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B aja , 1884. május 4.
A  bajai polgári lövészegyesület ma 

ta rtja  alakuló közgyűlését diszcs helyi
ségében.

Egy évtizeddel ezelőtt lelkesedés 
volt tapasztalható a közönség körében, 
midőn a lövölde közgyűlésére a meghí
vók szétosztattak.

Valami varázserő volt e szóban 
lövölde, annak tagjává lenni polgári 
kötelességnek ismertetett.

Az egész nyári-évad egyedüli mu
lató-helye, kellemes szórakozási telepe 
volt a közönségnek, hol a városi pol
gárság sziue-java talált üdülést, szóra
kozást.

Vasár- és ünnepnapokon nemcsak a 
megszokás, hanem bizonyos kötclesség- 
érzet-féle is, mintegy kényszeritőleg utal
ta  ki a polgárságot a diszes lövöl
débe, s ha valaki egy alkalomkor elma
radt, bizonyos volt abban, hogy a kö
vetkező összejövetelkor fejét jól megmosták.

Azóta csak egy évtized merült a 
semmiségbe, a közszellem századdal sü- 
lyedt vissza.

Hallottuk, hogy a társadalmi-élet 
kúszáltsága tönkremenéssel fenyegeti ezen 
egyesületet, mely pedig, határozottan 
mondhatjuk, varosunknak egyik tán egye
düli dísze.

Igaz, hogy a társadalmi-élet hely
telen alakulásait mi sem jellemzi jobban, 
mint azon szomorú valóság, mely nálunk 
az egyesületek terén fen forog.

H a igaz az, hogy nincs társadalmi 
élet egyesülés nélkül, igaz az is, hogy a 
társadalmi élet rovására esik a számos 
egyesület, sőt ezen tultengés még kóro
sabb jelenetet igazol, mert ha nem is 
ellenséges, de bizonyos feszült viszonyt 
teremt meg a különböző egyesületek tag
jai között.

Első esetben csak szikra kell, hogy 
a velünk született társadalmi egyesülés 
érzetének heve lobbot vessen, kész az

A ve M a ria .
(Byron „Don Juan*-jából.)

Ave Maria! Percze szent imánakI
Ato Maria ! Percze szerelemnek I
Ave Máriái A fiú s anyának
Szűz képe nézz le ránk titkával mennynek!
Avc M aria! Hódolunk e bájnak,
E szcut galamb irnyazata égi szomnek 1 
Bár festett k é p ; érezzük, mégse’ bálvány, 
Előttünk ily való szépségben állvánl

Ave Maria 1 Áldom a helyet,
Időt, országot, hol szcut érzete 
Oly édesen ringatta keblemet.
Mig halk varázszsal szállt a földre le, 
Ilaraugszó járt a néma táj felett,
8 a távol város zsongó éneke;
A rózsás légben fúvalom se, lengett,
8  a lomb mégis mintegy imában rengett.

Hangos tücsök csirpelgctett a fán ,
— Szonetten dal egy nyári élete —
Ez vert visszhangot, s  jó lovain csupán,8 az PBtharang, mely halni jött idő;
Feltűnt előttem, rémes paripán,
Oncsti sarja s bősz kísérete:
Sátán kutyái, űzvén a szüzet, ki 
Egy hú Bzivet gyászos halálnak tett ki 1

Oh, HeBpei us I a jó belőled árad 1 
Czélt, enyhét adsz fáradtnak, éhezőnek 
H anyai szárnyat a pelyhes madárnak ; 
Dolgos barom lágy fekholyáro dőlhet,
Cs#ml, béke, áldás, mik szerény tanyánkat 
Szelíden őrzik, mind miud, üdvözölnek,
Ha ránk derül nyugodt pillautntod ; 
Kiideduek anyja hű kehiét udod 1

Ábrányi Emil.

egyesülés, meg lesz teremtve a társadal
mi élet, mig a másik esetben, ellenszen
vet, tán ellenséges érzületet kell meg
törni, sokaknak hiúságát sérteni, s ha 
miudezeu körülmények javítva vannak, 
lehet csak a társadalmi élet türhetővé 
téve.

Lövöldénk hanyatlásának ez nem 
lehet oka, mert ha uszunk is az egye
sület tengerében, lövöldénk egymagában 
áll, arra még versenyző nincsen, mégis 
élete, fenállá-a hanyatlik, évről évre cse
kélyebb a tagok száma, a lelkesülés tüze 
elhamvadt.

Nem lehet más oka, mint a köz- 
szellem hanyatlása

Tekintsünk szét az országban, látni 
fogjuk, hogy a műveltebb városok ez 
időszerint létesítenek lövész-egyesületeket, 
s azon városok, hol a lövölde évek óta 
már feuáll, bizonyos büszkeséggel nem
csak feutartják az egyesületet, hanem 
azt áldozatkészséggel gyarapítják, fejlesz
tik, helyiségét szebbé, díszesebbé emelik.

Haja város közönsége büszkén te
kinthet e diszes h lyie, büszkén hivat- 
kozhatik &z egyesületre, mely az ország 
egyik legrégibb s legtökéletesebben ki
fejlett egyesülete, s valjuk meg, nincs 
oly polgára e városnak, ki városunk ne
vezetességei között elsőnek ne említse.

Ezen az állapoton segiteni kell, nem 
lehet, hogy Haja város polgárságában 
fel ne ébredjen a kötelesség szózata, meg 
kell menteni, életre, virágzó életre kell 
hozni újból azon egyesületet, melyet őse
ink alapitotlaK, s melyet mint drága kin
cset folyton megőriztek.

A bukás szégyenbélyege ne marad
jon ezen generálion, teljesítsük városunk 
iránti kötelességünket.

Mezőgazdasági gépeink.
„A magyar hírlapok a vezérczikket 

az angoloktól, a szellemes apróságokat a 
francziáktól, a hirdetési rovat összeálli-

K i a gyilkos t
— ElboszólÓ9. —

I r ta : D R E I S Z I G E R  K ÁL MÁ N .
— Ilona ! ismétlem, hogy többé a „Be- 

zirkBdirektor“ fiát házamban ne lássam, mert 
azt én nem tűrhetem, és nem is fogom tűrni, 
hogy az egész város úrról suttogjon, mikép 
Szalárdi Ilonát, a régi nemes Szalárdi Dénes 
leányát egy n é m e t  kisérgesse ! Ez nem illő 
dolog. Értetted Ilona 1 ? -  • monda egy ma
gas termetű, kissé őszülő férfiú, kinek ter
metén bizonyos aristokratismus, mozdulatain 
finomság, de szavaiban határozottság volt 
felismerhető.

— Atyám, a szívben nincs nemzetiség, 
nincs raugkülöübscg, csak érzés, és jaj au- 
nuk, ki szive érzelmeiként nem tehet. Külön
ben is Waldner Gyula jószivü ember, és 
különös előszeretettel viseltetik nemzetünk 
iránt, sőt mint mondja, mihelyt az absolut 
korszakot egy más váltja fel, ö még nevét 
is magyarrá téteti, — válaszolt Szalárdi 
Ilona, kinek sugár termete, ében fekete baja, 
égszin szemei, szabályos urcza, és picziuy 
igazgyöngyként ragyogó fogsort rejtő ajka uz 
első látás hatása alatt is már rokonszenvet, 
keltenek, és azt hitetik el, hogy jó szive vuu, 
s hogy szenvedélyes lehet a szerelemben.

— Ugylátszik beleboloudultál abba a 
bajusztalan németbe, kinek léte csuk addig 
ér egy fukovánul többet, mig az absolutizmus 
tart, és mihelyt ez megszűnik, bizonyára 
Csehországban verklis lesz. Beszelhet ö akár- 
mit nekem, ueked ugyan amint látom, min
den szava arany igazságot tartalmaz, és 
képmutatásu valami bűbájos luneméuykcitf

tását pedig a németektől vették át — mond
ta egyik külföldi látogatónk, aki előkelő 
szerepet játszik a franczia képviselőház
iján. Az illető politikus lekötelező bókot 
akart ez által hirlap-sajtónknak mondani; 
mennyiben találta el az igazat, Ítéljék 
meg mások. Nekem e bók öukéuytelonül 
is azou tényt juttatta eszembe, hogy 
épugy, niiKéut a szerelmet a gyűlölettől 
csak vékony közfal választja c l ; vala
mint az álom és a halál testvérek (már 
a hellén bölcsek állították ez t): a bók 
és a gorombaság között oly szerfölött 
vékony válaszfal emelkedik, melynek vas
tagsága a borotvaéllel hasonlítható össze.

T e h á t  h írla p ja in k  az angoloktól ta 
nulták cl a vezérczikkirá9t ! E z  bizony 
szerfö lö tt merész á llítá s . A  jö vő  század 
bizon yítan i fogja, hogy igazunk v a n , 
m iko r ezt v a jm i merész á llításnak h ir 
d e tjü k . F é ls záz  év m úlva a földm űvelő  
M agyarország  lakosai m egütközve, rosza 
ló lag fognak csodálkozni azon, hogy leg 
befolyásosabb h írla p ja in k  vezérczikkoi je 
lenleg oly esem ényekről szólnak tanács
a d ó ig , m elyeknek e l d ö n t é s é r e ,  sőt 
befolyásolására sem, mégcsak legkisebb  
hata lm unk sincs.

Ez bizony nevetséges eljárás !
Ez okból is állithajuk, hogy az 

említettem bók rendkívül merész á llítás ; 
de azért fogadjuk el azt köszönettel s 
azon reményben, miszerint a jövő iga
zolni fogja e bók teljes jogosultságát 
hírlapjaink félszázad malva közlendő ve- 
zérczikkeit illetőleg. Addig pedig vigasz
taljuk magunkat avval, hogy ha nálunk 
jelenleg csak azt tekintik „tiszta-vezér- 
czikk“-nek, amely politikával foglalkozik ; 
a hazai mezőgazdák érdekeit tárgyalva 
oly czikket is Írhatunk, a mely vezér
irány-, utazási-, ismeretterjesztő-, szak- 
sót még tárcza-czikk gyanánt is közöl
hető ; az illető szerkesztőség korlátlan, 
véleményezése alapján.

*  *
*

H at év óta viszonylag elég gyak

ran utazom Augliába: 1878 tavaszán 
politikai és katonai ügyek szólítottak 
Sztambulból Londonba és onnan az al- 
dershoti táborba; később pedig sport
ügyek hívtak és hívnak Albionba. Mind
ezen útjaimat fölhasználtam, hogy magány 
kedvtelésem kielégítése czéljából az ottani 
mezőgazdasági viszonyokkal , kiváltkőp 
pedig a gazdasági gépiparral behatóan 
foglalkozzam. Sohasem bírtam ugyan még
csak egyetlen egy talpalatnyi földet sem, 
mindazonáltal jórészt indokolt említett 
magány-kedvtelésem : a lovassági tisz
tekből rendesen kiváló mezőgazdák vál
nak ; a falusi élet, melyet gyakran évti
zedeken á t folytatnak, megismerteti és 
megkedvelted velők azon foglalkozást, 
amely a legteljesebb függetlenséget nyújtja 
és biztosítja ; rendhez szokott természetük 
pedig azon tényezőt képezi, amely a 
mezőgazdaságok eredményes vezetésére 
mindenek fölött szükséges. A gazdasági 
gépek iránti érdeklődés pedig olyan csa
ládi hajlamféle jómagámnál. Két unoka- 
fivérem tartózkodott éveken át az Egye
sült Államokban mezőgazdasági viszonyok, 
kiváltkép pedig gazdasági gépek tanul
mányozása czéljából; kár értök l koráu 
hunytak el. Harmadik unokafivérem pe
dig hosszú időn át tette ugyanazt Ang
liában. Csaknem természetes hát, hogy 
ügyekeztem nyomdokukba lépn i; csak
hogy katonai pályát választván, kényte
len voltam ebbeli óhajtásimat korlátozni. 
Filadelfia világkiállításában, melyen a 
gépipar bámulatosan volt képviselve, 
egyedül másfél héten át gyönyörködhet
tem; a küszöbön állott háború visszaszólított 
az Újvilágból világrészünk akkori csata
tereire : ámde ennek daczára csaknem 
három héten át tanulmányozhattam a 
helyszinen azon mezőgazdasági viszonyo
kat, melyek uagyban veszélyeztetik föld- 
birtokosaink vagyoni állását. Anglia, sőt 
egész Nyugat-Európa mezőgazdasági vi
szonyait azonban bő alkalmam nyílt be
hatóan tanulmányozni azon tiz év alatt, 
melynek túlnyomóan legnagyobb részét

hat rád, és ez volt az, mi szived legszentebb 
érzelmét felkavarta. Pedig abból ugyan sem
mi sem lesz, hogy én egy jött-ment német
nek adjam oda leányomat, még ha „Bezirks- 
direktor" is az apja. Azért mondom Ilona, 
hogy én meg ne lássam többet a házam 
portáján se, mert akkor ugyan furcsa módon 
fogom neki az „Isten Önnel“-t mondani, vi- 
szouzá az apa.

— De ha szeretem őt, jó apám ; mert 
hisz oly jó, és szelidl elkiiletü fiatalember az 
minőt keveset találhatni. Mily szépen be
széli nyelvüuket, mintha csak épen itt szü
letett volna. És jó apám, azért, hogy ö német 
származású, talán még nem bún, főleg akkor 
ha figyelembe vesszük azt, hogy ö most a 
pesti egyetemen végzi tanulmányait, — mon
da Ilona gyengéd haugon, miközben egy 
küuyct töröli ki égszin szeméből.

Az apa merevon tekintett leányára, és 
mintha csak afelett vivőit volna belső har- 
ezot, hogy vájjon elébbi szavait visszavonja-e, 
avagy hogy újólag ismételje azokat.

Ilona a pamlagra ült és megeredt 
könyeit törölgetve, szakadozott hangon kérte 
a'yjat, hogy szavait vonja vissza.

— Még sohasem tettem ellenkezőjét 
annak amit mondtam, úgy a jelenben sem 
fogom szavamat megszegni, különösen egy 
nemet m iatt; azért ismétlem, hogy többé 
még a portán se lássam, mert különben 
kedvét szegem neki az idcálizmushoz és alioz, 
hogy az én magyar szellemben nevelt egyet
len leányomat maga részére elhódítsa. Ki
terjedt birtokaim, és régi jó hírnevem még 
szerezhetnek a te ötágú koronád mellé hét 
vagy kiknezúgu koronával biró mag} aj-

vőlegényt is, nem pedig egy jött-ment senki 
embert, és még hozzá németet — v&laszolá 
az apa, mialatt könyezö leányának homlo
kára egy forró apai csókot nyomott.

— Látom jó apám, hogy szeret, és ha 
csakugyan szeret, ne tiltsa ki azt, kit az 
imádásig szeretek; ki még álmaimban is 
eszményem ; ki nélkül a virág illat, a világ 
élve is elvesztené hatását ; ki nélkül az élet 
nekem a sir volna, szemfedöm volna pedig a 
gyötrő szenvedés, mely mihamarabb a hantok 
alá temetne, raondá esdöleg Ilona, és atyja 
nyakát karjaival átfogva, azt sürü csókákkal 
halmozta el, azon Íriszemben, hogy ezzel min
dent kivisz.

— Azt gondolod Ilona, — kezdé az 
apa —- hogy nem értem fel, miért e csókok 
és miért e hízelgés ? Felértem azt jó l; de 
hidd cl, nálam czélttéveszlett, mert én a mit 
uioudtam újból ismétlem — és most Isten 
veled !

Ilona elkísérte atyját egész a virágokkal 
díszített folyosó végéig, azon reményben, 
hogy az szavait visszavonja.

Csalódott, és igy fájó szívvel tért visz- 
Bza szobájába, hol is pamlagra vetvén ma
gát, és keservesen sirt, mígnem egy halk 
kopogás felriasztó.

Egy magas termetű, feketehaju, szemű 
és arczu féiliu lépett be, kinek bajusza még 
sarjadozni látszott, és mmdamellett kellemes 
benyomást gyakorolhatott bárkire is.

Ilona a vele szemközt lévő fauteulban 
helyet mutatott vendégének, ki felette zavar
ban látszott lenni, — valószínűleg Ilona 
könyei miatt.

— Kosz jrapeu volt uia Waldner urj



utazásaim töltik be. E  tanulmányutjaim 
alatt a mezőgazdák részére legfontosabb
nak azt tapasztaltam, hogy minél több 
én minél jobb gazdasági gép álljon ren
delkezésűkre.

Jeles lantosunk, Kis József, a varró
gép dicsénekét irta meg; igaza v o lt: a 
varrógép az emberiség egyik jóltevője. 
Fokozott mérvben áll ez a gazdasági
gépekről ; mert csakis azok legnagyobb- 
mérvü alkalmazása által lesz a mezőgaz
daságnál alkalmazott béresekből, napszá
mosokból, kertészekből stb. stb. jelenlegi 
fogalmainknak megfelelő „szabad ember.* 
Szabad ember ! mily magasztos e foga
lom ! emb'-r, aki a legnagyobb nyerserőt 
igénylő munkát is veritékes fáradozás 
nélkül képes elvégezni — esze, értelme 
segélyével. Az ész föltalálja a gépet. ; 
az elme dolgoztatja *. az ember méltóvá 
lesz rendeltetéséhez.

Harminc/, év óta honunkban is ör 
vendet esen szaporodnak a gazdasági-gépek ; 
de hiányzott nálunk az, ami, például, 
Angliában, Hollandiában, Németország
ban és Felső Olaszországban, ahol — 
Európa tetülelén — a mezőgazdaság 
legfejlettebb, rendkiwil megkönnyítette a 
jó gépek beszerzését : oly gépcsarnok, 
melyben tekintet nélkül a gyárosokra 
minden gépfajból a legjobb található. 
Őszinte, nagy örömet éreztem hát, mikor 
ezen ürpótló árucsaruokot T a r n ó c z y 
Gu-ztáv fölállította a fővárosban.

Bizonyos tekintetben még mindig 
különös nemzet vagyunk : bizonyos tár
sadalmi-osztályaink nem akarják, sőt ta
lán nem is tudnák saját magok, család- 
jók és nemzetünk javára kellőleg kiaknázni 
azon helyzetüket, melyet születésűknek, 
összeköttetéseiknek s öröklött vagyonuk
nak köszönhetnek. A n g l i á r ó l ,  ahol a 
„gentlemanlike* egyesül a tisztességes 
határok között mozgó élelmességgel, nem 
is szólva, példáu', Párizsban ösmerek egy 
gazdag őrgrófot, aki ócska ruhákkal ke
reskedik. Tízezrével vásároltatja össze 
ügynökei által az ócska öltönyöket, me
lyeket azután százezrével szállít Afrika 
partjaira a szer. csenyek Ádám-mezéuek 
párizsi öltözékkel való fölcserélésére. Ha 
minden öltözetnél csak fél frankot sze
rez, (nem „nyer"; mert nem „játszik") 
évenkmt kétszer forduló vitorlába „csinos" 
hasznot képező összeget száilit számára 
az egyenlítő alól Bordeauxbu. Egyébiránt. 
P ár zsban egészen szokásos, bogy nemcsak 
kereskedők és vállalkozók, hanem a tá r
sadalmilag legelőkelőbbek is bírjanak üz
lettel : egyik híres énekesnőnek pipere 
boltja van ; a legünnepeltebb színésznők 
egyike tejiizlettcl b ir; a virágkereskedők 
között számos gazdag grófné is szerepel

de úgy hiszem nem tart sokáig, majd akik 
most| kaczagnak, azók akkor fognak sírni, 
a mikor én kaczagok ; kezdé Ilona töredezet
ten a beszédet. Nemde a szív érzelme kor 
lát lan és szabad, és az, ki ez érzelmet békók- 
ba verni igyekszik, a legnagyobb barbarizmust 
követi el ?

— Az csak téuy. De miért említi ezt 
Nagyságod, és miért e könyek szemében ? 
kénlé megilletödve az ifjú, ki Walduer Gyu- 
la volt.

Magyarázata ez : apám megtiltotta, 
hogy elfogadjam, — válaszolt Ilona.

— Es miért ?
— Azért mert német.
— Ez az igazi barbarizmus.
— Mit tegyünk most, mert ismerve 

apám szilárd elhatározását, és előrelátva azt, 
hogy mi következnék be, ha szavai ellen 
tennék — nem szeretném sem önt, sem 
magamat kellemetlen incidenseknek kitenni?

_ Vagy válni, vagy titkon érintkezni
legalább egy ideig, később majd a körülmé
nyek változni fognak, s akkor Szalúrdy ur 
sem fog ellenkezni, - moudá Waldner 
nyugtalanul.

— Tehát ön a válást teszi első helyre.
Ain jól van. Szakítsunk............

- -  Nagyságod nem jól értett. Majd a 
sirgödörnél lesz n mi válásunk . . . Nekünk 
titkon kell találkoznunk, -  vágott közbe 
Waldner kétségbeeséssel.

— Mikor a ház cselédekkel telve, és 
mikor mindenki Aigus szemekkel őriz i

— Akkor, mikor minden csendes és 
nyugodt; mikor az éj borítja leplét a tájra ,

- mikor az Árgusok párnáik közé rcjUwe

stb. Ig a z ! hiszen nemzeti-színházunk ki
tűnő tenoristája, Perotti G jula , szintén 
virágkeívsk.do; trieszti pompás berend-1- 
zésii kamellia il/dészete (a „kamélia" 
írmodor hibás) é v ónk int t í z e z e r  forint 
tiszta haszuot hoz neki.

Pedig mily könnyű a születésére 
előkelőnek, rokonságára nézve hatalmas
nak, társadalmi-állásra befolyásosnak , 
vagyonára nézve pedig gazdagnak arra 
szert tenni, ami az üzletek sikerénél & 
f. gfőbb tényező: bizalomra és olcsó 
hitelre.

Tekintsük, például gazdasági-gépe
inket, ahol a szállító megbízhatósága 
rendkívül fontos dolog ; mert a mindent 
egyenlővé tevő fénymáz és festék a 
rósz fálml, rósz vasból, rósz részekből 
gyártott gépet épolyannak hazudják, ami - 
nő a jó fából, jó vasból és jó részekből 
készült gép : persze ! az elsőnek árán a 
lell.iö8meretlen gyáros 4 0  80 százalé
kot is „nyer* ; inig az utóbbién a ezége 
becsületét szeim fény énéi is jobban óvó 
„gentleman-árus" csak 6 - 8  százalék 
hasznot „koies."

„Noblesse oblige!“ Ezeu sarkigaz
ság ki váltkép illik a müveit Nyűgöt 
azon „gentleman-gépárus* aira, akik a 
legnemesebb becsvágytól vezérelve nem 
arra törekszenek, hogy üzletök évi-mér- 
l.ge minél nagyobb hasznot tüntessen 
ki ; hanem azt tartják szemük előtt, 
hogy gazdatáisaiknak minél jobb, I  a 
vételárnak megfelelő mezőgazdasági gé
peket szállíthassanak.

A váczi-körut végén, ahol hazánk 
egyik legrégibb gyára, az egykori ezu- 
korgyár épült, egy sarok-háztelken ma
gas, csinos faalkotmány tűnik szemünk
be : Tarnóczy Gusztáv mezőgazdasági 
gépcsarnokának hatalmas széljárgánya. 
Ezen széljárgányol nálunk, sajnos ! még 
vajmi ritkák ; pedig hasznuk kézzelfog
ható. Hollandiában utuzva , különösen 
magokra vonják figyelmünket a szélmal
mok s a 8zéljárgáuyok, melyeknek nagy
része viz8zivattyúzásra használtaik. Né
metalföld túlnyomóan legnagyobb része 
ugyanis a tengersziu alatt feküdvén, a 
hatalmas töltések bírnak ugyan daczol- 
ni a tengervíz óriási nyomásával; de a 
fölszinre szivárgó talajvíz elárasztana 
mezőket, szántóföldeket, réteket, kerte
ket, ha nem gondoskodnának aunak le
vezetéséről, De miként vezethető le oly 
víz, amely a tengerszil alatt fekvő te
rületen gyűl ossz.-? Csakis szivattyúzás 
által. A földek hát, melyeket számos 
hajózási csatorna metsz keresztül-kasul, 
keskeny, csekély vizgyiijtőcsatornákkal 
bírnak; ezekből a széljárgányok segé
lyével oly csatornákba szivattyúzzák,

Morp. us karjain szenderegnek ; mikor sza
badok vagyunk mindentől, és attól is, hogy 
felfedeznek bennünket, monda az ifjú némi 
erőltetett páthosszal.

— Akkor, mikor minden jellemess és 
erényes nő nyugszik és pihen ; mikor csak a 
deni modern hölgyei adják reudez-vous-jokat, 
mikor a korhelyek tivornyáikba elmerülve 
dorbézolnak ; mikor a nő erényét oly álla
potok mellett jogosan kétségbe vonják; mikor 
apám azon tudatban szendereg, hogy gyerme
ke édes álmokat álmodik, akkor találkozunk ? 
— az reám nézve kétségbeejtő állapot; és húr 
szivem szent érzelme mindenre késztet, mégis 
fázom, borzadok azon gondolattól, hogy én 
Önt éjjel fogadjam ! mondá Ilona leverteu, 
miközben felkelvén a pamlagról a szoba kertre 
nyíló ablakához ment, és mély gondolatokba 
rnélyedt.

— Hona nagysága egész borzasztósá- 
gában festette le az éjjeli látogatás, anélkül, 
hogy figyelemre méltatta volna azon körül
ményt, hogy az ily éjjeli látogatások borzasz- 
tósága mellett is mennyire regényes. Nemde 
kedves Nagyságod megfigyelte már az estét; 
és beletekintett annak setétébe, avagy szét
tekint. tt a tájon, midőn az aranysuguru bőid 
megvilágított mindent ; és bizonyara tapasz
talta azt, bogy mennyi az ily kellőinek élve
zetében a senstimentalismus. Hátha még két 
egymásért éló fiúi ul lény együttesen élvezi e 
kellemet, akkor lesz caoduhutással az éjsetete 
avagy h hold szende fénye a kebelre. Hogy 
pedig ez könnyen elérhető aunelkül, hogy az 
erkölcs és jellemre még árnyéka is hárulna 
a gyanúnak, igazolható azzal, hogy a kert 
déli oldaláu lévő kis ajtóra Nagyságod kulcsa

illetőleg emelik az összegyüleinlett talaj
vizet, melyek a töltések korouáin hú
zódnak : melyekből azután a hajózási 
usatornákba és folyókba, illetőleg a ten
gerbe ömlik a v íz . Gőzgépek által vé
gezve túldrága volna e munka ; a szél- 
járgáuyok arányos árakon végzik el azt.

Arányos árakon ! Ez a legfontosabb 
kellék a mezőgazdaságnál haszuált gé
peket tekintve. Arányos árak I ez azt 
jelenti, bogy a végzett muuka költségei 
helyes arányban állanak ; időhöz, tőke
befektetésekhez, a kezelő-személyzet fize
téséhez, tőkéuk kamatozásához, gépko
pási törlesztéshez, az elért eredményhez 
stb. Például, Tarnóczy széljárgáuyait 
csak ritka esetben használhatnék siker
rel Alföldünkön és dunáutúli megyéink
ben cséplőgépek hajtására ; mert a csép- 
lésnét vajmi káros volna az esetleges 
szélcsendtől is függővé tenni a munka 
szakadatlan serény folytatását. Mig el
lenben időhöz nem nagyon kötött mun
kák végzésére, minők, például, a vízle
vezető csatornák kiszivattyúzása, szecs
kavágás, (mikor előre is dobozhatunk) 
kukoricza morzsolás, szem-darálás, mng- 
rostálás stb. Tarnóczy Gusztáv széljár- 
gáuyai honunk minden vidékén kitűnő 
szolgálatot tesznek mezőgazdáinknak.

Nagy előnye Tarnóczy Gusztáv 
gépcsarnokának, hogy nem gyártat me
zőgazdasági gépeket ; hanem bizományba 
veszi azokat a legkiválóbb gépgyárak
ból. Egy óriási előny; mert a gyáros 
szerfölött gyakran előszeretettel viselte
tik egyik-mnsik oly gyártmánya iránt is, 
amely több tekintetből kifogásolandó; 
inig a kereskedő nem elfogult egyik 
gyár készítményei iránt sem ; ő azt 
ta r t ja : „a jónál van jobb, vegyük a 
legjobbat." S ez az oka, hogy a gépek 
belbecsét tekiutve (ez pedig elkerülhe
tetlenül szükséges) a lelkiösmeretes ke
reskedő uéha olcsóbban árulhatja azo
kat, mint a gyáros. Tarnóczy gépáru - 
csarnoka e rá  nézve vajmi előnyös 
helyzetben van.

E  maga nemében páratlanul álló 
gépcsarnok fősulyt fektet a kísérletek
re ; mert az t vallja, hogy az elmélet ez 
iráuyban is sáutit, ha a gyakorlat nem 
bizonyít az illető gép kiválósága mellett.

A Tarnóczy-gópcsarnok külöuleges- 
ségei közé tartoznak a „Horusby et 
8ous“-féle gőzeséplök és a Krumpach- 
Schlick-féle állítható hármasekék ; úgy
szintén a Ganz ezég gyártmányú „Littel 
Grant" (kis óriás.) Az első gép a vi
lág legkitűnőbb gözcséplője ; a második, 
egyebek között, a vogyerádi (Nyitramc- 
gye) ekeversenyen — 1883. májushó 
28-án — is mint legjobb az arany- okle

után számomra is egyet készíttetek, úgyszin
tén a kertről való lcpcsó ajtajára is, és ekkor 
könnyen, minden félelemtől menten találkoz
hatunk. — Nagyságod, látom, figyelembe sem 
veszi szavaimat, pedig tervnek kitűnő — 
mondá Waldner (mindig emelkedőbb érzéssel.

— Tervnek igen kitiiDŰ, de a kivitel
ben sántikáló ; bár itt-ott mag: ru is elisme
rem annak helyes voltát. De gondolja nieg, 
én Önt éjjel fogadni ? I viszonzá Ilona.

— Másként lehetetlen addig, mígnem 
rövid időre kilátásba helyezett bivatalnyeré* 
sem ténnyé válik, s akkor egy szép napon 
beállunk Szalárdy úrhoz azon kéréssel, hogy 
apai áldását adja reánk, mert szívből, és 
igazán szeretjük egymást. Gondolja meg 
Nagyságod a dolgot, holnap ilyenkor szin
tén eljövök, akkor végleg határozunk, vála
szolt Waldner Ilonához közeledve, ki igaz
gyöngy nyakékével játszadozott.

-  Talán a vadasban inkább találkoz
hatnánk. Ez nem lenne sem oly feltűnő, sem 
oly vadregényes, mint nekem feltűnik az öu 
ujáulata - -  válaszolt Iloua.

— Ott is találkozhatunk, de az csuk 
nagyon rövid ideig tartó találka lenne. Sok
kal czélszeiübbuek találom én az ajánlott 
találkákat.

Hövid ideig tartó csend követte e sza
vakat, mely idő alatt mindkettőjük agyún 
kü önféle crzeméuyek különléleképen varialvu 
futottak at. Arra is gondoltak, hogy mily 
borzasztó lenne az, ha éjjeli találkájuk alkal
mával meglepetnének, és mi történnék, ha Sza
lárdy rájönne arra, hogy ejji vendéglátogatja 
lakását — és nii fő, leányának lakosztályát. 

E gondolatok foglalták cl okét majd-

véllel Ilin kitüntetve; a* utóbbi pedig 
már rendkívül olcsó áráuál fogva nagy
mérvű keresletnek örvend.

Más jeles különlegességei e gép
csarnokunk a Btn eu r“ -ük legkiválóbb 
példányai. Hogy mily fontos a .trieur* 
minden mezőgazdára nézve, azt fölösleges 
magyarázgatnunk ; mert mindenki tud ja : 
„egyedül jó mug ad jó vetést.* Hogy 
pedig Tarnóczy Gusztáv gépcsarnoka 
részletfizetésre is ad el gépeket, az oly 
előny, melyet a utagyar mezőgazda nem 
méltán, olbat eléggé.

Szekrényessé Kálmán

Történeti apróságok.
Mozart ét Haydn, a hírei, s  eddig még 

tűi nem szárnyalt zeneművészek egykor együt
tesen voltak egy nagy ebédre híva. Ebéd után 
Mozart, ki egyszersmind vidám társalgó, t  a 
pezsgőnek nagy kedvelője volt , igy szólt 
Hayd nhoz:— Fogadjunk tiz üveg pezsgőbe, hogy 
egy olyan darabot írok, melyet ön nem tud 
lejátszani.— Tartom a fogadáit, válaszolt nevetve 
Haydn.

Mozart Íróasztalhoz ül, nehány hangje
gyet vet a papírra, s aztán a rögtönzött szer
zeményt átnyujtd Haydn-nak. E t  csodálkozott 
a szerzemény könnyű volta fe le tt, leül a zon
gorához, s igy szól:

Úgy látszik, Mozart minden áron 
pezsgőt akar Jizetni.

5  azzal eljátszsza az előjátékot, de egy
szerre megáll, s igy k iállt f e l :— De hogy játszam el ezt t  M ind a két 
kezem a legszélső billentyűket veri, s egyidejű
leg egy középső hangot kell megütnöm.— E» zavarja önti — szólt Mozart, — 
nos hát nézzen ide, majd eljátszom én.

Le ül a zongorához, eljátszsza az előjá
tékot, 8 midőn a mondott helyhez ér, hol a 
kezek a szélső billentyűkön mozognak, o r r á -  
v a l ü ti meg a középső hangot.

Lett nagy kaczaj.
Haydn ugyanis pisze orrú volt, mig Mo

zart jókora hosszú órral rendelkezett.
M it tehetett mást Haydn, mint megfizette

a 1Ü üveg pezsgőt.

Különfélék.
Ka Jankovlch Aurél főispán ur ö 

méltósága april hó 27-én több napra Buda
pestre utazott, honnan e hó 3-án érkezett 
körünkbe.

— Liitinovlts Gábor városunk szere
tett képviselője e hó végén pár napra váro
sunkba jő. Budapesten az országos napilapok 
melegen emlékeztek meg úgy beszámoló, mint 
programm-beszédjéről.

* Fehér Ipoly tan -kerü le ti főigazgató 
ur e napokban látogatta meg, kitűnő hirii 
főgymnasiumuukat, s beható vizsgálat után 
legteljesebb elismerését fejezte ki.

6  Nemesség adományozása. A király 
Matkovits Lajos zentai szolgabirónak , a 
„mátéházi" elöncv használhatása mellett, a 
magyar nemességet adományozta.

— Fricdinan Ottó ur, a bujái keres
kedelmi-és iparbank kiváló szakképzettségű 
igazgatója állásáról lemondott, s a nyár fo-

ucm egy órán keresztül, és már látták is 
amint éjjeli magányukban, édclgéscikben meg
lepetve, kővé merednek ; már látta az ifjú 
az apa gyilkos tekintetét, a mint felé mered, 
már arczaikon érezték a szégyen pírját, umiut 
az apa által meglepetve szidalmaztalak.

— Gondolja meg Waldner ur, kezdé a 
szünet után Ilona, mit tenne apám, ha nap
fényre jönne, hogy én éjjeli látogatóban fo
gadom önt, és mit szólna a világ, mit tenné
nek társnőim, mit maga a társadalom ? 
Nem-e, számkivetne mindenki, és mintegy 
erkölcsileg megbélyegezett nő volnék kitéve 
e falak börtöuéuek ? ! Ez borzasztó volna 
reám. Es nem Ioné apám főbe önmagát azon
nal, mihelyt birét venné a dolognak V Gondolja 
meg jól a dolgot.

— Ahol tiszta, igaz, őszinte a szerelem, 
ott semmitől sem lehet visszariadni. És kü
lönben is, Szalárdi ur, hu látni fogja azt, 
hogy mi igazán szeretjük egymást akkor . . .

Rögtön pakoljon  innen to lakodó , 
mert különben rögtön hajdúmért k iá lto k , és 
az utcza közepére dobatom, — szavakka l sza
kította meg az ifjút a nesztelen belépő Sza- 
lárdy, ki sziute tajtékzott dükébeD , támadó 
állást foglalván el Waldner e lő tt .

— Óh nagyságos uram, ha sziveinkbe 
látna, bizonyára kieugesztelódnék; hisz mi 
szeretjük egymást régtől lógva már, midőn 
Hidason két év elölt Ilona nagyságát az első 
Lánczvigaluion bemutatta . Azóta lángoló 
szeretetüuk egybeolvadt . . .

— A német a magyarral ? vágott köz
be gúnyosai! Szalárdi, és egy nagy adag fütt- 
tótt eresztve hatalmas tajtckpipájából az ifjú 
szeuitkozé, miiül az erősei) köhögni kezdett,



lyaniún Budapestre teszi át lakását, hol orv 
bauklii.zuak lt'sz vezérigazgatója. Az általa 
eltoglalt állasra már a pályázat meg is nyit- 
tatott. ügy értCBUlUuk hogy az igazgatói ál
lásra L  a ra b o r g e r E r „ «, intézeti 
fokúnyvvezetilnek van alapos kilátása, ki 
Ii O S s z ú  é V e k e u kérésziül áll a bank 
szolgálatában, s kinek kitart szukképzollsíge 
az intézet részvényesei elölt általán elismert. 
Nagyon helyesen is cselekednének a részvé
nyesek, hu u bajai intézet élére teljes kép
zettségű bajai fiút alkalmaznának.

— Cacrnyus Zslgmoud kir. bírósági 
végrehajtó f. hó 1-éu foglaltáéi állomását 
bzabadkán.

t) A bajai vadászati-jog ho'nap azaz 
május hó 5-tn délelőtt 11 órakor fog a gaz
dasági tanácsos hivatalos helyiségében nyil
vános árverés utjáu kiadatni.

* Végzetes szóváltás. Folyó év april 
ho 27-én Saljai István kiscsávolyi korcsma- 
ros ivó szobájában végzetes esemény történt. 
Csatlós János pár ismerősével borozgatván, 
az oda jövő Berger Fereucz pajtásával, kivel 
egy idő óta ellenséges viszonyban állott, szó
váltásba keveredett, mely abból eredt, hogy 
Csatlós János molnár az asztaltól, hova Ber
ger l'erencz leült, felkelni akart. Berger ezen 
magatartást sértőnek találván, szóváltásba 
elegyedett Csatlóssal, a sértő szavak után 
tettlegesség következett, mely után Berger 
a korcsmából eltávozott Kövid idő elmúltá
val azonbuu Berger a korcsmába jővén vissza, 
a cz'gányok közt mulató Csatlóst egy öló 
késsel mellen szúrta, s a korcsmából elme
nekült. Csatlós a szeuvedett szúrás utón aszta
lától felugrott, kifutott, valószínűleg a támadó 
után, de a ház folyosóján arezra bukott, hol 
10—15 perczig tartó horgos után meghalt. Ber- 
gerrnég azon éjjel a rendőrségnél jelentkezett, 
hol letartóztatva lett, s a tényállás leírása 
mellett a jbirósághoz kisértetett. Cserba Fe
renc kir. aljárásbiró, mint vizsgáló-biró a 
bulla bouczolást megejtetvéu, kitűnt, hogy 
a végzetesen elhunytnak az ölőkés az 1 -2  
jobboldali borda között hatolt mellébe, s a 
tüdőt is érte, abba 1 és fél centimeternyire 
hatolt be, melynek következtében, belső el
vérzés, a halál beállott.

Ó A bajai izr. hitközség elnökévé, miu
tán Rosenberg Mór ur tisztségéről elfoglalt
sága miatt lemondott, egyhangúlag F ó l i á k  
Jakab kereskedő és földbirtokos ur választa
tott meg.

— Osztályos testvérek. Körösi Ist
ván szeremlei lakos, testvérével Körösi Fe
renccel megosztózkodott apai örökségén, de 
a békesség, egyetértés közöttük örökre meg
szűnt. Számos perpatvar tanúsította az éles 
súrlódást, nem egyszer tettlegcsségre is ve
temedtek. A múlt napokban Körösi Ferencz 
és fia Bálint, a földöu levő Istvánt, állítólag 
azért, mert pár lábnyi területet tőlük elfog
lalt, megtámadták, elverték, úgy hogy két 
oldalbordáját is bezúzták. A sérült fél állapo
ta veszélyes.

— A bajai ipartár.sulat folyó évi május 
hó 4-én, délután fél 3 órakor, az egylet helyi
ségében a t a n o u e z - m u n k a  k i á l l í t á s  
érdekében közgyűlést tart.

— „K orunk14 czirnü vegyes tartalmú 
hetilap legutóbbi száma változatos tartalom
mal jelent meg Kador Sándor szerkesztése s 
a kér. irodalom több jeleséin k közreműködése 
mellett. Előfizetési ára félévre 3 frt. Kiadó
hivatal : Budapest, ÍV. Szarka utcza 5. sz.

— l* n , mert a szív az érzelem és 
nem a nemzetiségek tanyája. . . ,

— Jó leune öcsém magának Prágában 
professorkodni, deén azt netn fogom tűrni, hogy 
nekem erkölcsi prelectiókat adjon. Értette I

— Igen értettem; de mikor a szív 
szerelme nem keresi a nemzetiséget, hanem 
az ÖBzinte ragaszkodást, és a viszont szerel 
met, mely boldoggá teszi az örök időre — 
monda Waldner zavartan.

— Ejuye, sógor, maga komédiás lehe
tett még pedig német; mert magyarembert 
ha igy meglepnek, mint én magát, akkor 
fülig elpirul, és hallgat, mint a hal, míg 
ellenben a német kiáltoz, mintha épen Sza- 
lárdy Dénes házában is az absolutizmus 
volna az uralkodó elem. Most pedig ajánlom 
magamat úgy, hogy többé itt ne lássam, 
mert különben Gyurka hajdúm mogyoró vesz- 
szője fogja a kupuig kisérni, — rivalt az 
ifjúra Szalárdy, és kinyitotta az ajtót, me
lyen Waldner lesütött szemmel ballagott ki
felé, és csak annak örült, hogy Szalárdy az 
6 ajánlatát uein hallotta, mert ha igen, úgy 
aligha a levegőbe repülve uem hagyta volua 
el imádottja lakását.

— Ilona, ha még egyszer itt találom ezt 
a cBupasz németet, rögtön zárdába küldlek, 
mert tudod, hogy jó BDyád meghalt, nincs 
aki gondot viseljen rád, és ez a német 
kölyök pedig, mert látom , hogy veszett 
vagy utána, könnyen kísérletbe ejthet. Ér
tetted? mondá apai gyöngédséggel Szalárdy.

Ilona ismét a pamlngra dőlt és küny- 
zápor között zokogott, apja pedig igazi an- 
jjol pblegmával u maga lakosztályába vonult.

(Jfol/i. köv)

, X nVörösmarty összes munkáidnak 
• 1 (‘á -'-k füzete megjelent. Ára egy füzetnek 
oí) krujezár.

tj1 A bajai polgári lövész-egylet í. évi 
május hó I én d. u. 3 órakor a lőkerti helyi
ségben közgyűlést tart. Tanácskozási tárgyak :
I- A mull évi jegyzőkönyv felolvasása. 2. A 
számvizsgáló bizottság jelentése, úgy a szám
adási mérleg kiosztása. 3. A folyó évadra 
nézve a tagsági dijak meghatározása. 4. A 
iölövész úgy a tisztikar leköszönése s uj vá- 
asztás.

— Gákován Jung Antal ottani születésű 
felsöszeutiváui segédjegyző 215 szóval 89 ellen 
jegyzőnek megválasztatott.

% A szabadkai ügyvédi kamara e hó 
22-én d. e. 10 órakor tartja évi rendes köz
gyűlését a szabadkai takarékpénztár és nép
bank termében.

* Nyilvános nyugtázás. Olvasóink 
bizouyáta emlékeznek még --  írja az „Újvi
dék" — hogy Hengl Adolf úr 1 - 2  év előtt, 
a selyem tenyésztéshez szükségelt szederfák 
beszerzése végett, a helyi lapok utján közada
kozásra hívta löl. a felhívásnak eredménye 
is le tt: 50 irt. folyt be. S ez összegen tényleg 
300 db. szederfa vásároltatott, melyek a te- 
merini utón leitek kiültetve. Ennyit az ada
kozók megnyugtatására.

— Apagjílkosság. Jankováczon Fadi 
Márton ottani lakos édes apján gyilkosságot 
követett el. Az apa ugyanis ittasan kerülvén 
haza a vásárból, elkezdte nejét sértegetni, 
mire nevezett liu édes anyja védelmére kelt 
és apjával dulakodásba keveredett. Az apa 
e közt kést is használt, mire fia, — ki szintén 
kissé bortól hevük volt, — kést. ragadott és 
édes apjának torkát elmetszette. Az apja ezt 
a szerencsétlen érvágást eleinte fel sem vette, 
azonban vérvcsztése esaklmmar kimenté, és 
az orvosi segély sem menthette meg. Még az 
nap meghalt, a gyilkos fiú pedig elfogatváu, 
a szabadkai törvényszék börtönében várja bün
tetését.

— Hirdetmény Baja város közönsé 
gét illétó III. oszt. kereseti- és nyilvános 
számadásra kötelezett egyletek és vállalatok 
adókivetési sorrendjéről: Május 8-án. Alku
szok, hajtők és basou foglalkozásúak 1—47b, 
arany ezüst művesek 48—51 tételig. Május 
9 én. Asztalosok 51—71c, bádogosok 72—79, 
bábák 80—91, bir. végrehajtók 92—94, biz
tosítási ügynökök 95 — 98 tételig. Május 10. 
Boguárok 99—120, bor és pálinka-kereske
dők 121—130, borbély és fodrászok 131 — 
140a tételig. Május 12. Bőrkereskedők, tí
márok és vargák 141—153, bútorkereskedők, 
érczkoporső és halotti-tárgy árusok 154— 
157, dohánytőzsdék, lottó-gyűjtők 303—333 
tételig. Május 13 án. Doliánytőzsdék és lottó- 
gyűjtők 333—393 tételig Május 14-én. Czuk- 
rászok 198—199, cserép, tégla és mészégetők 
200—222a, divat, pipere, diszmft és pamut 
kereskedők 288--302a tételig. Május 15-én. 
Csizmadiák, papucsosok, bocskorosok 224— 
28Gc tételig. Május l(>-án. Eczetíözök, só- 
kereskedők 394—398, esztergályosok 399 — 
401, építők, ácsok, faragók, kömivesek, hajó
építők, malom építők és superek 402—431 
Május 17 én. Fadeszka épület és faszerszám 
kereskedők 432—450, fazekasok, edényáru
lók és pipa csinálok 451 -  471 tételig. Baján, 
1384. ápril 27-én, Drescher Ede, polgár- 
mester.

— .Hegyei h írek . S o m b o r b a n  Zsulyc- 
vits l.ajos, végzett theologus hosszú szenvedés után 
múlt hó 23-án elhunyt. — A gazdasági-egyesület f. 
évi május 11-én d. u 4 órakor Zomborlian a megye
ház kis-termébeii választmányi-ülést tart. — S z a 
b a d k á n  Milassin Ignácz oki. gyógyszerész elje
gyezte Mohácson Szlaniai Janka k. a.-t. Ugyanott 
Weitzeufeld Jozefa okleveles tanítónő jegyet vál
tott Myláuder Sámuel ügynökkel. Szabadkán egy 
ezukorgyár felál litását tervozi egy részvény-társa- 
ság. A z  ú j v i d é k i  nő-egylet javára umlt hó 
24-óre tervezett jótékouyczélu műkedvelői előadás 
közbejött akadályuk miatt május 1-éu tartatott meg.
— Z e n t á n múlt hó 21-én, emberemlékezet óta 
nem látott, egy óráig tartó pusztító jégeső volt, mely 
G cent. jégréteggel födte be a földet.

V égre sikerült.
„Ezer köszönet önnek, hogy egyszerű, 

józan tanácsadásával immár tűrhetetlenné 
vált keserves állapotomból, mely egész élet
boldogságomat tünkre tette, kiszabadított 1“
— Így és hasonló modorban haugzanak azon 
számtalan hálás levelek kezdő sorai, melye
ket azon, sokat szenvedett egyenek imák, 
kik, miután mindenféle kúrát hasztalanul 
megpróbáltak, végre valamely jó barát vagy 
ismerős ajánlatára a dr. Liebaut regeneráló 
gyógymódját használtak. S ez a sok fényes 
eredmény bizonyára uem jöhetett volna lét
re, ha a Liebaut módszere, nem a legczél- 
Bzerübb, legtermészetesebb eljárást követné.
A regeneráló gyógymódnak egész titka csakis 
abban van, hogy nem félrendszabályokkal 
igyekszik visszaszerezni az elvesztett élet
erőt s nem a betegség ideiglenes eltávolításá
val bíbelődik, banem a beteg vérnek, mint 
minden betegség löfészkének regenerálására, 
ujjáteremtésére törekszik — s czélját, az 
egészség gyökeres helyreállítását, ez úton 
rövid idő alatt el is éri. A dr. Liebaut-féle 
regeneráló gyógymódról irt füzet 30 kiért 
kapható Budapesten, Lampel-fóle köuykeres- 
kedésben váczi-utcza 12. sz. a.

Vegy esek.
Öreg pár. Pirlita szerbiai faluban, 

Zajosát' mellett, nemrég egy freuov Vazul

nevű paraszt halt meg 111 éves korúban s 
U)5 éves özvegyet hagyott hátra. A ritka pár 
nyolezvanhét évet élt egymással házasságban, 
ivadékaik száma több mint száz s már uno
káiknak egyike is nagymama. Predov részt 
vett századunk elején a törökök elleni füg
getlenségi harcban, azután mint földmives 
élt. Bort rendesen ivott, de keveset. Halála 
álmában érte utol.

Mesterséges tojásokat készítenek az 
Egyesült államokban. Az ipar már annyira 
előre haladt, hogy némely gyárban egy óra 
alatt ezer tyuk tojást is készítenek. A kezelés 
lehetősen egyszerű. Tengeri liszt, keményítő 
s még egy pár más készülékből áll sárgája, 
aluminból a fehér rész. A sárgát megfa- 
gyaszszák s azzal körülöntik mesterséges 
alumiunal, mely a fokozatosan nagyobbodó 
hideg s keringő mozgás hatása alatt lassan- 
kint merev lesz és tojás alakot ölt. — Erre 
gelatinnal leöntik, vízbe mártják s csészében 
kiszárítva oly tojás áll elő, melyet a termé
szetes tyuk tojástól alig lehet megkülön
böztetni.

Az em ber — fekvő álla t. A vizsz n- 
tes fekvés az ember természetének annyira 
megfelel, hogy egy híres physiologus igy ha
tározta meg az embert: oly állat az, a melyet 
legjobban vízszintes fekvésben tudunk felis
merni. Sok híres emberről feljegyezték, hogy 
nagyon szereti a fekvést, illetőleg az alvást. 
I.ord Melbourne angol miniszterelnök fekve 
intézte el legfontosabb dolgait. Thomson, a 
a híres angol költő egyike volt a legrüstebb 
embereknek, ha csak szerét tehette, rögtön 
leheveredett, költeményeit fekve irta. íleien 
egész napokon át hevert az ágyban, ott íro
gatta verseit. Más híres fél fiák nagy alvók 
voltak, Walter Scott naponta 11 órát aludt, 
Wellington és 1. Napóleon minden perezben 
bármely helyen képes volt elaludni.

Csak egy felesége van. Egy hittéri 
tőhöz beállít nemrég az indiántörzsnek egy 
vörös bőrű fia s kijelenti, hogy megakarja ma
gát keresztelletni. „Nem fogadhatlak híveim 
közé kedves Assavaum — mondá a miszio- 
nárus — mert szent hitünk tiltja a sokue- 
jüséget, pedig neked két feleséged vau.“ 
Assavaum eltávozott, de egy hét múlva is
mét visszatért, hogy kérését megújítsa : 
„Mondtam már neked — szóit ismét a hit
térítő — hogy nem keresztelhetlek meg, 
mert két feleséged van." — „Már nincs — 
szólott az őserdők fia — hanem csak egy." 
— „Hát mit csináltál a másikkal ? — „Meg
ettem" — volt a lakonikus válasz.

H eti naptár.
18S4. Május (31 nap.)

ö! Hétfő 
G; Kedd

Vincze 
01. f. János Holdvd Hozás

7 Szerda Gizella
2-án 7 óra 24ti! Péntek

10 Szombat lt. Antal perek, reggel.1
11 Vasárnap Cantat.

legjobb asztali- és Üdítő ital,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 

ijebajoknál, gyomor- és hólyaghu
rutnál.

JLKöüi Henrik, M á d  és Budapest

A Z E L SŐ CS. K IR .

D U N A G Ó Z H A J Ó Z Á S I  T ÁRS UL AT
pósta- iis személyszállító hajóinak

M E N E T R E N D J E .
Érvényes 1884. feb. 20-tól további intézkedésig 

S zem ély  s z á l l i  tó-hajó  k :
IIlt járól lliMln|»«-Hlre : naponta délután 3 órakor 
Ita jóró l M olinrnrn : naponta este fél 8 órakor.

P o s t a  h a j ó k :
B ajáról llndapcH trc naponta reggeli 3 3/, órakor 
B ajéró l O rsovA ra: vasárnap, szerdán, és péu 

teken reggeli 6*/# órakor.

Üzleti tudósítás.
Kaján, 1884 ipril 30-án

Búza u j ................................... 8.90
Zab ................................... 6.50
Á r p a ...................................7.60
Rozs u j ................................... 7.60
Kukoricza...............................5.90
K ö le s ....................................6.10
Bab.......................................... 8_____
Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő:
0  S l i  11 It A F  U K  1! N C.

Árverési hirdetmény.
V agyon búk o tt  K R S Z T A N I T S  H .  

ba ja i kereskedő csődtömegéhez ta rto z ó  
bolti áru -czikkek folyó 111 Tij 118 h ó  7 - é n  
d é l e l ő t t i  í) ó r a k o r  az üzle ti h e ly i
ségbei) nyilvános árverésen eladatn i fog
nak.

DRESCHER REZSŐ,
c8Ődtömeggonduok.

I FERENCZJÓZSEF É
Í  E i s i a i m  m

„ K is  adagban hatásos 

nem kellem etlen iz í i .“
„K oró dám on a legked
veltebb hash ajtó  v iz .“

„H atásosabb  m in t a 
többi budai v ize k .*

t ó  Dr. Korányi tanár. dr.Kézsmárszky tan. Dr. Gebhárdt tanár.
K é re t ik  a forrás használásakor m indig  az egyedül h e l y e s  

elnevezést „ F E R E N C Z  J Ó Z S E F “ -keserüviz használni. K a p h a tó  a 

V*Sa\ W ^ s z e r t á r a k b a n  és füszerkcrcskedésekben.

.vEr* A széikiiltlési igazgiifÓHag Budapesten,
JüCkN vnczt-iitrzn 18. szám.



Értes í tvén?!
Yan szerencsém a nagyérdemű közönségnek tisztelettel tu

domására hozni, hogy saját töltényt!

a gyáron kivi.il kizárólag csakis alábbjegyzett t. ez. ismét elárusítóim
nál kapható.

Kelt Baján, 188-1. évi april hó.

Pollerman Bertalan,
gyógyszerész.

Horák, Scháffer, Szigetben, Szécs Mátyás, Králik József, Ivralik Antal, Nyári (Sblill), Mikoscvits 
Sándor, Sztruhak, Kreifsnur, Kováts József, Burkovits Péter, Bagó Antal, Vérzsák A., Ilonig Muki, Zahari, 
Simon, Englsmau J., C'sibri, Juhász, Szedlak, Limperger, Batlszti (Zöldfa), Liebl (Bárány vendéglő) Schaffer 
György, Bogdanovits, Fisebi, Bálint, Iggert Károly, Árpás, Lackner József, Gálik József, Bcnde Lajosné, 
Drégelíné, Drescher Gábor, Mojzes P., llechtl, Török István, Szalay, Leitscbuk, Kh-nnncz, Szretkoviis, Gál, 
Lengyel János, Orosz, Stetter, Ilaszman Gy., Kis Mitó, Keppné, Bindi r (Gesztenyefa) Biczendi, Busz, Wagner, 
Strabl J., Kapocs, Lenhardt, Grosz, Eckert, Janák, Urlán (3 király) Rotter, Szeiiz, Uuszárné, Pfeiffer, Pet
rányi, Novák, Stimatz István, Komarcscvits, Baumholzer, Rimlerné, Krsztanits, Czeiner, Mihál Antal, Czittó, 
Trapli Ferencz, Oskovszki, Szeitz Jóban, Novak N., Mayer Joh.

U zlethe’yiség: Baján, Bódog-tér, Scheibner-fele ház.

N Í N A Y  L A J O S
Ö I Y  ¥ I Y O M D

GYORSAN, CSINOSAN és JUTÁNYOS ÁRON
mindennemű

V

N 1  0 1 1  A I NI I  i  K A K A  T,
Koszit továbbá

í i  O  Z  N  i ;  «  I  1  I  O  m  T  A \ T  V  Á  l r 1  <3* i á  A  T
úgyszintén raktáron tart

fpy k ö t e l e z v é n y e k e t  é s  ü g y v é d i  m e g h a t a l m a z á s o k a t .

U gyanitt egy jó házból való fiú fitltO lU ‘ 7 4 1 1  felvétetik.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Raján.


