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Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nnnay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

Kéziratok nem adatnak vissza.

Baja, 1885. márczius 8.
Culturalis életünkben ismét egy 

nagy jelentőségű reform mozgalom indult 
meg, melynek czélja, egy felsőbb polgári 
leány iskola szervezése által a nőnevelés 
ügyét a modern kor kívánatéihoz képest 
emelni.

A mozgalom, a népnevelés terén 
eddig is kiváló érdemeket szerzett Dr. 
lvánovits Pál kezdeményezéséből indult ki.

Őszintén üdvözöljük a népnevelés- 
ügyi bizottságot is, mely egyhangú lel
kesedéssel fogadta el az eszmét, s azt 
inditványképeu a törvényhatósághoz te r
jeszti be.

Bizton hisszük, hogy Baja város 
lelkes bizottsága, ötömmel fogja felka
rolni ezen indítványt, s azt még az év 
folyamán megtestesíti, hisszük ezt annál 
is inkább, mert ily intézkedésekkel fogja 
bebizonyítani, miszerint szivén viseli a 
nőnevelés nagy fontosságát, s helyzetének 
magaslatára emelkedve teljesiti köteles
ségét.

Nem hagyhatjuk említés nélkül 
Drescher Ede polgármester urnák azon 
lelkes ígéretét sem, hogy minden lehetőt 
elkövet a költségek megteremtésére, tud
ván, miként kiviló gondossága, mint 
másutt, itt is találni fog alapot a fen- 
tartási költségek fedezésére.

A népnevelési bizottság indítványát, 
mely Dr. Bartsch Samu igazgató urnák 
müve, ajánljuk közönségünk figyelmébe.

Jegyzőkönyv
felvétetett Baján, 188b. febr. hó 28 án a 
•polgármesteri hivatalban tartott értekezleten 
helyben felállítandó f e l s ő  l e á n y i s k o l a  

tárgyában.
Jelen voltak: szeutivnuyi dr. Ivánovics 

Pál, a népisk. bizotts. elnöke min értekezleti 
elnök, Drescher Ede polgármester, Herényi 
Dániel apát, Szeutzy Győző, fögyrnn. igazgató,

T k m m A .
Hu u/. u nuk • .
Ha az a sok sötét felhő 
Megcsalt szivek sóhajtása :

Ügy sukau azerattek eddig 
S lóhajtottuk titkon,
Hogy senki ne lássa I

Ha a fénylő harmat cseppek 
boldogság, s öröm konyái:
(így sokan szerettek eddig . .
S hány szerető szívnek 
Kellett egyesülni I ?
Hogyha minden egyes csillag 
Egy-cgy eskü bizonysága:
Ügy sokan szerettek eddig ..
Ámde hánynák volt meg 
Igaz boldogsága V . . .

Dreisziger Ferencz.

Az utósó bál.
— Novelctte. —

Irta: KACZIÁNV GÉZA.;
(Folytatás és vége)

111.
A bál kezdett csúcs-pontjára hágui, a 

b/,linóra elótti szünetke tartott.
A hölgyek a táucztól kipirultau le

gyezhették magukat, tüzes tekinteteket vetve 
lovagjaikra s kihívó pillantásokkal méregetve 
a többi jelenlevő szépséget. Az urak hölgyeik 
®lött feszelegtek, összecsukott kalapjaikkal 
hajtva levegőt arezukba, a szépén vasalt 
ing-elöket a bál viszoutagságai már meg
törték, a fehér nyuk-kemlök nagy löszt 
inár keresztbe álltak s a Makkokon u gyű- 
rédesnek, lakkc/.ipökön a szomszédok ta
posásainak eltagadhatallan nyomai látszot
tak.

lleller Itichard, alsó kercsk. isk. igazgató, és 
Dr. Bartsch Samu képezdei igazgató és érte
kezleti jegyző.

1. Elnök üdvözölvén a megjelenteket, 
megnyitja az értekezletet és előadja az össze
jövetel ezéljút.

Hazánk felvirágoztatása ieglontosubb 
tényezőinek egyike a nevelés és oktatás lé
vén, örömmel tapasztalhatjuk, hogy a múlt 
és jelen évtizedben a magas k< /oktatás 
ügyi kormány, egyes törvén) hatóságok és 
hitközségek, tiol válvetelt erővel, hol egy
mással legnemesebb versenyre kelve min
den rendű rangú tanintézeteket emelnek, 
a modern paedagogia követelményeinek meg- 
megteleloen felszerelnek es az cxtensiv es 
intensiv tanítási eredményt biztosítani igye
keznek.

A mi törvény hatóságunk kebelébeu ezen 
idő alatt sziutéu óriási haladást észlelünk.

A népiskolák szerveztettek, a tanítók 
existeutiája biztosíttatott, az elemi tanintéze
tek megfelelő helyiségeket részben már nyer
tek, részben nyerni foguak, a középtauoda 
fentartásának nagy gondját levette a magas 
kormány a törvényhatóság válláról és állami 
képezdét állított városunkban, mely már szá 
mos értelmes munkást adott a hazat népuc- 
velés mezejének, és sok Ízben alkalmat nyúj
tott a működő népnevelőknek paedagogiai es 
inagyarnyelvi ismeretüket felfrissíteni és bő
víteni, az izraelita hitközség szervezte elemi 
iskoláit és polgári fiúiskolát állított, a törvény
hatóság pedig a kormány gyámoiitásával és 
segélyével ■> évfolyamú alsó kereskedelmi 
tanintézetet alkotott és szervezte az iparos 
tanouezok oktatását, sőt az iskolaköteles 
kort még el nem ért kisdedek számára rend
szeres gyermekkertet is állított.

Alidon ezen haladásunkat örömmel 
constatáljuk és legmélyebb hálát táplálunk 
mindazon lelkes tényezők irányában, kik a 
nevelésügy emelését lehetővé telték, azon 
kérdés elöl sem szabad többé kitérnünk •

Megfelel e leányaink nevelése a varos, 
a nemzet és a kor igényéinek s h.i nem, mi 
e tekintetben a legiidvosebb teendőnk ?

Elnök az ügy iráüt táplált önzetlen 
lelkesedésből fakadó szavai komoly gondolko
zóba ejtették az értekezlet egyes tagjait, kik 
hosszas és beható eszmecsere után azon egy
hangú véleményt érlelték meg kebleikben, 
hogy leányaink nevelésében is előre halad- 
nuniv elodazhatlau hazafias kötelességünk.

a helyi lap bá'i tudósítója ült, most már 
uyolezadszor ígérve meg a mauiáuak, hogy 
u jeleu volt szépek között legclsóuek Emíliát 
írja ki. Túifelöl alig vetetve számba, Ér 
seky úr ült, ki Emíliának igyekezett némi, di
vatból kiment bukókat mondani.

— Uh, istenem, — gondolá a leányka, 
— mily szörnyen uualmas az élet. Ez hát 
az egész? az anyám szabadului akarna tőlem, 
másuak meg ueut kellek, s az, kit egész 
lelkemböl imádok, ram se néz. Oly üres 
itt unudeu mint egy tarka buborék, pedig 
ez meg a szebb része, amire oly bou sóvá
rognak miud, ez a mulatság. Szerelem nélkül 
nincs élet, aki nem szeret, az nyomorult, aki 
szeret, az boldogtalan

A gyoiJ-polka zeuéje felbersaut: a 
laptudósitó hanyagul felállóit, átölelte Emí
lia derekát és nagy b ’tossággal ludult ueki 
a gyors öi vénynek. A leliogott uszályok 
suhogtak, a zenekar fokozva erejet, Imiül- 
masait kezdett dolgozni, a már fáradt lúuczo 
sok dobogva es koroukint belekiáltva tüzel
tek a többit. Emiba a hirlap.ro kezéből 
Érsek) úr karjaiba jutott, ki fiaté'us tűzzel, 
de igen kévés útcuy érzékkel ragadta Emíliái 
a laucz forgatagába.

— Szabad kérném, uagysácskám, tán 
kúromlepésbeu tuuczoljuuk, — szolt mindjárt 
az első lordulóual.

Emília beleegyezőleg intett, jo íoruiuu 
azt se tudva, űrről vau szó. llogy is futta 
volna lánczosúl, midöu olt veszett a szeme 
Sátory Jenő uelczeg ulakján, ki most íuduit 
meg Eoldcssy Bellával. A szép pár egymás
hoz simult, Bella lebomlott lúitje íar pult 
Jeuö vuliát u s ajkai fiútól lebbeut ei i JiUÓ 
mosoiygult i-b fiié.yen tekintett Bella szemei 
közéi Bella is mosolygott és egei/ közel ba

ll ogy állunk leányaink nevelése dolgá
ban jelenleg ?

10- 20 év előtt a leányok nyilvános 
iskoláztatásáról nálunk alig lehet szó. Egy
két magánintézetben nyerték a „jobb házuk* 
gyermekei kiképeztetésüket. Tanultak németül 
beszélni, francziául gagyogni es legkevesebbet, 
minden rendszer és didaktikai segédesz
közök nélkül a szükséges ismeretekből, 
— és nieiinyit-aunyit klavirozni is. Tud
tak valamit, a mi a külső tüntetéshez tartó 
zik. de valójában, alaposan semmit. Es ezen 
végtelen csekély eredmény is nagy költségbe 
és sok fáradságba került.

Alég sokkal költségesebb volt a vagyo
nosabb családok eljárása, mely abból áliott, 
hogy német, frauezia vagy angol nevelónöt 
hozattak a házhoz, ezenkívül járattak zon- 
gora mestert és egy-két szaktanárt. Ha ezek 
között akadt paedagogus ember, ez eljárás 
leginkább vezetett sikerhez, azonban mely- 
nagy költségek árán és mily hazafias szellemet 
sajátíthatott el a növendék a külföldi „kis- 
asszony“-tól, kinek társaságában legtöbbet 
időzött V

Egységes, rendszeres művelődésről ily 
körülmények között, hol a papa, mama, 
öreganya stb. is beleszólnak, természetesen szó 
sem lehetett.

Idegen helyre, mi rendszerint igen nagy 
költséggel jár — senki sem küldi szívesen 
leány-gyermekét s ha meg is teszi, vajmi sok 
esetben drága pénzén azt találja, mihez itt
hon sokkal olcsóbban fért volna, és leánya 
nem szakittatik ki a pótolhatatlan családi 
kötelékből.

Nyilvános, külön és rendes leányiskolá
ról nálunk a jelzett idő előtt szó sem volt. 
Elemi leányiskola is csak ezen időn belől 
emeltetett. A kalocsai érsek ö excellentiájá- 
nak niunificentiából létesült az apáczák leány
iskolája , melyben tanitónénék önfeláldozó 
•uzgósággal teljesitik a nevelés és oktatás 
fárasztó tisztét.

A/, intézet elemi és felső népiskolát 
foglal magába, azonban az intézet túltömött- 
ségo, a tanerők és dotatio elégtelensége, a 
felsőbb osztályok összevonása, elégtelen fel
szerelése okozzák, hogy a leáuynevelés iránt 
táplálandó igényeinket ki nem elégíthetik, de 
mar magában vevő azon körülménynél fogva 
sem, mert „csak népiskola.*

Az izraelita lntfelekezet leány tanoda ja, 
eltekintve felekezeti jellegétől, szintén csak

jolva Jenőhöz, rádölt a fiatal ember vállára. 
Óh, mily közel vannak ajkaik egymáshoz, 
egymás forró leheletét érzik, a delejes közel
let aczéllá erősíti a fiatal embert s az pehely- 
ként hozza a karjában tartott láuykát Emília 
felé, ki ügyetlen táuczosa karján forog és 
szédül, amint a szélvészként közeledő párra 
néz. Tagjait zsibbadás fogja el, — ah Jenő 
ajkai futólag Bella homlokát érinlék s Bella 
még mosolyog hozzá . . •

— HelyetI — harsau a közvetlen 
közelben Sátory haugia s Érseky ur ijedten 
ugrik felre előle, Emília elejti rövid uszályát 
Érsek) ur laba beleakad, s abban a pillanat
ban Emília egy sikojjal földrezuhau, szeren
csétlen táuczosa rája s a lányka tubája kissé 
löllebben. A gyorsan érkező párok közül 
egy meg keresztülbukik rajtuk, a többi hirte
len megáll, de ingadozva, — összesen llo- 
dolya Muki bori’1 térdre még, a többiek 
műid megakadnak. Kiir'ia érzi helyzete szé
gyenét, de mozdulni Sl. bír, a keresztülbukoft 
pár gyorsan a '1 föl, de óh, a szerencsétlen 
Er»eky úr amíg kászolud k, hegyes orrú 
czipójo a belet1 kadi ruhát még föllebb rántja, 
A következő pillanatban aztán mindketten 
tuipou állnak: Emília a szégyentől és harag
tól biboipuosuu, Érseky ur viaszsárgáu he
begte valamit. Uaruthyué tüzokádó sárkány
ként érkezik, egy megsemmisítő tekintetet 
vet a kis diákra s aztán a ruhatárba vonja 
leányát, hol egy hoss/.u asztal által elvá
lasztva egy oldalon u léitikabátok lógiiuk, 
aulaiéiul a női teloltök és kendők.

Sztiuóra I — kiáltja körül a táuczrende 
zö a űrre ultuiauos tolongna keletkezik uz ét
terem leié. Két öa-g ur jo a ruhatárba, 
a kubaiját veszi es megy, oda se nézve 
Éuiiliáia, ki feléjük búital fordulva, szótlanul

elemi és felsőbb népiskola, mig egy helyből 
költségesebb magány intézet, mely szintén 
csak elemi népiskola, ugyanazon hiányokban 
szenved, mint a többi hasonló magányiuté- 
zetek.

M'nd ezen elemi leáuyintézetok uem 
képesek azou igényeket kielégíteni, melyeket 
a kor és a nemzeti követeléseknek megfelelő 
uőncvelés irányában táplálnunk hazafias kö
telességünk. Városunk több mint CUO tankö
teles leánygyermeke között bizonyára talál
kozik legalább 200, kik, mint az intelligens 
és jómódú polgári családok sarjai, nem ma
radhatnak meg a miveltaég azon fokán, me
lyet az elemi iskola nyújtani képes.

A nemzeti haladás, a közművelődés eme
lése mulliatlanul megkívánják, hogy ezen 
leánygyermekek a népiskolán felül néhány 
évi rendszeres és nyilvános oktatásbau és 
nevelésben részesüljenek.

Az értekezlet egyhangúlag azou meleg 
óhajban állapodott meg : vajha sikerülne 
mentül előbb oly felső leány-iskolát létesíteni, 
melyben az elemi iskolát végzett növendékek 
szellemileg annyira kimiveltetnének és mind
azon gyakorlati ügyességekbe bevezettetnének 
(női kézimunkák, kertészet, háztartás) me
lyekre mint miveit és értelmes honleányoknak 
magyar anyáknak és háziasszonyoknak szük
ségük lesz, szóval oly leányiskolát, melynek 
végzett növendékei a magyar miveit középosz
tály díszét képezendik.

így nevelt leányok nem lesznek üres fe- 
csegök — alapos ismeretek tartalmat aduak 
a beszédnek, uem lesznek fényűzők és nagy
ravágyók — az értelmes és rendszeres neve
lés a benső érték megbecsülését eredményezi, 
nem lesznek léhák és rosszak — hozzászok
nak a munkához és örömet találnak benne, 
a munka pedig nemesit és elriasztja a kísér
teteket.

Jótékony hatása leend a contimplált 
magasabb leány-intézetnek a meglevő elemi 
leány tanodákra is, a mennyibeu azokban az 
oktatás eredménye intensivebb lesz. Nem 
kellendvéu nekik oly czélok után kapkodni, 
melyek keretükön belöl elérhetetlenek, összes 
erejüket arra lógják fordíthatni, hogy az 
elemi iskola czélját tökéletesen megvalósít
sák. Ha pl. a zárdabeli leányiskola felsőbb 
osztályai egy ezen korú leányokat magába 
foglaló intézet felállítása által feleslegessé 
válaudanak, mily könnyen lesz segíthető az 
alsó osztályokban, évröl-évre észlelhető, a

ül, arczát eltakarva zsebkendőjével és legye
zőjével. Aztán csend lesz benn, csak az 
étteremből hangzik & székek tologatása és 
kés-villa csörgése, mig elhelyezkednek.

— Anyám I -  szól Emília tört hangon,
— nagyon kérem, menjünk haza.

— Sőt épen most kell maradnunk,
— válaszol Garathyné mérgesen. — Ila most 
elmegyünk, mindenki azt hiszi, hogy valami 
szégyenletes dolog történt; mig ha mara
dunk, látják, hogy az egész csekélység, — 
amint hogy az is volt, — és föl so 
veszszük.

— De én úgy se mehetek ki ma 
többé, mert a szemem kiégne, ha rám néz 
valaki, — szól újra Emília.

— Bizony jobb lett volna, ha eddig 
sem lettél volua olyan szörnyen szemérmes 
és élhetetlen, ezóta rég lenne férjed, s az 
megtanítaná most azt a haszontalan tacskót 
keztyübe dudálni. Azzal a nagy szemérmesség
gel ma nem élünk meg.

— Anyám!
E szóban csuk szelíd szemrehányás és 

bánat volt, de Garuthyuc uem vette észre, csak 
folytatá beszédét.

— Csinálj jó képet a dologhoz, moso
lyogj, ne lássák rajtad, hogy zavarban voltál. 
Nem is volt okod rá, nem is tehetsz róla. 
Százszor megesik máson is, — még nagyobb 
dolog is. Na, gyere most.

— Lehetetlen, édes anyám. Menjen ké
rem egyedül, majd később, talán én is kime
gyek, de most kcpteleu vagyok reá.

Garathyné még néhányszor uuszolgulta 
lányát, de végre látva, hogy most nem jön, 
végre magára hagy;a s roppaut vidám 
arczczal lépett az étterembe, hol sz&udéko- 
8i u st ukáé vette észre Kunba távulietét.Emiim juellett kénjeimében elujujtózva,



tanítást megdermeszti! tultőmöttségen párhu
zamos osztályok felállítása által, mi most 
tanerők és hely hiányában teljesen lehe
tetlen.

Azon kérdés ia merült fel, kielégíti-e 
4 osztályú polgári leányiskola egész városi 
közönségünk összes igényeit, nem volna-e 
figyelembe veendő oly leánytanoda, mely a 
gymnasiumnak vagy reáliskolának megfelel, 
milyet „felső leánytanoda" elnevezéssel 0 
éveB tanfolyammal a közoktatásügyi kormány 
szervezett és néhány év óta először a fővá
rosban, majd kisebb-nagvobb vidéki városok
ban állított ? Ezen felsőbb leány tanodák 
egyúttal bennlakással összekötött nevelő-in
tézetek, melyek a vidéki leánytanulókat be
fogadni képesek.

Az értekezlet azon véleményben van, 
hogy polgári városuukbau alig ta'álkozik 
Bzüle, ki be nem érné azzal, ha leánygyer
meke jól végzett uégy elemi osztályon felül 
még négy éven át megfelelő és rendszeres 
oktatásban és nevelésben részesülhet , ki 
gyakorlati észjárással és helyes tapintattal 
nem óhajtaná leánygyermekét 14—lő  életéve 
betöltése után otthon tartani, hogy az isko
lai, többé kevésbé elméleti ismeretek a gon
dos, házias és a föld kerekségén létező egyet
lenegy iskola által sem pótolható édes-anya 
körében valódi ügyességekké váljanak.

A értekezlet tudja, hogy ily felsőbb 
leányiskola sokkal nagyobb apparátust igé
nyel és tetemesen uagyobb költségekkel jár.
A mi a vidéki leánytanulókat illeti, kik a 
bennlakást igénybe vennék, azok száma vajmi 
csekélyre tehető, közel lévén Kalocsa, Sza
badka és Zombor városok, hol a leányueve- 
lésröl a belyi igényeknek megfelelően jobbára 
gondoskodva vau.

Ez okoknál fogva az értekezlet azon 
meggyőződésben marad, hogy a jelzett pol
gári leányiskola városunk igényeinek teljesen 
megfelel s ha egy nő iparmühely is hozzá 
csatoltatik, melyben a szegényebb, keresetre 
utalt leányok bizonyos iparágban alaposan 
kiképeztetnek, (pl. szövészet vagy más házi 
iparágak) és keresetképessé tétetnek, városi 
közönségünk minden méltányos igényei ki- 
elégittetnek.

Miután az értekezlet át ven hatva ily 
intézet üdYös voltáról, és városunk összes 
lakossága érdekében állónak tartja, hogy 
fiatal hölgynemzedéke mentül előbb arra 
képesített és alkalmas tanerők rendszeres 
Yezetése mellett ily oktatás áldásában része
süljön s miután a minden nemes ügyért 
lelkesülő polgármester ur is ezen meggyőző
dést szívből osztja és a maga részéről meg
ígéri, miszerint oda fog törekedni, hogy a 
törvényhatóság, mely saját helyesen felfogott 
érdekében már annyi áldozatot hozott a ne
velésügy és minden közügy szent oltárára 
— a mennyire a város anyagi körülményei 
engedik áldozatok árán ezen ügyet diadalra 
segítse.

Határoztatott egy polgári leányiskola 
mentül előbb leendő felállítása érdekében 
tántoritbatlan állást foglalni és oda töreked
ni, hogy a nemes törvényhatóság ezen nemes 
ügyet anyagi áldozatok árán is felkarolván 
abban láradozzék, hogy a magas kormány

A leányka pedig rákönyökölt az asztal
ra és mélyen elgondolkozott. Porig volt alázva 
e véletlen baleset által s úgy érezte, hogy 
senkinek a szeme közé sem nézhet s ha ál
talánosan bárhol mutatkozik, ujjal mutogat
nak reá. Mily gyunyosan mosolyoghatnak 
odaküun az étteremben is, — szinte látja . . . 
És Jenő ? — vajon törődik-e általában vele, 
mikor Bella oldala mellett ülhet, kinek táncz- 
közben titokban a homlokát is megcsókol
hatta s az nem hogy neheztelne érte, de 
mosolyog.

A ruhatár melletti szobából hangos 
beszéd hallatszott át, mintha néhány fiatal 
ember most lépett volna oda be. Emília 
figyelni kezdett: bizonyosan róla fognak be
szélni. Mit. kell hallania I

— Fiuk! szól egy hang ott, — az egész 
bál bizottság itt volna csak Sátory hiányzik.

— Ne meg az a hunezut Guszti. Vajon 
kit lolondit most is azzal, hogy legelsőnek 
rja ki a lapban ? szólt egy másik hang.

— Mindenkit, — válaszol e p^rezben 
az odalépő hírlapíró. — Hanem foglaljunk 
helyet uraim, s ha Jenő is megjön, bezárjuk 
az ajtót, hogy vacsora közben ne háborgasson 
senki.

— Te Guszti, — hallatszik Hodolya 
Muki hangja, — ugy-e megírod az Emília 
esetét is ? De persze chic-módon, pikánsul ?

A leányka szive szinte hallhatóan do
bogott.

— Hm 1 majd meglátom, kényes história.
<— Barátom 1 Hátha még közvetlen

közeiben lettél volna mint én. Erről csak én 
adhatok neked kimerítő tudósítást mint 
jelentőit szemtanú, — szól újra Muki.

— Megírni mindenesetre megírom va- 
UhöJ7 , felel vontatva u hírlapíró, mi*

segítségével ily leány tanoda menlül előbb 
üdvös működését megkezdhesse.

K. ni. í. /) r . Bartsch Samu,
kép. igazgató, éltekezleti jegyző.

F ö l h í v á s  

a Magyarországon s a magyar 
koronaországokbau élő zenetaná

rok és tanítókhoz
Az országos magyar kiállítás meg

nyitása immár csak rövid idő kérdése s 
a magyar főváros több hónapon át köz- 
ponija lesz mindannak, a mit a magyar 
egyetemes anyagi és szellemi termelés 
felmutatni képes. A külföld figyelme ha
zánkra fog irányulni s minden müveit 
s nagy nemzet tudomást veend nemzeti 
önálló clöhaladásunk, műveltségünk s ez 
által életképességünkről, hogy meggyő
ződjék, miszerint a magyar nemzet is 
hivatva van a legműveltebb népek so
rában elfoglalni azt a gyürükapcsot, mely 
a nemzetcsa'ádok kulturális lánczolatát 
képezi.

A magyarnak ez alkalommal a 
föld- 8 müipar termékei mellett, fel kell 
tárnia a tudomány, irodalom s művészet 
vívmányait is, hogy beigazolja, miszerint 
a kor szelleme s irányával előhaladni s 
lépést tartani tudó nemzetté fejlődött, s 
hogy már is oly szin rónaira emelkedett, 
melyeu a legműveltebb népek figyelmé
re méltó.

E fenkölt törekvésben a nemzet 
egy osztálya sem maradhat hátra, annál 
kevésbé pedig azok, melyek a szellemi 
műveltséget s az előhaladás jelvényét 
hordják zászlajukon. S a hazai művészet 
képviselői első sorban vannak hivatva 
felhasználni az országos kiállítás nagy 
horderejű mozzanatát arra, hogy szóval 
és tettel, eszmecserével és társulással, 
életképes kezdeményezéssel és szellemi 
érintkezéssel kihatóbb lendületet adjanak 
a hazai művészet egyetemes ügyének s 
annak továbbfejlődhetését minél szilár
dabb alapokra fektessék.

A „Zenetanárok országos egylete* 
o magasztos s egyszersmind nemzeti esz
métől vezéreltetett, midőn egyhangúlag 
elhatározta, hogy az ez évi országos 
kiállítás alkalmával egy egyetemes zene
tanári kongr. sszus megtartására hívja 
fel a magyar hazában élő és működő 
zenetanárokat, tanítókat, szóval: mind 
azokat, kik hazánkban a zenével főleg 
pedig a zene oktatásával foglalkoznak. 
Mert habár nem lehet tagadni, hogy a 
legutóbbi évtizedek alatt a zeneművészet 
is kihatóbb lendületet nyert már ha-

közben az asztalhoz telepednek le s & 
kanalak zörögni kezdenek.

— Barátom azt mondom neked, — 
kiált újra Muki, — én annak a leánynak a 
becsületéért egy fa-batkát nem adnák már 
most.

Emíliának arczába szökött a vér e 
szemtelen szavakra.

— Óh gazember, — gondoló, s dobogó 
szívvel várta, hogy csak lesz aki felszólal 
mellette.

— Az igaz, — szólt a vacsorálók 
egyike, — hogy roppant furfanggal akarta 
magát már mindnyájunkra rákötni . . .

— Na, nem épen ő, hanem az anyja 
akarta öt, — szól közbe a hírlapíró.

— Hisz az egyre megy, — kiált Muki 
— Az igaz, hogy ma már nem chic becsüle
tesnek lenni.

Sátory e perezben lépett a szobába.
— Kiről van szó ? — kérdé.
— Kiről másról, mint egykori imádót- 

tadról, — felel Muki.
— Nos és mit beszéltek Emíliáról ? — 

kérdi újra 8átory.
— Semmi rosszat, — felel hahotázva 

Muki. Semmiféle kézzelfogható rosszat.
— Hagyjatok békét annak a Bzegény 

leánynak, — szól Sátory, — van aunak 
magában is elég baja.

— Jenő még mindig védi egykori esz
ményképét, —• kiált egy másik, — hátha 
menyasszonyod megtudná, hogy oly jó ügy
védje vagy.

— Menyasszonya ? kiáltott meglepetve 
a harmadik, — hát csakugyan menyahszo 
nyod Bella?

Az öltözőt, ü szilijét megállóit valakifiek

zánkban ugy államilag, mint társadal
milag, s hogy ez idő ala tt már számos 
életképes eszme és ige is megtestesült ; 
de másrészt az sem vonható kétségbe, 
miszerint ép a sok és sokfelé irányuló 
törekvés, társulás és termelés, valamint 
a sokféle szellemi magvetésnek gyakran 
rendezetlen egybehalraozása és alkalma
zása, még nagyon bizonytalan hullám
zásoknak van kitéve s ép mert nem 
mindig egy közös czélra irányul, inkább 
gátolója es nullifikálója mintsem meg- 
szilárditója a biztos fejlődés alapjának. 
S mind ennek okát nem a hazai erők 
hiányában vagy képtelenségében, mint 
inkább azok széthúzásában s nem kellő 
fe.használásában kelletvén keresni: sem
mi sem lehet indokoltabb, mint egy oly 
országos zenészeti kongresszus megtar
tása, mely alkalmat nyújtson beható 
eszmecserére s oly egyöntetű megálla
podások, irányítások 8 társulatok létre
hozatalára , melyek feladata legyen : 
tisztázni az eszméket, rámutatni a leg
égetőbb szükségek s hiányok pótlására 
8 lehetőleg megtalálni a módokat, me
lyek hazánkban is a zeneművészetnek 
felvirágzását eszközölhetik.

Mindezek folytán a „Zenetanárok 
orsz. egylete* nevében van szerencsénk 
első sorban fölkérni úgy a fővárosi, mint 
az ország összes zenetanárait s tanítóit 
átaljában mindazokat, kik hazáukbau a 
zene ügye iránt melegen érdeklődnek, 
hogy a f. év julius havában Budapes
ten megtartandó egyetemes zenészeti 
kongresszusban résztvenni szíveskedjenek.

A  czélba vett „Zenészeli kongresz- 
szus* a megállapított tervrajz szerint 
uégy napra fog terjedni, következő be
osztással :

Első nap : Egy zenetauárképző 
országos intézet életbeléptetési ügyének 
megvitatása.

Második nap ; Egy Magyarhonban 
élő s zeneoktatással foglalkozók nyug
díjintézete életbeléptetési kérdése s mó
dozatainak megvitatása.

Harmadik nap : Az általános, külö
nösen pedig a hazai zenei viszonyokra 
vonatkozó minden irányú felolvasások és 
értekezések tartása.

Negyedik nap : Kirándulások és 
szórakozások.

Mindazok, kik a czélbavett kon
gresszusban résztvenni s mind ama elő
nyökben részesülni óhajtanak, melyeket 
a jelentkezők számára „Zenetanárok oisz. 
egylete* biztosit, minők : mérsékelt áru 
vasúti és gőzhajói jegyek, elszállásolás, 
a kiállításnak dij nélküli látoga'hatása 
stb. s melyek részletes körülírása és

a szívverése is. hogy a választ jobban 
hallja.

— Tegnap volt az eljegyzés künn Cser- 
völgyön, — szólt a hirlapiró hivatalos hau- 
gon, — de igen szűk családi körben. A va
sárnapi „Közlöny* ben lesz róla a tudósítás.

Tehát vége mindennek számodra, sze
gény Emília! Az eljegyzés is megtörtént, 
mit törődik most már Sátory veled? Jogosan 
csókolhatta meg menyasszonyát lánczközbcn 
a te szived előtt nem tartozik ö fe'elöséggel 
többé.

— Na, akkor értem, hogy miért ho
zott ma a télikabátja zsebében revolvert 
Jenő, — kaczagolt Hodolya Muki. Ha valaki a 
menyasszonyára veti a szemét, lolüvi azonnal.

— Azaz hogy, — válaszolt Sátory, — 
ma reggel a bál után közvetlenül újra kihaj
tatunk Cservölgyre s én lovou elkísérem 
Beliáékat. Tudjátok, hogy most nem túlsá
gosan barátságos az ut odáig reggel előtt.

— S amig Tamás bácsi lesz a főkapi
tány, — nevetett a hirlapiró, — addig Kese
rű Marczi bandájának gyöngy élete is lesz 
Sóstó megyében. Az óreg urat végre még 
magát is ellopják egyszer a városházáról.

— Na, én csak azt a képet szeretném 
látni, —- szólt ujra kárörvendve Muki, —- 
amit majd Emiliáék fognak vágni, mikor a 
te eljegyzésedről olvassák a tudósítást. Hisz 
már bizton azt hitték, hogy megcsípnek té
ged, úgy elővettek mindent.

— Ej, belőled a három év előtt kiko
sarazott kérő szól, — kiáltott a hirlapiró.

~- Azt hiszed, hogy ma nem két kézzel 
kapnának rajtam Garaihyék ? •*— szólt inge
rülten Muki. — No de azt lessék, — egy 
olyan hány, aki ezután az apró gyiuuázista 
Után Veti magát . . . J

tudatása egy későbbi értesítés és hírlapi 
közlés tárgyát képezendik : fölkéretnek, 
hogy bejelentéseiket f. év márczius hó 
végéig az egylet elnökségénél ( Bodza fa- 
utcza 2 1 )  megtenni szíveskedjenek. Úgy
szintén töl kéretnek az értek*zéseket s 
felolvasásokat tartani óhajtó egyleti bel- 
s kültagok, valamint a t. ez. fővárosi 
és vidéki zenetanárok, zeneirók ós ér
dekeltek, kik felolvasásokat tartani óhaj
tanak, hogy ebbeli bejelentéseiket — 
szintén a fentezimzett elnökségnél — 
a fent k itett határideig megtenni szí
veskedjenek.

A  kongresszus ideje s napjainak 
végleges meghatározását, valamint a je 
lentkező résztvevők számára a megálla
pítandó feltételek alatt nyújtandó elő
nyöket tudató értesitvény, f. év május 
hó végén fog közzétótetni.

K elt Budapesten, 1885. február hó. 
A kongresszusi végrehajtóbizottság ta g ja i; 
Berecz Ede, Ságh József, Goll János,

alelnök. egjl. elnök. alelnök.
T  e l  b i  s z J e n ő ,

egyesületi titkár.
Idősb Ábrányi Kornél, Dunkl N. János 
Blaskovich Gyula, llidley Cohne, Forti 
Ottó, Láng Fülöp, Clauser Vitá/yos,

b i z o t t s á g i  t a g o k .

Hasznos tudnivalók.
A nőkről nem lehet igazságos mérsék

lettel beszélni. Vagy sokat, vagy keveset mon
dunk róluk.

*

Ha igaz volna az, hogy a nők gyen
gébbek a férfiaknál, akkor eillyedésilk megbo- 
csáthatóbb lenne De az ellenkező áll.

Különfélék.
© Személyi h ír . Jankovich Aurél 

föispáu ur ö méltósága e hó (3-án érkezett 
vissza körünkbe. Isién hozta.

o  Dr. llaynald  Lajos kalocsai bibor- 
nok érsek, Rudolf trónörökös gyermeke Erzsé
bet föherczegnő születésének emlékére „Erzsé- 
bet-árvaház* Bácsban (30,000 frt alapítvánnyal 
s 20000 Irt építési és berendezési költséggel 
25 árvagyermek befogadására szolgáló árva
házat állított fel és ezen árvagyermekek ta
níttatásáról is gondoskodik. A vallás és köz- 
oktatásügyi minister, ezen emberbaráti és a 
tanügy érdebében tett nagymérvű és hazafias 
áldozatért a bibornok érseknek köszönetét 
nyilvánította.

□  A földmlvclés-, ipar- és kereskede
lemügyi miniszter, az 1884. évi október hó 
30 áu, 4(3,188. sz. a. kelt rendelet 22. § a 
értelmében, a kőműves-, kőfaragó- és ácsmes
terség gyakorlásához szükséges képesítés iga
zolásának elnyerbetése végett vizsgálóbizottsá
gokat szervezett. Megyénkben a székhelyen: 
elnök: Tripolszky Gyula kir. fómérnök, tagok: 
Gergurov Milán mérnök, Dötzer Fereucz 
építőmester, Prokop György építőmester, Pus
kás Gusztáv ácsmester.

— Haj, szegény Emília, lásd, ez a világ 
folyása. Egy gombostflnyi igazság legyen 
csak a sok rágalom között és örömmel ítél 
el mindenki, kik ellen talán soha se is vétet
tél. íme, a közvélemény nyilatkozott rólad, 
már egyetlen féltő kincsedet is elragadják, 
— most nyílik ki tapasztalatlau szemed, hogy 
édes aDyád férjvadászata hová juttatott. 
Hiába huné szótanod, hiába ku'csolod össze 
kezedet kétségbeesetten, a szégyenbélyege 
ott cg ártatlan homlokodon, le nem törölhe
ted többé ez életben. Rejtőzzél el a világ 
szemei elöl, ne mutatkozzál, mert az a kis 
baleset most már igazságot kölcsönöz a rá
galmaknak is, rejtőzz el, vagy pedig — — 
de ne, ne nyúlj ahhoz a töltött fegyverhez, 
hisz egy idegen férfié az, kihez többé semmi 
közöd, vigyáz hisz nem bírsz majd ellenállni 
a veszély csábjának , mely olyan mint a 
tengerszem varázsa, legyőzbetetlcuUl vonz a 
balálba . . . .

Az ebédlőben a poharak vigau koczczau- 
tak össze.

— A legújabb menyasszony sokáig él
jen I — kiáltá egy harsány hang a mellék
szobából. Pezsgós poharak koczczauása 
kiséri.

K pillanatban egy tompa dörrenés rázza 
meg a házat s egy vérfagyasztó sikoj. Min
denki zavartan ugrik fel.

— A ruhatárból jött a lövés!
S a ruhatárban a fehér báli ruháu és 

a halvány csinált virágokon vérpiros rózsa- 
csillagok tündökölnek s egy fehér szép ar- 
ezon nz üdvözültek megfagyott mosolya lebeg, 
amilyen csak a nói becsület vértanúinak 
utolsó pillanatára vetheti lulvilági fényét.



— A b jija l kereskedelm i és Ipar- 
bank folyó évi márczius 1 én tnrtá rendes 
évi közgyűlését Weidiuger Salamon elnöklete 
alatt. Az előterjesztett üzleti jelentés elfo
gadtatott. Megválasztatott elnökké : Weidin- 
ger Salamon, alelnökké: Dr. Ivánovits Pál. 
A leköszönt Piluszánovits Antal igazgatósági 
tag helyett egyhangúlag Drescher Ede pol
gármester lett megválasztva.

— A „hajavidéki r. k. néptanító- 
egy le t“ választmánya P e r é  n y i Dániel 
apát ur elnöklete alatt folyó évi márczius
5-én tartá rendes gyűlését. — Bővebben 
jövő számunkban.

* Csataalján a folyó hó 4-én megej
tett választás alkalmával jegyzővé Kuts A. 
matheovicsi jegyző választatott meg.

□  T ű i. Csorba János polgártársunkat 
súlyos anyagi csapás érte, dunai vizi malma, 
mely első rangú berendezésű volt, e hó 1 én 
éjjel ismeretlen tettes által felgyujtatott b 
teljesen elhamvadt.

«5s A folyó évi január hó 31 én 
az elszegényedett iparosok segélyezésére ren
dezett bál alkalmával lenmaradt 82 fit. fiU 
krczár tiszta jövedelem kővetkező szegény 
iparos, és özvegy iparosuék közt osztatott 
szét 4 fit 10 krezáros részletekben, u. m.: 
Wuuderlich András, Szita István, Dénes 
Józsefué, Spoutzerué, Csaplárosné, Iíováts 
Ferenczné, Dávid György né, Siukó Ferencz.né, 
Juratsek József, Hauzenblasz Miklós, Schátl'er 
Antal, Matoevits Ágnes, Schuszter Sclineider, 
Bischof Jáuos, Volliné, Valentin Samu, Ko- 
váts Luiza, llauder N , Figura János, és 
Szekeres György, az egyleti szolgának a 
Bzéthordásért 50 krezár. Az elnökség.

®  Topolyán Kiámtr Rezső előfizetési 
felhívást bocsájtott ki „Közép Bácska" czimü 
társadalmi, közgazdasági és ismeretterjesztő 
hetilapra. Előfizetési ára 1885. év deczember 
hó végéig 3 frt. Félévre 2 fi t. Negyedévre 1 fi t.

** Vettük a „Uondüzö" 24. számát, 
mely változatos tartalma mellett, még ün
nepi számnak is mondható, mert Jókai Mór 
születése napjánuk hatvanadik évfordulóját 
Uunepli meg, még pedig oly módon, minőn 
azt hazánk egyetlen lapja se tette és mely 
méltó a nagy léi fiúhoz, hazai irodalmunk 
büszkeségéhez. Mert csakugyan helyesen em
líti L . . . s, a czikk kitűnő írója, hogy; 
„Első eset, hogy magyar író oly általános 
iinnepeltetésbeu részesüljön a királyi család 
tói le legutolsó magyar kunyhóig." Köszönet 
érte a hazafias érzelmű kiadónak. E czikket 
követi: „Szalmadi Pál politikai tanácsai Del- 
sey Mihályhoz," satyra Tóth Endrétől; „Az 
uj föspáu," regény, Tolnai Lajostól; „A 
király kegyelme," Mikszáth Kálmántól; „A 
végzet," regény, Margitay Dezsőtől; „Ki tét 
te ?“ elbeszélés, Kazár Emiltől; „Székely 
támad, székely bánja," történeti regény P. 
Szatbmáry Károly tói; „A gráuátköves asz- 
szony," Marlitt E. legújabb regénye, fordította 
Mártonft'y Frigyes. Ezeket követi a boríték 
érdekes tartalma u. m. A magyar gazdasszony, 
vegyesek, talányok, taláuyfejtök és szerkesztői 
posta. A minden vasárnap megjelenő „Gond- 
üző" előfizetési ára: negyedévre 1 frt 50 kr., 
egy hónapra 50 kr. Az előfizetési pénzek 
Székely Aladár kiadó tulajdonoshoz külden
dők: Budapesteu, VII., dobuteza 14. Figyel
meztetjük olvasóinkat e kitűnő lapra, melyből 
a kiadó mindenkinek szolgál mutatványszám
mal ingyen éB bérmentve, ki c végre hozzá 
fordul.

A „Képes Családi Lapok“  23. 
száma Mehner Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal je'eut meg. Egyes szám 
ára 15 kr.

— Az „Olvasókör" szépirodalmi re
gény lolyóirat 28. száma megjelent. — Ajáu- 
juk t. olvasóink figyelmébe.

— Folyó év május hó elsején ki
adásunkban meg fog jelenni. „Száz politikai 
és történeti levél Horvátországról." Irta 
Pesty Frigyes, a magyar tudományos aka
démia rendes tagja. Az olvasó közönség a 
szerzőt évtizedek óta mint egyik elsőrangú 
történetbúvúrt, mint egy ik legszorgalmasabb 
történet- és közjogi írót ismeri; a ki hazánk 
múltjának számtulau homályos helyeit felde
rítette. A fenuebbi muukávul némileg uj térre 
lép, u mennyiben legbonyolódoltabb közjogi 
viszonyainkat erős politikui hangulattal fej
tegeti. Kiindulási pontja u liorvat kérdés, a 
melyre nézve az ö tanai lényegileg elütnek 
sz eddigi traditionalis túllógástól, de me
lyekről könnyen azt lehet jósolni, hogy a 
magyar közjog előadását meg fogják vál
toztatni. A száz level, a politikai események 
fonalán, a mint ezek 1882. év végen fel
tűntek, az olvasót az utolsó napok történe
téig elkíséri, mindig az eseményeket magya
rázván, mindig uzokat a magyar közjog 
szempontjából bírálván, mindig politikánk 
hibáit kimutatván. Majd u megvesztegethet- 
len itéletü történetíró beszel belőlük, ki 
tudománya tárbazábuu otthonos; uia)d a 
■zatira ostorát suhiutjii a szerző, ki nem 
iBmer más tekintélyt, mint azt, mely a búza 
iránt szerzett érdemekből felvirágzott. Akik 
közügyekkel foglalkoznak, ezt a munkát alig 
fogják nélkülözhetni. A magyar nemzetnek 
Fiúméra való joga, & Dráván túl jogtalanul 
keletkezeit tartományok, az azokra ruházott 
elnevezések hibás volta, idegen czimerek 
bitorlása, a kapcsolt részek löldrajzi fekvése, 
a magyar korona országok fugalinu, u Dráván 
lüliak képviseleti módja a mugyur ország- 
gyűlésen, a magyar állum egysege, u zágrábi 
lartomuuyi gyűlések keletkezese, u staiulonus 
Jog fogalma, u horvát kincstár, a zágrábi 
yüspökbég jószágai, u horvát fóvaios lörteueti

alakulása, a fehér lap, mint a történéli jog
folytonosság megszakítója, Magyarország te
rületének meghatározása n törtciiethumi-Otnk 
ellenében, a politikai pártok és programijaik 
bírálata stb. stb. mindannyi tárgy, mely min
déi] gondolkozó figyelmét leköti, aunál is 
inkább, minthogy szigorú tudományos ala
posság mellett, az előadási stílus is e levelek 
nagy előnyére válik, és azokat marad; ndó 
becsűvé teszi. Csak általános óhajtásnak fe
lelünk meg, midőn ezen leveleket, melyek 
hírlapi megjelenésük alkalmával oly nagy 
feltűnést keltetlek, most újabbakkal is bővít
ve, könyv alakban tarthatjuk fenn a magyar 
irodalomban. A munka 20—25 ives 8*ad 
rétü díszesen kiállított kötetben fog f. é. 
május hó elején megjelenni. Előfizetési ára
2 frt, bolti ára a munka megjelenése után
3 frt. — Gyűjtőknek 6 példányra 1 tisztelet
példány nyal szolgálunk. A megrendelések 
szives eszközlését f. é. márczius 1-ig kérjük. 
A megrendelések ily czini alatt, küldendők : 
Akadémiai könyvkereskedés (Knoll Károly 
és Társa) a magy. tudom, akadémia épületé
ben. Budapest, 1885. február elején.

H árom  k ra jc z á r ra l  naponként' esz
közölni lehet testünknek alapos tisztogatását 
s ez által egy egész sereg betegségnek elejét 
vehetjük, melyek a táplálkozás s emésztés ren
des menetének megzavarásából (székrekedés, 
gyomor-, ‘máj . és epebajok, arany eres bán- 
talmak, vértolulás, étvágy hiány, stb.) erednek. 
Brandt R. gyógyszerész svnjczi labdacsait ért
jük e tiszti tó eszköz alatt, melyből egy doboz
zal 7" kiért kaphatni a gyógyszertárakban. 
Megfigyelt nd , hogy a doboz czimlapján rajta 
van e a fehér kereszt vörös mezőben s Brandt 
R. névaláírása.

Közgazdaság.
A  m a g k e re s k e d é s  m e ző g a zd a sá g i 

f o n t o s a  á g a.
(Folyt, és rége.)

Egy másik raktárban állnak a fü- 
magvak, köztük mint kitűnő füinagkeverék 
anyaga a komlóhere, melyről említésre 
méltó, hogy főleg egyes vidéki magke
reskedők ezt szokiák keverni a luczernával 
azért, mert a komlóhere vagy 50 írttal 
olcsóbb, mint ez s mert a keverékben 
majdnem lehetetlen szemmel megkülön
böztetni egyiket a másiktól, Persze a 
gazda, aki luezernát vesz és abban kom- 
lóherét vet, kétségtelenül kárt szenved, 
mert ha magában a komlóherét közepes 
gyakorlottsággal bíró gazda nem is fogja 
luezernának vagy vörös herének nézni, 
de a luczeina közé keverteu benne kü
lönbséget tenni, ahhoz már sok tapasztalat 
és gyakorlati ismeret szükséges, amit ritka 
esetben egyesit épen a gazda, ki a magis- 
rnébül a kelletiuél többet nem igen szokott 
elsajátítani.

A fümagvak említett raktári osztá
lyában láttuk a csupa i. qualitásu réti 
herét, biborherét, svédherét, stb., melyek 
tuluyouiólag fraueziaországi, svéd és 
sileziai termelőktől származnak s melyek 
kezelése megegyező azzal, melyet a 
herefélék első raktári osztályáról emlí
tettünk.

Ismét külön raktárban kezeltetnek 
& diversa gazd. magvak: sowkóró, ezukor- 
czirok, angol rayfü — ez utóbbit a ezég 
eredeti augol bushel ménekkel veszi és 
ellenőrzi súlyára nézve, továbbá sojabab, 
melyből épen látogatásunk alkalmával 
raktak fel egy 50 mm. szállítmányt 
Fraucziaországba való kivitelre, végül 
a különböző tengeriíclék, köztük az ere
deti amerikaiak, melyek meghonosításával 
a ezég előszeretettel foglalkozik.

A tágas és szellös padlashclységek- 
beu állanak a buzafélék, köztük a Cliarn- 
plain, mely a ezég legszebb fajtája, 
továbbá mohar, gomborka és mintegy 
1700 mm. répamag, mely, mint emlitok, 
a ezégnek főspecziálilása, általa terjedt 
el különösen az oberndorli takarmány répa 
is hazánkban, melyet eredeti termelő ha
zájából még ma is nagy mennyiségben 
hozat be.

A ezég ezen raktárai számos szakba- 
vágó géppel vaunak felszerelve, láttuk 
az ismert Uarow-lélc sortirozo gépet, 
több Prctzsch féle aranka-választó hengert, 
hoheiiheimi rostát stb .; szóval egész 
collectióját a magtisztító és osztályozó 
gépeknek, mellekre a költségét uem kímé
lik, ablól a helyes elvből indulva ki, hogy 
épeu a magkereskedelem van hivatva 
első sorban a technika ama vívmányait 
kezelésében meghonosítani, melyek a mag
vak azonosságának s egyenletes in.Hősé
gének biztosítására alkalmasak.

Ezcu raktárakban most, a campagnc 
kezdetén pezsgő tevékenység folyik, s a

munka naponkint rendszeresen éjfélig tart, 
hogy a raktárak győzzék a hova tovább 
felszaporodó megrendeléseket s bár a 
készlet igen jeleuiékcny, folyton uj anyag 
jő, mely még a vetésre előkészít,letilt. 
A raktári állandó személyzet 8 egyénből 
áll, kikhez u szorgos munkák idején 
megfelelő számú segédmunkás osztatik 
be. Ugyancsak u raktári felszereléshez 
tartozik két fogat 4 lóval, melyek a 
szállítmányoknak a vasúti állomásra való 
továbbításával vannak elfoglalva.

A központban (koronahcrczeg-utcza
18. sz.) hol a mugkejesktdés főágai 
összpoutositvák, az állandó személyzet 
22 egyén, kik fölött az ellenőrzést a 
ezég főnöke maga viszi. I tt is mostaná
ban az éjjeli munka járja , mert a meg
rendeléseit a vetés időszakában napról- 
napra szaporodnak, ugyannyira, hogy 
egy ember csak a uuponkinti 200 — 
300 megrendelés fölbontásával és osz
tályzásával vau elfoglalva. Természetes, 
hogy a megrendelések a beérkezés sor- 
remijében intézteinek el, jó tehát tudni, 
hogy azzal idején kell a ezéghez fordulni, 
mert a megrendelések tömege mellett 
máskülönben lehetetlen a gyors elintézés, 
melyre pedig gazdáink szeretnek számot 
tartani.

A megrendelések igy osztályozva a 
kezelő személyzethez jutnak, a hol tété- 
lenkint megfelelő ládákba vagy csomagokba 
helyeztetnek, annak szigorú ellenőrzése 
mellett, hogy valóban minden megrendelt 
mag helyesen vétetett-e ki súlyra és mi
nőségre nézve a raktári szekrényekből és 
polczokból. Az igy ellenőrzött csomagok 
az üzlet postakezelő osztályához kerülnek, 
hol valóságos kis málhaposta-hivatal van 
működésben, melyet maga a főpostaigaz
gatóság lát el a szükséges felszereléssel, 
mert a ezég óriási postaforgalma (egy 
idény alatt 8 — 10,000 láda) mellett ma
ga a posta sein képes máskép a gyors 
és pontos elszállításnak megfelelni, mint
ha egészen elkészítve viszik és adjak fel 
a csomagokat. Az üzlet jelentékeny for
galmáról tanúskodnak a nekünk bemuta
tott posta átvételi könyvek, melyek szerint 
a múlt évben 12,570 postacsomag és 
G080 vasúti szállítmány adatott fel. H a
sonló kiterjedt forgalommol biró üzlet 
tudomásunk szerint az országban nincsen.

Az egész kis szakkönyvtárral fel
szerelt üzlet beszerzési forrásairól is kell, 
mint igen lényegesről, említést tennünk. 
A  virágmagvag — a nekünk bemutatott 
eredeti számlák tanúsága szerint — Fran- 
cziaországból, Dáliából és Erfurt vidéké
ről hozatnak, virághagymák pedig Hol
landi)*!, a gazdasági magvak (zab, luza, 
tengeri) Amerikából nevezetesen New- 
York es Ph'ladelphia elsőrangú forrásai
ból, luczerua Fraucziaország Provencze 
vidékéről, árpa és fümagvak Angliából 
és Skócziábó', répa Quedliuburgból, a 
zöldség magvakat pedig szintén a külföld 
és részben a belföldi termelők szolgál
tatják, kik természetesen az eredeti 
magvakat a ezégtöl kapják. A zöldség- 
iélék közt egy spccziálitás a káposzta, 
melyből 30 -  4'» mázsa mag jut forgalomba, 
a virágok közt pedig a u \ári viola, mely - 
bői G- 8000 frt ára adatik el csupa 10 — 
20 - 30 kros tételekben. Ily óriási for
galom mellett érthető, hogy nyáron által 
12 lány egyebet 6C tesz, mint hogy apró 
kis papirzBákocskákar, papírtokokat, töl
tenek meg a virágmagvakkal.

A belföldi termelőkről lévén e'őbb 
szó, meg kell említenünk, hogy a ezég 
termelői sajátságos képen az osztrák tar
tományokból, főleg Csehországból, sora
koznak, kik közt a ezég főnöke — kinek 
szakértelméről megemlitendőnek tartjuk, 
hogy a hírneves Nobbe tanár assisteuse 
volt — éveukint körutat is tesz, hogy 
a mi vetési eljárások tekintetében útmuta
tást nyújtson nekik s termelésükről sze- 
mélyes meggyőződést szerezzen. Ennek 
sajnos oka az, hogy a magyar termelő 
állítólag nem mellőzi a speculativ köve* 
telóst a magkereskedővel szemben s a 
magüzlet árjegyzék! ára szerint igazodik 
az általa termelt magért tett követelése 
körül. Persze a magltereskedö az árjegy
zék i árat nem adhatja meg, mert hisz 
üzlete nagy régié (kiadásokkal) já r — 
mennyi csuk a kezelés hulladéka ? — s 
megesik rajta az is, hogy ezenkre menő 
kára van, mint pl. a Mauthner ezégnek 
nem rég volt, mid ti egy 3200 forint

értékű ujseelandí repézo szállítmánya az 
utón felmelegedett s azt potom áron olaj- 
ütenek volt kénytelen eladni. A  cseh és 
német termelő megelégszik termelési költ
ségén felül egy megfelelő haszonnal, de 
nem spekulál, azaz sohase nézi az árjegy
zéket s amint halljuk, ezek termelésük 
körül is sokkal gondosabban járnak el, 
mint magyar gazdáink, Kiket a szóban 
levő c/.ég főnöke nagy chauviuista létének 
daczára sem képes állandó termelők gya
nánt megnyerni.

De az üzlet főága a valódi, eredeti 
magvak forgalomba hozatala, melylyel 
tapasztalása szerint többet használ mint 
az eredeti utántermelt maggal. A fogyasz
tási piaczok tekintetében is figyelemre 
méltó a Mauthner-ezég azon vívmánya, 
hogy a főfogyasztási területen, Magyar- 
országon kívül pl. Bumánia és Szerbia 
gazdasági iskoláinak ö szállítja magszük
ségletüket, hogy Magyarországból mag
vakat exportál Ázsiába, Ausztráliába, 
Braziliába s Yawa szigetére (curiosum- 
ként említjük fel, hogy 2 évvel ezelőtt 
egy magyar fajta tehenet is küldött 
Yawaba az ottani kormányzónak, ki csak 
a szállításért vagy 1200 frtot fizetett), 
de a külföldi főfogyasztó területe a ezég
nek Ausztria, Silézia, Csehország és Ga- 
liczia, mely országokba tetemes kiviteli 
üzletet folytat.

Ez az általános képe ama benyomá
soknak, melyeket a Mauthner-ezég üzleté
nek kiterjedéséről, szervezéséről és beren
dezéséről alkalmunk volt szerezni.

„Ha ocsut vetsz, gazt aratsz" ez a 
ezég bejegyzett védjegye, melyet csak úgy 
választhatott magának, ha valóban a 
tisztaság üzletének lelke. Kívánjuk ezen 
szép lendületnek indult vállalatnak, hogy hí
ven az általa választott jelszóhoz, hazánk 
mezögazdaságáuak hasznos szolgálatokat 
tegyen.

A Z E L SŐ  CS. K IR .

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

Érvényes 1885. feb. 21-töl további intézkedésig 
SZEMÉLY HAJÓK.

HajAról Budapestre : naponta d. u. 2 órakor 
Hajóról Vloliaihia : naponta esti 7 órakor

Heti naptár.
M Á R C Z I U S  (31 NAP.)

9i Hétfő 
10, Kedd 
t i  Szerda 
12, Csütörtök 
13 Péntek 
11 j Szombat 
lé: Vasárnap

Francziika 
40 vértanú 
Konstantin 
Gergely
Jé/.. 5. sz. sebe
Mathild
Longin

Hold i á Hozás : 
Utolsónegyed 
8-án 8 óra 10 
pe r é z k o r ,  
este, esős, j 

borús azután’ 
szép. |

menetrend

B a já ró l-S z a b a d k á ig .
Bajáról indul . . .  d. e. 10 órakor.
Bikity-Borsód „ „ 10 „ 45 pk
Bács-Almás „ . . „ 11 „ 30 „
Csikeria „ . , „ 11 „ 58 „
Szabadkára érkezik . . déli 12 „ 32 „

Budapestre » esti 8 „ 15 „
Szegedre , d. u. 4 „ 30 „
Gombosra * esti 7 - 11 »

Űz teli tudósítás.
Baján, 1885. márcziushó 4.

Búza u j ..........................................7.10
Zab ..........................................6.35
Á r p a ..........................................5.75
R o z s ..........................................G.75
Kukorirza u j ......................... 5.—
Köles ...........................................5.20
Bab u j ....................................7.—
Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő:
C  S  E  II II A  E  E  II E  N  C.

Értesítés.
A lu líro ttak tudatjuk a nagyérdemű 

közönséggel, hogy ezégünk alatt veze
tett üzletünket két hó tnuiva Z o n l im i 
tesszük át és hogy um .k folytán itteni 
készletünket !fc(l i l  j i l f  >11)08 ti r o l l  
adjuk el.

k ' c i i ü i i f z  és H a h ó é i* .



Rendkívüli alkalom
uj, érdekes és hasznos könyvek

nESZKRZfiSlíliK
A  , ,  ■ « M . •>  «"«"*“» * •  * •* •-

Lapunk t. olvasói, az nlálilii kiváló értékű könyveket, a M á g iá i '  Koro> - 
UedÓ'k Lapjai kiadóhivatalánál  (Budapesten, bálvány-ntczi II ) mis a 
csekély készlet ta it, csaknem fél áron rendelhetik meg. Miután a készlet valóban 
csekély, a megrendeléseket mielőbb eszközölni kérjük. A megrendelhető müvek a 
következők :

A L K I B I A D E S  Z.
Tragödia irta Dr. Koroda Pál. A sajtó á l t a l  egyhangú elismeréssel fogadott 

felette érdekes mestermü, mely legközelebb a nemzeti színházban elő is fog 
adatni. Bolti ára 1 frt 50 kr. Lapunk olvasói megrendelhetik l o  krért.

A P A I 0  R Ö K S É G.
Zola irányú társadalmi regény a legújabb korból, irta Reviczky Gyula. 

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

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

mond. B o l t i  á ra  5 0  k r .  Lapunk olvasói megrendelhetik 25 Ű ré rt  
K ö n y v v it e lű in  d ió h é jb a n  és R ö v id  V á ltó is m e  

kereskedő és iparos segédek, és minden kereskedő rész b ". Irta  : Révay Lipót, okleveles 
tanító és könyvelő. B o l t i  á ra  20 k r .  — Lapunk olvasói megrendelhetik 10 Ű ré rt .

AZ E G Y S Z E R Ű  K 0  N V A' V J T E L T A X
iskola és magánhasználatra Írták : Zachár Gyula és Lengyel Sándor tanárok n főváros 
kereskedelmi szakiskoláin. B o lt i á r a  1 f r t .  Lapunk olvasol megrendelhetik NO Ű ré rt .

KÖZGAZDASÁGUNK, és KERESKEDELMÜNK 1882-ben.
Szerkesztették Kormos Alfréd  és Kende Zsigmond. Évi szemle közgazd. kereskedelmi 
és ipari viszonyainkról. B o l t i  á ra  5 0  U r. Lapunk olvasói megrendelhetik 15 Ű ré rt . 
Összesen hat é r té k e s  H líív e t  2 f r t  30 Ű ré rt, mely Összeg levélbélyegckben, 
vagy postautalványon a M a g y a r  k e re s k e d ő k  L a p ja  kiadóhivatalához (Buda

pest, bálvány-uteza 11.) mielőbb beküldendő.

4:m;usz ._
Ikv. 1884.

Hirdetmény.
A ’• lerészl S í lim lt lá tv á n  és 

neje született l l o b l e r  T e r é z ia  — fe
lerészben pedig  B e lliin  l»AI vaskúti 
lakósok nevén álló 772. hrzi az. ház 
és egyjáratn szárazmalomról szóló 006. 
sz. eltévelyedett vaskuti telekjkönyvnek 
pótlása még az 1880. évi ALV1. t.
ez. megalkotása előtt elrendeltetvén, és 
a helyszínelés 1880 évi márczins '27-én 
megtartatván a pótlandó telekjegyző
könyvnek ezen helyszínelés — valamint 
a községnél letéve levő másolat és a

zombori kir. törvényszék utján az o
tani telekkönyvi irattárból megszerz e 
elöiratok alapján elkészített tervezet 
alólirt kir telekkönyvi hatóság által 
elfogadtatván és annak értesítő helyi
ségében közszemlére kitétetvén, az 1880- 
évi X L  VI. t. ez. 2. §. és az ezen tör
vény végrehajtására vonatkozó 1880. 
évi junius  2G. 18068. szám a. kelt 
igazság ügy mini steri rendelet XV I. és 
XX11I. szakaszához képest felhivatnak 
mindazok, kik az uj telekjkönyv szer
kesztése, annak netaláni hibáinak k i 
igazítása s hiányainak pótlása — v a 
lamint az eltévelyedett telekjkönyvben 
foglalt s bármi nemű dologbani j o 
gokra vonatkozó bejegyzéseknek helyre
állítása czéljából felszóltaim kívánnak , 
hogy előterjesztéseiket szóval vagy írás
ban 1886. évi márczins 20-tól kezdve 
1886. évi junius hó 20-ig bezárólag 
ezen kir. telekkönyvi hatóságnál meg
tegyék, m ivel a  jelzett határidő meg
hosszabbítható nem lévén, az u j szer
kesztés következtében hatályon kívül 
helyezett telekjkönyvben foglalt bejegyez- 
vényeken alapuló azon jogok , melyek 
a fentebbi felszólamlási határidő alatt 
nem érvényesítettek, olyan személyek el
lenében, kik időközben nyilvánkönyvi 
jogokat jóhiszemüleg szereztek, többé nem 
lesznek érvényesíthetők.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Baján, 1886. évi február hó 8-án.

l lácz ,
kir. járásbiró.

N Á J Í J Y  L A J O S
Ö N Y V N Y O M D á !

GYORSAN, CSINOSAN és JUTÁNYOS ÁRON
mindennemű

N T 0 M 1 A I M U N K Á K A T
Készít továbbá

ÜGYVlD) NYOM
FALRAGASZOKAT,

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

eljegyzési- és esketési meghívókat,
Hl « ■
ml? <&

l i O Z S K t i l  V V O T IT  t T V U l í U i t 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 s o k a t.
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