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A magyar marhakivitel 
veszedelme.

A „Correspodancc de Pesth" a kö 
vetkezőket Írja : Azon veszélyek, melyek 
a magyar mezőgazdaság egyik legfon
tosabb ágát, a markateny észlést fenye- 
gütikj sokféle természetűek és erélyes 
védelmi rendszabályokat igényelnek. A n
golország kíméletlen eljárásának, midőn 
tud'ára adta a német kormánynak, hogy 
az ürübevitelt Angolországba teljesen el
tiltja, ha csak a német kormány hatá
rozottan meg nem tiltja az Ausztria- 
Magyarországból jövő juh és ürübevitelt 
— az lett a következménye, hogy a 
német szövetség-tanács engedett az angol 
kívánságnak és most már Németország 
is elfogja zárni határait Ausztria Ma
gyarország ürübevitcle elől. Ennek okát 
nem Magyarország vagy Ausztria állat
egészségügyi rendörintézinényeiben kell 
keresni, hanem azon körülményben, hogy 
Oroszországot, melynek marhakivitele ál
landóan a dögvész gyanújában van, auy- 
nyira veszélyesnek tartják , hogy Angol
országban úgy adják elő a dolgot, mintha 
a ragályosság az Ausztriából és Magyar- 
országból jövő marha-szállítmány okra is 
kiterjedne. Kérdést sem szenved, hogy 
Magyarország mezőgazdaságának meg- 
oltalmazása czéljából végre a gazdasági 
szükség által parancsolt védelmi rend
szabályokhoz kell nyúlnia. E  védelemnek 
két irányban kell érvényesülnie : Először 
mint visszatorlási rendszabályok azon ál
lamok ellen, melyek eltérőleg a megkö
tö tt kereskedelmi szerződések értelmétől 
állítólagos, nagyobbrészt koholt dögvé- 
szek ürügye alatt Ausztria-M agyaror
szágnak kétoldalú szerződések által biz
tosított jogát kétségessé teszik, úgy hogy 
Magyarország ezután is, épen úgy mint 
ezelőtt kötelezve van ezen államok ipar- 
czikkeiuek behozatalát kedvezőién)ekben 
részesíteni, holott Magyarországnak a 
folytonos vámemelések és beviteli-tilal-

Miofa megláttam .
Mióta megláttam azt a barna kis lányt,
Kincs nyugtom, aggódó szivem remeg, örül, 
Lelkcmre féláloni bűvös homálya szállt 
S gondolatain) csak 6t' rajougják körül 
Két nagy álmodozó szeme tündöklése,
Sugárzó homloka, angyali mosolya 
S rózsás szép arczának hajoló derűje 
Előttem áll s nem megy ki eszemből soha.

Tudom, érzem, ő az, kit eddig kerestem :
Ilü szivem egyetlen drága álomképe,
Oh, hisz beláthatok végtelenül nyájas,
Szelíd tekintetű szemein, leikébe,
Mely ezerszerte szebb, tisztább a napfénynél
5 ártatlanabb, mint a bűnt nem sejtő gyermek; 
Hűséget hirdető, áldó szemsugári
Fényt, tiszta, ártatlan, Bzép leikétől nyernek.

6  as, ki álmaim megédesítette,
Ki után a lelkem oly epedve vágyott ; 
Szeplőtelen, szende alakját lelkemből 
Múló napok, soha ki nem irthatjátok,
Sem örök ezomjával értté égő lángját,
Határt nem ismerő, forró szerelmemnek ;
Ö az, kinek édes, szép mosolyát látva 
A virágok is úgy ragyognak, nevetnek.

Hogyne ragyognának, hogyne nevetnének 
A föld legszebb lánya édes mosolyának,
Hisz éu, ha nem látom, csak reá gondolok, 
Lelkemből aranyos gondolatok szállnak ;
A boldog jövőről, reraényuycl gazdagon 
S előttem lebegnek mosolygvn, biztatón,
Hogy édes boldogság tarján fut le éltein,
Ha, szivét megnyerve, enyémnek mondhatom.

Ha enyém less édes csókja, ölelése,
Ha én)fni l m  »*•'• miden dobbanása;

mnk folytán lehetetlenné válik azon jogok 
élvezete, melyeknek megnyerése képezte 
az okot arra nézve, hogy az illető ke
reskedelmi szerződősek egyáltalában meg
köttettek. A védelmi rendszabályok má
sodik részének, — a mely szintén elke
rülhetetlenül szükséges Magyarországra 
nézve — abban kell állnia, hogy Ma
gyarországnak a folytonosan a marhavész 
gyanújában lévő Oroszország előtt, vala
mint Oláhország és Bulgária előtt is, a 
mely helyeken az állategészségügyi rend
őrség angol és német felfogás szerint 
nem elég megbízhatóan van szervezve, 
— halárait esetleg el kell zárnia. Neiu 
kételkedünk abban, hogy a magyar kor
mány nem fogja elmulasztani, hogy a 
magyar vágó és vonómarha jó hírnevét 
ilyen eszközökkel is megvédje, hogy a 
Magyarországban létező állategészségügyi 
rendőr intézmények példásan szigora ke
zelése valódi és állandó hasznot bizto
sítson a magyar mezőgazdaság számára. 
A „Pester Correspodenz" előrelátása, 
melynek már sokidővel ezelőtt kifejezést 
adott , beteljesedik azon veszélyekre 
nézve is, melyek a magyar sertéste
nyésztést fenyegetik.

A  magyar királyi kereskedelmi mi
niszter erre vonatkozólag a következő 
intézkedéseket te tte : 8273/1885. A ma- 
gyer királyi sertés-veszteglő hivatalhoz, 
Kőbányán.

Miután az ottani veszteglő intézet
ből Németországba indított sertések kö
zött többször lett a pata, és szájvész 
megállapítva, úgy hogy a sertéseket a 
határról visszautasították , ennélfogva 
szükségesnek látom sertéskivitelünk ér
dekében a következőket elrendelni: Min
den, a belföldről Kőbányára érkező s«r- 
tésszállitmány legalább is 10 napig elkü
lönítve tartassák, és csak azután szabad 
ezt a többi már o tt lévő falkához haj
tani, a külföldre ellenben, csak oly ser
tések szállíthatók, melyek legalább is 
30 napig voltak Kőbányán megfigyelés 
alatt. Poutosau ehez való alkalmazkodás

Arczomról a derű soha el nem múlik,
Napnál fónylőbb lesz az, akárki meglássál 
Kajla a szeretet boldog mosolyával,
A minél ugyaa mi árulná el szebben,
Hogy gondolataim rózsás álmot szőnek 
S mily cok rózsa nyílik szerető szivemben

Bár rég eltávozott messze, más vidékre,
Értté rajong lelkem minden gondolata,
8 ba elfog a kétség, remegés, aggódás : 
Szemem fájó könnye értté hull, miatta I 
Mert inig engem az üdv szép képe hiteget 
S szerető szivemmel várom, visszavárom,
Lehet, hogy mást szeret meg az a kis lányka ; 
Nem is élnék tovább, ez lenne halálom !

— Jái*-Ladány. —
Lakot Gyula.

Az utosó bál.
— Novclette. —

Irta: KACZIÁNY GÉZA.
(Folytatás.)

II.
A „Korona" vendéglő nagyterme tizen

négy kö-olaj lámpa és egy sereg, most még 
nem csepegő milli-gyertya által világítva 
„tündéri fényben" úszott, — amint u Gerinc
vári Közlöny" korcsolyabáli tudósítása szokta 
jelenteni. A czigúnyok hangszereikkel baj 
lódtak, a rendező bizottság már együtt volt 
frakkban és klakkban, a teremből a lény- 
mázos szolga, ki az utolsó letörölgetést esz
közölte, ép most vonult ki. Az ajtó előtt az 
odahelyezett kis asztalkára a pénztarnok most 
rakta ki a belépti jegyeket és a női táucz- 
rendeket.

— Fogadjunk, hogy Garathyék mind
járt itt lesznek, — szólt Sátory Lista, egy 
mágus, csinos ügyvédjelölt, szürke keztyüjét

végett közlöm ezt a veszteglő intézettel. 
Budapest, 1885. február 12. A minisz
ter he ly e tt: Matlekovics, s. k.

A „Pester Lloydsnak azt Írták erre 
vonatkozólag kereskedői körökből, hogy 
ezeknek a rendszabályoknak a kőbányai 
helyi és sertóskereskedelemre a legveszé
lyesebb és leghátrányosabb következmé
nyei lesznek. Erre azonban illetékes ol
dalról a következőkben válaszolnak :

Ismeretes a közönség előtt, hogy 
a midőn a múlt év október havában a 
kőbányai veszteglő intézetbe a száj és 
pata vész behurczoltatott és e miatt 
BCf téskivitelünk elől a német birodalom 
határai el lőnek zárva, — mily erőfeszítése
ket kellett a magyar kormánynak a 
német kormáuyuyal szemben tenni, hogy új
ra megnyithassa e fontos kiviteli czikkünk 
piaczát.

A német kormány végre engedett 
a tartós közbenjárásnak, de csupán azért, 
mert meggyőződött arról, hogy a kormány 
által foganatosított szigorú rendszabályo
kat itt lelkiismeretesen alkalmazzák é3 
ezen szigorú eljárás kizárja a lehetőségét 
annak, hogy a járvány Németországba 
behurczoltassék. Annak idején kereske
dőink hangosan jajveszékeltek a német 
határ elzárása miatt és Kőbánya tönk- 
remenését jósolgatták, ha a határzár 
még sokáig tart. És most — midőn 
a kormány minden rendszabályának az 
a czélja, hogy sertéskivitelünket egy 
talán elrendelendő német határzár eshe
tősége ellen megóvja, ezen rendeletet 
mint Kőbánya sérelmét tüntetik fel. 
Sokszor megtörtént már, hogy a kőbá
nyai szállásokban elhelyezett sertések 
között a száj és patavész meg lett álla
pítva. A vizsgálat mindig azt tüntette 
ki, hogy a járvány kitörése annak tulaj
donítható, hogy a vidéken összevásá
rolt egyes darabokat (az úgynevezett 
paraszt-sertéseket) a Kőbányán lévő cso
portok közzé eresztették, a melyekről 
aztán a ragály az egész csoportra 
kiterjedt. Semmi sem természetesebb tehát,

gombolgatvü. — Csak addig ne jöjjenek, 
amíg a keztyüraet be nem gombolom, mert 
az öreg holtomig megszól érte, hogy csupasz 
kézzel vezetem helyére.

— Az igaz, hogy ük mindig a legel
sők, — jegyzé meg Ilodolya Muki, — pedig 
elsőnek jönni isten utcse nem chic. Hanem 
neked is malheuröd az, hogy a mamát min
dig neked kell vezetni.

— Hja, pajtás, ez már az én hivatalom 
és sorsom, — felelt nevetve Sátory. — Aki 
már nem udvarol egy leánynak, az ve/.eklésül 
a mamát tartozik vezetni.

UuhaBuhogás jelenté, hogy vendégek 
közelednek.

— Keze t csókolom, nagysád, — hang
zott kívül a pénztirnok harsány szava, mire 
a rendező bizottság roppant sietséggel tárta 
föl a kétszárnyu ajtót.

Garathyné volt és Emília, utánuk Ér- 
seky ur boldogan hozta Emília báli bőkre 
táját.

— Mdy szép, hogy nagysádtok a lég 
elsők, — szólt Ilodolya Muki, az általános 
üdvözlet után, — pedig aki szépségben az 
első, ha legutoljára érkezik is, mégis csak 
első marad.

S ezzel karját nyujtá Emiliúuak, vezet 
ve be a terembe.

— Hát maga Ferike ó nagyságának 
a gavallérja, — szólt Sátory l’ista a boldog 
Érseky úrhoz, mi alatt Garathynénak karját 
nyujtá.

— ö  nagyágaik oly kegyesek voltak, 
válaszolt Érseky ur zavarral, mire azonban 
se Sátory, se a mama nem ügyeit már.

mint az, hogy a kormány e baj elhárí
tása végett elrendelte, hogy az ilyen 
Kőbányára hozott disznók mielőtt az 
egyes csoportokba bevegyülnének, 10 
napig elkülönítve megfigyelendók és ezen 
idő lefolyása után egészségi állapotuk 
konstatálandó.

A másik megtámadott rendszabálynak 
abban lejük az oka, hogy a német 
határról naponként érkeznek panaszok 
a fölött, hogy a Kőbányáról Németor
szágba szállított sertéscsoportok között 
száj és patavészben szenvedő sertések 
találhatók, és azzal feuyegetődztek, hogy 
a német kormány kényszerítve lesz a 
járvány bohurczolásának megakadályozása 
végett sertésbeviteli tilalmat kibocsátani.* 
Hogy ezt elhárítsa, rendelte el a mi
nisztérium, hogy a külföldre csak oly 
sertéseket szabad szállítani, melyek Kőbá
nyán legalább harmincz napig állottak 
és a melyeknek egészségi állapota szak
értők által nem kifogásoltatott.

E  rendszabály kétségkívül szigorú 
és egyes kereskedőknek kárt is okoz; 
a kormány azonban, hacsak az egyolda
lúság vádjába nem akar jutni, nem térhet 
ki a szükség elöl, hogy ily rendszabá
lyokat életbe léptessen, melyek az országban 
létező baromtenyésztók érdekeit vannak 
hivatva védelmezni.

IlasziioH tudnivalók.
Sokkal inkább hazudunk t e t t t i n k  

mint s z a v a i n k  által.

A szerétét szokását könnyű megszerezni, 
de nehéz elveszteni.

K i mindig komolynak tetteti magát,  ne
vetségesebb, mintsem gondolná.

*

A szeretet mindig hódítani akar,  m 
barátság megőrizni.

Steiner Gyula.
* Az „E“-nek Írják t'ebr. 2G-iki kelettel; A 

nemet kormány a boroszlói kormány kerületben mától 
fogva a s e r t é s e k n e k  b e v i t e l é t  A u s z -  
t r i a-M a g y a r o r s z á g b ó l  e g y e l ő r e  m e g t i l 
t o t ta .

— Szent isten, — kiáltott föl a mama 
tettetett rémülettel, — hát csakugyan nem 
tréfáltak az urak, csakugyan mi volnánk az 
elsők. Oh, mennyire röatellem, de ez a kis 
bohó úgy siettetett, attól félt, hogy elkésik az 
első négyesről, amire foglalkozva van. A 
többi táncza részben szabad még . . .

— A második négyes az enyém, — 
szólalt fel Érseky ur a mama mögött, — 
meg a Souper csárdás is . . .

— Ah istenem, igen a nagy rezgő haj- 
tűm bizonyosun a kocsiban maradt, — szólt 
Garathyné, édes Érseky ur nem lesz oly jó 
utána nézni vagy magam megyek le . . .

— uh, kérem, — szólt nagy buzgalom
mal a kis diák, boldog vagyok, ba szolgál
hatok A kocsiban . . .

— Ott, ott, édes Érseky ur, ön oly 
nagyon jó, oly szeretetreméltó.

a kis diák lerohant, Garathyné pedig 
odahajolva Sátoryhoz, mondá:

— Csak hogy eltávolithassam, küldöt
tem le, mert szemrehányást kell önnek ten
nem, édes Sátory. Szegény kis Kmiliám egész 
délután vártu önt, csaknem sirt is a jó lélek, 
hisz határozottan az Ön kedvéért jöttünk ma 
is el a bálba. Ez igazán nem szép öntől, 
hogy igy elmarad tölünk.

— Mea culpa, nagysád, mást nem 
mondhatok.

A két pár azalatt a patnlagokhoz ér
kezett . A mama rendesen két okból szokott 
legelsőnek érki zni, először hogy Emília ősz 
s/es tánczait lefoglaltnssa a fiatal emberek 
által, másodszor, hogy valamely sarkoi fog
lalhasson el ö maga, ahonnan uralgó áttekin 
lése legyen a/, egész té rin  fölött.



A világ fővárosából.
(Eredeti párisi levél.)

Pária, felír. 18.

Nem tudom, más is úgy van-e vele 
mint én, de mikor én Párisbau vagyok , sok
kal élénkebb érdeklődéssel olvasom a magyar 
lapokat mint mikor Budapesten vagy vala
hol az alfüldöu időzöm s a legutóbbi napok
ban megjelent budapesti lapok sürgönyeit 
olvasva, melyek Julea Vallás az egykori 
communard temetéséről szólnak, szinte látom, 
mennyire megvannak győződve otthon, hogy 
mi itt egy forradalom előestéjén állunk, hogy 
a torlaszok csak úgy nőnek ki a földből, 
mint a gomba, sőt talán akad olyan jó ba
rátom is, akinek eszébe jut, hogy hátha 
tévedésből belém is szalad valami bolond 
golyó. Hát a távolságban a dolgok sokkal 
borzasztóbbaknak látszanak mint közelről. 
A temetés napján Páris négyötödrészének 
sejtelme sem volt a történtekről. A harmad- 
fél millió ember közül, kik a franczia fővá
rosban laknak, két millió bizonynyal nem 
tudta, hogy egy communard vezért temetnek, 
hogy a gyászkiséretben a német anarchisták 
is képviseltették magukat egy lobogóval, 
hogy ennek következtében újra felhangzott 
Páris utczáin a régente annyiszor hallott kiál
tá s : „Le Poroszországgal!- hogy dulakodás 
támadt és vér folyt. Csak a tanulók város 
negyedére, a Boulevard St. Michel és a St. 
Jaques külvárosra szorítkozott a mozgalom, 
az arisztokratikus St. üermain városnegyed
ben s a .'izajoa jobb partján az emberek 
mindennapi teendőik után láttak, a boulevar- 
dokon kóboroltak, vagy kikocsiztak a boulog- 
nei erdőbe és nagyon meg lettek volna lepetve, 
bH valaki azt mondja nekik, hogy a Panthéon 
környékén oly jelenetek történnek, melyek 
azon napokra enrékezfetnek, midőn Parist a 
poroszok ostromzár alatt tartották, s a né
hány hónap múlva vérbe fullasztott commune 
a szárnyait kezdte próbálgatni. — Akkoriban 
az ily események sokkal veszélyesebb jelle- 
güe« voltak. Páris lakosságának idegessége 
t i  őrjöngéssel volt határos. A csatatéren 
szenvedett vereségek, a meglépett, gloire, az 
ostrom, az éhség elvették a józan eszét a 
legokosabbaknak is. Ma már máskép áll a 
dolog. A francziák a saját kárukon megta
nulták. hogy egy kis anyagi jólét többet ér a 
legfényesebb harczí dicsőségnél , melynek 
Utóvégre is nem a nép zöme veszi hasznát, 
hanem csak nehány kiváltságos osztály, s 
engedi intrigázni a magas politika intézőit 
és lármázni az anarchistákat, maga pedig 
támogatja lárma nélkül, de állhatatosan a 
fennálló kormányt és a létező intézményeket, 
melyekben a béke — tehát a jólét legvaló
színűbb biztosítékait látja. — Mióta Párisban 
lakom, voltam tanúja már néhány socialista, 
anarchista és kommunista tüntetésnek, me
lyek kisebb-nagyobb zajjal folytak le, de mind
annyiszor komolyabb következmények nélkül 
hangzottak el.

így lesz Vallás temetésével is. Azok 
közül a kik koporsója körül tüntettek, alig 
tudta e»y kis töredék, hogy az elhunytban 
sokkal többet vesztett az irodalom mint a 
forradalmi törekvések. J u l e s  V a l l á s  
mint politikus és mint publicista nem volt 
kiválóbb egyéniség akárhány másnál, de mint 
regényirő, a korszakot alkotó tehetségek 
közé tartozott, hanem természetesen irodal
mi működését majd csak akkor lesznek ké-

A kis diák lihegve érkezett meg 
alulról.

— Sajnálom, nagysád, de valóban nem 
találhattam meg a keresett haj tüt, pedig 
összekutattam a kocsi minden zegét zugát.

— Köszönöm szives fáradozásait, Ér- 
Sfky ur, de hát ha elveszett, már nem tehe
tünk róla. Sajnálom pedig, mert ősi ékszer 
és valódi ritkaság, — de tán megkerül, az 
emberek nem oly roszak ma, hogy megtar
tanák amit megtaláltak. Tán lesz szives a 
ruhatárba felöltönyeinket . . . .

S az édes Érseky ur még boldogabban 
czipelte a ruhatárba az illatszerekkel dúsan 
behintett felöltönyöket. Ah, boldog felöltő, 
mely a szép Emíliát ölelhetted még pár perez 
előtt s még boldogabb tizenhét éves kor, 
melyben még egy felöltő ylang-ylangja is 
a hetedik égbe emeli sziveinket I

Garathyné nagy diplomáciái gyakor
lottsággal köté rá a jelenlevő fiatal emberek 
mindegyikére Emília egy-egy csárdását, né
gyesét, kettőnek vagy báromnak titkon el
mondotta, hogy csak érette jöttek a bálra, 
igen érthető ezéizásokat téve Emíliának a 
kérdéses fiatal ember iránti rokonszenvére, 
meghiva őket holnapra, bolnaputánra uzson
nára, ebédre (de mindegyiket ktilön-külön), 
emlegetve házát, kertjét s az ezentúl Bécsből 
hozatandó báli ruhákat és legnyájasabb mo
solyait pazarolva minden férfira, ki még 
hymen lánczaitól szabad volt. A nős embe
rekkel nem törődött, sőt midőn Etnilia egyik 
tánczát egy, időközben megnősült régi ud- 
tarlójának elígérte, a mama köhögések s 
fcg/éb jelek által magára vonva Ináya figyel*

pesok elfogulatlanul méltányolni, midőn po
litikai működése már feledésbe ment. Tisztán 
irodalmi hagyatéka mindössze négy-öt kötet
re terjed, du ezek közül a „Ilyennek- czituü 
munkája azok közé tartozik, melyeket a 
franczia irodalom büszkeségei közé fognak 
számítani.

Az egyik nagy írót eltemették, a másik 
nak születési évfordulóját igyekeznek minél 
fényesebben megünnepelni. Hugó  Vi k t o r  
néhány nap múlva tölti he életének 83 ik 
évét. Nvolezvan éves jubileumát 1881-ben 
Aiiticipálták, midőn még csak hetveukileucz 
éves volt.

Nem merték bajtársai remélni, hogy 
megéri a nyolczvau évet s ezért egy évvel 
előbbre tették az ünnepélyt. De az agg 
költő nemcsak túlszárnyalta a legmerészebb 
reményeket, hanem azóta minden évben nagy 
fejtörést szerzett tisztelőinek, kikuek éven- 
kint a megünneplés újabb és újabb módjai
ról kellett gondoskodniuk. Legszereucsésebb 
ötletük az idei voit. Először is egy lapot 
adnak ki, melybe Európa összes jelesebb 
irói fognak küldeni emléksorokat. De ez a lap 
kiadási eszme nem uj s csak mellékes dolog. 
Hanem az idei évforduló alkalmából H u g ó  
Viktor összes müveinek nemzeti diszkiadását 
indítják meg, melyhez Fraucziaország legelső 
művészei fogják a rajzokat készíteni. A kiadás 
költségei három millió frankra irányozvák 
eió. Ez a legnagyobbszerü és legmaradandóbb 
— márványnál és bronznál minden esetre 
maradandóbb emlék, melyet a francziák nagy 
költőjüknek emelnek. De egy nemzet, mely 
meg tudja becsülni nagy fiait, biztos is lehet 
felőle, hogy jelesei soha se fognak hiányozni.

Más téren ugyan a „jelesekkel- néha 
itt is meglehetősen fesztelenül bánnak el. 
Nem beszélek a politikusokról, kiket — 
akármilyen jelesek legyenek is — az ellenzé
ki sajtó mindig és minden körülmények 
közt csak doronggal szokott simogatni, a 
„jelesek" azon osztályára kezdenek borúsabb 
idők járni, melyuek tagjai eddig az életből 
rendszerint csak a szebbik és kellemesebb- 
bik részt szokták kivenni. Az olvasó ebből 
érteni fogja, hogy az énekesnőkről és éne
kesekről beszélek. A nagy opera uj igaz
gatósága elhatározta, hogy első rendű művé
szeivel csak azon föltétel alatt szerződik újra, 
ha eddigi honoráriumaikból tetemes százalé
kot leengednek. Az igazgatókat e drákói 
szigorú elhatározásra az utóbbi évek szomorú 
tapasztalatai bírták, melyekből azon tanú 
ságot kellett meiiteniök, hogy az eddigi 
költségek mellett Francziaország legelső ope
rai színpada föltétlenül és kikerülhetetlenül 
tönkre jut. A nagy operában minden egyes 
előadás 20,000 frankba keiül, vagyis a mely 
este a bevétel nem megy 20,000 frankra, 
azon este deficittel dolgoztak s az igazgató
ság jövedelme csak ezen összegen túl kez
dődik. Az igazgatók belátták, hogy a másod 
és harmad rangú énekművészek vagy a kar, 
zenekar, énekes és segéd személyzet a nélkül 
is szerény fizetését csökkenteni nem volna 
méltányos, midőn az első ranguak roppant 
tiszteletdijai körül oly tágas tere van a meg
takarításoknak. így pl. K r a u s s  kisasszony, 
kinek már ez előtt 15 évvel se volt hangja, 
midőn a bécsi operánál működött, nem tu
dom hány hónapra terjedő szabadságidő 
mellett 127,500 frank fizetést húz, L as sa 1 e 
baritonista 125,000 frankot s igy le, egész 
48000 frankig, melylyel egy másodrendű

mét, korholó pillantásokkal sujtá e határtalan 
ügyetlenségéért.

Emília aztán Sátoryval indult sétára, 
mialatt lassacskán a hölgyvendegek is gyü
lekezni kezdettek, s azon mértékben fogyott 
le Garathyné udvara, mig végre is mindössze 
Érseky ur maradt ott, kit az ügyes mama 
néhány menekülési kísérlete daczára is letar
tóztatott, nem akarván észrevenni, mily 
sóvár pillantásokat vet a kis diák Emília 
felé s mennyire szeretne Sátory helyén lenni 
inkább, miut Garatbynéval. A bölcs mama 
azonban oda nem engedte volna a világért 
sem, attól tartva, hogy a kis diák ott ügyet
lenkedve, elrontja Emília munkáját, mely- 
lyel bizonyosan ráköti magát Sátory nya
kára.

Pedig szegény lánynak minden előbb 
eszébe jutott talán, mint e számítás. Szerette 
Jenőt tiszta lelke egész vonzalmával, ha 
az ifjú megkéri öt, habozás nélkül mond igent 
s a városka legboldogabb menyasszonyává 
lesz, de hogy számítással, furfanggal kösse 
magát rá, ahhoz sokkal gyöngédebb lelkű és 
sokkal szerelmescbb volt. Most toljesen át
adta magát annak a boldogságnak, hogy a 
szeretett ifjú karján sétálhat, küzellétét érzi, 
beszélgetve közönyös tárgyakról, de amelyek 
az ö szájából hallva, mind érdekesek voltak 
— lánykának, — hogy tudott volna ilyeukor 
számítani I

Most a szép Földcssy Bella érkezik 
meg, 8 a miut Jenőt karonfogva látja Emíliá
val, egy parancsoló pillantást vet a fiatal em
berre. Sátory azonnal helyére vezeti Emíliát, 
meghajtja magát és rohan Bellához, ki büszke 
elégtétel; érzetével de egyúttal szemrehányó-

baritouista szíveskedik megelégedni. A párisi 
nagy opera igazgatóinak vállalkozása oly 
merész, hogy már csak azért is sikert óhaj
tunk nekik, annál iukább, mert ha cróscu 
megmaradnak föltett száudékuk mellett, úttö
rői lesznek egy szükséges és jótékony mozga 
lomunk, mely sok színházat a tönkrejutástól, 
a közönséget pedig a teljesen igazolhatallau 
kizsebeltetéMöl fogja megmenteni.

Sziuházi hirt nem sokat irhatok. A 
legutóbbi lietekbuu csaknem mindegyik előbb- 
kelő színház tett szert egy-egy jövedelmező 
kassza-darabja s ezzel ki fogja húzni a szün
időig, melyek júniusban kezdődnek és -- 
szeptember középéig tartanak. De fölösleges 
is volna a színigazgatóknak uj kiállításokra 
és betanu'ásokra költekezniük. Még két vagy 
három hét és senki se lóg színházba járni. 
A tavasz minden oldulról beront. Ez az 
egyetlen invázió, melynek az ember örülni 
szokott, a fák erősen rügyeznek, a bokrok 
zöldéinek s a veröfényes délutáni órák egész 
Parist kicsalják a szabadba. Itt-ott már a 
tavaszi divat is kezd feltünedezni, de még 
oly bizonytalan állapotban, oly félénken 
tapogatódzva, hogy egy közelebbi levelemre 
kell halasztauom — nem ugyan részletes tu
dósításomat, de legalább annyinak megírását 
amennyit koczkáztathatok, a nélkül, hogy 
valaki jogosan azon váddal illethetne, hogy 
vak beszél a színekről.

Rendkívüli közgyűlés.
1885. február hó 28.

Drescher Ede polgármester d. e. 11 
órakor megnyitja az ülést s előadja, 
hogy számos biz. tag felszóllitása után 
indíttatva érezte magát arra, hogy a mai 
napra rendkívüli közgyűlést hívjon egybe, 
s tette ezt különösen még azért is, mert 
az ügy fontosságából neki is azon meg
győződése vau, hogy rendkívüli közgyű
lés megtartása kívánatos, szükséges. I s 
meri, úgymond, a t. közgyűlés azon 
országos mozgalmat, melynek czélja, me
leg ovatiókban részesíteni azon kitűnő 
államiéi fiút, Ki néhány nap múlva 10 év óta 
mint belügyminiszter oly erélyes kezek
kel, államiéi fiúi zsenialitással működik, 
ki ezen tiz éves kormányzatának ideje 
alatt számtalanszor adta tanúbizonyságát 
annak, hogy városunk iránt kiváló figye
lemmel, jóindulattal viseltetik. T  i s z a 
K á l m á n  ó Nagyméltóságát ezen ju 
bileum alkalmával számos , raondhatui 
majdnem minden törvényhatóság üdvözli, 
illő, hogy Baja város törvényhatósága 
is részt vegyen ezen ovatióbau.

Berényi apát-plebáuos ur hozzájárul 
polgármester urnák indítványához, s pót
lólag azt indítványozza, hogy a jubileum 
alkalmából ó Excelleutiája Tisza Kálmán 
úr miut belügyminiszter feliratilag meleg 
haugou üdvözöltessék.

Az indítvány egyhangúlag lelkes él
jenzéssel elfogadtatott.

sokkal is fogadja. Sátory báleluöki tisztjével 
mentegetőzik s a ború végre eloszlik a szép 
Bella arczáról. Einilia pedig szomoruau ül 
le anyja mellé, hallgatva is, dcdi is Érseky 
ur sületlenségeit, s alig felelve egy-két szóval. 
Hisz ime, való, hogy Jenő nem őt szereti, 
hanem Bellát, eleinte pedig m ly figyelmes, 
mily gyöngéd volt iránta, mily czd/ásokattett, 
mint hitte Emília, hogy szerelme vis/onoztatik, 
s egyszere csak elmaradt Sátory a háztól, 
látogatásai meggyérültek, rövidekké váltak, 
barátnőitől hallotta Emilia, hogy Sátory 
komoly szándékkal forgolódik Bella körül, 
de hitelt uem adott c szavaknak. Most látja, 
hogy igazuk volt. Bella, igaz, hogy szép 
leány, de kaczér, igaz, hogy vagyonos, de 
szellemben nagyon alant áll, édes anyja meg 
egészeu szótalan, igénytelen asszonyság, ki 
egy hangot alig ejt ki egy este.

De hát a szívnek ki parancsolhat V 
Mit tehet Jenő arról, hogy szereti, — gondola 
to\ább Emília, — mint én mit tehetek arról, 
hogy csak Jenőt szeretem. Boldog Bella! 
azért kellett nekem ma bálba jönnöm, hogy 
magam lássam, amit eddig nem hittem el . . .

— Szabad kérnem nagysád az Ígért 
csárdást! — szól o pillanatban Ilodolya Muki 
meghajolva Emilia előtt.

A ztnekar már ráráutotta, Emilia fel
ocsúdott merengéséből s Muki karján ment 
a tánezoló körbe, Érseky ur által bámultatva, 
kit Garathyué póttartalék gyanánt foglalt le
egész estére . • .

(Vé*« kör,)

Különfélék.
* A „lmjai kölcsönds-segélyző-egy- 

le t- múlt vusárnap, délután 2'/« órakor turtá 
rendes évi közgyűlését a városháza uagyfermé- 
beu L a t i u o v i c s  Jáuos ügyvéd h. igazgató 
elnöklete alatt. Az előterjesztett igazgatósá
gi- s felügyelő bizottsági jelentés tudomásul 
vétetett, s a felmentés megadatott. Némi vita 
fejlődött ki, Dr. La d á n y i Mór azon javallata 
fölött, hogy az intézet a kamatlábat 8"/u-ról 
szállítsa le 0 vagy meg kevesebb százaléara, s 
ebbeu élénk részt vettek L a t i u o v i c s  Jáuos 
h. igazgatón kívül dr. N i k o l  s b u r g e r  
Károly és N ag  1 Sándor, mire u közgyűlés a 
javaslat felett napirendre tért. Következett az 
igazgatóság választása. Meg választattak : Igaz
gató : Latiuovics Jáuos, ügyvéd ; aligazgató : 
Rosenberg Mór; igazgató-tanácsi tagok : Nagl 
Sándor, Orosz József, Sebőn M. B., Berger 
Zsigmond, dr. Hermán Adolf, Friedman Samu, 
póttagokul: Bodrogi Gyula, dr. Nikolsburger 
Károly, Spitzer Simon, Schöu Antal; felügyelő, 
bizottsági tagok : Engl Gyula, ifj. Müller J á 
uos, Steckler Samu, Gróf Vilmos; az 1880-ik 
cvtársulat 5 tagból álló végleszámóló bizott
sága : Berényi Dániel, Drescher Gyula, Eckert 
Keresztély, F'lcisdiman B., Horváth Jáuos, s 
végül a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítő-bi
zottság tagjaiul: Spitzer Simon,Nánay Lajos, 
és Streiucz Vilmos.

() F ranki István főgyinn. igazgatónk
nak — Írja az „U.“ — a Ferenc/ József rend 
lovagkereszijével leendő földiszitése — miután 
az érdemkereszt feltűnését cszközlendö főis
pánunk márcz. 1-én Budapestre utazik a mi
niszterelnök tíz éves kormányzatának ünne
pélyes inegülese alkalmából, márcz. i-röl márc. 
8-ára halasztatott.

□  S/.ölöress/.ök szállítása. A földm. 
ipar 8 keresk. miniszter arról értesítette kör- 
reudeietiieg a hatóságokat, hogy a szölóvesz- 
szóknek egyik helyről másra szállítása, jövő
ben csakis miniszteri engedély mellett lesz 
eszközölhető.

— Szerencsés nyerők. A „Kincsem- 
sorsjáték főnyereményét Weinberger Fanni 
gospodincei trafikos lány nyerte meg. A má
sodik főnyereményt, 20,000 Irtot, pedig Gyur- 
gyievits Adám horvátországi, dubic/.ai föld - 
míves nyerte az otthelyi postamesterrel, kitől 
a sorsjegyet vette, s akkor megígérte, hogy 
ha nyer, véle az összegen megosztozkodik. A 
szerény állású postamester örömmel adta tud
tára Gyurgyievitsuek, hogy nyertek, kivel 
együtt aztán felmentek Budapestre, s együt
tesen fölvették a nyereméuy pénzértékét 
10,000 irtot.

ísss A fővárosi tanács határozata 
folytán, a kiállítás tartama alatt, több iskola- 
épület olcsó lakásokul lesz bebutorozva.
A kiállítási olcsó lakások használatára csak 
az van jogosítva, ki arra a szabályszerű 
dij (35 kr.) lefizetése mellett utalványt nyer. 
Az utalvány tulajdonos az utalványán meg
jelölt teremben, egy szalmamatruczczal, lepe
dővel, két párnával, takaróval felszerelt és 
függönnyel elkiilöuitett vaságynak, továbbá 
széknek, felső polcznak, ruhafogasnak, mozsdó 
és Írókészletnek és törülköző használatára 
van jogosítva. Minden épületben külön női 
termek állanak rendelkezésre. Ruha és lábbeli 
tisztításért 5 kr dij fizetendő. I’odgyász 
és értéktárgyak szelvény mellett a vállalat 
felelőségére, a ruhatárban tétetnek el. A 
termek és ágynemiiek tisztántartása a fővá
rosi hatóság és oivosi felügyelet alatt áll. 
Egyes ágyak, vagy külön termek 8—LO 
személyre már előre rendelhetők a fővárosi 
központi lakás irodában IV. kér. kötö-uteza, 
honnan a megfelelő összeg beküldése után 
a kívánt napokra bzóIó utalvány posta utján 
megküldetik. Ily reudelményhez egy 5 kr. 
postabélyeg csatolandó. Egyletek, társulatok, 
és tömeges látogatók részére előleges beje
lentésnél ezer ágy áll rendelkezésre. A íóvá- 
rosi-kiállitási-olcsó lakás vállalat.

() Vettük a „Gondüző- 23. számát, 
a következő változatos tartalommal : „Az 
uj főispán- regény Tolnai Lajostól ; „Magyar 
költők szerelme". Szana Tamástól ; „Oh 1 
mért oly késő V“ költemény Kis József-tól ; 
„Gond és mosoly- , költemény Rédey István
tó l; „A végzet- regény Margitay Dezsőtől; 
„Az arany pille- Balázs Sándortól; „A meg
csalt asszony- elbeszélés Heutaller Lajostól, 
felolvastatott a Petőfi-társaság február hó 
15-ki ülésén ; „Székely támad, székely bánja- 
történeti regény P. Szathmáry Károlyiéi; 
„A gráuátköves asszony", Marlitt E. leg
újabb regénye, fordította Mártonffy Frigyes. 
Ezeket követi a boríték érdekeö tartalma
u. m. A magyar gazdasszony, vegyesek, talá
ny ok, talány fejlők és szerkesztői posta. A 
minden vasárnap megjelenő „Gondüzó- elő
fizetésig ára : negyedévre 1 írt 50 kr, egy hó
napra 50 kr. Az előfizetési pénzek Székely 
Aladár kiadótulajdonoshoz küldendők Buda
pesten, VI1., dob uteza 14. Mindinkább meg
győződünk úrról, hogy u „Goudüzö- irodalmi 
becse egyre növekedik és a vállalkozó kiadó 
híven ragaszkodva kiadott programmjához, 
válogatott közlemények által folyvást emeli 
tartalmát. Mutatványszámot mindenki kaphat 
ingyen és bérmentve, ki e végre hozzá fordul.

* Egy díszes kiállítású kitűnő hangú 
uj c z i m b a l o m  eladó. Hol ? megmondja a 
kiadóhivatal.

fa  A „Képes Családi Lapok“  22.
száma Mebner Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal jelent meg. Egyes szám 
ára 15 kr.



-  Vörösm arty Mihály összes mun
kainak 21. és 22. főzete megjelent Meliner 
Vilmos kiadásában Budapesten. Egy íVi- 
zet áru 35 kr. - Ajánljuk t. olvasóink b. 
figyelmébe.

— A* „Olvasókör" szépirodalmi re
gény folyóirat 22. száma megjelent. — Ajáu- 
juk t. olvasóink figyelmébe.

A z ú gyn eveze tt h áziszerekröl s 
ezek nek  átalakulásáról. A legrégibb 
idő óta, majd minden népnél szokásban vau, 
hogy kéznél tartanak bizonyos, úgy nevezett 
háziszereket, hogy betegség esetén azonnal 
használhassák. De e gyógyszereknek is, me
lyek nemzedékről nemzedékre kiszállónak, 
mint minden egyéb földi dolognak, megvolt a 
magok saját átalakulási folyamatuk. Ugyan
azon arányban, mint például a homályban 
tapogatózott orvosi tudomány mindinkább az 
ismeret világába lépett, eltünedeztek lassan
kiüt ama számtalan , legnagyobbrészt az 
esetlegességszülte keverékekből állott labda
csai s mixtúrái a hajadonkornak, s helyet 
adtak a tudomány vívmányai által nyert ala
pon készült gyógyszereknek.

Ez utóbbiak közt köztudomás s elisme
rés szeriut első helyen állanak a már évek 
óta iBinerts rendkívül kedvelt Brandt Richard- 
íéle svnjczi labdacsok, melyekről első rangú 
orvosi tekintélyek bizonyítványokat állítottak 
ki, hogy székrekedés, vértolulás, B/.édülüs 
eseteiben epe-, máj- és aranyeres bajokban 
ép oly kellemesen használható, mint biztos 
hatású s ártalmatlan gyógyszer. Alig van 
immár oly ház, a melyben ez a kitűnő szer, 
mely egyébb jó tulajdonságai mellett még 
olcsósággal is bir (egy 50 labdacsot tartal
mazó doboz óra 70 kr. s majd minden 
gyógyszertárban kapható,) föl ne volna talál
ható, s ily módon Brandt Richárd gyógysze
rész svájc/.i labdacsai a legvalódibb s legjobb 
háziszerré váltak, és előreláthatólag még 
igen sokáig mint ilyen, fönn fognak maradni.

Felhívás.
Midőn a magyarországi Kárpát-egyesü

let hegyvidékünk megismertetése, hozzáfér
hetővé tétele és a touristikának ez által való 
emelése czéljából megalakult, nemzetgazda
sági és közművelődési szempontból egyaránt 
fontos feladat teljesítésére vállalkozott. Ezen 
feladat megoldásán már eddig is kitartó buz
galommal és gyenge erejéhez képest elég 
szép sikerrel fáradozott.

A touristák és üdü'ést keresők nagy 
sokasága, kik az előtt csak az ország hatá
rain kivUl vélték czéljaikat elérhetni r igy 
a külföldet gazdagították itthon megtakarí
tott péuzükkel, megismerkedve Kárpátvidé
künk természeti szépségeivel és egészség- 
ügyi tekintetben oly fontos egyéb kedvező 
tényezőivel, évröl-évre nagyobbodó számban 
itt töltik a nyári időszak egy részét és úgy 
szólván hazánk oltárán áldozzák filléreiket, 
midőn emelik a forgalmat és jólétet hegyvi
dékünk szegény lakossága között.

Azonban a külföld sem maradt közö
nyös hazánk természeti szépségei iránt. Év- 
ról-évre fokozódik az idegen látogatók száma, 
b ezektől nemcsak anyagi, hanem erkölcsi 
előnyüket is nyerünk, mivel ők, megismer
kednek hazánk különféle viszonyaival legjob
ban képesek odahatni, hogy a külföldön mi 
felölünk elterjedt téves nézetek kiirtassannk 
és a valóságnak megfelelőknek helyet enged
jenek.

De azért még messze vagyunk kitűzött 
czélunktól; még igen sok fontos feladat vár 
megoldásra s mivel aránylag csekély erőnk 
igen sokfelé vétetik igénybe, csak igen lassú 
léptekkel haladhatuuk előre.

Ezen okoknál fogva azou kérelemmel 
fordulunk a nagyérdemű hazai közönséghez, 
hogy minél nagyobb számban lépjenek be 
egyesületünkbe s velünk karöltve közremű
ködjenek, közvetlen Kárpát vidékünk, köz
vetlenül pedig egész hazánk jövőjére, di
csőségére.

Külföldön már régen felfogták azon 
egyesületnek fontosságát, melyek a touristika 
fejlődésére alakultak, és tömegesen léptek be 
tagokul. — így pl. a „Deutsch-ósterreichische 
Alpen Vcrtinu-nak 12000-nél, az|„Österreichi- 
Bche touristen Clup“ nak 7000-nél több vau ; 
a német nyelvű erdélyi Kárpát egyesület tag
jainak száma az erdélyi szászok buzgó tá
mogatása következtében szintén megköze
líti a 2000-et, a magyar Kárpát-egyesületnek 
pedig csak 2500-ra sikerült tagjainak számát 
felvinni, daczúra annak, hogy tagsági dija 
csak 2 frt. melyért a tagok évenként még 
tartalmas és terjedelmes évkönyvet is kapnuk.

Reméljük tehát, hogy a minden nemeit 
és szépért lelkesülni tudó közüuség egyszer 
figyelmeztetve egyesületünk törekvésére és 
czéljaira nem fog késedeltnezni tömegesen 
belépni, hogy ilyképpen Magyarország Kár- 
pót-egyeBület is támaszkodva egy egész or- 
szág intelligentiájára, s természet barátaira, 
méltó helyett foglaljon a touristikai egylet 
Borában, és hogy működésének kedvező ered
ményei minél nagyobb mértékben kihathassa
nak hazánk nemzetgazdasági éB közművelő
dési viszonyaira.

Lőcsén, l8öó. évi mártius hóban.

Dr. Roth Samu, Dr Nagy Árpád,
fipyriró alelnök. titkár.

Közgazdaság.
A mngkcrcskcdés mczögazdasiixl 

fontossága.
Egy kiváló angol gazdasági iró 

gondolata volt, hogy a magüzlet, illető
leg kereskedés hatósági ellenőrzés alá 
lenne vetendő. így minden indokolás 
nélkül ez a gondolat meglepő, de ha a 
vetőmag fontosságát a gazdasági terme
lésben csak kissé méltatjuk, érthetőnek 
tartjuk, hogy még erre a gondolatra is 
jutottak.

Különben a magkereskedés körében 
már majdnem megvalósult ez eszme, 
csakhogy természetesen a magánellenőr
zés szigora pótolja a hatósági ellenőr
zést. O tt vannak pl. a svéd magtermelő 
szövetkezetek, melyek némelyike direct 
testületi felügyelet, gazdasági egyletek 
felügyelete alatt áll, s nem kis részben 
az ezek által gyakorolt végtelen lelkiis
meretes ellenőrzésnek köszönheti Svéd
ország mezőgazdasága a magtermelésböl 
eredő nevezetes jövedelmét, s azt az 
élénk keresletet, mely magterményei iránt 
mindinkább fokozódó mérvben nyilatko 
zik. Igaz ugyan, hogy Svédország északi 
éghajlatának is tulajdoníthatjuk a mag- 
termékei iránti érdeklődést, de nem csak 
ennek, mert hisz ha a mag jó 'ágát csu
pán az tenné, hogy északon termett le
gyen, van számos más északi vidék, me
lyekről a gazdák vetőmagváltoztatásra való 
szükségleteiket beszerezhetnék, de az a 
majdnem monopóliumnak nevezhető fő
lény, melyet Svédország a magüzlet te
rén visz, első sorban a rendkívül lelkiis
meretes termelésnek és ellenőrzés alatt 
álló üzletnek folyománya.

A gazdára nézve a vetőmag be
szerzésének megbízhatósága véghetotlen 
fontos. Nemcsak, hogy a gazda a magért 
fizetett árban csalatkozhatik, de káro
sodása a termelésre fordított munka vesz
tességében is nyilvánul. Először is tehát 
a magra adott költség mehet kárba, ha 
t. i. rossz magért adtunk pénzt, másod
szor pedig az elvetett rossz magra ugyan
olyan munkát fordít a gazda johiszemé- 
ben, mintha jó magot vetett volna, tehát 
a hiába áldozott munka még növeli a 
kárt, melyet a mag árában szenvedett. 
Az amúgy is számos ellenség és elemi 
károk által koczkáztatott gazdasági mun
ka már ezekből folyólag is indokolttá 
teszi, ha a vetőmag beszerzése körül a 
legnagyobb körültekintéssel s óvatosság
gal járunk el, szükségleteink fedezésénél 
oly forrásokat keresve fel, melyek a mag 
valódisága s csiraképessége iránt tényleg 
garantiát nyújtanak.

A  tudomány ma már biztos alapo
kat nyújt a vetőmag vizsgálatára, a mag 
isme megalapítójának: Nobbe tanárnak 
e téren folytatott működése széles kör
ben terjesztette el a gazda igényeire való 
tekintettel szükséges eljárásokat, Német
ország összes gazdasági kísérleti állomásai 
a vetőmagvizsgálattal külön ágazat gya
nánt foglalkoznak, s tevékenységük a 
gazdákra nézve valóban hasznosnak mond
ható, mert ezek védik a gazdát első 
sorban a tisztában vagy hamisított ve
tőmag beszerzése ellen az által, hogy az 
inreális üzletet folytató, azaz rossz ma
got forgalomba hozó ezégeket inegnevoz 
ni képesek, de viszont ugyanezek a mag
termelő gazdákat is ösztönzik arra, hogy 
mivelésük körül gonddal s lelkiismere
tességgel járjanak el. s földjeik elgazo- 
sodását megakadályozni törekedjenek.

Hazánkban is mindinkább tért hó
dit a magtermelés és üzletre fordított 
figyelem, s a kormány is előljár az ez 
iránybani törekvések körül, amennyiben 
pl. a múlt évben az összes gazdasági 
tanintézeteken rendszeresített vetőmag
vizsgáló állomásokat, s azok működését 
összhangzatosan szervezte. A magyar 
gazdának is módjában áll tehát meggyő
ződést szerezni az általa vásárolt vető
magvak használati értékéről, ezzel kap
csolatban pedig az általa felkeresett 
beszerzési forrás, azaz magkereskedés 
megbízhatóságáról.

Most lévén it t az ideje a vetőmag
vak beszerzésének, időszerűnek tartottuk 
épen a magkcreskedelcmnek a mezőgaz
daságra való s bevezetőleg kifejlett nagy 
fontossága folytán, hogy saját meggyőző 
dés alapján szerezzünk magunknak tájé
kozást a magüzletről átalánosságbau, ti

ezért \  fővárosi kiterjedtebb forgalom
mal bíró Mauthner Ödöu-félo 12 év 
óla fen tarto tt magkereskedés megtekin
tése utján szerzett tapasztalásokról érte
sítjük t. olvasóinkat. Nevezett ezég főnö
ke készséggel felelt meg kívánságunknak, 
üzletének egész szervezetét leplezetlen 
nyíltsággal engedve át tanulmányozásra. 
Ezen ez ég, mint a külföldi nagy mag- 
kereskedések általában nem tart fen sa
já t kezelése alatt álló magterinelő tele
pet, mert a termelés küiön irányban 
annyi gondot s lelkiismeretes ellenőrzést 
követel meg, hogy nagyobb üzleti for
galom mellett egyenesen lehetetlen ez 
utóbbinak sokkal fontosabb igényeit ellátni, 
de viszont az egyes magvaknak is oly 
különböző az igényök elírna és taláj 
tekintetében, hogy legfeljebb egyes speciá- 
litások saját termeléséről lehet szó , 
azonkívül a termés maga is néha nem 
sikerül úgy, hogy jó lelkiismercttel azt 
vetőmag gyanánt forgalomba hozni lehetne. 
Természetes, hogy a kezelésre annál 
nagyobb gondot fordíthat igy a magke- 
reskedő, s gazdáinkra nézve kétségtelenül 
előnyösebb is, hogy a magot maguk 
termelhetik a kereskedelem számára , 
mintha ez utóbbi foglalkozik az általa 
forgalomba hozott magvak termelésével 
és a termelés nyereségét is elvonja a 
gazdáktól.

A Mauthner ezégnek a fővárosban 
nagy raktárai vannak, hol a kezelés 
észszerű alapokon szerveztetett. Elkülö
nítve keze tetnek természetesen a legna
gyabb gondosságot igénylő és tömegesebb 
gazdasági magvak, egészen külön pedig 
a konyhakerti, erdei és virágmagvak, 
melyeknél a figyelem inkább a véglete
kig vitt rendbentartásra van irányozva.

A gazdasági magvak négy óriási 
földszinti raktárholyiségbeu és egy egész 
épület e czélra alkalmasan szerkesztett 
padlás-helyiségeiben tartatnak, illetőleg 
kezeltetnek, szakszerű vezetés és külön 
a magkezelés szakmájában jártas raktári 
munkások által. Mint jellemző tényt 
említjük fel például, hogy a gazdasági 
magvak raktári osztályában egy, 12 
év óta alkalmazott stájer származású 
közeget találtunk , ki a magkezelés 
szakszerű ismereteivel felruházva, való
ban meglepő gondot ta rt a ezég ezen 
fontos üzleti ágában. A  gazdasági mag
vak osztályában a Mauthner-czég epeciá- 
litásai: a heremagvak és a répamag
vak, melyek kezeléséről tapasztalásainkat 
érdemesnek tartjuk kissé tüzetesebben 
előadui.

A herefélék legfontosabbika : a 
luczerna, amint a termelőktől a rak
tárba szállittatik, legelőbb kézzel való 
szitálás által tisztittatik meg a durvább 
gyommagvaktól, ezután külön c czélra 
alkalmas szerkezettel ellátott roppant 
erős széllel működő gépen szabadittatik 
meg az éretlen, vagy túlérett, úgyszintén 
a könnyebb gyommagvaktól, végül egy 
gyönyörű szerkezetű, eddig nálunk nem 
is lá tott svájezi hererostán, melyet két 
ember hajt, 8 mely tisztitó szerkezettel, 
szitákkal s külön araukarostával van 
ellátva, a luezernát végleg megtisztítja 
8 igy állittatik elő a garautirozott aranka
mentes, első osztályú here, mely a ezégnek 
egyik elsőrangú terméke. A ezég egyrészt 
eredeti franczia magot hoz be provenczei 
termelőktől, de teljesen ugyanilyen minu 
tiosus kezelés alá veszi a b Iföldön 
termelt luezernát is, melynek első minő
sége semmiben sem áll a franczia mögött 
tisztaság tekintetében, a franczia mag 
csak nagysága által múlja azt felül. 
Épen látogatásunk alkalmával folyt a 
mágocsi uradalomtól vásárolt 180 mm. 
here megtisztítása, mely szintén szép 
terményt szolgáltat Az úgynevezett 2-od 
osztályú magyar here szintén gondos 
tisztításon megy keresztül, de termé
szetesen hozzá sem lógható a két 
első minőséghez, bár tökéletesen aranka- 
mentes.

A  luczerna ilyen kezelés mellett, 
100 kilós dupla zsákokban raktároztatik, 
külön a minőségek szerint, számozva és 
jegygyei ellátva. Láttuk a rendkívül 
tisztán tarto tt luczerna raktárt, melyben 
elkülönítve áll most 400. mm. franczia, 
500 mm. magyar luczerna, továbbá 
600 mm. veres lóhere, mely utóbbi teljesen 
hasonló systcma szerint tisztittatik, mint 
a luczerna.

(Vége kör,)

Nyílt tér *

legjobb asztali- és üdítő ital. 
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghu

rutnál.

Maltoui Henrik, M i i  a
•E rovat alatt közlőitekért nerc

AZ ELSŐ CB. KIK

D U N A G Ó Z H A J Ó Z Á S I  TÁRS ÖL AT 
M E N E T R E N D J E .

Érvényen 188Ö. fub. 21-től további intézkedésig 
SZEMÉLY HA JÓK.

Hajóról II ml apun Ír* : napouta d. u. 2 órakor 
Bajáról IHoliacara : naponta esti 7 órakor,

Heti naptár.
91 A R C Z 1 li S (81 KAI'.)

2 Hétfő Szimplicius pk lloliváltozás
3| Kedd Kunigunda

* Csütörtök Özséb
6 Péntek J. gyolcs, einl. p e r c z k o r
7, Szombat Aqu. 1 nuidi zord, hideg
8 Vasárnap
I

Istr. János időjárással

menetrend

B a já ró l -  Szabadkáig*.
Bajáról indul . . d. e. 10 órakor
Bikity-Borsód , • • , 10 .  40 pk
Bács-Almás „ • ■ 11 » 30 ,
Csikeria , ■ ■ „ 11 ,  58 ,
Szabadkára érkezik . . . déli 12 - 32 „

Budapestre > esti 8 „ 10 ,
Szegedre ,  d. u. 4 > 30 „
Gombosra , esü 7 - 11 .

Üzleti tudósítás.
Baján, 1885. februárbó 21.

Búza u j .........................
Zab .........................
Á r p a .........................
R o z s .........................
Kukoricza u j ....................
K ö le s .........................
Bab u j .........................
Az árak 100 kilogr. utáu.

Felelői szerkesztő:

C S E B B A  F E R E N C .
833.

kg. 18SS.'"m

Pályázati hirdetmény.
Bács-Bodrogh-megye bajai járás szóig* 

bírói hivatala részéről CSATAALJA kózsé- 
gében elhalálozás folytán üresedésbe jött 
jegyzői állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
— Ezen állás következő javadalmazással vau 
egybekötve: u. m.

1-ször. Készpénzben 126 frt.
2 szór. 84 klgr. marhahús.
3- szor. 33 klgr. és 60 dkgr. faggyú.
4- szer. 1 drb 112 klgr. nehézségű hízott 

sertés.
5- ször. 26 hectolt. kétszeres búza.
6- szor. 6 szekér széna.
7- szer. 21 □  méter tölgyfa avagy 42 Q  

méter lágyfa.
8 szór. 7 hold 1600 0 ö l föld és 2 darab 

pótkert haszonélvezetre, mely után az adót 
a község fizeti.

9-szer. Szabad lakás.
Az üresedésbe jött állomás 1S8&. évi 

mfirczlus hó 4. napján délelőtt 10 órakor 
Csatnalja község hazánál megtartandó vá
lasztás utján fog betöltetui.

Felhivatnak mindazok, kik ezeu állást 
elnyerni óhajtják, miszerint az 1871. évi 
XVIII. t. ez. 74. és 75. §-ai értelmébeu fel
szerelt kérvényeiket (születési anyakönyv 
kivonattal) 1885. évi márcziushó l-’ig bezá
rólag ezen szolgabiróságnál benyújtsák én 
abban igazolják, hogy a jegyzői teendőknek 
magyar éB német nyelven való ellátására 
képesitvék.

A kóBőbb érkezett folyamodványok 
figyelembe vétetni nem fognak.

Baja, 1885. évi február hó 17-én.
L a lln o v l ls  (íy u lu «

uolfibiró.



RrmUilvllll alkalom
uj, érdekes és hasznos könyvek

B E S Z E R ZÉ S  K I fi':
A  < .  o l  «-«*-

Lapunk t. olvasói, az alábbi kiváló értékű könyveket, a M ilgyur Keres
kedők Lapja kiadóhivatalánál (Budapesten, bálvány-iiicza 11) mig a 
csekély készlet ta it, csaknem fél áron rendelhetik meg. Miután a készlet valóban 
csekély, a megrendeléseket mielőbb eszközölni kérjük. A megrendelhető müvek a 
következők :

A L K I B I A D E S  Z.
Tragödia irta D r. Koróda Pál. A sajtó által egyhangú elismeréssel fogadott 

fe ette érdekes mestermü, mely legközelebb a nemzeti színházban elő is fog 
adatni. Bolti ára 1 frt 50 kr. Lapunk olvasói megrendelhetik 7ő krért.

A P A I  Ö R Ö K S É G .
Zola irányú társadalmi regény a legújabb korból, irta Reviczky Gyula. 

Elegáns kiállításban bolti ára  1 frt. Lapunk olvasói megrendelhetik 60 krért.

A Z  É R T É K P A P I  R-P I A C Z
gyakorlati kézikönyv, bank és váltóiizlotek, kereskedők, pénzintézeti tisztviselők és 
kereskedelmi tanintézetek számára A legjobb kútfők nyomán irta : Kende Zsig- 

mond. Bolti ára 50  ki*. Lapunk olvasói megrendülhetik 25 krél’t. 
Könyvviteltan dióhéjban és Hövid Vúltólsine 

kereskedő és iparos segédek, és minden kereskedő részére. Irta  : Révay Lipót, okleveles 
tanító és könyvelő. Bolti líra 20 kr. — Lapunk olvasói megrendelhetik 10 krért.

AZ E G Y S Z E R Ű  K Ö N Y V V I T E L T A N
iskola és magánhasználatra Írták : Zachár Gyula és Lengyel Sándor tanárok a főváros 
kereskedelmi szakiskoláin. Boltiam 1 frt. Lapunk olvasói megrendelhetik 80 krért.
KÖZGAZDASÁGÉNK és KERESKEDELMÜNK 1882-ben.
Szerkesztették Kormos Alfréd  és Kende Zsigmond. Évi szemle küzgazd. kereskedelmi 
és ipari viszonyainkról. Bolti ára 50 kr. Lapunk olvasói megrendelhetik 15 krért. 
Összesen hat értékes művet 2 frt 20 krért, mely összeg levél bélyegek ben, 
vagy postautalványon a Magyal* Kereskedők Lapja kiadóhivatalához (Buda

pest, bálváDy-utcza 11.) mielőbb beküldendő.

Pályázati hirdetmény.
A „bajai kölcsönös sogélyző-ogyletnél egy, — ügy

előre, — íizetésnélkiili GYAKORNOKI állíts szerveztot- 
vén, ennek betöltésére pályázat nyittatik.

Eelhivatnak ennélfogva mindazok, kik a jelzett állást 
elnyerni óhajtják, hogy 50 kros bélyeggel ellátott s ké
pességüket igazoló okmányokkal felszerelt folyamodásaikat 
f. évi márczins hó 14. napjáig az intézeti igazgatósághoz 
czimezve adják he, mert a később beérkezett pályázati 
folyamodások figyelembe nem vétetnek.

A bajai kölcsönös segelyső-egylet
i í í n / . g i X ó s í i K a .

Értesítés.
Alulírottak tudatjuk a nagyérdemű 

közönséggel, hogy ezégünk alatt veze
tett üzletünket két hó múlva Z e utáni 
tesszük át és hogy ennek folytán itteni 
készletünket igen Jutányos áron 
adjuk el.

Klenánlz és Babócs

mm

B I T
N A N A Y  L A J O S

M D A J A
GYORSAN, CSINOSAN és JUTÁNYOS ÁRON

mindennemű

H Y I I I A I M U N K Á K
Készít továbbá

FALRAGASZOKAT.
■

s z á m l á k a t ,  a d r e s s -  é s  v i z i t - k á r t y á k a t

eljegyzési- és esketési megliivókat,

Y Í S £ l l I l V f Í i l E
I t O Z N I K a  W I O I T A T V A U D u  V i ',

úgyszintén raktáron tart

k ö te le z v é n y e k e t és  ü g y v éd i m e g h a ta lm a z á so k a t.

N yom atott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján


