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Az előfize tési pénzek és hirdetési
dijak N&nay Lajos könyvnyomdá
jába küldendők.

H ird etések
a legjutftnyosubban számi Hatnak.

v e g y e s tartalm ú h etilap

Megjeleli m inden vasárnap.

Néhány szó az iparkérdésről.
Ha széttekintiiuk az 1872 -8 2 -ig
terjedő 10 év eredményein az ipartéren,
valóban szomorú képet nyújt az ipar
állapotainkról, és mégis vannak egyének,
tudósok, akik rideg számok, statisztikai
adatokkal igyekszenek a valósággal ellen
kezőt igazolni. — Mintha bizony a fé
nyeket a türelmes és megbizhatlan szá
mok megdönthetuék.
De lássuk az álokoskodókat.
Ezek első sorban a z t mondják,
hogyha az iparosok viszonyát kutatjuk
1870 és 1880-ban akkor a következő
számokat találjuk :
V olt Magyarországban iparos
1870-bftu: 601 497
1880-ban: 726.973
a többlet: 126 478.
És ebből mit következtetnek ?
A zt, hogy az ipar nálunk igenis
fejlődik és az ipartörvény azt meg nem
gátolta.
H a ezek a számok valók (és holmi
napszámosok nincsenek bele értve) akkor
ebben igazuk van, csakhogy az a kér
dés, vájjon Örvendetes jelenség-e az, ha
az 1870-ik évben létezett 601 497 zakképzett iparoshoz 10 év alatt 12.j.000-nél
több xontár csatlakozik, akik az illető
iparághoz annyit értenek mint a hajdú
a harangon léshez.
A számbeli fejlődés, gyarapodás ring
van, de hogy ez en gyarapodás egészséges
fejlődését jelentené iparunknak, azt kereken
tagadásba lehet venni. Ezen számok csak
azt és pedig sajuosau igazolják, hogy
hazánkban nem a szakértő és az ipar
fejlődésnek alapját képező iparosok, ha
nem az „iparllzők" száma szaporodott,
oly iparosoké, akik az ipari nem a fej
lődés utján vezetik tovább és azt nem
tökélyesbitcni igyekszenek, hanem kizsák
mányolás után annak hátat fordítanak.
Oly iparosok száma szaporodott, akik
hevenyészett tőkével a tisztességes ke
vésbé jómódú szakképzett iparost őrült

£ g y o s s z á ni á r a s k r.

coucurrentiával tönkre tették és most álló vállalkozó lépett, aki csak tőkével
azt szipoly ózzák.
zsarolja ki a productiv erőket, a nélkül,
Az elléle iparfejlődésnek aligha le hogy a haladás iránt fogékonysággal hó na,
het igen örülni, mert ez a szédelgés esi
vagy az ipart fejleszteni kívánná, vagyis
rája, a hol azután a fizetett rabszolga oly i p a r ü z ő, aki minél nagy obb
csak gépként dolgozik, nem törődve az haszonra vágyakozik. Így azután az. is
ipar valódi fejlődésével, illetve tökelyes- kiderül, hogy az 50000 önálló szakkép
zett. de elnyomott vállalkozó belépett a
bitésévcl.
71520 alkalmazott egyének közé (ha
De menjünk tovább.
Hogy minő forradalmat idézett elő ugyan nem több) nem is említve azokat,
az ipartéreu ez ipart örvény, azt. a kö kik az iparszabadság életbeléptetése után
minden előfeltétel és termelési tóke nél
vetkező adatok leginkább bizonyítják:
kül önállóságra vágy ódván csakhamar tisza
Volt Magyarországban önálló vál
virágkiüt elhullottak.
lalkozó
1370-ben: 2G8.733
Az egész statisztika tehát a mellett
1880-ban: 321.973
bizonyít, mert a tények által támogat tá
a többlet.: 03.240,
tik, hogy az ipartörvény életbeléptetése
vagyis 10 év alatt, az önálló vállalkozók
óta az iparosok (nem iparüzök) helyzete
száma Magyarországban 53.24Ü-el sza
porodott és ebből egyesek, alapul véve rettenetesen hanyatlott és annyngi hely
zetük nagyrószben nyomorrá változott.
még a következő statisztikai a d a to k a t:
Az. egész, statisztika így a szakértő ipa
Alkalmazva volt Magyarországban rosok számát ki nem tüntetve csak op
1870 ben : 332 774 egyén tikai csalódásra vezet, de meg nem győz,
1880-ban: 404.303
különösen akkor, a midőn az. egyéneket
a többlet teh át: 71.520
csak úgy mint. a számokat az egyik
azt következtetik, miszerint ez egészsé csoportból a másikba helyezzük.
ges állapot és megcáfolja ama balhitet,
Az iparszabadság behozatalával sza
hogy az ipartörvény élei beléptetése óta
porodott ugyan az. önálló iparíizök száma,
sűrűn fordulnak elő a könyelmü letele
ue ezzel szemben azok szakképzettsége is
pedések.
csökkent és az. önálló szakértő iparosok
Ez azonban ismét nem áll, és a
helyzete pedig hatványozottan rosszalló
statisztikai adatokat egyoldaliikig és me
d éit; mert boldog-boldogtalan „saját, k e
reven alkalmazásba vett szakiéi fiák nagy
zére" kezdett dolgozni, akár megvoltak
része a fától nem látja az erdőt és igy
a szükséges előfeltételek akár nem s hogy
téves eredményre jut.
a túlzott verseny sokaknak romlását okozta
lla a felsorolt statisztikai adatok
és számtalan reális és szakképzett iparost
azt bizonyítanák, mikép az 1880-ban
te tt anyagilag tönkre, azt ezen statisz
talált 321.973 önálló vállalkozó és igy
tika meg nem cáfolja
az 53240-el való szaporodás is szakkép
Egyedül csakis az. ipartörvénynek
zett iparosokból áll, akkor a számítás
helyes lenne, inig igy ezen számadatok róható fel ama erkölcsi hanyatlás is, hogy
a
segéd
manapság nem törődik munka
ból az sül ki, hogy az 1870-ben volt
adójával, a tanonc gazdájával, mert mioda268733 önálló és szakképzett önálló vál
lalkozó közül — a tapasztalat által kettó annyira megtanulta az. ipartörvényt,
igazolva — az ipartörvény életbeléptetése miszerint „remeke'és" vagy „felszabadu
óta a nem szakképzett tőkepénzesek örült lás*, de sőt tnnonckodás nélkül is űzheti
versenye folytán legalább is tönkre jutott, az ipar bármely ágát.
a tőke uralma által elnyomatott 50000
És az iparhatóság?! Annak meg
és ezen 50000 helyébe sziutén oly ön vannak kötve kezei és a felmerülő leg

„.. No gazd’ uram e verésért
Vagy od’ adja a lyányát
Vagy, ha nem, hát veszszek meg, ha
Föl nem gyújtom a házát I . .*

No gazd’ u ra in !
Vén hárs alatt rakosgatja
Itózsika a kosarát,
Titkon Feri oilasurran
8 átöleli (lerakat.
llintálgatja az Ölében,
Megcsókolja is a lyányt,
Oda se néz az apjára,
Ki tőink nem messze szánt.
„Kökény szemű kis angyalom
Mondjad! . . ugy-e, hogy szeretsz ? . .
Ha nvin mondod nem engedlek;
. . Addig innét nem mehetsz.*
. Ejnye Feri már meg itt vagy? .
Hisz mondtam, hogy szeretlek! . .
Juj menj innét, meglát apám
8 haj lesz, nagyon (éltelek. . .“
„Eh az apád mit énnekem I . *
V alig, hogy ezt kimondja,
Gazd1 aram, ki Feri tettét
Az ugarból meglátta, —
Ott ter«m és: . , „Kbiigatta
Holngtalan, mi van itt V . .*
H ezen szóra az ostorral
Nyaka kozó jól suhit.
Megfordítja boldogvégit
fis Ferit úgy elrakja.
Hogy az fájós haiugiáha
Utud’ uramnak (ut mondj*:

kéziratok nőm adatnak vissza.

ményt egy szórat czukorral és kegyes pillan
tással édesiti. Csak az est egyetlen órájában
árusitá a „lepénykirálynő'1 süteményeit oly
hallatlan árou, hogy az ember azt hitte volna,
M artonfai László.
ezzel elijesztetnek és neiu csalogattalak
vevői, és hogy más titkos czélt takarna a
lepínyes bódé.
Valóságban rázták is gondolattól üres fe
A csillagjós.
jeiket Brüssel polgárai, és mégis, nem egy
Történeti bcszély. Irta: Mül l or Vonanc z .
szer
pill&utottak ók is át a lepónysütőuöre.
Fordította: Kr á me r Rezs ő.
„Miért nem beszélsz e z e n hajról; ez en
(Folytatás.)
frizuráról?" zokogó egy vézna emberke tár
vA/.on a téren, mely a régi brabanti sához , utm volt luuuMicz év óta Brüssel
hcrczegek palotája elült terül cl, melyben városunkban lakodalom, hogy én ,lan Jausen,
Mi k s a - E m á n u c l lakott, - néhány nap a völegcuynck parókáját ne hajporoztam, a
óta csinos házacska áÜ kerekeken, színházi menyasszonynak haját ne íodoritottam volna.
Ízlésben díszítve, függönyökkel, drapériákkal, Szeretném azt látni, ki az ellenkezőjét mond
koszorúgyertyatarlókkal, és tükrükkel. Nagy hatná, a n n a k ............De ilyen hajat még
csillogó rézlapokon fehér tészták voltak íel- nem érintett fésűm ,............... és e z a fii*
tornyosúlva, és óriás serpenyő előtt egy sura! És csak magam is művész vagyok!"
széken trónolt a lepónysütönö. Az esti vi
„Félre minden bajpor-bojttal!" mormogd
lágítás fényében messzire, csillogott arany fej- a tímár, ki szerencsétlen szeinélyesitője volt
a
múzsának
a tanácsházban rendezett bankett
disze, mialatt csinos kezei kedvesen sülyesztelték el a tésztát a serpenyő mélyébe. Ez alkalmával; „rosszul fogna családapákhoz és
polgárokhoz illeni, egy országos csavargóa „lepénykirálynő".
Addig mig ö serpenyője előtt trónolt, a nőt az utczáu bámulni."
De a lepénykirálynő haja oly szépen
kocsi a felpiperézett urak egész raja által
volt körülvéve, kik alig tudtuk elvárni, hogy volt görbítve és fodoritva, hogy azok két
egymásba
font szivet alakítottak, melyeket
teljes mértékű korona pénzükért szegletes
két nyilacska, testszinü selyemből szőve, tört
táblaalaku könnyű süteményt kapjanak.
De gyönyörű teremtés volt e lepény- át. E hajdisz hegyén lengett egy tollacska,
sütönö. Nem volt az a közönséges hollandi zászlócskához hasonló, minden szellöcsko ál
lepénysütü nö, ki az egész napon keresztül tal mozgatva, A homlokára lehajlótt haja
serczegő serpenyője előtt ül, s minden pa koronát képezett gyöngyökkel és arany csat
rasztnak kopott rézpéuzeért a gyenge süte tal ékesítve. A halánték körül művészies vi-

több esetben alig járh at o) eredménnyel,
mivel a törvény a munkaadót legjobb
esetben is csak kártérítésre utalja. Ez az
egész pedig csak o ly an : A dtál uram esőt,
de nincs köszönet benne.
És o szabadságnak mi lett a vége?
az, hogy az iparososztály ifjú nemzedéke
sokkal kisebb sőt megdöbbentő csekély
arányban lett szakmájában kiképezve, sem
hogy képzctt -égö. által utat törhettek
volna maguknak a tekintélyes polgári ál
lásra ; másrészt pedig önállóságukban a
szomorú anyagi viszonyok arra utalták,
hogy jómódú és munkával ellátott ipar
társaiktól s a hol lehet a közönségtől
— munkát nyerjenek. így azután ezek
som munkások sem pedig önálló iparo
sok nem lóvén, iegtübbnyire a legcsekélyebb
kedvezőtlen eseménynek, betegségnek vagy
munkaszünetelésnek estek áldozatul, s mint
ilyenek nyomorult anyagi existentiáju mun
kásnéppé lévén, a szocialismusnak lettek
zászlóvivőivé.
Nem vagyok a céh rendszernek absolute b a rá tja , de azon nézetnek hódolok,
hogy az iparszabadság kissé nagyon is
korán vagyis oly időben lett életbeléptetve,
a midőn az iparososztály anyagilag nem
volt elég erős és független az iparsza
badság következtében okvetlenül clőállandott helyi concurrentiának s a tőke absorbealú hatalmának ellentállaniA szabad verseny, mely a productiv
tényezők minden oldani értékesítését van
hivatva biztosítani nálunk felidézte „har
cát mindenkinek mindenki ellen és az
iparososztály t önnmá;
ellen uszította,
ami azután egymás között kenyér harezot
szülvén a kevésbé jómódú iparost irgalom
nélkül letiporta, mig a,, iparágat soha
sem tanult tőkepénzest diadalra segítette
a művészet, munka és szorgalom felett,
megalakítván ezzel a nagy tőkének a
kis tőke feletti uralmát.
Az iparszabadság nálunk a munkásés kisiparos körök szociális és anyagi
helyzetét lényegesen megváltoztatta s ed
dig ismeretlen bajok, és visszásságokat
kezd szülni.

rágok indáztak, köztük uefelejt; és százszor
szépke ............
Egy este, még mielőtt megnyitva lett
volna, rongyos kinézésű ember ballagott a
lepéuyes kocsi körül s igen figyelmesen te
kintette. azt meg.
„Ez nincs rendén ezzel a lepénysüLes
sel" szólt magához, „egyik gazember észre
veszi a má s i k a t a r t j a a közmondás. Majd
őrségre küldöm szemeimet."
A függönyök visszahuzattak a kocsi
ablakról, majd ez is felnyittatott és — a
lepénykirály né serpenyője előtt trónolt.
„Julion!" kiáltott a rongyos külsejű
ember.
Minden czeremónia uélkiil a kocsiba
tolta szemtelen arczát.
„Karduyelö te itt?" kaczagott Julion,
„Valóban nem vettem volna zokon, ha udvar
lásodat abban hagytad volna."
„Elhiszem, a nélkül, hogy kétszer mon
danád. De azért mégis itt vagyok".
„Ila lepényt akarsz venni, fordítsd ki
zsebeidet s nézdd meg van-e annyi pén
zed . . . . Azonkívül ritkán mutasd ám ma
gad."
E megszólítás fanyar hangon történt a
kocsi belsejéből. A karduyelö nem látszott
magút ily könnyen lerázni hagyni, arczát
még jobban a kocsiba dugta, melynek végé
ben sötét arczu embert vett észre.
„Holla, Mijnheerl akaróra mondani te
hollandi tésztasűtö, csak nem kell oly ki
csinylő hangon beszélni idegen emberekről,
még mielőtt lángjukat ismernek. Mi közöd

Ez tehát nem szabadság, — hanem
szabadosság. Uzsora az, mely a tisztes
séges munkától rabolja el a kamatot.
M. és V.
Polgár József.

kir. ügyéBZ úr (Szabadkáról) 2 frt, Ilosser
Hermiu úrnő (Szabadkáról) 2 frt, Bartal Jó
zsef úr (Zomborból) 2 frt, ifj, Latinovits Já
Különfélék.
nos úr 2 frt, ltosenberg Mónié úrnő 2 frt,
Bachrach Árminná úrnő 2 frt, Karnis Lipótné
— Dmli'li l.AsíW) lapunk löraunknúrnő 2 Irt, Latiuovits János ügyvéd úr 2 in, társa a budapesti tudomány egyetemen a m.
Boschán Péter úr 2 frt, Pollák L jós úr 2 frt, szó nbaton avattatott fel az összes jog és
Gotlieb Salamon úr 1 50 kr, Scliütz Babctta állumtudomáuyok tudorává.
úrnő 3 ezüst huszas, Keich Ignátz úr 1 frí,
Nyilvános számadás
- - A vörös-kereszt egyleti bál 1883.
Hesser Gyula úr 1 frt, Dr. Dörj Ferencz úr
a magyar szent korona országai vörös-kereszt- 1 frt, Schuetzer Ferencz úr 1 Irt, Dr. Platz február 3-án. Szinte bübájnak lehetne tulaj
egylete bajai fiókja által a fiók-egyleti alap Bonifácz úr 1 irt, Hótbfeld Jakab ür 1 frt, donit a ni azon fényes sikert, melyet a vörös
tőke gyarapítása czéljából rendezett s folyó Blitz Izidor úr 1 frt, Schöutha! Antal úr I frt, kereszt-egylet bajai fiókja által rendezett bál
elért, mert oly nagyszámú és válogatott kö
évi február hó 3-án tombola játékkal egybe Neuwirth Jakab úr 50 kr és Pollák Simon zönség rég találkozott a „Bárány" termének
úr 50 krral.
kötve megtartott tánczvigalora jövedelméről.
parkettjén, mint ez este ; sőt a karzatok
Baján, 1883, februárhó 7.
A tánczvigalom jövedelme belépti je
már 7 órakor
noha a vigalom kezdete
Metkó László,
gyek árában, adományok és felüfizetések8 '/, órára volt kitűzve — annyira megteltek,
b e n .................................. 803 frt 60 kr.
tiókl-gylcti titkár.
hogy némelyek jónak látták a városi mérnök
a tombola játék bevétele
131 frt 85 kr.
urat a karzat hordképessége iránt meginterpclIá Ilii. A ineginterpellált mérnök nyugod
összesen; 935 frt 45 kr
tan mosolygott, és u karzat szilárdsága a
A kiadások összege
240 frt — kr.
Színészet.
tűzpróbát fényesen kiállotta.
Tiszta jövedelem:
605 Irt 40 kr.
A lefolyt héten csak három előadást
A terem minden fényűzés mellőzésével
A fiók-egylet ezen várakozáson felüli rendezhetett az igazgató, minthogy a többi egyszerűen, de nemes Ízléssel volt díszítve;
jövedelmét első sorban Jankovich Aurél főispán
ö Felségeik babérkoszorúzott arczképei, a
napokon
lánczvigalmaknak
volt
kénytelen
ur ö méltóságának köszönheti, ki részint
vörös-kereszt itt-ott alkalmazott jelvénye,
az általa értékesített jegyek árában, részint átengedni a termet.
tükrök és exotikus növények képeztek a kel
felülfizetésekben 180 forintot fizetett be az
Ke d d e n , febr. 6. ismét népelöadást lemes benyomást keltő díszt, melyeknek he
egyleti pénztárba. Kiváló buzgalmat fejtett tartott, és pedig kielégítő sikerrel. Szinte lyes csoportosítása és beosztása a rendezésben
ki továbbá az eredmény sikerének biztosítá került „A hnszárcsiny44összevágó előadásban. íáradhatlan Horváth Gyula huszárfőhadnagy
sára nézve a fiókegyleti választmány és a
tartozik.
S z e r d á n , febr. 7. Völgyi Gyula ren úr érdemeihez
rendező bizottság minden egyes tagja, és
Kezdetben szórványosan, úgy 9 óra kö
meleg érdeklődést tanusitvtt a vörös kereszt dezői jutalmául színre került „A 119. számú rül azoubau már sűrű csoportokban érkeztek
egylet emberbaráti magasztos czélja iránt fegyencz és a nihilisták Oroszországban44. a vendégek, egy félórával később érkezett
városunk lelkes közönsége mellett legnagyobb Nibilismus azaz semmi az egész! A belbe meg a lady patronesse, kit a rendezőség a
része azoknak is, kik a választmány kijelö csét ugyan biába keressük abban, mert azt bejáratnál sorfaiat képezve fogadott és kinek
lése folytán a vidékről meghiva lettek.
a terembe lépésekor a zene ráhúzta az elő
Köszönettel tartozik még a fiókegylet ott fel nem leljük. Két alakról kel] megem csárdást.
Baja város tekintetes hatóságának a táncz lékeznünk. a kik megmentették a darabból
A társaság minden osztálya képviselve
vigalom színhelyéül szolgált terem díjmentes a megmenthetőt. Völgyi Györgyné Alexandra volt a bálban, és a megjelent hölgyek szép
átengedéséért, s az egylet mindazon párt szerepében ős Dorabay, a íegyencz. — Mé ségük és díszes öltözékük által egyaránt
fogóinak, kik adományaikkal és felülfizetéseik- lyen átérzet játékuk, finom alakításuk (és tűntek ki. A vidékről is számosau vettek
kel a fiókegylet pénztárát gyarapítani ke
nem a darab szövegi szépsége) megragadd részt a [mulatságon, Schmausz bácsmegyei
gyesek voltak.
alispán, Gombos zentai polgármester, számos
a közönséget, és ez nem is volt hálátlan előkelő katonatiszt és a megyei gentry több
A jövedelemhez adományok, s illetőleg
irányukban, többszörösen tapsold meg őket képviselője.
felülfizetésekkel járultak:
nyílt jelenéseikben. A többi szereplők is
Az egész vigalmat rendkívüli jó kedv
Jankovich Aurél főispán úr 50 frt, Lajellemezte, a táncz Íáradhatlan kitartással
tinovits János kir. tanácsos úr 40 frt, ifj. igyekeztek jelentéktelen üres szerepeikből fo'yt egész éjjel, melyet félórára a tombola
Perczel Miklós úr 24 frt, Latinovits Gábor valamit csinálni. Közönség csekély számmal. játék szakitott meg. A souper-csárdésnak
országgyűlési képviselő úr 20 frt, Dr. IvánoCs ü t ö r t ö k ö n , febr. 8. adatott Bene- alig akart vége szakadni, aunyiszor rnegujvits Pál úr 15 frt, Bajsai Dr. Vojnits Pista dixnek egy mulatságos vigjátéka „A ki rázták azt a lelkes fiatalok, kiknek tüzes
űr (Szabadkáról) 11 frt, Teleszky István or csapott diákok" ; sietünk kijelenteni, hogy és igazi magyaros jó kedvvel lejlett tá.iczászággyűlési képviselő úr (Bpestról) 10 frt,
ban a nézőknek nagy köre nem győzött
Városy Károly úr, (Zomborból) 10 frt, Matko- az előadás igen érdekes volt. A tegnapi est eléggé gyönyörködni. Nem csoda, ha ilyen
vits Lajos szolgabiró úr (Zentárói) 10 frt, hősei ma sem engedték át helyüket. Völgyi széies jó kedv mellett a közönség nem igen
Gál Péter úr 10 frt, Pilaszanovits Antal úr Györgyné (Conradin) és Bombay (Remhold) akart oszladozni, és bizony több volt 5 órá10 frt, Weidinger Salamon úr 10 frt, Spitzer voltak ma is a győztesek. Előbbi igen biven ná’, mikor a legkitaróbbuk is elhagyták a
Benő úr 10 ft, Olay Lajos úr 9 ft, Latinovits ecseteié a sentimeutalis úrnőt, utóbbi pedig termet, hol oly igen kellemesen telt el az
Vincze úr 9 frt, Szutrély Lipót úr 6 frt
50 kr, Schmausz Endre alispán úr (Zombor eleinte mint könnyelmű uracs muJaltató, éjszaka . . .
— F ényes estély volt f. hó 4-én dr.
ból) 6 frt, Sándor Béla főispán úr (Zombor később mint komoly jellemez férfi rokonból) 5 frt, Faragó Ödön úr (Bpestról) 5 frt, szeuvri! inditá a közönséget. A közönség ma Ivánovics Pál úr vendégszerető házánál, melyet
úgy
a
házigazda, miut leáuya, a háziasszonyi
Antunovits Máté úr (Szabadkáról) 5 frt, Dr. is élénk tapsokban nyilvánító megelégedését.
t i s z t e t t e l j e s í t ő A n n a kisasz
Antunovits József úr (Szabadkáról) 5 frt, Dr.
Emma (Kövyoé) ügyesen jelenítő a regényes- szony figyelmes és előzékeny modora a leg
Weisz N. úr (Szabadkáról) 5 frt, Br. Orczi
Szerafin főhadnagy úr (Szabadkáról) 5 frt, séget kedvelő, epedö szerelmes leánykát; kedélyesebbé varázsoltak. A vendégek részére
Mihályi őrnagy úr (Szabadkáról) 5 frt, Tal- Hedvig (PálfiDé) sikerült alakja a tapasztalat kot teremben volt terítve, és a dúsan meg
lián Andor hadnagy úr (Szabadkáról) 5 frt, lan leánykának, kinél nagyon is elkeltek rakott asztalok a legkényesebb injencz vá
Hirsch Mihály úr (Szabadkáról) 5 frt, Drescher Emmának praktikus tanácsai. Ferenczy tisz- gyait is kielégíthettek, A zenét Dankóék
Ede polgármester úr 5 frt, Túry Mátyás teletgerjesztö igazságügyi tanácsos volt; Ró- szolgáltatták, még pedig oly bravourrul, mely
ért teljes elismerés illeti meg okét. J á rla is
ügyész úr 5 frt, Dr. Nikolsburger Károly úr
5 frt, Túry József úr 5 frt, Scherer Antal zsáné (Ulrika) Szabó (a gaboakereskedó) a fiatalság a csárdást oly hévvel, hogy balban
úr 5 frt, Dorner Bódog úr 5 frt, Paukovics szokott ottbouiassággal mozogtak *, ók is a sem lehet különben látni. Az estélyen jelen
volt J a u k o v i c l i A u r é l f ő i s p á n ,
Ernő úr 5 frt, Michitsch István úr 3 frt 50 többiekkel együtt vig kedclybangulatban tar
Schmausz Endre, Bácsmegye népszerű aliskr, Birkáss Lajos úr (Szabadkáról,) 3 frt, N. ták a csekély számú közönséget.
páija, Gombos Gábor, Zenta városának tö
N. (Kalocsáról) 3 frt, Iluuyady Antal úr
rekvő fiatal polgármestere, a vörös-kereszt3 frt, Obláth Lazámé úrnő 3 frt, Sátor Jenő
egylet báljára de érkezett megyei fiatal
ság, gr. Chorimszky Miklós máítai lovag,
br. Baumgarten Pál liuszárszúzados Pacsérneked ahoz, ha én Julionnal beszélek. Nem egy fúrót a kocsi falába, azután a nyilasra rói, Scultéty László és ueje Zomborból, a
Leiybeliek közül: Joanovics Anna k. a., a
miattad jöttem ide. Én Brüssel város köve tette szemeit.
házigazda szép és kedves húga, Latinovits
zetén állok, s ha arczom nem tetszik neked
„Csak fordulna egyezer", mormogd mér Katicza k. a.. Császár Ferencz nejével és
jobban, mint a tied nekem, menj a kocsiddal
gesen, miután már hosszabb ideig nézett a leányával, Cserba Ferencz nejével, Latinovfis Lázár nejével és leányával, dr. Ladányi
egy faluval tovább. Megértettél, Mijnheer? nyíláson keresztül.
Mór nejével, Paukovics Ernő nejével él leá
------ beszélj érthetően.41
E pillanatban tolakodott egy ezüst pa- nyával, Pilaszanovits Antal nejével, Kadány
A kardnyelő oly hangosan beszélt, hogy
Gyuláné
leányával, Szutrély Lipót nejével
szomántos kék livvées ember a lepénysütőaz emberek az úton megálltak. Hogy lecsenhöz, s fontos arcz,czal goromba hangon kért és leányával, Beréuyi apát-plébános, Szeuczy
desitse, a lepéuyes pénzdarabot dobott fe
fogy mii. igazgató, a helyben állomásozó ;isz„egy fél tuczat lepényt Ausztria herczege tikar nagyobb része és a házi gazda több
léje :
királyi fenségének. “
ismerőse és baiátja. A ritka szép estély
„Vedd ezt, mert Julion ismerőse vagy,
„Miért oly sürgős egyszerre Mijnheer- csak reggel 7 ó rakor ért véget.
de a jövőben kerüld kocsimat ötven lóhosz** Dr. Haj uuld Lajos bíboros érse
nek“ anakodott & kardnyelő figyelmesen a
nyira."
künk az egyházi zene előmozdítására 6000 ft.
Csendesen tette el a kapott pénzt a nyíláson át tekintve. „Reszket, mint a rósz alapítványt tett, melynek kamataiból egy
lelkiismeret.44
zeneszeti ösztöndíjra pályázat vau hirdetve,
komédiás, s a jószivüvel mondá; „Se baj
„Holla! mit akar ezekkel a porokkal? f. é. május 15- határidővel. Pályázhat miuJulion tu miközben arczát a kocsi nyílásából
deii magyarországi, ki az cgyk zenében jeles
Oly
rejtve
keveri
a
tésztába.
Remeg
egész
elvonta.
eb-menetelt lett.
„Szerencsedobás volt ez*4, —- nevetett testében, aiomt az adag tésztái. Jubonnak
‘tC A „b ajai Ifjusági-egylef“ üi&zes
nyújtja.
Vedd
e
z
t
,
mondja,
a
heiczegm-k
gyönyörködve magában, miután kissé távo
is kényelmesen herendi zug új helyiségeinek
labb megábapodott s a pénzdarabot elővette •egjeu va-niui finomabb".
iiM. pdy.-s megnyitása unuam valószínűség
volt. „Ragyogó koronatallér . . . a vacsorá
Még mindig nézett a kartftiyrtó a likoi. >/ ... mar jövő szombaton történd-, Ez
ról gondoskodva volna . . . . Mégis vau kt resztül, Hiúig csak a lepényeik megsült k
nmbói az - gy -i iiHiigv. rs. ny é uncz*
Azutan elfordulva kerdé m agául: „Mics-.i
bökkenője ennek a lepénysütésoek . . . .
,‘ b. kapcho-t fe.OlVasá»l-« htéiyt FeUdeZ.
Hm, b m ! e hollandi pimasz mérges tekin porok voltak azok ? . . Talán frno'n fü .■./.• r
ii. meieK-s tor.Habó rtesÜIÜUk s;ke
De miért keverte azt oly titokban be.e. 1»<mj i . az ,y . in k oly R.izr. Uiűkod -k i megtetét l á t t m már valahol............hol, mi
kor ? . . . És az a hang4*. Néhány pillanatig J ulion semmit se vett. észre ? . , . .Hm, hm ! ny un, K.kin k nfve már m.iga elég gaiuutiu
gondolkozni látszott.. „A hóhér vigye el*1, Mi közöd van neked aboz, te k-.idír,>•••<>. Ke
öj. tói lenyes s-aereiv ügy erkölcsi mint
folytatá magában „rósz emlékező tehetségem ress inkább valamit csaholó gyomrod szá
<<n
i. hiiiietbeii. — Úgy halljuk lesz
mára . . . Megyek a zöld béka korcwiii rov
van. De látni akarom!“
czimbaiom, iilmko, éuek, felolvasás esetleg
néhoz.
Bár
csúnya
a
v«én,
több
unni
csúnya,
Számos zsebeiben keresgélni kezdett b
sztovi-lat is.
miután az egyikben valamit talált volna a de Urüczombja fogbagymával csábítóan finom
s_s A helybeli ip a r tá rsu la t helyi
kocsi hátulsó oldalához sompolygott. Sötét és kellemesen illutozó.
ségen aprd 24-eu — a választmány határo
volt már. A vásárlók és nézők a kocsi má
Sietve vette útját az alsóváros felé.
zata folytán — a bodog-téri Micbitsch-féle
sik oldalához tolakodtak a nyitott ablakhoz.
házba (sarok, jelenleg Scbmidt-féle üzlet)
(Folyt, iov.y
Észrevétleuül s igen ügyes kézzel bocsájtott
helyezi át.
(,

f Bodnár G u szfár volt borsód! lelkész
G Őrzben. hova üdülést ment keresendő, el
hunyt. Béke hamvaira!
— T óth Kálmán szo b rára Zcmpléumegye területéi) 23 frt 17 kr folyt he,
mely összeget a nevezett megye alispánja
a városnak már meg is küldötte.
Bács-Bodrogh megyeközpontjában
4 s a szolgabiróságokhoz 1 I összesen li
közigazgatási gyakornok fogván kineveztél ni,
az ezen új állomásokra refloctáiók f. é. fobruár 15-ig nyújtsák be Sándor Béla főispán
úrnál, okmányokkal felszerelt folyamodva
nyaikat.
ü Ju falo m játék . Kedden, folyó hó
13 án F e r e n c z y Béla jutalmául adatik :
„líarmincz év egy kártyás életéből.44 Színmű
4 felvonásban. — Ajánljak a jutalinazandót
a n. é. közönség szives pártfogásába.
* Baja város tö rv ényhatósági b iz o tt
sága f. hó 15-én d. u. 3 órakor közgyűlést
tart. melynek tárgyai: A belügymiuisteriuiu
rendeleté a prostitutionális szabályrendel.-t
jóváhagyása tárgyában. 2. Polgármester j.leütése 1883 ik éyi január haváról. 3. Taná
csi javaslat a kocsiút és gyalogjárda készítést!
sorrendjének megállapítása tárgyában. 4. Az
1882. évi 40—48. t. ez., úgy az 1883. 1 - 3
t. ez. kihirdetése. 5. Sárosmegye átirata a
kivándorlás megakadályozása tárgyában inté
zett felterjesztésének pártolása iránt. 6. Hód
mezővásárhely város megkeresése a buko
vinai magyarok betelepítése tárgyában inté
zett felterjesztésének támogatása iránt. 7.
Tanácsi jelentés, hogy Szutrély Lipót bizott
sági tag úr választott tagsági jogát óhajtja
gyakorolui. 8. Schwalm József ur felobbezése
a tanács 14125/1882. sz. végzése ellen. 9. A
belügyniimsterium rendeleté az árvaszéki pót
szabályrendelet jóváhagyása tárgyában. 10 .
Földmivelési minister rendelete a házalást
tiltó szabályrendelet jóváhagyása tárgyában.
11. Buyer Mihály és társainak kérelme a
borregale és borlogyasztási adó kezelése es
beszedésének egyesítése, tárgyában 12. A
téglaégetési jog haszonbérbe adásának jóvá
hagyása.
l,jm ó d i mérgezés. — Kiss Maris
kupuszinai lakósuö, iiogy megunt férjétől meg
meneküljön, egy barátuéja tanácsára férjenők meg szárított s összetöri kígyó fejet adott
be páliukaba, midőn az eredmény csuk gyen 
gébb mérvű hányásban bizonyult, ismet- it
tanács folytán vagy 20 kr áru légy papírt
áztatott vízbe, s az ekkéut nyert folyadékot
borba keverte s szerencsétlen férjével meg
itatta, ki — midőn e jelen sorokat Írjuk, —
élethalál között vajúdik. — Úgy a gonosz
tanácsadó, mint az elvetemedett asszony el
fogattak. — A tanácsadó a vizsgálat sorain
beismerte, hogy Ö is hasonlót akart tenni
urával, az ereméuyt azonban máson akarta
észlelni, s ha az sikerre vezeteudetl, fogta
volna férjét hason módon láb alól elleiini.
LJ m agterm elö-telep. Bizonyára ér
dekelni fogja a t. gazdaközönséget, hogy
Mauthner Ödön országszerte ismert budapesti
magkert-skcdő cég egy 12ÜÜ holdas gazdasá
gon újabb magtermelő-telepet létesített s
ezáltal ismét szaporította ama tényezők szá
mát, a melyeknek baszuálata és folytou
szemmeltartása által e cégnek oly kiváló
módon sikerül vevőinek igényeit kielégíteni
s ezek körét úgy az országban miut a hazán
kívül, miudjobbun terjeszteni. Alkulmuuk volt
a nevezett magkereskedö cég 1883. évi ép
most megjelent dustartalmu föárjegyzékct
megtekinteni s mondhatjuk, hogy e ritka
szakavatottsággal szerkesztett árjegyzék át
olvasásánál bizonyára mindenki ama meg
győződésre jut, hogy egy valóbau elsőrangú
és a mezőgazdaság jelen s mindinkább fejlődő
viszonyainak teljesen megfelelő magkeieskedéssel állunk szemben, mely épjnseggel nem
szorul dicséretre. Az említett díszes főárjegyzéket érintett cég kiváuatra bárkinek
szívesen megküldi.
A „K épes C saládi Lapok11 18.
száma — Mehner Vilmos kiadásában — igen
változatos tartalommal jelent meg. Ara egy
füzetnek 15 kr.
•fg I1J. N'agel Ottó kiadásában Buda
pesten megjelent az „Ö u ü g y v é d“ 18 ik
füzete. Ára 30 kr.

*+

t A lo lj 6 évi január 26-től iebr. 7-ig helyben
e l h a l t a k j e g y z t L e, név, családi-állapot, állás,
foglalkozás, kor, vallás, hálálok, (kórnem) szerint,
városrész- és utc/.ánként f e l t ü n t e t v e : bckrindt Pál
könitlvesuck ép sz. Vittnian Teréziának János n gy.
2 helos, r. k. inh. veloszlll. gyengeségben, Istvánul,
k’hérlo-u.; Scbáier llelm i. bujádon, szolgálónak tiela
r. gy. (törvénytelen) 4'/, é. r. k. mh. lüdölobbau,
belv. litkus-u.; Czingl i ’uuliua hajadon, szaaatsuéuak Józsei n gj. (törvi nytelen) a é . r. k. uih.
agjkányalobbau, I tvánui. elelnut-u.; Atiasztazievita
Tódor, özvegy habsUtü, 71 c. g. a. e i .1 iuh. béleizmóiiásban, Jozselv. Moriau-u.; bök vatz András
napszamot-nak es sz. Yuko ity Mariának Hlatyus u.
gy. 1 e. r. k. uib. vórheuyben, szallasv. kúlvana-u.;
Oyuikity Sándor napszao osuak és sz. Yukovay Anusztiziuiittk Józsei n. gy. 07, é. r. k. mb. vőrűeuybeu,
szallasv. pásztor-u ; Molnár János inolnámak es sz.

CsaplároBAntóniánakJános u. gyermeke 6'/, é. i k.

mb. vorbeiiyben Szent-Jauus uioinái-u.j tvetovity
Jozset gabnabajiónak es sz. Wemdl hrzsébetuek
Józsei u gy. 3 hónapos, r. k. mb, ránggoicsokocu,
belváros ltokus-u.; harlburger Albert gabnaketeskcdöDik özvegye: sz. bchlovák Józéla Ül é. bener
vall. mh. Orbánczban, Jozselv. Flíniaii-u. , bzirubak
f erencz téglásnak és sz. .vyitrai Kuuili nuk i t-rt-ucz
n gy. 1'/, e. r. k. mb. tUdőiobban, Isvanm bzentOyürgy-u.; Knobloch Józsei, házas, kerogytó, b> c.
r k. luk. aggkórban, liokusv. kispalák u ; Hosnyak
Mihály nupszaniusnak é: sz Jaszeuovity Katalinnak
István u. gy. li'/, é. r. k. mb. vorbeuyben, szailaav.

páhítor-u; Czlgler Pál Ii&lásznak és s*. llenczo Juli
annának Erzsébetit n. gy 3 hónapos, r. k. nih.
ránggörcsökben, bomokv. Rzoromlei-u ; Rubinét/ And
rás, nőt, kőtnives 28 6. r. k. nih. gümőkórlmn Istvánra,
új {.soron; Reisz Adolf szatócsnak fa bz. Kohu
Franciskának Sándor u gy. 1 é. bíbor vall nih.
vörhenyben, Józsefv. virág-u.; Otta János mészáros
nak ír sz. Kovács Teréziának Gyula n. gy. 2 é. r.
k. mk. ránggörcsökben, Józsefv. sin-u.; Gyuiáknvits
Péter csizmadiának és sz. l*app Teréziának Mária
n. gy. 8 hónapos, r. k. nih. ránggürcsóklion, Rékusv.
kórház-u. ; Horváth János molnárnak és sz. Szonleiter Magdolnának Jánosu.gy.ö é. r. k. mii. vörhcnylien,
Istvánra. hangász-n.; Szalui Károly napszámosnak és
sz. Vörös Erzsébetnek Mária n gy. 7 é r. k. mii.
agyhártyalobban, szállasv. darázs-u.; Fischer Frigyes
kőművesnek és sz. Polák Annának Gizella n. gy. 1
é. r. k. mii. ránggöresökbou, helv. paiti-u.; Kuhatov
Antal szőrszálaiunk és sz. Brocska Laurának Antal
n. gy. 12 n. r. k mii. veleszület. gyongeséglim,
bomokv. fö-u. ; Oliertlik .Sándor molnárnak és sz.
Szedi Teréziának Mária n. «v. (I hetes, r. k. mii.
gyermekaszályban, Józselv. Flóriánra; Kratzl József
lakatosnak özvegye: sz. Wagner Anna, ifi é. r. k.
tnh. aggkórban, líokttsv. retek-u.; Scliueidor János
czipésznek, és sz. Scbneider Borbálának Lajos n.
gy. 4'/, é. r. k. tnh. vizkórban, Józsefv. újvilúg-u.:
Járműik József molnárnak özvegye: Nas/.in Éva K.i
é. r. k. nih. aggkórban, belv. kéményseprő m; Km ponaity Miklós kocsis-szolgának és sz. Árvay Rozáli
ának Lajos n. gy. 3 hetes, r. k. uh. ránggöreaökben,
hatnokv. tulipán-u.; Pupák Lujos csizmadiának és
sz. Töroky Máriának Lajos u. gy. lü hónapos, r. k.
tnh. vörhenyben, belv. kismészárszék-n. ; Zsunity
József képárusnak <s sz. Czurnity Franeziskának
Sándor n. gy. 9 hónapos, r. k. nih. ránggörcsökben,
hoiaokv. holló-u. ; Iványos János napszámosné sz.
Csekity Zsuzsanna 54 é helvét vall. nih. méhrákhan,
a városi kórházban; Fischcr Márkus/ házalónak és
sz. Rockc üstéin Rozáliának Adolf n. gy. fi hetes,
héber vall. mh. ránggörcsökben, Jószclv. pesti-úton ;
Hetkovits Pál molnárnak és sz. Ktirtössy Katalinnak
Rozália n. gy. 17 hónapos, r. k. mh. tUdőlobhau
vörheuy után, Józsefv. Flórian-u.; Penovácz Péter
napszámosnak és sz. Lyublánovits Máriának Péter
n. gy. <! é. r. k. mh. torokgyíkban,homokv 3nyul-u. ;
Fttlöp Pál napszámosnak és sz. Rajai Klárának
Györgf u. gy. 3'/. é. r. k. mh. tfidőlőbbau, vörheuy
után ; Kobloch József kertésznek özvegye : szülőt.
Arnold Terézia, 65 é. r. k. mh. vizkórban, kiscsávoly
szegedi-utón; Pukl Fcrencz molnárnak özvegye : sz.
Kesztler Erzsébet, 58 6. r. k. mii. tüdövészhen,
belv. Tóth Kálmán-ti.; Kovács Fenne/ csizmadiának
neje: sz. Rergmun Ida, 47 é. r. k. tnb tüdövészhen,
Józsefv. Flórián-u.; Schuler János halásznak és sz.
Kayzer Erzsébetnek János n. gy. 1'/, é. r. k. mii.
ránggörcsökben, Józselv. Veronika-u.. Gáspár Józsel napszámosnak özvegye : sz. Hereczky Rozália
1*7 é. r. k. mh. tüdövészhen, katouav. gyalog-u.;
Heckenslioll'er Ferencz üvegesnek és sz. Mnlacliofszky
Márinnak Nándor n. gy. 7 é. r, k. mh. vörhenyben,
belv. nyerges-u. ; Penovácz Péter napszámosnak és
sz. Lyublánovity Máriának Mária n. gy. 9'/, é. r
k. mh. vörhenyben, homokv. 3 nyúl-u.; Ott János
molnárnak és sz. Szegfű Máriának János n. gy
2V, é. r. k. mh. vörhenyben, Rzent-János niolnár-u.;
Taub József kőművesnek és sz. Vörös Erzsébetnek
Pál u. gy. 3 é. r. k. mh vörhenyben, Józselv.
csillag-tt.; Kollár Mátyás napszámosnak és sz. Haplukovits Annának Maria u. gy. 1'/, é. r. k mh.
vörhenyben, homokv. holló-u.; Gyminovity Mihály
kocsis-szolgának és sz. Vargity Teréziának Antal u.
gy. 3 V, c. r. k. mh. ránggörcsökben, bomokv. szőllő-ii ;
bulöp Pál napszámosnak és sz. Rajay Klárának
Ádáiu n. gy. 1'/, é. r. k. mh. tüdőlobban, Istvánul,
hangász-u.; Már ily András napszámosnak és sz.
Peágity Annának István n. gy. 3 hónapos, r. k. mh.
ránggörcsökben, hemokv. tavnsz-u.; Csere Teiézia
hajadi n szolgáló, 24 é. r. k. mh. gümőkórban, a
városi kórházban; Szinger Manó házalónak és sz.
Rockcnstein Annának Berta n. gy. 1 hetes héber
vall. tnb. veleszület gyengeségben, Józsefv. toház-u ;
Czitra János napszámosnak és sz. Gulyás Krz‘éhei
nek Brigitta u. gy. 15 é r. k. mh. vörlicnybeii,
katonai, farkas-u.; Balogh Pál napszámosnak és sz.
Papp Kataliuuak Pál n. gy. 2 ó. r. k. mh. tüdőlobban, katouav. uagyvásartéren.

® F eléb redt a koporsóban. A kö
vetkező eset uagyon jelieaui az orosz bürok
ratizmust. Huniamban bizonyos Tichanow nevű
városi Írnok Syivester uapjau ki Ilonéi többet
ivott es öntudatlan állapotban rogyott össze ;
tente egészen megmerevedett, úgy hogy holtuak hitték. Nehogy az ünuepeken keresztül
feküdjék a ravatalon, meg az nap eltemette
a popa, ámbár homlokán hideg verejték gyön
gyözött. Utáua való nap Tichanow sírjából
a sírások tompa kiáltást hallottak a told
alól. ltogtón a pópához futottak, hogy a ki
ásatást megengedje. A pópa azonban csak a
rendőrség beleegyezésével állt ra. A rendőr
ség ismét a kerületi főpapra hivatkozott és
csak a sírásók sürgető kérésére engedte meg
u rendúrfőuök a kiásatást. A tetem borzasz
tóan nézett k i ; Tichanow kétségbeesésében
összetördelte ujjait, kezeit összeharapdálta,
haját kitépte, mellét összeszaggatta s egészen
megfordulva feküdt a koporsóban. Arczkilejezese a kétségbeesés iszonyú jeleit hordta
magán.
— T elepítések. A pénzügyminiszter
Kula vidéken levő kamara javakból -17Gb
holdnyi leguugyobb részbeu vizmeules es jó
termonddet jelölt ki települök szamara ak
ként, hogy e területen kél 500- - 500 házból
álló község letesillessék. E két község közül
az egyik katliolikus a másik protestáns
telepitveuyesekból alakítandó. Egy beltelek
ara IUO írtra tetetett s a kuisóseg egy-egy
holdja 240 Irton lesz örök utón megvehető
s mindkét mgatiau ara lészletekom törleszthuto. Az ingatlanok azonbau csak oly telepüiokuek adatnak ei, k.k Kimuiutjiik, hogy
a házépítéshez s bciubázáshoz nzükseges lö
kével s a kellő vetőmaggal rendelkeznek.
— É rtesítés. A nagy-kanizsai kisded
nevelő egyesület jólekonyczelú sorsjegy cinoK
húzása 1882. évi deczember 31-etOi a uugymeltóságú m. kir. pénzügyimül ztinumuak
1882. évi deczember 22 en 75,567 sz. alatt
kelt magas rendeletével 1883. evt jultus i-sö
napjara halasztuiott, mely napon a húzás viszszavouhutlauul s okvetlen meglörieneiul. Az
elhalasztás indoka az, hogy ti kibocniuoit
sorsjegyeknek csak egy ötödet sikerült éttekesiteni, e mellett 20 ezer darab sorsjegy
nél töbo volt a közönségnél kint, mélyért
sem az élték nem küldetett be, sem a sors
jegyek vissza nem érbuztek s így a kitűzőt}
jótékony czél kiváut mérvbeu nem cretvéu

el, bizonyára a minden pzép-, jó- és nemesért
lelkesülő érdekeltek szives beleegyezéssel ve
szik tudomásul s a czélt továbbra is kegyes
pártfogásban részesítik. Mire nézve hazafias
bizalom m ii tiszteletteljesen felkérem mind
azokat, kiknél még sorsjegyek vannak, hogy
azt értékesíti ni mielőbb kegyeskedjenek. Újabb
megrendelések köszönettel vétetnek s posta
fordultával eszközöltetnek. A húzásnak 1883.
évi julius 1 so napjára történt elhalasztásá
val sem a tervezetben, sem egyébb intézke
désben változás nem történt. A nyeremény
tárgyak Milhofcr n. kanizsai ékszerész testvér
uraknál van elhelyezve s mindenkor megte
kinthetők. Továbbá minden értesülés a nagy
kanizsai kisdetlnevelő-egyesület nádor-utezai
óvoda-épületében levő irodában nyerhető, hová
a levelezések is bérmentve intózendök. NagyKanizsa, 1882. deczember 31 -én. Hazafias
tisztelettel a sorsjátékot rendező bizottság
nevében : Somssich Lőrinc/., bizottsági elnök
és pénztárook.

Közgazdaság.
A burgonya.
Ha a burgonya tenyésztés történeti fej
lődését e században tekintjük, úgy fökép két
jellemző momentumra akaduuk, melyek annak
hanyatlását s előmenetelét ismertetik. —
Ezen század kezdetén és egészben a harmiuczas évekig Németországban miudig jó egész
séges termés volt, 2U 0 mázsáig holdanként,
a faj csekély választéka mellett. — Most
Németországban mindenhol csekély termés
jobban vagy kevésbé romlott gyümölcsösei,
alig 80 mázsa holdanként, igen nagy faj vá
lasztékkal, tapasztalat szerint több mint 8O0
faj.
Ezen természetellenes helyzetnek meg
kell változni, minthogy a magból nyert ezen
nagy mennyisége a fajoknak tagadhatatlanul
a termés csökkenésére s a betegségek kifej
lődése es elharapodzására vezet.
Uj fajoknak magból folytonos előállítása
által ezen oly biztosan termő gyümölcs egé
szen bizonytalanná tétetett. — Hogy úgy
Németország, valamint más országok gazda
sági viszouyai is érezhetően érintettek a ter
mések ily csökkenése által azt uiiuduyájau
tudjuk. — A tudomány legelözékenyebb
áldozatkészsége egyesült tehát a gyakorlati
gazdaság értelmiségével, hogy a rossz bur
gonya termésekből eredő bajoknak elejét
vegye. — És a javulás lényegesen be is állott
mar. — Nem értük még ugyan egészen el a
teljesen jó termés czélját, de elfogjuk érni,
ba a kezdett utón haladva, a múltnak tapasz
talatait a burgonya tenyésztés elősegítésére
felhasználjuk.
E tekintetben a porosz kir. orsz. gazd.
egyesület egyedül áll. —■ Számos kísérletei
a burgonya természete és fejlődési történe
tének, lényegesen elősegitették, hogy lassaulassan ismét a természetes állapotba vissza
jussunk.
A burgonya betegségnek elharapózása
óta leginkább azon fajok terjedtek es tenyész
tettek, melyek korábbi érejök és kfiejlődésiik
által megelőzik azt, hogy a levél és gumó
betegségnek beállta éltöknek véget vessen.
— A segédeszközök között, melyek a bur
gonya termés emelésére szolgálnak, első
helyen áll a talaj alkalmas fekvése és minő
ségének megfelelő faj választása, melynél fökép
az anyagumók minőségére kell leginkább
ügyelni.
A termesztést illetve, ezt mindig s
minden körülmények között, rendes alakú
auyagumókkal kellene tenni ; annál is inkább,
minthogy a csira első fejlődésének erélye
döntő befolyással van a termés emelésére. —
Az úgynevezett vetőmagnak azért is már
Ősszel, a termés után mindjárt ki kell vá
lasztatni, s szétterjesztve, lehetőleg enyhe hő
mérsékletnél kiteleltetni, mi által a kora
kicsirázás inegelőztetik.
11a megvizsgáljuk a csiraszemek meg
oszlását a burgouyáu, úgy találjuk, hogy a
gumó egyik végen mindig van egy csira szem,
mely a többinél nehány voualnyival előbbre
áll. — Ezen végzár vagy vegzöhajtasoknak
a sikeres burgotiya tenyésztésre a legnagyobb
befolyásuk van. minthogy ezek azok, melyek
a burgonya termesztésnél az első gumókat
adjuk és leghamarabb teljes érettségre ju t
tatják.— Ám ha a vetőmag rakáson s oly
körülmények között teleltetik ki, mely ezen
lontos c&uaszeue k veszélyeztetésével s meg
rongálásával jár úgy kövelkezésköp a ter
mesnek csekélyebbnek kell lenni, a minthogy
ez már rzáintaiunszor tupusztaltalott is.
A korai burgonya lajok között még
mindig a hoszukás veseforma faj dívik, mely
kévés csira szemmel s szappan ízzel bír. —
A termelő leludatáuak kell lenni, joob .ajokát nevelni, melyek kerekded tormával, ko
rábbi érés mellett, nagyobb keméuyitő tar
talommal birjanaa. — Az előbbi kerekded
íajuuk is mind jobb izüek, mint ti hoszuak
es u csauszénak nagyobb mennyiségben a
termésre is több biztosítékot nyújtanak. —
Jelenleg a C i r c a s s i e n nevű faj az, mely sze
rencsés kísérletek által oly fokára a terme
lésnek emellett, hogy a ícgfiuomabb asztali
burgonyának bizonyult, miért is kivuuatoa
lenne unnak — miután hazánk éghajlata és
talajmineségéhez kitünően alkalmazkodik,
minél szelesebb körben leendő elterjedése.
Közli:
D r. D . L .

Üzleti tudósítás.
Baján, 1883 február 7-én.
R ó z a .........................
9.30
Rab................................
.
5.80
Zab
....................
Á r p a .........................
Rozs..............................
5.20
K ö l e s .........................
.
5 35
Kukoricza.....................
Az arak 100 kilogr. után.
Félidős szerkesztő;

Főuiuukatárs:

Cserlui Ferenc, dr. ücvlcli László.

Hirdolósek.
A főutezán tulajdono
mat képező 330-ik számú
húz Szent-György naptól
fogva több évre bérbe ki
adó, esetleg szabadkézből
eladó. Bővebb tudósítást
nyerhetni a tulajdonosnál.
Belestem Mátyás.
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Árveréni hirdetmény!
A bajai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság részóról S ír n i J ó z s e f
vaskuti lakos mint végrebajtatónak, T e r n n y lie n e d e k , szintéit vaskuti lakos
végrehajtást szenvedő ellen 200 írt és
járulékai iránt folytatott végrehajtási ügyé
ben nevezett végrehajtást szenvedőnek
a vaskuti 1210 számú tjkvbeu fog
lalt egyedüli nevén álló A. f alatti 1 — 3
r. sz. o. é. 660 írt 50 krra becsült költ
ségekre a végrehajtási árverés ezennel
elrendeltetik, és annak a Vaskút községi
házánál leendő m egtartására határnapul

1 8 8 3 . évi itp r il h ó 2 5 -ik n a p j á 
n a k d é lu tá n i 3 ó r á j a kitüzetik, mely
alkalommal a jelzett ingatlanok a kiki
áltási áron alul is eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becs.'r.
Árverezni kívánók tartoznak az ingül ián
becsárának 10 százalékát készpénzbeu
vagy óvadékképes papírban a kiküldött
kezéhez letenni.
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi
hatóság.
Baján, 1883. évi január hó 25 én.
R ácz,
kir. járásbiró.

V é g á ta d á s.
Különféle hangjegyek, u.
m operák, operettek, nyitá
nyok, könnyű és nehéz salondarabok, classikai müvek
és tánezdarahok, valamint
zongora- és hegedű-iskolák,
nemkülönben gyakorlati da
rabok lel nron, — továbbá:
imakönyvek, és más uj és
ódon könyvek, irodai- és le
vél-papírok , Írószerek stb.

tetemesen l e s z á l l í t o t t
áron kaphatók
SALAMON S.
könyv-, mü- és
papir-kereskedésébeu B a ja it.

Meghívás,

A bajai kölcsönös segélyző-egylet
igazgató-íanácsa folyó hó 21-én tartott
ülésének határozata szerint az alapsza
bályok 25. §-a értelmében az ez évi

rendes közgyűlést
1 8 8 3 . f e b r u á r h ó lS - ik á r u tűzvén
ki, m elyre az egylet tagjai oly hozzá
adással h ivatnak meg, hogy a jelzet
napon délután 2 '/., órakor a „N em zeti
szálloda“ nagytermében m egjelenni szit
veskedjenek.
E b alk alom ra a k ö v etk ező napirend
á lla p ita tik m e g ;
1. A z igazgatóság és a felügyelőbizottságnak a lefolyt évről szóló ü g y
kezelés iránti jelentése.
2. A z igazgató tanács és a fe lü 
gyelő-bizottság által m egbírált mérleg
beterjesztése, és az igazgató-tanács és a
felügyelő bizottságnak szám adási fel
mentvénye.
3. A z 1878-ik évtársulat cégleszá
moló 6 tagból álló bizottm ány m egvá
lasztása.
4. Öt kilépő igazgató-tanácsi és
hat póttag megválasztása.
6. h á r o m felügyelő-bizottsági és
három póttag megválasztása.
ti. A közgyűlési jegyzőkönyv hite
lesítő bizottság megválasztása.
B a já n , 1883. ja n u á rh ó 22-én.

A z ig azg ató ság .
J E G Y Z E T . A mérleg es a lefolyt üz»
let*évrfíl szóló igazgatói jelentés, ú g y
szintén az egyleti tagok betűrendes névsora
az üzletrészek kitüntetésévelnyolcz na p p a l
a közgyűlés m egtartása előtt egyletünk
helyiségében átvehető,

A szenvedő emberiség
boldoffitására.
A m á j,

a

g y o m o r ,
és

a
a

bél
v e sé k

köztudomás szerint természetes
tisztitói a testnek. Ha e szervek
rendesen működnek, úgy az ember
egészséges; zavarok okoznak
számos és gy ak ran borzasztó
szenvedéseket.
Dugulások, puffadások, étvágyta
lanság, főfájás, gyomor-, bél-, májés epe-bajok, vértolulás, szédülés,
sárgaság, aranyér, köszvéng és csúz,
bőrbetegség és vesebajok
úgy mindennemű testfájdalmak ke
letkeznek az által, ha az elválasz
tást megkövetelő anyagok a test
ben, vagy méreganyag a vérben
maradnak, a helyett, hogy íennemlitett szervek által elvezettettek
volna.

A z e g y ed Ali g y ó g y s z e r ,
mely egyszersmind a szervek mű
ködésére hat, és ezek normális te
vékenységét gyorsan előidézi, a
betegséget gyökerében tám adja
meg s g y ó g y ítja: a világhírűvé
vált és mindenütt a legnagyobb
eredménynycl használt
BRANDT RICHARD-féle

schweiczi labdacsok.
Egyedül ezek seg íten ek , és
százezrek köszönik ezek h asz
n álatú n ak egészségük h ely re
állítá sá t. Minek tehát szenvedé
seket eltűrni és minden gyötrelmeketérezni, melyek oly könnyen
komolyabb betegségeket, miknek
jelenléte szomorú és nyomorúlt
alakokhoz vezet — okozhatnak:
midőn az ember oly okirányos,
kényelmes és olcsó módon segíthet,
és nagyobb bajoknak útját állhat ja.
Ezért ne mulassza el senki, ki
e betegségek bármelyikében szen
ved, még ideje korán a Brandt Richard-léle schweczi labdacsokhoz
folyamodni, melyek mindig segíte
nek. és ezt csak egyszeri kísérlet
is rö g tö n igazolja.
Be ügyeljünk a rra , hogy va
lódi B randt B ichard-féle sveici
lab d acso k at kapiunk, mivel esak
ezek segítenek. Ezek bádogdobo
zokba vannak csomagolva, melyek
a schweiczi feliér keresztet veres
mezőben s Brandt Richard névalá
írását viselő etiquettel vannak el
látva.
j
A Brandt Richard-féle schweic,
labdacsok — egy doboz 70 kr, m.
5 hétre elég, úgy, hogy a napi szük^
séglet I —3 krba kerül — valamin
használati utasítása, s nagyszámú
orvosi vélemény a legtöbb gyógy
szertárban kaphatók.
B uján knpható tieig er Károly
gyógyszertárában.

•Nánsy Jifljob küoyvnyoűKl^jáL'íin JJf.jáii.

