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K iadóhivatn i:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba — N á n a y  L a j o s  

könyvnyomdájába küldendők be 
(Bódog-tór, Schoibuer-féle ház.)

m i I1 R  ÍM.3L-S* &  SU. M*.

A szőlő- és kertgazdáknak.
Várjuk a tavaszt.
A múlt januárnak keményjellemü napjai valamelyikében 

egy délután alatt tavaszi barátsággal mosolygott felénk az 
idő, és én egy kennek gyümölcsfáján szemléltem már a 
kertészt íüreszszel, baltával s metsző késével.

k z indított arra, hogy ha még nem késtem el vele 
tízévi gyakorlatom után szerzett tapasztalatomat a kerlész- 
ktelest kedvelők szánuii Ji közzé tegyem.

.Német lapok figyelmeztettek teá, hogy a gyümölcsfá
kat tavaszkor metszeni nem ajánlatos, kifejtették annak 
természetszerű hátrányait, ha mégis a régi szokáshoz ta r 
tanánk, kifejtették okszerüleg annak előnyeit is, midőn a 
régiek kezelésétől eltérünk.

Kifejtem én is, miután sietek nyilvánossá tenni, hogy 
gyümölcsfáinkat metszeni, tisztogatni legczélszerübb azon 
időpontban, midőn róluk az érett gyümölcsöt leszedtük vagy 
leszedhettük volna, ha áldásos év Kedvez vala, tehát nyár 
közepén, vagy ősz elején.

lizévi tapasztalatom erősiti, hogy úgy van : nyáron 
vagy őszkor legjobb metszeni a gyümölcsfát, miután a gyü
mölcsérés idejének már vége van.

Ismeretei ugyanis, hogy tavaszkor a nedvkeringés 
annak egyszer megkezdett megindultával sokkal hirtelenebb 
a gyökerektől a végső vezérágakig, mint őszkor, midőn 
visszaszáll téli tárházába. A természet úgy gazdálkodik 
ezen nedvkeringésben, hogy télre a sejtek alatt annyit 
munkáltasson felalá, miként a rügyek fejlődöttsége, az ágak, 
ágacsok gyürüzete kárba ne veszszen, vagy hogy állapodás 
nélkUl folytonos munkálathoz szokván a fa szervezete, még 
télen át is erősbödjék.

Hogy ez áll, meggyőződhetik mindenki, ha tél előtt 
akármelyik vékony ágacskát szorosan köt kőiül zsineggel; 
eme kötés után tavaszkor ugyanazon helyen mély bevágás 
észlelhető, amely annak jele, hogy télen át is növekedett 
a fa.

Miután pedig szakadatlan a növényéleti munkálkodás, 
a nedvkeringés maga rendje szerént ju t a iának valamennyi 
részébe, amelynél fogva a termő- és levélrügy épen annyit 
fogad el az éltető nedvből, amennyi a gyümölcs kifejlődé
sére kívánatos, ha munkálatában nem háborittatott.

De a tavaszi metszés által egész téli előkészülete lesz 
megzavarva. A leválasztott ágdavabok a szokott nedvosz
tást már föl nem foghatván, a keringés azonban napról 
napra hevesebbé válva szokott helyeit keresi, és minthogy 
útját nem találja, csak a sebeket, azért e sebeken túl tö
rekszik folytatni természetes dolgát. Ebből magyarázható 
ki az, hogy — kivált csontár gyümölcsfáinknál — a gyan
taképződmény miért merül föl oly közönségesen. Gazdag 
ömlésbi^ siet a nedv tavaszkor, elfogadó csatornáit elvesz
tette, más irányt vennie nincs módjában, úgy iparkodik 
kárpótolni eme veszteséget, hogy egyrészt érző sebeit siet 
hegeszteni, inig másrészt a levágott ágak helyébe másutt 
alkot vezető csatornát.

Izzadja tehát az ejtett sebekből megsérült gyümölcs
fánk saját éltető nedvét, és mert a tavaszi lég nem oly 
meleg, hogy gyorsan megiizáritliatná s megszilárdíthatná e 
folyadékot, ez a lég nedvessége folytán erjedésbe kerül, 
mely ismét közlekedésbe ju t a fa szervezetében kcriDgő ép

nedvvel, azt valamint ott belül megmételyezi, úgy kívül 
: a kérgen, a sebeken jelentkezik csoutároknál a mózgafolyás,
| almároknál pedig a fekete rákfene.

Már ezekből is kitűnik, hogy egyik, másik esetben 
mennyi kárt tehetünk magunknak, vagy hasznot.

A nyári metszés előnyeit még ezen pár észrevétellel 
1 kívánnám okadatolni. Ugyanis a sebek ejtésekor a nagy 
| meleg folytán a fának mind kérge, mind törzsfája hamar 
: kiszárad egész köralakjában, a kiszáiadt felület elég terjem- 

re hat befelé, ami nem egyéb, mint életképteleuség a fának 
eme részében, amelynélfogva a nedvkeringés ereje azon ke
resztül már nem törhet ki és igy kárt sem okozhat. Foly
tatólagos munkálata most már abban központosul, hogy a 
kapó t sebeket maga födi be, és lassúbb forgása alatt a 
jövendő év termékére dolgozik.

| Míg ellenben másodszor, ha a nyári metszés helyett 
a tavaszinál maradunk, gyümölesszüretünket veszélyeztetjük ; 

j mert, a kiképzett virágbimbók a lenyesett ágak vesztésével 
J kényszerűvé vannak egy dúsakban áradozó nedvmennyiséget 
I befogadni, amelynek következése az, hogy a gyümölcsrügy 

levél- vagy ágképződménybe sarjadzik át.
Különben sebet ejteni a. növényi szervezeten — isme

retes dolog — minél ritkábban kellene. Úgy is elég, hogy 
ójtás, szemzés, meg hernyózás alkalmával kisebb nagyobb 
metszéseket kell elszenvednie a fának, annál jobban érzi 
meg, midőn mind a hármat keli egyszerre eltűrnie, és aztán 
helyrehoznia.

Illetőleg miért is kell a fákat nyesegetnünk ?
A kertész azért metszi gyümölcsfáját, mert vagy ala

kítja azt, vagy tisztogatja.
Ezen két műtétnél is javára szolgál, ha az ajánlott 

nyári időben fog hozzá. Mert magamról is tudom, hogy 
mikor még e jobbat nem tudtam, s fáimat alakítani akar
tam tavaszkor, mennyi küzdésembe, sajnálkozásomba került 
a fejledező bimbókkal, csaknem gyümölcsökre mutató termő 
rügyekkel rakott ágakat levetnem. És lett szépalaku fám 
gyér gyümölcscsel ; most zavartalanul hagyom tavaszkor s 
van szüretem, utána pedig alakitok, fáimnak még marad 
idejük elég, termelő tevékenységüket illő helyeikhez te
relni.

Tavaszi alakítás vagy tisztogatás alkalmával ezeket a 
károkat lehet tenni : a kiszemelt ágak metszése alatt állás, 
kapaszkodás, s mozgás közben, valamint a levágott ágak 
esése folytán számtalanszor azon rügyeket törjük le, amelyekre 
különben legjobban szerettünk volna, vigyázni. H a tiszto
gatunk, legtöbbnyire az lszáradt részeket szabadítjuk le 
fáinkról. Ekkor is biztosabb munkát végezünk nyáron. Mert 
előbbi esetben az év szüretén már nem teszünk kárt, a 
véletlenül tett hibás töréseket pedig a. fa maga pótolgatja ; 
második esetben vagyis a száraz farészek eltávolításánál 
még a rövidlátó kertész vagy napszámos is biztosan jár el,

! minthogy a le véletlenül maradt ágak kétség nélkül annak 
j  jelét adják, hogy életnélküliek ; ezt tavaszkor sokan drágán 
| fizetik meg, midőn a csupasz ágak messzebb terjedő sudarait 
| kiszáradtaknak nézik a metsző emberek annak ellentétéről 
: csalt későn győződvén meg, midőn t. i. az egészséges ág 

már a földön hever.
E jte tt sebeket betapa^zolni mindig j ó ; és ha ezt a



nyári időben nem is okvetlenül szükséges tennünk, mégis 
kedvezünk gyümölcsöseinknek, ha sebeiket tapaszszal ellátjuk.

Legolcsóbb arra nézve ezen vegyiték : felerész szitált 
agyag, felerész fris marhatrágya, egykét maroknyi állati 
szőrrel (legczélszerübb a finom tehén vagy lóször) keverve, 
miután az apróra vagdaltatott, viz által föleresztetik, s 
s gyurmává hányatik össze. Alkalmazáskor egy fakanállal 
kényelmesen simíthatni e ragaszt a sebekre, ahol, midőn 
megszáradott,, tartós keménységgel bir sok időn át.

Ilcngl Adolf.

A közigazgatási bizottság f. évi febr. 12-iki ülése.
Zombor, 1880. február hó.

Főispán ur ő méltósága fi órakor megnyitván az illést, 
felhívja a bizottság tagjait a múlt év második felét illető 
jelentéseik megtételére. Ezeket a következőkben lényeges 
tartalmuk szerint kivonatoljuk.

A közig, bizottság kilépett tagjai helyébe m. évi dec. 
18-án megválasztattak : Dr. Alföldy Gedeon, Debelyácski 
Izidor, Jankovics Aurél, ICrahl Adolf, Br. Rudics József.

A fegyelmi választmányba : Czirfusz Fercncz, Buday 
József, Smausz Endre, Dr. Alföldy Gedeon.

A  közigazgatás általános menete kielégítő; az ügy
darabok szaporodtával arányban még enyésznek a hátralékok. . 
Csak Zeuta város képviselete és tanácsa provocálta pontat
lan eljárásával a megintetést.

A községi pénztárak állapota, az erélyes alispáni sür
getéseknek köszönhetőiig, rendben van.

A kivándorlás, különösen szerb községekből, szórvá
nyosan folytonos; helyüket a szorgos és passiv németség 
lepi el.

A  közbiztonság ellen kihágások csak az év harmadik 
negyedében fordultak e lő ; melyek azonban a rögtön foga- j 
natositott alispáni kemény intézkedések teljesítése által 
nagyobb mérveket nem öltöttek ; egyetlen rablógyilkossági 
eseten felül jelentékenyebb büutény nem merült föl.

A megyei lakosság megélhetési viszonyai a kereseti idő ! 
beálltáig sem adnak komoly aggályokra okot. |

A  közcsendet a zajos augusztusi csonoplyai biróválasz- 
táson kívül misem zavarta m eg; az óvóintézkedések ott is ' 
elejét vették komoly fejleményeknek.

A  közegészségi állapotokat a roncsoló toroklob, kanyaró, 
vörheny zavarta ; romboló hatalomra az idejekoráni meg- I 
gátlás folytán nem emelkedett egyik sem ; most már végkép ! 
megszűntek dühöngni.

Az árvapénzeknek 152,281 frt 72 krra rugó múlt évi 
kamathátraléka csak decz. 31-én válván esedékessé, azóta 
nagyobb részben be is folyt.

Fegyelmi vizsgálat néhány esetben hivatalos hatalom
mal való visszaélés, legtöbben pedig a kir. tanfelügyelő 
följelentése következtében hanyag iskoláztatásnak nem bün
tetése miatt községi bírák ellen tartato tt.

Adóban befolyt a megye területén az egész múlt év 
alatt a kivetett 5.029,079 frt 78 '/2 krból 4.332,119 frt 
48 '/, kr. Bélyeg és közvetlen illetékek fejében 770,170 
frt 88 kr.

A  tanügy állapotában statistice nyilvánuló lényeges 
haladás a kir. tanfelügyelő és a megyei alispán versenyző 
ügybuzgalmáuak köszönhető. A  volt csajkás kerületben még 
mindig sok a legyőzni való nehézség ; zsidó zugiskolák még 
mindig számosak, de már apadóban. Jellemző hogy ez u- 
tóbbiak közül iskolakertje egyiknek sincs.

A tankötelesek iskolába szorítása a nem ernyedő tan- 
felügyelői erély következtében sikeresen érvényesül. A ta 
nítók önképzési buzgalma kivált a kertészet terén hagy 
még főn kívánni valót, bár általában minden téren törtet
nek előre.

Az iskola alapok mind illetékes fórumok által kezel
tetnek, kivéve a volt csajkás kerületet, hol is azoknak 
rendbehozásán egy kiküldött számvevő okt. 15-től még egy-, 
folytában dolgozik.

A nép szellemi fejlődésére oly befolyásos népkönyvtá
rak megalakulása, a múlt évi decz. 18-án ta rto tt nagygyű

lésen egyhangúlag elfogadtatván a 30535/1877. sz. min. 
rendelet, mely szerint ezen czélra minden ezer lakos után 
községenkint 10 frt szedendő, megyénkben biztosítottnak 
tekinthető.

A megye területén levő fegyházak közül a zomboriak 
általában, ugyszinte a hodsághi jbiróságiak sem felelnek mog 
ózdijuknak. Növeli ezen bajt az, hogy jbiróságonkint nincs 
egynél több börtönőr alkalmazva, aki is, mint már bebi
zonyult, eleget tenni képtelen.

A közmunka váltság-dijakul behajtandó 193,058 frt 
14 krból csak 5,983 frt 54 kr hátralék van kint, mi az 
előbbi évek 5 0 —120 ezret tevő hátralékaihoz örvendetes 
eredmény, mely egyedül Sándor Béla megyei alispán kitartó 
ügybuzgalmának s tapintatosan erélyes rendszabályainak kö
szönhető. A befolyt pénzekből kiépült Kulától Cservenkáig 
5,095 m. és Gombostól Bogojeváig 3,256 m. zúzott kavicsul. 
Nevezetes mozzanatként jelezhető káros belvizeink levezetése 
ügyében a liodság-verbászi lecsapoló ároknak elhatározott 
mielőbbi kitisztítása. (Bácska.)

II I R E K.
— Lj áldozár. Múlt vasárnap mutatá be I l o l c z i n g e r  

József első mise áldozatát a plébánia templomban, mely alkalom
mal egy zenekedvelőkből alakult társulat egy Gounod-tól szerzett 
misét igen szabatosan előadott.

— Rudolf fölierczegröl azt Írja némely lap, bár a bécsi 
lapok kereken tagadják, hogy Drezdába háztttznézni ment, s hogy
házassága Mathild-Mária-Auguszta-Viktoria-Leopoldina-Karoliua- 
Luiza-Francziska-Jozefa szász herczegnövel, a szász király testvér- 
öcsének 17 éves leányával egészen bizonyos.

— Gorőffyné Ilka assz. a budapesti népszínház elsőrendű 
énekesnőjének mint vendégnek, holnap csütörtökön leeud első lLd- 
lépte a „Piros bugyelláris“-ban. Felhívjuk a n. é. közönség figyel
mét ezen élvezetdus estére.

— Rács-Bodrogit megye főispánja Rezsny Aurél végzett jo
gászt tiszteletbeli megyei aljegyzővé nevezte ki.

— Megégett. Hodságlion (Bács in.) január vége felé egy 
jómódú földműves — Schwab Benedek — kéményében a korom 
meggyulladt. A gazda észrevevé a veszélyt, felmászott, hogy a 
füstölés végett felakgatott sonkát és szalonnát megmentse. Azon
ban a szalonnából kiolvadt zsír és sülő szalonna ráhullott: ennek 
következtében ruhája lángot kapván, a szerencsétlen ember iszonyú 
kínok közt üsszeégett és a füstben megfulladt.

Borzasztó lialál, Schmidt János, hevesi korcsmáros bor
ral terhelt kocsival Kaálból Hevesre haladt. A fagyos utón a kocsi 
az árokba csúszott. A korcsmáros leugrott a kocsiról, a 12 akós 

I hordó azonban egész súlyával ráesett, s a szerencsétlent a szó szo
ros értelmében agyonlapitotta.

— A meggazdagodás könnyű módja. Fereund Frencz ved
res-ábrányi lakos, minden rósz termés és drágaság mellett, mégis 
néhány év alatt saját keresménye után házat és birtokot vett ma
gának V.-Abrányban. Történt pedig ez akkép, hogy készpénzt 
kölcsönze a vidék elszegényedett lakosainak. Örömest ad akárki
nek 10 irtot egy hónapra 1 írtért vagy egy évre 12 írtért. Egy 
szegény néptanítón már ötszörösen vette meg kamat fejében a 
neki kölcsönzött összeget, melyet azonban most sem törlesztett le 
egészen.

— Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch zeneinükereskedé- 
sében Budapesten. Nyolcz eredeti dal (Blabáné Lujza urhölgynek 
ajánlva.) 1. Galambposta. 2. Jaj istenem. 3. Hárommester. 4. Le- 
ányálom. 5. Falu végén. 0. Búra hajol. 7. Kis gyöngy patak. 8. 
Fönn a lombos. Énekbangra zongora kísérettel (vagy zongorára 
külön) ir ta : Állaga Géza. („Szeretlek én“ és „Befútta az útat“ 
szerzője.)

— Százharmlncz m illiós kocsis. Temesváron Trausch 
kocsis közelebb roppant vagyont örökölt. Hatvan év előtt Trausch 
gépészlakatos, ki Csebza faluban született, vándorolni ment s busz 
évig hirt sem hallatott magáról. Negyven év előtt Londonból ér- 
tesité családját, hogy nagy üzlete van s egy gyermeket kért, a 
kit adoptálni kívánt. A kiszemelt gyerek Trausch mostani kocsis



volt, a kit azonban atyja nem engedett oda. Azóta feledésbe ment 
az egéB2. Tavai eset, azonban Ilire járta, hogy Trausch, ki ma- ‘ 
gyár születésű tizenhat év előtt meghalt s tizenhárom millió font 
vagyont hagyott hátra. Törvényes örökösük nem jelentkeztek. Végre 
hosszas utánjárás után kisült, hogy Trausch temesvári kocsis 
egyetlen örököse az elhunyt gazdag kivándorolt angol magyarnak, 
Írja a „M. F.“

— Hathatós patkány és egér irtószer. Két tányért ve
szünk : az egyikbe lisztet, a másikba tiszta vizet öntünk, és a 
kártékony állatok tartózkodási helyéhez közel tesszük. A lisztet, j 
valamint a vizet is minden keverék nélkül tiszta állapotban rakjuk 
ki nehány napig, hogy e falánk jószágok mi rosszat se gyanitbas- j 
sanak, azutáu a lisztet lélsuly részben égetett és átszitált gipszszel | 
pótoljuk k i; jé még, ha hozzá kevés ezukrot is adunk. A másik 
tányérba újra l'ris vizet öntünk. A kártékony állatok megszokott 
mohósággal esznek a lisztből s hogy a gipszes liszt okozta Szöulju
kat oltsák, vizet isznak rá. A gipsz természetéhez híven, emészt
hetetlen keménységű tömeggé válván gyomrukban, azok gyors 
elpusztulását fogja okozni. E szer annál ajánlatosabb, mivel nem 
mérges, és házi állataink nem eszik meg.

— A csodanadrágok. Nem régen egy igen gazdag ember 
halt meg New-Torkbau. Halála után a következő végrendeletet 
találták szobájában: „Minden vagyonomat unokaücséimuek és 
uuokahugaimuak hagyom, kik összesen heten vannak. Oszszák fel 
egyenlően, s ne folyamodjanak a törvényhez. Vau hetvenegy nad
rágom ; szigorúan ragaszkodom ahhoz, hogy e nadrágok nyilvános 
árverésen adassanak el, s a begyült összeg osztassák fel a szegé- ‘ 
nyék között. Azt akarom, hogy egy nadrágot se vizsgáljanak meg, | 
s egy vevő se vehessen többet egy nadrágnál." A hagyomáuyozót ! 
mint nagy különczöt ismerték egész életében, azért nem igen cso
dálkoztak ezen különös záradék fölött. A hetvenegy nadrágot szépen | 
eladták nyilvános árverésen, s a bogyült összeget kiosztották a I 
szegények között. Mikor az egyik vásárló nagyban nézegette a 
szerzett nadrágüt, észrevette, hogy zsebe erősen be van varva. Fől- 
lejti, s egy csomó bankjegyet talál benne ezer dollár értékben. Ez
a hir futó tüzként terjedtél New-Yorkban: mindegyik nadrág-vá
sárló bevárva találta a vett nadrág zsebét, s minden zsebben ezer 
dollár volt. a gazdag ember örökösei port indítottak a csodanad- 
rágok tulajdonosai ellen. Kérdés, hogy meg nyerik-e. New-Yorkban 
nagy kíváncsisággal néznek a pör kimenetele elé.

S z  i n li íi z.
(H -y .)  Szombaton „Saint Tropezi urnfí" czimü fran- 

czia dráma került színre L á n g  József o-ik felléptéül igen 
de igen kevés számú közönség előtt. Lz estén ismételve 
tanújelét adta I, á n g J ó z s e f  (Maurice György) 
drámai alkotó tehetségének, mert mig egyrészről a gőg, 5 
dacz és megvetés neje iránt úgy lett általa előadva, hogy , 
elmondhatjuk róla, miszerint kivánni valót épen semmit sem 
hagy maga után, úgy másrészről a megbánás jelenete, a j 
legnagyszerűbbek közé tartozott, egy szóval ő egy ügyes 
drámai színész. Nagy Paula (D’Auberive Hortens) szintén | 
drámai hévvel játszott, úgy Bódi (Oausade Antal) ki szia- í 
tén ügyesen játszta le szerepét, emelendők ki. j

Vasárnapra „Kósza Jutka" Lukácsy népszínműve 
tűzetett ki előadásra, de „napirenden lévő színházi rendet- • 
lenség" miatt helyette „Egy nő ki az ablakon kiugrik" el- , 
csépelt vígjáték adatott 2 0 - 3 0  főnyi hallgatóság előtt.

C S A R N O K .  I

Öl termetű kis menyecske . . .
Őz termetű kis menyecske 
Eszem a szép istened!
Átölellek, átkarollak 
Ugy-e, hogy megengeded I

És ajakad egy csókjára 
Méltass árva magamat;
Aztán olyan boldog, mint én,
Nem leszen a nap alatti

Egy gyermeknek.

Midőn születtél kis gyermek,
Egyre sírtál, s az emberek 
Körülted mosolygó arc.zc.zal 
Úgy örültek, örvendeztek!

Úgy élj, hogy haldoklásodkor 
Ki csak lát mind szívből sírjon,
Neked pedig nyugodt mosoly 
Vonuljon el ajakidou.

(Jász-Ladány.)

Lakos (íyula.

Ü z le t i  f ikIo s íIjis.
iJajáu, 1880. február 21-éu.

Búza 13.50 zab 6.40 bal) 9.20 árpa 7.70 rozs 10.20 köles 6.80 
kukorica 7.20

Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő :
Dr. B Á R T S O H  S A M U .

llirdeiéüek.

Legbiztosabb gyógy hatás.
AZ 51 ÍZBEN KITÜNTETETT 

HOFF J -féle

m a l M t o i t m é i i í M
bizonyítja a legújabb

köszönetmondó levél Budapestről
H o ff  J á n o s

u Icüföhb uralkodók udvari szállítója, cs. k. taná
csot*, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa 

és m agas német rendek lovagja stb.
cs. hir. udvari malátakészitmények-gyára Bécs, 

Graben Bráunerstrasse 8.
Tekintetes urj

Kötelességemnek tartom önnek nyilvános köszöuetemet 
nyilvánítani.

20 év óta erős mellbajban szenvedtem, mely erős nyákfo
lyás és mellszorulassal volt egybekötve, hasonlóan éjjeli álom és 
étvágy teljesen hiányzott. — Minden alkalmazott orvosi szer da
czára a baj folyton növekedett, oly annyira, hogy naponta erőm 
elgyengült és 70 éves koromnál aggodalommal néztem a vége felé.

A hírlapok által malátakészitményeire figyelmeztettem, 
még, ezen szerben kerestem menedéket, és már 10 üveg maláta- 
kivonati-sör használata után sokkal jobban éreztem magamat, és 
további 40 üveg használata után egészen megváltoztatva érzem 
magam, nyugodt álmám vau, étvágyam jó, a nyákfolyás ritkább 
és gyengébb; röviden mondva, majdnem teljesen fellábadtam. 
Azon meggyőződésben vagyok, hogy ha szerét 10 évvel ezelőtt 
használtam volna, bajomtól gyökeresen ment volnék.

Tartsa önt a mindenható még soká életben, hogy a szén- 
vendő emberiségnek jótékony készítményével enyhítést nyújthas
son, s mindenki elveszett egészségét visszanyerheti.

Budapesten, 1870. nov. hó 28-án 
Kiváló tisztelettel

GOLUSCBEIN JAKAB,
Budapest, váczi-körut 50 sz. 

Baján kapható csak: M ichitscli lá tván  ur üzletében.
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Meghívás.
A bajai kölcsönös scgélyzö*egy-

leí igazgató tanácsa f. hó 19-én tartott 
ülésében hozott határozata szerint az 
alapszabályok 21. §-a értelmében

rendkívüli közgyűlést
1880. évi februárhó 29-ére tűzvén ki, van 
szerencsém az egylet tagjait e közgyűlés
re oly hozzáadással meghívni, hogy az 
jelzett napon, délelőtt 9 órakor Baja vá
ros közgyűlési nagytermében íog meg
tartatni.

F elh ív ás .
Felhivatnak ezennel mindazon hajó-, 

malom-, dereglye-, tutaj-, vagy egyéb 
úszműyek t. ez. tulajdonosai, kiknek ösz- 
művei a bajai Ferencz-csatornai kikötő
ben téli állásban vannak, az azok után 
esedékes illeték mielőbbi rendbeho
zatalára, nehogy a Duna-jég elmenetele 
után, tömeges jelentkezésük által, akadá
lyok és egyéb rendzavaré nehézségek 
támadjanak.

Baján, 1880. íebruárhó 21.
(i-2) A Í'erencz-cí.atorna

K i k ö t ő - p é n z t á r a .

T á r g y a k :
1- ör. Egy egyleti ház megvétele.
2 - oi' b felügyelő bizottsági póttag meg

választása.
Kelt Baján, 1880. február hó 20-án

Az igazgató tanács nevében :

R o l l e r  Á g o s t o n ,
igazgató.

&~-r

F BNC1 E RE ,  PESTI
(18G4-tól 1879. év végéig „ P e s t i  b i z t o s í t ó - i n t é z e t ”

B U D A P E S T E N .

Részvénytőkéje 2 5 ,0 0 0 .0 0 0  frank egyenlő tiz millió forinttal aranyban,
melyre készpénzben befizettetett:

1 2 ,5 0 0 .0 0 0  frank, egyenlő öt millió forinttal aranyban.

tartozik, i

Dij- és kárturtalékai k ö rü lb e lü l...................................................................... 2.500 000 Írtra
és évi d í j b e v é t e le i ..............................................................................................  3,000.000 „ rúgnak.
A társaság, mely eszerint a leggazdagabb  és a legnagyobb  b iz to s íté k o k a t nyújtó biztosító-intézetek sorába 

legm éltányosb  föltételek és a leg o lcsó b b  díjtételek mellett nyújt biztosítást:
L tűz, villáin avagy robbanás által kelletkezett tűzkárok ellen, melyek épületeket, gyárakat, gépeket eszközöket, 

bútorokat, marhaállományt, valamint szabad ég avagy födél alatt elhelyezett takarmány- és mezei tennesztményeket érhetik;
II. jövedelem -veszteség ellen, mely valamely gyár vagy bérház leégése avagy íelrobbanása folytán a gyártulajdo

nosra nézve a gyár szünetelése, a ház tulajdonosára nézve pedig a bérház lakhatlansúga következtében keletkezett;
III. ablakok, ajtók és bútorok tükörüvegein eshető törés-károk ellen;
IV. szállitinány-károk ellen vizen és szárazon szállitott javakra nézve ;
V. jégkárok ellen mindennemű mezei termesztméínyekre nézve;
VI. az ember életére mindennemű módozat szerint.
Előforduló károk a legm éltányosb módon rendeztetnelc és leggyorsabban fizettetnek ki. (A Pesti biztosító- 

intézet fennállása alatt károk lejében 22 m illió  forintot o. é. kifizetett.)
Bővebb felvilágosítással a legkészségesebben szolgál az alant megnevezett képviselőség.

I a x s b t O M í k j t  s
Pejacsevich M árk  gróf, elnök. Kochmeister F rigyes  báró, Lacxlcó A n ta l, alelnökök. I g a z g a t ó s á g i  t a g o k :  Aehly A do lf. Féld- 
m ann K . G ., t'iydor K á ro ly , dr. Loiseh E d e , ilj. R á d a y  Gedeon gróf, ifj. Schenk A d o lft Strobcnz A la j  s, d r . W tlinev A nta l, Wolken- 

stein-Trosiburg L ip ó t gróf. Vezérigazgató: Schön W ilmos. Vezérigazgató helyettes: F u ch s k á r o ly , igazgató.
A BAJAI főügynökségMICHITSCII ISTVÁN uruál.

Nyomatott Nánay Lajos könyv nyomdájában Baján


