
3. szám Baja, 1880. Január 10 VII. évfolyam.

i;iólÍ7.«i«ó*' áruk :
Kg érne é r r e ........................f> fit — kr.
Kél év-e . . .  2 ,  50 ,
S ogyeu óv rw ........................ I r '2b ,
N’i'j'lniiitrtkiiök egén* évii* J) . „

llird«;t<‘HÍ dijuk
* ]*gjtűányü888bbau 8zaniiuainak. 

Hél vég minden beiktatáséi tf.O kr.
vegyes tt ir ta lu m  h e tila p .

M egjelen m inden sze rd án  éa szom baton.

S zerkesztő i iroda .
hova a lap szellemi részét illető küld* 

menyek intézendők :
ÁLI.AMI TANITÓKÉPEZDÉBKN. 

Levelek csak bérmeutesen fogadtatnak 
el. Kéziratok uera adatnak vissza.

K iad ó h iv a ta l:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba — N á n a y  L a j s s  

könyvnyomdájába — küldendők bs 
(Bódog-tép, Scheibuer-féls ház.)

JE g£  y « p .« ii Matcrá ■■■ í á v h  A  iá* mr.

Előfizetési felhívás a
. , j w  jm . « l i

Mimii hetenkiiit k u rzor  m egjelenő közlönyre.

Előfizetési teltételei. ; 
negyed évre . . 1 fri; 2,5 k r  
f í‘ ,  2  » 5 0  „
egész „ . . 5  „ - .  B

Vidéki előfizetések legczélszerübben postautalványon 
eszközölhetők.

A nagyérdemű közönség szives pártfogáséi és anyagi 
támogatását lisiteiette) kéri a  „ U A iJ A "  k ia d é ju .

A (itliijjavitások m lekélieu .
(K.) Hazánk teruiőíöldjo jóságáról világszerte híres, 

és magunk is szeretjük azt olyannak hirdetni, kivált, ha a 
nyugoti országokéval egyheliasonlitjuk. És mégis, ha a sta
tisztikai adatokat vesszük kezünkbe és megkísértjük össze 
hasonlítást lenni, hogy mit te.ern ez. a kitűnő föld csak ! 
tíz évi átlagban is, azt, találjuk, hogy .Európa minden, nyu
gati államainak messze utánna maradunk. Hogy ez a kitűnő, 
televőnyben gazdag talaj, sokkal kisebb termést ád átlago
san, mint akár a németországi sivár homok és agyag dom

bok, melyeket előbb idegen anyagokkal, mészszel, márgival 
kell keverni, hogy csak a rendes talaj alkotásával bírjanak : 
ez képezi fő okát, hogy a gazdálkodás hazánkban oly ke
véssé jövedelmező és oly annyira kártyajátékká kezd válui.

A magán és állami kiadások az utóbbi években arány
talanul emelkedtek, a szükségérzet sokkal nagyobb mint 
azelőtt volt. —  de ezzel nem tartott lépést, sőt sok tekin
tetben vissza ment a föld termő képessége.

Ha tehát képesek leszünk ugyan azon a területien 
átlag többet termelni vagyis más szóval a jó közép termé
seket mintegy állandósítani és fokozni: akkor fog-'-az a 
boldog idő bekövetkezni, mikor a gazda fáradozásainak diját 
megleli.

Mezőgazdasági tekintetben termelő, kivitelre do'gozó 
ország vagyunk, a világpiaczon kell saját létünknek eszkö
zeit kivívnunk. Minél inkább eleget teszünk tehát a köve- 
telméuyeknek, melyek a termények ára fölött határoznak, 
minél jobb minőségű, olcsóbb áru és nagyobbtömegü ter
ményt. leszünk képesek előállítani, annál biztosabban kiállják 
a versenyt más népekkel és világrészekkel. .

A mi a m illőséget illeti, ezzel a természet pazarul 
megáldotta földünket; a magyar gabonának és magyar bor- 
uak nincsen párja széles e világon, szeszélyes keze megmu
tatja, hogy a mennyiséget is bámulatos magasságra képes 
emelni. Azonban mit ér ez, ha egy évtized alatt csak 
egyszer-kétszer fordul elő, bároiuszor uégyszer pedig hatá-

Elrepülének régen . . .

n.
Mikor szivem elfogja a bubánat 
Hám terítem kiróasázott subámat,
8 betévedek a kocsmába mulatni, — 
A babámat felejteni, siratni.

Elrepülének régen a szép napok I 
Sólyom szárnyakon röpültének el.
S mért vágyódik utánnok e kebel ?
[fisz’ nem jönnek többé viBsza azok.

Elrepültek 1 oh el 1 messze . . . messze,
S itt van helyettük a sivár jelen :
Lehetetlen, hogy ez bús szivemen 
A sebek ezreit behegesszel

De sejt, — lát még lelkem jobb napokat,
S hogy jobbak lesznek hinni van okom;
Mert e jobb napokat tölteni fogom 
Enyhét adó, virágos hant alatt.

D a l o k .

Daloltam én azt a nótát másszor is:
*Megcsalja a leány a legényt százszor is 1" . . 
Daloltam a babámnak is, — tagadta . . .
A csókot meg nem olvasta, — úgy adta.

Ha kérdeztem; hogy szeretsz te engemet ? 
Megölelt ós hazudta, hogy úgy szere t:
Mint a virág a gyöngyöző harmatot . . . .  
Mégis megcsalt, elfelejtett, — elhagyott.

Harmatos a piros rózsa levele . . .
Az én szemem bánat-könnyel van tele.
Piros rózsa felvirul a harmattól, —
Szitem pedig megreped a bánattól.

Azt danolják én rólam a faluba:
„Bodor Ferkén kirózsázott a suba . . .
Rózsás suba . . . Bánatos szív alatta . . .
Bodor Ferkét & babája megcsalta* . . .

Szára Jáuos.

A pecsétgyűrű.
(ElbeiséMi.)

Irta : Harmioczas, Kálmán
I.

I Csendes nyári estén, midiin a hold teljes fényében tündökölt, 
a csillagok miliárdjainak közepette, s az ünnepélyes csendet még 

I egy lenge szellöcske rém zavarta meg csak a fülmile hallati méla- 
; hús danáját — egy kis erdőben, mi közép magasságú hegyektől 
| volt köritve, beültetve plátán és más rokon fákkal, vig társasig 

lilt együtt, s cserélték eszméiket a természet, szépségeiről épugy, 
mint a családi és politikai ügyekről, mit olykor egy-egy női kacaj 

' zavart mng némileg.
Ép egy politikai eszme volt a beszéd tárgya, midőn körül- 

' belül 40—45 évesnek látszó, magas, barna s hasonló szemekkel 
biró úri ember közbeszólt s nagy pathosszal momlá, mikép sem
minek sem örülne, ö annyira, mintha .íz ég egy figyermekkel áldaná 
meg, mert terjedelmes és értékes vagyonit nem szeretné halála 
után, gyűlölt rokonai kezére juttatni, azért, mivel azok néki több 
bánatot okoznak, mintsem örömet hoznak, különösen egy fiú — 
Névay üéza fivérének gyermeke, kit magához fogadott az okból.



roíottan rosszak a termések. Ha még mathematikailag ké- 
pesek rolninak is ezek egymást kiegyenlíteni, de a való- j 

Ságban soha ; egy rósz év sokkal jobban lesújtja a gazdát, 
mint két jó képes felemelni. És minden észszerű törekvés 
csak oda irányulhat, hogy a jó középtermések állandósit- 
tassanak, hogy a tökéletesen rósz évek a mennyire emberi 
erő teheti — teljesen megszűnt,átfessenek. Mert csak úgy 
leszünk képesek ama harmadik és lpg.éuycgosebb teltételnek j 
eleget, tenni, hogy olcsón tormelhetün >.

Olcsóbban általán két.féle’ épeu térni Illetünk : vagy 
extenzivebb alapra fektetjük gazdálkodásunkat, vagy észszerű, 
erőnket túl nem hágó beruházások, ja v  fások által képessé 
teszszük azt nagvobb termelésre, mint a mennyit a reá for
dított költségek évi kamatai felemésztenek.

Hogy e kettő közül melyik utat kell választanunk, 
Dem nehéz eltalálni. Az extenzivebb alapra fektetés által 
okvetlenül csökkentjük a termések merni iségét és igj csők 
kentjük versenyképességünket is. Nincs tehát egyéb hátra, 
ha a szomszéd népek műveltségével lépést akarunk tartani, 
és az ez által származó nagyobb igényekkel sikeresen meg- 
küzdeni, mint észszerű beruházások által gazdaságunk jőve- , 
delmezőségét emelni.

Kérdés már most, melyek azok a beruházások, javitá- . 
sok, melyek nehéz pénzügyi viszonyaink között, is térségié- j 
lenül meghozzák gyümölcseiket. Mindenesetre azok, melye* 
hatása a lehető legrövidebb idő alatt jelentkezik, melyek a 
reájuk fordított költséget, már az első években legalább 
nagy részben visszatérítik. H a e zsinór mérték siter.nt osz
tályozzuk a termelés emelésének eszközeit: akkor a legelső 
helyen állanak a trágyázás, a talaj kellő megmiveléte és a 
talaj javítások, mert ezek miudenik oly természetű, hogy 
esetleg inég azon évben, de a reá következőben okvetlenül 
nyilvánul kedvező hatásuk. Utánuk következik az álatte- ! 
nyésztés, gazdasági felszerelés és végül a fásítás, erdősítés.

Mi részünkről ezúttal az öntözésekre, lecsapódásokra 
alagcsövezésekre és vizszahálvozásokra szóval a talajjavítá
sokra akarunk szorítkozni, melyeknek alkalmazását jelen vi
szonyaink között igen sokan az utópiák országába sorolják.

Hál’ istennek nem szorulunk, már jelenleg sem arra,

hogy azt felnevelvén s kitanittatván vagyonában örökösévé teendi, 
de ez visszaélve eme kegygyei,tékozolni kezéé vagyonát, mit ő lütt 
is egyideig, végre azonban kifogyva minden türelemből, megvonta | 
tőle segélyét, miért az jelenleg nem egysz> r fen vég ti azzal, hogy 
megfogja gyilkolni, — azért nem bánná, ha úgy találna is egy | 
fin gyermeket, ő azt. felnevelné és vagyonában örökösévé tenné.

Megütközve volt a társaságnak minden tagja eme nem várt j 
szavakon, mit egy 35 évesnek látszó egyéniség tudtára is adá a 
következő szavakkal:

Már hogy is térhetett Névay ur eme gondolatra akkor, midőn 
jelenleg arról, vagy az olyasmit megközelítő eszméről szó sem 
volt; különben is „a türelem rózsát terem11, tévé hozzá szóló 
Vérteisy Károly földbirtokos.

— De uram, nékem ez kedvencz eszmém annyira, hogy nem egy 
napom van, — midőn vagyonom értékét számlálom — s gondolok 
egy fiú örökösre, ki azt tulajdonába véve élvezné, s eng-in is m %- 
nyugtatna vég perczeimben azon tudat, hogy vagyonomat nem 
gyűlölt egyéniségek, hanem egy általam szeretett s kedvelt ember 
élvezi, -  s ha arra gondolok, hogy nékem örökös nélkül kell-ud 
sírba szállnotu — elköltözni a boldogok honába — szemembe 
konyak tóiuiuak s gyermek módjára zokogok, — felelt egy rezgő 
könycseppet szemében Névay.

..Nekem is a jelen oly kiuos, mint azt más elképzelni sem 
tudja mert terjedelmes vagyonunk közepette én magamat, a világ 
legboldogtalauabbjánuk hiszem, s az is vagyok, nőm érdekel engem 
Semmi, nem a vig társaság, nem a zene s m m a természetnek 
igazán bámulandó szépsége s Itü öuféiosegel az -rt, mivel nem va
gyok megnyugtatva azon tudattól, hogy agg korom elérésekor, 
,UJ „vajas, szerelő s gyengéd szót fogok-e hallani egy oly egyén 
nikéiél. kit i nyémnek, gyermekemnek mondhatok, telelt nem uiin-
ünii megindulás nédiül egy 30 évesnek tel**", szőke, kék szoinck-

hogy e tekintetben külföldi példákra utaljunk, melyeket 
méltán fogad igen sok esetben bizalmatlansággal gazdako- 
zö.iségünk ; bírunk már ilyeket felmutatni habár kisebb 
számmal — hazai gazdálkodásunkból is.

A Szepessógben már több száz holdra terjedő alagc ö̂  
verések szólónak a mellett, hogy ama legfe.jebb 20 -2 .) 
egész 30 frtnyi költség holdanként, mibe ott ez a javítás 
kerül, busásan visszakerül a reá következő agy-két eszten
dőben, nem csupán a termés fokozódása, hanem a megmun
kál hatás könnyebbsége által is. Hogy mennyire megváltoz
tatja az alagcsövezés a talaj természetét, sőt hogy még az 
éghajlaton is diadalmoskodik több tekintetben - kitűnik 
abból, hogy egy árvamegyei birtokos búzát termel ama 
földjein, melyeken az alagcsövezés előtt a zab is csak siu- 
lődött.

Az uj-szászi uradalomban mintegy 200 hnlduyi szikes 
legelőt árasztanak el a téli időszak alatt ötször-hatszor tt 
Zagyva iszapos vizével ; nyáron öntözni nem lehetséges és 
mégis holdnukint átlag 33 bécsi mázsa szénát kaszálnak 
rajta, mikor az el nem árasztható szomszédos területen jo- 
ravaló legelő is alig van. A berendezés a hetvenes évek 
olején történt, és 500 frtlia került.

Háuv százezer holdra terjedő ily legelő vau alföldün
kön, melyen a nyári szárazságok idején a marha bőgve fut, 
keresztül.

Ismét más például szolgálhat Jász-Felső Szent-Gvörgy 
községe, hol mintegy 200 holdas mocsáros rét 160 frt 
költséggel lecsapolva és első rendű rétté varázsolva.

A fogarasi ménesbiitok a jelen évi tagosítás alkalmi 
val egv holdba öt holdat, kapott egy mocsáros rétből, mely 
holdanivint 6 frtnyi költséggel lecsapolva a legkitűnőbb 
ré té  válik iszapos természetű talajánál fogva.

Hazánkban hány százezer, sőt milliókra megy azon 
holdak száma, melyek a talajjavítások egyik vagy másüt 
nemében részesülve, nem volnának többé az éghajlat, és idő
járás viszontagságainak, szeszélyének annyira kitéve. Csak

kel s sugár termettel, s kora dnczára páratlan szépséggel biró 
hölgy — Névaynak kedves neje, Zarándfalvy Sarolta.

— Valóban uagysádnak aggodalma alapos, m< rt nincsen éde
sebb s megnyugtatóbb egy elaggott nőre nézve, mintha gyermeke 
ajkáról hall vigusztaló szavakat; megkönnyebbül keble s ha hal
nia kell, szívesen hol meg, mert tudja azt, hogy halála egy kebel
ben részvétet kelt, s vagyonát az élvezi, kit éltében magáénak és 
szeretettjének mondott — válaszolt, Névayué szavaira Vértesy.

Oh te daloló ffllmile — kezűé egy sóhaj után érzéssel Né- 
vayué — be kedves voluu hangod s bús danád nékem akkor, ha 
nem lennék magamra hagyatva, úgy elinólázhalnék s boldognak 
érezném magam, ha karomon kisded gyermekemmel hallgatnám 
dullodat, de igy mint borzalmas halálhang egy kínlódó fájó pa
nasza tűnik fel éneked. Oh ne dalolj Talmile, ne keseríts s ne 

' töltsd meg jobban bánattal, ezzel már úgyis megtelt keblemet: 
gyermeksirás kedvesebb volna nékem s akkor dalod is, — ez 

: utóbbi szóknál küuycseppek gördültek alá hófehér arczán égszin 
szeméből,

A társaságnak néhány fiatalab tagja kaczajra fakadt eme 
szavak hallatásakor, mert mint mondák társaságba nem való be 
szed s sóhajok ezek akkor, midőn a beszéd tárgya egészen más 
jellegű.

Névay megvetöleg tekintett a gúnyolódó ifjúkra a rendre uhi 
sitá őket kihívó viselőtökért, mit azok nem épen válogatott sza
vakkal utasítottak vissza, nyíltan megmondták néki, hogy tessék 
otthon elmélkedni, s panaszt emelni, ne pedig itt, hol az ilyen 
eszme megpenditése már magában iá nevetséges.

Névay e szók után nejét karon ölté s búcsút véve az, idősb 
tagoktól — eltávozott nem minden megsértés nélkül.

Távozásuk után Vértesy azt az ajánlatot tette, hogy Immár 
oly annyira fiú gyermeket óhajt a Névay pár ő ismét egy szeren
csétlen nőt, ki bár gazdag, mégis megválni óhajt törvénytelen



ha ezt a nagy munkát végrehajtottuk, akkor mondhatjuk | 
büszkén, hogy meghódítottuk a földet a magvar hazának !*)

ii i r  i; k

— Hnynulcl Lajos bihornoktól „A szenti rási mézgák és gyan
ták tenni) növényei" cziinll botanikai tuü jelent meg. Az érdekes 
értekezés lii fejezetre van osztva a ezek közt van a íny irha és 
balzsam is. A uulós főpap müvét vonzó s uépszetü nyelvin irta 
ineg s a Kolozsvárt megjeleni) „Magyar növénytani lapok" nak a 
következő levél kíséretében küldte m eg:,, A tisztelt szerkesztő
ségnek ismételt nagybecsű fölhívása bírhatott csak arra, hogy a 
szentirási gyanták és mézgák termönövényeiről irt akadt mia szék
foglaló értekezésemnek eme népszerű kivonatát, — melyet, tkatlé- 
miai felszóllitás folytán készítvén, az 18(>9-ik évben tartott közgyű
lésen fölolvastam, de azóta halmozót, s naponkint újabb meg 
ujabti egyházügyi, országgyűlési, delegácziói stb. foglalkozások mi
st!, a sajtó alá készíteni rá nem értem — most tíz évi sírjából 
kiemelve, ismét elővegyem, a mennyivé az utolsó hetik számos , 
egyéb teendői s kalocsai könyvtári segédforrása m távolléte meg
engedték, ocula critico átnézzem s nemi újabb adatokkal kiegészítve, 
kitűnő érdomességü lapja számára átengedjem. Értekezésem nép
szerű természete elegendöképeii kimagyarázza annak okát, hogy a 
székfoglalómba fölvett, filológiai növénytani és kritikus érveléseket ' 
csak messziről érintve, u szövegbe terjedelmesen be nem írtam. — I 
Haynald. “

— Meghívd. A bajai vlsö nő-egylet folyó 1880. évi február 
10-én a „Bárány" szálloda termében sorshúzással egybekötött jó- \ 
tékonyczélu láuczvigalmat rendez, melyre a u. é közönséget, tisz- j 
telette,I meghívja. Belépti dij előre váltva 1 fi t, este a pénz árnál j 
t irt üt) kr. Karzati jegy 1 20 kr. Kezdete 8 arakor. Jegyek előre ] 
válthatók Pollerman Bertalan és Sárkány Lázár urak gyógyszer
táraiban. A jótékony czél iránti tekintetből a ti. ó. közönség szives 
pártfogását kéri az elnökség.

— lilnháué első föllépte Nem érdektelen megtudni miké-

*) A kultur mérnökök ez idei működéséről szélé jelentésből meggyő
ződhetik bárki, hogy a talajjavítások nemcsak a gazdagabb, rendezettebb or
szágok kiváltsága, hanem elsősen dfi tényező hazai mezőgazdaságunk gyökeres 
és észszerű átalakítására. Sierk. (Magyar löld.)

gyermekétől, kinek létezését rajta kívül még senki sem tudja s azt 
elhozza a legközelebbi napon ide a csalitbaés leteszik, hogy Névayék 
majdan ha haza felé mennek azt megtalálni fogják s lesz gyerme
kük, magokat pedig nem fogják jövőben nevetségessé tenni.

Osztatlan elismeréssel találkozott Vértesy ajánlata, kérték 
különösen -- mikép Ígéretét legközelebb váltsa, be azért, mert 
két s illetve három egyéniséget — Névayékat, az illető anyát s 
különösen a leendő lelenczet -  kire most a legsatiynrubb élet vár 
— fog boldoggá tenni, azonban mindkét fél előtt a neveket titok
ban tartani kérték.

Szavát adta mindkét tényezőre Vértesy, s azután elhagyták a 
mulató helyet kíváncsian a másnap történendökre. . .

Névay nejével egyetemben fogadást tett, hogy nyilvános 
helyen többé nem említik forró vágyaikat az óhajtott gyermekre 
nézve, mert btismerték, hogy fellépésűk csakugyan nevetséges volt, 
m<g ama szavak „a türelem rózsát terem" — mintha sohasem hal
lották volna — némileg megnyugtatták őket.

Vértesy szavát beváltandó, kora reggelen fogatára ült s tá
vozott az illető hölgyhöz a gyermekért . . .

Megkapta s titokban, mint csomagot vitte lakására s oda
helyezte, honnan sírását a künn járó-kelők nem hallhatták. Bízván 
diadalában, örömtelve mosolygott a kisdedre, ki fontos szerepet 
fog játszani egy gyermektelen család életében. Minden mosolynak 
mi a kisded ajkáról ellebhent úgy örült, mini ha sajátja volna.

Már látni vélte a mosolygó arezokat Névayék részéről a gyer
mekre, — márt mint embert vélte maga előtt. Aliaui a csecsemőt, 
ki még inkább halál, mint az élet gyermeke; egyszóval bo.dog
unk érezte magát azért, hogy egy családnak boldogságát ó fogja 
megíllapitni s mert egy szerencsétlen nőt a szégyentől megmentett.

Lázas izgatottsággal várta az est bekövetkeztét, — minden 
óra egy egész napnak tetszett, néki: szerette volna már Névayék 
kezében látni a gyermeket, s örömükben részt venni. (Folyt. köv.)

pen sikerült Blohnné első színpadi kísérlete. A kolozsvári M. Polg. 
szerkesztője egyszer egy társaságban, a hol Blaháné asszony ii 

j jelen voit, azon nézetének adott kifejezést, hogy az olyan kiváló te- 
i hetségek, mint 8, egyszerre literemnek a színpadra, mint a csillag 
I az égre. Felelt Blahéné asszony „Dehogy teremnek I Olyan elöl 

kezdtem biz én, mint akárki. No hiszen gyönyörűen sikerült mond
hatom az én első fölléptem. A szülőim Szigeti Imre társulatánál 
voltak — Alig cseperedtem fel, szerettem volna fellépni. Dl komo- 

; lyun senki sem vett észre. Igen kis leányka voltam. Egyszer aztán 
elhatároztam magamat, hogy a próbán beállítok a chorusba éne
kelni. Magamra vettem az édes anyám viklerjét, hogy nagyobbnak 
nézzek ki. A próba javában folyt. Egyszer aztán a rendező észre
vett a többiek között, s Így szólott: Hát ez a tacskó mit keres itt ? 
Kiállítottuk a sorból. Haza küldöttek. Meg voltam bukva I Nem is 
volt nekem többé uz életbeu ilyeu keserű napom !" íme, igy kezdő
dött a legmgyohb művészi csillag pályafutása.

— Egyleti tisz:ujitások. A polg. olvasó-egylet f. hó 4-éu 
tartotta tisztújító közgyűlését, mely alkalommal megválasztattak: 
elnökké Császár Ferencz, alelnökké Kazal János, jegyzővé Stircse- 
vics János, pénztálnolccá Koller István, ffiköuyvtárnokki Berényi 
Dániel, köuyvtáruokké Vida Dániel, választmáuyi tagokká: Harli- 
kovics István, Diesellel' Ede, Stampfl János, Király Sándor, Fran- 
kenbergci Ferencz, Ereidig Józseí, tireiuei József, Müller János 
Ttull András, iij. Cserba Ferencz, Dl'. Sztruiiák István, Petrovácz 
István, Wagner Antal, Csukás Ferencz, Göröncsér Ferencz, Radi- 
csovics Mátyás, Nyirati János, Mankóid Pál, Fábry Lajos, Horvát 
József, Bajai Peter, Ziivánovics Ferencz, Langenbacher Józsii és 
Steru Lipót. — Ugyanazon napon volt a „kereskedelmi canino" 
közgyűlése is, melyen elnökké Weidiuger Salamon, alelnökké Hüttl 
A. Ede, pciiziáiuokká Weidiuger Jakab, választmányi tagokká Dr. 
Bucit Ártod, lieck Soma, Boscháu Péter, Heimau Mór, I'aschkusz 
Ignác/., Kos. uberg Mór, iioseuíuld József, Scíleiber M. a ., Schtm 
Antal, Spitzcr Károly és Weisz Adolf választattak meg. — Továbbá

I folyó ho 6-án volt a „bajai ipartársulat" rendes közgyűlése, me
lyen eiuökké L.opold János, aieluökké Náuay Lajos, titkárrá Er
délyi Gyula, péuztnrnokká Kraitsy József, választattak meg.

| Ma Szombaton, Szirmay Ernő a színtársulat legelső tag
jának lesz jutalomjátéka — mikor „A varázsfátyol“ cimü 

j operette kerül színre, — melyre a n. é. közönség szives 
figyelmét felhívjuk.

| — Iparvi8zonyalnk föléledése folyvást halad előre. A köz-
• oktatásügyi miniszter körrendeletét intézett a törvényhatóiágokhoa 

az ipari szakoktatás tárgyában. A körrendelet, hivatkozva hazánk
ban az ipar fejlesztésének szükségéle, felhívja a törvényhatóságok 
figyelmét az e czélból Budapesten felállított közép ipartanodára, 

i a melyben építészekké, gépészekké és gyáriparosokká képezhetik 
ki magukat, az ifjak. Elég látogatott ugyan jelenleg is a nevezett 
középipariskola, de tekintve az ipar fejlődésének szükségét, kivá- 

j natos, hogy az ország minden vidékéből látogassák az intézetet. A 
j miniszter felhívja a törvényhatóságokat, hogy a mennyiben lehel, 

közköltségen küldjenek fel ifjakat. Ma már teljességgel nem szégyen 
az iparos pálya, sőt ép oly tisztességes, mint a hivatalnokok, ügy
védek és orvosok állása.

— Metereologial Jegyzések a bajai állami tanitéképezdé- 
' ben. Múlt 1879-ik deczember hó lö-éu a reggeli 9 órákban volt 
! legnagyobb hideg, midőn a szabadon álló thermometer 23° C-t. 0 
I alatt mutatott. Legmagasabbra emelkedett a hőmérsék a hó 2—3 
I utolsó napján, mikor az átlagos napi höinérséke —j— 2—4' C

volt.
— Táborszky és Parseh nemzeti zenemükereskedésében

megjelent a „Cigány négyes" (Párisi Emlék). Zongorára szerzé 
! Ketskeinéty Gyula.

— A „Bftcs-Uodrogli megyei gazdasági egyesület" választ
mánya f. év január hó 11 én vasárnap d. e. 10 órakor Szabadkán

j a „Bárány" vendéglő helyiségében gyűlést tart, melyre a választ- 
I mányi tagok tisztelettel meghívásnak. Az elnökség.

— Csütörtökön január 15-én Ke r t é s z  Gy u l a  a szín- 
társulat népszínmű énekessének jutalmául közkívánatra adatik :

ÍA  z s i d ó  h o n v é d  eredeti énekes szinmtt 3 felv. Irta L u- 
k á c s y  S á n d o r  a „Vereshaju" izerzöje.

— Isten sem látja  Egy vén uzsorás bepereltetett, hogy a 
törvényes kamatnál nagyobbat vesz. Hány százalékot vett ön kér-



dé & biró ? Csak9-et. És nem fél az Isten büntetésétől midőn az 
országos törvények csak 6-ot engednek? Hát kérem aláean Isten
től nem kell félnem, mert fölülről lefele nézve a 9-es 6-osnak 
látszik.

— Dohánytermelők. ügyeimébe. Mindazon bajai hkcsok» 
kik saját használatukra dohányt termeszteni óhajtanak, bezárólag 
f. hó 15-ig a városi gazdasági hivatalban jelentkezzenek.

— A folyamba zuhant vonat. A dundeei óriási vasúti sze.- 
rencsét.wuségről, mely a vasutak történetében majdnem páratlanul 
áll, még mindig nem jutottak tudomásra közelebbi részletek. Hét 
kocsiból állotta Tny összedőlt bidjáról lezuhant vonat, s minden 
kocsi tömve volt utasokkal, úgy hogy attól tartanak, hogy három
száz ember lelte ott. halálát. A vonat eltűnt a viz alatt, mint az 
elsülyedt hajó roncsai alól. úgy kell az utasok holttesteit a mély
ségből előszedni.

— Villámcsapás áj óv napján. A „Mohács" írja: Esti hat 
óra volt; az uradalmi épületben elhelyezet, járásbíróság börtönön 
szobában ült a börtön őr nejével, vacsoráitok. Egyszerre, az ajtó 
fölötti ablak bezúzodik a lámpa kialszik, b a roppant mattol elká- 
bulDak. Segítség, végünk van ! Az erős börtönör fölpattan, meg
ragadja neje kezét s kivonszolja. Mi volt ez ? vizsgálód tak ; az 
eredmény megmutatta, hogy villám vouult a szobán keresztül és a 
falat megsértve, az ablakot áttörve —- elillant. A kiállbatlau bűz, 
csak az ablak s ajtó felnyitásával szűnt meg, — a mi különös 
villámlás és dörgés nem volt hallható.

— 3íeméssz!vil adós. Egy falusi kereskedő fizetésképtelenué 
lett. Azokat a bécsieket nem sajnálom úgymond, azok már vagy 
6 szőr annyit nyertek rajtam. De vóghetlenül fáj az, hogy helybeli 
N. urat nem elégíthetem ki. Egyszer csak ott termett N. előtt 
azon kéréssel, hogy vele egyezkedjék. N. követelését egészen elvesz
tettnek tekintvén, szívesen egyezett abba, hogy az adós havonkint 
50 frtot törieszszen. A kiegyezés megkötése után a kiváncsi hitelező 
kérdi, hogy táu kedvezett ueki valami vállalat? Épen nem, sőt 
ellenkezőleg, mi sem akar sikerülni. És miért kereste épen most a 
kiegyezkedést? Kedves N. uram, nagyon nyomja szivemet, hogy ön 
egyszerre veszítsen 1000 frtot és úgy gondoltam, hogy azt meg sem 
érzi, ha havonkint — csak 50 frtot veszt.

— Vasúti szerencsétlenség. A iu. héten a bécsi gyorsvonat 
Süssenbrunnál kisiklott a sínekből. A lütö meghalt, öt konduktor ^ 
megsebesült. Az utazóknak nem történt semmi baja. A lokomotív
a szerkocsival és a teherkocsikkal együtt lezuhant a töltésről. A 
három személykocsi elszakadt, az előtte levőktől, s fennmaradt a 
töltésen. A szerencsétlenség okát még nem lehetett kipuhatolni. A 
siiílk nincsenek megrongálva. Egyik kocsi rugója rósz volt és sej
tik, hogy ezzel kapcsolatban a teher egyenlőtlen megosztása, mely 
a vonat egyensúlyát megzavarta, idézte elő a szerencsétlenséget.

S z í n h á z .
( ü —y). Kedden „A pórul járt, financz komi szári ub“ 

adatott kevés számú közönség előtt.
Csütörtökön „A női harcz vagy párbaj a szerelemben" 

czimü társadalmi szinmü adatott félig telt ház előtt.
A helyes választás és a szereplők teljes igyekezete a 

sikert és köztetszést kiérdemelte. L u k á c s y (Flavegneul) 
jól alakított, s egyik legjobb szerepében mutatta be magát 
s Láng Irmával (Autreval grófnő) együtt eltalálták a kellő 
hangot s hévvel játszották le szerepeiket. Nagy Paula 
(Leona) és Szirmay (Grignon) nagyban hozzájárultak az est 
sikeréhez.

Legközelebb „Niuicho" kedvelt operetté kerül színre 
B. N i k o L i n a asszony második jutalmára.

Felelős szerkesztő :
D r B A R T S C E 8 A M Ü ,

'bírák- és ügyvéd urak
szives ügyeimébe ttjául va-

Alulírott van szerencsém az érdekeltek becses 1
rfigyelmét felhívni dúsan berendezett és min-'1 
,d;g a legújabb rendelet szerint, készített

: K Ö Z S É G I
nyomtatványaimra

ifí& és pedig :
X) S 1. Községi számadás. 2. Tűzkár jelentés. 3.

t  Tűzkár kimutatás. 4. Szegénységi bizonyítvány, i 
5. Halottként! jelentés II. minta. 6. HíJottkéniÉ 
*(.£)> jelentés III. minta. 7. Halottvizsgálati bizonyít-, 

fj ¥  vány 1, minta. 8. Halotivizsgélati jegyzőkönyv 
tĵ , S V IÍ minta. 3. Ujonczoztísi felszóiatnlás. 10. Tar-^ 
A, v talomumtató. I I  Katonai nyilvántartás. (Közös.

f”\. hadsereg.) 12. Községi főkönyv. 13, Igtató. 14. 
-4Kutastól! birtokivek. 15. Személy leírás. 16. H a-j 
y k ieseti felvétel (l.irőság részére). 17. .Haláleseti . 

f j iy  fel vétel (gyámság részére). 13. Huláleiet.i beje-. 
^ M e n té s .  19. Adás-vevési szerződés. 20. Adósok lű-\ 
j  f  könyve. 21. Á rvát főkönyve. 22. Á rratárí napló. 
^ |y 2 3 .  Pauaszkönyv. 24. Mutatókönyv. 25. H atáridő, 
uM  napló. 26. Jegyzék a pénzbírságról. 27. Mézvény. ( 
/M f 28. Tárgyalási jegyzőkönyv (ítélet). 29. Tárgyalási,

f  jegyzőkönyv (Egytsség). 30. Tárgyalási jegyző
könyv (Makacssági). '31. Hagyatéki leltár. 32.$ 
Kézbesítési iv. 33. Zálogolási és becslési jegyző- 

, könyv. 34. Adókimutatás (15 napos). 35. Árve- 
irési jegyzőkönyv. 36. Végrehajtási jegyzőkönyv. 
"37. Összeirási kimutatás. 38. Katonai nyilvántar-'
. tás. (Honvédségi). 39. Beadványi jegyzőkönyv.
■ 40. Családi értesítő. 41. Postakönyv. 42. Pénz-^ 
Itári ainapló. 43. Meghatalmazás. 44. Kütelczény. 

v  45. Egyénenkénti hátralékjegyzék. 46. Lőbejt len- 
Pt.ési ív. 1. minta 47. Lókimutatás 2. minta. 48., 
^K özségi napló. 49. Kimutatás alkalmas és álltái-^ 

inatlan lovakról. 50. Orvosi jegyzőkönyv. 51. 
Adókimutató (egész havi). 52. Extractus Matri- 

^cula Copulatoruiu. Extractus Matricula Baptisato- 
rum. (Matricula Defonctornm Matriculu Baptisa- 
torum). 53. Adóvégrehajtási kimutatás. 54. Á r-, 

'vászéki idézvény. 55. Halálozási kimutatás, stb.

t

Megrendeléseknél c s u p á n  a nyom
tatvány számának pontos megjelölése is elégséges. 1 

jt Raktáron nem lévő nyomtatványok a  lő h e tő ,  
le g r ö v id e b b  id ő  a la t t  k é s z í t t e t n e k

Mély tisztelettel

Nánay Lajos
könyvnyomda-tulajdonos.

'Üzlethelyiség: Baján, (Bédogtér, Sebei h- 
ner-féle ház).
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Nj ooíutvtt Nitoay Lajos kÖuyTnyoiu dijában Baján.
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