbiiitfi
mit ausschlieslichem Ileelité Herru M. L. SCHLESINGER in Baja übertra* 
gén habén.

Gleichzeitig warnen wir und maciién das P. T. Publikum aufmerk- 
snm, nachdem wir unsere original anieriknnischen Nithmascliinen in Baja nur 
Herrn M. L. Schlesinger am Láger gébén, allé anderweitig anoncirten als Nach- 
ahmungen zu betrachten sind. Die Generaldirection

M  M .
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F á c z á n y i  Á r m i n
I S u d a p e M t e

Ezen gyógyszerileg készített mustár különbözik minden eddig ismert 
mustároktól azáltal, hogy nemcsak a husnemü ételek használatánál leg
jobb s legkellemetesebb élvezetet nyú jt; - -  hanem egyszersmind, mint a 
legkitűnőbb s legjobb hatásúnak hebizonyult óv- és gyógyszer is. Neve
zetesen a rósz étvágynál, az ételek gyenge emésztésénél és onnan eredő 
savanyu felböffögésnél, s szorulásoknál, valamint az idült, csuznál. makacs 
váltóláz után és scorbutnál. Kiválólag pedig az idült gyomorhuriitiiál 
iölülmulhatlan gyógyhatású szer, amely a gyomorban lerakodott nagy 
mennyiségű nyálkát, u mely az emésztést hátráltatja, felolvasztván, azt 
egészen a gyomorból eltávolítja, és annak további képződését megakadá
lyozza ; a gyomorban és a belekben kellő és kellemes meleget előidézvén, 
ezek után a hurut is végképen elmarad : — ugyszinte az úgynevezett sza
már és fulladozó hurutnál (Schleim asthmánál,) valamint a gyomor és a 
mellelnyálkásodásnál, és az arauyérben szenvedőknek legjobban ajánlható.

Ara 1 nagy üvegnek 1 írt, kis üvegnek 50 kr, postán szállítva a cso
magolás külön száinittatik. Kapható a készítőnél Fáczányi Ármin 
gyógyszerésznél Budapest Kőbányán. Ismételnünk kedvező százalék
ban részesülnek.

A gyomorhurut ellen legbiztosabb gyógyszer.
Tekintetes Fáczányi Ármin gyógyszerész urnák Budapest Kőbányán.

Örömmel tudósítóm önt, hogy a múlt december elején nekem meg
küldött gyógyhatású mustárjának három heti használatú után, a szenve
dett gyomorhuruttól teljesen meg szabadultam, miért is önnek őszinte 
bálaköszönettel vagyok ; kívántain urnságodat ismételve megkérni, misze
rint nekem most ismét abból a jó mustárból hálom üveggel mielőbb 
pósta-utánvétel mellett küldeni szíveskednék. Tisztelettel maradok. 
Bes/.terczebányán 1878. január 18-án. U i p e I y A n t ó u i a s. k.

1a  ■* rih I  t  R» * *  ■■ jp -  ■

Tekintetes Fáczányi Annin gyógyszerész urnák Budapest-Kőbányán 
Tisztelt gyógyszerész u r !

Kérem legyen szives postafordultával kitűnő gyógylmtáHU éden 
niUHtárjábói még öt nagy üveggel utánvét mellett részemre küldeni. Az 
eddigi két, üvegnek már is igen jó hatása van, mert a gyomorhuruttól tisz
tulni kezdek. Teljes tisztelettel — Detk u. p. Ludas, Hevesmegye, 1878. 
január 16-án C l e r h a  J ó z s e f s. k.

V f " a  t. ez. közönség különös figyelmébe ajáultatik még, Fáczá- 
nyl Ármin gyógyszerésztől föltalált és cs. kir. kizár, szabadalmazott. 

„Fogpapír,"
a mely valamint a fogfájást, úgy a csuzos lejfájdaimat, arcz és fülszagga* 
tást rögtön megszünteti. Ara egy egész csomagnak 1 fit, egy fél csomag 
iá) kr, postán szállítva 10 kral több. — Kapható a föltalálnál Fáozá- 
nyi Ármin gyógyszerésznél Budapest, Kőbányán, 

tekintetes Fáczányi Ármin gyógytzerész urnák Budapest-Kőbányán.
K soraim vételénél fogva tisztelettel kérem szíveskedjék póstai-után- 

vétel mellett, ezimem alatt Mező-Berénybe két csomag fogpapirt mi
előbb megküldeni, nehogy a fogpapir hiánya miatt, még sokáig kellősen 
az igen is kiállliatlan fogfájást tűrnöm: mert tudom, hogy unnak megér
kezte előtt, csak is a hideg vus menthet fel, - - de hatásosabbat a fogpa- 
pirnál nem ismerek, — melyért óhajtom is, hogy a gyógyszerész urat
mint azon csnlhatlan gyógyhatású ’ogpapi ...............
seles még sokáig a szenvedő emberiség jm 
ladatos tisztelője -  Muzö-Berény
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feltalálóját, az isteni gondvi- 
iség javára éltesse ; - azt kívánja há-

I s t v á n  s. k. (tiszttartó.)

Nyomatott Nénay Lajos könyvnyomdájában Haján.




