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H ird e tések
a Icgju lányosabban számíttatnak.
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BAJA Sierkescttíaég
hova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők: 
K o c b u a - n l e i a  42 .  h e  *  ni .

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nnnay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

K « y e s s /, á in á  r  a  N k r . ké/.iriilok nem adatnak vissza.

M i okozza iparunk hanyat
lását ?

K kérdésre sokféle választ hallunk ; 
egyik az ipartörvényt, másik az iparo
sok l'épesiHűtlenségéi, harmadik a ver
senyképesség hiányát h >zza el indokul 
arra, hogy honi iparunk napról napra 
hányadik, és iparosaink a tönk szélére 
jutnál

Ezen feltevésekben van ugyan igaz
ság, mert az tény, hogy az ipartörvény 
a kontárkodásnak tag tért nyitott, és 
előresegitette azt, hogy oly egyének is 
ipart űzzenek, kikből a szakszerű quali- 
flcatio hiányzik, és ezek aztán rohamo
san verik le az árt, úgy, hogy a többi 
qualifieált ipuro% ki nem csak a mai 
napot, hanem a holnapot és jövőt, is te
kinti, ha csak nem akarják azt, hogy 
semmi bevételük ne legyen, kénytelenek 
a coneurrem iát. elfogadni. Az p dig be- 
bizonyult igazság, hogy olcsó húsnak hig 
a leve, és igy természetes, hogy a ver 
sonyképesség elmarad, és nemcsak hogy 
fejlődnék, illetve haladna a/, ipar a kül
föld iparával párhuzamosan, hanem nap
ról-napra sülyed, és ipám iiiuk napról- 
napra pusztulnak, vesznek és kénytelenek 
uj hazát keresni.

Az egyedüli és fö ok azonban, mi 
iparunk versenyképességét, gátolja, az, 
hogy mi inkáb a külföld felé gravÍté
lünk, és nekünk csak az a jó, a mi ide
gen gyártmány.

A sajnos tapasztalat azt mutatja, 
hogy a mi főrangúink a honi ipart tel
jesen megvet.k, és azt. körükből teljesen 
száműzik, mert szerintük u 'in idegen és 
hogy e kór és balhit átcsapott, mar Imii
den osztályba, azt a napi tapasztalás
eléggé igazolja.

Színié büszkén mondja bárki is,
hogy a rajta lévő ruhát. Becsből rendel
te, avagy czipöit Gráczból , keztyüit
Prágából, bútorait Berlinből, Kocsiját
P árisié i, lószerszámait szintén onnan, és

T Á R C S A .
( ; ................K m  in á h o z .
Szép szemeid ragyogó sugara 
Szivem mélyére irta uevvd 
Azóta te vagy lelkeinuek fénye . 
bánatom is e poreztöl ered

Éu azóta szemed kék egének 
Jtojtctt mennyországát keresem.
Tekints reáinl Mosolyogjon ajkad!
8 meg lesz a menny -  édes szerelem.

Ha rúgondolok — szivem emészti — 
Hogy viszonzod-e szerelmemet ?
Óh ! vagy talmi kutzsgui is lógsz majd 
K szent, t-szta szerelem feletti ?

Ha szivedből kitéped emlékem, 
lin — szivemben hordozom neved;
8 viselem majd gyönyörrel és kiouul, 
Mig szivein a kinlól megreped.

Dreisziger Ferenci.

Levél a szerkesztőhöz.
Kedves Szerkesztő úr I
Képzelje csak ! hogy jártam ?
Meg Ígértem becses lopja színházi refe

rensének, hogy a múlt csütörtök esti premiere- 
félétől (azcit mondom „féle", mert csak 
azt szoktuk ma napság premierének nevezni, 
ha valamely mű színpadra először keiül) tár 
czaczikket írok, és abban részletesen ismer
tetni fogom az újdonságot.

Hozzá is lógtam a dologhoz, mert szol
gálatot véltem azzal teljesíti in mimWokuuk,

hogy neje csupán csak a becsi vagy a 
párisi műhelyekből kikerült, ruhákkal, 
keztyüvel és czipővel van megelégedve, 
mert. a magyar iparosok olyanok készí
téséhez nem is konyitanak.

Pedig dehogy nem, csa; lenne aki 
megrendelné, avagy megvon.te és csak 
felém irt is megfizetné úgy, unni a kül
földről hozatott rosszat.

Van iparosainknak szép képessége, 
csakhogy nem érvényesíthetik azt., mert 
munkájukat inmesak, hogy meg nem 
fizetik, de még csak megtekintésre annái 
kevésbbé meg.ételie sem erdemosi ik , 
pedig csaknem mindig áriéi győződnek 
meg, hu, y a küllődre, hoza!ott átuczikk 
csak szemre, és nem használatra való, 
és hogy » legrövidebb használat után 
rongg.a, értéktelen semmi'é válik, pedig 
ára kétszeres mint nálunk.

Es azért még sem eszmélnek fel 
kábultságukból, és nem gondoljak meg, 
hogy azon az iparczikkekért a külföldre 
vándorolt milliók itthon verseny képes, és 
jólétnek örvendő ipáit teremthetnének és, 
hogy iparunk fejlődnék, és ezenfelül a 
gyártmányok olcsóbbak és jobbak lennének.

Anti nem külföldi, az nem ér sem
mit, és az nem kell senkinek sem.

Igen jól fe.s i a helyzetet egy élez, 
melyet ide is jgtatok, ugyanis Hörcsög 
András nagyváradi kalapos egy vásár 
alkalmával azt tapasztalta, hogy jól ké
szült Ivossu; kalapjai sehogy sem kelnek, 
míg a szomszédjáét nagyban kapkodják. 
Sokáig gondolkozott ezen, mert még azt 
is tapasztalta, hogy saját rokonai is el
kerülik sátrát Végre elhatározta átmenni 
a szomszéd sátorba, hogy meggyőződjék 
a kalapok minőségéről. Látta, hogy azok 
ép olyanok, tan még silányabbak mint 
övéi, de belül a bélésen az volt Írva 
*i n P a r i  s*. Nem szólt semmit, és 
eltávozott, hanoin a kővetkező alkalom
kor kalapjaiba beleiiyomaiu: „ H ö r c s ö g  
A n d r á s  i n  P a r i  s*4 és kérem, e 
vásáron kalapjait majdnem mind elad.a,

kik az előadáson nem voltak, lm a darab
meséjét leírom.

Le is irtain már, mily érdekes képet 
nyújtott n sziuterem azon este, mert nagy cs 
előkelő közönség volt ott egybegyülve ; kép
viselve volt tudniillik minden rang és rend, 
kor és vallás; volt ott főispán, földesur, 
hivatalnok, pap, katonatiszt, magánzó, jour- 
nalista, iparos és egy halmaz diák. Voltak 
szép és csúnya, futni és öreg, okos és egy ügy ü 
nők : egész kis nemzeti színház en miniatűré.

Mái azt is leírtam, mennyire el voltak 
mindannyian telve kíváncsisággal, és milyen 
nehezen győztek várni, mig felvonják a vá
rost ábrázoló füugönyt, hogy a világot jelentő 
deszkákon dicsőséget aratni vagy bukni lás 
sák a férfiút, ki közírók való, s kinek (bár 
hivatása egészen más irányban működni) mégis 
volt bátorsága azokra fellépni és ott tehet
segét bemutatni.

Oda tettem azon megjegyzésemet is, 
hogy meg Bankóéit zenéje is mely pedig 
máskor tapsra készteti az közönséget — ez 
este unalmasnak tetszett, mert mindenkit el
fogott a nyugtalanság.

Fölemlítettem azon körülményt is, mely 
különben a premiereknél elmartulhatlan, neve
zetesen, hogy mig egyrészt még mielőtt csak 
egy szó is ballaltszott a színpadról, már is 
megér, dl A pelles csizmadiáinak nyelve, addig 
más része a közönségnek — bízva a szerző 
vagy fordító személyében — előre is feltétlen 
sikert CODBtalál.

Leírtam, hogy mint verte a diákok se
rege előre is markát, hogy jártasságot szerez
zen a tapsolus műtétében, és azon wegjegy.

mert párisi készítménynek mondta és 
hirdette.

Ez élez, a ki csak kissé ismerős a 
Viszonyokkal, hogy életre valót ta rtal
maz, mindenki tudja, és elég szomorú, 
hogy való.

Annyi tény, hogy városunkból tíz
szer annyi kimegy a Külföldre, mint meuuyi 
iparosainknak jut, pedig ha ez benn 
maradua, mily szépüli haludna előre vá
rosunk ipara és gyarapodnának iparo
saink.

Egy ur (iiáizból rendelt czipo- 
l et 7 8 írtért párját, és midőn másnap
felhúzta, az teljesen hasziiólhailanná lett. 
Nagybolcsen átadta egy helybeli iparos
nak Kijavítás végeit. Számtalan esetet 
hozhatnék fel aunuk iilisztrálá át igazo
landó, hogy népüuK a külföld ipara felé 
gravitái, es honit teljesen m gveti, sőt 
az is megtörténik, hogy tőlünk kivitt 
czikket a külföldről 3 árért hozat meg, 
— és sziveseu fizeti — mert külföldi.

Mondom, ez a fő ok, a mely honi 
iparunk versenyképességét gátolja, és ipa
rosaink jólétét dönti meg, és csak akkor 
lesz honunk ipara virágzó, ha mellőzzük 
a külföldet, és csak akkor lesz bonunk 
boldog, ha az ipaiczikkekért a külföldre 
adott milliók it'hon maradnak — másként 
soha. — Lehelnek ugyan qualifieált ipa
rosaink, kik életüket tengethetik, csakhogy 
ezek semmiféle ideákat nem tápláluak az 
ipar verseny'épessé tételéről.

Csak egy ok van, a mi biztosíthat 
ja  iparunk haladását, ez pedig az, ha 
mindent csak honit veszünk.

Dreiszigcr Kálmán.

Liquidált-e az „Azienda" 
vagy sem.*

Múlt számaink egyikében azon óhaj
nak adatott kifejezés, „hogy jó volna, ha

* A „Magyar Pénzügyiből vettük át e köz
érdekű közle niénjt.

zést koczkáztattam, miszerint ki biztosíthatna 
arról, hogy a diákok tapsa a meggyőződés 
önzetlen kifolyása és ment minden érdektől.

Azután igy folytattam : „Elhangzott a 
zene ; még néhány perez . . .  és csengetnek. 
Minden szem és fül a színpadra irányul. Még 
az sem lett volna talán hatással senkire, hu 
valaki a czukrászdánál például tüzet kiáltott 
volna. Siri csend. FOllebbent a függöny . . .  “

Alig irtnm le a szót., midőn félrelebben 
nz ajtóra alkalmazott szőnyeg, és a szobale
ány lép azon be a bajai politikai lappal ke 
zében.

Nem azért ugyan, mintha ismereteket, 
vagy u politika terén tájékozást kívánnék be- 
lőic szorozni, de mégis mivel „bajai1', hát tar
tom és néha bele is szoktam nézni.

Valami ismeretlen sejtelem azt súgta: 
„Nézz bele !u

Megtettem.
Az első amit észrevettem az volt, hogy 

nagy belükkel láttam lenyomtatva: „Egy 
premiere."

„Hogy a bagó rúgjon meg I" -  Ezzel 
az ártatlan kifakadással olvasom a czikket 
tovább, és azt látom, hogy ép tolamból szed
te valaki ki azt az ismertetést.

„Ez mégis szörnyűség I" töprenkedek 
tovább. — „Már most mit csináljak. Hasz
talan munkát végzek ha én is leírom azt a 
„Haja" jövő számára, amit ez a lap már 
közölt, Es az is bizonyos, hogy az n másik 
lap is megelőz.**)

Egyet azonban a dolog érdemére való

•) Usalóilott- éterit

becses lapja a biztosítási üzlet terén 
előforduló visszaéléseke*, bárkitől is kül
detnének azok be, tárgyilagosan közölné.* 
Azon reménybeu, hogy a t. szerkesztő
ség ily közleményeknek, a biztosítási in
tézmény és a biztositó felek érdekében 
leh tóieg helyet ad — saját és sok mél
tatlanul zaklatott honpolgár érdekében, 
vagyok bátor felkérni, méltóztassék nyil
vánosan azon kérdést felvetni : Liquidált-e 
nz Aziondu trieszti biztositó-t' tulatvagy 
sem ? — Azt, hogy az Azienda alapo
san tönkre ment, hogy romjain két uj 
biztosító társulat (Azienda osztrák-fran- 
c/.ia elemi és Azienda osztrák-franczia 
élet-biztosi tó részvéuytársulat) alapitta- 
tott, még p<dig nem a legjobb hírnevű 
bécsi faiseurök által — az köztudomású 
lény. De azt, hogy a trieszti Azienda 
még ma is működik, folytatja rablógaz
dálkodását és a felek tervszerű kifosz
tását hazáukbau, ezt, fájdalom, csak is 
az érdekelt károsult felek tudják.

Az Azienda trieszti biztosító-tár
sulat liquidált, üzletét, organizáczióját 
és összes vagyonát átadta a fennevezett 
két gyeuge uj társulatnak. -  Uj üzle
tet többé nem köt — ügynökségeket 
már nem tart fenn — miben áll tehát 
jelen sérelmes működése ? Abban, hogy 
a feleket jogtalanul perli ezerszámra oly 
dij'á llók fejében, melyekért az Azienda 
Assicuratrice a koczkázatot nem viselte 
és nem viselhette. A kik ez ügy iránt 
közelebbről érdeklődnek, fáradjanak a 
budapesti kereskedelmi és váltótörvény
székhez vagy a belvárosi bagatell-bíró
sághoz, ott halomszámra találhatják az 
áldozatok névsorát, az idevonatkozó per
iratokkal együtt.

Aki tudja, hogy a tüzbiztositási 
dijváltók elúlegeseo fizetendők — belát
ja  azt is, hogy az Azienda Assicuratrice, 
mindazon váltókért, melyek üzlete be
szüntetése óta inkasszáltalak, ingyen és 
jogtalanul söpörte be a pénzt — bár 
ezen állításomra, az uj Azienda, mely

tekintetből ki kell jelentenem, s ez az, hogy 
fordító átérezte a darabot, tehetséget muta
tott ezen darabnak átültetésével.

Gondoltam tehát egyet; leültem és 
megírtam ezt a levelet, hogy magamat szer
kesztő ur előtt exkusáljam; azt hiszem, ha 
szerkesztő ur e levelet közli, tán a t. ez. 
publikum is elfelejti az Ígéretet.

A referenssel már megegyeztem.
Vagyok kedves szerkesztő urnák kUl - 

sömunkatársi tisztelettel kész szolgája

Adolár.

.4 tóvölgyi vezérifjak.
— Életkép. —

T o l n a i  J  á u o s t ó I.
Tóvölgy mintaképe a törekvő városok

nak. Minden tekintetben csinosodni kezd. 
Nagyterét kikövezték. A régi pallók helyett 
téglajárót határozott lerakatni a tanács s ha 
a tóvölgyi téglaégető részvénytársulat azon 
kedvező helyzetben lesz, hogy az óriási nagy 
mérvű szükségletet a kívánt meglehetősen 
csekély árért előállítsa, tán három-négy év 
múlva téglajárót fognak a tóvölgyi gavallérok 
sétáik alatt koptatni, sőt a szembejövök el 
is mehetnek majd egymás mellett, a nélkül, 
hogy egyiküknek meg kellene czipöit áztatni 
az ég könyétől hig lére eresztett hazai földben.

Hanem hogy csak palló vezet végig Tó
völgyön, azért már most is haladott egy vá
roska az. Ki tett magáért, hol csak kellett 
és lehetett. I)e legkivált az ifjúsága, az sehol 
sem hagyta magát. Igaz, hogy nem is akad



rabulisztika tekintetében még fölülmúlni 
igyekszik elődjét, azt az ellenvetést te 
heti, hogy kár esetében az uj intézet 
állott helyt a régiért. És ez igaz. Oly 
káresetnél, a hol az illető kötvényt nem 
lehetett megsemmisítettünk kijelenteni az 
Uj Azienda liquidáltii szokta a károkat, 
de ebben soha sem volt köszönet és a 
mi történt, csak a főügyészségtől való 
félelemből történt.

Tény : hogy a budapesti kereske
delmi- és váltótörvényszék ezégjegyzéké- 
ben 187<*. óta, a régi Azienda Assicu- 
ratrice lapján, a legcsekélyebb változás 
sincs feljegyezve, a mire a hatóság illetve 
a kereskedelmi minisztérium figyelmét 
ezúttal szintén felhívni kívánom.

Midőn soraimat befejezném, kérem 
a tek. szerkesztőséget, méltóztassék eze
ket, mint nyílt kérdést közölui és a be
érkező felvilágosításokat, a tényállás meg- 
állapithatása czéljából, ugyancsak kiadni, 
a mennyiben nem csekély éid 'kii az : 
liqu'dált-e az Azienda trieszti biztosító
intézet vagy sem? akkor, midőn általa 
és ezége alatt, egész falvak (voltak esetek, 
hogy a falu bírája a keresetek nagy száma 
folytán, a kézbesítést nem akarta teljesíteni) 
u törvény nevében tönkre juttatnak.

Mély tisztelettel 
Bácskai.

Színészet.
A múlt szombaton volt az első jutalom- 

játék, és ez. úgy hisszük az utolsó is volt ez 
idényben.

Re i n e r Antónia k. a. javára ismétel
tetek a „K o I (1 u s d i á ku opeivtte.

Mi már gyakran elmondottuk, hogy e 
táisulat operettek előadására gyenge, annyira 
gyenge, hogy az igazgatónak rossz néven se 
szabad vennie, ha nem jö rá közönség.

Vígjátékoknál, sőt még a drámáknál is 
sokat lendít egy szereplőnek ügyessége, te
hetsége. De ez nem áll az operetteknél. 
Ezekben kezdve a primadonnától egész a 
kóristáig jóhangu, eleven, fürge egyénekre 
van szükség. Egy-két szereplő kitűnő játéka 
nem teheti jóvá, de még csak élvezhetővé 
sem az előadást. Pedig Balog Alajos színtár
sulatánál az egy Reinert és talán még egyet- 
kettőt kivéve, a többiek nem érnek semmit 
operett eben.

Ezzel elmondtuk a „Koldus iliák“-nak 
is erkölcsi sikerét. Az anyagi — tekintve, 
hogy jutalomjáték volt — szintén jobb le
hetett volna.

Nem mulaszthatjuk el most, midőn már 
operettek nem kerülnek szinte, a társulat 
karmesterének: Matousek urnák elismeré
sünket kifejeznünk, ki az operettek előadása 
körül sokat fáradozott. — Csakis neki kö
szönhető még az az eredmény is, amely 
eléretett.

Vasárnap „A k ö r ö s i  l e á n y "  nép
színmű adatott elő a vásári publikum ked 
véért.

Hétfőn ugyancsak a vásár miatt a „S ár
ga e s i k  ó" népszínmű.

Szerdán „A köny  v t á r n o k "  vígjáték 
keiüit színre Mosertöl. A német vígjátékok 
jellegét ez is magán viseli. Erőltetett nevel
tetés az egész darabban.

Csütörtökön egy kéz nélküli hegedű- 
és pision művésznek fellépte volt hirdetve, ki 
a „Minister előszobája" és „Egy ur, egy asz- 
szonyság" czimii vígjátékok közt és azok után 
produkálta volna magát, azonban miként a 
házat zsúfolásig megtöltő közönség előtt ki- 
hirdettetett, a lábaival hegedülő ur nem érke
zett meg, s igy már most csak a nevezett 
két darab adatott a megjelentek nem kisboszu- 
ságára.

Irka-firkák.
Egy lump véleménye az asszonyukról:
„Az asszony mint a bor, ha jó, felhevi- 

ti szivünk táját ; ha pedig rossz, — zsémbes 
asszony módjára fejébe kapaszkodik az em
bernek. Egyébiránt az asszony sok tekintetben 
a mágneshez is hasoidit; de a természet tör
vényeiből merített tapasztalásból mondhatjuk : 
hoyy a mágnes az aranyat soh’sem szokta 
önmagához vonzani.“

*

D i a l ó g .  A n ö. Ugyan kérlek, mivel 
is foglalkozol, ha szabad kérdenem f

A f é r j .  Életem naplóját irom.
A  n ö. Reményiem, megemlékeztél rólam 

is benne *A f é r j .  Természetesen ! Mert hisz még 
eddig mindig te voltál életem ragyogóan tün
döklő Napja, melynek bő forrásából áradó 
hőség alatt — 7jem egyszer kellett már iz 
zadnom.

*

A l k a l m i  s z í n d a r a b .  „Remény 
lem, hogy ma mindenesetre elmegyünk színház 
ba t  — kérdé egy asszony férjétől, — ma 
fogják adni N. N.-nek a „Nyelves asszony" 
czimii kitűnő darabját."

— „Oh dehogy kell mennem, — vála
szol egykedvűen af ér j  — hiszen az csak for
dítás ; annak eredetije pedig nálam úgyis 
naponta bérmentve látható.“

K ti l ö n ö s f a .  Egy helybeli úri ember 
panaszkodék a napokban egyik meghitt jó 
barátjának, hogy kertjében van egy oly sze
rencsétlen almafa, melyre már három neje 
felakasztotta magát. Mire jíbarátja azonnal 
a következő kéréssel állt elő: — „Kedves 
Karcsi, légy meggyőződve, miszerint nagy há 
lóival tartoznám, ha ugyanabból az almafából 
nekem legközelebb egy oltást küldenél."

Közli: D obry Tivadar.

Különfélék.
fa  A k e t t ő s  ü n n e p  m i a t t  l a p u u k

jelen száma egy nappal előbb jelent meg.
- g -  L a p u n k  k i a d ó j a  tisztelettel kéri 

fe l az illetőket a hátralékos előfizetési és liir 
detési pénzek minélelőbbi beküldésére.

* S/.emélyi hír. L a t i n o v i t s (iá
bor orsz. képviselő e hó 20-ig marad Buda
pesten, mikor a karácsonyi ünnepekre Kalo
csára utazik.

)( Törvény hatósági közgyűlés. Baja 
város törvényhatósági bizottsága jövő csütör
tökön, deczember 13-nu d u. .'5 órakor tartja 
e havi rendes közgyűlését. Tanácskozási tár
gyak: 1. lleller János bízót sági tag és társai 
kérelme a posváuyosi víz lecsapoiása tárgyá
ban. 2. A bajai izr. hitközségi kórház igazga
tóságának folyamodványa évi segély iránt. 8. 
Belügyminiszter leirata a sörház eladásának 
jóváhagyási tárgyában. 4. A sz*genyügy ren
dezése tárgyában kiküldött bizotiság jelentése. 
5 A közigazgatási bizottságból törvény sze 
riut kilépő 4 tag helyett ismét T> tagnak meg
választása. ti. Az árvaszék előterjesztése fel
hatalmazás adásáért, hogy rendkívüli esetek
ben a tartalékalapból bizonyos összeg feihasz- 
náltathassék. 7. Belügyminiszter leirata öz.v. 
Hirsch Lázárné búzának megvételéhez szük
ségeltető fedezet kimutatása iránt. 8. Szeged 
varos köszönő átirata a királylátogatás alkal
mával történt hódoló küldöttség illegj 'lenc
séért. *.i. Egyéb időközben érkezendő tárgyak.

* Esküvő. Lembcrgcr Racliei k. a.-t. 
dr. Lemberger Henrik orvosnak kedves leá
nyát e hó 0 én vezeti oltárhoz Steril S.

l’ollermiiii Bertalan úrhoz, mint 
az önk. tűzoltó-egylet l'öp.irancsuokálioz a 
S z é c h e n y i  0  d ö n gróftól a következő 
levél érkezett; „Konstantinápoly, 1883. no
vember 27. - Tisztelt parancsnokság! Sze
retett kar társak ! A bajai önkéntes tűzoltó- 
egylet. 4000 ik éjjeli őrségének megünneplése, 
valamint csekélységem iránt tanúsított meg
tisztelő kitüntetés alkalmából hozzám inté
zeti üdvözlő táviratukat vettem. Aliiig egyrészt 
gyönyörrel tölti el keblemet azon értesítés, 
hogy egyletük oly szép virágzásnak örvend, 
úgy másrészt végtelen jól esett tapasztalnom, 
hogy bár h ly és idő elválasztanak is bentiün
ket egymá-t"!, még sem feledkeztek meg 
rólam, a távolból is hü. szel tő bajtánukról. 
Fogadják s/.ives megemlék zésükért lelkem 
mélyéből fakadó hálás kösz uetemet s legye
nek meggyőződve róla, hogy úgy az egylet, 
mint annak minden egyes tagjának gyarnpo 
dósát és boldogulását tiszta szivemből óhaj
tom. Kisérje a Gondviselés áldása nemes tö 
fekvésüket és tartsanak meg továbbra is 
szives jó barátságukban, úgy amint én önö
ket mindenkor in g'artaudo.u. — Tisztelettel 
vagyok Széchenyi Ödön, p és tábornagy.

Singcr Ede nagyiparos 2f> forintot 
ajándékozott a bajai önkéntes tűzoltó-egylet 
pénztárának.

HK Kéményt fiz volt szerdán este a 
fürdő utczában levő L. féle házban, mely ve
szélyessé válhatott volna, ha önkéntes tűz
oltóink nem jelennek meg annak idejéu a tűz 
színhelyén.

egyhamar oly vezérifju, minő Szöcs Pepi és 
Kacsó Muki volt.

Tudod e nyájas olvasó, hogy mi az a 
vezérifju ?

Csak sejted, de nem tudod. No hall
gass reám.

Ha bemégy Tóvölgyön Krúmpholz és 
társa férfidivat-kereskedésébe, hogy kiérde* 
műit nyakkendődet vagy gallérodat ujjal cse
réld föl, a iürgenyelvü Hermán gyerek fel
húzza nyelvének jármüvét s igy kezd kele- 
pelni:

— Ah kérem csakis regatta-nyakkendőt 
tessék választani, a legdivatosabb ez az ég
színkék faj vörös pettyekkel, Szöcs Pepi ur 
is ezt viseli. — Gallért is méltóztatik pa
rancsolni ugy-e bár ? Ki fog mai napság 
mást viselni mint Beakoosfield félét Kacsó úr 
csak tegnap vett egy tuczattal belőle.

Tovább mégy megrakodva a rózsászin- 
petlyes égszínkék regattakendövei és a tuczat 
Üenkonsfield gallérrel, s Bakajsza uram láb- 
tyükészitö műtermének csirizszagu légkörébe 
tévedsz, hogy egy pár topánkát készittes 
magadnak. A derék mester rövid szavakkal 
elégít k i :

— Mostan hegyes czipő n divat, hatod
fél pengő az ára, Szócs Pál ur igy fizeti.

No, ha Szócs Pepi ur is igy fizeti, úgy 
te som alkuszol.

Még keztyüre volna szükséged, gondo
lod magadban. Hisz ott von Becsek Tóbiás 
keztyüs üzlete- Bemégy és keztyiit kérsz.

Recsek uram nagy nehezen felezihelödik ülé
séből :

— Ugy-e megy piros szinüt tetszik pa
rancsolni ?

— Nem szeretem a rikító szint, még 
feltalál érette őklelni valami bika.

Becsek ur ránezos arcza mosolyra huzó- 
d k, melyhez a sarokban foltozgató Tóni 
gyerek fuja a kontrát. Végre igy szól:

— Akkor sajnálom, hogy nem szolgál
hatok : — de csak megyszin keztyü kél most 
Trfvólgyön, rn.óta Szócs Pepi és Kacsó Muki 
u ak azt divatba hozták. Mást nem tartunk. 
Mi marad más hátra, minthogy te is alávesd 
magad a tóvölgyi divatnak, s a látogatáshoz, 
melyet az nap okvetlen meg kell tenned, 
megyszin keztyiit vásárolj. Szöcs Pepinek a 
lelke legyen rajta.

Ily nagy befolyása van Szöcs Pepinek 
és Kacsó Mukinak Tóvölgyön. Polgári állásra 
nézve miudenikük egy-egy gazdag atyának 
egyetlen fia, miből az ia következik, hogy 
elegendő zsebpénzzel rendelkeznek. Kora 
gyermekkoruktól kezdve együtt növekedtek, 
együtt járták az iskolákat, együtt mentek 
fel a* egyetemre, s együtt tértek onnan vissza 
Tóvölgyre „gazdálkodni". Itt mint fővárosi 
emberek igen nagy renoméra lettek szert, s 
a városbeli fiatalság minden egyes tagja bol
dognak érzé magát, lia Szöcs Pepi vagy 
Kacsó Muki megitta véle a „Brúdert" s imigy 
szólíthatta meg azok egyikét vagy másikát:

— Szervusz Muki, hogy és mint ? Vagy : 
Mi újság Pepi, jól vág a bajusz,

Muki és Pepi pedig csak leereszkedő 
mosolylyal feleitek az ilyen köznapi kérdések
re. Hisz ők tudtával bírtak nagyságuknak. 
Hisz mindenki kereste társaságukat, örvende
zett ké/szoritásuknak, s megtisztelve érezte 
magát, ba megszólittatott általuk. S hogy a 
Tóvölgyi fiatal szépek szivében Muki és Pepi 
urak voltak első helyt betáblázva, azt emlí
teni is fölösleges.

Mindenütt csak Mukiról és Pepiről le
hetett hallani, min'ha a többi tóvölgyi fiatul 
emlu r valamelyik más bolygón folytatná ese
ménydús életet. De fökép ott lehetett dicsé
retet hallani Szöcs Pepiről, hol K.csó Muki 
vitte a szót, s Kacsó Mukiról, hol Szöcs 
Pepi adta a hangot. Ilyenkor a többiek csak 
kisérték e dicséueket.

— Ah a Muki, szokta Pepi mondogatni, 
az cbarmant egy fiú, peried gavallér, gént 
leman comme il fant.

Tudott néhány idegen szót, szerette is 
azokat ropogtatni.

— Tűzről pattant egy ficzkó, cátói jel
lem, Nagy Sándor akarat, melyhez epatninon- 
dasi barátság járul : meglátják még nagyra 
viszi ; igy szokta tudákos arczczal Pepi di
csérni barátját.

S a világ hitt nekik, az. 6 kölcsönös 
„dicsőség és nagyság biztosiló intézetük" vak 
hitelnek örvendett.

Épen virágzásuk fénykorába esett, hogy 
Tóvölgyre járásimévá Vedres Ágost nevez
tetett ki.

A tóvöJgyi táisadalom kétségkívül nyert

— Rablás. Említve volt lapunkban az
ősz kezdetén, hogy Uyurinovits Kálmán ser
téseit ellopták, a kondás gyermeket hódító 
itallal elaltatták, s hogy nem sok időre azútáu 
Mettler Bálint molnár iparos malmából, hol 
a cselédséget szintén hóditó itallal altatták 
el, lisztet, ruhát loptak. A rendőrség, szerem- 
lei illetőségű, Angyal I-Vivncz rovott előéletű 
egyént fogott •■!, ki azonban a tett elköveté
sét tagadta. Mmt értesülünk, nevezett egyén 
a bíróságnál leleplezéseket telt egy ismert 
rovott előéletű emberről, ki most azonban 
szökésben van, hogy az szeptember hóban ily 
altató, butító szerrel kevert bort hordott ma
gával, s alapos gyanúokot szolgáltatott arra, 
hogy az. volt a lettes, a bíróság azonnal in
tézkedett elfogatása iránt, s igy van remény 
hogy ezen titokzatos bűntett felderítve leend.

Irodalom.
Yarasdy Lajos, reí. lelkész és kir. 

tanfelügyelő előfizetési felhívást bocsátott ki 
„Közoktatásügyünk a iiépfennség szempont
jából, és annak jövendő berendezése" czimii 
s általa készíti tt miire és tanulmányra, mely
nek ára bérmentesen megküldve fK) kr leend. 
Ezen mű legtovább folyó évi deczcmberhó 
végén öt-hat ívnyi terjedelemben fog meg
jelenni.

Előfizetési felhívás a „Gazdasági Mér
nök" czimii mezőgazdasági és műszaki heti
lap 1884-ik évi inolczadik évfolyamára. 
Szerkeszti és kiadja; H o n d a  Béla min 
főmérnök, műegyetemi in. tanár. Szerkesztő
ség és kiadóhivatal ; Budapest, IX. kerület, 
l'sillag-utcza 8. szám. A „Gazdasági Mér
nök" előfizetési ára : Egész, évre 10 forint, 
félévre f> Irt, negyedévre 2 írt f>0 kr. Azok
nak akik a „Gazdasági Mérnök" irányával és 
tartalmával közelebbről megismerkedni kí
vánnak, a lap ez. év végéig díjmentesen kül
detik.

I j  zenemüvek Táborszky és Parsch 
nemzeti zctieműkereskedésébcu megjelent je
les dalköltönk Szentirmay Elemértől „Piros 
roz-a, fehér rózsa" két kedvelt dal, ének- 
hii i ' ia z.on gór a kíséret tel. Ára 80 kr.

Csarnok.
,.A  H -4 e la r ia m is o k .- ‘

Felolvasta a ..lmjai ifjusági-egylel* által 1883 iiov. 
17-éu a „Bárány* ilisztennébi-u rendezett műkedvelői 

előadáson Dr. Ladányi Mór.
(Vége.)

A legújabb kornak maradt feutartva 
húst nem evő sektát alkotni. A  vege
tál ianusok . búst nőm enni 1 a  cultura, 
mivcltség, finomság mindig fejlődött és 
utoljára már paradox l e t t : az volt a 
legfinomabb ember és dáma, a ki ideáli
san sovány, nem nyúlt semmihez, más 
halandóval is csak keztyüben legott ke
zet, a ti.z ta , fx is, üdítő levegőtől is ir
tóztak, a munka a megvetés tárgya, a 
mikor ily fogalmak uralkodtak, ez a kor 
a mivelödés elfajulásának volt korszaka. 
Nem csoda, ha ily gondolkozás mellett 
még az érzelgésbe is átcsapnak és ily 
érzelgok mintaképe volt Lámáttinc. — 
Lamartine sokáig nem evett húst, mert

júravaló magyar embert fogadott kőiébe, k 
minden iránt, mi szép és nemes, érdeklődött, 
s rövid idömulva a tóvölgyiek osztatlan be- 
csülését tu ita kiuyerni. — Bár csak még a 
negyvenes évek körül járt, az öreg urak 
megállapodott komolysága miatt nagyon meg
szerették, de a fiatalság is kereste társaságát, 
egyrészt mindenkinek a számára volt szivé 
lyes szava, de másrészt azért is, mert tűzről 
pattan fiatul felesege mindjárt uz, első bemu
tatás alkalmával megtudta nyerni a derék 
tóvöigyi ifjak kegyeit. Szöcs Pepi és Kacsó 
Muki is kiadták a jelszót, hogy kedves, elbá
joló teremtés, tehát ha másért nem, hát 
ennek folytán is mindenki annak tartotta, 
S bár sok ostoba dolgot mive Betett már a 
két tóvölgyi vezérifju az. őket követő közön
séggel, az egyszer igazán helyes véleményt 
adott, mert Vedresné igazán azon nők közé 
tartozott, kiknek sz.eretctreméltóságuk, elra
gadó kedvességük által megadatott a szabada
lom, embertársaik édes eszét egész biintelenül 
megzavarni. Pedig ez. a boszorkánysága egy
szerűen abba állott, hogy bájainak nem volt 
tudatával. Gondos szülök nevelése, még gon
dosabb férjének odaadó bánásmódja megőriz
ték romlatlan gond lalinenetét.

Egész Tóvölgy udvarolni kezdett a szép 
menyi c-kének. Persze az udvarlók élén Szöcs 
Pepi és Kacsó Muki állottak. De mind a 
kettő nem csekély csodálkozására, azon vette 
magát észre, hogy k.fejlett módfeletti Sze- 
retetreméltóskodása nem terme meg a kívánt 
és a megszokott sikert. Ók, kik minden hölgy- 
kebelt szinte ostrom nélkül foglaltuk cl, azt



nem tartotta helyesnek’, hogy az ember 
gyilkos legyen, az állatok gyilkosa. Egy 
ily különben m.volt érzelgö ember egy 
Ízben valamely nagyhírű tennószettud-ís- 
sál értekezvén, csodálkozását, fejezte ki, 
hogy tudósunk, a ki az állatoknak ér
zést—-idegrendszert és inti llig.'iitiát, egy
forma qualitásban, mint az embernek tu
lajdonit, nem gáncsolja azt, hogy az 
állatokat megöljük azon czélból, hogy 
megegyük. M ert tetszik tudni, elevenen, 
nyersen, szőröstül-bőröstül nem esszük 
már az állatokat. A tudós, lerázni akar
ván magáról ezt a furcsa vitatkozót, 
emigy válaszolt: Tessék választani : mi 
tetszik öiirn k jobban ? vagy mi esszük 
meg az állatokat, vagy pedig az állatok 
egyenek meg minket ? Mert harmadik 
lehetősig nme*. Ez a létérti küzdelem 
irgalmatlan, változhattál) természet Iör
vényének egyszerű consequentiája.

De azért mégis vannak vegetariauu 
sok, azaz emberek, a kik nem esznek 
húst. De még ez sem elég. I t t  még nagy 
megkülönböztetés van. A vegetáriánusok 
maguk is két félét különböztetnek meg. 
Az egyik csoport valósaggal csak oly 
ételeket élvez, melyek közvetlenül a nö
vényországból származnak, inig a másik 
csoport csak a hús élvezetét tiltja meg, 
ellenben tejet, sajtol, tojást, vajat, azaz 
oly anyagokat, melyek az állatországból 
az állatok megölése nélkül nyerhetők, 
megenged. Hogy az ember egészséggel 
megélhet, ezen utóbbi étrend mellett, 
táplálkozhat, sőt munkaképes is lehet, 
ezt bizonyltja nagyon sok erős hegyi 
lakó életmódja (igaz, hogy fris, üde leve
gőjük is van); az is állittatik, hogy a 
régi, Py tini gurus előtti athleiák kizáró
lag búzából és sajtból fedezték táplálko
zási szükségletüket. Egy szellemességéről 
ismert ur egész vegetáriánus étlapot ál
lított össze, mely a szerkesztöséguél meg
tekinthető.

Vannak tehát orthodox vegetáriá
nusok, ezek nagyon szigorúak, ezek m m- 
csak húst nem esznek, sőt meg semmi
féle néven nevezendő tápszert, mely állati 
proveniencziáju, tehát tejet sem Főzelék 
a jelszó. A nem orthodox vegetáriánu
sok csak húst nem esznek. V olt alkal
mam egy úri emberrel találkozhatni, ki 
a vegetáriánusok egyletének volt tagja. 
Három napig kiállotta, a 4. nap hús 
után sóvárgott és olt hagyta a dicsősé
get. Ez, pedig nem volt orthodox vege- 
tarianu.'*) Hogy zöldségből, burgonyából, 
gy ümölcsből stb. efféléből megélni lehet 
— épen éhen nem hal meg az ember — ezt 
a vegeimianusnk úgy demonstrálják, hogy 
jó sziiiü, piros pozsgás, sőt markos fér
fiakat és dámácskákat bemutatnak, kik 
állítólag a legszigorúbb controllc mellett

•) Uraltam kenyér=az ő kenyerük.

e kinevezés által, mert Vedresben derék 
tapasztalták, hogy bizony nem igen vételnek 
a szép Margit figyelmébe. Elmélkedtek, hogy 
ki lehet azon szerencsés versenytárs (a fér 
természetesen nem jö számba!) s egymásra 
kezdtek gyanakodni Pepi azt Ilivé, hogy Műk* 
a szerencsés, Muki szivében pedig egyre na
gyobb tért foglal el ama keserű meggyőződés, 
hogy Pepi kedvéért mellőztélik.

A régi barátság közé becsapott a ve
szély szikrája.

Pepi már másként kezdett Mukiról 
nyilatkozni.

— Nem tudom, hogy miért akarja az 
az ember örökké a jeuncsse d'oréet játszani, 
holott nagyapja még egyszerű paraszt volt; 
enuuyunt egy ember.

Muki pedig imigyen bölcseIkcdett :
— Alkibiaüusért is rajongtak az athéni 

nők, no de a jellem, de a jeliem.
Egy szóval a két szövetséges hartziu 

kelt egymással. Muki a vörös pettyes kék 
nyakkendőt kék pettyes vörössel, a megysziu 
keztyüt világosságával, a hegyes czipot szé
les oriuval, a Poakonsfiekl gallérokul And- 
r&ssy-félékkel cserélte fel. Az iljuság közt 
tok követője akadt, de Pepi mellett is szép 
számmal marudtak a hívek, úgy, hogy mint 
hajdan Anglia u te hér és piros rózsa pártjára, 
úgy most egész Tóvölgy is a kék pettyes 
piros, és a piros pettyes kék nyakkendők 
ellenséges táboraira oszlott s így a követke
ző farsangra a bálrendezöség tekintetében 
nagy küzdelmekre 'o lt kilátás. Még a sajté 
is belenyúlt u hurezba, a mennyiben u Sző.

ezen a koszton — orthodox vegotarianu9 
módon táplálkozna1: . Alkalmasint
ezek is úgy teszünk, mint a törültök a 
bor é>. m’í’ ivásial. Ha iö:öi.ök az asztal 
mellett ülnek, csak üre; pohár van azon, 
a bor vagy sörrel lelt edények az asztal 
a latt v:í ■«i• ilx.

Nii.es Kétség bi imo, \an valami a 
dologban! \z. a felfogd-, Imgy élő, mozgó, 
érző, sőt gondolkozó lényt én n. m bán
tok, én csak abból enne és táplálkozom, 
amit az anyaiéul közvetlen produkál, eb
ben van valami ii'inescbo érzés. Egy 
Ízben a bajai ideiglenes közvágohidat 
szemléltem meg, természetesen oly időben, 
midón „tunctio" van benne. A marhák 
már el lettek „látva*, csak egy kis so
vány ökörke áhott o tt még megkötve, a 
gazdája elkésett, de meglátszott rajta, 
hogy bírt tudomással arról, mi fog vele 
történui, h sz látta, mily emberséges bá
násmódban részesültek elődjei. Rámutatva 
erre a kis szegény jószágra, mondom a 
mészárosoknak, ez már tudja, mi fog vele 
történni. Azt felelték egész komolyan ; 
dehogy . Ezt csak azért említettem, mint
egy tauuságul arra nézve, mily fogalmak 
uralkodnak az .illatok ismeretéről azon 
körben, melyben velők bánnak. A meny
nyire el kell Ítélni a vegeturianismust, 
mint egy boldogtalan téveszmét, anuy ra 
pártolni kell az állatvédő egyleteket.

Egy kérdés merül csak fel, valljon 
jogosuil-e azon irány, melyet a vegetáriá
nusok követnek és érvényesíteni akar
nak? Azaz lehet-e az emberin k meg
lenni, megélni az állati táplálék teljes 
kizárásával? Hogy képesek legyünk ezen 
kérdésre helyesen felelhetni, szükséges 
vizsgálat tárgyává ti mii azt, mire való 
tulajdonkép a 'ápl&lék, a tápszer, mily 
szolgáltai ást, teljesít, jelesen miféle szol
gáltatásra képes az egyik tápszer és 
mire a másik ? L  é g z c n i és m o z o g n i 
— ezen két sarkalatos functióbol áll az 
emberi, illetve az állati élet, valamennyi 
egyéb működés hol az egyik, hol a másik 
coordináltja vagy tiibordinúltja. A táp
láléknak tehát olyannak kell lenni, hogy 
az anyagot szolgáltassa, ezen functiók 
teljesíthetéséie Lássu -. Az összes táp 
anyagokat. két nagy csoportra oszthatjuk: 
1. olyanokra, melyek nem tartalmaznak 
legényt és 2. olyanokra, melyek igenis 
iégenyiui ta lm uak. Az első csoporthoz 
tartoznak kevés kivétellel a növények, a 
másodikhoz még kevesebb kivétellel az 
állatországból merített tápszerek

A légzés véghezviteléhez elégsége
sek a nem lógenvtartalmúak, mint a bur
gonya, rizs, ezukoríéiék; ha az emberi, 
illetve a/ állati szervezet ezekkel fiitto- 
tik, ég, a szó szói03 értelmében ég, éle- 
nyittetik, a ezukor felbomlik szénsavra, 
mely elillan, kilehelés által és alkoholra, 
mely tovább decompoiiáitatik. De az élő

csőknek sikerült, a „Tóvölgyi hirharnngu 
ezimii szépirodalmi és társadalmi hetilap 
szerkesztőjét megnyerni, ki lapjában egy na- 
pihirt tett közzé, mely szerint a tóvölgyi 
jótékony nöegy'et tervezett jótékonyczélu 
báljának főrendezői tisztére Szőcs József 
van kiszemelve.

Képzelhetni a constc rnátiót, melyet e 
hír a Kacsóéit táborában okozott. Kezdetben 
mindenki elvesztette a fejét, de Muki nem 
volt az az ember, ki egykönnyen meghátrál. 
S bár nagyon éizé egy második helyi lap 
hiányát mégis tett annyit, a mennyit a csa 
pás ellensúlyozására csak tenni lehetett, 
mert a következő vasárnap a szomszéd Nya- 
rád város újságában a „Nyurádi tárogató
ban" a tóvölgyi r. I. eresztett meg egy po
lemikus levelezést,, melyben kifej.é, hogy a 
tóvölgyi jótékony nőegylotnok minden Inkább 
jár az eszében, niiut hogy holmi kiérdemült 
gavallérral rendeztesse tánczcstólyét, ha ki
próbált és lapasztalt erők állanak rendelke
zésére. Név nem volt említve a levélben. 
A „Tóvölgyi hirhi rang" sem maradt adós 
a válassza! s a „Nyurádi tárogató* viszonvá
laszolt. A fejlődő és hosszan tartó polémia 
alatt a lapok k merítették a magyar nyelv 
udvarias*U‘i szótárát, úgyhogy nem lehet 
csodálni, hogy kölcsönösen oly kitételeket is 
használtak, melyek ezen kívül estik s me
lyeket a tóvölgyi és nyurádi köröknek lova
glás kén : köen kompetens juryje szerint 
csakis vérrel, vagy legalább egy kis lőpor- 
füsttel lehet megeröller.iteni.

(Vege köv.)
„Szabadság. *

ember nemcsak lélegzetet vesz, liánom 
mozog is,-.—dolgozik, erre már nem elég 
a krumpli, ehhez kell légenytartalmú, 
frhéniyoturíalmu tápszer, hú s ; mert ha 
a test nem vesz be h in t vagy ehhez ha
sonló tápszert, úgy a mozgás a szerve
zetben levő ilynemű anyagok rovására 
törtéiül', soványodilt a/, egyén, vészit, 
sorvad.*) A gondolkozás eszközlésére is 
kell anyag, még pedig sok anyag, melyet 
közvetlenül a vér szolgáltat, de ezt, a 
vérből vett anyagot a táplálék által kell 
pótolni, igy tehát nem kell csodálkozni, 
ha nagy tudósok, kik ugyan fát nem 
vágnak, igen sokat esznek. Különben is 
az állatok alkatuk és szerkezetüknél 
fogva három lélek : az egyik rész kizá
rólag növényi tápszerekből él, kizárólag 
arra van utalva ; — az állatok második 
lösze kizárólag húsból él, a ragadozók 
és végre a harmadik rész, mely hez az 
ember és némely házi állat is tartozik, 
vegyes, elegyes táplálékra azaz növényi 
és állati táplálékra van utalva és szo
rítva. Miután már ismerjük a különféle 
táplálék rendeltetését, Indá juk és belát
hatjuk, hogy az embernek okvetlenül 
s/.iiksége van vegy es  tápszerekre. Mert 
ha csak kizárólag növényi táplálékból 
akarnánk megélni , ezen anyagok oly 
mennyiségével keld ne gyomrunkat meg
terhelni, melyet az feldolgozni, megemész
teni nem képes ; ámbár nem tagadható, 
hogy a növéuyországból rendelkezésre 
álló tápanyagok ügyes kiszemelése mel 
lett meglehetős compt ndiosus étlapot lehet 
összeállítani — összetákolni, de úgy lá t
szik, hogy még egy ilyennek felhaszná
lása, kizsák mányozása is nehezebb; ebből 
is következtethető, hogy nz organismus 
a vegyes táplálás mellett sokkal több 
vidorságot és munkaerőt tanúsít. Ez ellen 
szól ugyan a hegyi lakosok verekedés! 
kedve, no az alcohol.

E z  o k b ó l  ö s s z e d ő l  ö n m a g á 
ba  a v e g e t á r i á n u s o k  r e n d s z e r e ,  
m e r t  m e l l e t t e  a v i l á g  az  e m b e r  
h a t a l m á v a l  f c n t a r t h a t ó n e m  
l e n n e !  De azért a hús élvezetet meg 
lehet szorítani, azon emberek kik nem 
dolgoznak és nem erőltetik meg nagyon 
ágybéli működésűket, azoknak nem kell 
épen naponta kétszer sült húst enni és 
ezen helyes élettani elvből kiindulva, az 
állam a raboknak hetenként, csak kétszer 
ad húst euni és még sátoros ünnepnapo
kon ezek ráadások.

Baja város crnyedctlcn szorgalmú, 
minden humánus és uenns iránt lelkesülő 
polgármestere kezdeményezése folytán lé
tesítendő szegényházban, h .ívesebben a 
koldusok (vagy kódisok) házában is ha
sonló elvekre lehet fektetni a táplálási 
rendszert

*) Hát hol van niég a test felépítése, növés 
gyarapodás ?

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

A n t a l  és t á r s a ,  bank- és váltó-ház 
elentése.) Buda pest, nov. 30.

Már a múlt hét zárlata felé mu
tatkoztak előjelei azon árcsökkenésnek, 
mely a közelebb lefolyt hét első nap
jaiban csakugyan beállott. A párisi tőzs
dén tartósan kedvezőtlenek a viszonyok ; 
az ottani speku'aczió sehogy sem tud 
szabadulni a 1 dércznjomástól, melyet 
teája a tonkingi ügy gyakorol és ezt 
nunál is inkább, mert e kérdésben a 
legellentétesebb hírek merülnek fel. Elő
ször hirlett, hogy a háború Fraticziaor- 
szóg és Ch'iia között elkcrüllietleu do'og, 
majd az angol mediatiót vetették fel és 
erósitgi tték , hogy Francziaország ezt 
elfogadta, de bizonyosságot az ügyben 
íieiti tudlak szerezni. Es a párisi tőzsde 
a most jelzett okok miatti gyengesége 
erősen kihatott elsősorban a londoni pi- 
aczra és ennek köz vetítésével a német 
és osztrák-magyar tőzsdékre. Történt pe
dig ez unnál inkább, mivel a sud&ni 
események elősegítették a lanyha irány
zat kifejlősét. Hicks posa vereségét nem 
lehet egyszerűen localis jellegűnek te 
kinteni, mert a Mahdi hadjárata vallási 
háború jellegével bir és az angoloknak 
mint nagyiéijcdclmü mohamedán államok 
urának féltékenyen kell megőrizni az 
angol hatalom prestigejét. Közvetlenül 
pedig a sudani vereség kapcsolatban áll 
az angol seregnek kivonásával Egyip

tomban, moly körülmény szintén élénken 
foglalkoztatja a nyűgöti tőzsdéket. Oly 
intensiv volt a most említett két moz
zanat hatása, hogy még a Credit foucier 
alá r:i-i eredménye sem keltett fordula
tot és csak legutóbb, midőn a tonkiugi 
ügyben kedvezőbb hírek merültek lel és 
Konstantinápolyból is jelentették, hogy 
a sudani eseményeket nem kell túlságos 
fontossággal tárgyalni, miután azoknak 
a mohamedán világban nem lesz azon 
eredménye, a melytől tartottak. így az
tán tegnapelőtt újra szilárddá vált az 
irányzat és mivel élénk fedezeti vásár
lásra mu'atkozott hajlandóság, az árfo
lyamok emelkedtek annyira, hogy még 
a legutóbb észlelt reakezió daczára is 
csaknem úgy zárulnak, mint nyolez nap 
előtt. A  helyi értékek piaczán nagyobb 
élénkség uralkodott szilárd irányzat mellett.

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

nov. 23. nov 30.
m agy. hitelrészvény. 270.75 278—
oszt. r 281.40 280-—
•lV.-os
«%-os

nagy. aranyjár 87.10 87.10
'"'így. aranyjár 119 75 119.75

•r> V os - papirjár 85.05 85.05
oszt. 1nagy. állam vasút 310 50 809-50
mag y. lesznin. bank 87. - 88—.. dijsorsjegy 113— 114-
tiszai sorsjegy 110— 110.25
cs. kir. arany 5-73 5 71
NapoltBon’dor 9-59 9-59
váltó Londonra 120-40 120.65„ Parisra 47.80 47.90

Berlinre 5910 5915

□  Hogyan ism erhető fel a borsó-
kas sertés t A borsókás sertés húsa nemcsak 
alkalmatlan a táplálkozásra, de veszedelmes 
betegséget, sőt halált is okozhat; a miért is 
a borsókás sertés felismerése a gazdára úgy 
mint a sertéskereskedőre egyaránt fontos. 
Fölismerhető a betegség a kővetkezőképpen: 
A sertés nyelvének alsó felét megvizsgálva ha 
ott a takhártyán kékes-vöröses kiemelkedő 
foltokat látunk, biztosan következtethetünk 
borsókára. Ha a foltok helyén a takhártyát 
kissé megmetszük, a nyilason egy gömbalaku 
képződményt nyomhatunk ki, a mi nem 
egyéb, mint borsóka: a taenia solium para
zita egy fejlődési stádiumában.

* Hogy a tyúkok jó l tojjanak, a 
tvuktenyésztó gazdák és gazdasszonyoknak 
tapasztalástól kipróbált mesterséges tápszert 
ajánlok tyúkjaik számára. A kinek tyúkjai 
nem tojnak, őrlessen árpát lisztté s a lisztet 
korpástól együtt süsse vagy süttesse meg 
kenyérnek : megjegyzendő, hogy csak a lisz
tes korpát meg kell áztatni, kovászt tenni és 
jól bedagaszfani, mint emberi étkezésre, csak 
a só rajta jobban megérezzék. Ezen sült 
kenyeret apróra kell megvagdalni, hogy a 
tyúkok elnyelhessék ; ebből azután a tyúkok
nak napjában annyit kell adni, a mennyit 
megesznek és annyiszor, a hányszor csak kell 
nekik.

— Az alma eltartása. A franczia ker
tészek — írja a „Mezőgazdasági Szemle" — 
kik mindig oda törekszenek, hogy az almát 
lehető jó -írért értékesíthessék, igyekeznek 
azokat lehető sokáig eltartani, legalább is a 
jövő tavaszig, sőt nyárig is. Az alma eltartási 
módja nagyon is egyszerű. Egy laláda, vagy 
ami még jobb egy hordó fenekére ti cm. vas
tag rétegbe közönséges gipszet hintenek, erre 
rakják a papirosba göngyölt almákat, fölé
jük gipszet hintenek. Ily módon töltik meg 
az egész hordót, a kivevésnél arra kell vi
gyázni, hogy a hordóba hagyott legfelső al
mákat, mindig gipsz fedje, az ily módon elra- 
kótt alma jövő évi szeptemberig eláll.

AZ ELSŐ CS. KIR
HUN A G Ő Z H A J Ó Z Á S I  T Á R S U L A T  

posta- és személyszállító hajóinak
M E N E T R E N D J E .

Érvényes 1883. nov. 29-töl további intézkedésig
S z e mé l y s z á l l i t  ó-haj ó k :

Hajáról Oraovárn: kedden, és szombaton d. n 
3 órakor.

IIiijarul HinlitpcMtre : s z e rd & kivételével napon
ta délután 4 y, órakor.

H ajnrol Molmi-Nra s z e r d a  kivételével naponta 
délután 3  órakor.

A Mohács alatti állomásokról érkezés Bajára : vasár
nap és csütörtökön délután. 

Apostng állomás kivételével, mely ezpdényre beszün
tettél it t  minden állomás érintetik.

Üzleti tudósítás
Haján, 1883. deczember 5-éu.

Búza u j ................................... 9.—
Zab ó .....................................6.40
Á r p a ..........................................6.70
Rozs u j ..........................................7.10
Kukoricza..................................... 5.20
K ö le s .......................................... 6.10
Bab................................................. 8.50
Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő:

c s l: k II A F e k e  > c.
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