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dijak Nánay Lajos könyvnyomda* 
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Jankovich Aurél főispán délután 
y4 4 órakor az ülést megnyitván, üd
vözli a biz. tagokat, a jegyzőkönyv ve
zetésével- Á llaga Imre fő, a szólni kí
vánók feljegyzésével pedig Erdélyi Gyula 
t. aljegyzőt bizza meg.

Dr. Sztruhák István tiszti alorvos, 
biz. tag személyes ügyben szollal fel, 
előadja, hogy a nyári közgyűlés alkal
mával a polgármester valótlanul állítot
ta róla, hogy ő, mint az 1884. évi ko
lera-bizottság egyik eluökc nem te tt 
eleget megbízásának. A polgármester 
tendeutiosusan, tisztességtelenül jobb tu
domása ellenére tette állítását. A kímé
letlen szavak következtében közbe fel - 
szóllal polgármester, kéri a főispánt, 
hogy ily sértéseket ne tűrjön meg, főis
pán erre kijelenti, hogy Dr. Sztruhák 
személyes ügyben nem szólhat fel, hanem 
indítványt joga van tenni, ezt azonban 
a közgyüléi m egtartása előtt 24 órával 
kell beadni. D r. Sztruhák István erre 
ajánlja magát, • a teremből távozik.

A kényes személyi ügyben szót 
emel Kiegerl János biz. tag, s kérdezi, 
váljon személyes ügyben nincs-e joga 
a biz. tagnak felszóllalni.

Drescher Ede polgármester kijelenti, 
hivatkozván mindazon biz. tagokra, kik 
a nyári közgyűlésen jelen voltak, mi
szerint ő Dr. Sztruhák Istvánt meg nem 
nevezte, róla nem állította azt, hogy 
mint kolera bíz. elnök, nem te tt köte
lességének eleget; de Dr. Sztruhák Is t
ván alorvosnak, a főnök ellen oly mo
dorban nincs joga fellépni.

Cserba Ferencz biz. tag kijelenti, 
hogy minden biz. tagnak, úgy Dr. Sztru
hák Istvánnak is feltétlenül joga van 
felszóllalni a közgyűlésen, s ha Dr. 
Sztruhák István csakugyan sértve hiszi 
magát, a felszóllalás joga tőle el nem

vitatható. Történt-e a polgármester által 
Dr. Sztruhák Istvánra vonatkozólag oly 
megjegyzés a nyári közgyűlésen, riviu 
tudja, azon a közgyűlésen jelen nem volt, 
de ha Sztruhák véli, úgy a közgyűlés 
méltóságához megillő hangon, jogát gya
korolhatja, s mert Dr. Sztruhákról a szó 
elvonatott, s mégis annak vitatásába bo- 
csájtkoztak, történt-e Sztrnhákra azon 
kijelentés, oly tárgy felett folyik a dis- 
CU88ÍO, mely nincs napirendje kitűzve, 
indítványozza, hogy a közgyülée napi
rendre térjen. Elfogadtatott.

Drescher Ede polgármester jelen
tése a hatóság szeptember havi műkö
déséről tudomásul vétetett.

Drescher Ede polgármester jelentése 
Milassevits Márton iuditváuya folytán 
elrendelt tiszti vizsgálat eredményéről, 
tudomásul vétetett annál is inkább, mert 
indítványozó visszavonta indítványát, e 
mert a panaszos ügyben a vizsgálat ada
tot nem szerezhetett.

O lvastatott a bajai főgymnasiumi 
igazgatóságnak köszönő átirata az ösz
töndíj alapítványok rendezése miatt. Tu
domásul vétetett.

O lvastatott a vallás ős közoktatás
ügyi miniszter ő excelentiájának leirata, 
úgy a zircz-cisterczi rend nagyságos fő- 
apátjának leirata az uj gymnasiumi épület 
emelése tárgyában. A miniszteri leirat 
szerint hajlandó az állam átadni tanügyi 
czélra a régi gymnasiumi épületet, s egy 
uj épületet emelni, ha a város közön 
sége így a zirczircnd megfelelő összeggel 
járul az építéshez, s felszólítja a város 
közönségét, hogy az előzetes tárgyalás 
megtartásához bizottságot küldjön k i , 
hogy az a Bujára leérkező miniszteri 
küldöttel érintkezzék. A  küldöttség Dre 
scher Ede polgármester elnöklete alatt 
dr. Ivánovits Pál és Szutrely Lípót 
urakból alakíttatott meg, kikhez a tiszti 
ügyész és mérnök is csatlakoznak. Hang- 
sulyoztatott, miszerint Baja város közön
sége a régi gymnasiumi épület átvételéért,

úgy megváltásáért azon kötelezettségnek, 
melyet a gymnasiumi épület fentartása 
iránt vállalt, hajlandó 36 ezer forintot 
áldozni uj épitkezós esetén.

A szőllő dózsrna váltsági kötvény 
eladása iráut névszerinti szavazás rendel
tetvén ei, kitliut, hogy a törvény által 
kívánt számban nincsenek a biz. tagok 
jelen, de mert több tag behívására tör
tént nyomban intézkedés, a szavazás rneg- 
ejtetett a vásártéri területből a vasútra 
felajánlott terület átengedése iránt, úgy 
Csermák István hagyatéki ügyében a 
város nevén előfoiduló ingatlan átírása 
iránti ügyben, s rnig a szavazás folyt 
több biz. tag érkezett,, igy a három elő
terjesztés elfogadtatott.

Tudomásul vétettek a tanács jelen
tései és pedig, hogy a szegény sorsú 
iparos Begődek 150 trttal segélyeztelek 
az országos kiállítás tanulmányozása miatt, 
hogy az ipar-kereskedelmi iskolához Jáko
béi Dezső okleveles tanár helyettesit- 
tetett.

Túri Mátyás felebbezéséuek a ta
nácsi határozat ellen, hogy a mátéházi
IV . majorsági bérlő óvadéka kiadassék, 
hosszú, élénk vita után hely adatott, i  
a tanácsi határozat feloldatott.

A  posványosi földeknek eladása iráut 
megtartott árverés eredménye jóváha
gyatott.

Az igazoló választmány jelentése a 
legtöbb adót fizető biz. tagok névjegyzé
kéről. Tudomásul vétetett.

A  tanács előterjesztése folytán a 
választott biz. tagok fele része mandá
tumát ez évben elvesztvén, választás tűze
tik ki mindhárom kerületben f. évi no
vember 15 re. A belvárosban szavazási hely 
a városháza nagyterme, elnök . Szutrély 
Lipót, helyettes elnök Dr. Nikolsburger 
K áro ly ; a I I .  kerületben szavazási hely 
a homokvárosi iskola, eluök: Cserba 
Ferencz, helyettes elnök Bodroghy Gyu
la; — a I ll- ik  kerületben szavazási 
hely, a belvárosi elemi iskola helyiség,

elnök: Túri M átyás, helyettes elnök 
Drescher Rezső. A jegyzőket a hatóság 
küldi ki.

F e lh ív á s
Bassó Vilmos, bajai izr. tanító tanít

ványaihoz is barátaihoz.
Nemsokára 50 éve lesz annak, hogy 

őas6Ó Vilmos úr mint tanító működik 
és 25 évo, mióta Baján a nevelésnek és 
tanításnak szenteli erejét.

Egy félszázad óta buzgalommal és 
ritka odaadással teljesíti kötelességeit, 
és nevelt a hazának 100 meg 100 ér
telmes polgárt.

Nevezett tanító-veteránnak alulírott 
tanítványai és tisztelői elhatároztak tehát, 
hogy iránta érzett ragaszkodásuuknak, 
tiszteletünknek és szeretetünknek kifeje
zést adandók, működésének 50 dik év
fordulóját ünneppé avatjuk fel és érde
meihez méltó jubilfiumot rendezünk szá
mára.

Teljes bizalommal fordulunk tehát 
Bassó ur számos tanítványaihoz és ba
rátaihoz azon tisztelettel teljes kéréssel, 
hogy bennünket ezen törekvésünkben le
hetőleg támogatni szíveskedjenek. Czé- 
lunk, hogy a tanügy ezen érdemes baj
noka agg napjaiban oly elismerésben 
részesüljön, a milyent a hazának te tt 
szolgálatai megérdemelnek; azt óhajtjuk, 
hogy ezen a sors által olyannyira sújtott 
aggastyán végső napjaira legalább né
hány fénysugár essék és derítse föl élte 
alkonyát. A zért az erkölcsi elismeréson 
kívül megfelelő anyagi támogatásban is 
óhajtjuk részesíteni, és ezen nemes czél 
megvalósítása érdekében számos tanítvá
nya és barátja közreműködését kérjük 
lehetőleg oly alap megteremtéséhez, 
mely gondtalan aggságot biztosítson szá
mára.

Tisztelettel kérjük mindazokat, kik 
bennünket ezen czél elérésében támogatni

Megyek tovább . . .
Megyek tovább, hajt a végret, 
t>e cr a szív, ez a lélek,
Nem változik, olyan marad,
Mint volt, — hogy ha vimatérek.

Ha elmegyek, nem kérdozem,
Mi vár majd rám, mesizc, távol ?
F.lég tudnom, bár hol vagyok,
Lelked egyre áld, nem vádol.

Lelked csAk áld, fel-felkeres, 
í:doH titkod ohmsngja,
Hogy Bzerelmei szivem szived 
Szentélyének kedvei foglya.

Hogy vánz reám, inegjöttömig,
Lo nem mondó vágytól égv# —
S megédesít minden bút a 
Yibzoutlátáb éden égé.

Az én lelkem, az meg téged 
Látogat meg, kórOlciókol 
8 el nem múló boldogsággal 
Suttog édei titkainkról.

Elmondja, hogy életemnek 
Te vagy fóuyi, tldiöisége -  
8 szerelmemnek, moly érted óg, 
Kezdető volt — • nem low vége.

Lakos Gyula.

A  v íz i- s p o r t n á lu n k .
Legnagyobb nemzeti hibánk egyike; 

akkor is hangoztatni a „nagyapám is igy 
cselekedett, mégis nyolczvan évet éltu-fóle

bizonyitgatásokat, mikor az illető meg von 
arról győződve, hogy nemcsak nagyapja cse
lekedett roszul, hanem az ö hibája, a lénye
gesen változott viszonyok miatt, fokozottan 
nagyobb.

Igen sajnos I kiváltkcp gyakorta kell 
ballanuuk az idézett egyhaugu érvelést, hu a 
ncmcB Bport egyik-másik ágúnak művelésére 
biztatjuk polgártársainkat. Tehát, mert a 
fölszólított uagyapja is úgy cselekedett, hogy 
a nemes sportot nem űzte, avval mitseui 
törődött, mégis nyolczvan évet élt, azért az 
unoka sem akar személyére nézve sporttal 
foglalkozni s ennek daczára reményű, ny olcz
van éves lesz.

Mily nagy tévedés! Az unoka nem gon
dolja meg, hogy azon időszak, melyben 
nagyapja élt, embereinek szokásai, a rendkí
vül ritka kivételektől eltekintve, merőben 
mások voltak, mint az övéi.

A múltakat és az életet nem ösnieró, 
vagy legalább is hamisan ocseteló íróink sok 
„zöldiét firkálnak ugyan össze elődjeink 
nagy kedvteléssel űzött mértéktelen dohány
zásáról, de ez nem áll; mert a mostani 
„erösu dohányosokhoz képest a néhaiak csak 
„szivark&zó leányainkéhoz hasonlíthatók. 
Már pedig, hogy a dohányzás mily nagy 
mérvben káros az emberi testszervezetre, 
azt minden orvosnál jobban tudják a mago 
kát „versenyre idomító*4 sportsmanek.

A divatos frauezia konyha kotyvalékai 
szintén káros hatást gyakorolnak testűnk 
szervezetére; ugyanez áll, idegrendszerün
ket tekintve, a „hátgerinc/" számára irt 
olvasmányok átlapozásáról, a külóuféle érzék- 
ingerlő képek, tárgyak és szobrok uézdege-

léséről, a divatos erkölcstelen színdarabok 
megtekintéséről, sőt egyáltalában a szinbáz- 
bajnrásról, melynek, azonMf) más ilyféle he
lyiségeknek, fülledt, romlott levegője nagy 
méreg testszervezetünkre nézve.

A jelenlegi társadalmi szokások termé
szetellenes életmódót követelvén a „társa
ság" tagjaitól, kell arról gondoskodnunk, 
hogy testszervezetünk 8 egészségünk ellen 
elkövetett hibáinkat igy, vagy úgy, annyira, 
mennyire lehetséges, jóvátegyük.

Erre a legjobb eszközt a nemes sport 
nyújtja.

A tcstgyakorlatok, az erős testi munka, 
sőt a szabadban való tartózkodás is nagy
ban ellensúlyoznák ugyan természetellenes 
szokásaink s életmódunk testszervezetünkre 
káros következményeit; csakhogy azórt még
is szükségünk van a sportra: mert amíg a 
testgyakorlatok (rendszeres tornázáB) volta- 
kép az oskolai neveltetés fontos részét képe
zik ; az erős testi munka dolog számba 
megy; a szabadban való tartózkodás pedig, 
lm czéltalau, idővel unalmassá válik, ha 
pedig czélial bir, rendeseu valami kenyérke
reset s igy liasonlókép a dolgozáshoz tarto
zik: — a sport oly testfoglalkozás, amely a 
nemes szórakoztatás czéljáuak szolgál, s igy 
testedző mulatság.

A sport igen számos ágra szakad, me
lyek között legélvezetesebb, a leghasznosabb 
a vízi-sport.

Miért legélvezetesebb a vizi-sport a 
különféle sportok között — a legtöbb em
berre nézve, annak egyszerű magyarázatát 
azon sarkigazság képezi, hogy az újdonság 
ingere vajmi kellemesen hat az emberre j

már pedig a vizi-sport oly terepre szállítja 
a vizi-sportot Űzőket, amely az újdonság 
ingerével hat rájok, a Bzirazföldön született 
s élő emberekre.

Miért leghasznosabb a vizi-sport társai 
között a vele foglalkozókra, azt könnyen 
okad atolhatjuk, tekintetbe tévén, hogy a 
pormentes, tiszta vizpárákkal telitett levegő 
belélekzése nagyon szükséges tüdőnk s igy 
testszervezetünk egészséges voltának meg
óvására, illetőleg, ha az, vagy azok betegek, 
higyógyitására.

A nemes vizi-sport legáltalánosabban 
űzött nemei : az úszás, az cvedzés s a vi
torlázás, télen pedig a korcsolyázás éB a vi- 
torlásszánkázás. Ez utóbbi pompásan virul 
Észak Amerika „öt taván", melyeknek vas
tag kérgü jégtükrén százával Biklanak a 
vitorlásszánok.

Nálunk e téren az elmúlt télen történt 
az első kísérlet, ugyanis, Young Richard ur 
pompásan sikerült kirándulásokra indult a 
Balatonon általa balatonfüredi hajógyárában 
épített vitorláaszánjával „Ginycr“-rel.

A vizi-sport legrégibb, legáltalánosabb, 
legkedveltebb, legolcsóbb, legegészségesebb, 
leghasznosabb és legegyszerűbb ága az úszás. 
Valóban pirulásra kényszerit, ha arra gon
dolok, hogy az úszás elősorolt előnyei daczá
ra, mint sport, nálunk ogészen uj. Igen l 
Bizonyára már a honfoglalás dicső korában 
is úsztak őseink; azonban mint sportot 
egyedül öt év óta műveljük az úszást, mióta 
a világhírű sportman Ssekrényessy Kálmán 
ur a Balatont Siófok és Bal&tonfüred között 
átúszta.

Zichy Kdroly} gr,



akarnak, hogy tdominytiktf alulírott 
ünnepély-rendező bizottság pénztárosához 
beküldeni szíveskedjenek.

Az idományoknt Annik idején nyil
vánosan fogjuk nyugtatványozni.

Az ünnepély napját hírlapok utján 
fogjuk közzétenni.

Baján, 1885. október hóban.
Áruck Izidor, dr. Brudt Samu,

ozgy kereek. péistiroi. biioiu. elnök.
S e h . t r  B á r n á l ,  

bís. jegyiö.
Fitcher Adolf, Schtm Antal,

ép ít. v á lU lk o ió .  n a g y k e retk e d fl

Somogyi Emil, dr. Lemberger Henrik, 
Bortódi Zfigmond, dr, Klein Miksa,

W a l d  »r J a k a b ,  
pol|. iik. Un.

L e te ln é * .
Budapeit, sktóbOT 16-

Nem volnék jóravaló peonás ember, 
ha nem Jókaival kezdeném meg e heti 
referádámat. Illetőleg a Fekete gyémán
tokkal, melyeket egy, Aristotelesi sza
bályoktól megcsőmörlőtt, feldühödt kri
tikus.had izzé-porrá akart törni! Nagy 
balgaságnak tartom, rózsaszín tárgyakat 
fekete pápaszemen át observálni, — de 
ha már úgy cselekednek mübirák urai- 
mék, akkor legalább a viszonosság ked
véért a feketét rózsás áknlarén át vizs
gálják. De hát — kérem szeretettel 

micsoda okoskodás az, a f e k e t e 
gyémántokat is ugyancsak s ö t é t  szem
üvegen át nézik 1 Denique azért tapsban 
még sem volt hiány. A közönség, kivált 
a fiatalja nem rejté véka alá lelkesedése 
lángját Jókai előtt. De Jókai emlékezni 
is fog arra az estre — és UárküB Emí
lia is me g e ml e ge t i  azt az estét.

A szép, bájos Márkás Emmi, ki 
Jókai müvének hősnőjét személyesítő, 
valóságos boszorkányságot fejtett ki ez
úttal játékában. Mert hogy valaki sze
repének utasítása szerint szóke avagy 
barna fürtü, kopasz avagy papos legyen 
— az közönséges dolog. De már az 
külömb virtus, hogy a szép Emília dé- 
vaj, nefelejcskék szemeinek — szerepé
hez híven — olyan fekete volt a ra
gyogása, hogy egynémely rajongó uracs
ka előadás után hazaballagtábau azt a 
nótát dudorázta, hogy: „Fekete szem 
éjszakája . . .* azon csalóka Íriszemben, 
hogy ó most a Márkus Emma szemeiről 
ábrándozik. Pedig hát annak a szeme 
olyan kék, hogy kékebb se kék I . . . .

Megemlegetni pedig azért fogja e 
premiert, mert mialatt 8 odabenn a 
színpadon a Jókai fekete gyémántjait

F ö ld ü n k  le g észa k ib b  népe.
Az északi Barkót körülvevő, elérhetleo 

jég* és hómezökön, az eszkimók tengetik 
öröm télén életüket, nem ismerve egyéb éiet- 
czélt az önfentartásnál. Apró, rút alakok, 
nagy fejjel, vékony lábbal, lapos orral s pi
szoktól és balzsirtól ellepett, sötét-Bárga 
bőrrel. Fó jellemök a jószívűség és áldozat- 
készség, melyet már számtalan éazaksarki utas 
tapasztalt.

E nép minden államrendszer vagy fel* 
söbbség nélkül folytatja vándor életét. Ren
desen néhány család alakul csapattá, mely
nél a legerősebb és a legbátrabb viszi a 
vezér szerepét és addig tartja meg, mig 
niás nem merül föl, ki több tiszteletet ké
pes magának szerezni. Lakásukat bó kuny
hók képezik, miket nagy ügyességgel épí
tenek.

Mindent, mire szükségük van, a ten
ger szolgáltat számukra és fókák nélkül nem 
is élhetnének, mert húsukat eszik, zsírjukat 
megisznzák és világításul használják, bőrük
ből ruházatot készítenek maguknak, éa iz
maikból ezérnát és kötelet gyártanak.

Rendkívüli ügyességgel fogják ez álla
tokat ; lyukat vágnak a jégbe, hasra fek
szenek éo utánozzák a fókák hangját, mire 
ezek seregesen tolulnak oda s az elsőt, mely 
kezük ügyébe jő, leszigonyozzák, a lyukba 
húzzák és legott szétfejtik. Ezt addig is
métlik, mig a fókák meg nem okosodnak és 
nem mutatkoznak többé.

Rozmárra is szívesen ét, gyakran va
dásznak és busa miatt nagyra becsülik,

a d t a ,  azalatt az ftvét meg valaki 
e l v e t t e  — a kölcsönösség kedvéért. 
És — kérdem én — mért ne legyen 
szabad egy jónevelésü tolvajnak ily ke
délyes alkalmi tréfa elkövetése ? . . .

. . .  Ha kaltiválója lennék az úgy
nevezett „szörny-szójátékoknak* azt mon
danám, hogy Budapestet e héten h e r- 
c z e govinának kellett volna nevezni
— úgy hemzsegett benne a sok h e r c z e g. 
Itt volt Rezső trónörökös, a walesi 
herczeg, Vilmos porosz herozeg, Frigyes 
fóherczeg, Cobutg herczeg, Don ATguel 
braganzai herczeg, Izmail basa, az egyp 
tömi ex-alkirály és kíséretében Ibrahim 
Hulray herczeg s még néhány erotikus 
herczegecske! Szóval, roppantul dőkelös- 
ködtünk e héten, még a nemzeti szín
ház is a bagdadi herczegnót adta 1

Rezső királyfi a .körösi lányt* 
daloltatta el Blahánéval, Izmail Aidát 
adatta elő az operában, Don Miguel 
meg rókát hajszolt a megyeri határban.

A herezegi zajgás azonban most 
már majdnem egészen szertefoszlott. De 
azért ne tessék hinni, hogy a f ö h e r  
c z e g  S á Dd o  r-uteza is csak ennek 
okáért, csupa kollegialitásból lett hall
gataggá az imént. Nem uraim, hanem 
igenis azért, mert honatyusaink ismét 
pihenni tértek egy kis delegált vaká- 
czióra. Jöttek és elszéledtek, szaporán 
mint a fergeteg. Mikszáth Kálmán, ki 
oly passióval fguráztatja ki az '6 „t. 
Ház*-át a Pesti Hírlapban, sarokba 
csapta kalamusát és búnak erészté fejét. 
Nem csoda, mikor olyan kegyetlen ked
vében volt, és íme alig ejthetett azon a 
gyáva Házon egy pár derekas karezo- 
latot 1 . . .

ós Buda várának diátrumáról kell 
még egyetmást elmondanom. Beleütött a
— k ö z ö s ü g y !  A nemzeti és a nép
színház mutyiban játszanak benne. Paulay, 
ki Madách nyomán színpadra szabta 
Á d á m apánkat (az írás szavai szerint 
ugyan Ádám t e r e m t v e  és nem 
s z a b v a  lön) tehát röviden ugyan az 
a Paulauy most a hamis É v v á v a 1 
trafikál odaát. (Ej, ej !)

„Hát ti mit csudilkoztok azon, hogy 
a várszínházba is belecsapott a közös
ügy (átkoztassék az ö neve!) -  mordult 
fel Csanády bátyánk — hisz tudvalevő 
dolog, hogy Tisza Kálmán ur lakását 
▼árbeli palotájában egyenest folyosó köti 
össze páholyával a szomszédos színház
ban 1 Nos, tudjátok-e már, merről fú a 
szél ? Azon a folyosón keresztül szivá
rogtak át azok a dualisztikus elvek!* 
Hátha igaza van? . . .

. . .  A vigadóban íb történik valami. 
Élelmes német művészek a csillagos ég 
titkait, jelenségeit tárják föl gyönyörű

ámbár az iramszarvai húsát is nagyon sze 
rétik. A nagy és erős rozmár vadászása nem 
minden veszély nélküli éa többnyire csóna
kokkal történik. H a y e s a következőket 
beszéli el erről:

„Nagy csónakunkat vízre bocsátottuk, 
hogy nagy falka rozmárt üldözzünk, melyek 
a fulke-i kikötő torka előtt úszkáltak. Meg 
is lőttünk egy vén kant és megszigonyoztuk. 
Sajátságos ordit&sára az egész csapat dühö
sen rohant meg. A tenger csak úgy nyüzgött 
e fekete szörnyektől és rekedt hangjuk a 
bika bögéséhez és az oroszlán ordításához 
hasonlított. Csak nagy nehezen bírtunk me
nekülni.*

A föld hátán nincs mértékletesebb em
ber az eszkimónál. Az északi sark borzal
mas magánja közepette, le kell mondani 
minden élvről és mégis boldognak érzi ma
g á t — K a n e, a vakmerő amerikai utas, 
néhány eszkimót hazájába viit magával, hol 
elöbbeni életmódjukhoz képest, fényes sor
iak volt. Mégis visszavágytak a jégsivatag 
közé, szemlátomást fogytak s csak akkor 
voltak ismét boldogok, midőn fókabőrükbe 
burkolva, visszatérhettek a bósivatagba.

Sajátságos, hogy e népnek éppen sem
mi történelme nincs, legalább semmiféle ha 
gyomány nem létezik, mely a múltra ve
zetne vissza. Nem ismerik az időszámítást 
éB igy semmiféle eseményt nem bírnak meg
említeni; azonkívül emléktehetség ük föltű
nően gyönge.

optikai mutatványokban a közönség előtt, 
melyeket valóban érdemes és tanulságos 
doiog megtekinteni! . . .  De a falraga 
szaik egy kissé piripőcsosan lettek meg
fogalmazva. Nem furcsáu hangzik-c, hogy 
a m e n n y e i  e s e m é n y e k  bemuta
tását hirdetik ökölnyi hetükkel a nagy
érdemű publikumnak ?

Fővárosi levelezd

A  m ező g a zd a sá g i vá lsá g  
kérd ése .

A földoiivelés-, ipar-, és kérőikede- 
lemügyi magyar királyi minisztérium 
felhívása folytán az országos gazdasági 
egyesület és a legtöbb magyar gazdasági 
egylet fennálló szövetsége folyó év októ
ber havának elején egy oly gazdasági 
congressuat tartott, melyen nemcsak a 
belföld, hanem a középeurópai államok 
mezőgazdaság- és közgazdasággal foglal
kozó kiváló szakférfiai közül is többen 
voltak jelen. A mezőgazdaság válságossá 
alakult helyzetének megvitatása mint 
első tárgy vétetett fel e eongressus prog- 
rammjába.

Az előadói tiszttel dr. Graál Jenő 
a pécskai kerület orsz. képviselője volt 
megbízva, a ki a fenti czim alatt a kö 
vetkező felvetett három kérdést tárgyalta.

1. A tengeren túli országok és az ezekéi
hez hasonló viszonyok közt levő államok nyers 
termelésének versenye hogyan fog valószínű
leg fejlődni? Vájjon van-e kilátás arra, hogy 
ezen verseny már a közelebbi jövőben elő 
fogja idézni mai veszélyességének természetes 
ellensúlyozását, vagy pedig az habár ko
ronként némi visszaesések mellett — általunk 
be nem látható időkig állandóan mai erejével 
jelentkezni, vagy éppen még erösbödni fog e ?

2. Ha áll az, hogy e verseny folyton oly 
erős lesz, mint napjainkban, sőt még valószí
nűleg erösbödni is fog, hova kell közgazdasá
gunkat általában, mezőgazdaságunkat pedig 
különösen fejleszteni, hogy a gyökeresen vál
tozott viszonyok közt megállhassunk? Mik e 
fejlesztés czélszerü eszközei és módjai?

3 A verseny tapasztalható tulerós fellé
pésével szemben minő átmeneti intézkedések 
szükségesek a termelők és az állam részéről, 
továbbá mily nemzetközi megállapodások kí
vánatosak a végből, hogy e gazdasági nagy 
átalakulás mély hatású megrázkódtatás nélkül, 
lehetőleg kevés kárral mehessen végbe ?

Gaál Jenő teljes részletességgel, értékes 
statisztikai adatok felhasználásával tárgyalta 
az ügyet s végül a három kérdésre vonatkozó 
fejtegetést a következőkben foglalta össze.

1. Tekintve, hogy az észak-amerikai 
Egyesült-Államok népességének szaporodása 
és iparának fejlődése a földmivelés s/ámára 
még mindig óriási kiterjedésben kínálkozó 
szüzlöldeken, főleg mivel a közlekedési eszkö
zök, az ottani roppant hálózatot képező ter
mészetes vizi utak felhasználása és kiegészí
tése folytán egyre tökélyesbülhetnek, a nyers
termelésnek rohamos fejlődését az Egyesült- 
Államokban nem hogy akadályozná, sőt azt 
határozottan előmozdítja;

tekintve, hogy az európai államok fo
gyasztási képességének fejlődése a nyers
termények Európán kívülről jövő versenyé
nek öregbedéscvel nem tarthat lépést, mert 
e részben az északamerikai Egyesült-Álla
mok mellett ezekkel hatalmas versenyre 
kelve, a maguk megmérhetlen, de még nagy- 
részt használatlanul heverő gabonaterruö 
területeikkel, Canada, Kelet-India, Oroszor
szág és a Lamata államok már a legközelebbi 
jövőben is sokkal inkább figyelembe veendők 
lesznek, mint jelenleg : a távolabb jövőben 
pedig Ausztrália, továbbá az Amerikában cs 
Afrikában nemrég felfedezett ama területek, 
melyeken a gyarmatosítás volt&kép csak 
ezentúl fog megindulni, nagyon számba ve
endő nyerstermelésre lesznek képesek .

a tengertuii országok és ezekéihez ha
sonló viszonyok közt levő államok nyers 
termelésének versenye fejlődni fog és nincs 
kilátás arra, hogy ezen verseny tnár a kö
zelebbi jövőben előidézze mai veszélyességé
nek természetes ellensúlyozását, hanem a — 
habár talán koronkint némi visszaesések mel
lett — általunk be nem látható időkig nem
csak mai erejével jelentkezni, de minden 
valószínűség szerint még folyton erösbödui 
íb fog.

2. Tekiutve, hogy a nyerstermelés ará
nyos fejlődésére a közép európai államokban 
feltétlenül szükség van, mert ezek Anglia 
nyomán a nemzetközi munkafelosztás elvé
nek alapjára földrajzi és népességi viszonyaik 
mellett, valamiut eddigi fejlődésük után nagy 
veszélyek nélkül nem léphetnek :

tekintve, hogy a mezőgazdaság állása a 
közgazdaság keretében csak akkor tekinthető 
biztosítottnak, ha az önerejéből nemcsak meg- 
álluni, de haladni is képes, erre pedig csak 
úgy lehet reményünk, ha a tudomány és 
technika minden újabb vívmánya annál is ép 
oly pontos számítással gyorsan alkalmazta- 
tik, mint a termelés egyéb ágai körében ;

tekintve végül, hogy a verseny minden 
téreu tapasztalható nagymérvű erŐBhödése 
mellett az állami gyámkodás, miután azt

általában egyenlően alkalmazni nem lehet, 
csak igazságtalan és káros hatással biro 
egyoldalú előnyöket éB hátrányokat teremt, 
sót a jövőnek szakadatlan törekvést és éber
séget kívánó verseuy viszouyai között az az 
rgyes termelési águk folytonos fejlődése 
szempontjából sem tekinthető czólszcrüuek :

A jövő verscuykiáliitásaival szemben a 
közép-európai államok közgazdaságában léte
sítem kell, vagy a mennyiben már meg vau, 
fenn kell tartania a termelés főágai között 
az arányokat; a mezőgazdaságot pedig oda 
kell fejleszteni, hogy az a termelő azabad aka
ratának lehetőleg alávetett, iparszerü és üz
leties magasbrendü foglalkozás legyen, mely
nél a cultura a verseuy öregbedéséve! lépést 
tartván, ezt, folyton ellensúlyozhassa. A ha
ladás eszközeit e részben a szakértelem és 
a munkaerők fejlesztése a megfelelő tőke- 
befektetés, a helyes munkafelosztás és mun- 
kaegyesités. s minden létező termelési, tá r
sadalmi és állatni tényező kellő viszonyba 
hozott, czéltudatos, tervszerű felhasználása 
képezik.

3. Tekintve, hogy mig a termelési fő
ágak közötti helyes arany a világgazdaság 
újabban alakuló viszonyai között biztosítható 
lesz, az éppen ezen alakulat folytán gyengéb
bekké vált termelési ágakat úgy a termelők
nek, miut az államnak minden módon lehető
leg erösbitcui szükség;

tekintve, hogy ezen átmeneti korszak 
alatt roppant uehezségek győzendök le, első 
sorban tehát maguknak a termelőknek kell, 
kik közül azonbau a gyengébbek szerencsé
sebb osztálytársaik támogatását nem nélkü
lözhetik, minden erejűket megfeszíteni;

tekintve, hogy a termelők ily támo
gatása szükségkép csak átmeneti lehet, ennél
fogva azoknak, a kik részére az nyujlatik, a 
támogatás átmeneti természetének tudatával 
folyton kell biruiok;

tekintve, hogy az állam aránylag rövid 
válságos idők alatt igen de a termelés terén 
nem lévén képes a gondviselés s/.crepét foly
ton betölteni, az átmeneti idő alatt oly irány
ban kell a termelés tényezőinek hatalmas 
lökést adnia, hogy azok később magukra 
hagyva is ez-n irányban kellő eredménnyel 
működhessenek;

tekintve, hogy a nyersterményeknek az 
egész világra kiható mai keresleti és kínálati 
viszonyai mellett az egyes közép-európai álla
mok nyers termelésöket egész közgazdaságuk 
nagyobb mérvű károsítása nélkül a szükség
nek, megfelelő mérvben nem védelmezhetik :

a verseny tapasztalható tulerős fellépé
sével szemben a termelőknek minden erejű
ket és igyekeze töket össze kell szedni, hogy 
a gazdasági technika mai haladását megért
vén, azt mielőbb lehetőleg hasznosíthassák 
a maguk javára. Különösen oda kell töreked
niük, hogy a legiobb vetőmagok megválasz
tása, a leghelyesebb I rágyakezelés és legczél- 
szerübb gépek, munkaeszközök és eljárások 
alkalmazása által a gazdálkodás eredményeit 
szaporítsák, de egyúttal az igy elért többle
tet kedvező viszonyba tudják hozni annak 
szükségkép felmerülő költségtöbbletével. Tár
sulnak kell minden téreu, hogy érdekeiket 
közösen óvhassák meg és hogy iparszerühben 
s üzletiesebben termelhessenek. A termelők 
egyátalán folyton készüljenek azon időpontra, 
midőn gyámkodás uélkül kellcnd helyt álla
mok. E részben a kisebb gazdákra a nagy 
és közép birtokosoknak a legtöbb helyen 
közvetlenebb befolyást kell gyakorolni, mint 
eddig.

Az állam kötelessége az átmeneti idő 
alatt miuden termelő osztály, de különösen 
a kisbirtokosoknak és kereskedőknek ma élő 
nemzedékének értelmi él erkölcsi színvonalát 
lehetőleg emelni, s ha kell, nagyobb áldo
zatokkal is oda törekedni, hogy ezen osztá
lyok termelő összemüködését biztosítsa. Az 
államnak főleg a földtuives iskolák, kisebb 
mintagazdaságok, gazdasági kísérleti állomá
sok felállítása, a szövetkezetek alakulásának 
elősegítése, az egyleti tevékenység támoga
tása, a mezőgazdaság és általában a kis
termelés igényeihez alkalmazott hitelszervezőt 
fejlesztése, a minél inkább befolyása alá 
kerítendő szárazföldi és viziközlekedés foly
tonos javítása, az ipar- és kereskedelem 
emelése, s különösen a kcrcikedelcmnek a 
termelés részére utászi szolgálatokra való 
kiépítését és egész kormányzatában t. i. úgy 
a közigazgatás ós igazságszolgáltatás, vala
mint a pénzügyi keselés s a tan- és hadügy 
terén, termelés érdekeinek lehető figyelembe 
vétele által elő kell készíteni a közgazda- 
sági tényezők minél teljesebb összhangját 
és ebből folyóing a nyerstermelésnek a cul
tura által btztositandó versenyképességét

Az állam a gazdasági átalakulás idő 
szaka alatt vámok által is védeni tartozik 
a  nyerstermelés érdekeit, de miután a vám 
védelemnek, ha az csak egyes közép-európai 
állam által kizárólag a maga javára alkal- 
inaztatik, összes közgazdasági érdekeit te
kintve, nagyobb baszna alig lehet, felette 
szükséges, hogy a közép európai államok 
gazdasági érdekeik egymás iránti megóvása 
végett szövetkezzenek és pedig úgy, hogy 
e miatt az egyes államok vámtörvéoyhozáai 
Önállóságáról lemondani kénytelenek ne le
gyenek, hanem, ennek íentartáaával az átmenet 
időre egy közép-európai kereskedelmi szer
ződés rendszert létesítsenek, mely fó jellem
vonását a hatályos vámvédelem képezué a 
szövetségben nem álló országokkal szemben, 
s a szabad forgalom lehető biztosisása az 
oly államok irányában, melyek ezen szövet- 
Bég tagjai leimének,



A  közön»ég  k ö r é b ő l *
A nBajau ezimü hetilap tekintetei szer- kustöiégének Baján.
Bátorkodom tisztelettel fölkérni, — 

miszerint alábbi soraimnak becses lapja ha
sábjain helyt adni méltóztassék.

Milassevita Márton helybeli kir. közjegy
ző, jónak látta, ellenem fegyelmi eljárást 
tárgyazó feljelentését, folyó évijuoiushó 21-én 
megjelent lapjában közzé tenni, és nagy gar- 
ral hirdetni azon visszaélések sorozatát, me
lyeket az ö rémlátása szerint elkövettem.

A vizsgálat időközben befejeztetvén, ai 
ügy már megoldást nyert, s miként eleve ki
jelentettem, a hegy még csak egeret sem 
szült.

Ugyauis a vizsgálat megejtésével meg
bízott polgármester ur, annak befejeztével 
folyó hó b án 12478. sz. a. iktatott s Baja 
vároB törvényhatóságához intézett jelentésé
ben, az eredményről többek közt ezeket 
mondja : „az 50 ivre terjedő vizsgálati ira
tok, semmi irányban sem nyújtanak támpon
tot a vádak valóságára és a fegyelmi eljárás 
megindítására.“

Nevezett kir. közjegyző, ennek tudatá
ban, nehogy hamis vadaskodás miatt, öt a 
büntető bíróság előtt kérdőre vonjam, Baja 
város törvényhatóságához intézett és folyó 
hó 13-ún (tehát öt nappal később) 12035. 
sz. a. intézett beadványában, fennebb emlí
tett feljelentését, — melyben többek közt 
ezek állanak „ámbár elismerem, mikép ren
dészetünk más egyenrangú és viszonyok 
közt levő város rendészetével kiálja a ver
senyt" továbbá „elismernem kell, a megejtett 
vizsgálat alapján, hogy a súlyosabb vádak 
téves iniormátioból eredtek, visszavonta.

Úgy a polgármester ur feuti jelentése, 
miként a most hivatkozott visszavonó bead
vány, Baja város törvényhatósága által folyó 
hó 15-én megtartott közgyűlésén, tudomásul 
vétetvén, az ügy ilyetén képen befejezést 
nyert.

Ezek után Milassevits Márton helybeli 
kir. közjegyző szava hihetőségét, nemkülön
ben eljárásának jellemzését, az olvasó közön
ség bölcs és igazságos Ítéletére bízom.

Baján, 1885. évi október hó 10 án 
tisztelettel 

Seheibner Oyu'a, 
t e n d fi r-f ő k a p 11 á n y.

•) E rovat alatt a közérdekkel összeiüggó 
közlemények díjtalanul, a beküldő felelőssége mel
lett közöltéinek. Szerk

K ü l ö n f é l é k .
— PUspök fölszentelés. Folyó hó 

ll-én szentelték fel Kalocsán M a j o r o s y  
J á n o s t  tinnini püspökké. A felszentelésnél 
dr. Haynald Lajos bibornok úr ö Eminencziá- 
jának Lönhard Ferenci erdélyi és Lichtenstei- 
ger Ferencz tipázai püspök urak segédkeztek. 
— A püspök úr életrajza a következő ; Majo
rosy János 1831. julius hó 10-én született 
A1 Debrőn, Hevesmegyébeu. Atyja mészáros 
volt; egyik nagybátyja, Szalóki Ferencz pedig 
csányi plébános, kinél a szünidőket szokta ké
sőbb tölteni, a kinek állása és gondozása talán 
befolyással is volt későbbi pályaválasztására. 
Az elemi iskolákat szülőhelyén elvégezvén, 
Egerben középiskolába lépett, s miután itt is 
kitűnő sikerrel végezte tanulmányait, 1849- 
ben az egri növendékpapok közé lett felvéve, 
s ott a philosophiát és első évi theologiát 
végezte. Ekkor a kalocsai egyházmegyébe lé
pett át, s a második évi theologiát itt végezte, 
de azután Kunszt érsek a sok reményre jo
gosító ifjú levitát a hittani tanulmányok foly
tatására a bécsi Pázmáneum intézetbe küldöt
te. A hittani tanulmányok befejeztével 1855. 
juliuB 22-én KunBzt József érsek által pappá 
szenteltetett s mint segédlelkész Stanisicsra 
küldetett. Határtalan nyájassága, leereszkedő 
modora, fáradhatatlan buzgósága és példás 
életazentsége által annyira megnyerte a nép 
bizalmát és izeretetét, hogy „heiliger Káplán" 
név alatt máig emlegetik. De az egyházi ha
tóság figyelmét is magára vonta a lelkes, pél
dás és fáradhatatlan segédlelkész ; azért plé
bánosának közbejött halálakor ideiglenes ad
minisztrátorrá lett kinevezve, 1858-ban pedig, 
mint három éveB ildozár, udvari szolgálatra 
lett Kunszt József érsek úr által behiva. Ud
vari szolgálatát mint protokollista kezdette 
meg, 1860-ban szentszéki jegyző, archivarius 
és érseki szertárié lett, 1865-ben érseki titkár
rá lett kinevezve, b midőn 1867-ben dl. Hay
nald Lajos ö  Eminencziája kalocsai érsekké 
lön kinevezve, öt nemcsak megerősítette hiva
talában, hanem fáradhatatlan munkássága és 
pontossága jutalmául már 1869-ben tisztelet
beli kanonokká és irodaigazgatóvá tette, mely 
időtől kezdve gyors egymásutánban történt 
előléptetése éa kitüntetése. Ugyanis 1875 ben 
mesterkanonokká, 1878-ban tiszai főesperessé 
és kereki apáttá, 1880 bán Őszentsége házi 
praelatusávé, 1881-ben bácsi íöeaperessé, 
1885-ben pedig tinnini felszentelt püspökké s 
egyúttal a főrendiháznak tagjává lett ő felsé
ge által kegyelmesen kinevezve. — Főtiszt. M a- 
j o r o s y  J á n o s  püspök úr ő méltósága 
mn délután érkezik városunkba, hogy hétfőn 
éB kedden a bérmálás szentségét kiossza.

+ H alá losát. B á r ó  K u d i c s  Jó-  
a s é f ,  folyó hó 12-én hosszú és kínos 
szenvedés után Bécs melletti magányában, 
elhunyt. — Báró Kudics hosszú éveken át 
képviselte a bács-almási kerületet az ország- 
gyűlésen, előbb i  Beák, majd később a sza

badelvű párthoz csatlakozva, a  humanizmus 
terén mindenütt találkozunk báró Kudics ne
vével, ki maga is, de külöuöscn családja igen 
jelentékeny szerepet játszott Bácsmegyében.
A megboldogultnak atyja: báró Kudics Jó- 
zsef előbb alispánja majd országgyüléüi kö
vete, s 1848-ban s 1861 ben löispánja volt 
Bácsmegyének. A most elhunytat már 1881- 
ben választották meg képviselőnek, de a múlt 
országgyűlés folyamán terhes betegsége foly
tán nem vehetett részt. Halála általános rész
vétet kelt azoknál, kik ismerték e derék, 
humánus, magyar mágnást.. Béke poraira I

— Mélt. és főt. Majorosy János püs- 
pük ur ömltga püspökké történt szentelteté- 
sének emlékére egy ezer forintnyi örökös 
alapítványt tett oly czélból, hogy annak évi 
kamatja egy kalocsamegyei VlII-ik osztályú 
papnövendéknek, ki az érettségi vizsgát kitü
nően végezte, jutalmul adassék A jutalom 
adományozási jogát, ő méltósága a gyiniuek- 
szeminárium elöljáróságára ruházta. U Emi- 
neueziája, a kalocsai Bibornok-Érsek, az 
alapitváuyozónak köszönetét moudott.

— Gyilkosság. Folyó hó 12 dikéu 
virradóra Cseszlár János magán külört a fö- 
utcza és lókert sor sarkán levő Kochn Jakab- 
féle magtár kapujában agyonverve találták.
A tettesek ez ideig kipuhatolva nem lettek. 
Cseszlár 40 év körüli nagy, erős ember volt.

* Az Iparhatósági m egbízottak új
ból választása tárgyában az ipar és keres
kedelemügyi minisztérium hivatkozva az ipar
törvény 172. § ára, elrendelt'?,hogy az újonnan 
választott iparhatósági megbízottak műkö
dése mindenütt jövő évi január 1 én kezdődik. 
E  rendelet szeriut az összes megbízottak 
mandátuma, tekintet nélkül arra, hogy az 
idén vagy tavaly választattak, ez év detzem- 
bér 31-ig terjed. A miniszter egyúttal elren
deli, hogy a törvényhatóságok intézkedjenek, 
hogy az iparosok es kereskedők uévlajstromai 
mindazon városokban, a melyek I. fokú ipar- 
hatósági székhelyek, legkésőbb ez év október 
31-ig ÖsszeáHittisBansk és a szokásos kihir
detés mellett 8 napra közszemlére tétessenek 
ki. Felszólamlások mindig nov. 10-ig adha
tók be. A választásra dec/. bó valemelyik 
napja tűzendő ki.

— Tűz. Folyó hó ll-én esti */48 óra 
kor özv. Pilinczki Mihálynénak a szegedi utón 
levő nádfedelü háza kigyulladt és teljesen 
leégett. J. J. bajai pusztai lakos, a ház 
tulajdonosának testvére, azon időben ott járt 
s igy a gyújtással 6 van vádolva, s mivel a 
rendőrség előtt magát kellően igazolni nem 
tudta, letartóztattatok és a további eljárás 
végett a kir. járásbírósághoz kísértetett át. A 
ház 800 forintig volt biztositva.

— Lopás. Folyó hó 14-én este 11 óra 
körül Juhász Mihálynak öszutezában levő 
házát kiakarták rabolni, már az utcz&i abla
kokat le is szedték, de az arra czirkálló rend
őri őrjárat éppen a legjobb „munka" közt 
érte ókét, mire az ipsék megugrottak, s futás 
közt a rendőrökre lövöldöztek vissza. Ugyan
azon éjjel 3 óra tájt egy másik őrjárat Ura- 
movits József és Gilyán Györgyöt elfogta , 
minthogy gyanú van reájuk, hogy a tettesek 
6 kelmék toltak, a kir. járásbírósághoz kísér
tettek át.

* V igyázatlanságból meglőtte. Sán
dor Mihály, jankováczi illetőségű, folyó hó
13-án a józsefházai pusztán lakodalomba 
volt Matus Ferenczczel, kit hazajövet vigyá
zatlanságból egy rossz két csövű pisztollyal 
hátba lőtt. A pisztoly söréttel volt megtölt
ve. A sérültnek hátába 3 és jobb karjába 1 
szem sörét ment s a nagy vérzés következ
tében oly rosszul lett, hogy kocsin kellett 
haza szállítani. A tettes önként jelentkezett 
a rendőrségnél.

— D élm agyaror. országos kiállítás 
eszméje került szőnyegre a temesvári keresk. 
és iparkamarában, a  kiállítás éve 1887. 
Színhelye Temesvár.

— H irdetm ény. Baja város kapitányi 
hivatala részéről közhírré tétetik, miszerint 
a nagymélt. m. kir. földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi ministeriumnak f. é. szep
tember 25. 48893. sz. a. kelt rendelete értel
mében a kellő jog alapján tartatni szokott 
b u c s u - v á s á r o k  országos vásár jellegével 
bírván ezeken a nem helyben lakó iparosok 
is szabadon árusíthatnak. A bucsujáró napo
kon azonban, vagyis oly napokon, a midőn a 
nép ájtatosságát végzendő bizonyos helyen 
megjelen, de a mely bucsunapok régibb idők 
óta fennálló szokás Bzerint általáuos forgalmi 
jelleggel biró bucsuvásárok gyanánt nem 
jelentkeznek, ezeken, ha árusítás történik is, 
iparkészitméuyeket csakis a helyben lakó 
iparos (kereskedő) árusíthat. Miről a vároB 
közönsége értesittetik. Baján, 1885. évi ok
tóber 4-én. Seheibner Gyula, főkapitány.

— Az építő iparosok tanfolyam a. 
— Az állami közép-ipartanodában a télen 
szünetelő építő iparosok, kómivesek, ácsok 
és kőfaragók számára rendezett tanfolyam 
f. évi november hó 3 ik napján fog meg
nyittatni. A tanfolyam négy téli félévre ter
jed s éveukint novemberhó elejétől márczitis 
hó végéig tart; e tanfolyam az illető építő 
iparosok rendszeres szakkiképeatetést s annak 
Bikeres bevégzése után jogérvényes kómives- 
mesteri bizonyítványt nyernek. Tanulókul 
felvétetnek a 14-ik életévet betöltött uzon 
kőműves-, ács-, és kőfaragó-segédek, a kik 
folyékonyan olvasni, írni és számolui tudnak 
s legalább egy évig a gyakorlatban működ
tek. A felvételre, jelentkezők erkölcsi bizo- 
nyitvúuyt, továbbá főnökeiktől igazolványt 
tartoznak elöinutatui arról, hogy mely idő 
ú u  működnek a gyakorlatban és melyik

szakban dolgoznak. A beiratások az intézet 
helyiségében (Vili. kér. Föherczeg Sáudor- 
tér 4. sz.) november hó 2-ik napjáig, a köz 
uapokou este ü tói 7-ig, a vasár- és ünnepna
pokon pedig délelőtt lü  órátói 12-ig tartatnak. 
Budapest, 1885. október hóban. Az állami 
közép ipartauoda igazgatósága.

— Mikor Makón vendég voltain.
E tzirn alatt írja meg B 1 a li a Lujza makói 
vendégszereplését egészen az ö szeretetre
méltó modorában. Kedvesen, pajkosan a „Ké
pes Családi Lapok" szerkesztőiéhez intézett 
levelében. De nemcsak az a levél érdekes, 
hanem az októbertől kezdve b-ik évfolyamába 
lépett lap minden újabb száma arról győz 
meg bennünket, hogy mióta dr. S z i k I a y 
János lépett a lap élére, eunek tartalmassága 
annyira emelkedett, hogy egy képes lap sem 
múlja felül. Az eddig megjelent 3 számban 
Tolnai Lajos, Bartók Lajos, Tóth Béla, Mé
száros István, Blaha Lujza, Madarassy László, 
Fülöp Áron, Luby Sándor s még többek 
mind irodalmi színvonalon álló dolgozataival 
találkozunk az apróbb rovatok eleven válto
zatossága mellett. A ki maga kíván meggyő
ződni róla, forduljon a kiadóhivatalhoz Buda
pestre (Papnövelde utcza 8.) mely mutatvány 
számot mindenkinek ingyen küld

* Előfizetési felh ívást bocsújtott ki 
„Költeményeire" P a p  Z o l t á n .  A mü 
Karácsonyra jelenik meg. Az előfizetési pén
zek (egy fűzött példányért 1 frt, egy díszkő- 
tésü péld. 1 frt 50 kr. (f. évi decz. hó l éig 
szerzőhöz Szegedre (a „Szegedi Kézműves- 
bankiba) küldeudük.

(2) A „Magyar Háziasszonyok Nap 
tára" 1886. évre már megjelent és bekül
detett szerkesztöségüuknek. Az az általános 
elismerés, melylyel e naptár tavaly, első meg
jelenése alkalmával találkozott, és az a fényes, 
a magyar irodalomban úgyszólván páratlau 
siker, melyet miudenfelé aratott, csuk arra 
buzdította a „Magyar Háziasszony" szerkesz
tőségét, hogy naptárját, melyhez e nemben 
hasonló az egész világirodalomban nem létezik, 
minél tökéletesebbé tegye. A „Magyar Házi
asszonyok Naptárának" 8cbol siern szabad 
hiányozni ott (s a tavaly elért siker után bi
zonyos, hogy nem is fog hiányozni), hol a 
háztartás a takarékosság elvei szerint vezet
tetik. A „Magyar Háziasszonyok Naptára" 
nemcsak gondos vezető és tanácsadó a háztar
tás minden ágában, hanem számos szépirodal
mi közleményével* kellemes szórakozást is fog 
nyújtani. A diszes kiállítású, 232 oldal ter
jedelmű naptár tartalma következő: I. Csil
lagászati rész. II. Általános érdekű rész: A 
felséges uralkodó ház. — József föherczeg és 
családja. — Világtörténeti útmutató. — Név
napmutató tábla. — A magyar királyok 
genealógiája. — Hólgyuevek jelentősége. 
Hazánk nagyobb városai népességi arány sze
rint. III. Szépirodalmi és ismeretterjesztő 
rész, melyben a következő szerzők müvei 
jelentek meg: Polgár Vilma, Andrea, Inczédi 
László, Síkor Margit, Lakos Gyula, Tölgyesi 
Mihály, Dengi János, Dr. Murányi Ármin, 
Petri Mór, Grósz Lajos, Kisteleki Ede. V. 
Gaal Karolin, Barsy Irén, Murányi Ernő, 
Györy Ilona, Lipóvszky Róza, Király Kálmán. 
Thiin Gyula, Csáktoruyay Lajos, Madarassy 
László, Lauka Gusztáv, Milkó Izidor, Perényi 
Kálmán, Szászvárosy W. Jenő, Bacsó Ferencz. 
Városy Mihály, K. Erdy Róbert, Méry Károly, 
Feledy Kornél, Maszik Pál, Barsy Etelka, 
Kapeller István, Szedlarik Ltvánné, Sziklay 
P. Gyula, Weszely Ödön, Szalmás úrnőid, 
Halász Dezső. Kenézy Csatár, Sirisaka Andor 
és Kiss Ferencz, IV! Konyhászati rész: Mit 
főzünk egy éven át. (Étlapok az egész évre.) 
— Külön étlap az év összes ünnepeire. Csiszér- 
Ugróczy Idától. Külön étlap az év minden 
hónapjára, ha vendéget kapunk. Csiszér-Ug
róczy Idától. -  Kis szakácskönyv. V. Kerté
szeti rész: Az egész évre havi teendők a 
konyha-, a gyümölcsös és diszkertben. — 
Hasznos kerti tudnivalók. VI Háztartási rész. 
Havi teendők az egész évre. — Hasznos ház
tartási tudnivalók. •— A mit nem szabad el
felejtenünk. — Háztartási leltár. — Ituhane- 
müek leltára. — Mit adtunk a mosásba. (Ja
nuártól—deczemberig.) — Cseléd napló (Ja
nuártól— deczemberig.) VII. Könyvviteli rész. 
Utasítás a hártartási számadás helyes vezeté
séhez. Andreától. — Táblázatok a napi 
kiadások részletes bejegyzéséhez az egész 
évre. — Táblázatok a havi és az egész évi 
leszámolásokhoz. -  T. Olvasóinkhoz. VIII. 
Hirdetések. A ra: fűzve 1 frt. Diszkötésben 2 
frt. Vidékre bérmentes ajánlott küldésért 20 
krral több. Megrendelhető (legczélszerübben 
póstautalványnyal) a „Magyar Háziasszony" 
kiadóhivatalában, Bpest, nagy korona utcza 19.

• Jövl számunk kozlend mutatványt belőle.
Szerk.

— Szépirodalm unk egyik ága sem
örvend napjainkban oly virágzásnak, mint az 
elbeszélő irodalom. Ezt főleg a magyar tár
sadalom hatalmas fejlődésének köszönhetjük, 
mely a figyelmes szemlélőnek lépten-nyom ou 
a legérdekesebb tárgyakkal kínálkozik. Tol
nai Lajos és Mikszáth Kálmán voltak azok, 
kik e társadalmi mozzanatokat az irodalom
nak meghódították : amaz széles körben, bá
mulatos jellemző erővel és sujtoló szatírával, 
ez kedves gyönyörködtető humorral. Nyo- 
mukbau halad egész újabb elbeszélő költé
szetünk. Sajnálatunkra azonban eddig még 
nem volt lapunk, mely mind e törekvéseket 
egyesítve az elbeszélő irodalomnak és ezzel 
együtt az uj Magyarország képét tárná elénk. 
Annál kellemesebb meglepetést szerzett ne- 
kiiuk egy szépirodalmi vállalat, mely elérte 
azt, a mi mindeddig még nem sikerült: re- 
géuy és beszély irodalmunk tükrében a múltat 
valamint a jelen társadalmi mozgalmakat tel
jesen és híven bemutatni. Ez eszmét a „Gond- 
üző"-ben látjuk megvalósítva, mely derék 
szépirodalmi hetilapnak éppen Tolnai Lajos 
a fömuukatársa és melyben Mikszáth Kálmán 
„A képviselőház karzatáról" czim alatt, közli 
annyira kedvelt rajzait. A „Gondüzö" II. évfo
lyamának előttünk fekvő 4 első száma egy
szerre 3  eredeti regénynyel indult meg: „Az 
utolsó kuruezvilág" történeti regény 3 kö
tetben kitüuö regényírónktól Abonyi Lajostól, 
„A vér hatalma", mely egy korszerű prob
lémát fejteget, Beniczkyné Bajza Lenkétől 
és „Csiricsáry Bertalan ur ö méltósága" czimű 
társadalmi regényt Vértesi Arnold élénk tol
lából. Költeményekkel találkozunk legjelesebb 
lantos költőinktől u. m. Vajda János, Kiss 
József, Endrödi Sándor és Reviczky Gyulától 
A kisebb bessély és rajz igen gazdagon és 
mintaszerűen van képviselve Mikszáth Kál
mán említett rajzsorozata, P. Szathmáry Ká
roly „A helybenhagyott ember", Szana Tamás, 
„Magyar költők szerelme" Tóth József „A 
tilos", Jakab Ödöu „összeromlott élet", és 
Tolnai Lajos „Az első eszménykép" sat. dol
gozatai által. A lap érdekességét és változa
tosságát növelik Belot egy rendkívüli érdek- 
feszitö regénye fr&nczi&ból fordítva, és az 
ismeretterjesztő czikkek, mulattató aprósá
gok, talányok sat. A „Gondüzö" megjelen 
minden vasárnap három tömött ivén. Kiadója 
Székely Aladár Budapesten. Előfizetési ára 
negyedévre 1 frt 50 kr. Legjobb lelkiismeret
tel ajánlhatjuk e hazafias szellemű, szépiro
dalmunk színvonalán álló kitűnő vállalatot 
mindenkinek, ki lelket emelő és képző olvas
mányoknak örvendeni tud. A kiadó minden
kinek ingyen és bérmentre szolgál mutatvány
számmal, ki e végett levelező lapon hozzá 
fordul.
- J ® * _ sz.

1885.

Á r v e r é s i h ird e tm é n y !
Alolirott kiküldött végrehajtó az 

1881. évi LX. t. ez. 102. §-a értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a bajai 
tekintetes kir. jbiróság 8969. számú vég
zése által rigjiezai KovAts Jó z se f  
végrehajtató javára S c h w a rc z  Á dám  
és tá rsa i rigyiczai lakos ellen 1366 
frt 88 kr tőke, és eunek 1885. évi szept. 
hó 1-sö napjától számítandó 6% kama
tai és eddigi összesen, 50 frt 56 kr. 
perköltség követelés erejéig elrendelt ki
elégítési végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 5930 frtra becsült gazdasági 
szerelvények, lábas jószág és 300 hold 
kukoricza vetésből álló ingóságok nyil
vános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 9137/1885. b z . 
kiküldést rendelő végzése folytán a hely
színén vagyis lligyicza községházánál 
leendő eszközlésére határidőül 1885. évi 
október hó 19-ik napjának délelőtti 10 
órája kitűz tik, és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1881. évi LX. t, ez. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérő
nek becsáron alul is cladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában 
megállapított feltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt Bajáu, 1885. évi októberhó 5. 
napjáu R m láiiy  G yula,

bír. végrehajtó.

Á r v e r é s  e l h a l a i K f á s .
i Méltóságos B á r ó  R U D IC íl J Ó Z S E F  ur mé-
\ nőséből f. h ó  10-ön  d é lu tá n i 2 órára közzé tett 

lovak elárverezése, közbejött akadályok miatt, b iz o n y 
ta la n  Id óre  H h a ln sz ta t ik .

Kunbaján, 1885. okt. 13.

Az uradalmi tiszttartóság.
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C s o f l t ő i i i e s ;  o i a d á i ,
Yagyonbukott Perlesz Sámuel volt bajai kereskedő csődtömegéhez tartozó, 

Baján a fő-utezában, B o s c li á n K á r ó l  y házában levő, 6(502 írtra becsült ■“ < » '% ' | < l a  
és t t l  N s e n t ü s k  r  u -  l » o  I  i~ B B * .  «*• i

ajánlati tárgyalás
utján a legtöbbet Ígérőnek egészben el fognak adatni.

Az ajánlatok a becsért, k 5"/0-ának megfelelő bánatpénz letétele mellett folyó évi 
oktöberhó 31-ig bezárólag alulírott tömeggondnoknál nyújtandók be, hol a közelebbi 
vételi feltételek is megtekinthetők.

Az ajánlatok utján való eladás nem sikerülte esetére a csődtömeghez tartozó árú- 
czikkek folyó évi november hó 3-án kezdődő részletes

1  é  £  v  I  a  t i  á  s  - e e

Dr. KLÉNÁNCZ GYÖRGY,
ügyvéd, tömeggondnok.

utján fognak készpénz fizetés mellett eladatni. 

Baján, 1885. évi október 11-én.


