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Egész évre . . . ő fit — kr.
Fél „ . . .  2 frt 50 kr.
Negyed „ . . 1 fit 25 kr.
Tanítóknak egy évre 3 frt — kr.
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Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
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Kéziratok nem adatnak vissza.

A eveten ügyünk.
Népek, nemzetek jóléte egyenes arány, 

bau áll azok műveltségi állapotával.
Az általános műveltség emelése, az 

észlcbetség fejlesztése első sorban törek
vése minden modern államnak, sőt mint 
napjainkban is tapasztaljuk, a műveltség 
magasabb fokán álló nemzetek nemcsak 
saját hónuk halárain beiül emelik a czi- 
vilisatiot, hanem magasabb szempontból, 
szomszédjaik határán túl, az ismert vi
lágrész legtávolibb helyeire is elhatolnak, 
gyakran a lelkesültek élete árán is tért 
foglalnak, honnan az emberi műveltség 
magvát iparkodnak elvetni.

Már az ókorban egyik-másik nem
zetnél nagy fejlettséget ismerjük a művelt
ségnek, inig kesébb a tolyionos népván
dorlás rombadömüite a müveit nemzetek 
egy részét, uj uéptajok cousolidálása uj 
műveltségi irányt kezdeti meg.

Európa nyugati részében hazát al
kotott egyes népek leghamarabb nyertek 
nyugalmat, inig annak keleti lakói a 
folytonos önvédelem, majd belső harezok 
hatása alatt állvdn, a tudományos fej
lődéstől visszamaradtak.

A folytonos küzdelem kiváló pél
dáját látjuk évszázadokon keresztül ho
nunkban, oly küzdelemét, melynek czélja 
nem csupán a haza megmentése, hanem 
a keresztény nyugat megvédése is volt.

Nagyon természetes, hogy a folyto
nos küzdelem időt sem hagyott arra, 
miszerint nemzetünk a tudomáuynyal foly
ton haladhasson.

Ezt mi önérzetesen ismertük be 
mindig, akkor is, midőn a vérünk árán 
megmentett nyűgöt barbároknak is ne
vezett.

A  magyar népben rejlő nagymérvű 
természeti jeles adomány, a beállott nyu
galmas időben rohamos gyorsasággal ipar-

Szeretem az <m1ch anyáin . . .
Szeretem az étien anyám, szeretem,
Hiszen neki köszönhetem életein.
Szeretem a kükényszemd babámat,
De még jobban édes magyar hazámat.

Ezt az édes hazái hogyne szeretném,
Mikor anyám magyarnak s/ült. tudom éu.
Az is leszek, magya r leszek, fogadom 1
Ezt a nevet soha in<égném tagadom.

Nem chak szóval, le ttel is megmutatnám,
llogy mennyire szeri•tem óii szép hazáin ;
I.esz még illő, mikor meg iis mutatóin,
Hogy t:rtte, ha kell, éltem is od'adom.

(Jász-Ladány.)

L a k o s  G yu la

Blanka esküvője,
Elbeszélés. —

Irta: DREISZIUER KÁLMÁN.
(A „Unja1* etcdeli tárczaja.)

(Vége)
A történtek után négy napra Rózsa- 

falvárói JS/.irtloki Káioly lübb barátja rán- 
dult át hozza. Alizaikról azonban a szokott 
vigság helyett levertség és bánat volt ol- 
viishutó, mi lel is tűnt Szirtfokiuak és nem 
ja késett indító okát kérdezni emez álla
potoknak, azon reményben, hogy Uhuikéról 
újabb becsmérlő adatokat fog hallani.

Nagyon tévedt, mert a becsmérlés he
lyett egész másként nyilatkoztak, előadlak, 
mikép a napokban núlok volt Kermteaay 
Árpád és kérte őket, hogy erősítenék meg 
néki abbeli állításait, melyek Blanka comp- 
loimniUálását c/étozzák, mert úgymond:

kodott az elmai adottságot pótolni, s alig 
pár évtized alatt a müveit külfölddel 
megállotta a versenyt.

Az általános nemzeti műveltség meg
teremtése czéljából hozatott be a köte
les iskoláztatás, törvény alkottatott, mely
nek üdvös hasznát országszerte láijuir.

A statistikai adatok igazolják, mi
szerint a uépnevelés ügy hatalmasan fej
lődött, habár itt-ott példáját is látjuk 
auuak, hogy a törvény szigorúan vég
rehajtást nem nyervén, a köteles isko
láztatás ülői sokan elvonják gyermekeiket.

Nálunk elenyésző csekély szám ta
núskodik arról, hogy polgártársaink ipar
kodnak gyermekeiket iskoláztatni, azon
ban az iskolai értesítő még is szomorú 
adatot tá rt fel, s ez az iskolai mulasztás.

H ajthatlan eiélylyel végrehajtani a 
törvény rendeletéit, elodázhatlan köteles
sége az iskolaszéknek, úgy a városi 
hatóságnak.

Nem szabad tűrni, hogy az iskola
kötelezett gyermekek százakra menő fél
napokat mulasszanak el, mert ez az volna, 
mintha iskolába sem járnának.

A néptanítóknak első sorban kö
telességük, hogy 8 napról 8 napra ad
ják be kimutatásaikat a mulasztókról, 
s ha a hatóság az iskolai év elején szi
gorúan bünteti meg a mulasztók szüleit, 
előre láthatólag rend következik be, s 
nagy szolgálatot tesznek a nemzeti mű
veltségnek.

Arija Isten, hogy jövő évben az 
iskolai értesítő tegyen tanúságot hala
dásunkul.

E g y  ta n ü g y  barát.

Az aranka-irtás.
Tekintettel ama károkra, melyeket 

a luczerna, iólier és egyéb herefélékben 
az azokban levő aranka (kosz) nevű élösdi 
növény okoz,

„Károly szülőitől lettem kikiildve, hogy bármi 
mórion is adatokul gyüjtliessek arra, hogy 
Károly házasságát megsemmisítsem.4'

Szirtfoki szoborként ineredt meg e 
nyilatkozatra s alig érthető bangón ezeket 
monda barátainak :

— Tehát akkor én alaptalanul tettem 
azon borzasztó vádat, a melynek kíséretében 
jegygyűrűmet visszaküldtom Blankának.

— Tudjuk. Ep azért jöttünk, felvilágosí
tandó a valóról; mert azt nemcsak te, de 
mi is mindannyian tudjuk, hogy Blanka becsü
lete, erkölcse nem áruezikk, jelleme, erénye 
nem közpréda. Azért leiette lesújtó volt 
nekünk azon vád, melyet te ellene emeltél, 
— válaszoló egyik jóbarát.

— Azt tuondá Aladár : késő éjig mu
lattatok nála, egyedül ment veletek szia- 
liázlm, onnan a vendéglőbe, hol bortól be
váltén szállította lakására, és ott levetkőz
tette és lefektette. Nemde barátim ez olyan 
vád, mely elég alappal bir arra, hogy ily 
nőtől még idejekorán meneküljek, — vi- 
szonzá Károly.

— Szegény Blanka azóta élethalál közt 
lebeg; atyja, anya az örüléshez áll közel, 
» az egész város lázas izgatottságban 
várja a történteket, -  azt azonban őszintén 
megmondhatjuk, hogy átulún el vagy ítélve 
tettedért.

— De mikor jó, kedves barátom hozta 
e hírt, akkor nem volt okom kétkedni benne, 
válaszolt Szirtfoki.

Condold meg mit tettél. Egy nő 
becsületét tőnkre tetted, egy család jó hírne
vét megsemmisítetted, (iondold meg jól a 
dolgot, s magad is elítéled tettedet; mert 
nem ma, már év óla isineredés hallottad jo 
hírnevét. Kere.-/tessy nem is látta Blankát j

tekintettel arra, hogy az ezen élös
di növény által megtámadott hcrefélék 
magvai közé az aranka mag is keveredik, 
és ez utón a baj mind nagyobb mérték
ben terjesztetik,

tekintettel arra, hogy a nevezett 
élösdi növény magvai a megtámadott 
hereíöldekröl szél által és egyéb utón 
más, még egészséges herevetésekre is á t
vitelnek, és c szerint azokra nézve is 
kártékonyak, kik akár egészséges here
mag alkalmazása, akár az aranka folyto
nos irtása által azt vetéseikről távol 
tartani igyekeznek,

szükségesnek ismerem, hogy a gaz- 
daközönség az arankának kiirtása iránt 
lehetőleg hatályosan figyelmeztessék és 
pedig a fentél intett, indokok mellett a 
a tör vény ható ág által a következőkre 
hivassék föl :

Minden gazda é3 község hasson oda, 
illetőleg saját földjein intézkedjék az iránt, 
hogy az aranka a szántóföldeken, lege
lőkön, réteken, utszélekcn, árokpartokon, 
vasúti és egyéb töltéseken a tulajdonosok, 
illetőleg a bérlők vagy haszonélvezők 
által kiirtassék, kiváltképen erkölcsi köte
lességévé teendő ez azon gazdáknak, kik 
luczeruát vagy lóhert magnak és eladásra 
termelnek, miután ezek, ha a magot 
arankás területen termelik, araukamaggal 
vegyes lólicr- vagy luezernamagot nyer
nek, s ezzel tudva károsítják a vevőket.

Az araukairtás módjai többfélék, s 
ezekre nézve a szakértők által ajánlott 
liatályosb eljárásokat tájékozás végett 
következőkben közlöm :

Az arankától meglepett, növényeket, 
még mielőtt az aranka virágzásnak indult 
volna, ki kell kapálni vagy ásni, és a 
gyökérnek felső részével együtt kiásott 
vagy kikapált növényeket a rajta lévő 
élősdivcl egyetemben ell kell égetni, ezen 
czélra szalmát kell odahordani, a mit,

állításai aljas rágalom szüleményei valúnak 
melyek tételét szülőid forczirozták.

— Csakugyan tévedtem; de mivel te 
hetem jóvá eme borzasztó hibámat? Apámat vi
gyem a szégyenpadra; magamat tegyem nevetsé
gessé ? Mit tegyek ? Tanácsoljatok valamit. 
Képtelen vagyok már helyesen gondolkozni 
is, mert azon tudat, hogy alaptalanul vádol
tam egy szeplőtlen jellemű, erényü és becsű 
leiii nőt, kit én az imádásig szeretek, — megöl, 
ha öt szenvedni látom : monda Károly resz
kető hangon.

Alig végzé be. szavait, az ajtó felnyílt, 
s azon Szirtlöki Kázmér, egy 15—50 éves
nek látszó alak, Károly édes atyja lépett be, 
és az üdvözlés után, a tárgyhoz tért, és a 
következőket monda:

— Fiatal barátim, én az önók beszél
getését kihallgattam, s tudom, miért jöttek. 
Bevallom önöknek, Keresztcssyt én béreltem 
illetve kértem fel, hogy tegyen meg mindent, 
mi a házasságot meg semmisítheti. Ő csak 
arra kért, hogy Károly székién) kulcsait jut
tassam kezeihez; megtettem, s o néhány 
perez múlva egy u é v j u g y g y e l  t é r t  
v i s s za ,  mit Károly iratai között talált, — 
s azt uiondá, ez lesz a legerősebb fegyver. 
Elment Rózsafáivára, s onnan visszajövet 
adta elő Károlynak az állítólag történteket, 
kinek arról, hogy Keresztessy előbb, mielőtt 
vele ezt közölte volna, már itt volt nálunk, 
tudomása nem volt. Eu Keresztes)’ elbeszé
léséről, s annak hatásáról, magától Keresz- 
tcssytől nyertem tudomást. A vétkes én va
gyok, mert azt hiszem, a menyasszony becsü
lete nem l'évhet meg nemesi becsületemmel, 
azonban most latom, hogy önök, unut ér
dektelenek, a család becsületét megmentendő, 
eljöttek a valódi tényállás feltárására, a mi
ből látom, hogy a uö méltó arra, hogy

hogy tartósabban égjen, czélszerii petró
leummal megucdvesiteui. A  kiégett terü
let egy idó múlva, ha meggyőződtünk 
már, hogy az aranka teljesen elpusztult, 
újból bevethető herével.

A talált arankafoltok, ha épen kez
dődnek s még csupán egy vagy uéháuy 
arankaszál találtatik, azonnal lesarlózan- 
dók s a foltocska talaja is felkapálaudó, 
s az ily módon kitakarított folt közepére 
arankával együtt levágot zöld növényzet 
kis halüiocskába összerakandó s jól 
megtaposandó, s itt hagyható a teljes 
clrothadásig, vagy a levágás után a 
növényzet azonnal zsákba rakatva eltávo- 
littatik. A támadt s kitakarított foltokat 
utóbb folyton szemmel tartjuk, s ha a 
folt szélén arankaindák mutatkoznának, 
az irtást és eltakarítást folytatjuk.

Jelentékenyebb foltokon az irtási 
eljárás a aövetkző lehet. Az arankale- 
pett foltokon a növényzet lehetőleg alant 
lekaszáltatik, biztosság kedvéért egy ka
szavágással tovább vágathatunk, mint a  
meddig az aranka indáját ta láltuk ; ekkor 
a levágott arankás zöld takarmányt szal
mával vagy egy araszos rétegben behint
jük az egész arankalepett folton, s a 
szalmát meggyujtváu — a folt felszínén 
levő növényzetet elégetjük. Égetés után 
a foltot felásatjuk vagy jól felkaphatjuk , 
s a felásott vagy a felkapált foltot újra 
behintjük szalmával s felégetjük. Az ége
tés után néhány napra a foltot átgereb- 
lyéztetvén, jó maggal bevetjük.

Hol az aranka csak szórványosan 
csekély kiterjedésű foltokban előfordul, 
ott kiirtása legczélszerűbben következő 
módon történik.

Az arankás folt minél előbb, de 
okvetlenül a virágzás beállta előtt, éles 
kaszával, még jobban sarlóval, a mennyire 
csak lehet alacsonyan, azaz közvetlenül 
a föld színe felett levágatik és pedig

gyermekem neje legyen. Ez okból, itt önök 
előtt, kijelentem, hogy most én követelem, 
hogy Károly Blankát nőül vegye, mert csakis 
ily nő méltó nevemnek viselésére. Egyet 
azonban kérek, érdekemben mindemül hallgas
sanak.

Az összes jelenvoltak összenéztek az 
öreg Szirtfoki eme nyilatkozatára, s látni 
lehetett arczukról, hogy kimondhatlan öröm 
tölti be valójukat az eredmény felett. Szirt- 
toki Károly remegő hangon köszönte meg 
atyjának jó indulatát úgymond : „Elébbi 
törekvését kimenti utóbbi nyilatkozata.0

Másnap az összes jelenvoltak, díszes 
logatokra ülve elindultak Uózsafalvára, hogy 
megtartsák Szirtfoki Károly egybekelését.

A szülök egész utón gyermekük he
lyes választását dicsérték és l'elettéb örvend
tek, hogy Blankát mint menyüket nemsokára 
üdvözölhetik.

Rózsafa!vára érve az egész menet Blau- 
kuék lakása előtt állott meg, hol a házban 
azonban szomorú jelenetnek voltuk szemta
núi. Blanka haldoklóit. A pap ott ült ágya 
mellett és vigasztalta.

Szirtfokiék beléptekor és különösen 
Károly felismerésekor, Blanka felemelkedett 
ágyából és gyenge hangon monda :

Károly, szerelmed vértanúja im itt 
haldoklik.

Természetesen e nyilatkozat megindí
totta az összes jelenvoltakat, Az apa kisirt 
szemekkel mutatott helyet vcudégeiuek, kik 
ii)ombau előadták a dolgok állását, s azt, 
hogy mint lettek félrevezetve.

Károly fájdalmasauzokogott, hogy meny- 
országat, boldogságát, életét és mindenét itt 
látta küzdeni a halállal. Egy gondolata Iá-* 
madt, s uzt nyomban végre is hajtotta.

— t u  Blankát mindenné! jobban szere-*



oly kiterjedésbe!), hogy egyetlen egy aran
kával ellepett takarmányszál se marad
jon kaszálatlanul vissza; a lekaszált arnn- 
kás takarmány gondosan Összegereblyé
zendő és kosárban vagy lepedőben óva
tosan az útra, illetőleg a kocsihoz vi
endő -  vigyázva, hogy belőle egy 
szálacska sem hnllajtassék el. Erre a 
kikaszált foltot egy legalább 30 cm. 
vastag szalmái étcggel borítjuk, melyet 
elégetünk. Értékes luczeruásoknál a ki
égetett foltokat felkapáltatjuk és íirau- 
kamentes luczernamaggal bevetjük és meg
gereblyézzük.

Hogy intézkedésünknek biztos sikere 
legyen, nagyon tanácsos az aranka irtá
sával egy bizonyos egyént, kerülőt meg
bízni és neki szigorúan meghagyni, hogy 
minden arankától tót azonnal égessen ki.

llol az aranka auuyira elharapód
zott, hogy fenti eljárás, költség szem
pontjából alkalmazható nem volna, ott 
az aranka-kosz terjedése némileg az aran
ka-foltok gyakori és alacsony megkaszál- 
tatása és gondos meggereblyézése által 
gátolható meg.

Felhívom a törvényhatóságot, hogy 
a gazdaközüuséget ezek iránt a lehető 
tág mértékben figyelmeztetvén, e részben 
te tt intézkedéséről ide mielőbb jelentést 
tegyen.

K elt Budapestet), 1883. évi juni- 
uslió 16-én.

Gróf Széchényi P ál, s. k.

A ferde neveiét áldozatai.
ív.

„A jo fa, jó gyümölcsöt terem.*
Ágnes asszonynak nagyon egyszerű, 

közönséges története van. l)e  hogy is 
lehet ilyen egyszerű asszonynak valami 
regényes története? Nem lehet. Egyszer 
azt mondták nekem, hogy : minden em
bernek olyan a története, a milyen az 
élete, — én meg hozzá teszem azt, hogy : 
minden embernek olyan az élete, amilyen 
a nevelése. Tehát amilyen nevelése van 
az embernek, olyan története is van. 
Ha a nevelés jó, akkor az élet is szép; 
ha pedig az rósz, akkor az élet is olyan 
szomorú, mint a milyen épen Águes 
as6zouvuuké.

Ágnes asszonyunknak élete pedig 
nagyon, de nagyon szomorú. És miért ? . . .  
Mert a szegény is rosszul le tt nevelve.

He hát miből áll a története ? . .  . 
Abból, hogy ivott gyermekségétől fogva 
egész halála napjáig. Ez ugyan magába 
véve még nem baj, mert hisz az ember
nek, hogy élhessen, ép oly szüksége van

tem, — kezdé akadozva — akarom, hogy 
a sírig egymáséi legyünk, s tartsuk meg 
az egybekelést.

Eme határozata általános helyesléssel 
találkozván, az ott jelenlevő pap nyomban 
el is végezte az esketési szertartást, mely 
idő alatt Blanka is teljesen öntudatánál 
Játszott lenni, s csak midőn ez utolsó szókat: 
„Isten engem úgy segélyjen" — raondá, sze
mei hirtelen megüvegesedtek, arcza halott 
halvány lón, s hátrahany&tiott. Szirtfoki 
felemelte őt karjára és szólt hozzá, de már 
leieletet nem nyert, mert Blanka már ki- 
szenvedett.

Leírhat lan fájdalmat keltett ez u jelen
levőkben, okául egyhangúlag Keresztessyt 
mondván. Szil-t okiakat csak az vigasztalta, 
hogy Blauka mint neje illetve menyük halt meg.

Impozáns temetésén óriási néptötneg 
volt jelen s kevés szem volt, melyben a rész
vét és fájdalom könyc lel ne villámlott 
volna . . . .

Mintegy félév múlva a temetőőr Blanka 
Birján egy alakot talált elterülve. Keltette) 
szólt hozzá, de az nem mozdult,s midőn végre 
belátta a temetöőr, hogy itt egy bolttal van 
do'gn, a hatósághoz sietett az eseményt be
jelenteni. A kiküldöttek a halottban Szirtíoky 
Károlyt ismerték fel, kinek, mint u bonczo- 
lásnál kitűnt, szive hasadt meg — a fájda
lomtól.

Ugyanazon napon Kercsztessy Árpád 
öngyilkossága zavará ineg a kedélyeket; azon
ban ennek végét a ne mez is büntetésének 
vették, s tüntetőleg, temetésén, ismerőse 
közül senki sem jelent meg, mig ellenben 
Szirifoki temetésén tengernyi néptömeg volt 
jelen.

Most már együtt vannak oda főn, hol 
« íu«m utár fájdalom és bánat, svat lábalom.

van az ivásra. mint épen áz evésre. 
Csakhogy uótnely ember iszik négyért, 
s a pár garas amit arcza verejtékével 
keres, egynek is kevés, — és Águes 
asszonyunk épen ezek közé tartozott.

De ó nemcsak négy helyett ivott, 
hanem egy ötödikért is kellett, és ez 
volt a : bubúnat.

A bubúnat, ez az örökköu örökké 
szomjas szörny nála is befészkelte magár. 
He nem csoda! . . . mert ott, ahol 
olyan rendetlen pazar az életműd, mint 
épen Ágnes asszonyunknál volt, o tt iga- 
záu nem csoda hu az uyitott ajtón hí
vatlanul bejön, melyet elejénte észre 
sem lehet venni, de később olyan nagygyá 
nő, hogy nem lehet vele bírni, mert 
amilyen mértékben nő az, oly arányban 
fokozódik a szomj is, — és ezeu örök
kön örökké tartó szómj okozta Ágnes 
asszonyunk szomorú életét.

Hogyan? . . . H át úgy, hogy a 
nagy szomjúság következtében Ágnes asz- 
szonyunk már mindenét clitta, de azért 
a bubánatútól nem tudott megszabadulni, 
sut ez még naponkint nagyobbodott, s 
midőn már egészen uagy lett, akkor ki
nyújtotta száraz mutató ujját, — és 
megmutatta Ágnes asszonynak a bűn 
útját.

Azt mondja az írás, bőgj ; a ju 
fa, jó gyllmölcsöt terem, a/.az a jó, be
csületes életű szülő, szerencsés életű em
bert nevel. És ez annyira igaz, mert ha 
Ágnes asszonyunk édes anyja józanabb és 
becsületesebb életet élt volna, mint a mi
lyent élt, — úgy az ö lelke a sok rossz 
példák láttára nem lett volna annyira 
megmételyezve. Mert : „a példa vonz" — 
mondja a tapasztalat. Es Ágnes asszo
nyunkat ama sok rossz példa, melyet any
jától látott tonzotta a sülyedő posványra.

He mit tett édes anyja ? . . . Hej 
az sok bűnt követett el I Oh hányszor, 
de hányszor történt meg az, hogy Ágnes 
asszonyunk, még mint kis gyermek, ta 
núja volt annak, mikor az anyja az ud
varukba tévedt libákat a saját óljába 
tereié, — még mikor esteli hazajövete
lekor úgy suttyómba tyúkot vett elő kö
ténye a ól, a melyet úgy, amint a jóma
darak szoktak tenni : tiz ujjal, meg egy 
fogással szerzett. Vagy amikor a legszebb 
körtével, almával kedveskedett Ágnes asz- 
szouyunknak, holott jól tudta a gyermek 
leány, hogy nekik sem gyümölcsöskert
jük, sem rávalú pénzük nincs.

És eme kárhoztató tolvajságok mind, 
mind mélyen de nagyon mélyen vésődtek 
Ágnes asszonyunk leikébe, úgy, hogy 
mikor nagy lett, hűen utánozta a példá
kat, de még jóval felül is múlta.

A zt talán nem is szükséges mon
danom, hogy, Águes asszonyunk anyja a 
lopás mestersége mellett, még az ivást 
is értette, de különösen a pálinkát sze
rette. És az együgyű asszony azt hitte, 
hogy amint Ó szereti, olyan jól esik a 
leányának is, és ezen szempontból korán 
hozzá szoktatta az iváshoz. Hogy ez mily 
meggondolatlan tette volt, azt a szives 
olvasóim könnyen elképzelhetik maguknak.

Tudjuk azt jól, hogy a pálinka oly 
veszedelmes ital, hogy mentol többet 
iszunk h'-lóle, annál jobban kívánjuk azt 
meg és igy történt meg az, hogy Ágnes 
asszonyunk annyira rcszketővé vált a pá
linka után.

Mondom, mindenét a pálinkára köl
tötte, s ha férje nem volt otthon, akkor a 
csirkék, ludak, liszt, borsó, kender, tej, 
vaj, tojás stb, mindent mindent titkon 
oda hurczolt a zsidó korcsinárosnak egy- 
kis büdös pálinkáért, amit aztán ügy 
lopva pinezében vagy pláne istállóban 
rejtegette.

így lassanként Ágnes asszonyunk 
mindene odamasirozott a zsidóhoz, és mi
kor már semmiesem volt, akkor eszébe
jutott édesanyja mestersége, hogy hogyan 
tudott o peuznélkül, tyúkhoz, libához jutni. 
6  is úgy tett.

Ami t  szeme meglátott, azt a tiz 
körme érintetlenül nem hagyta — és el
vitte a zsidóhoz. A zsidóban pedig bí
zott, nem árulta el őt soha.

így sülyedett Ágnes asszonyunk nap- 
ról-napra. Sokszor bánkódott és búsult 
a rossz tettein, mert úgy hébc-lióba fur
dalta a lelkiismerete, hogy mindenét -  
még férjét is tönkre tette, másodszor 
azért, hogy nem volt mit innia, és har
madszor azéit, mivel részegsége miatt

kenyérkeresetétől — ahol alkalmazva volt 
— megfosztatott.

Istenem ! - gondoltam sokszor — 
milyen szerencsétlen a/. Ágnes asszony, 
k it a szülő-anya bűnei vitték balútjára. 
Észrevettem egy szer, hogy mint borult a 
szegény nő az utcza szögletére hol két
ségbeesett zokogásban tört ki. Siratta 
szomorú életét. Bántotta, nyugtalanította 
ama sok átok, melyet a nyomor szerzett 
meg lelkének.

Nem auuyira a folytonos szoreucsél- 
lenség tette őt bússá, hanem ama fájdal
mas tapasztalat, hogy a nagy világon, 
annyi millió ember közt, nincsen számá
ra hely.

A sors egész súlya ült lelkén.
A kehely egyszer sziuültig tölt meg, 

és a végső csepp férje öngyilkossága volt, 
mit neje erkölcstelen éh te okozott — és 
ennek kikeliett csordulnia.

Eltántorgott inégcgyszer és utoljára 
a páliukásbóltba és o tt — halált ivott

Az erdők komoly fái olt nyújtják ki 
ágaikat az égfelé a/, esti homályban a 
merre Ágnes asszonyunk bizonytalan lé
pésekkel halad. Halad, halad és kiszemel 
egyet, melyre Ágnes asszonyunk gond- és 
szégyenteljes életét felakasztja . . . .

Most már vége a szenvedésének és 
az élet kapuja be van téve. Ágnes asz- 
szonyunk megvált az élettől.

Ijj. J ung Ferenci.

Tekintetes szerkesztő ur I
Engedje meg, hogy becses lapja t. Ol

vasóit egy oly dolog lefolyásáról értesíthes
sem, mely városunknak ugyancsak szellemi 
emelésére szolgál.

F. évjul. 11 és 12-kén tartatott meg 
a műveltsége és kitűnő képzettségéről üdvö
zölt Nitscbuer Janka kisasszony nyilvános- 
sági joggal fölruházott magán leány-iskolá
jában a zárvizsgálat.

Az izzasztó hőség daczára szépszámú 
tekintélyes hallgatóság jelent meg és hall
gatta kitartó türelemmel végig a törvény 
állal előirt különféle tantárgyakból az adott 
leleteteket.

Az ügyes, báior feleletek igazolák, hogy 
az iskolai tantárgyak jól és alaposan dolgoz
tatlak föl és azok oly szükséges és hasznos 
körbe foglalva adattuk elő, un-lynek a tanu
lók nem csak a jelenben, hanem a jövőben 
is mindenkor hasznát vehetik.

Helyes és alapos feleleteket hallottunk 
az olvasásokon (francziu, német, magyaron) 
kívül a földrajz, töiténet, terményrajz, ter
mészettan, íranczianyelv, számtan stb. reál- 
tárgyból. — A midennapi tanfolyamon kívül 
cső nagyobb tanulók minden jelenvolinak tel
jes megelégedésére szolgálúlug feleltek a ke
reskedelmi számtanból is.

Meglepő volt tapasztalni, hogy néhány 
alig pár év óta ezen tanodába járó tiszta 
magyar lanuló a német és viszont más ajkú 
tauuló a magyar nyelvet mily szép sikerrel 
volt képes elsajátítani.

A megtekintés végett kiállított rajz- 
mintákon kívül kiváló és kitüntető általános 
elismerésben részesült a sok és sokféle szebb- 
uél-szebb kézimunka, miket a leánykák az 
év folyama alatt, méhszo egálommal egymás
sal mintegy versenyezve készítenek cl.

Az elismerés és megelég (lést a távozók 
kézszoritás közt nyilvániták ki.*

Melegen ajánljuk ezen 10 év óta elis
meréssel fennálló intézetet az érdekelt szü
lők szives figyelmébe.

Jelen voltak.
* Óit vázoljak a szépképzcttüegti iute/.ct ve- 

zórlőnfit.

Különfélék.
— Jiuikovicli Aurél főispán ur ő 

méltósága I. ho 11.-én érkezett vissza váro
sunkba, ulduiiiti kirándulásából

Törvényhatósági közgyűlés tarlu- 
tik ma délelőtt II órakor, melynek tárgyúi: 
Ovremlszabályok él. tbelept-. lése a ( bóléra el
len ; az istvánuiegyci iskola építés.

ü f  K endőreIlenes, a közegészségre 
is káros halusu, hogy a zöldfautczátói a kis 
vásártérre vezető utcza itt-otl egy lubnyi 
büzhödl pocsolyával van telve. Undor fogja 
el az embert, ha útja keresztül visz arra, s 
csodálatos, hogy annyi felszóllitás daczára 
sem tett kitis/.togatva. Igaz ugyan, hogy a 
házakból kifolyó víz okozója a tisztútalun- 
sagnak, de vegre is egy oly városban, hol 
járdákat építenek, s hol villanyvilágítást 
akarnak bi hozni, ily állapotot megtűrni m m 
lehet, nem szabad. Úgy halljuk, hogy ez 
ügyben in törpe, la tio adatik be a közgyűléshez.

% Egyházi zene. Állaga Uézu és Mű
tősek Amul zeneművészek a városi plébánia 
templomban ma tartandó nugymisén zenélni 
fognak, mire u zeneertó, müveit közönség 
figyelmét felhívjuk.

* Szerencsétlenség. Csütörtökön »s- 
tefelé a poBVónyo tóba egy liu, horgázás 
Közoen beesett, honnan azonban csakhamar 
Üteg élve mentetett ki-

f  Halálozás. L c s e d i c z k y  Károly 
Vaskút község érdemdús fiatal kántora, kit 
városunkban is a Kulünszky emlékkő lelep
lezése óta, elragadó orgonajátékáról ismer
nek, múlt vasárnap este hirtelen elhalt. 
Legyen könnyű a löld néki.

2  Ej mise. Mull vasárnap mutatta 
be első miséjét a helybeli plébánia templom
ban II a b a c b t  V c n d a l nagyszámú, dí
szes segédlet mellett. A templom zsúfolásig 
megteheti hívőkké1, kik áh itattál hallgatták 
a pritniciáns nagybátyjának szónoklatai és 
u szí. misét, melyet Herényi apát-plébános 
czelobrált. A halottaiból feltámadt városi 
dalárda énekelt gyönyörű darabokat, majd 
M i 1 a s e v i t s Jenő és K « 11 n e r Antal 
fogyni, tanulók a két harmadosztályú növen
dék által énekelt Avo Máriát kisértek hegedüli. 
IJgy a dalárda, mint a duett és a kiséret a 
legszigorúbb bírálót is kielégíthette, különö
sen a hegedű kíséret emelkedett ki.

- -  Áthelyezés. Gtiinvald István, váro
sunkban előnyösen ismert in. kir. adótiszt, 
Nagy-Szent-.Miklósról Bajára helyeztetett át.

(j* Öngyilkossági kísérlet. Az idei 
év úgy látszik litkitm fogja párját a vizbe- 
tültak s az ott öngyilkosságot inegkisérlettek 
számában. Hisz majdnem minden héten egy- 
egy vizbelülás avagy öngyilkossági kísérlet
ről teszünk emlilést.. A hét öngyilkos jelöltjei 
ugyancsak a habfene.kén akarták fellelni azt, 
mit élőtökben nélkülöztek — a nyugalmat és 
békét, — azonban ezéljok hajótörést szen
vedeti, mert az életi észére megmentettek. 
Az első volt özv.  \ Ki e s né ,  egy 70 éves 
asszony, ki megunta fia rósz, lelketlen bá
násmódját, elhatározta az életének véget 
vetni, s e czélból szerdán estefelé n csatorna 
zsiliphez ment, hol midőn meggyőződött 
airól, hogy tettében senki megakadályozni 
nem fogja, a csatornába vetette magát, 
honnan azonbau még élve mentetett ki. — 
U g y a n c s n k  szerdán estefelé egy he l ybe l i  
köm i ves  is ö n g y i l k o s s á g o t  kísérlet 
meg a Sugoviczán, — azonban kinientetett. 
A mentő jutalma majdnem egy hatalmas poif 
lön, a mit csak a mentő izmos botja akadá
lyozott meg. Nevét az illető vonakodott meg
mondani.

z-z VIz.belu lt. Múlt szombaton este
felé négy honvéd-huszár a posványosi tóra 
ment fürdeni. A viz csekély volt, s igy baj
tól initsem tartottak. H ii t t i n g e r Hcn-  
r i k azonban egy szerencsétlen lépés követ
keztében uz ott levő árokba esett, s ott lelte 
halálát, daczára annak, hogy a közelben le
vők állal néhány perez múlva már a felszínre 
lnízatott. Az illesztési kísérletek eredmény
telenek voltak, s a megjelent orvos már a 
halált constutálta. — V a 3 á r n a p délu
tán pedig egy kisfiú, ki észrevétlenül távo
zott a szülői háztól, hogy vágyát, a fürdést 
illetőleg kielégítse, lelt a viz áldozata, mert 
a lökért melletti úgynevezett „Bará“-ba fűlt, 
hol csak másnap találták meg, midőn a viz 
hulláját felvetette.

— Tűz. Keddeu reggeli '/* G órakor 
Spitzer Albert gyufagyárában tűz ütött ki, 
melyet az idejekorán megjelent tűzoltók csak
hamar elfojtottak. A tűz a volt szerbtcuietö 
részén kvö sarkon ütött ki, és azon körül
mény, hogy padláson gyúlékony anyag nem 
volt s hogy a padláson már hetek óta senki 
sem volt fenn, azon gyanút kelté, mikép a 
tűz kell hogy gyújtogatásból eredt légyen. 
A Spitzer kérelmére megjelent és Scultéty 
alkapitány vezetése alatti bizottság a hely
színén megejtett vizsgálat alkalmával kons
tatálta, miszerint a volt szerbtcuietö desz
kakerítésén csizmával ejtett fi is karczolás 
vau és hogy a deszka kiszámíttatott, továbbá 
hogy az egeit ház sarkáig csizmauyomok 
találtattak, s legvégül, hogy a múlt évben 
leégett cs már felépített gyártetóu három 
cserép Irisen feltörve találtatott, hol való
színűleg a tettes a felgyujtást megkiser- 
lette.

$  A bajai polgári-lövöldében az
1883. évi juliushó 8-iki lövészei alkalmával 
ÓGO lövés történt, 218 egységgel. Ezek kö
zött volt; 5 négyes, 28 hármas, 49 ketlösf 
4G egyes kör. Négyeseket lőttek: Eckert 
István 2, ( 'sorba Ferencz 1, llerzfcld Viktor 
1, Roller Hugó 1; hármasokat lőttek; Csorba 
Ferenc/ 9, Eckert István 9, Klenáutz János 
3, Leuibe.rger Ernő 2, íVske Károly 2, Hor
vátit Gyula 1, Roller Hugó I, Steril Lipót 1.

t  A lo ly o  év i juinsho l-t.il 7-ig helybeli 
elhallak jegyzéke, név, csaladi-állapul, állás, loglalku- 
/.us, km, vallás, halatok, (kémein) /érint városrész- 
é« iiU-zánkeut kitüntetve ; Yisugrády Sámuel csiz- 
uiadiaiUL-stcruek és sz. Fehér Jdorlmlaiink Gyula u. 
gy. 6 ti. r k. mii. itnigg. I>clv. kigyó-u.; Sz lobod* 
íeren cz földiniv. és »/.. Ilellenlnirt Katalinnak Ke- 
relicz ii. gy. ')*/, é. i h inti. roncsoló és gégclobbau, 
katouáv. ung)lusárlér. Hegedűs Iguacz uajisz és sz. 
Kubatovity Katalinunk l.iuuia n. gy. -I é. r. k. ink. 
vizkoilmn vorlieuy mán, bouiokr. s/.el u . ; Mert Jo- 
zst‘1 szatócsnak c- sz. Slimatz I.iltillnnak Uizella u. 
hajadon leuuyit, é r. k. Uniionö mh. tudövősz
ben, belv. kisiuészáiszék-o. , l ekér Gergely fazekas
nak és sz. hlivalz Koz:'Iiának Margit ii. gy. á n r. 
k. mii velőséül gjoiigesighcu, ftzálitov. rév u.j 
Vilnvits Mát) uh • -i/.mudianuk özvegye: sz. Morgós 
Katalin, n ) e r. k mh. aggkórhan, Istvunmegye, 
haiái-ut'zu , ' síik is Károly larakluri üzletvezetőnek 
neje, zz. Ilakils Marni, iíü é. r k mh. vilii (phoiphor) 
Mérgezésben, liomukv. lón  Liginon Lajos kőmű
vesnek i-  .-/ Klek Maiianuk Lajos n. gy. d',, é. r. 
k. mii. lom soloti iok • gegelohhnn; katonnv. nagy vá
sártér. I'aukovits Hugó, ii os sor főző, f>7 e r k, mii. 
tUdŐszélhtiilésheii. s ull.isv l-’i-n Kntíls Kálinau ká 
darincsteruek e *y. Szaluy Munanak Kaliuuii u. gy, d 1, ,  i'. i k mh. vorhenybeii, holuokv. szó. uiloi-u. j 
llUtliugi-i l le m k  n<>t eu •/uhoM . i  d, d'i é. r k. iuh, 
luiadiubuu ;vu leuj, honvéd .kitti),*.



Csarnok.
\ /i  cril/í osy 1 k lioiióc/.it.

(A természet után.)
(Vége.)

Eme vtajugzö kis ragadó*. usy lát- 
szik nemcsak u zsákmiiuy kedvéért, liánom 
valódi vadász szenvedéllyel rohan utána. 
Amint megpillantja az erdő kis bohóc/át 
azonnal nyomába vau. A fürge kis állat ek
kor feledi yig kedélyét, félelmének éles fiit.y - 
tyel adva kilőj- zést, iiamlik tova, az üulózü 
nyomába s leirbatlan gyorsasággal szaladnak 
lelfclé a törzs korul csavarvonalban, azt hin- 
nök, hogy a nyesi már-már nyakon cs pi, 
de az evei mint kilőtt nyíl siklik tova a fa 
csúcsáig, honnan nagy íves ugrással veti 
le mugat s esés közben mind négy lábát 
egymástól szétterjesztve hull alá a földre, 
anélkül, hogy megsértené magát. Ha a liu- 
raszt közt elrejtőzni tud, meg van nieutve, 
lm nem, akkor más fára kell menekülnie, 
hol a liaicz megújul, mert a nyest kitartó 
s mindaddig ismétli a támadást, inig az 
üldözött biztos uienlielyro talál vagy alel tan 
áldozatává lesz.

Kényelmes lakásról sohase feledkezik 
meg. Készítet faoduba rakja s mohával jó 
melegre ktbélleli. Még szivossebben elhagyott 
szarka vagy varjú fészket foglal el s azt 
nemcsak alul ágyalja ki puhára, hanem a 
leszek födelét képező tüskefedél közötti üre 
geket is gondosan bedugdossa, mivel a nyit ' 
kosságot és hideget nem szereti, ép ezért 
arra is ügyel, hogy bejárati nyilasa ne essék 
éjszak ra, s essös, hideg szeles időben e bejáratot 
is uagy figyelemmel betömi.Daczáraanuak, hogy 
folyton mosakodik, s tisztogatja magát, fészke 
mégis tisztátalan s tele van balhával „N e m 
c b o d a, az  e m b e r e k  k ö z ö t t  i s  n c- 
h a a l e g j o b b i k o n r á g ó d i  k a z é I ö s- 
d i e k é s n i g y e k s e r  e g e.“ A meleg évsza
kok képezik számára u boldogság idejét. Télen 
atis kicsalja ugyan néha vaczkából egy juvlc- 
gebb derült nap, s ilyenkor öröm látni kedves 
tornagyakorlatait, talán még kedvesebbnek 
is tűnik fel előttünk, mivel a uémaságba 
merült erdőben akkor ö a v i d á m s á g 
egyedül i  k irá lya, mert ilyenkor ott hagyta 
a zord vidéket velélytársa, a mesebeli kis 
szárnyas király, a trónküveidö ö k ö r s z e m 
is. A bohóság királya bőkezű is, habár maga 
sok kincsekkel nem bir, mégis a nap fényében 
esillogó hóboritoit ágok ezüstét rázza nyakunk 
közé a mint egy galyról a másikra ugorva 
azt mcgreszketicti.

De melyik királynak nincsenek gond
jai V () is meg keli, hogy néha bajoljék a sors 
vaskezenek nyomása alatt. Igaz, hogy elövi- 
gyázó s nyáron át széles birodalmában a 
termésből kivéve adóját télire mogyorót, 
diót, mukkot slb. hord össze gondosan, kü
lönböző helyekre elrejtett maklárakbu, me
lyeket uagy ügyességgel lel bír találni a hó 
alatt is ; imazouban a tél nagyon hosszan tart, 
megtörténik, hogy ó íolsege kincstárai is ki
ürülnek, s ekkor, mint szegény Lear király 
leánya konyha liulladékivai, be kell hogy 
érje  hzzuí, mit az ilyenkor kizsákmányolt, 
zsugorivá vált erdő nyújt; a f e n y ü t o b o z  
ni a g v a i v a 1 s a hó alatt leieden makkal 
vagy farügygyel.

Szomorú napok ezek, melyek néha éle
tébe kerülnek, hanem ha átvergődhetett raj
tok, ha a tavasz újra beköszönt, akkor be
gyei! völgyön lakodalom van számára.

Mikorra az erdő felöltötte díszét, ak
kor kis palotájába viszi szive királynéját. 
Tavasz közepén régi ismerősünk fészkébe 
3 — 7 fiat találunk, melyeket gyengéd n szeret, 
gondosan ápol, s legyőzhető ellenséggel szem
ben elég bátorsággal védelmez. Tavasztól késő 
őszig asztala is gazdagon van terítve, csak 
utálnia kell nyúlnia táplálékának, mely elég 
változatos, mivel nemcsak a mogyorót és 
diót kedveli, hanem a makkot, gesztenyét is. 
A gyümölcs kedvéért a közeliévé* kerteket is 
meglátogatja, de csak ha teljes biztonságban 
érzi magát, mivel a bátorság éppen nem tar
tozik föerényei közé. lnyenczségből néha fel
keresi a madárfészke két, s kiszívja az azok
ban levő tojásokat — szemére vetik azt is, 
hogy az apró madarakat ell'ogdossu, do ezt 
inkább csak pajzánkodásból, mint gyilkolás! 
vágyból teszi.

KedvenczUnk plnlosopli is, a szabadság 
kedvelője ugyan, de. ha fogságba jut, nem 
veszti el fejet, hanem csakhamar beietulálju 
magúi az uj helyzetbe s mindent elkövet, 
hogy azt lehetőleg kellemessé tegye. Mint a 
madarak között a s z é n  czi  11 ke legelőször 
is minden ót környi zó tárgygyal és lényekkel 
ismerkedik meg. Csakhamar felismeri gaz
dáját, s egcsz vonzalommal ragaszkodik ahhoz, 
de azt is tudja, kitől keli őrizkednie, legyeu 
ellensége nnüer vagy állat. Ily magatartás, 
fürgeség, inujoiiiszeiii vidor, majdnem nevet
séges es mégis ügy. a magaviselet nnllett remi - 
szeriül rövid ide alatt kedveocze válik s 
kevés oka mariid a panaszra. Gazdag táplá
lék, a jo puhuiiielog ágyáról van gondoskodva, 
unt gazdája iráuli fokozódó bizalom által 
igyekszik meghálálni; unnak hívására előjön, 
Öt a háznál mindenüvé elkíséri, s ha vélt —- 
vagy való veszély lényegeii, nála keres mene
déket, tőle várja védelmet Idegen iránt azon
ban tartózkodó marad, - ha az kényeztetni 
akarja, haragos morgással riasztja vissza, ha 
ez sem használ, érzékenyen megharapja a 
gondtalan tolakodó .

Fogságban mindenféle táplálékhoz hozzá 
szokik, a ezukrot kiválóan kedveli. Azontn i 
rósz bukásait nem vetkőzi le, öatztiug mit

észrevétlen hatalmába keríthet; bőrt, fát, 
szövetnem!)! ; néha különösen nyirkos, híves 
időben úgy elrejtőzik, hogy a leggondosabb 
keivses mellett sem lehet megtalálni, inig 
véletlenből nem bukkannak reá egy rulniszek- 
rényben, körevet párnák, ruhaneműnk között, 
valamely ágy egy zugába rejtőzve. 11a ráta
lálnak vidoran ugrál gazdájához, mintha nem 
is zavarták volna édes nyugalmában, legfel* 
jebb halk, bos/us morgással utasítja vissza 
hívatlan csendzavaróját, hanem azzal el is 
tűnt haragja.

A kedves állat a fogságban is az erdő 
bohócza marad, mintha tudná, hogy főérdeme 
az örök, zavartulun vidorság.

V irá g  f i  Dénes.

Nyilt tér .*
N y 11 a t  k o z a t.

Alulírott City Bajáról 1883. évi július 
2-ról keltezett anonynt levél tartalma által 
félrevezettetve, saját bizományosom Szűcs 
Ödön úrban helyezett és most rendithoilen 
bizalmam ellenere nevezett bizományosom 
önkényt elömulatolt könyveinek megtekin
tése és igy üzleti tevékenysége iránt szemé
lyes meggyőződést szerzendö, f. hó 5-én Ha
jára érkeztem és magammal vitt könyvveze
tőm és a közbenjárásra felkért tekintetes 
Állaga t)itó ügyvéd úrral áttekintvén tí/.ücs 
Ódon úr üzleti könyveit és iratait, az egész 
üzlet vitele pontos, lelkiismeretes kezelést 
mutatott és igy a benne helyezett rendíthet- 
len bizalmat legfényesebben igazolta.

Az éu eljárásom csak a gondos, talán 
kissé túl óvatos kereskedő eljárása volt, mig 
a névtelen levél egy aljas és Írójának jellem- 
telenségéröl tanúskodó dentincziáczió, mely 
bármely haszonleső vagy gonosz indokból is 
eredt légyen, csakis bizományosom Szűcs Ödön 
úr hitelének emelése, az iránta széles körben 
mutatkozó bizalom igazolására szolgálhat.

Ennek kinyilvánításával tartoztam Szűcs 
Ödöu úrnak, ezen és bál mely alakban általa 
kívánt fényes elégtétel adásra készségemet
kijelentvén.

Kelt Budapesten, 
Előttünk : 

fíofbauer István, 
lilázek J. Antal, 

mint tanúk.

1883. évi juliushó 7.

Fehér Miklós.

névtelen le- 
gazeuiberuck nyil-

Fenti nyilatkozat alapján a 
vél íróját alávaló, hitvány 
ván i lom.

Buján, 1883. juliushó 12.
Szilcs Ödön.

Szerkesztői válasz.
Dr. IvnuoVifs H o tliits  Sürgöny szövege : 

l .a jja l k irín i roítilru Ü dvözli I vhiiovíIb . Kép
zelheti , tio;:y gyumasia'is poétikai tudományomat 
k la t i  összeszedni, az értet m me.-iU!ii)iitásá.-a , .- azt 
hiszem igy helyo3eu olcltam m íg : la r j t  kérem 
Itochit: ra slb. nme azonnal iutézlcciUein. feljes nyu
galom van itthon, coutrázui sem lehet; sülünk, fö- 
iiink- Szívélyes üdvözletem.

Ifi. .Viliig II;ititűi Szívesen látom közlemé
nyei1 ; i-kolá>uk meglehetős rendben vannak, vizsga
latra szükség nincs. Közleménye jönui fog.

I). F. linjn . „A tölgy- nem közölhotö.
II —a- Itnjn „Koldusaink- jövő számban,

Kiadói üzenet.
— K. 8. A honczegők, mig kelendő volt, ő k 

is 4 krért adtak a kérdéses ,.K o r c a  ni a i h i 
t e  1 r ő 1“ szóló rendclelet, most, mikor már min
denkinek van, s jól tudjak, hogy e g y  darabot 
sem adhatnak el belőle, I krra szállítjuk fe ; külön
ben amilyen az ember, olyan a tette.

Közgazdaság.
Budapesti értékdözsde. (K  o r i t z 

A n t a l  és t á r s a  bank- és váltó-ház 
jelenlése.) Budapest, jul. 6.

A közelebb lefolyt tőzsdehétről m m 
sok kedvezőt jelenthetünk. Az európai 
tőzsdékre lidércznyomáskéiit nehezedt k az 
egyiptomi dióiéin felől terjesztett hírek, 
melyek befolyása mellett teljesen háttérbe 
szöulit minden egyéb tényező, mely más
kor behatást szokott gyakorolni a tőzs
de-üzletre. Pedig dac/ára a saison-morle- 
nak ezen egyéb tényezőkben nem volna 
hiány. Ilyen mindenekelőtt az aratás, mely 
már úgyszólván küszöbön áll és melynek 
mérlegelése egyre biztosabbá válik. A 
kedvező aratási kilátások bizonyára ha
talmas ösztönzésül szolgálnának a specu- 
lalióra, de mint említettük, hutásuk nem 
érvényesülhet azon aggodalom miatt, me
lyet a dióiéra okoz.

A ion toron versió is épen ezért mit 
sem hallat magáról, holott julius elejére 
már biztosan remélték, hogy megindul a 
nagy művelet folytatása és esetleg befe
jezése. Ez is cl lett most halasztva, mert 
az európai tőzsdék jelenlegi situatiuja 
nem alkalmas a vállalkozás sikeres kc-

* K rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lőséget a szei k.

resztül vitelére. Most tehát a tózsdeiizlet 
fejlődése kizárólag attól függ, vájjon a 
eholor&t sikerül-e localisálni. Az európai 
tenget parti hatóságok megtettek minden 
intézkedést a ragály behurczolásáuak meg
akadályozására, és ekként bár az egyip
tomi angol hatóságokat az egészségügy 
körül a mulasztás vádja terheli — re
mélhető, hogy Európa meg lesz óva a 
félelmes veudég látogatásától és ezzel 
egyúttal elvonul a tőzsde egéről az egyet
len fenyegető felhő.

A tulajdonképeni üzlet ily körülmé
nyek i.űzött szűk korlátok között mozgott; 
az árfolyamok jelentéktelen fluctuátiókuak 
voltak alávetve és zárlatkor a múlt hét
hez képest nem nagy változást tüntetnek 
fel. Állampapírok, vasúti értékek, szilárd 
irányzatot követtek, más értékek papírok
ban hitelrészvényeken kívül alig volt 
üzlet.

A múlt heti és mai árfolyamok közti 
különbséget kitünteti az alanti táblázat:

oszt. hiteliúszvény.
jun 2‘J

207-80
jul. 0. 

2 9 4 .-
IMUgy, 295-75 292-
t'/.-os inagy. nienviár 89-35 «8 35
•> /„-ős magy. aranyjúr 119 50
o  z0-os * papirjúr 
oszt. magy. áJlaiu vaout

67.10 bti-75
325*25 324. -

>“'•!( y. Im ám . bank 8H-75 88.75
» dijRorsjcgy 114-50 114 75

tiszai sorsjegy no- 110-
cs. kir arany 5 08 5-67
Napoleon’dor 9-4*) 9 48
valló Londouru 119.8Ő 119-90

,  BerliniJ 58-40 58.40
„ Párieru 47-40 47-;t5

A z E ’ s °  c s .  k i r

DUN A GŐZHAJ Ó/ ,  X S l T ÁRS UL AT
jtósta és svaméiytizáHit6 hajóinak

M E N E T R E N D J E .
Érvényes 1883. évi juniuslió 17 föl tovább 

intézkedésig.
T o s t  a-h aj (i k :

H ajóról fin lar/.rn  szerdán pénteken és vasárnap 
röggel <i órakor.

B ajáró l /.im o n y h n  hétfőn, kedden, csütörtökön és 
szombaton <i órakor reggel. 

H ajáról B udapestre mindennap 4 órakor reggel.
S z e mé l y  s zAl l i t ó- ha j ók:

B ájáró l B u d ap estre  n a p o n k i n t  (léibe 12 
órakor.

B a já ró l M oliÁrarn : naponta esti 8 órakor.

Uz/eti tudósítás.
Hajnii, 1883 julius 11-éo.

Búza . . . . . . . .  9.30
Hab.......................................... 9 50
Zab ..................................fi. 85
Á r p a ................................... 6. —
Rozs.............................................. íí-GO
K ö le s ................................... G.30
Kukoricza.............................. 5.90
Az áruk 100  k ilogr . után .

Árverési hirdetmény!

írtra becsült birtokjutalékra a végrehajtási 
árverés ezennel elrendeltetik és annak a 
kir. jbiróság tkvi. osztálya helyiségében 
leendő megtartására határidőül 1 § 8 3 .  
é v i H zep tem bec h ó  1 0 -ik  n a p j á n a k  
d é lu tá n i  .‘I ó r á j a  kitüzetik, mely al
kalommal a jelzett ingatlan a kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Kikiáltási ár a fenuebb kitett becsár. 
A r\ erezni kívánok tartózunk az ingatlan 
becsárának 10 u/0 -kát készpénzben vagy 
ovadókképes papírban a kiküldött kezéhez 
letenni.

A kir. jbiróság mint tkkvi hatóság.
Baján, 1883. májushó 17-éu.

R a m .
___________ kir. járásbiró.

Van szerencsém a nagyérd. közön
ség b. tudomására juttatni, miszerint 
itt helyben

foKnszali műtermet
nyitottam s a fograüvészet minden ágá
val foglalkozom úgymint:

I I  K S I M R i a l j
fogtisztitással, fogkitöméssel a legjobb éa 
legtartósabb anyagokkal, nevezetesen arany, 
Poulsou, fancsoi stb. Foglalkozom továbbá 

ni(ífogak készítésével 
a legújabb amerikai légnyomatu szerke
zet szerint, Lakásom a főtéren a Bachrach 
Ilcrman ur házában van.

Baján, 1883. julius hóban.
____________Dr Stern Ign&oz.

A  LEGJOBB

szivarkapapir
A bajai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság részéről Spitczer Mór 
Özvegye bajai lakos, végrehajtató ké
relme folytán IM'eifor Gáspár bajai 
lakos, végrehajtást szenvedő ellen a vég
rehajtási árverés 379 frt 74 kr tőke 
ennek 1882. évi október G tói járó  G°/0 
kamatai, és összesen 2G fit 55 kr ed
digi, valamint 9 fit 20 kr jelenlegi és 
még felmerülendő költségek kielégítése 
végett az 1881. évi LX, t. ez. 144. 
és 146. §-a értelmében a szabadkai kir. 
törvényszék területén lévő a bajai 1714 
sz. tjkben foglalt Pfeifer Gáspár és neje. 
Török Etel közös nevén álló A. I. al. 
1890 hr. 1733 ö. i. sz. ház és hoz
zátartozó 230 Q ölnyi be'telckből Pfeifer 
Gáspárt fele részben megillető 1500

LE HOUBLQN
f r a n c z i a  gyár t mány.  

U tánzóitól óvatlk « t. közönség!
/  Csak úgy valódi c szivarkapapir A 
/ ■ ha minden lap LE HOL KLÓN 
i- jelet visel s boritéka alábbi véd- J. 
\> jegy s signaturávalvan ellátva. L

\ —  ~/ fírKvet
íA'WWLtV & Htlrt . FabfiUnlco, PARIS

JER A NA jY .,, | ( t  „ U U I  W TlűSfi

a r w s & .i o s e ^ T
cs. kir. sznb pénzszekrrny-gyiirosok,

Becs, B U D A P E S T ,  Prága,
Fiók-raktar: Builapesl. aimárut 2. sz. (F nmeiére palota), 

ajánlják az ismert s kitűnő gyártmányú líízilientes és betbrés elleni biztos

PENZ-SZEKRENYEIT,§
ké/.lszekrényeit. másoló^njtóit és m űzárjait 

n legnagyobb választékban a legjutányosabb árakon.
Képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve küldetik 

p Q P  Ml. Minden félreértés kikerülése v é « e ( t  kérjük a n . é  közön- 
Hegei e/.eKHiikei. mely mór lólib mint 2 0  év óla fennáll, a linson, d e  sok
kal később keletkezeit (Wien© TIVADAR és T orsa) czckk*'! össze nem 
téveszteni.

)
r.ön- ( *



K A V E  T I
H A M B U R G - b ó l

k
csomagolással, 
i 1 ó utánvéttel

é l iPortomén te 
zacskókban 
Rió, finom, erős 
Sniifns. jól fizető, erős 
Ciiba 11'. zöld, erős 
Ceylon, kékeszöld, erős 
A rany-java. különös finom, gyengéd 
Pi rlorico, kellemes, finom illatú . 
íiyftnuy-kávé, különös finom, zöld 
Java. nagyszemii, erős, kellemes ,
Java  la . nemes, brillians 
Air. byifiiey lln cn i, valódi, tüzes 
Arab. M órra, valódi, nemes, tüzes

Különösen kedvelt, finom illatú 
Slainbnl kávé keverék

TEA, kilónként:
lengő ír.
CoiK-iioilg, 11*.
Családi tea, különös finom . . . .  
T áblarizs. különös finom, f> kilónként . 
líyftngy-Sagö, valódi, í> kilónként

Kimerítő árjegyzék gyarmatáruk szeszek és )> 
és bérmentve.

r t j e l e  s, fi n om i I 1 u t u áruk

1625
tk. 188,'t S7“

Á rverési h ird etm én y !
A bajai kir. járásbíróság tkvi. osz

tálya részéről S z a d a y  F e m i c r  bajai 
lakos, mint végreliajiató kérelme tolj tán, 
l l i l ú n k o v i t s  I z i d o r ,  szintén bajai 
lakos, mint végrehajtást szenvedő ellen 
a végrehajtási árverés o. é. 25 fi t. tőke, 
s összesen 5 frt 30 kr eddigi valamint 
11 frt GO kr jelenlegi és a még felme
rülendő költségek kielégítése végett az 
1881. évi LX. t. ez. 144 és 146 §-a 
értelmében a szabadkai kir. törvényszék 
területén lévő Baja város 20733 számú 
tjkvbcn foglalt s Milánkovits Izidor és 
neje sz. László Anna közős nevén álló

A. f. a). 997. hrz. 940. ö. i. sz. o. é. 
464 írtra  becsült ház, s hozzátartozó 
390 □ ö lnv i boltclckro nézve ezennel el
rendeltetik, és annak a tkv. iroda helyi
ségében leendő megtartására határidőül, 
1883. évi szeptem ber hó lO -ik  
i i n p ja n n k  d é l u t á n i  i  ó r i \ ) a  kitü- 
zetik, mely alkalommal jelzett ingatlan 
a becsároo alul is eladatni fog.

Kikiáltási ár a feunebb kitett becsár. 
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát készpénzben, 
vagy óvadék képes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. jbiróság mint telekkvi hatóság.
Baján, 1883. évi áprii hó 15-én.

Szondy.
_____ helyettes kir. járÚBlimí.

60TJA H R « I I ÍL 1IR I I I J D A IM S S T E N .

lönlegességekröl ingyen

Etilinger A. 11. Hamburg.

Első budapesti Trienr, rostalemez és gazdasági g ép g yár  
a M a r g i t li i <1 k <i z o I é b e n.

Ajánlják s z ó  I i 1 s z e r k e z e t ű  és javított gyártmányukat mi nt :

jjT ’* Wj -

? t s ú J ,S fjJL

Budapest, 1883. áprii

F M D R t i e i i  i .
a *  A I . T K R  é s  K I S S  c / .é g  eddigi első szabófőnöke.

U
m
m

m

Megérkezvén divat tanulmányozási és bevásárlási utazásomból, ké
rem a mélyen tisztelt hölgyeket, hogy engemet nagyrabccsült kegyükkel 
és megbízásaikkal szerencséltetni sziveskedjenek, miután törekedni fogok, 
a legolcsóbb árak mellett is, a legjobb frauezia divatlapok és minták 

j j || szerint dolgozni. Különösen kérem a mélyen tisztelt hölgyvilágot., mél- 
tóztassék tekintetbe venni, hogy én mindent z mélyesen előállítok, és 

f* ' első kézből beszerzők, ennélfogva legolcsóbb árakon szolgálni képes va- 
gyök. Tizenkét év óta mint első főnöke az „Aller és K iss" ezéguek, ennek 
legvirágzóbb korszakában : az én ruhakészitményem és lovagló-öltönyeim 
ezen üzletnek a bécsi világkiállításnál, ugysziute a székesfehérvári or- ’M' 
szagos kiállításban is a jutalom-érmet nyerték. Egyúttal értesítem a ^  
nagyra tisztelt hölgyvilágot, hogy én már megvett szöveteket is készi- $$
tésre elfogadok, és ha kivántatuék, bármily ruhát vagy öltönyt hat Óra í&l
alatti teljes elkészítésre is elvállalok. ^

F. évi május 1. óta : váczi-utc/ai fi. sz. a. miiterein a 
tZ  „kékesiIlag*-hoz czlinzctt bolthelyiség fölött. gg
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Trieurök g a zd a sá g  szám ára :
J  árgány-cséplögépck,
Szel elő rosták,
Kukoriczft morzsolok,
Szecska vágók,
Borsajtók.

K ü lön legességek  m alm ok szá 
mára :

Dupla malmok,
Malom trieurkengerek,
Gabona osztályzó-hcngerek,
Koptató gépek,

Á rjeg y zék ek  k ívánatra ingyen  és bérmentve.

Daraválasztó gépek, 
Tarárok, Detaclierők. 

Malom alkatrészek
Transinissiók,
Szijkerekek.

R osta lem ezek :
Cséplőgép rosták, 
Liszthenger sziták, 
Koptató lemezek, 
Ráspoly lemezek, 
s. t. b.

O O L G
K<*|»- é s  lostalem ez.síyaia

l i  1  H  A  S» 10  S  r8’

Ajánlja.m inden gazdasági kiállításon 
kitüntetett

T r i o u r- j e i t
váltható szitákkal.

Gabona tisztító rostákat.
Tengeri- mór zsolókat.

Lyukasztott és hasított lemezeket, • j , 
malmok, melies/efi és Jd fjfd llf"

g já r  : külső váczLiit. 
Itoktnr: váczi korul (is.

szabadalmazott

l i n n s e i i M  r S t é k r l
közönséges és aezél ekéket

cséplőgép *lemezszitákat
gözcséplő és jáigiínyeséplőkliöz

és minden egyéb u n /.d osáiii IÁ

Továbbá e téren a legujabbat:

S G IIM ID  H . sz a b a d a lm a z o tt  n e m z e t i ro stá t,
1882. augusztus 3-án 17,567 sz. alatt, szabadalmazva mint egyedüli jogosított gyártója Nagysága: -P 4"

i l U  i  m »  aa nagns és 2' I" széles, súlya 5o kiló, ára 55 frt.m
$ $  1 gyni,ks(ig és rakMr B “j ** " : <»«•««* Henrik és (aiwánal Wnte/:a, 275. szám. £ 3

Nyomatott Kánay I^ftjos könyvnyomdájában Baján.


