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Az ipartörvény módosítása.
A z országos iparegyesület az ipar- 

törvény módosítása érdekében a kővet
kező )elterjesztést intézte a /öldin.-, ipar
és kereskedelmi miniszterhez :

Nngyméltóságú miniszter ur !
Azon nagylontosságií intézkedések és 

eszközlések, melyek a hazai ipar fejlesz
tésére az utolsó években részint törvény- 
hozást, részint kormányzati utón lé tre
jöttek, vagy legalább foganatba vétettek, 
— azon örvendetes meggyőződést érlelték 
meg bennüuk, hogy mind a törvényhozás, 
mind a kormány körében mindinkább ér
vényre kezd emelkedni azon közg: zdasági 
politikai irányzat, mely az ország va- 
gyonosodásóuak és művelődésének legha
tályosabb tényezőjét az industrialismus- 
ban látván, ennek fejlesztését nemzeti 
feladatnak tekinti, s c czélra — ha 
szükséges — áldozatoktól sem riad visz- 
sza. — S ameunyiben ez irányzattal 
kapcsolatban, a hazai mezőgazdaság in- 
tensivebb fejlesztésére s a gazdasági 
állapotainkban mutatkozó bajok gyökeres 
orvoslására irányuló törekvések is mind
inkább előtérbe lépnek, ezen úgynevezett 
agrárius ezélzatekat is a hazai iparos
osztály annál őszintébb megnyugvással 
nézheti, mivel azok az industrialismus 
törekvéseivel párhuzamban futnak, s rész
ben ugyanazon vagy hasonló eszközök 
igénybe vételére szorulnak, sőt e két 
törekvés közel rokonságban áll egymás
sal amennyiben mindkettő az intensivebb 
gazdálkodást s a nemzeti munkaerők ju- 
taltuazóbb foglalkoztatását czélozza.

Minél mélyebb hálaérzettel veszi a 
hazai iparosság az érintett iparfejlesz
tési intézkedéseket, a minők — hogy 
többet se említsünk — a hazai ipar
nak nyújtott adókedvezmények, a hazai 
termelés érdekeinek szolgálni kívánó vas
úti politika, az állami szükségletek fede
zése körül mindinkább érvényesülő nem
zeti irány, az iparosoktatás megkezdett 
országos szervezése, a középipartanoda s 
a műszaki iparmuzeum létesítése, az or-
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Apró történetek.

i.
A bús nóta.

Vasárnap és Ünnepnapon,
A legények, a kis-soron,
Ha (latoinak, bús a nóta,
Mint a kis-sor szép lakója.

„Rózsám, ba rád emlékezem, 
Könybeláhad mindkét szemem. 
Mucs már nekem ölclgetőm, — 
sírban nyugszik a szeretőm ! • * . . .

Özvegyasszony szép Icáuya,
K bús uútn hulluttárn 
Kikezd nagyon fájón sírni —
S alig tudják megbókitni.

II
A  m o s to h a .

—  Szomszédasszony parancsoljon 
A mostoha leányára,
Hogy szeresse Hamut, vagy 
Útilaput a talpára! —

KI is ment a szegély árva, — 
Messze járt már másnap délre,
5 boldog is volt, mikor leért,
Le, — a Tisza fenekére.

III.
A z  i s p á n y  u r  b a ja .

Az ispány ur nagyon beteg,
Szedi a sok orvosságot,
De nem basznál; felejteni 
Nem tudja, mit minap látott.

szagos eszközökkel foganatba vett 1885-iki 
általános kiállítás stb. — s minél jogo
sultabb bennünk ezek folytán azon felfogás, 
hogy a törvényhozás es a kormány az 
ország gazdasági viszonyainak és különö
sen az ipari viszonyoknak javítására és 
szerves intézmények általi megszilárdítá
sára és biztosítására nemcsak ke /., hanem 
képes i s : annál lelkesebb bizalommal va
gyunk az iránt is, hogy a törvényhozás 
épugy, mint a kormány hajlandó lesz az 
iparfejleszti s sarkkövét és alapját képező 
szervezeti kívánalmakat is mielőbb tel
jesíteni, annál inkább, mert hisz. ezek a 
nemzettől semmiféle áldozatot nem igé
nyelnek és a már érintett ipái fejlesztési 
intézmények sikerének biztosítására majd
nem elengedhettél) feltételül tekintendők.

K  szervezeti kivájtí0gtokut ez alka
lommal nem kiváltjuk Sem kifejteni, sem 
indokolni ; bőven kifejtve és indokolva 
vannak azok azon nagyszámú kérvények 
ben, előterjesztésekben emlékiratokban és 
nyilatkozatokban, melyek évek során f f  
az. ipartörvény revisiöja élénkében a tör
vényhozás, a kormány és a közvélemény 
színe elé kerültek. A mit ez alkalommal 
ki akarunk emelni, az azon szilárd meg
győződésünk, miszerint az ipari viszo
nyoknak az ipartörvény revíziója általi 
rendezése továbbra alig odázható el, ha 
nem akarjuk, hogy a hazai ipar fejlesz
tésére irányzóit, dlumi és táisadalmi mű
ködés már csirájában meg bénuljon, vagy 
ferde és veszélyes irányokba teleltessék.

Egy tekintet az iparos viszonyokra 
és az iparosság évek óta hangoztatott 
kívánalmaira, elégséges e meggyőződésünk 
igazolására.

Ha ugyanis magasabb országászati 
szempontból nézzük azon enuiicz>atiókat., 
melyek az ipartörvény revíziója tárgyában 
keletkeztek, azt látjuk, hogy lényeg.Icg 
mindanny iban egy és ugyanazon kivánalom 
vonul végig- E  kivánalom indokolása el
térhet ugyan, a mennyiben a nyilatkozók 
szőkébb vagy fágabb látköril felfogásból 
indulnak ki, — vagy a mennyiben az 
illetők által közvetlenül érzett sanyarú

A falu szép virágszála 
Megkékttlvc, élettelen’,
Meredt szemmel, keszkenőjén,
Kg) fán függött, az útfelén.

Mért tett ilyent a szegény lány,
•Ma sem tudják a faluba';
Az a baja ispány urnák,
Hogy épen csak ő mért tudjál?

Lakos Gyula.

Az enyészet birodalmúitól.
Igaz történet.

B. II. után németből: K—r lí ö.
(Vége.)

V.
„Amint a monda az afrikai óriásról 

beszéli, ki Herkulessel birkózván, mindannyi
szor erejét érezte újulni, valahányszor az 
auyafülddel érintkezésbe jött ezáltal iga
zolni akarván, hogy az emberi erő felülmúl
hat Inn és legyüzhrtlrn mindaddig, inig az 
szilárd, meg nem ingó alapon nyugszik 
aként támadt fel bennem új, éltető remény 
azon nyugalomra, a mely heves és izgatott 
erőlködéseimet követte. -  Az ajtót erővel 
áttörhetni, lehetetlennek találtam, daczúra, 
hogy helyenkint pudvás vala. Valamely éles 
eszközzel azonban könnyen vájhattam volna 
e helyeken akkora nyílást, a melyen át vi
lágosságot és friss levegőt nyerhettem, és 
talán segítségért is kiálthattam volna. Nem 
lehetne épt n semmit, sem szeget, darab vasat, 
sczélt vagy bármit találni V l újtlalciniDul

kereseti viszonyok itt-o tt talán a kellőnél 
jobban előtérbe helyezte a kérdés ma
gánérdekbe vágó oldalát : de a ki vá
llalniuk czélja és lényege miiidenütt tisz
tán felismerhető ős ritka egyértelműséggel 
árra fut ki, hogy az ipariéi vény áltál 
oly viszonyok statuál lassúnak, melyek az 
úgynevezett, kézműipar vagy helyesebben 
a műves ipar ütéséhez midhatlamd 
szükséges szakképzettség megszerzését a 
készü ó iparosra nézve nemcsak lehetővé 
teszik, liánéin azt úgyszólván matliema- 
tikai szükségszerűséggel létrehozzák ; to
vábbá hogy ugyanezen statuáiások által, 
lehetőleg eleje vétessék azon tűrhetetlen, 
közgazdasági és társadalmi tekintetben 
egyaránt veszélyes és vészes állapotnak, 
miszerint az állampolgári kötelezettsé
geit becsületesen teljesítő iparosok rend
szeresen és oi vasul hatlanul megkárosít- 
tassanak, sőt esetleg tönkre tétessenek 
az olyanok egyenlőtlen versenye által, 
kik az állampolgári kötelezettségeik alul 
kivonják magukat, s ezáltal, valamint ál
talában ellenőrzés néll.ü i eljárásuk által 
az iparfejlődés gondosan ápolandó meze
jét elburjánoztatják.

E kettős kívánalomba foglalható 
össze az iparos osztály ezernyi kérvényé
nek és enuiicziatiójának lényege ; és ta
gadhatatlan, hogy az egyik épugy mint 
a másik egyaránt jogos, méltányos, kívá
natos, sőt mondhatnék clengt dhetlen. — 
Teljesítsük tehát -  a mennyiben egy
általán teljesíthetők — unnál kevésbbé 
képezheti további halasztás tárgyát, mi
után épen azon ipát fejlesztési politika, 
melyet a kormány újabban inaugurált, s 
melynek egyes kiválóbb mozzanatait fen
tebb érinteni szerencsénk volt, a kívánt 
iparszervezetben legbiztosabb támpontját 
találhatja fel, inig ellenben e szervezet 
nélkül a meddő kísérletezés stádiumából 
alig lög kibontakozhatui. — Így példá
ul — hogy csak egyet említsünk, — ipa
ros oktatás ügyében í bármily bőkezűen 
gondoskodjunk is az iparos tanintézetek
ről, ezek az ipar közvetlen előmozdítá
sára alig fognak élezhető hutást gyako

gondoltiun azon erős, éles tőrre, a melyet 
önvédelmein czéljúból mindig in agam mii hord
tam, s melyet többi tárgyaimmal és ékszere
immel együtt n derék orvosnak adtam át!

Talán mégis volna feledékenységből a 
sírboltban egy bárd, kalapács, feszítő vas, 
fejsze vagy ásói - -  Ken atom mindenütt, 
kézzel és lábbal, amint csak a homályos, 
kísérteties fénynél lehetett. Egyszerre csak 
hallottam valami vasleiét csörömpölni a pa
dozaton — az öröm érzete hatolt át rajtam, 
amint, egy bosszú, rozsdás szeget vettem 
fel. Nemsokára reá lábam egy nagyobb, ke
mény tárgyba lilődött --  fájdalom, nem volt 
egyéb egy kavicsnál, mely azonbau közel 
egy foutnyi sulylynl bírt.

Bálba csak e kettő volt egyedül, amit 
szorgos kutatásom felszínre hozott, mégis 
ez eredmény örömmel töltött be, s lohadó 
reményemet újra életre keltette. Oh, mily 
drágának tetszett nekem e szeg e kö ? ! 
Fösvény még nem szorította magához oly 
szenvedély lyel ékszerét és aranyát, mint én 
e tárgyakat. Hisz ezek voltak az egyedüli 
kulcsok, a melyekkel e borzasztó helyről 
szabadulhattam, és amelyek megnyitották a 
szép élet mindazon élvezeteket rejtő kapuit, 
u melyekről az. ember élte tavaszán szünte
lenül álmodozik.

Tehát még egyszer szem ügy re vettem 
fogságom ajtaját. Egy része elég púd vasnak 
tetszett arra nézve, hogy u/.i a szeg és kő 
segélyével annyira átlytikkaszthassam, hogy 
azon kaiom kitérjen. A nyikorgás után Ítél
ve, u zavarnak nem szabadott nagyon tá

rolni, ha az elméleti ismeretekkel pár
huzamban nem sikerül a műhely beli 
tanítást (ami mégis csak a fődolog) 
gyökeresen reformálni ; ez pedig csak 
azáltal lehetséges, ha minden „műves 
iparosra“ kiterjedő testületi szervezet 
jön létre, oly. szervezet, mely a rend
szeres tanulást a legyeimetlen és ko
rai fékezotlcnségrc hajló kiskorú iparos
jelöltekkel szemben hatályos sanctióval 
is érvényesíteni képes. Ezen megkivánta- 
tóság fontosságát és indokoltságát nem 
lehet tagadni — és épen erre vezethetők 
vissza a kézműves osztály leginkább hangoz
tato tt kívánalmai: az úgynevezett „kény
szertársulás* és u. n. „kvalificatió" iránti 
kívánalmak. De továbbá maga az iskolai 
oktatás sem vihető keresztül sem elég 
hatályossággal, sem elég általánosságban, 
ha a testületi szervezet — a jelzett 
irányban -  az éretlen gondolkozást! ta- 
nonczokkal vagy esetleg a maradiság- 
ban megcsököny ösödött tanítómesterekkel 
szemben való erélyes eljárásra a kellő 
fogantyút nem adja kezünkbe.

Azonfelül — tekintetbe véve azon 
lehangoltságot, mely a kézműves osztá
lyon az ipar-szervezése iránt oly légen 
hangoztatott óhajának elodázása folytán 
erőt vett — e lehangoltság legy őzése és 
a haladási kedvnek a testületi szervezet 
által leendő felélesztése nélkül az iparos 
ismeretek terjesztésére ezélzó másnemű 
intézetek és intézkedések is meddők kell 
hogy maradjanak, valamint hogy meddők 
maradnak mindazon törekvések is, melyek 
a kézműiparosok önsegélyes szövetkezé
sének előmozdítására itt-o tt kezdetné- 
nycztetuek, holott épen az önsegélyes 
szövetkezetek képeznék azon nagyhatal
mú modern eszközt, mely által a kisebb 
iparosok a nagy gyáriparral szemben 
(ami ami helyzetünkben részben azt is jelen
ti, hogy a külföldi iparral szemben) ver
senyképessé tehötők volnának.

Ez érvelést az állam által kezde
ményezett iparfejlesztési actiók egész so
rozatán, valamint a társadalmi tevékenység 
tárgyát képező iparfejlesztési feladatok

volnak lennie e helytől. Hittem, hogy ke
zemmel elérhetem és talán visszatolhatom. 
Hozzá fogtam tehát a dologhoz azon ember 
erejével, kinek élte az ily munkához kötve 
van. Órákig vesződtem, kalapáltam, szálkát 
szálka után törtem le, inig végre a nyílást 
olyan tágnak találtam, a melyen karom 
kifért.

Oh, mily különös érzése futott át raj
táin ezután a félelemnek és reménynek ! Re
megtem egész valómban. Lélegzetem nehéz 
volt ; a verejték izgatott és lázas erőlködé
sem következtében nagy cscppckben hullott 
alá homlokomról. Szivein hangosai) dobogott, 
térdre esve imádkoztam Istenhez, hogy kö- 
uyöiüljön rajtam, s adjon ismét vissza az 
éleinek !

Ezután felemelkedtem, kinyujtám ka
romat a nyíláson és a závárt kerestem. 
Megérintem hirtelen és reszketve toltam 
félre a nehéz ajtó nyikorogva fordult meg 
rozsdás saiknin és lassan kinyílott. Oh ég ! 
mely pillanat volt ez! — Börtönöm ki volt 
nyitva. Hűvös, friss lég áramlott élőmbe; 
nem sokára el hagyhattam az iszonyú 
börtönt és ismét visszamehettem az életbe. 
- -  Maga a puszta gondolat oly gytízhetlen 
volt, a kéj érzete oly erővel érintő lelkülete- 
inet és idegeim annyi ideig voltak a legvég
sőig izgatva, hogy elájultam és öntudatlan a 
nedves földre hulltam vissza.

Amint öntudatom és erőin ismét kissé 
visszatért, lassan felemelkedtem. A nyitott 
ajtón keresztül hatolt ugyan hideg légáram
lat, de semmi világosság. Hosszas habozó*



minden ágflzulán tágig vezethetnék ; — 
de miután nem akarunk a fontold) hivat
kozott ezernyi kérvény és cuuuczialiók 
szélesre mosott medrében — újabb és 
újabb ismétlésekkel áradozni: a dolog
nak egy egészen más oldalara vagyunk 
bátrak Nagy méltóságod kegyes ügyeimét 
felhívni.

Mindaddig, inig a velünk közös 
vámterületet képező osztrák tartományok
ban az iparűzés a mieinktől lényegileg 
n m igen eltérő, bár mindenesetre ked
vezőbb iparszervezet köreiében mozgott, 
amaz óhajtva várt reformok talán el- 
odázhatók voltak : miután azonban ép a 
legközelebbi napokban eme tartományok
ban az uj iparrend tényleg életbe lépett, 
s ezáltal odaát immár orvosolva vannak 
azon bajok, melyek az iparűzés teltétele
ire vonatkozó törvényhozásnak a modem 
iparfejlődés sokoldalú kívánalmaival meg 
nem egyező hntározmányaibúl eredtek ; 
mintán e szerint vámterületünk túlsó 
felében az ipari rendnek szilárdabb 
alapjai- immár le vannak téve, holott 
nálunk eme rendezés hiányában a de- 
soryanizatio a kézműipar körében lé
pésről lépésre nagyobb mérveket ö lt: 
most ez állapot már már a tarihatlan- 
ság stádiumába jutott. Már maga azon 
körülmény, hogy egy és ugyanazon vám
területnek két telében egymástél lénye
gesen, sőt elvileg eltérő határozmányok 
állnak fenn az ipar derekát képező 
kézművesség megkezdésének és folytatá
sának feltételeire vonatkozólag, — mond- 
katlan inconvenienfiáknak kutiorrását 
kell hogy képezze, mert hiszen ezáltal a 
szabad köhözküdési elv és részben a 
kereskedelmi viszonosság elve is sok 
tekintetben illuzoriussá van téve. De 
ha ez inconvenientiákon túl tennök is 
magunkat, szabad-e szemet hunynunk 
amaz eltérésből eredhető egyéb közgaz
dasági hátrányok, sót valóságos veszte
ségek előtt ? — Iparunk a közös vám
területben köztudomás szerint úgyis szer
felett precarius helyzetben van azon na
gyobb előnyöknél fogva, melyeket Ausztria, 
mint magasabb fejlettségű állam ipa
rának nyújthat. Ha most még számba 
vesszük, hogy úgyis túlerös versenytár
sunk a czélszerübben rendezett iparvi
szonyokban, és ebből folyólag az ottani 
munkaerőknek hatályosabb fejleszté
sében egy újabb kiszámithatlan hord 
erejű előnyt nyer, oly előnyt, melytől a 
mi iparunk mindeddig meg van Joszt- 
ia , könnyen elképzelhető, hogy ezen 
viszony mily végzetessé válhatik úgyis 
nehéz küzdelemre utalt hazai iparunk
ra nézve! Hogy aztán az osztrák ipar 
növekedő túlsúlyával és ami iparunk 
hanyatló versenyképességével kapcsolat 
bán, mily más nemzetgazdasági, Jinan- 
cziális és társadalmi veszteségek járnak,

után végre vettem magamnak annyi bátor
ságot, hogy néhány darab csontot és kopo
nyát, a mely. k a kénes világosságot terjesz
tették, lábaimmal az ajtó közelébe gördítsek. 
A fénylő, üres koponyák kérdőiig látszottak 
reám tekinteni, miként merészlem őket csen
des magányukban háborgatni és ouuau őket 
kivenni.

Ej és sötétséghez szokott szemeim az 
ajtón kívül kőlépcsőt pillantottak meg, a me
lyek a sírboltból felvezettek. Lassan és re
megő térdekkel mentein a nedves, sóiét és 
szűk lépcsőn felfelé, a inig egy kőlaphoz 
nem értem, mely mindent elzárt. Erőmtől 
függött most már — ugylátszotr — minden. 
Elet volt azon felül — halál azon alul. Yál 
laimat hozzáfeszitém és minden erőmmel 
nyomtam felfelé. Irgalmas Isten ! Nem moz
dult ! Vad, átható kiáltással kétségbeesetten 
buktam vissza én — a legboldogtalanubb em
beri lény!

Csaknem egy óráig feküdtem igy a 
nedves és hideg lépcsőkön. A hideg egész 
csontjaimig hatolt. Majd meg halálos félelem 
fogott el, mely az ész használhatúsát látszott 
fenyegetni. — Ezután a távolban lépteket 
véltem hallani, melyek félém közeledtek — 
ntár fejem fölött voltak -  most meg tovább 
mennek. Hogyan ? I — Elet és emberek ily 
közel hozzám és én mégis sírból bán leljem 
halálomat V E gondolat elviselhetlen volt. Ez 
nem lehet, ennek nem szabad megtörténni. 
Az őrült vad elhatározásával ugrottáin tel. 
Még egyszer nekifeszitéra vóllaimat a kőnek 
f i  kifejtem minden erőmet, Engejlett j*r-

u:t -- úgy védjük -  Jelesleges előso
rolnunk.

A dolgok ízen állásiban indokolt
nak tartjuk, hogy nz alulirt országos 
iparcgycstilet szót emeljen az ipari Örvény
nek a hazai iparosság ál'al kívánt mó 
dúsítása éidekéhen, kérvén Nagymólró- 
ságodai, miszerint ez. ügyet — melynek 
helyes iiiego'dásához ezerok, sót százezo- 
rek érdeke van kötve, s melynek meg- 
o dúsát u kézmüiparos osztály immár kö
zel így évfzed óta várja és óhajtja 
kiváló figyelmére méltatni s annak sür
gősségéi mind nckfeh tt tekintet he venni 
kegyeskedjék.

(Vége köv.)

/•' e I li i r ti s 
!l;l/;illl. Innic>liileli1 minden

laaj.ilmz !
()r év óta intéz az orsz. gazdasági 

egyesület hazánk tantestületeihez felhí
vást, hogy az iskola takarékpénztári in
tézmény u'jáii népünket takarékosságra 
szoktassák. Ugyané c/.él elérése végett, 
évente sorsolás útján megállapítva, szá
mos dijat szokott az iskola-takarékpénz
tárakat. kezelő tanítók között kiosztani, 
mely buzdító és jutalmul is szolgáló 
dijakat, főleg a mnltóságú vallás- és 
közoktatásügyi, a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi miniszterek és részben 
egyes kiválóbb municipiumok, pénzinté
zetek és magánosok bocsátanak az egye
sület rendelkezésére.

Mi, kik a kezelő tanítók által éven
te be1 ttldött jelentések alapján folyton 
tudomást szerzünk mind azon tapasztal - 
tokról, melyeket ezen pénztárak kezelői 
úgy anyagi, mint erkölcsi szempontból 
észleltek : teljesen meg vagyunk győződ
ve arról, hogy ezen intézmény a szor
galom és munkaszeretet egyik leghaHia 
tósabb megkedvehetője Fáradozásain1 at, 
melyet ezen ügy érdekében elkövettünk, 
már is szép siker koronázta: az intéz
mény ugyanis évről évre terjed és erköl
csi hatása mind jobban bizonyítja üdvös 
voltát. Az eddig elért eredményt, fől-g 
azon áldozatkész tanítóknak köszönhetjii<, 
kik e pénztárak kezelésével járó mun
kásságot és felelősséget készek voltak 
elvállalni. A kezelő tanítók száma foly
ton uővekszik s bár szolgáltatna a most 
beállt uj iskolai év is ez intézmény ter
jesztésére újból mentői több helyen al
kalmat. Erre óhajtottuk e sorok által 
az Önök ügyeimét felhívni, előre is bízva 
szives támogatásukban.

Karolják fel ez ügyet, tekintsék 
azt a nép eikölcsi nevelése egyik leg- 
üdvösebb eszközének és hassanak oda, 
hogy ez intézmény nyomán a takarékos
ság, a becsületesség, a jótékony ernber-

zém, megmozdult s most oly erővel taszítot
tam fel, hogy dübörgve fordult meg helyén 
leesett, és széttörött.

Mos áramlott csak először friss, balzsa
mos levegő és világosság felém. Fölpillnntot- 
tam és egy templom boltozatát láttam magam 
fölolt. Egy ugrással kin termettem síromból, 
az öröm hangos kiáltásával térdre borultam, 
s hálát adtam az Örökkévalónak megmenté
semért.

Kora reggel volt. A pirkadó hajnal ár
nyai hullámzottak a templom hajójában, mi
alatt a nap első sugaraival a magas ablakoka- 
üdvözölte. Mily kéjjel üdvözöltem én a meny- 
nyei napvilágot?! Mini érzem az. ötömet, a 
boldogságot cp imen átömleni, amint a nyi
tott ajtón keresztül tekintetem Isten szép 
szabad természetébe vétóin !

Az egyházfi ép a templom karzatán volt, 
hogy ott egyet-mást rend beszedjen s a haj
nali misére harangozzon. Amint engem a sír
boltból kiugrató látott s kiáltani hallott, íé 
leimében megfutott. Csakhamar egész sereg 
bámulóval ismét visszatért, kik még mindig 
térden állva, csodálatos menekülhetésemért 
Istennek hálát adva talállak.

Nem lesz szükséges leírnom az orvos 
és családjának meglepetését, amint engem 
mint élőt visszajönni láttak. Bár a mértéken 
túl kimerült voltain, betegségemből mégis tel
jesen kigyógyultam s a testi szenvedések leg
kisebb nyomát sem éreztem. Ellenben idegeim 
a számos, egymásra következett rázkódások 
folytán teljesen izgatottak voltak, s bizonyos 
kabultságot éreztem, mi azoubau nyugodt <il-

baráti szeretet és a szorgalom erényei 
virágozzanak. A pénztárak kezelését il
letőleg az országos gazdasági egyesület 
szívesen szolgál mindennemű felvilágosí
tással s a rendelkezésére álló nyomtat
ványokból is Küld a tamtók ebbeli meg
keresésére mutatványt. (E megkeresések 
az orsz. gazdasági egyesület iskola-taka
rékpénztári szakosztályához Budapest, 
Köztelek, intézendő!;.) Végre a mi az 
iskolai év végével történendő jelentésté
telt illeti, melynek alapján a jutalmak 
kisorsolásakor a kezelő tanítók jegyzéke 
egybe fog á llítta tn i: emlékeztetnünk kell 
a t. tanféifiukat, hogy e részben a 
nmltságú vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium utasítása szerint csakis azon 
jelentések fognak ügyelőmbe vétetni, me
lyeknek hitelessége a községi elöljáróság, 
vagy az illető felekezeti hatóság ál
tal ellenőrizve és a beküldött adatok 
helyes volta bizonyítva lett.

Budapest, 1883 okt, hó 20 án,
az orsz. gazdasági egyesület nevében:

Korizmics László, s, k.
alclnok.

Színessel.
Sziutársulatunk működése a múlt liéteu 

sem volt semmi tekintetben sikeresebb, mint 
azelőtt. A repertoir egyik legjelesebb tag 
betegsége folytán nem volt betartható, s 
ugyancsak e miatt nem kerülhettek olyan 
dalaitok színre, a melyek közönséget Ígér
nének.

Szombaton — R ú z s a i  Etel beteg
sége miatt — „Raulzauk" helyett „K a p i- 
t á n y k i s a s s z o n y“ operetté került 
színre középszerű előadásban. — Balog Ala
jos ,-z n ársulata nem lévén operetteben erős, 
jók voltak : B o d o r  Etel (Fanchette), M a- 
t o u s c k n é (a királynő) és Balog Árpád 
(Hun Domingos).

Vasárnap a korán elhunyt köliö T ó  t li 
E d e  első n é psz i n mü v e  került színre. 
„S c li n e i d e r F á n i“ meglehetős jó elő
adás volt. A czimszert-p B o d o r  E t e l  
kezeiben kellő érvényre emelkedett. B a l o g  
Árpád NyeÜVucs-e megérdemlőit tapsokban 
részesült.

Kedden, Sardou „ C s a p o d  á r j au 
nem volt épeu rossz előadás, de nagyon is 
hiányzott R ú z s a i  Etel.

Csütörtökön, „N i n i s s “ adatott üres 
padok előtt.

Az előadások uapra-mpra kis közön* 
ség előtt folynak le, alig van est, hogy vala
mire való bevétele volna az igazgatónak. — 
Bizony, éneikül pedig nem igen javíthat tár-

vás, a napközben és este elköltött erősítő éte
lek és kitűnő italok élvezete után csakhamar 
elmúlott.

Másnap azután volt szerencsém Sheri- 
dnn ifjúkori barátomat személyesen üdvözöl
hetni, s neki halálomról, eltemettetésemről és 
feltámadásomról hirt adhatni. Az ö és dr. 
Bartolini kíséretében visszatértünk a .sírbolt
ba, hol megmutattam uekik az utat és módot, 
melylyel az iszonyú helyről szabadultain. A 
melegen óhajlott viszontlátása ifjúkori bará
tomnak, unnak, valamint a jó orvosnak sor
som iránti meleg érdeklődése és néhány napi 
szórakozás teljesen helyreállították előbbi 
állapotomat és némileg elhomályosították 
ifjúkorom ezen szörnyű emlékeit.

Mielőtt a városkát elhagytam volna, 
melyben és unnak környékén tüiténelem óriás1 
sensatiót keltett, dr. Bartolini különös meg
nyugtatásomra elreudellc hü szolgám, Elis 
sírjának felásatását a bulla újbóli megszem
lélése végett. Már csaknem teljes feloszlásban 
volt. Nyugodtan utaztam tehát músuap She- 
ridún barátommal el Mnilaml és Előrenéz felé.

Később irta meg nekem dr. Baitolini, 
hogy a város hatósága törvényelleues ren
delkezése miatt a kormány részéről szigorú, 
de valóban megérdeinlett dorgálásban része
sült, és hogy egy orvosi értekezlet, a melynek 
esetemet előadta, tetszhalálomat a dermeiiet 
egy különös rohamának jelenté ki, a mely 
a va'óságos haláltól alig különböztethető meg. 
A tudomány e kijelentéssel bizony nem igen 
gazdagodott."

sulatánmég a legbuzgóbb és legúldozatkészebb
ember s ni.

Nagy embereit utolsó szavai
N a p o l c o n :  „ A hadsereg feje."
B y r o n :  „Aludnom kell."
H a y d n :  „Óvja Isten a császárt!"
G ö d i é :  „Több világosságot!"
E r z s é b e t  c s á s z á r n é :  „Minden 

javamat egy pillanatnyi é le té rt!“
S t a ö I a s s z o n y :  „ Istout szeret

tein és a szabadságot."
G r o t i u s : „Légy komoly."
T a s s o :  „A te kezeidbe, oh Uram!"
V a l t e r  8 co 1 1 : „Úgy érzem,mint

ha ón ismét én volnék."
W a s h i n g t o n :  „.Tói van!"
A d a t n a : „Függetlenség minden

korra!"

T a  y I o r : „Kötelességemet akartam 
teljesíteni “

V. F r i g y e s  (dán): „Nem szeuy- 
nyezi egy csepp vér sem kezeimet "

K özli:
Krümer Rezső.

Különféléit.
□  Ezüst mise. Városunk érdemdús 

és általán szeretve tisztelt apát-plébánosa e 
bo 24 én ünnepli á'dozáná avattatásúnak ne
gyedszázados évfordulóját, n mely alkalomból 
— mint értesülünk — ismerései és volt ta- 
Hitványai tiszteletére ünnepélyt fognak ren
dezni. Egyúttal előbb születésnapja vau a de
rék taulértiu és példás lelkipásztornak. Ad 
multos átmos!

-  Személyi h ír, Csiky József kir. 
ügyész, és Budai János törvényszéki bíró 
hivatalos ügyben Baján voltak.

«£ Törvényszéki h ír . Szilágyi Jó/sef 
bajai lakos, kinek brutalitása említve volt,
4 évi fegyházra lett a szabadkai kir. trs/.ék 
által elitélve.

* Baja város törvényhatósága f. évi 
november hó ld. napján közgyűlést tart, 
melynek következő tárgysorozata leend. I. A 
városi tanács jelentése a városnak Olay Lajos 
által 0848 írt erejéig történt beperel tetősé
ről. — 2. Győr város átirata a kihágúsi ese
tekben befolyó büntetéspénzeknek a közig, 
hatóság pénztára javára leendő szedhetése 
tárgyában, az országgyűléshez intézett kérvé
nyének pártolása iránt. — 3. a központi vá
lasztmánynak megválasztása. 4. Az igazoló 
választmány megalakítása. — 5. az igazoló 
választmány bemutatja a legtöbb adót fize
tőknek 188 t ik évre kiigazított névjegyzé
két. — G. A városi tanács jelentése a ke
reskedelmi és ipariskolának a budapesti ke
reskedelmi és iparkamru által történt segélye
zéséről. 7. A szegónyügy rendezése. Egyéb 
időközben érkezendő tárgy.

Ilistüllutio. Kuts János bikityi 
plébános installntiója f. hó 11 -én tartatik.

* Szépp Miklós kir. alügyész temetése 
a leguagyobb részvét mellett történt Szabad
kán. A ki valló képzettségű férfiú elhuny tát 
agy és tüdöszélhüdés okozta.

— Nagyérdemű közönség! Tisztelet
tel tudatom a n. é. közönséggel, miszerint 
sikerült Bemer Antónia k. asszonyt a vidék 
egyik legtehetségesebb népszínmű és operetté 
énekesnőjét egyelőre néhány vendégjátékra 
megnyerte, s hu u t. közönség becses párti j- 
gásui kivívni szerencséin lesz, itt idézésem 
egész tartama alatt bármi anyagi áldozatok 
árán is működtetni logoin. Nevezett k. a. 
jovö szerdán f. hó 14 én lép fői először. Mi
dőn ezt a n. é. közönséggel tisztelettel tu- 
d ttnám, egyszersmind kegyes pártfogásukat 
kérve vagyok, — bazuüui üdvözlettel Balog 
Alajos, színigazgató.

A m. k. csendórség zom bori hadnagy 
parancsnoka Kicium Jusztin íóhadnagygyá
léptettetclt elő.

•4C Lopás. Bohner Jakab vaskuti lakos 
kárára a l. ev szeptember havában elkövetett 
•opus tettesét u eseudörség Pólyák Gergely 
kutymári lakos személyében felfedezvén, azt 
elfogatta, s a hajúi kir. jbróságlioz kísérte. 
Társát nyomozzák, úgy nzellopot lovukat is, 
melyeket u tettesek múl' tovubb adlak.



• - Felolvasás. A lmjai ifjúsági agyiét 
felkérése folytán Dr. Ladányi Mór orvos ur 
a bárány vendéglőben felolvasást tart az 
ifjúság által rendezendő estélyen, mely es
télynek tiszta jövedelméből b le rész a hely
ben működő színtársulat segélyez éséiv fordit- 
tatik. — Az oz alkalommal kibocsájtott 
meghívó következőleg hangzik :

— Meghívó. A „bajai ifjúsági egylet 
által balog Alajos színtársulatának közremű
ködésével fele részben saját könyvtára, fele. 
részben balog Alajos színtársulata javára, 
folyó évi november hó 17-én a „bárány1* 
vendéglő nagytermében rendezendő l e l ő  I- 
v a s á s és s z i n i e I ó a d á s s a 1 egy  
bekötött t á n c z k o s z o r  ú r a  tisztelettel 
meghívja a n. é. közönséget a rendezőség. — 
Műsor: 1. „A vegeteriániusokról“ felolvassa 
Dr. Ladányi Mór úr. -  2. „Varázshegedft** 
vig operetté 1 felvonásban. Előadja a szin- 
társuhr. 3. „Barátságból** vígjáték 1 felv. — 
Előadás után táncz. Kezdete 7 órakor. — 
belépti dij személyenkint; földszinti és kar
zati ülőhely 1 frt, földszinti bemenet és kar
zati állóhely 50 kr. — Jegyek előre váltha
tók : Drescher Gyula, Herzíeld 11. és lia, 
lteieh Farkas fiai és Tauszig Adolf urak üz
leti helyiségeikben, valamint a színházi pénz
tárnál. Felülfizelések köszönettel fogad
tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.

t  A folyó é. ok tól. 211-tól nov. 8-ig helyben 
elhaltak jegyzéke: Dohos Ilona 27 , éves r, k Krnya 
Etelka -I napos, r. k Wiesel Gizella 2 hónapos, hé
ber vall, Mnjy.es Mihály 1 éves r. k. Orauko-Varga 
Terézia 63 éves, r k. Ivultity-Ilornyik Audrásné ö l  
éves, r. k. Weisz Mariska II hónapos, r. k. Pintér 
Gyula 1 éves, r. k. Vargils Jozsel 17, éves, r. k. 
Magyar János IV, éves. r k Márity Anna 17, éves, 
r. k. Frils-Uubiuszky Máiiu 7'.' eves, r. k. llolczer 
Mihály 5 órás, r. k. Czvéczck-Mihá'OVUs Maria 23 
éves, r. k. Kmetovits l’al 2'/, éves, r. k. Varjú János 
74 éves, r. k. l ’écsits Ferenc/ 3 éves, r. k Hlelity 
János 21 hónapos, r. k. llugagyik Lajos 10 hónapos, 
r. k. Bank Terézia 1 hónapos, r. k I ngár Jozsel 
78 éves, r. k.

*1" Hadat üzen a vendégszeretetnek. 
A „Somogy** legújabb számában a következő 
nyilatkozatot olvastuk : „Ezennel kijelentem, 
hogy a mai naptól kezdve sem vendéget, 
sem vendégül hívást el nem fogadok. Csököly, 
1883. október 1-éu. Gencsy Lajos kjegyzö.

— Gyógyszcrvlzsgálnt Amerikában. 
A stillwateri mértékletességi egylet gyógy- 
szertál ábau, melyben szik vizet is árulnak, 
közelebb egy fiatal ember jelentkezett se
gédnek. „bir-c a szükséges ismeretekkel és 
hosszabb gyakorlattal ?“ kérdezi tőle a gyógy
szerész. „Azt hiszem, bírok,“ feleli halkan 
az ifjú. „Mióta gyógyszerész Vu — „Három 
éve.** — „Hol működött eddig?1* — „Mii- 
vaukcebeu." — „Hm j mit ad annak, ki kéz
intéssel a szikvizes géphez lép ?“ — „Légi 
Rozspálinkát szikvizzel.1* — Hát unnak, ki 
kétszer int és nyelvével csetteut ?** — „Fél 
pohárral rumot.“ — „Ha valaki barnán- 
szörpöt kér és ujjait mellény zsebébe dugja?4 
— „Cognacot kap gyömbérrel." — „Mit je
lent a büvelkujj három intése V;* — „Hol
landi boróka pálinkát a maga és burátai ré
szére.“ — A iiudsou szóra és fejbóliutásra 
mit ad?** — „Meggypálinkát ürmössel.** ~  
„Nagyon jól van. Holnap reggel jelentkezhe 
tik. 11a valami rendkívülit kérnek, a szük
séges anyagot a piuczébeu találja. Lássa, 
nagyon óvatosnak kell lennünk a rcczeptek 
megkészitósénél, mert emberélet forog kocz- 
káu.“

Veszedelmes kézszoritás. Az ins- 
brucki állatkertbeu a múlt vasárnap üélutáu- 
jáu a király-tigris délutáui álmát uludta, s e 
közben lábait a kalitka vasrácsai közül ké
nyelmesen kinyújtotta. Egy pék legény nem 
álhatott ellen ingerének, hogy a hatalmas 
praclikat uiegsimogassa kezével Lussun, csen
desen nyúlt a tigris jobb lábuuuk talpúhoz, 
de már u másik pillanatban a bestia bullába- 
vul rácsapott a pék kezére s oly irtózatos 
erővel szórna össze azt, hogy u szegény pék 
majd elájult bele. Szerencsére megérkeztek a 
meuagéria szolgái, akik uztau indák segítsé
gével tudták csak rábírni u tigrist, hogy u 
pék kezeit kibocsássa a magáéból. A szereu- 
esetlen pék a „barátságos** es „forró kézszo- 
ntás“ kovi tkeziébcn oly súlyos sebet kupoll, 
hogy unnak gyógyítása végett kénytelen volt 
u kórházba nienni.

Mire képes a szerelem t Özeut- 
JFétcrvúrolt az előkelő orosz társasagokban 
egy fiatal katonatiszt érdekes es titokzatos 
kuluudjaiol beszélgetnek. Fúr nappal ezelőtt 
ugyauis egy pétervúri lodrászuiiilielybe tért 
be a tiszt s kérte, hogy rendezzek a hajat 
úgy, mint az orosz papok viselik. Elbeszélte, 
hogy szeret, s viszont szerettetik, de imádott ja 
szülei ellenzik egybekelésükéi, s kitiltottak 
házukból. De reméli, hogy papi öltözetben 
bcfuiykodhatik, latint tju kedveset és beszelhet

vele. Teljesítették kérését, 8 az ifjú ott hagy
ván sipkáját és köpenyét, pópának öltözve 
távozott, - nem is tért vissza. Uehcsgctik, 
hogy a szülék mégis ráösmeitele, rácsukták 
az ajtót s a parancsnokot elhivatták, ki a 
szerelmes tisztet fogságba kiildt-*, a vizsgála
tot pedig megindította.

í+j A ..K épes C saládi L ap o k ”  ii. 
száma Meluier Vilmos kiadá>á!nn igen vál
tozatos tartalommal j.Jent un g- Egyes szám 
ára lő kr.

Csarnok.
A Imiiül víz,í:,v<>r) inló/.i't.

(1'- ö v ú r o .  i I ü v ú 1)

Engem is elért a sors rúd ja. Azt 
mondta a doktorom, hogy vigyázzak az 
egészségemre, mert közeledik a lejárati 
idő. Elküldött, a budai vizgyógjintézetbe, 
hogy oz életemet prolongál f alsam. Jiizoiu 
a szavában, mert bátran és határozottság
gal mondta ki a sentontiát. Nem úgy, 
mint az a professor, aki bár semmi kü
lönbséget sem tesz Buda és Jtadogund 
közt, mégis a véletlenre bízza a liazafi- 
ságát. Mikor a beteglázas izgaloltsággal 
várja az Ítélethozatalra visszavonult pro
fessor éltet és budgetet érdeklő verdikt
jé t, akkor ez a másik szobában , a 
kabátja hét gombján bütüzi Ki, hogy 
„ltudegund, Vaskovits — lladegund, 
Vaskovits — llodegund, Vaskovits, -• 
liadegund “ Szóval, a mivel kezdi, azzal 
végzi. Van rá gondja, hogy a német 
hízzék, de a magyarnak is maradjon. 
Sokan kifogásolják, hogy minket itt Du
dán jól tartattak hússal. Pedig ez rend
jén van. Mert a szittya magyar, még ha 
göthös is, akkor se bolond, hogy heteket 
húzzon paréjon. Megszökik inkább az 
élete árán is, de kötélnek a világért 
sem válik.

Magam is itt töltöttem hat hetet 
és jó erőbeu hagyom el a fürdőt. Úgy 
véli a jeles doktor, hogy a hitelképes
ségem még sokág fennállhat, csak a 
lejárati időre vigyázzak. Minden évben 
ide kell ezután jönnöm prolongálás ezéi- 
jából. M ert ha egyszer ovatolnak, akkor 
nincs többé mentség, lelki világomról 
szent Péter veszi fel a leltárt, ha ugyan 
akad benne olyan zug, a melyik még 
nincsen bctáblázva.

Úgy érzed magad itt, mint a pa
radicsomban ; reggel maddi csicsergésre 
ébredsz, este zephyrben fürdöl. Lelkedet 
iiuádásszcrü érzet fogja el. midőn a 
zongora billentyűi egy- egy szonátával 
kedveskednek. Ez utóbbi élvezetet a ven
dégei kényeimét fáradbatlanul kereső j e 
les háziasszony nyújtja, a ki igazi mű
vészettel kezeli a bűvös húrokat, és akinek 
talentumát nem egy kompozitió hirdeti 
már. A házban mindenütt rend és pon
tosság, a gazda sohasem jár kel, de 
láthat tan kezekkel mindent kiveu igazgat.

Milyen pompás is abban a vizes 
lepedőbe \  És ha Jókai (az egyik für- 
dólegéuy neve) a turbáut a fejedbe teszi, 
lehetetlen, hogy a keleti regék báján el 
ne andalogjál. Csapkodó iránya a tenger 
hullámait ju tta tja  eszedbe, melynek vé
szei közül a javulás kikötőjébe vágyói. 
Az idegesség ilyenkor fantasztikussá tesz. 
Azt beszélik, hogy egy vendég, kinek a 
turbánt először a fejébe tett ók, rögtön a 
fejébe vette, hogy d igazi turbánt fog 
viselni. Ábrándjából a kis Nikita sivi
tása verte löl, mely itt az egyetlen 
potentát s a melyet maga a gazda se 
tud sileutiumba tcuui.

A  budai vi/gyógyintézet már 30 
éve áll fönn és kedvező természeti elő
nyök által támogatva, folyton emelkedett, 
míg végié 1877-ben jelentékenyen meg- 
migyitva igen alapos változáson incut 
keresztül, ekkor nyerte mai palotaszert! 
alakját. Az idén púdig befejezést nyert 
a remek svábhegyi fürdóiutézet, mely 
kívülről meglepő, imposáns: belülről pe
dig valóságos keleti fény nyel és kénye
lemmel vau bereiidezv '. Mindezen épít
kezések folytán a vátosmajor-ufezai és 
svábhegyi Yaskovits-fóle vizgyógyintéze- 
tek, bármely elsőrangú iutezettel, még 
azok részéröl is bátran kiállják a ver 
senyt, akik a hazai intézmények előtt 
szemei hunynak és ezeket nem is ismer 
ve a külföldieket előszeretettel dicsérik.

Az intézet két kiváló érdeme : vize 
és levegője. Vizét a városmajorból nyeri 
és u víz kiváló jo hírnévnek örvend,

minek természeti oka az, hogy a buda
pesti vizes közt a legkevesebb organieus 
részeket ta ital mázzá. Az intézet és kör
nyékének talajú igen száraz és tömör, 
nedvesség nélkül pedig nincs szervi bom
lás és gcrj.niyag fejlődés, minek folytán 
a tiszta üde levegő mindig fertőzetlen 
marad. Ebből és a légáramlat irányából 
magyarázható ki, hogy úgy ez intézet, 
mint a/ egész városin ajor-uteza és kis 
svábhegy környéke megkímélve marad a 
járványoktól ; igy a kolerától is 1872/73- 
baiíjSŐt amint az öregek mond ják 1831-ben 
is. A  tapasztalat fény esen igazoltu, hogy 
itt váltólázát mindenki elveszíti.

A Ilii neves Oppelczer bécsi tanár 
így szólt egyszer egy pesti betegéhez : 
„Ha ön pesti, vegyen lakást városmajor
ban ; a pestiek nem tudják, hogy köze
liikben is egészséges helyek vannak.“ És 
ez intézet tulajdonosáról nem áll, hogy 
„vizet prédikál és bort iszik.“ Ugyanis, 
mint. gy 8 évvel ezelőtt súlyos In-reg lé
vén, orvostársai Olaszországba küldötték, 
mire ő igy válaszolt: „A kinek ez a 
levegő nem használ, az úgy s képtelen 
az életre.“ S „úti figura docet** Ő még 
él és jó egészségnek örvend.

Az intézetitek kivaló előnyei még, 
hogy az igazgató maga gondoskodik a 
gyógyítási-ól. élelmezésről, szabásról és a 
társas életről. Minden szükségletet tóié 
nyer a vendég. A külső szórakozásra 
folyton vau közlekedés .Budapestiéi, de 
külöubeii is közel van a Svábhegy, Zug
liget, Margitsziget, Császárfürdő és sok 
más mulatóit ly. Bent az intézetben van 
zongora, billiárd, hangverseny és bálok, 
A kártyát rendesen a tarokk képviseli. 
Érdekes úgy ötösbe nézni. Az osztó, 
kinek pihenése van, az mindig félreoson. 
Az egyik levegőt szi, a másik ruhát 
tesz fejére, a harmadik bevesz, a negye
dik kiköhögi magát, az ölöd'k gargalizál, 
miodeuik titokban, egyik se akarja a 
másikkal tudatni, hogy neki baja is van.

A vizgyógymódou kívül alkalmaz
tatok itt mellbetcgeknél a göbersdorfi 
d-iita, a tulkövérségnél a Bánthing -túra, 
vérbajoknál a Schorott-kura (liudewiesi 
gyógymód) és a mi ritkaság még a Baso- 
doxv-kór elleu is van itt speciális gyó
gyítás. Az intézetnek azon utóbbi idő
ben elért gyors lendületét kétségkívül 
szerencsésen sikerült gyógyításai adták 
meg.

Van itt mindenfelé beteg, még a 
köpezös is ide szorul, hogy a súlyából 
veszítsen. Ez a körülmény okvetlen suly- 
lyal bir. Gyógyul itt minden, csak a 
tulajdonosok maradnak örökké idegesek, 
l i a  ók megakaruak gyógyulni, el kellene 
hagyniuk az intézetet, melynek szép jö 
vője van és kell, hogy emelkedve virá
gozzék. Talán itt is beáll majd a paréj hege
móniája és akkor bizonyára csökken Ra- 
d-gurui. Az időre már majd a mészárost 
sem kell sajnálni a lius-felmondással ak
kor már bizonyára ő is a házbér-adó 
elleu reklamál.

Zelei Imre.

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

A n t a l  és t á r s a ,  bank- és váltó-ház 
jelentése.) Budapest, nov. 2.

Közvetlenül a múlt heti zárlat után 
azon commcutár, melylycl a külföldi saj
tó ó felségének a delegaczió megnyitása 
alkalmával mondót, beszédét kisérte, ked
vező hangulatot keltett az értéktőzsdé
ken, mert biztosítását látták e beszédben 
a békéitek, melyet egyaránt óhajt vagy 
melyre legalább egyaránt szüksége van 
mindeu államnak. l)e még nagyobb mérv
ben hatottak Kálnoky miniszternek a 
külügyi albizottságban tett ny ilatkozatai, 
melyekben a külügyér tüntetőleg hang 
súlyozta monurhiánk szövetségét Német
országgal. E nyilatkozatokkal élénken 
foglalkozott az európai sajtó és egyér
telmű volt az a nézet, hogy a két 
középeurópai nagy hatalmasság szoros szö
vetsége erős záloga a békének. Ily kö
rülmények közöt az eleimén kedvező 
hangulat csakhamar szilárd irányzattá sőt 
hausse-áramlattá fejlődött és a hét első 
fölében a/ összes értékpapírok nem jelen
téktelen áremelkedést tüntettek fel. Ámde 
az áremelkedés rövid tartamú volt és 
ncui állandósulhatott. Ugyanis a franczia

kamarában a tonkiugi vita újabb kor
mány válságot ju ttato tt felszínre és a 
legutóbbi táviratok már azt is tudni 
vélik, hogy U lesz Challemel-Lacour 
franczia küliigyminisztar utódja. Kivált- 
képen tehát ezen körülmény okozta, hogy 
a legutóbbi napokon ismét a lanyha 
irányzat foglalta el a tért és az áremel
kedés sokkal gyorsabban, mint keletke
zett, ismét veszendőbe ment. a  mi a 
részleteket illeti, megjegyezzük, hogy já 
radék papírok aránylag szilárdul tartották 
magukat, ellenben hitelrészvények erősebb 
ingadozásnak voltak alávetve. Helyi pa
pírok közül némely maiompapirok, vas
mii-részvény-társulati papírok és végül 
némely vasúti papitok örvendtek jobb 
keresletnek.

A múlt heti és mai árfolyamok közti 
különbséget kitünteti az aianti táblázat;

■nagy. hitelrész vény.
okt- 26.
282 —

nov. 2. 
281 75

észt. „ 283-20 28260
4V0-08 magy. aranyjár. 86-05 87-20
'•V"B magy. aranyjár llíbőO 119.50
•’ V (,s »• papirjár 85.05 85-55
oszt. magy. állam vasút 311 — 3 1 5 -
magy. leszáin. bank 88 25 88 25

n dijsorsjegy 1 1 3 - 113*—
tiszai sorsjegy 109 75 109.50
cs. kir. arany 5-73 5 72
NapolcoiiMnr 9-53 9 54
váltó Londonra 120- 120.15

n J'árisra 47.50 47-60
» Berlinre 58-85 58 90

Üzleti tudósítás.
Hajdú, 1883. november 7-én

Haza ii j .............................................. 9.10
/alt ó .....................................G.10
Á r p a ...............................................0.70
Rozs u j ................................... 7.—
Kukoncza.....................................4.70
K ö le s .......................................... 0.10
Bab.......................................... 9.—
Az árak 100 kilotír. után.

az első  cs. k ik .

D U N A G Ö Z H A J Ó Z Á S I  T Á R S U L A T
j ) ó s tu -  é s  s z e m é ly  s z á l l t  t ó  h a j ó i n a k

M E N E T R E N D J E .
Érvényes 1883. okt 10-tól további intézkedésig 

P o s t a-h aj ó k :
linj Al ó l O rsin  i i  n i : kedden és szombaton d. u.

3 órakor.
K ajáról >loiiiicsrn  és Zimonyhn: vasárnap, kedd, 

szerda, csütörtök és szombaton d. u. 3 órakor. 
K ajáról K iid u p estre: hétfőn, szerdán, csütörtökön, 

szombaton és vasárnap d. u. 5  órakor.
Szent é l y  s z á l l í t ó - ha j ók  :

Káinról Kudnpeatre : naponta délután 1 órakor. 
Hajúról M ohácsra  : naponta esti 8  órakor.

Felelős szerkesztő:

C S 15 li II A F 151115 X 0.

Eladó
egy kukoncza morzsoló gép 
kettős etetővel és egy négy 
késsel ellátott Szecska vágó 
— mindkét gép a legjobb 
állapotban s tudakozódhatni 
az alulírott tulajdonosnál.

Pilaszanovits Antal.

jft s  K H A T S Z  & C o. cs. kir.
■ V| szabad, gépgyára Bées,

11 (Wiihring) a já n l: (lugaszo-
1 íí dugaazol órán-

1 • • ként 800 — 1000 palaczkot,
palaczktörés nélkül. Megrendelhető min
den nagyságú üveghez 12 frttól 50 írtig. 
Szűrőkészülékek alkalmasak minden fo
lyadékhoz, 12 frttól 30 írtig.



N yom ato tt Mnaj Lajos kfiDyvDjoindájában Baján.


