
7-ik szám. Baja, 1885. febrnárhó 15. Xll-ik évfolyam.
E lőfizetési érák

Egész évre . . . 5 frt — kr.
Fél „ . . . 2 frt 50 kr.
Negyed „ . . . 1 frt 25 kr.
Tanítóknak egy évre 3 frt — kr.

H irdetések
a legjutnnyosabbnn számíttatnak.

Megjclen minden vasárnap. E g y e s  s z á m á r a 8 k r.

S z e rk e s z tő sé g
hova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők:
R o e h u h-u I t t a  42. a z  * ni.

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

Kéziratok nem adatnak vissza.

A szédelgés korszakában.
(Folytatás és vége))

Eddig monarchiánkban Becs volt 
fészke egytdiil az ily iizelmekuek, de mi
vel a német prakticusabb a hiszékeny 
magyarnál, s mivel leginkább magyar 
emberek mentek lépre a bécsi poi téká
val, — közelebb jöttek ezek az atyafiak, 
hogy még jobban szivattyúzhassák zse
beinket. Most már ez nálunk is im port; 
felütötte fejét nemcsak Budapesten, de 
több nagyobb vidéki vátosban is. Ez 
üzelmek ellen a magyar sajtónak köte
lessége fölszólalni, annyival is inkább, 
mivel majd minden léprement ember leg
inkább azt az újságot okolja, melyben a 
hirdetés megjelent.

Nagyon jó és helyes dolog, hogy 
valaki, kinek eladó jó áruja vau, hírlapi 
hirdetés utján annak nagyobb elterjedést, 
s magának gyors, pontos es becsületes 
kiszolgálás által szélesebb körben ismert 
jó nevet és vevő közönséget szerezzen ; 
de az már csaknem tűrhetetlen, a mit a 
folyton szaporodó csalók visznek véghez. 
„Csak egyszer száz esztendőben“ , „Ha
láleset miatt*, „Helyszűke m iatt" stb. 
feltünóséget kereső czimek s még családi 
viszonyokat is nyilvánosság elé tálaló 
hamis ürügy alatt fosztogatják zsebeinket. 
Ezek ellen kelünk mi most ki, s felhív
juk rá a sajtó figyelmét. I tt az ideje 
gátat vetni a zsebtolvajlással egyenraugu 
szédelgésnek ; ne várjuk azt, hogy még 
jobban impregnálja ez a miasma a le
vegőt, mert annál nehezebb lesz kiirtani.

De ne csak reá mutassunk a baj- 
ta, hanem orvosságot is ajánljunk. Ké
szünkről azt hiszszük, hogy társadalmi 
utón igen könnyű lenne egy kis jóakarattal 
ezeket a jó urakat lehetetlenné tenni ; 
csak nyújtson segédkezet egymásnak e 
tekintetben a közönség, a kereskedői 
osztály és a sajtó. A közönség ne higyjen 
semmi nugy hangú hirdetésuek, mely po
tom áron ajánl valam it; s ha szüksége 
van oly czikkre, mit csak is máshol kap-

Az én postám.
Ablakomra szállott 
Kgy ráador madárka,
De mag se pihent még 
Már is tova szállá.

Kedves kis vendégem!
Hova sietsz, merre? . . .
Szállj le az alföldre,
Szép szülőföldemről

Keresd fel a hazát,
A melyben íz Illettem
S jó anyám angyalként 
Örkódék felettem.

Szállj az ablakára 
S mondd el izeuctem:
„Most is - - mindörökké 
Érte dobog szivem 1“ . . .

Morvái/ Imre.

tíám osi ur mátkáját árulja.
-  ltajz -

Irta ; TOLNAI LAJOS.
(Folyt, és vége.)

Ivott, hogy nekem időt engedjen bátor 
nyilatkozatokra.

— Zsuzsika igen derék leány.
— Meghiszem; tovább.
— Szerény, szorgalmas.
— Meghiszem; tovább.
— Igen házias.
— Tovább, tovább, sürgetett.

hat, forduljon jó hitelű magyar kereske
dőhöz. Továbbá maga a tekintélyes 
kereskedői osztály indítson saját körében 
a saját érdekében harezot az insolid szi
polyok ellen, úgy a kereskedelmi és 
iparkamarákban, mint a nemes verseny 
által a közönség között s lökje ki ma
gából e nagyon is élelmes konkolyt. — 
Végül pedig a sajtó, — mely minden 
jó ügynek szívesen nyit tért, — osto. 
rozza e visszaéléseket szünes-szüuetleuül- 
s ha — a mi elkerülhetetlen — (mm 
tudva) közöl is szédelgő alapra fektetett 
h irde tést: a legelső alkalommal rántsa 
le a bple t róla és óva figyelmeztesse 
olvasóit ; s tegye meg azt, hogy az á l
tala ismert, valamint tekintélyes keres* 
kedőkböl e czélra társult szavahihető 
egyének által szédelgőnek ismert s a 
tisztességes szolid kereskedői névre nem 
érdemes „Geld für alles — Alles 
für Qe.d"-fé!e jeligéjű humbugmacherek- 
nek neveit — épen úgy mint egy időben 
a fővárosi és vidéki uzsorás ember szi
polyok neveit — állítsa a nyilvánosság 
előtt pelengérre, hogy uévleg legyen 
szerencséje ismerhetni mindenkinek azo
kat, kik a köunyenhivő becsületes magyar 
ember zsebére speculáiuak, s kiktől min
denkinek óvakodni kell.

A „bajai kölcsönös segélyed ágylet'1 igazgató- 
sárii ás felüqqelÖ bizottsáqi

J  E  L  E  N  T  É  S  E
az 188Ö. évi február hó 22-án tartandó rendes 

évi közgyűléshez.
Tisztelt küzgy ü lé s !

Midőn a múlt 1884. évi üzlet 
eredm ényéről je lentésünket —  a ke- 
reskedelm i törvények és alapszabá
lyaink értelmében — ezúttal önök elébe 
adjuk, azon rem énynek adunk kifejezést, 
m iszerint az elért eredm ényt — a 
kereskedelmi pangás mellett — minden 
egyes részvényes elégségesnek és ked
vezőnek tekinti.

— Sokat hasonlít boldogult uödre.
— Ali, dehogy. Mit gondolsz? Milyen 

volt az én nőin V Egy szegény elszáradt, örökké 
beteg teremtés, hogy sohasem fogytunk a 
doktorból meg a patikából. Első gyermekeim 
a rósz tej miatt mind elhaltak. Ez leány, 
erős, hatalmas, vállas, de milyen . . .

És mutatta a tenyereivel, melyeket úgy 
mozgatott, mintha azokbau egy-egy fontos 
alma volna.

— Bizony édes barátom, Zsuzsika pom
pás leáuy.

— Igen, — szép leáuy is.
(Ezzel a dicsérettel tartoztam.)
— Úgy-é V Látom érdeklődői Zsuzsika 

iránt. Vettük észre. Hej, bej, te kópé 1 Előt
tem egészen kitúrkudd a szivedet, én legjobb 
barátod vagyok. Es sógorom is igen nagyra 
becsül.

Körülnézett Pál.
Ez a mostam lakásod tökéletesen alkal

mas egy kis család számára. Jde bátran hoz
hatsz feleséget.

— Nem nősülhetek, fölötte beteges 
vagyok.

— Hogyan V Akkor meg épen a házas
ság szükséges. Mértékletes élet, gondos ápo
lás, te, hisz épen . . .

— Nem, uem Pál. Nem nősülök.
(Ól), az én szeretett mátkám már

megvolt.)
— No pedig nem tennéd rosszul. Jó, 

társulás, . . . hm I
Bár mennyire törekedtünk is fontai - 

tani a s t i u i n i e t ;  biz az leszállón. De Pál 
barátom nem azaz ember volt, kinek ne

Az 1879. évben alakult és az
1884. év végével kilépő társulat zár
számlái, a múlt évi közgyűlés által 
kiküldött számvizsgáló-bizottság által 
m egvizsgáltattak; azok helyesnek talál
tattak.

Ezen évi társulat eredm énye egy 
teljesen befizetett törzsbetét a követ
kező :
1. Alapítási d i j . . . 2 frt — kr
2. Egy teljesen befize

tett törzsbetét . . 150 frt — kr
Kamat osztalék 0 év 

és 2 hóra . . .  37 frt 70 kr

összesen : 195 frt 70 kr 
mely összeg 1885. márczius 1-től a 
délelőtti órákban, a jogosított által 
egyleti pénztárunknál felvehető.

M érlegünknek a tartalék alap ki
tüntetésére vonatkozó tételei szerint
1883-ik évvé

gével. . . , 4888 frt 15 kr volt
mely 1884. évben 687 frt — krral

szaporodott, összesen 
tehát 1884. év vé
gével . . . 5575 frt 15 kr.

Uj társulatot 1885. év kezdetével újból 
alakítottunk s ez eddig 954 üzletrészt 
számlál, mely szám mennyiség újabban 
is igazolja üzletünk szilárdságát s 
azon rem ényt, mely intézetünk czéljával 
egybekapcsolva van.

Váltóüzletünk eddigi, ágában mint 
-ig; a lefolyt évben is. a szigorú 
b írálat mellett — az igények kielégítést 
nyertek, s kedvező eredm ényt kon
statálhatunk. m ert intézetünk sem ezen, 
sem egyébb üzletágban vesztességet 
nem szenvedett.

Ebbéli jelentésünket és mérlegünket 
elfogadni, jóváhagyni és az igazgató 
tanácsnak a felmentvényt megadni kér
vén, m aradunk tisztelettel

Baján, 1885. évi január hó
Az igazgatóság.

Tisztelt közgyűlés 1
Midőn a tisztelt közgyűlés előtt 

elfekvő és m ár az egyes részvényes 
tagoknak a  kereskedelmi törvények 
értelm ében megküldött mérleget a  tisztelt 
közgyűlés által jóváhagyatni javasoljuk, 
ugyanekkor nem m ulaszthatjuk el ki
jelenteni azt is, miszerint az egylet 
üzleti könyveit és értékeit, az év 
folyamában több alkalommal váratlanul 
megjelenve, átvizsgáltuk, azokat rend
ben s a kereskedelmi törvények által 
előirt kellékekkel megegyezőnek ta
láltuk.

Kérjük részünkre, úgy az igazga
tóság részére a  felmentvényt megadni.

Baján, 1884. deczember hó 31-én.
Teljes tisztelettel

Engl Gyula s. k. 
Szohner Rezső, s. k, 
Steckler Samu s. k.

felügyelők.

Baja város törvényhatásá
gának közgyűlése

1885. február 12.
Jankovich Aurél főispán úr d. u. 

V* 4 órakor, szívélyes szavakkal üdvö
zölvén a megjelent tagokat, az ülést meg- 
nyitottnak nyilvánította.

A napirend előtt felszóllal Kazal 
János biz. tag, kérdést intéz a polgár
mesterhez a csatoruaügybcu, egy éve 
körülbelül, úgymond, hogy a hatóság 
azos intézkedést tette, miszerint a régi 
Sűgovicza elzárt ágában megromlott viz 
fel frissítése kívánatosnak jeleztetett, kü
lönösen azért, mert a kolera járvány 
terjedésekor a várost ogész pusztítás 
fenyegeti. Volt is Baján a csatorua 
társaság jogtanácsosa, ki Ígérte, hogy 
számos egyébb hiányait is a csatornának 
javíttatni fogja. Elreudeltetett, hogy a 
minisztériumhoz is tétessék panasz emiatt, 
de a csatorna társaság máig sem te tt 
semmit, kérdi tette-e lépéseket a városi

lettek volna tapasztalatai. Sógor uráuál sokat 
szerzett.

— Te édeB György. Engedd meg, hogy 
ily bizodalmas vagyok.

— Kérlek, biztatim.
— Egy csiuos fiatal ember járogatott 

mostanában hozzád sürüeu. Yala is falusi 
lelkész.

— Igen.
— Fiatal ember . . .
— Fiatal ember.
— Nem iszik? Az arcza nem mutatja, 

s olyau szerény mugutartásu.
— Derék becsületes ember.

Azt is hallottam — e hisz voltakép 
az is leuue beszélgetésem főtárgya — hogy 
az u derék fiatal pap uosülui akar. lgeu 
helyes. És hogy iunét Pestről szeretne 
egy jó, szerény, munkái, egyszerű leányt. 
Becsülöm. Mert ugyanis barátom, az ember
nek arra is kell számítani, hogy ha isLu 
gyermekekkel áldja meg, hát itt Pesten 
legyenek jó összeköttetései. Karácsondyué 
édes örömmel uevel mindig uehány laiusi 
szegény rokont. Azok itt a legszebben embe
rekké lesznek. Te, édes György ezt anuak 
a lelkész barátodnak is elmondhatod bátor
sággal. Szavamat vissza uem veszem. Óh 
uem. Mi kár, hogy te betegeB vagy — ueked 
lett volna jó — hanem azért, gondolunk 
annak idején is valamint. Zsuzsikát ha el- 
komcndáluád anuak a fiatal lelkésznek — 
úgy e megteszed ? Ez a kis bor látod engeraet 
hogy éget. Piros bor, uem rósz bor — innen 
a kis Kicsoviestól való ?

— Onnan.

— Nem is gondoltam, hogy olyan 
egészséges bort lehessen kapni. Iszom, 
igyunk.

Ittunk.
És szoritgattuk egymás kezét barátságos

szeretettel.
Dicsértem Zsuzsika kisasszonyt, hogy

mily egészséges.
— Köztünk maradjon édes Györgyöm

— de Zsuzsi is köhög mint a testvére. 
Aztán nekem másforma az ideálom. Ne szólj
— a Burján Elek leánya.

(Burján egy szegény szabómester volt 
minden nagy és hasznos összeköttetések 
nélkül.)

— Ott a kígyó sarkon ? kérdém.
— Ott. Ágnes a kisebbik. Tudod?
Az mar igazán szép egy teremtés volt. 

Magas, deli, egészséges, üde barna szépség. 
Csupa élet.

— Eleget szenvedtem, kedvei Györ
gyöm, moit már élni akarok. De ezt a 
szereucsétleu Zsuzsikát férjhez kell aduuuk 
valakihez, mert különben . . .

Biztattam.
— Az a pap épen jó lesz.
Istenem, hogy mondjam meg, hogy az 

már megnősült.
— Nekem is, de az egész Karácsondy 

családnak nagy örömet szereznél, ha eltud- 
nók szegény leányt Irafikálui.

Végre is nyilatkoznom kellett.
— Barátom, Pál.
• -  Nob lelkem jó  Györgyöm . . .
— Az a lelkész már megbáz&sodott.



tanács, s ha igen, minő válasz ér
kezett.

Polgármester kijeleuti, hogy, habár 
a statútum szerint felelnie azonnal nem 
kellene, de az ügy fontosságánál fogva 
a kellő értesítést m< gadja. Kijeleuti, 
hogy a csatorna társaság kellő választ 
uern adott, nem elleuzi tehát, ha a 
s/akminiszterhez pauasz felterjesztés té
tetik, s azzal a tanács megbi/utik.

Kazal ezt tudotuá>ul veszi, de mert 
úgy látja, hogy sem a csatorna tár
saság, sem a kormány uem tesz ér
dekünkben semmit, míg ha áldozat kell, 
akkor a város igénybe vétetik, kijelenti, 
hogy szolgai módon nem kell kérvé
nyezni, hanem erősebb hangon.

Drescher kijeleuti, hogy a leltet - 
jesztés hangja mindig tisztesség szo
kott lenni, s az a töt vény hatóság mél tóságá 
val is egyező.

Dr. Iváuovits Pál kiemeli, hegy 
tekintettel am i, miszerint mindaz, mi 
Bajának büszkesége, szemefénye, a gym 
nasium, tanítóképző intézet, kereslted Imi 
iskola, vasút stb, mind a kői máiiyha- 
ló.iág támogatásával létesült, ezek iga
zolják, hogy felszóllalóuak niuc* igaza, 
ha a magyar kormány szükkeb.ősegét 
említi, azért legyen bárki, bárminő 
politikai pártállá-u, itt uem politikáról 
Jévé/i szó, igaz>ágosnak, illőnek nem 
tartja, ha a kormány ily kifejezésekkel 
illettetik.

Kiegerl János kérdést akar intézni 
a polgármesterhez, de mert indítvány 
telj'szthető csupán elő a szabályzatolt 
értelmében, a közgyűlés a napirendre 
tért.

1. Olvastatott a m. kir. belügyminisz
ter leirata, melyben tudatja, hogy a 
po.>ványosi telkek eladása iránt hozott 
közgyűlési határozatot meg uem erősíti, 
mert az eladási indítvány 30 napra 
kitűzve uem volt. Tudomásul vétetik, s 
a jövő havi közgyűlésre tűzetik ki.

2. Ilrescher polgármester előter
jeszti, miszerint a közmunka s közle
kedésügyi miniszter úr nem adott helyt 
a város azon kérvényének, hogy a vas
úira felajánlott összeg második részletét, 
vagyis 100 ezer foriutot 10 év alatt, 
20 ezer forintos részletekben, fizet
hesse.

Ezeu köiülmény okozza, hogy az
1885. évre készített költségelőirányzatot 
sem hagyta helyben a belügyminisztérium, 
indítványozza tehát, bizassék meg a vá
rosi tanács, hogy készítsen egy pénzügyi 
tervezetet, mi módon lehetne, újabb adóz
tatás nélkül a 100 ezer forintot, ezen 
évben lefizetni.

Szutroly Dipól biz. tag elismeréssel 
van a hatóság és a polgármester taka-

— Mikor? kérdé, mintha ez a szó meg
menthetné.

— Karácson szombatján.
— Mikor szegény nőmet temettem? 

No jó. Erről a találkozásról lelkem Györgyöm 
seukinek is egy szót se.

S bár szegény Pál minden vörös bort 
leszorított, mégis oly halaványan ment e l!

J>: jelenet után egy gazdatiszt, majd 
egy vasutista kezdett sűrűbben járni e édekre 
Pál barátomhoz.

Végre egy uj tanártársunk akadt
lépre.

ő  lett a kedvencz mindig és min
denütt, Pálnál, az igazgatónál és roko
naiknál.

Egyszer ez az ifjú ember betoppan hoz
zám mérgesen.

— Minek beszélte ön kolléga úr, hogy 
éu szeretem Zsuzsi kisasszonyt — Hámosi 
Pálnak.

— En barátom soha.
— De hát akkor . . mégis különös I 

képzelje, tegnap este egy nagy, nagy igazgatói 
disz és családi vacsora után —■ karon fog 
Pál ur, s kijelenti, hogy engem haza 
fog kiférni. Minek kísérne? mondám. Ne kí
sérjen.

— De elkísérem.
— Nem hagyom. De jött velem, és 

karon fogott mintha részeg lennék. Az 
Uicza s tkon inoudúin ; menjen vissza. Nem 
luent.

— D„ men eti. És lunjd ökölre mentünk 
tyfr-kw M tet uUDp a wrkuih tfz

rókobsága iránt, de mielőtt a 100 ezer 
forint kifizeté e iránt a módozatok meg- 
álltipiilatnának, tekintve, hogy ezen ügy 
igen nagy fontosságú, czélirányosnak 
tartaná, hu még egy felterjeszt és té
telűéit.

Jankovich Aurél főispán ur ö mél
tósága szintén S/utrély indítványa mel
lett nyilatkozik, készséggel ajánlja fel 
szolgálatát, a köz veti lésre, mi lelkes él- 
j nzé-sel fogadtatott.

Drescher Ede polgármester csatla
kozik Szutrély L  pót indítványához, mire 
az egyhangúlag elfogadtatott.

Ezen ügyek letárgyalása után a 
közgyűlés gyors egymásutánban végezte 
a következő ügyeket:

A lóavutási bizottságot megalakí
totta. Az állami tanitóképe/.de igazgató- 
tanác ának kérelmére a tanitóképezde 
mell. tt 000 négyszögöl területet ingyen 
ad át internatus építésére; megveuni 
határozta a szegényház melletti telket, 
írnokká nagy szótöbbséggel megválasz
totta 11 dzsiis Milánt.

A . ózgyíilés egyik legfontosabb tár
gya volt a polgármester urnák havi je- 
leii'ése É es nyelven Írva, felöleli az 
összes közigazgatást, kiterjed a vasúti 
forgalomra, melynek adatai lapunk hírei 
közt foglaltatnak. A jelentés megérde
melt élénk éljenzésben részesült.

Hasznos tudnivalók.
A bölcsek, thcologu8ok t  erkölcs prédi- 

kálók az embert a ’ökélyre tanítják. Pedig ha 
oda eljutna, ök volnának, akik legjobban hara
gudnának.

*

Több ember van, ki e lm ú l as z t j  a az 
alkalmat, mint a kinek h i á n y z i k  az.

Semmi sem jizetteti meg magát oly drá
gán, mint a vakmerőség: hangosan mondani 
azt, mit más csak gondol.

*

Az, a minek látszani akarunk —  mu
tatja ,  hogy nem csalódunk abban, miknek 
lennünk kellene.

Lelkiismeretűnk törvényszéke elé soha
sem hívunk tanukat. Azért mindig fölmentve 
érezzük magunkat.

Steiner Gyula.

A közönség köréből*
Vagyonbiztonságunk úgy a személy 

bátorság egyaránt megkövetelik, hogy
•) E rovat alatt a közérdekkel összefüggő 

közlemények díjtalanul, a beküldő felelőssége uiel- 
ett közöltetnek. Szerk.

haltam le magamról. Jött velem. A stáczió 
utczán kipakol.

— Kedves öcsém — szorongat, simogat. 
Mi téged igen szeretUuk.

Köszönetét mondtam.
— Te neked meg kell házasoduod.
— Fogok is, — feleltem reá.
— Ah, hát idáig vagyunk? szóltál már 

Zsuzsikával.
— Mi czélból ?
És újra elkezdett ölelgetni. Férfi vagy 

akkor ölel. ha részeg, vagy ha csalni akar. 
Amazt utálom, ezt ellököm.

— Te kapod a felső osztályokban a 
számtant — rendes tanárrá teszünk, szőlőt 
veszünk — mindent megteszünk.

S beszélt még egy csomó bolondot, s 
végül kimoudta, hogy számomra megkéri a 
Zsuzsika kezét.

— Ez mégis szemtelenség vagy együgyü- 
ség — vált el tőlem nagy bosszankodással a 
fiatal tanár.

Sujuáltam szegény jó Zsuzsika kisasz- 
szonyt, ki csakugyan jó egy teremtés, szor
galmas, szerény, egyszerű. De most épen a 
legközelebbi ünnepeken, hogy szünnapjaink 
voltak, s mi küun valánk. ki itt, ki ott falun, 
Pál barátom meghajolt a jó sors előtt és 
megesküdött a nagykut léri templomban Zsu
zsikával.

Tiszta szivemből kívánom, hogy a jó 
és szerencsés társulás e szövetségnél is ha
tályosan bebizonyítsa kellemes és hasznos 
voltát, és hogy Zsuzsika sokáig élj. u — sokáig
wk;iig.

a város drága pénzén fenfarfott utcza 
vi ágitás megfeleljen azon feltételeknek, 
melyek a vállalkozóval szemben elöirvák. 
Mi ugyan nem ismerjük ezen szabályza
tot, de azt mégis észleljük, hogy a 
világítás minden kritikán alóli. Látja 
ezt mindenki, csak épen a rendőrség 
nem, kinek első sorban ellenőrizni kö
telessége. Nehogy gyanúsítások terére lép
jünk, kérjük a rendőrséget, hogy a vállalko
zót szigorúan ellenőrizze, s szorítsa a 
szerződés betartására.

Ut polgár.

Különfélék.
* Személyi h ír. Jankovich Aurél fő

ispán ur ő méltósága f. hó 10-én érkezett 
vissza, s a közgyűlésen elnökölt.

□  A bajai vörös kereszt,-egylet fiókja 
által rendezett tánczvigalom kitünően sike
rült, mi u rendezőség fáradhatlun munkássá
gának köszönhető. — Az eredményről jövő 
számunkban.

— lliidzits Milán bajai lakos e hó 
12-én a törvényhatóság által Írnokká válasz
tatott.

A bajai kölcsönös segélyzö-egylet 
igazgatóságának jelentése szerint 1849 egy
leti tagnak összesen 7021 betétje van. A f. 
évben az 1879. évtársulati tagok törzsbetétei 
daraboukint 195 fi t 70 krral fizettetnek ki, 
mely összegeket, a tagok, folyó év mártius 
hó 1-töl már felvehetnek.

® A szomszédos Szeut-lstváu község
ben e hó 11-én tartá meg a nemrég alakúit 
„olvasó kör“ első tánczmulatságát, és mond
hatjuk, hogy évek hosszú során át uem volt 
oly szép társaság együtt mint ez alkalommal, 
a kedélyes mulatság kivilágos kivirrudtig 
tartott.

* A bajai dalcgylet áitale hó 7-én a 
„Bárány" szálloda nagytermében rendezett 
dalestély fényesen sikerült. A műsort, mely 
valóban dicséretre méltóan adatott elő, a kö
zönség viharos taps és éljenzéssel üdvözölte, 
mig egyes darabokat u. m. („Harczi dal“ és 
„Pepitant11) kénytelenek voltak ismételni. Az 
előadást tánc/. követte, melyben résztvettek : 
Hüttl Alexandrine, Hildenstab Irina, Lerner 
Gizella, Strömmor nővérek, Frankenberger 
és Müller kisasszonyok slb.

— llym on. De u t s c l i  L i p ó t  hely
beli órakereskedó eljegyezte \V e i u b e r g e r 
Ki za  kisasszonyt.

5  Meghívó az 1885. évi február lG-áu 
Baján, a „Bárány11 vendéglő nagytermében 
rendezendő zártkörű hajózási és kereskedel
mi tánczestélyre. A rendezőség. Kezdete 8 óra
kor. Személyjegy 1 forint. — Családjegy 2 
forint. Jegyek a meghívó elöuiututása mellett 
1885. évi február hó 10-től az I. cs. k. szab, 
duuagőzhajózási társaság ügynökségénél, és 
este a pénztárnál válthatók. A tiszta jüvdeleiu 
felerészben a kereset- és nyugdijképtelen 
hajósok özvegyei és árvái felsegélésére, fele 
részben pedig a Baján felállítandó szegények- 
háza javára lordittatik. A tisztelt meghívottak 
kéretnek minél számosabban jelmezben meg
jelenni.

)( .Színészet. Aradi Geró jelenleg pécsi 
színigazgató, — írja a „B. K." - busvéttól
kezdve Buján szándékozik működni. Úgy hisz- 
szük, közönségünk örömmel fogadna a jeles és 
kipróbált erőkből álló szintársnlu ot.

— Öngyilkos postamester. Méiyku-
tou Farkas Kulmáu postamester a m. hó 20. 
azt mondta a tataháza lelkésznek, Toincsáuyi- 
uak, hogy február 4-éu agyonlövi magát, 
azért lássa el a halotti szentségekkel. A lel
kész nevetett a tréláu, de azért u rokonokat 
értesítette a beszédről. Február 2-ún, mit 
máskor nem szokott, magához vett a hivatalos 
pénzből 3UU irtot es fegyverét s távozott. 
Egyik szavával utazása czéljául Almást, a 
másikkal Szabadkát emlegette. Ez annál lel- 
tünóbb volt nejének, mert még ö éu sem jött 
haza, küldött tehát keresésére egy lovast. 
De hasztalan, a lovas uem találta, Farkas 
Kálmán sógorához ment Almásra, bűnnél 5 
levelet expediáit postára, azután megvucsoiált, 
lefeküdt es sziveu lőtte magút, úgy hogy 10 
perez mu.va megérkezett orvos érvelést már 
Uein lalalt. Hét Irtot találtuk nála s egy 
levelet sógorához, melybeu jelzi, hogy becsü
letbeli adósságai nincsenek. „11.“

— .Szabadkán február 9 éu a város 
szép ünu> pet ült. A szüvó-ipariskolát nyi
tottak meg; az ünnep fényesen sikerült. Az 
ünnepre megjelentek Zichy Jenő gr., Juuko- 
vicb Aurél föispáu, Rejtő Sándor ipari felügye
lő. Az érkező vendegeket a vasútnál Maiuuzics 
Lá/.ar polgármester üdvözölte. A megnyitá
son jelen volt a város szine-java, s uvacziók- 
KwI fogadlak Zichy grófot. Kuiuncsits városi 
főjegyző bcszejd'. 1 üdvözölte, uiujd az uj

intézet egyik fiatal leány-növendéke intézett 
hozzá bátran előadott szép kis szónoklatot, 
mely után maga Zichy Jenő gróf hosszasab
ban fejtegette a háziipar fontosságát, külö
nös tekintettel hazánk délvidékére, s az oly 
intézetek jelentőségét, melyek ezen iparág 
meghonosítására és fejlesztésére alakulnak. 
Délben 50 teritékü diszebéd volt a „Pest.1* 
szálloda dísztermében.

( A kővetkező gyász lapot vettük : 
I)r. Szontagb Miklós a maga, valamint gyer
mekei : Margit-Ernesztina, Lucréczia, Angéla, 
Miklós és Tibor uevében is, Gillming Márton 
és neje született Gillming Mária, Gillmiug 
János, Ferenci és Hermina bánatos szívvel 
jelentik 1 g I ó i S z o n t a g b  M i k ló s u é 
szül. Gillming Dónkénak a legjobb nőnek s 
hőn szeretett hitvesnek, édes anyjukuak, 
kedves leáuyuknak és testvérüknek, élete 20. 
tavaszán s legboldogabb házassága 9-ik évé
ben, folyó hó 9 én déli 1 órakor, gyermek- 
ágyas betegségben történt gyászos elhunytat. 
A kedves halott földi maradványai f. hó 12 én, 
délutáni 3 órakor fognak Uj-Tútrafüreden a 
családi sírboltban a rom. kath. egyház szer
tartásai szerint örök uyugalomra tétetni. Az 
engesztelő szent miseáldozat pedig e hó 
14-éu fog u uagyszallóki rom. kath. tem
plomban a Mindenhatónak bemutattál ni Uj- 
Tátra füleden, 1885. évi február hó 9-én. 
Nyugodjék békebeu u Tátra liüs fény ve
séi ne u.

Diszlkivifülllnk Fiúmén és Triesz
ten át a legújabb hivatalos kimutatások 
szerint lassan, de következetesen emelkedik 
s örvendetes jelenség, hogy mig ez Triesztnél 
csökkent, Fiúméban eme keJeti, vagyis a ma
gyar teugeii kei esked. Ifin fejlődése örven
detes utón van. 1884-ben az összes lisztki- 
vitel a kel kiko.őn ut 980 e>er 407 mmázsát 
tett ki, ebből Fiúméra 902 ezer 412, Triesztre 
184 ezer 055 mmá/.sa iselt. 1883-ban Fiú
méra 843 ezer 20 1, Trisztre pedig 130 ezer 
180 mmázsa jutott, tehát elsőnél az emelke
dés 59 ezer 131, míg a másodiknál a csök
kenés 40 ezer 125 mmázsa.

v  lloldváltozások. A mostani feb- 
ruárius hónap a hold változásait tekintve 
igen érdekes, a mennyiben a négy hold vál
tozás helyett csak bárom fordul elő benne, 
u. m. O áu utolsó negyed, 15-én ujhold és 
22-éu első negyed Ez oly csillagászati jeleu- 
Bég, mely századok alatt szokott egyszer 
előfordulni.

— Női kártya-barlangok, l'árisban 
nagy íeltüucst kelt egy női játékbank felfede
zése, mely a table d'hote örve alatt rendezte 
kartyaestelyeit. Különben a párisi nőket va
lóságos kárlyázási düh lepte meg. Dúsgazdag 
előkelő hölgyek egész éjen át görnyednek a 
kártyaasztalok mellett, szórják a pénzt. Ha 
kártya adósságukat nem birjak fedezni, kitör- 
uek egy-egy brillantot karpereczeikböl, elad
ják vagy zálogba teszik. Van azután olyan já
tékbarlang is, hol a balettánezosnók és fél vi
lági hölgyek pazarolják a pénzt. Ha veszítenek, 
hátrafordulnak a mögöttük ülő börziauerhez, 
az fedezi a veszteséget.

rf A szépség az mindig az ízlés dolga. 
Az egyszerű szautovetö embernek más fogal
ma van a szépségről, mint annak a ki kapui
ban jár. Egy sváb atyuti pl. a piaczou egy 
kitűzött disznót látva, a következő nyilatko
zatra fakadt; No még ily gyönyörű teremtést 
nem láttam. Egy magyar földuiives büszkén 
emlegette : Igeu helyre egy fiacskáin van, oly 
szép mint egy liba. Egy másik valakinek a 
feleségéről úgy nyilatkozott: GyönyörüségeB 
asszony, akar egy tehén I

— A belügym iniszter egy előfordult 
eset alkalmával, f. évi 4499. sz. a. kelt ren
deletében kimondotta, hogy a szolgabirák, 
kik a saját járásukbeli községekre, illetőleg 
azok elöljáróságára és képviselőtestületére 
hivatalos állásuknál fogva bizonyos befolyást 
gyakorolnak, s a köztük és a községek kö
zötti bérleti összegből igen könnyen inkon- 
vcuieuciák fejlődhetnek ki, a járásukbeli köz
ségek tulajdonát képező ingatlanokat bérbe 
egyátalabau nem vehetik.

)( Törvényjavaslat a korkelyek és 
pazarlók ellen, az igazságügymmiszter az 
1877. t. ez. módosításáról törvényjavaslatot 
ny újtott a kepviselóbuz elé. E törvényjavas
lat eddig uem ismert jogokat ad a községek
nek. — A javaslat egyik szakasza ugyanis 
azt moudju: ha az lb77. XX. t. ez. 8. ój
ának b) és c) poutjaiuak esetében valakire 
nézve oiyan körülmények forognak fönn, 
melyek lolytúu teljes elszegényedéstől 3 eu- 
uellogva attól lehet tartani, hogy az illetékes 
község c tartás által való jövendőbeli meg* 
terhe ítélésnek leeud kitéve, az illető gyám
hatóság utasítása folytán a gondnokság alá 
helyezést az árvaBzéki ügyész is kérheti. Ezek 
folytán a korbelyeket, lumpokat, szóval azo
kat, kik vagyonukat pazarolják, a községnek, 
illetőleg gyámhatóságnak joga lesz gondnok
ság alá helyezni.

x  Magyarország kereskedőinek és
iparosainak cziui- es lakjegyzéké. Dr. Jekelfa- 
lusy József, miniszteri titkár az országos 111. 
kir. stat. hivatalban „Magyarország Iparosai- 
mik < s Kereskedőméit Uziw- és Lakjegyzéke"



BZ országos m. királyi statisztikai hivatal fe- 
lülórködésa alatt, szerkesztett munkájára vo
natkozó fellövést megkaptuk és sietünk a va
lóban hiányt pótló müvet, olvasó közönségünk 
figyelmébe ajánlani, oly figyelmeztetéssel, hogy 
a megrendeléseket mielőbb eszközölni szíves
kedjék. A kereskedők, iparosok és társulatok, 
nemkülönben azon hatóságok és testületek, 
melyek ezek ügyeit képviselni hivatvák, ne
hezen nélkülöztek eddig oly czimtárt, m. ly tel- 
jescn megbízható és hitelesnek mondható, a 
jelzett köröket tehát csak elismerésre köte
lezzük, ha e sorok közlése által alkalmat nyúj
tunk nekik, Jekelfalusy nagyszabású müvét 
10 frt előfizetési kedvezmény-áron megszerez
ni. A felhívásból közöljiik’u következőket: 
„Magyarország Kereskedőinek és Iparosainak 
Czim- és Lakjegyzékében, az ország minden 
egyes ipar és kereskedelmi ága, foglalkozás 
és lakhely szerint, betűrendben van üsszeál- 
Jitva és a bejegyzett czégék csillaggal jelölve. 
Tehát minden egyes e/.ikk, bevásárlási, illetve 
eladási forrása iránt, teljes tájékozást nyújt. 
A magyar szöveg mellé a német és fraucziát 
is alkalmaztam és a munkához terjedelmes és 
kimerítő előszón kivül, magyar, írauez a és né
met betüsoros tárgymutató is lesz csatolva, 
melyben az egyes ipar- és kereskedelmi ágak 
folyó- és lapszáma lesz feltüntetve. A munka 
nagy negyedrét alakban, mintegy 2>)0—210 ív
nyi terjedelemben jövő évi ápril bavábau fog 
megjelenni és 10 forint előfizetési kedvezmény- 
áron megrendelhető a Magyar Kereskedők 
Lapja kiadóhivatalánál. A későbbi bolti ár 
15 Irt lesz. Megrendelések kizárólag csak a 
Magyar Kereskedők Lapja kiadóhivatalához. 
(Budapest, V. kér. Bálvány-utcza II.) czini- 
zendók. Tisztelettel Dr. Jekelfalusy József, 
miniszter titkár az országos m. kir. statiszti
kái hivatalban.

Vet: ük a „ÜotulU/.ő" 21. számát, a 
következő változatos tartalommal : „Az új 
főispán" regény Tolnai Lijostól; „A vőfély" 
költemény Csat kai Ignácztól; „A végzet" 
regény Margitay Dezsőtől ; „A kísértet1' 
rajz. „Székely támad, székely bánja" történeti 
regény P. Szathmáry Károlyiéi; „A titkos 
zeneszerző" humoresk. „A grnnátköves asz- 
szony“, Marlitt 15. legújabb regénye, fordí
totta Mártonffy Frigyes. Ezeket követi a 
boríték érdekes tartalma u. ni. A magyar 
gazdasszony, vegyesek, talányok, talányfejtök 
és szerkesztői posta. A minden vasárnap 
megjelenő „Ooudüzö" előfizetési ára: ne
gyedévre 1 Irt 50 kr., egy hónapra 50 kr. 
Az előfizetési pénzek Székely Aladár kiadó 
tulajdonoshoz küldendők Budapesten, VII., 
dobuleza 14. Figyelmeztetjük olvasóinkat e 
kitűnő lapra, melyből a kiadó mindenkinek 
szolgál mutatványszámmal ingyen és bér
mentve, ki e végre hozzá fordul.

LJ előfizetési felhívás a „Bács-Bod- 
rogb“ czimfi Lelytörténelmi, statisztikai és 
régészeti folyóirat 1885. évi harmadik évfo
lyamára. A „Bács-Bodrogh" czimfi évnegye- 
des folyóiratot, még az 1878-ik év elején oly 
czélból indítottuk meg, hogy a hajdan meg
írandó megyei monogruphiának adatokat 
gyüjtsünk, különösen : hogy eredeti czikkek- 
beu vármegyénk általános történetét, az egyes 
községek múltját megvilágositsuk; az egyház
történetre különös súlyt fektessünk ; a csa
ládok történetének, a megyei tisztviselők, 
egyes jeleseink emlékének tért nyissuuk ; a 
Bácsvármegyei régészetet, a leletek, az ása
tások eredményét ismertessük. Ez volt mű
ködésünk általános köre. Vármegyénk legki
válóbb férfi ai Bzivesek voltak beunüuket másfél 
éven át szellemi és anyagi támogalásukban 
részesíteni; e támogatásról jövőre is biztosít
va vagyunk. Felkérjük tiszteit közönségünket, 
szíveskedjék úttörő vállalatunkat pártolni. 
Egyúttal azt is tudatjuk tisztelt pártfogójuk
kal, hogy a folyóirat nem mint eddig évne
gyedenként, hanem minden második hónap 
15-ik napján (tehát nem a hónnp bármely 
napján) két nyomatott ives füzetekben jelenik 
meg és pedig február, ápril, junius, augusz
tus, október és deczember hónapok 15-ikén. 
Az uj folyam első füzete mulhatlanul 1885. 
február 15-én jelenik meg es pontosan pos
tára adatik. Előfizetési díj : egy évre 2 frt, 
mely legczélszeriibben postai utalványnyal 
küldendő a szerkesztő-kiadó czimén l ’acsérra 
(Bácsmegye). A régibb évfolyamokból: 1878- 
ból az első, harmadik negyedik s az 187‘J-böl 
az első és második füzetekkel kívánatra az 
akkori előfizetési árért (egy füzet 50 kr) 
szolgálhatunk. Az első évfolyam 2 ik füzete 
teljesen elfogyott. Ebből csak külön megbí
zásra — ha lehetséges — vissza szerzünk 
néhány példányt. Szives gyűjtőinknek öt elő
fizető után egy dijnélküli példánnyal szolgálunk. 
Mindeu értesítés, tudakozódás valamint a 
kéziratok ulólirotthoz intézendök. Pacsér , 
1885. január bóbnn. Dudás Ödön a „Bács- 
Bodrogh" szerkesztője és kiadó tulajdonosa.

— „Korunk" társadalmi, szépirodalmi 
és ismeretterjesztő hetilap 44. száma válto
zatos tartalommal jelent meg Kador Sándor 
szerkesztése mellett. Előfizetési ár egész év
re ü frt. Lelkészeknek, tanitóknuk kisebb 
fizetésű hivatalnokoknak és tanulóknak ne
gyedévre csak 1 írtért adjuk lapunkat. Kiadó
hivatal Budapest, IV. szarkátcza szám. 5.

A „Képes Családi Lapok“  20. 
száma Melmer Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal je'ent meg. Egyes bzp n 
ára 15 kr.

— V örösm arty Mihály összes mun
káinak 10. és 20. füzete megjelent Melmer 
Vilmos kiadásában Budapesten. — Egy fü
zet ára 55 kr. -• A. ir'juk t. olvasóink b. 
fJg)e)uH‘bc-

Az „Olvasókör" szépirodalmi re
gény folyóirat 21. száma megjelent. — Aján- 
juk t. olvasóink figyelmébe.

E g y  orvos k ísérlete saját m a
gán. Dr. Beyer limbergi (alsó ausztrini) gya
korló orvos következőt irja a Brandt íi. gyógy
szerész svújezi lahdaesaival tett kísérletéről: 
„A hozzám megpróbáláa végett küldött svájezi 
labdacsokkal (70 kr. egy dobozzal a gyógy
szertárakban) magamon tettem kísérleteket s 
a legjobb eredménynyel."

PatkóBzttgek.
P é k  ii é l :  Kérek egy Latosért régi süte

ményt.
P é k :  Nem szolgálhatok, azt a koresmárosok 

és kávésok már kora reggel elvitetik.

T a n i t ó : B' külömbség van feltalálás cs 
felfedezés között?

1* i 8 t i : Kole nbus Amerikát felfedezte.
T a n í t ó :  És feltalálás ?
P i s t i :  Dr. Kocb a baceilust találta fel

l1’ c 1 e s ég. Ejnye, hát nem szégyenled magad 
fényes nappal igy berúgni I pfui, búj a föld alá.

Férj .  No jól van, csak add ide a pineze- 
kulcsol.

U r a k o l d u s h o z .  Mit, ön koldulni me
részel, holott a mint hallom, egy rokonától tel nté- 
lyes összeget örökölt!

Kol dus .  Na igen, de hát azért csak nem 
henyélhetek 1

Egy igen híres festőhöz egy kissé gőgös 
ezredes belépett, hogy magát életnagyságban lefes
tesse. Da aztán jól fogé eltalálni? kérdő nagy han
gosan. A festő, ki sértve volt e hangtól, egész 
nyugodtan feleié: Oh igen, ezredes urnák nagyon 
durva vonásai vannak 1

Egy természeifestő az erdőbe ment s éjien 
e akar rajzolni egy gyönyörű facsoportot.

— Mit csinál az ur itt? kérdé az arra járó
erdész

— E facsoportot veszem föl.
— Oh, ebből bizony nem lesz semmi, csak 

hagyja szépen itt és menjen az ur szép szóval, mert 
máskép beszélőnk áiu.

Két leány Jupiter szobrát nézi.
Az e g y i k :  „Férfi ez, vagy nő ?
A má s i k :  „Honnan tudjam ezt, hiszen nincs 

felöltözve.

„Hallják e! ki tud maguk között úszni ? kiált 
egy tourista, ki a víz partján áll és át akar kelni a 
túloldalra.

A hajósok rögtön körülveszik és versenyt 
ordítanak: „Én, uram, éul“ Csak egyetlenegy marad 
háttérbau.

— Hát te, szólítja meg a tourista ezt az 
egyet, te nem tudsz úszni?

— Nem uram.
— Jól vau, te fogsz átvinni.

Csarnok.
K i s v á r o s i  t ü r t e n e t k é k .

IX.
„Tegye a lakatra  . . . "

A temető kapuján csak úgj ligett-lógott 
a lakat, be is csukva néha, be se csukva 
sokszor. Ilyen szent helyről csak nem vész 
el . . . De bizony elveszett, mert mikor 
Kovács uram. a temetőcsőszünk egy szép 
reggel nézte, hűlt helye volt az ócska 
lakatnak.

Az anyaszentegyház e kárát fejcsóválva 
vette tudomásul a tiszteletes úr. Szörnyű 
dolog, milyen romlott a világ, már a temetőt 
is meglopják. A kár már meg volt, egyebb 
nincs hátra, mint uj lakatot venni, melyet el ne 
lehessen lopni.

Lábas uram, nz öreg egyházfi, régen 
nyugalomba vonult könyvkötő mester, (mely 
foglalkozása utáu ébeu halt volna, ha nincs 
az egyházfi hivatal) magához veszi Kovács 
uramat s elballagnak a városka lagnagyobb 
boltjába, hol ezukorsüvegek mellett lakatok, 
lánczok, koszorú fügék lóguak, s a kávézsák 
mellett szerény tornyot képez a szekérkenőcs 
és buvíxos skatulya. Az előzékeny bolttu
lajdonos az érdemes veudégok elé siet:

— Alásszolgája, Lábas bácsi, jó napot 
kivánok, Kovács uram. Miben lehetek szolgá
latukra?

— Jó napot kívánok, Wintcr uram- 
öcsém, — válaszol Lábas uram és szeges 
botjának helyet keres a padlóban, végre 
beleszuija a földbe s rátároaszkod’k. — 
Lakatot kérünk az eklézsia Bzámára.

— Lakatot, igenis, lakatot, mihelyt 
tetszik parancsolni V — perg a kereskedő 
oyelve. — Van Wertheim, van málféle, vau 
mindenféle.

— Jó erőset, válaszol oz öreg egy
házfi, jó erőset, amelyet ne lehessen el

lopni. — Pista fiam I — szól oda az inas- 
gyereknek, — töltsön I

Pista fiam megtölt két poharat szil- 
vóriummal.

— Ezt ajánlhatom, — szól a kereskedő 
~ jó erős, nem lesz drága, az eklézsiának 
50 krra számítom, másnak 70 volaa.

A szilvóriumos poharak összekoczczan* 
uak, Lábas uram és Kovács uram kihör- 
pentik.

— Heh . . .  jó erős, az igaz, hogy jó 
erős, — szól Lábas uram, — jó erős, úgy-e, 
Kovács uram ?

— Biz ez jó erős, nem a rzilvórium ; 
jó erÖB, azt értem, Kovács uram ? Vagy tán 
nőm elég erős ? — kérdi Lábas bácsi a 
a temető csőszt. — Pista fiam, töltsön.

Az inasgj arek megtölti újra a po
harakat.

— Hát persze, hogy t a l á n  elég erős, 
ezt nem könnyű ellopni, — válaszol Kovács 
uram. — Úgy nézem, hogy elég erős.

A poharak újra összekoczczannak, a 
két „belső személy" újra hörpint.

— Kee . . .  rös! . . . persze, hogy 
erős, jó erős, pakkolja be Winter öcsémuram 
. . . .  az eklézsia kontójára megy, ugy-e jó 
erős, Kovács uram ?

— Nagyon, erős Lábas uram.
— Akkor jól van minden. Isten meg

áldja Winter uramöcsém, ötven krajezár 
lenne az ára, hanem a négy pohár szilvóri- 
umot is t e g y e  a l a k a t r a .  Lesz hetven 
krajezá", mint másnak. Menjünk Kovács 
uram.

S azzal csöndesen eldöczögnek.
E kis városban azóta íönmaradt 

mondás bizonyos esetekben az, hogy „tegye 
a lakatra."

Közgazdaság.
Az ellető gombák tenyésztése.

Nálunk az ehető gombák közül csak 
a csiperkegombát szokták leginkább te
nyészteni, de azt is ritkán nagyobb 
mérvben.

Leginkább a piaczról szerezzük 
be, hová azokat a falusi nép az er
dőből szedi és hozza elárusitás végett.

A legtöbb esetben a gombák ap- 
iók, azaz nincsenek eléggé kifejlődve, 
avagy ocsmány alakúak és mérges tu- 
lajdonságuak; a mi onnan ered, hogy 
mérges gombák között, avagy azok 
közvetlen közelében nőttek az onnan le
folyó esővíz mérgesité el a különbeu 
ehető gembákat.

A csiperkegombáu kívül, a sárga 
szarvas gomba és a vörös fürtös szarvas
gomba is megérdemlik a nagyban való 
tenyésztést, mert termékenységükre, mint 
i/.ükre és nagyságukra — úgyszólván 
— a csiperkefajt sokkal fölülmúlják.

A  gombafélék — úgy mint más 
növény is — már eredeti tulajdonságain 
alapulva más és más talajt, — éghaj
latot és ebből folyólag más és más 
tenyésztési modot kívánnak. Mig a csi
perkegomba hűvös éghajlatot, árnyékos 
és nedves fekvésű talajt kíván, addig 
a szarvasgomba mérsékelt hűvös éghaj
lat mellett, világos (de nem napos) és 
kevésbbé nedves, jó kövér lomb (erdei) 
és kerti földet lován.

Ezek figyelembe vételével a csiper
kegomba tenyésztésénél mindenek előtt 
árnyékos hely lombos fák alatt, keríté
sek alján •— szükséges, melyre a te 
nyészágyak tisztán őrölt égetett gypszból 
feltöltve letiportatnak.

Ennek megtörténtével a gomba 
spórák sóéteri el némileg vegyítve (egy 
kiló spórára lü  deka sóétert szá nitva) 
a feltöltött ágy felületére hintetnek és 
3 — 4 milliméter magasságban újólag 
gypszs/.el letakarva letiportatnak, és ké
sőbb időről-időre némileg sóéteres vizzel 
nedvesittetnek.

A szarvasgombáknál ellenben a te- 
nj észágyak félig árnyékos (de nem na- 
po«) helyen, lomb és porhanyó, némileg 
gyp8zszel vegyitett földből feltöltve, szin
tén letiporva körüldeszkáztatnak.

Ennekutána a gombasporákat sóéter
rel, konyhasó és némileggypszszel vegyítve 
a tény észágyak felületére egyenlően ki
hintve, 3 — 4 milliméter magasságban 
porhanyó kerti földdel letakarva, tenye
rünkkel avagy sima deszkával lenyom
kodjuk, és hetenként kétszer langyos,

konyhasóval vegyitett (egy literre 5 deka 
sót számítva) folyóvízzel gyöngéden le-
csoljuk.

Néhány hót múltával — mind a 
két esetben — kezdenek a hajtások mu
tatkozni, és az e módokkal készített 
ágyak kimerith**tlen mennyiségű nagy 
élvezhető gombafejeket termelnek. E  mód
dal télen is lehet gombát tenyészteni.

Az első gombafaj világos pinezében 
deszkarekeszek által körülzárt 10 — 15 
ctm magas ágyakban.

Az utóbbi két faj pedig rendes 
nyári helyén a melegágyakban, hasonlóan 
körüldeszkázva, üvegfedéllel ellátott és az 
oldalakon friss szarvasmarha trágyával 
körülzárva, védendő a nagy hideg ellen.

E termelési módozatok kiválóan 
ajánlhatók, különösen nagytermelőknek, 
kik a gombákat üzletszerűen óhajtják 
tenyészteni, mert kevés fáradtsággal jeles 
sikert és szép jövedelmet lehet elérni.

„K. Cs.“

NyilCmlér*

lejtii.*1 íhb'íflve

SMm\i-YJÍT
legjobb asztali- és üdítő ital, 

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gyomor- és hólyaghu
rutnál.

Hallom Henrik, KarlsM és Budapest.
*E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele*

lősséget a szerk.

Heti naptár.
(F E B R II í  R 88 |N i  P.)

lti Hétfő Juliana Holdvdltozdf
17i Kedd Donath Elsőnegyed. 

2J-én 11 óral»l Szerda Ilamvazó sz.

20 Péntek Jézus sz. tőr. 47 d. e. foly-
‘21, 8zombat Szevcrian ionos szél de
|22j Vasárnap Péter enyhítő idő,

Üzleti tudósítás.
Baján, 1885. februárba 11.

Búza u j ..........................................7.15
Zab ..........................................6.20
Á r p a ......................................... 5.80
R o z s ..........................................6.60
Kukoricza u j ................................5.—
K ö le s .......................................... 5.30
Bab u j ..........................................7.50
Az árak 100 kilogr. után

V a s ú t i  jká menetrend

B a j i r ó l—S z a b a d k á ig .
Bajáról indul d. e. 10 órakor.
Bikity-Borsód „ • • » 10 „ 45 pk
Bács-Almás „ . . „ 11 a 30 „
Csikeria „ • • a 11 a 58 „
Szabadkára érkezik . . déli 12 - 32 „

Budapestre „ esti 8 a 13 a
Szegedre „ d. u. 4 a 30 „
Gombosra > esti 7 a H  a

Felelős szerkesztő:

C S K K U A  P U 1 Í E N C .



MEGHÍVÁS
a bajai takarékpénztár részérói vasárnap folyó évi február hó 22-én délelőtti 9 órakor a taka

rékpénztári épület volt casinoi helyiségében tartandó

i  E l i  IS  I l i i  Ü l  ÉS RE.
1. Az igazgatóság jelentése a múlt évi üzletről.

2. Az 1884-ik évi zárszámadások és mérleg beterjesztése, úgy az osztalék meghatározása.

3. Az alapszabályok 19. §-a ér:.dinében kilépendő 4 igazgatósági tag megválasztása.

4. A jegyzőkönyv hitelesítő bi.ottság megválasztása.

5. Az igazgatóság, számvizsg.iló és felügyelő bizottság részére a felmentvény megadása,

6. A részvényesek által netán teendő indítványok megvitatása a 12. §. értelmében. 

Baján, 1885. január hó 29.

A bajai takarékpénztár igazgatósága.

8. §. Minden részvénytulajdonos, ki a közgyűlésen szavazatával élni akar — tartozik részvényeit a közgyűlés meg
tartása előtt legalább egy n ppal az igazgatóságnál téritv.'ny mellett letéteményezui, ki ezt tenni elmulasztja, szavazatával a 
közgyűlésen nem élhet. Megkiváu'atik azonban, hogy részvénye a közgyűlés előtt három hónappal saját nevére írva legyen.

m e g h í v á s .

KÖLCSÖNÖS SEGÉLYZŐ - EGYLET
igazgató-tanácsa január hó 25 én ta rto tt ülésében 
hozott határozata szerint az alapszabályok 25. §-a 

értelmében az ez évi

rendes közgyűlést
1885-lk évi februárhó 22-ikére tűzvén ki,

melyre az egylet tagjai oly hozzáadással hivatnak meg, 
hogy az u jelzett napon délután 2'/„ órakor a város

házit nagytermében fog megtartatni.
Ez alkalomra a kővetkező napirend állapittatik meg:

1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítő-bizottság 
megválasztása.

2. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság a 
lefolyt évről szóló ügykezelés iránti jelentése.

3. Az igazgató-tanács és a felügyelő-bizott
ság által megbírált mérleg előterjesztése, és az 
igazgató-tanács úgy a felügyelő-bizottságnak számadási 
felmentvénye.

4. Az 188U ik évtársulat végleszáiuoló ő tagból 
álló bizottmány

5. Igazgató, aligazgató
0. Hat kilépő igazgatótanácsi, és 3 póttag 
7. 3 felügyelő bizottsági tag megválasztása.
Baján, 1885. január hó 25.

A BAJAI
kölcsönös segélyző-egylet

igazgatósága.
Jegyzet. A mérleg és a lefolyt üzlet-évről rzóIó igazgató 

jelentés, úgyszintén az egyleti tagok betűrendes névsora az. űz 
letrészek kitüntetésével nyolez nappal a közgyűlés megtartása 
előtt egyletünk helyiségében átvehető.

N A N A Y L A J O S

GYORSAN, CSINOSAN és JUTÁNYOS ÁRON
mindennemű

N Y O M D A I  M U N K Á K A T
Részit továbbá

4 4

'W  W ^

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

eljegyzési- és esketési meghívókat,

§ T Í S £ I I I S V f S S B l E T ,
I t V Z S K G I  \  1 0 V I T V T V l V 1 U i t A T .

úgyszintén raktáron tart

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


