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Egész évre frt — kr.
Fél „ . . . 2 frt 50 kr.
Negyed „ . . . 1 frt 25 kr.
Tftnitóknnk egy évre íl frt — kr.

H ird e tések
a legjutAnyosabban számíttatnak, 

- • n o  - v eg y es  ta r ta lm ú  hetilap .

S serk eaxtőaég
hova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők:
II o t  b u h-u  1 1 1  a 43. a b * in.

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
-•OKJ*-

Megjeleli minden vasilrnap.' 15 g y e s  87. íi m á r a  8 k r. Kéziratok nem adatnak vissza.

Előfizetési felhívás a
. ,  ■ *  , m  • «  m -

czimfi vegyes tartalmú hetilap 
X II. év fo ly a m á n a k  I-sö n eg y ed ére

Előfizetési teltételei:: 
negyed évre 1 f r í  2 5  k r
fél „ . . 2 „ 50  „
egész „ . . 5 „ „

Azon tiszt, előfizetők, kik még a 
múlt évi, sőt két évi járulékkal bátra 
lókban vannak, tisztelettel kéretne!: an- 
nak mielőbbi szives beküldésére.

\  „ I IA J iV *
szerkesztősége és kiadóhivatala.

Néhány szó A özépületehikről.
Tagadhat lan, hogy Haja város épít

kezés tekintetében kezd emelkedni.
Egyesek által emelt épülete t diszére 

szolgálnak a városnak, s babár nem 
nagyvárosias jellegű is az emelkedés, de 
kétségtelenül nyomát találjuk az épít
kezési kedvnek.

Tekintsük meg a Szt-Antal-utczát, 
hol még pár év előtt üres telkek, ros
kadozó házak voltak, a mostani állapot, 
igazolja, hogy van emelkedés.

A mindennapi tapasztalás azonban 
azt mutatja, hogy az egyesek építkezési 
kedvét az emeli leginkább, mondhatjuk 
egyedül, ha díszes középületek emel
tetnek.

S ha ezt vesszük kiindulási pont
nak , akkor bizony szomorú jövőnek 
képe rajzolódik szemünk elé.

Baja város c téren nagyon mostoha 
sorsban, meg nem érdemelt mellőzésben 
részesült ; pedig ipar és kereskedelem

A szórakozott.
l m :  S T  E I N E lt G Y ü 1. A.
Fölkel, felöltözködik s távozni akar. 

Midőn kívülről bezárja ajtaját, észreveszi, 
hogy hálósipka van fején. Jobban megvizs
gáltam magút, látja, hogy télig borotválko
zott meg, harisnyái kilógnak s ingének egy 
része rendes helyéről kimaradva hátulról 
ékes Ballungbau nyúlik le kabátja alól.

Ha az utczán halad, egyszerre gyomrán 
vagy arczán hatalmas ütést érez s addig, 
inig jobban kinyitja szemeit, nem is gyauitja 
kitől vagy mitől származhatott az. A mikor is 
deszka vagy más ilynemű hosszú tárgynak, 
mit egy arra haladó ember visz vállán há- 
tulsu végében, vagy egy félelmetes kocsi- 
rúddal szemben találja magát. Máskor kéz- 
tyűit kéri, midőn azok kezebeu vaunak, 
hasonlóan azon nőhöz, ki órabosszáig kereste 
álarczát s csak egy véletlen pillantással a 
tükörbe fedezte föl, hogy mióta keresi, ar
czán hordozzu azt.

Most látogatóba megy. Midőn a társa
sággal megtelt terembe lep, a csillár alatt 
elhaladva azon parókája függve marad. Ál
talános hahota támad, a mint a dús fürtös 
fő egyszerre csupasszá, fényessé változik. 
Absolou szamara körülnéz, még hangosukban 
nevet s szemeivel kereBi a gyülekezet azon 
tagját, ki paróka nélkül maradt.

Ismét a városba megy. Rövid menet 
után meggyőződik, hogy eltévedt s a jáiókü
lők, kikhez lordul, kérésére az utezát s laká
sát pontosan megmagyarázzák neki. Midőn 
Lázába lép, azon hiszeuibeu, hogy csalódott, 
talán hibás útbaigazítás következtében, —■ 
birteleu ismét távozik. Az utczára érve egy

tekintetében messze túlhaladta a nálánál 
népesebb városokat.

Közintézeteink oly épületekbe van
nak elhelyezve, melyek nemcsak diszül 
nem szolgálhatnak, hanem határozottan 
a legszerényebb igénynek sem felelnek 
meg.

Nem szólunk most a városi iskolai 
épületekről, mert tudva van, hogy ma
holnap a belvárosi iskola épület , a 
modern igényeknek mcgfelelőleg fog ki
építtetni.

Különösen két épület van, melyek
ről bátran elmondhatjuk, hogy a czél- 
nak , rendeltetésének semmiképeu sem 
felelnek meg.

Ez a gymnasiumi és a kir. jbiró- 
sági épület. Általános a panasz, hogy a 
gymnasiumi épület roskadt, alacsony , 
sötét, ablakjai, ajtai rozzantak, padjai 
szű által rongállak, szóval sem külsőleg 
sem belsőleg nem teszi azon benyomást 
a szemlélőre, mely alkalmas volna azon 
érzelmek felköltésére, melyek kell hogy 
cltöltsék az mber kebelét, midőn a 
nevelésügy szent hajlékába belép.

A statisztika mutatja, hogy hajdan 
híres, népes főgymnasiumunkban a tanulók 
száma ijesztő arányban évről-évre fogy.

Nem lehet ezen keretben czélunk, 
ezen szomorú valóságnak okait kutatni, 
de nem vélünk csalódni, ha azt mond
juk, hogy ezen rohamos hanyatlásnak 
egyik oka maga az épület.

Nem az ósdiságát értjük ez alatt, 
hanem az épület jelzett hiányait.

M e r t, ha vidéki ember elhozza 
gyermekét Hajára a gymnasiumba, s az 
épületet megtekinti, bizonyára szomorú 
szívvel gondol arra, hogy fejlődő gyer
mekét kénytelen oly épületbe járatni, 
hol az egészség, ha direct nincs is meg
támadva, de a látásképesség érzékenyen

a kapuja előtt gazdájára váró magán zárt 
fogatot sajátjának vélve beleveti magát. A 
figyelmetlen kocsis érezve, hogy fölszállt vala
ki s hullva hogy a fogat ajtaja becsapódott, 
gazdáját gondolja hazaszállítani. Megérkez
nek. A szórakozott kiugrik a fogatból, átfut 
uz udvaron, felmegy a lépcsőkön, keresztü, 
rohan az előszobán, alcove-on, cabinet-n, sa- 
Ionon -  minden otthonos, megszokott nekil 
semmi sem uj, semmi sem idegen. Leül, 
pihen, otthon van. A háziúr megérkezik. 
Fölkel, hogy fogadja, kéri hogy üljön le, 
előzékeny udvariassággal beszél vele, elfog
lalja elöbbeui helyét, magát kényelembe he 
lyczi beszél, álmodik. A háziúr szerlelett 
meg van lepve, ámul-bámul, végre türelmét 
veszti. A szórakozott sziutazonképen. A házi
urat nyugtalan félelem fogja el. Kétségtelent 
hogy az idegen valamennyi észbeli fakultá
sának nincs birtokában. A szórakozottat nőm 
kevésbbé e gondolat bántja. De nem mondja 
ki. A bizonytalanság emészti a lölött, vájjon 
egy határtalan tolakodóval, avagy egy félénk 
a tulszerénynycl, avagy tuláu épen egy csendes 
őrülttel vau-e dolga. Reméli, hogy végre is 
távozni fog. Türelmesen vár késő estig, a 
mikor is feluyitják szemeit.

Majd újból látogatóim megy egy nü- 
isinerüséhez. Csakhamar meggyőződve, hogy 
ö az, a ki fogad, a fauteuillebe helyezkedik, 
s eszébe Bem jut az eltávozás. Végre is úgy 
találja, hogy e nő látogatásának idejét na 
gyón is bosszúra szabja. PerczrÖl perezre 
várja, hogy fölkel s távozik. De hiába. Végre 
türelmetlenül fölkel, figyelmezteti, hogy este 
vau s miután éhes megiuvitálja vacsorára. 
A nőből kitör a nevetés s oly huugOBun ka- 
czag, hogy fölébreszti a szórakozottat, ki is 
kalapját s botját ragadva leírhatatlan s el
képzelhetetlen urczczul rohant el.

bzóiukozottságból uicgházasodik. Reg.

szenved, lévén gyakran, borougós időbeu 
oly sötét a teremben, hogy az ifjúság 
alig alig képes könyvében betűzni.

Mi lesz ennek eredménye ?
Az, hogy a vidéki gyermekek szü

lői, hallván, sőt látván is azt, hogy más 
városokban mily, díszesnél díszesebb, 
százezrekbe kerülő, imponáló szép gym- 
nasiumi épületek vannak, gyermekét oda 
viszi, tájára sem jő Bajának.

Baja város közönségére, a tanuló 
ifjúságnak elmaradása pedig neui közö 
nyös, hanem nagyfoutosságu már csak 
azért is, mert a közforgalom ez által 
sok ezer forinttal apad

Még szomorúbb ennél a kir. jbiió- 
sági épület.

A bírák, tisztviselők apró szobác”- 
kákban, melyek kellőleg nem is szellőz
hető^ gyertyafény mellett kénytelenek 
napestig dolgozni; s midőn teendőjüket 
végezve szobáikból kijönnek, mm képe
sek elég tiszta levegőt szívni be, bá
gyadtan, kábulva hagyják el hivatalos 
helyiségeiket.

Hát még a jogkereső felek hely
zete I

Tessék csak bárkinek is egy alka
lommal az épület udvarába betekinteni, 
midőn a tárgyalásra beidézettek esőben, 
csikorgó hidegben, fagyasztó szélben száz 
számra gyűlnek össze az udvaron, ősi 
szokásként verik össze lábaikat, kezeiket, 
hogy dörzsölés által emeljék testük hő- 
mérsékét.

Tessék megtekinteni, midőn beteges 
egyének kénytelenek eltávozni az épület
ből, hol nincs egy szeglet, melyben a 
zord idő elől menhelyet találhatnának.

Az állapotok, melyeket nagyjában 
leírtunk, tűrhetlenek, lépten nyomon hall
juk a panasz jajdulását.

Egészségi okokból is kellene ezeken 
változtatni.

De ha közintézeteink elhelyezésére, 
befogadására szolgáló épületeink még disz 
tekintetéből is kiállanák a kritikát, ha 
díszes gyiunásiumi épületünk, járásbirósági 
helyiségünk volna, bizonyos, hogy ez által a 
környékbeli lakósok is kedvet kapnának 
a díszesebb építkezésre, s ez által váro
sunk külsőleg is ruagánhordaná az em el
kedés jeleit.

Adja Isten, hogy ez mi hamarabb
bekövetkezzék.

F ő v á r o s i  l e v é l .
A czimbalom múltja, jelene é* 

jövője.
Kgj évezreddel ezelőtt Ázsia tikjaié 

verték a czimbalmot puszta vasbotocskákkal 
azon idők naiv „zeneértői.M

Még csak tizenöt évvel ezelőtt kizárólag 
barna zenészeink szabadalmát képezte a kes
keny testű czimbalom zengő-bongó hangjával 
édes-busulásra fakasztani a vigadót.

Mu már kótába van szedve és biztos 
alakba, határozott ütembe varázsolva a régi, 
sokszor rendetlen Yad és még is oly andalí
tóan hízelgő és szenvedélyesen felvillanyozó 
magyar nóta. — Ma már nemcsak napbar- 
uitott kezek vezetik a czimbalom verőjét, 
bunem gyakran finom aristokratikus metszésű 
kezecskék is. — Ma már nem zajong e 
hangszer mint azelőtt, hogy a játszó nem 
értette meg saját já tékát; mert a hangfogó 
akár egy zongoránál, úgy fékezi a mámoritó 
hangokat. — Ma már nemcsak kurta kocs
mákban és kávéházakban járja a czimbalom, 
hanem a legelőkelőbb főúri salonok és az 
elsőrangú színházak nyílnak meg csábos 
hangjai előtt.

És midőn egy Liszt, egy Erkel, Huber, 
Állaga stb. foglalkoznak a czimbalommal és 
hordják szivükön jövőjét, mikor nemcsak ha
zánk, hanem a művelt külföld is mindjobban

gél történt. Estére elfeledte. Néhány év múl
va elveszti nejét, ki karjai között múlt ki. 
Eltemeti, s midőn másnap jelentik, hogy 
tálalva van, kérdezi, hogy neje készen van-e, 
s ha jelentették-e már neki.

Templomba megy. A küszöb előtt álló 
vak koldus mozdulatlanul tartja kalapját 
könyöradományért. A szórakozott rohamosan 
belenyúl, arczához viszi kezét, midőn a szen
telt víz csobogása helyett egyszerre áldást 
kérnek reá s tőle alamizsnát. Ijedten siet a 
templom derengő homályu mélyébe. A feszü
let előtt nehéz eséssel térdel le az imazsá
molyra, mely azon pillanatban fölfordul, nyög 
és fájdalmasan fölkiált, Uram Jézus segíts. 
Fölkel ö is estéből — melyről alig van tu
domása — ösztönszerüleg s bámulva lát egy 
kis emberi, ki otl térdelt s arezru borulva 
imádkozott, s kit imazsámolyuak nézett. 
Szégyenkezve vonul vissza s letérdel máshol. 
Ott hol üres, Mária mennybemenetele előtt 
s hol meggyőződik, hogy egy elfoglalatlan, 
s valódi imazsámolyra talált, imaköuyvet
vesz elő. Ü d v ö z  l é g y  stb.................
Papucs az — meghökkeuve látja, mit az 
A j t a t o s  ó r á k  helyett magával hozott. 
Még ki sem ér a templomból, midőn egy 
minisztráns utána fut s nevetve kérdi, nincs e 
nála az Excellenciás ur papucsa.

Minő kérdés. — A szórakozott mutatja 
neki a sajátját. Íme valamennyi nálam levő 
papucs. Mindamellett keresgél zsebeiben s 
azok egyikében megtalálja papucsát a püspök 
urnák, ki beteg s kit az imént látogatván 
míg, távozásakor földre esett keztyüje helyett 
auuuk egyik papucsát dugta zsebre. így egy 
kezlyüvel s egy papucscsal kénytelen haza 
térni.

Egy Ízben kocekujátékon elvesztette 
összes uála lévő pénzét. Folytatni akarván a 
játékot, hazutér, pénzt vesz magához s szék.

rényét ismét bezárja. Alig húzza ki a kulcsot, 
ugatást ball a szekrényből. Csodálkosással 
nyitja ki s nevetve látja, hogy kutyáját tusz
kolta be pénztartó szekrénykéje helyett. Visz- 
szatér a társasághoz. Szomjazik, hát inni 
kér. De im rajta a sor ép midőn nagy szom- 
ját akarja oltani. Egyik kezében dobásra 
készen a koczkácskákat tartalmazó szaru- 
serleg, a másikban a tele pohár. A követ
kező pillanatban leönti az asztalt s játszó
társait, felhajtja a szaru serleget s lenyeli a 
játékkoczkákat. Azt hitte megfordítva teszi.

Egy helyen, hol jól ismert és otthonos, 
az ágyra köp s kalapját botjával a tőidre 
dobja — egészen az ellenkezőt gondolváu 
cselekedni.

Sétacsolnakázás közben az óra utáu 
tudakozódik. Elkéri a zsebórát, melyet egy 
előzékeny húz elő zsebéből — hogy saját 
szemeivel győződjék meg s miután ez meg 
történt, a nélkül, hogy tudná mit cselekszik, 
a vízbe dobja az órát, mint egy fölösleges s 
alkalmatlan tárgyat.

Levélírásnál találjuk. Port hint az írásra 
s újra és ujru a tintába önti azt vissza. Két 
levelet irt. A czimeket szerencsésen megcse
rélte. A püspök a következő levelet kapja: 
El ne mulaszsza e levél vétele után egy kocs1 
szénát azonnal beküldeni. Kasznárja olvassa: 
Mély alázattal vettem Excellentiádnak ma 
gas akaratát, melylyel kegyeskedett, stb. Késő 
este harmadik levelet kell írnia. Midőn a 
borítékot beragasztva a czimet akarja írni, 
egyszerre végezni gondolván, eloltja gyertyáit 
s meglepetve látja (azaz hogy nem látja,) 
hogy nem lát semmit s alig érti, hogyan tá
madt hirtelen e vak sötétség.

Egy nap a inuzcum épület nagy lép- 
CBÓzetéu halad lefelé. Hirtelen egy felmenőt 
állít meg. Épen önt megyek keresni, szólítja 
meg. Kézen fogja, lcbalad vele, átvezeti az



megismeri kedves spoczialis hangszerünket: 
mily jö\őt jósolhat mik neki akkor ?

A czónbaloinnr.k Ázsia volt »zü!öhazájii, 
uniit az is bizonyít, hogy a czinilmloiuhoz 
hasónló hangszerek eredetét, régi kezdet lege 
alakjukban, primitív szerki/.elükben, nielybó 
később a mi cziinbalmuuk fejlődött, Azsii 
különféle népeinél, igy különösen Indiában éi 
Chinában még ma is használatban vannak.

A Vflenczei dogé palotának egyik leg
régibb festményén más, akkor dívott hang 
szerek mellett, egy a czimbalomhoz teljesen 
hasonló hangszer is látható.

A londoni „Brittisch muzeumu-ban 
nvolez szintén czimbalinunkhoz hasonló sok
kal kisebb, rendkívül művészi, keleti modor
ban, pazar díszítéssel készült és Indiából 
behozott régi hangszer látható ; inig a párisi 
Luseeuburg palota inuzemnában egy XIV. 
Lajos idejében szintén Indiából hozott ily 
régi hangszer van kiállítva.

A magyaroknál honosult meg és fejlő
dött ki e hangszer leginkább, sőt Mátyás 
király idejében még udvarképes is volt.

Mint Karpfner Frrencznek Münchenben 
megjelent „Egyetemes zenetörténet "-öböl ki- 
tüuik, egy YVillimen Tamás nevű az. időbeli 
velenczei követ Mátyás udvaráuál már elra
gadtatással nyilatkozott ezen hangszerről* 
melyet egy Márton mester nevű kitáivi tnö* 
vész kezelt. Azóta mindjobban terjedt, de a 
valódi polgárjogot, a nagyobb elterjedést és 
tökéletességet, mely által szalonképessé lett, 
mindössze néhány éve, hogy elérte.

Egy idegen hangzású névvel, de haza
fias magyar érzelmű szívvel biró derék iparos 
S c h u n d  a V. J. budapesti udvari haug- 
sz- rész volt az első, aki ez, addig elhanyagolt 
és a külföldön teljesen ismeretlen és akkor 
még Magyarországban is lenézett hangszerben 
felisnurte a benne rejlő erőt és szalonk pcs- 
séget.

ü  volt az első, a ki ujjitásaival és ja
vítása.val lassan-lassan a magasabb körök 
és u külföld előtt is kedveltté tette e h ing
szert.

Először a bécsi, azután a párizsi világ - 
tárlaton okozott javított pedál cziuibalmai- 
val feltűnést, majd Á l l a g a  G é z a  jeles 
zenei szaktekintélyünkkel szövetkezve, bár 
áldozatok árán, egy czimbalomiskolát adott 
ki, mely ma már több javított és bővített 
kiadást él t meg, melynek segítségével a czim- 
balom kezelését bárki is könnyen elsajátít
hatja, mely körülmény a czimbulom terjedé
sét úgy hazánkban, mini a küllő dön is 
lényegesen előmozdította.

udvaron, kerten, fölhaladnak egy más lép- 
csőd, meghurczolja DéliáDy térim u keresztül, 
majd hirtelen visszafordul, őt is megfordít
ja karjánál fogva, ugyauazou uion visszave
zeti, végre néma gesztálásai után rtá  tekint 
a kiváncsi idegenre, csodálkozik, uincs neki 
semmi mondani valója, elbocsájtja kezét s a 
faképnél hagyja.

Sokszor kérdést intéz valakihez s már 
jó messze jár, mikor feleletet akarnak ne
ki adni.

Sietős útja van. Sebes mentében egy 
beteg állapota télül kérdezősködik. 11a jobban 
van sajnálja, ha rosszul van örömének a.l 
kifejezést.

Egy elkezdett történetet elfelejt bevé
gezni s midőn a hallgatóság a befejezési 
\árja, önmagában nevet, uionologizál, felel 
sajat gondolatára, fogai között eueket dudol, 
fütyül, hátraveti magát Bzékébeu, unatkozik 
s egy impozáns hangmenetü asiiasban tör 
ki. — Egyedül kep/.uli magát.

Ebédre van híva. Lassankint észrevenni, 
hogy mintegy varázsütésre u mellette vagy 
körülötte ülök evőeszközei elírnun k s az ö 
tányérja körül egész halmaza van késekuek, 
villák, kanalak- s keuyérdurubokuuk.

Ivorülhordozzák a levest. A nagy, leves- 
ui< rb kanalat a tálba meríti, mujd szájához 
emeli s alig fogbalja meg, miként torténlie- 
lel a/, hogy ingét s ruháját clboiiiotta a ké
tes színű nedűvel. Majd az egész étkezés 
id'-je alatt elfelejt inni. Végre eszébe jut. 
De most látja, hogy pohara tele van öntve. 
Hova férjen tehát az ásványvíz, melylyel 
borát inni szokta. A fölösleget habozás né • 
kiil szomszédjának nyakába zúdítja, a meg
utal adtat pedig kidvc szerint preparálva 
pyugoötau kiüríti h ueui érti, mit lehet azon, 
hogy ó azt a mivel többet öntöttek neki a 
földre öntötte — olyan hangos hahóiával 
ÜVWtUh

Ma már nem csak hazánkban van kevés 
főúri hzii’ou, ahol a pedál czimbalom hiányoz
nék ; do Ausztriában is nagyon el van ter- 
j> elv . só* Schunda már Angliába, Frunczia- 
országba, Orosz-, Olasz , Spanyol- és Török
országba, sőt Amerikába is szállított számos 
ily pedál czimbalmot.

Ha magyar ulcza 2(1. sz. alatti üzletébe 
nyitunk, alig tudunk mozogni a sok elkészült 
és szállításra váró cziiubnlomtól és egyébb 
fúvó, vonó és verő hangszerektől. — Nagy 
tágas műhelyében egy egész gárda munkás 
dolgozik, de még több is elkelne, ha nálunk 
e szakmabeli elég ügyes munkás találkoznék, 
mert alig győzi a különféle hangszerekre, de 
kii önösen a ezimbnlomra érkező megrendelé
seket oflectuá!ni.

Ma a pedál czimbalom már oly tökéletes, 
hogy aiig van rajta mit javítani és bizton hisz* 
szűk, hogy a májusban megnyitandó orsz. 
kiállítás után, melyen Schunda bizonyára 
méltán lesz képviselve és melyeu mint érte
sülünk ismét egy kitűnő ujjitást fog bemu- 
latni, úgy nálunk, mint a külföldön még 
jobb n fig erjedni és Inssan-lassan el fogja 
foglalni a többi nagyzenekari és zenekőlté- 
szeti hangszerek közt az őt méltán megillető 
helyet.

Orphens.

Hirdetmény.
Baja város kapitányi hivatala ré

széről közhírré tétetik, — m iszerint 
a nagymélt. m. kir. Igazságügy minis- 
te riu m , Aszódon (Pest-Pilis-Solt és 
Kiskun megye területén) egy 80— 90 
fiú szám ára berendezett javitó-intézetet 
létesített, — melynek czélja a kebelébe 
fogadott erkölcsi romlásnak indult ifjú 
egyéneket vallásosságban és polgári 
erkölcsökben nevelni, elemi oktatásban 
részesíteni és őket a komoly m unkás
sághoz és illedelmes magaviselethez 
szoktatni, szóval hasznos polgárokká 
nevelni.

Ezen intézetbe a budapesti ítélő 
tábla területéről befogadtatnak :

1-ször oly ifjú egyének, a kikre 
az 1878 évi V. t. 42. 84-ik. vagy 
85-ik §-a, vagy pedig az 1879. évi 
XL. t. ez. 19. 05. és 66. §-ai nyernek 
alkalm azást;

2. gyámhatósági ajánlat alapján 
oly az erkölcsi romlásnak indult va
gyontalan és életkoruk 18-ik évét 
még túl nem haladott korú egyének, 
a kiknek szülei elhaltak, vagy hosszabb

A véletlcu összehozza egy fiatal özvegy 
nővel, kivel a meghalt férjről beszél. Meg
kérdezi mikor, hogyan, s oiinö halállal múlt 
ki. A szerencsétlen nőnek ez emlékek meg
újítják fájdalmait — könyei megerednek, 
sir, jajveszékel. A szórakozott előbb bámul, 
azutáu e kérdéssel: csak ez az egy férje volt 
— távozott.

Otthon van. Egyik szolgája nevét kia
bálja, dühös lármában tör ki s szitkokkal 
halmozza el, mert nem látja megérkezni. Hol 
lehetV Mit csinál? Mi lett belőle V Meg ne 
jelenjen többé előttem ; ez órától kezdve 
elűzöm őt. A szolga in ígérkezik. Büszkén 
s méreggel telve kérdőre vonja, hogy liouuuu 
jön. A i-zolga alázattal leleli, hogy onnan, a 
hova ót küldötte a megbízatásáról hiveu szá
mot ad.

Gyakran olyanunk kell őt veuui, a mi
ijén cgyáltalabau nem. Butánuk, mert netu 
figyel s még inkább nem szol; bolondnak, 
mert azonkívül, bog) üumagávul beszél, torz- 
képeket vág, arczát tintorgatja, bizonyos ön
ken) télén lorángaiásokat visz véghez; gőgös, 
műveletlen embernek, meri a köszöntést vagy 
észre Bem veszi, vagy rád néz s nem viszo 
nozza azt: meggondolatlan, könyelmünek, 
mert a bukás gyulázatáról beszél egy azt 
szenvedett kereskedő család körében, kivég- z- 
tetésról egy olyannak, kinek az apja vagy 
nagyapjával történt.

Egy ízben utazásról tér haza. Megér
kezve saját szolgái kirabolják, a fogatról 
leszálltában egyik betömi száját, másik tor
kon ragadja, harmadik kezeit szorítja meg s 
erszényéi követeli. Átadja neki. Másnap el
meséli kalandját barátainak, kik megdöbbenve 
s élénken kérdezősködnek e körülményről. 
Vájjon kik lehettek? Iatnere egyel is a tel - 
tisek közül ? Végre megunja a sok faggatást 
s így szól: kérdezzétek embereimet, azok olt 
V0 luk.

szíi li.-id súg; veszt és bü n totóst szeli ved nek, 
vn<ry akik erkölcstelen életmódot foly
tató szülök vagy rokonok gondozása 
alatt állvtin, ezek által erkölcseikre 
nézve elhanyagoltainak:

3. a lehetőséghez képest befogad
tatnak akár az atyai hatalm at gyakor
lók, akár pedig más illetékes egyének 
vagy kormány hatóságilag engedélye
zett társulatok kérelmére oly életkorúk 
J 8-ik évét még túl nem haladott korú 
egyének is, a kiknek rósz erkölcsökre 
vaió hajlandósága a javító intézetbe 
való nevelést kívánatossá teszi.

Az első és második pontban em
lített ifjú egyének a javító intézetből! 
ingyenes neveltetésben részesülnek, a 
harm adik pontban em lítettekért azonban 
félévi előleges részletekben évi 120 frt 
ellátási dij fizetendő, mely díjösszeg az 
azt kérelmező teljes vagyontalanságá- 
mik beigazolása esetében különös figye
lemre méltó körülmények közölt kivéte
lesen felére vagyis évi 60 forintra 
szállíthatók le.

Fentebbi felsorolt m ásodik és har
madik pont alapján csak az esetben 
következik be a befogadás, ha az ennek 
kieszközlésére hivatott hatóság, egyén 
vagy társulat határozottan kijelenti , 
hogy a  befogadásra ajánlott ifjú egyént 
legalább is két évigaz intézetben hagyja, 
az elbocsátás időpontjának m eghatáro
zását pedig általában s feltétlenül az 
intézeti igazgatóság belátására bízza.

7 éven aluli gyerm ekek a javító 
intézetekbe egyáltalán nem fogadtatnak 
be, s ugyanott 20 évnél idősebbek 
vissza nem tartatnak. Nem fogadtatnak 
be továbbá siketek, némák vagy hülyék.

A befogadás valamely javító inté
zetbe igazságügyminiszteri engedély 
alapján következik be.

Ezen engedély a második pont 
esetében a  gyám hatóság, a harm adik 
pont esetében pedig a fizetést teljesítő 
egyén vagy társulat által eszközlendó ki.

Miről a város közönsége, tudomás 
és esetleg alkalmazkodás végett azzal 
értesittetik, hogy bővebb felvilágosítás 
ezen hivatalnál bárm ikor megszerezhető.

Baján, 1884. évi deczember 26-án.

Scheibncr Gyula ,
főkapitány.

Kimutatás
a „bajai dalegylet" bevétele és kiadásá

ról 1884 évi deczember hó végéig:
1. Pénzmaradvány 1884 szeptem

ber 30-án 5 frt 99 kr. 2. 1878. évben 
működni megszüut dal-egylettől átvett 
tőke 21 frt 5 kr. 3. Ennek kamatai 1 
frt 63 kr. 4. Elárusított 6 drb ócska 
lóczáért 2 frt. 5 Működő tagsági dijak
ból 30 fit. 6. 76 partolótagtól befolyt 
negyedévi dij 76 frt. 7. Pártoló tagdij 
a második évnegyedre 2 frt. 8. nsgos 
Latinovits Gábor, mint alapitótag 20 
frt, összesen 158 frt 67 kr. — 1. 
Meghívó szétkü déseért 1 frt. 2. Bádo
gos számla 4 frt 30 kr. 3 Kárpitos 
számla 7 fit. 4. Üveges szarnia 2 frt 
60 kr. 5. Asztalos számla humorokért 
27 fit. 6. Nyomdász számla 2 frt 50 
kr. 7. Könyvkereskedő számla 2 frt 14 
kr. 8. Lakatos számla egy lemez kály- 
liáért 6 frt. 9 Pokornyinak zongora 
hangolásért és javításért 5 frt. 10. K ar
mester fizetése 3 hóra 30 frt. 11. Szol
gának fizetése (régi) 15 fit. 12. Szol
gának fizetése 15 frt. 13. llázbér 3 és 
lél hóra 23 frt 33 kr. 14. Világításra 
2 frt 76 kr. 15. Fűtésre 3 ír t 15 kr.
16. Bajai lapokért a kihordókuak 2 frt.
17. Postaköltségek 80 kr. 18. Készpénz 
maradvány 9 frt 9 kr. összesen 158 frt 
67 kr. Baja, 1884. deczember lio 31. 
Borza Nándor , elnök ; Inotay Ábel, 
jegyző; Schönberger Lajos, pénztárnok; 
Wagner Ferencz, v. ta g ; Köbling Fe- 
rencz, v. tag ; lLpka Mihály, szertárnok.

Hirdetmény.
A baja-szabadkai szárnyvatut, e hó

8-án a közforgalomnak átadatván ezen 
naptól kezdve a levélposta részben, a 
kocsi posta p'dig egészen a vasút által 
fog közvotittetni. Óhajtandó tehát, hogy 
a t. levelező közönség összes leveleit 8 
óra 15 petezig feladja, mivel a 10

óráig fenn maradó idő a midőn a vasút 
indul a feladott anyag feldolgozására és 
elindítására fog fordittatni.

A Zom bor felé induló posta indul 
déli 12 órakor. E/en posta feladásának 
zárideje 11 óra, az azon túl 12 óráig 
feladott levélanyag, ha az indítási idő 
a felvételt esetleg megengedné délután 6 
ómkor lóg u Szabadka felé induló postá
val továbbutalni, mely posta azonban 
csakis levelek közvetítésére használta- 
tik fel.

A most említett egy fogatú posta, 
mely csak is leveleket és nem újságokat 
hoz Sábáduáról, ha az úti viszonyok 
engedik, délután lehetőleg 4 ólára Bajára 
érkezem!, a vasút pedig, mely hírlapokat, 
és kocsipostát szállir, a vasúti állomásra 
5 órakor érkezik, onnan a posta boltoza
ti k és- részben feldolgoztatik, azonban 
tekintve, hogy a feldolgozásra 5 negyed 
óra szii iségeltetik, télen át. már ki nem 
hordható, a fiók bérlők azonban, kiknek 
bérlete az össze? postai anyagra kiterjed, 
hírlapjaikat még az nap este a fiókjaikból 
átvehetik.

Baján, 1885. január hó 8 án.
A posta  hiv. főnöksége.

Különfélék.
— Szem élyi h ír . Jankovich Aurél fő

ispán ur több napi távoliét után körünkbe 
érkezett.

) (  NyilntKozut. A nBajau mull évi 
deczember 7 iki 411 ik sz mában Utolsó hajó" 
czim alatt tőlem egy átolvnsatlan trírc aczikk 
jelent meg, melynek tartalma cs irálya, mint 
utólagosan értrsilltem, n~ abban szereplő és 
általam nagy rab,csilit és kivúóm tiszteit jog
tudor urnát, mint ő Nagyságaiknál visszatet
szést keltett. Ennek következtében legszentebb 
kötelességemnek tat lom ezen nyilatkozatom 
által ő Nagyságaiktól uyy mint a jogtudor 
úrtól nyilvánosan bocsánatot kérni, s Őket 
legmélyebb tiszteletemről újólag is biztosítani. 
Budapest, 1884. deczember 30. Scheffer Soós 
Antal.

* Kinevezés. Jankovich Aurél főispán 
ur ö méltósága Szabadka város törvényható
ságánál elhalálozás folytán üresedésbe jött 
árvaszéki ülnöki állomásra az irodalom egyik 
kiváló fiatal tagját dr. Milkó Izidort, a szel
lemes lárczairót, n vezte ki. Ezen cselekmény 
ismét kiváló bizonyíték arra, hogy általánosan
tisztelt, óa szere.tvt.t. főispánunk kitüu.í, gon
dossággal, tapintattal gyakoroljajogait. Éljen I

— I)r. Ilaynald Lajos bibornok, mint 
a magyar Afrika-társaság elnöke az afrikai 
missiók czéljáraa brüsseli nemzetközi Afrika- 
társaságnak újabban 2000 frankot küldött.

* .Meghívás a „bajai polgári olvasó
egylet" állal 1885. január 24-én az „Arany 
Bárány" vendéglő termében rendezendő zárt
körű tánczvigaloinra. A tiszta jövedelem a 
könyvtár javara fordittatik. Belépti dij 80 kr. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s hír
lapikig njugtáztatnak. A kik netán meghívást 
nem kaptak, de ilyenre igényt tartanak, szí
veskedjenek ez iránt Frankenberger Ferencz 
úrhoz, a bálbizottság elnökéhez fordulni. Kez
dete 8 órakor. A polgári olvasó egylet.

<3 P árbaj. A lapok mint tényt közük, 
hogy, Miinntsich Lázár szabadkai polgármes
ter és Horváth Móricz országgyűlési képviselő 
között, igen szigorú feltételek mellett pisztoly 
párbaj volt. A lelek nem sérültek meg s állí
tólag kézfogás nélkül váltak el.

% Felhívás. A helybeli egyesült Casinó 
választmánya a feuállott „Uj Casinó- rész- 
véuyjegyeiuek beváltását elhatározván, íelhi- 
vatnuk ezen szelvény jegyek tulajdonosai, hogy 
mától számítandó 80 nap alatt a helybeli egye
sült Casinó pénztárnoka — l'iukovich Antal 
úrnál szelvényjegyeiket beváltsák, mert külün- 
ben.ugy tekintetnének, begy jogaikról az egye
sült Casinó javára lemondottuk. Baján, 1885. 
evt jauuarhó 8 án. A bajai egyesült Casinó el
nöksége.

T isztú jító  közgyűlést tartott e 
hó 4-én a polgárt olvasó-egylet, mikor a volt 
tisztikar egyhangúlag újból inegv.ilasztatott.

Meghívás. „A bajai önkéntes tflz- 
oltó-egyiet" ma, vasárnap, t. é. juuuárhó II. 
délután 3 órakor a városháza nagyiéi mében 
rendes közgyűlést tart, melyre u t. alapító, 
pártoló és mÜKodó tagokat tisztelettel meg
hívja Bajúu, 1885. jan. 6. az Elnökség.

b  ltablás. A baja bikityi vasúti 22. ór- 
ház lakója 4 fegyveres rabló által kifoszta- 
tott. A cseuüörség erélyesen nyomozza a 
tetteseket.

* A bajai dal-egylet — mint bennünket 
értesítenek — lolyóévi lebruárhó elején táncz- 
czal egybekötött dulestélyt rendez.

H írlap árverés. A bajai polgári ol
vasó-egyletnek 1885. év január hó 1-tÖl járó 
hírlapjai ma, vasárnap délutáni 4 órakor lóg
nak az egylet helyiségében elárvereztetm.

A bajai polg. lövész-társulat kert
jében különféle nemes gyümölcsfa eladatik. Az 
alma, körte és szilva-fajok 3ü krjával, a kajszi* 
baraczk, meggy és franczia (ószi) baraczk 40 
krjával darabja. Ezenkívül van még 200 drb 
bálvány-la. A venni szándékozók jelenkezze- 
uck Yida Dániel kertüizottsági tagnál



Rablás. Kubina Imre szabómester 
bajai lakos, vig mulatozásból uj ismerősével 
együtt menvén haza, útközben leültetett, s 
inig eszméletlenül hevert a földön, tarczája 
pénzzel együtt ellopatott. A gyanú Gyuráko- 
vics máskéut rácz Pistára esett, ki látta 
fizetés közben, hogy Kubina Imiénél pénz 
van, s ki Kubinát kisérte. Tettes a kapitány
ság által elfogatott.

— MiinkakOnyvck női munkások szá 
mára. A földmivelési és kereskedelmi minisz
térium elrendelte, hogy mindama nők, kik 
szakbavágó munkával, akár mint iparossegé
dek, akár mint gyári munkások foglalkoznak, 
munkakönyvckkel láttassanak el.

— „Jtilosa vagy a Jó nevelés g yü 
mölcse" czimü mü ti — lo. füzeteit vettük. 
Egy lüzet ára 12 kr. kapható özv. Seiler 
Henriknékönyvkere8kedésél)en Szombathelyen 
Ajánljuk a t. közönség pártfogásába.

Megyei hírek A z <> m b o r i  műkedve
lők által 1H84. évi decz. 29-én a zömben színház 
javára szinielőadásrendcztetett, mely minden tekintet
ben sikerült. — A zombori korcsolyázó-egylet 1885. é. 
jan. hó 21-én a polgári kaszinó helyiségében társas 
vacsorát rendez. S z a b a d k á n  a 29-iki köz
gyűlésen főgynmasiumi tanárrá Kuluncsics Pál ino- 
nostorszegi káplán választatott meg 47 szóval; Varga 
Mátyás 45, Jeszenovics Félix .'(9, Latky József 8, 
Gyenes József 2 szavazatot kapott. — A szabadkai 
kir. törvényszékhez Márton litván ugyauott&ui al
jegyző jegyzővé, és Schworcr Fábián joggyakornokká 
lett kinevezve. — Az ú j v i d é k i  kir. törvényszék 
ügyforgalma 1881-ben a köve tkeiő volt: polgári 
ügy (>373, bűnvádi ügy 2959, fegyelmi ügy 1 9, telek
könyvi ügy 7032. — Újvidéken Scbredl Kaimond 
vár. állatorvos decz. 29-én, élte 39. évében elhunyt. 
Héke poraira I — P a u c B O v a  város törvényható
sága legutóbb tartott rdk. közgyűlésén f. é. febru
ár 10 napjára tűzte ki a vár. tisztujitást. A p a t i n- 
l i au az ismétlő iskola vezetésé vei megbízott négy 
tanító, Puck litván ottani plébánostól négy öl fát 
kapott ajándékba. — Apaiinban üresedésbe jött 
körjegyzői állomásra február hó 13-ig pályázat van 
hirdetve. Felső-Szt.-Ivánon Tóth Máitonué paraszt
asszony múlt évi decz. 22-én felakasztotta migát 
Férjével rossz viszonyban élt.

Csarnok.
Az, 1 8 8 4 -lk  év  h a lo t tu l .

A múlt év halottal közül e lsü sorban 
kell felemliteuüuk Mária Auna királynét, V. 
Ferdinand koronás királyunk hitvesét. Szü
letett 1803. szept. 19-én s elhunyt a múlt 
év május 4 éu. Leánya volt I Viktor Immá
nuel szárd királynak s férjével, Ferdinand 
királylyal, kit Óévvel élt túl, 1831. febr 27- 
én kelt össze.

Az európai uralkodó hazak vesztességei 
voltak: Albany herczeg, Victória angol 
királyuö fia , Lipót szász-koburgi herczeg 
Sándor orániai herczeg németalföldi trónörö
kös, hesszeni Fülöp tartományi gróf. Vilmos 
brauuschveigi herczeg.

Hazánkat a legnagyobb veszteség Ló- 
nyay Menyhért gróf elhunyta által sújtotta. 
Közéíetüuk e jelese, aki előbb mint pénz
ügyminiszter és később m ut miniszterelnök 
folyt be hazánk történelmébe, aczélos ereje, 
kiváló képzettsége, lörhetlcn szorgalma s 
tehetsége által maradandó emléket hagyott 
hátra maga után. A veszteség annál súlyosabb 
volt, mert váratlanul jött. De a halál is ott 
érte utol, ahol életének legnagyobb részét 
töltötte, a közélet szolgálatában. Nemkülön
ben súlyos sebet ütött hazánk közéletén Czi- 
ráky János gróf, a magyar ó-konservativek 
egykori vezérének s m. kir. tárnokmesternek 
halála, akit különösen a kath. egyházi körök 
gyászoltak.

A magyar irodalom és művészet is 
fájdalommal sorolja a lefolyt évet rossz évei 
közé. Elköltözött közülünk Frankeukburg 
Adolf, e veteráu iró, akit Petőfivel való 
barátságu legjobban jellemez. Elctirói méltán 
számítják a magyar irodalom és különösen 
a magyar hírlapirodalom úttörői közé, mert 
valóban ő volt az, aki súlyos viszonyok közt 
is fényesen oldotta meg leiadatát. Elhunyt 
továbbá l'ompéry János, a tinóm ízlésű és 
tollú iró, a Pesti Naplónak egykori derék 
szerkesztője, sokak nagy gyászára s kárára 
az irodalomnak. Fel kell említenünk itt Hor
váth Czirillt, a széplelkü filozófot, aki hosszú 
félszázad alatt számos becses tudományos 
munkával gazdagította irodalmunkat. Elhuny
tak még: Veress Sándor, az emigráczió jeles 
történetírója a távol Bukarestben, Táncsics 
Mihály, az agg világtalan iró, aki a szabad- 
ságharcz egyik legjelentékenyebb momen
tumának tényezője volt, Lugosy József akad. 
tag s debreczeni tanár, Feszi Frigyes a vigadó 
építője.

Vandrák András akad. tag, Czilchert 
Róbert gazdasági iró, Oötl Henrik, brassói 
hírlapíró, Scyler Károly és Hölz Ferencz 
zeneszerzők, Munkácsy Gyula színész. Itt 
kell megemlékeznünk Kvassay Kdénú szül. 
Kun Melanie, ifjan elhunyt s nagytehetségü 
Írónőnkről is. Elhaltak még: Ujlalussiué Sáska

Teréz és Néb Mária, az u'törő színésznők 
gárdájának talán utolsó tagjai. Leviczki Béláné 
s/ül. Szép Mariska színésznő stb.

Hazánk államférfiai és mostani s volt 
képviselői közül elköltöztek: Prónai József 
belügyminiszteri államtitkár, e nagy tehetségű 
s műveltségű államférfi, Wilchter Frigyes 
szebeni főispán, Iiáth Imre, a nagyreményű 
fiatul diplomata, a messze Teheránban, Ugrón 
Lázár volt felső fehérmegyei főispán, Paczo- 
lay János ipolysági képviselő, Tön k Sándor, 
László Imre, Ányos István, Hegedűs László, 

Gidófalvi Albert, Missits János, (Jalgóczy 
Sándor, Bcrzenczay László, Gyengő László, 
Jordán István, Balogh János, Uray Miklós, 
Fónagy László, Miske Imre báró, Gozman 
János stb.

Közgazdaság.
T a n iic so s -c  g a b o n a  iitú ii g a b o n á t  

t e r m e l n i ?
(Folytatás 6b vége)

II. Lawes és Gilbert kísérletei 
tehát világosan mulatják, hogy megfe
lelő trágyázás mellett búza és arpa 
számos éven keresztül következtethető 
egymásután , anélkül, hogy a termés 
átlaga csökkennék; a folytonos búza-, 
illetőleg árpatcrmelésnek — technikai 
tekintetben ■— semmi akadály nem áll 
uijában ; csak az a kérdés, hogy nagy
ban alkalmazva, haszonnal já ina-e? 
Ezen kérdés is meg lett o'dva, bizonyos 
Prout nevű angol gazda által , ki 
Sawbridgi worth nevű 180 hektár (312 
hold) kiterjedésű birtokán 16 éven ke
resztül szántóföldjének 6/7 azaz hatheted 
részét gabonatermelésre, fordította, összes 
szem- és szalmatcrméseit eladta, csak 
mesterséges ti ágya nemek kel — csontliszt, 
guanó és chilisalétrommal trágyázott és 
gőzzel szán to tt; a termelési költség ki
te tt hectáronkéut — 16 évi átlagot véve 
— 207 forintot, miből a trágyázásra 
50 60 forint esett, mely összegben a
vállalatba fektetett alap- és üzleti tőke 
kamatjai is benfoglalvák ; az átlagos 
nyers jövedelem, mely ez évek haladtával 
fokozódott, 240 forintra rúg o tt, úgy 
hogy a tiszta jövedelem — vállalati 
nyereség — 16 évi átlagnál hektáronként 
33 forintra (holdauként 19 forint) rúgott, 
sőt az utolsó 5 évben 1874— 78-ig, 
melyekre több rossz termés és csekély 
gabonaárak esnek, felszállott a tiszta 
jövedelem 45 forintra hektáronként

Ezeu és hasonló kísérletek féuyes 
eredményei magukra vonták a gazdák 
figyelmét, úgy hogy az angol kir. gazd. 
egyesület is kényszerült ezen kérdést 
magáévá teuui, az eddigi kísérletek t. 
i. csak nehéz agyagos talajon ejtetvén 
meg, felületűit azon kérdés, vájjon 
könnyű talajon alkalmazható-e a foly
tonos gabonatermelés ama rendszere ?

Em lített egyesület megbízása foly
tán a bedfordi herczeg Woburn nevű 
birtokán, mely homokos talajjal b ir, 
folytatta ama kísérleteket és itt is a 
legjobb sikerrel, úgy hogy kétséget nem 
szenved, hogy a folytonos gabonaterme
lés kicsiben mint nagyban és könnyű 
mint laza talajnál haszonnal űzhető. 
Azonbau el ne feledjük, hogy ezen reud- 
szet sikere és állandósága következő két 
feltételhez van kötve.

1. hogy megfelelő trágyázás által 
a talajból kivett növényi tápszerek tö
kéletes pótlásáról kell gondoskodnunk, 
mi ha istállói trágyával lehetséges nem 
volna, mesterséges trágyákkal kell, hogy 
történjék.

2. Hogy gondos talajiuivelés által 
a folytonos gabonatermelés hátrányos be
folyását. a talajra kell ellensúlyoznunk.

Hol ezen két feltételnek e jeget 
tenni nem lehet, ott folytonos gabona
termelésről ne is álmodjuuk, ha tala
junkat kizsarolni és physikailag tönkre 
tenni nem akarjuk és minthogy nálunk 
úgy a talajinivelés, mint. a trágyázás, 
általán véve, még nagyon elhnnyngol- 
vák, mesterséges trágyák alkalmazása 
pedig épen csak a legritkább esetekben 
fordul elő, bár bizonyos mesterséges trá
gyák (csontliszt, csont-liszt-superphospliat) 
könnyen olcsó áron volnának beszerez
hetők, ennélfogva az intensiv gabona
termelés feltételei hiányozván, legjobb 
egyelőre csak a váltórendszer mellett 
maradnunk ; azonban mivel, mint a fenti 
kísérletekből világosan kitűnik, gabona

gabona után is haszonnal termelhető, a 
váltórendszer keretén belől nem lesz 
hiba, ha gabonafélék többször egymás után 
következnek, még azon esetben sem, ha 
búza búzát követi, csak a jó mun
káiéi, a m< gfelelő trágyázásról meg ue 
feledkezzünk.

ügy látszik tehát, hogy azon álta
lánosan elterjedt nézet, miszerint a 
gabonafélék magukkal össze nem fér
nének és ennek folytán egymásután ter
melve nem sikerülnének (mint ez bizo
nyos más növényeknél nevezetesen a 
1< n, borsó, lóher és Lawes kísérletei 
szerint a zabnál is, eddigelé ki nem 
deiitett okokból, az «set) legalább a 
búza és árpánál, hazánk ezen legfontosabb 
terményeinél, nem bizonyult helyesnek 
és hogy ezek, bizonyos feltételek mellett, 
ép úgy mint a tengeri, kender, repeze 
és más növények, számos éveken ke
resztül ugyan azon területen egymás 
után haszonnal termelhetők és a szá
mitó, öntudatosan cselekvő és a cliab- 
lonszerüség bilincseiből kivetkőzött gazda 
okszerűen fog cselekedni, ha a tudományos 
kutatás eme vívmányait saját érdekéb n 
érvényre emelni fogja.

T. F.

Gyümölcsfa magcsemeték (vadon- 
c/.ok) kiosztása.

A nagy méltóságú földmivelés, ipar
és kereskedelemügyi ministerium követ
kező körrendeletére e helyen is felhívom az 
érdeklőitek figyelmét.

A földmivelés-, ipar- és kereikedelem- 
ügyi m, kir. minisztérium a f. 1885. 
év tavaszán mintegy 12000 darab gyü
mölcsfa-magcsemetét fog díjtalanul ki
osztani o'y községi faiskolák számára, 
melyeknél a — magvetés nem sikerülte, 
vagy más elfogadható oknál fogva — 
nemesítendő alanyoknál hiány mutat
kozik.

A kiosztásra kerülő vadcsemeték 
mintegy felerészben vadalma, felerészben 
pedig vadkörte, cseresznye, szilva, saj 
meggy, keserű mandola, kajszin baraczk 
8 törpebirs csemetékből állanak.

A kellőleg fölszerelt s a földmive
lés-, ipar és kereskedelemügyi miniszté
riumhoz intézett folyamodványok — 50 
kros bélyeggel ellátva — megyéokint 
az illető megye közgazdasági előadójához 
legkésőbb február hó 16-ig benyúj
tandók.

Magánosok — kik faiskoláikra nézve 
az említett adatokat igazolni képesek 
— magcsemetékért szintén folyamod
hatnak.

Ez utóbbiak kérvényei hasonlókép 
az említett határidőig a közgazdasági 
előadó utján lesznek benyújtandók.

Rácz Vilmos,
közgazdasági előadó.

Üzleti tudósítás.
Baián, 1884 deczember 31.

Búza u j................................... 7.—
Zab ..........................................5.85
Á r p a ..........................................5.G5
R o z s ..........................................6.40
Kukoricza u j .........................  4.40
Köles . . . . . . . .  5.30
Bab u j ..........................................8.20
Az árak 100 kilogr. után.

Heti naptár.
( J A N U Á R  h ó  31 n a p.)

112] Hétfő 
i13 Kedd 
14 Szerda 
;15; Csütörtök 
Ifi Péntek 
17' .Szombat 
18 Vasárnap

Tacian
Vidor
liódog
Pál rom.
Mareel
Antal
Jézus 8Z. név*

I lloldvdltozds ! 
j TJjliold : 
16-án 4. ó. 62 

; pk. reggel ' 
eső. hó észak
nyugati szél j 

mellett

menetrend

B a já ró l S z a b a d k á ig .
Hajáról indul
Uikity-Borsód „
Háes-Almás „
Csikeria ,
Szabadkára érkezik

Hudapestre
Szegedre
Gombosra

d. e. 10 órakor.
10 « 45 pk
11 x 30 „
11 x f»8 ,

déli 12 x 32 „
esti 8 x 10 X
d. u. 4 ,  30 „
esti 7 X 11 X

Hirdetmény.
Baján a Rókus szomszédságában le

vő három

h a z a i n
a hozzájok tartozó udvarokkal, kertekkel 
és melléképületekkel együtt s/.abad köz
ből e l  a (1 ó. Ugyanott egy varró
gép is eladó. Értekezhetni a tulaj
donos

itádi Mihálynénál. 

Hirdetmény.
Alulírott tisztelettel ajánlja a nagy

érdemű közönségnek itthelyben, ka- 
szárnya-uteza, 7. sz. a. Schinuer- 
féle házban lévő

k o s á r -  éa k o c s i - k a s k ö t ö
üzletét, hol is minden e szakba vágó 
munkák a lehető legjutányosabb árak 
mellett készíttetnek.

Tisztelettel

KRÍM MÁTYÁS.

— A magyar gentry lapja a „Szem
le .“ A „Szemle" meginditásr.kor kijelentet
tük, hogy kizárólag a legelőkelőbb úri osz
tály szárnál a szerkesztjük lapunkat oly czélból, 
hogy a magyar nemességnek a gentrynek 
érdekeit támogassuk első Borban. Reméljük, 
hogy a magyar gentrynek minden tagja uiél- 
tányo'ja és előmozdítja törekvésünket.

Társadalmi és irodalmi közleményeink 
érdekességét azzal növeljük, hogy mindeme, 
valamint sport közleményeinket is a legelőke
lőbb osztályok tagjainak tollából adjuk. Gaz
dasági rovatunkban pedig vállalat-terveket, 
eszméket és hasznos apróbb ismertetéseket 
adunk.

Általános szemle és Növilág rovatunk
ban csakis időszerű és érdekes eseményeket 
közlünk. Ezeken kivül a Szemle minden szá
ma szép képeket hoz.

A Szemle a nemzeti önállóság, az ősi 
erkölcsök, a hazafiúi erények előmozdításának 
hirdetője kíván lenni. E czélok elérhetésé
nek előmozdítását az igen tisztelt olvasók in
telligensebb részéről várjuk. Reméljük, hogy 
a hazafiasán gondolkodó előkelőbb közönség e 
törekvésünket támogatni fogja, különösen ma, 
midőn annyira utalva vagyunk az összetar
tásra.

A főrendiház reform kérdésében mi pen
dítettük meg először ama népszerű eszmét, 
hogy a megyebeli magyar nemesség válasz- 
szón a főrendiházba egy-egy követet élet
fogytiglan , kik mint ilyen főrendi tagok 
képviseljék a magyar gentryt a felsőháziján.

Eddig írtak a Szemlébe :
Balázs Sándor, Bárczay N, Barcsai János, 

Beniczky Gy. gr. Bethlen N, Buda Adám, 
Chernél István, főt. Dvorzsák János, gr. Esz- 
terházy Pál, dr. Farkas Mihály, Hanvay 
Zoltán, Ivállay A, báró Kemény Béla, dr. 
Koroda Pál, Lakatos Károly, gr. Majláth 
K, gr. Migazzy Vilmos, Majthényi László, 
Mikszáth Kálmán, báró Nyáry Gyula, Orczy 
Gyula, Porzsolt Kálmán, Dr. Prém József, 
Reviczky Gyula, Szentiványi E, L. i. gr. 
Tdeky Sándor, Vajda János, ifj. báró Vay 
Miklós, gr. Vay A., ilj. gr. Zay Miklós stb.

A Szemle negyed évre: 2 írt 50 kr, félévre
5 frt.

A szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda
pest Lövész-utcza 5.

Gr. Zichy Imre gr. Kreith Béla
szerkesztő-kiadók.

Felelős szerkesztő:

0 S E R II A F li R li N C.
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