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Előfizetési árak

Egész évre . . 5 irt — kr. 
Fél „ . . 2 frt 50 kr.
Negyed „ . . 1 in  25 kr-
Tanitókuak egy évre. 3 frt — kr

Hirdetések
a ie.gju lányosabban számíttatnak A JA

v e g y e s  t a r t a l m ú  h e t i l a p

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

közlemények küldendők:
8 z e n  f-A n  t  a  l-u  l e s  n 28. szftm .

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Náuay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

Megjeleli minden vasánnip. Ii g y e s  s ■/. á in íi r a 8 k r. Kéziratok nem adatnak vissza.

Az iparoktatás Magyar- 
országon.

A lig  van Európában ország, mely 
az iparos oktatás külöubüzó irányú intő- 
zetcit oly sokáig nélkülözte volna, mint 
Magyarország. A z 50 es évek óta á llo t
tak ugyan fenn úgynevezett vasárnapi 
iskolák az iparos és kereskedő tanonezok 
számára, de azokban a tanítást senki sem 
vette komolyan s a tananyag som felelt 
meg az iparoktatás fogalmának

Az iparoktatás terén az úttörő sze
rep az orez iparegycsiiletnek jutott. 
Ezen egyesület a felejthetetlen emlékű 
báró Eötvös József elnöklete a la tti meg
alakulása után (I8 fi7 ) első feladatának 
tekintette az iparoktatás felkarolását ; 
de ebbeli tevékenysége csak a fővárosra 
szorítkozhatott. A z első alsófoku ip a r 
tanoda Budán 186y-ben nyittatott meg, 
melyet azut.áD a később egyesített fővá
ros területének különböző részeiben rövid 
egymásutánban még más hat tanoda is 
követett. E  tanodák a kormány és a 
város segélyével létesültek és kezdetben 
csak a legszerényebb igényeknek felel
hettek meg amennyiben csak az iparos 
tanonezok hiányzó elemi ismereteit igye
keztek pótoln i: azonban a viszonyok 
javultáva l fokozatosan fejlesztettek. így 
néhány évi fennállás után lehetővé vált 
a puszta elemi tantárgyakat némi szak- 
tauitással (III. osztály) is kiegészíteni s 
a rajztanitást az első (előkészítő) osz
tályba is bevezetni; majd ezen legfon
tosabb ipari tantárgyat, mely kezdetben 
minden határozott irány nélküli volt, az 
ipari igényekhez idomítani és fokozatosan 
fejleszteni.

T Á R S S A ,
I/.ldorku ídrjánftl.

Itt állok mereugre
Kis gyermek sírodnál,

Hol nyugszol hervadtan 
Mint megtört virágszál.

Nem soká sugárzott
Az üdvtől szép szemed;

(lyáBzfátyolt vontak rá 
A Biri éjjelek 

Ali I rövid volt élted 
Most hosszú ez űrben,

De mi ad kárpótlást 
To anya, kebledben ?

A szívnek enyhülést
A panasz, nem, nem ad,

Csak az omló könnyek 
Enyhitik fájdalmad ?

Sirj, de ne panaszkodj 
Hisz te boldog valál I 

Mert Izidorkában
Égnek angyalt adál I

ifj. Jung Ferenci.

K é t  p á r b a  / .
(Igaz történetek.)

„Nincs regény, amely izgatóbb rész
letekkel bír, mint az — élet" ; az ember- 
ösmerök ezt hiszik és vallják — s iga
zuk vau. * * **

A kényelmesen bútorozott elfogadó- 
terem alacson divánján szép fiatal nő ül 
A hölgy még nincs harminc/, éves, a buszon- 
ötödik tavaszt azonban már élvezte, l'ompáa 
haja vöröses ; alakja telt ; ajkain csábitó 
kttc/ér mosoly játszik. Előtte a csupán arasz
nyi magas zsámolyon, melyen kissé nagy 
lábait nyugtatja, csinos fiatal ember foglalt 
helyet, akt lángoló tekintetet lövel a szép 
asszonyra. Mindketten hallgatnak , de ra
gyogó szemeik a legérthotóbb párbeszédet 
folytatják ; a néma társalgást. Egyszerre, 
jöiDtcgy öníeiedségböl, a szép asszony ölébe

A  fővárosi elsőfokú iparosoktatás 
egy további fejleményét képezte az úgy
nevezett ismétlő iskoláknak tlőkészitö 
ipariskolákká történt átalakítása (1882.) 
mely intézkedéssel kapcsolatban az orsz. 
iparegyosület vezetése alatti tanodák is 
teljesen újjászervez!ettek és magasabb 
színvonalra emeltetett.

Időközben (1873) e tanodák nyo
mán Erdélyben a szászok la .t.a váro
sokban hasonló tanodák létesültek ame
lyek az ottani kedvező közoktatási v i
szonyok alapján szintén örvendetes fej
lődésnek indultak Ezeken kívül elszórtan 
az országban még egy-két más helyen 
is létesültek egyes hasonló tanodák , 
többnyire azouban igen korlátolt, tan- 
idővel és tananyaggal

A 7 iparoktatás többi irányzatainak 
megkezdése az 1873-ik i bécsi világki- 
állításra vezethető vissza. Az orsz. ipar
egyesület kérelme folytáé az országgyii 
lés iparmuzeumi tárgyak vásárlására
50,000 frtot szavazván meg e tárgyak
ból megvettetett az iparművészeti mú
zeum alapja; ugyancsak a bécsi k iá llí
tás alkalmával jutott a kormáuy kezébe 
egy nagyobb adomány azon czéllal, hogy 
ebből ipartanmühelyek létesittessenek. E z  
képezte kiindulási pontját azon mozga
lomnak, mely a házi-ipar fejlesztését 
tűzvén czélul, házi-ipari egyletek utján 
különféle ipari tanműhelyek létesítésére 
törekedett. E  tanműhelyek egy része 
nem bizonyult ugyan életrevalónak, de 
többi része a mostan is fennálló tanmü 
helyeknek alapját képezte.

A  mi a középfokú iparoktatást 
ille ti, az első ebbcli intézet, a kassai 
gépészeti tanoda, magán kedvezmény

ejti balkezét. Az ifjú mohón kap a finom, 
fehér, gondozott kezecske után és ajkaihoz 
emelvén azt, csóktengerbe füröszti. A szép 
asszony ellentállás és szó nélkül engedi át 
kezét az ifjúnak ; még jobban fénylő szemei 
mint egy azt mondják neki : „Csókold, csó 
kőid kezemet, mig alkalmad nyílik erre."

A két fiatal szerelmes kizárólag egy
mással foglalkozik ; ez okból nem veszik 
észre, hogy a terem oldalajtaját hevesen 
szakítja föl valaki, és & nyitott ajtó mögött 
a küszöbön áll — a férj.

A szép asszouy éles sikolyt hullat ; 
az ifjú pedig zavarodva bocsátja el a kis 
kezet s azután gyorsan ugrik föl és daczosan 
lép a terembe lépő fiatal ember elé, aki 
sértő lenézéssel méri tetótöl-talpig neje 
udvarlóját.

- -  Grófné ! kérem, távozzék lakosztá
lyába, — töri meg a kinoshatásu csöndet 
a férj. Mire a szép asszony miuden szó nélkül 
engedelmeskedik férjének, urának.

— A gróf rendelkezzék velem, e 
szavakkal fordul az ifjú nála néhány évvel 
korosabb társához — minden föltételét már 
előre is elfogadva, készséges szolgálatára 
állok.

•— Ez természetes — válaszol gúnyo- 
san a fiatul gróf, miközben újból lenézöleg 
méregeti a meglepett udvarlót.

Másnap reggel a kastélyból gyalog in
dult ki egy hat férfiúból álló kis társaság a 
közel fekvő nyiresbe ; a gróf, a fiatal ember, 
négj segéd (szomszédos földbirtokosok) s két 
kutonnorvos, kiket a neratávol épült városból 
kéretett a háziúr magúhoz. A segédek vit
ték a kardokat , mig az orvosok mindegyike 
kis dobozt szorított hónalj alá, melyben a 
scbészeszköeök voltak.

A párbaj föltételei, természetesen, na
gyon szigorúak voltak : küzdés a végkime* 
rülésig- Öt perez múlva derekat; vértócsa 
bgritolta a színhelyet! » gr»í hatalmad

eredménye volt, azonban a kormány á l
tal mihamar átvétetvén, állami kezelésbe 
jött. Sokkal terjedtebb hatásköiü és hi
va tá s  ennél a csak néhány év óta mű
ködő budapesti állami középip.artanoda.

Középfokú ipartanoda jellegével bír 
végre a fővárosi fölsőbb iparraj/tauoda 
is, mely szintén csak néhány év óta 
működik.

Az iparoktatás miudozen tényezői 
egymástól függetlenül és minden egysé
ges irányadó nélkül működtek. A z  1881- 
ben szervezett „házi ipar és iparoktatá- 
si országos bizottság" feladata volt ezen 
összevisszaságba rendszett, összefüggést 
hozni és általában a hazai iparoktatás 
országos szervezését elömozditaui. E  bi
zottság rövid fennállása óta e feladatnak 
nagy részben megfelelt s különösen az 
iparműhelyek czéltudatos szervezésében 
figyelemreméltó eredményeket ért el

Nem hallgathatjuk el , hogy az 
iparos-oktatás ügje egészben véve éppen 
a legközelebbi időben a fejlődésnek is 
mét uj stádiumába jutott, mely ez ügy
ben úgyszólván forduló pontot képezoud.

Kedvező előzmény volt erre nézve 
1883-ban Z i c h y  Jenő gróf azon aján
lata, mely szerint az ipartanodák szer
vezésének mielőbbi foganatba vehetésére
12,000 frtot ajánlott fel,- 8 a tanodák 
országszerte leendő szervezése végett a 
kormány megbízottjával az ország na
gyobb városaiban a szükséghez előké
szítő lépéseket megtette.

A tulajdonképeni foidulópontot azon
ban az uj ipartörvény meghozatala (1884) 
képezi, mely törvény az iparos oktatás
ról behatóan gondoskodik s e czélra 
bizonyos jövedelmi forrásokat is kijelöl.

E  törvény alapján az egész iparos-ok 
tatás ügyének országos szervezése és a 
régibb efféle intézeteknek átalakítása 
most van folyamatban

K. K.

Levelezés.
Budapest, szept. 2J.

Vasmíívés/.ct a gyakorlatban.
Asszonyom! Erős a vád, amelylyel illet 

és pedig annál inkább, mert múltkori kalauzo
lásom és magyarázatom felett legnagyobb 
megelégedését nyilvánította. Csakhogy azóta 
— mini levélben Írja — tudatára jött aunak, 
hogy midón a kiállítás vusmüipari részét, 
vagyis a „vasművészetet a nuiiparbau11 kegyed
nek bemutattam, egyoldalúkig tehát igazság
talanul jártam el, midőn esupáu az egyik 
kiállító (Jungfer) tárgjait ismertettem, holott 
a vele szemben álló Á r k a i  Sándor fővárosi 
mülakatos diszes tárgyai nem kevésbbé érde
mesek arra, hogy a vasuiüipar remekeiként 
szerepeljenek s a látogatók teljes figyelmét 
kiérdemeljék.

Megvallom, a hibát elkövettem, de ment
ségemül szolgáljon, hogy a m a  kiállítás be
mutatása által legföképeu asszonyi kíváncsi
ságát akartam kielégíteni s azt hittem, hogy 
em e  kiválóan gyakorlati iráuyu és czélu 
tárgyak, amiuóket Árkai készít, minden mÜ- 
beesők és gyakorlati értékük daczára is 
kegyedet untatni fogják. De amint látom, 
csalódtam, kegyed a kellemest a hasznossal 
párosítva óhajtja megismerni. íme eleget 
teszek kívánságának, bemutatom Árkai „vas- 
müvészetét a gyakorlatban."

1,’eljesen igaza van önnek, asszonyom, 
hogy Árkai kiállítása — keskenyebb oldalá
val óllván az iparcsarnok főútvonala felé — 
kedvezőtlenebb fekvésű s igy ennek róható 
fel, hogy nem tűnik mindjárt a látogatók 
szemébe. Pedig a valóban hasznos, gyakorlati 
és szép dolgoknak egész tárházát lehet itt 
együtt, látni. Nézze például e gyönyörű nemes 
stilü kovácsolt vaagaruiturát, ez óriás tükör-

„cercle4*-vágással fölhasitotta ellenfele al
testét.

A fiatal ember nagy sebe haláloB ; de 
azért a sebesültnek kilátása volt, hogy ifjú
ságának ereje pár napig életben tartja öt. 
Ezt fölhasználván, édes atyja egyik birto
kára vitette magát. Néháuy nap múlva azu
tán a hírlapok „urbi et őrbe1* kürtölték, 
hogy N. N., a reményteljes ifjú, hirtelen 
kimúlt.

*

Mikor a szép asszony értesült imádója 
veszélyes megsebesüléséről, kissé megráz
kódott ; midőn clhunytáról olvasott, már 
meg sem rázkódott. Ilyen a legtöbb asszony ; 
e kérdésre: Ki a nagyobb ? rendesen azt 
felelik magoknak ; „Az élő.“

* *>

Mintaképe a férfiúnak. Ez oly dicséret 
ugyan, melynél nagyobbat, nem mondhatni 
férfiúról, bár legyen az uralkodó; de jóban! 
tómnál föltétlenül megérdemelt. Már két Ízben 
voltam oly szerencsés, hogy avval tisztelt meg, 
miszerint párba jsegédének szólított föl. Első 
Ízben, karácsonykor lesz öt éve, a fővárosból 
táviratilag hitt egyik nagyobb vidéki váro
sunkba. Két fiatal lovassági tartalékos tisz- 
teeske a vendéglő asztalánál nyilvánosan ki 
gúnyolt egy lánykát, aki szeszélyből fiú-öltöny
ben fényképeztette le magát. E leánykát 
jóbarátom ösmerte, uagyrabecsiilto, tisztelte; 
s igy cl akarta a hcnczcgő tisztecskéket hall
gattatni és gúnyolódásukért meg akarta őket 
büntetni. Mindezt csak a párbaj után tudtam 
meg segédtársamtól; mert felünk e párbajok 
okául azt jelölte meg; „Ellenfeleim orra 
nem tetszett nekem.4*

E két párbaja jutott eszembe, mikor 
já r nap előtt belép hozzám jóbarátom és 
fölkér, hogy intézzem cl, mint egyik párbaj- 
segéde, hizonvoi ügyét.

— Mi e párbaj oka? — kérdezőm őt.
— Egy hölgyet, a kit ismerek, rágal

mazott valaki; ez okból azt mondtam neki,

perszel minden föltünést kerülve, hogy nevet
ségessé tette magát a francziák iránti túl
zottan kifejezett politikai rokonszenve által.

— És te, akinek hazánk, nemzetünk 
iránt oly nagy kötelességei vannak, mint 
vajmi keveseknek, egy hölgyért, aki csak 
„ösmerösöd**, könnyelműen koczkáztatod tes
ted épségét, sőt életedet is I — mondám neki 
jóakaró szemrehányással: hiszen X. bámula
tosan jól 16.

— Igen! csak ösmerem — hangzott 
visszhangként az igen halk fölkiáltás mintegy 
válaszul. — Nein! Nem! Nem! nagyra is 
becsülöm e hölgyet! — toldá meg a raentsé 
get barátom, miközben szomorúan mosolygott.

— Kérlek hagyd cl a kérdezősködést 
— igy uémitott el, kiolvasván szememből, 
hogy bővebb fölvilágositást kívánok tőle 
hallani.

Másnap reggel a megyeri patak torko
lata mellett nőtt csalitban két pisztolylövés 
dördült e l : az első nem ta lált; mig a máso
dik lövés golyója, kedves barátom mindenkor 
biztosau ezélzó kezéből, földre terítette párbaj
ellenfelét. A golyó a sebesült jobb csipöcsont- 
já t zúzta össze.

Persze ! e párbajról mélyen hallgattunk 
mi segédek és az orvosok ; mert a becsület 
ezt parancsolja: ugyanis, a párbaj nem olcsó 
hírlapi „reclume“, amely a párbajozók néha 
csak képzelt bátorságát iugyen kürtöli a 
világba. * # *

Mily nagy külömbség van e két párbaj 
között, noha mindkettőnek oka nö volt. 
Az elsőt bűnös szenvedély küzdette az elesett 
által; mig az utóbbiban a leglovagiasabb föl
fogás hive büntette meg a vétkest.

Amily kárhoztatandó a párbaj, ha okául 
korcsmái pörlekedés szolgál; époly fönségcw 
az, ha ez által a férfiú oly nő becsületét 
óvja meg n ineghurczoitatástól, aki nem 
tudja, nemis tudhatja, hogy érte az illető 
testi épségét, sőt életét is koezkáztatta.

Páljfy Jenő gróf.



keretet, órát, mely a pirkadó hajnalt u tyú
kok éber őrének; a kakasnak pontosságúval 
jelzi, e két díszes ötágú girandót, e szárnyas 
ajtókkal ellátott kandallót, gyertya* és gyufa- 
tartókat, melyek mind a inüvé3zi alakítás 
remekei és a készítés módjára abban külön
böznek a Jungfer tárgyaitól, hogy nem páczo- . .............„„.......  __
lás és aczélkefélés, hanem tisztán reszelés és kösp ár, u király i család tagjai, a külföldi

többet a derék magyar iparosnak nagyteliot- 
ségu es müveit na, Aladár szolgáltiuja, ki 
fiatalságát tekintve (most végzi a középis
kola 8-dik osztályát) e téren valóságos tü
nemény

Végül arról adok számot, bogy u kiál
lításon irká i műtárgyait a király, a trónén

csiszolás által czizelliroztatnak, mi által tar
tósságuk és művészi értékök nagyban emel
kedik. És lássa itt is képviselve vau a vas
rózsa, sőt meg is van toldva egy valóban 
művészien alakított szegfüvei, melyet bármely 
előkelő úrnő büszkéu hordhatna kebeléu. El
képzelheti, hogy a mübecsnek magas fokán 
kell állani annak a vertvas díszítésekkel 
gyönyörűen kirakott kefének, melyért Lajos 
Viktor főherczeg, királyunk testvéröcscse 
egy cseppet sem sajnált 250 Irtot fizetni.

V agy............de várjon, most Ötlik
csak szemembe, ezt kellett volna legelsőben 
bemutatnom, mert ez kegyedet okvetlenül 
érdekli. Nézze ez itt egy uj szerkezetű levél
gyűjtő szekrény.

— Menjen maga csúnya ember — hallom 
ajkairól a neheztelést — már miért érdekeim* 
engem egy levélgyűjtő szekrény ?

— Azért, mert ez a levéltitok szigorú 
megőrzésére, tehát első sorban — ne hara 
gudjék ám meg érte — a szerelmes levelek 
titokban tartására bir rendeltetéssel, nrui 
pedig — ne tagadja — egy szép asszonyt 
mindig érdekel.

— Jól vau, bátorsága tetszik nekem, 
nem haragszom, megbocsátok; halljuk tehát 
a magyarázatot.

— Kegyed nagyon jól tudja, hogy a 
mostani levélgyűjtő szekrények mellett mily 
viszonyok uralkodnak úgy a fővárosban mini 
a vidéken, hogy szinte közmondássá vált, 
hogy a szekrényben a levelek czimét a szom
szédhúz padlásáról el lehet oivasui.

Nos tehát, ez uj szekrény, melyet Ár
kai maga szerkesztett és készített, megaka
dályozza azt, hogy a bedobott leveleket bárki, 
még maga a gyűjtő posta közeg is, a postára 
szállítás előtt megláthassa. E szekrény ugyanis 
állandóan a falra van erősítve a az alja pneu
matikus zárral van ellátva. A gyűjtésnél a 
szekrény aljára egy szintén légmentesen zá
ródó gyűjtő zsákot illesztenek s a hozzávaló 
kulcsnak egy fordítása a szekrényt és a 
zsákot egyszerre nyitja s midón a levelek 
a zsákba hullottak, szintén a kulcsnak egy 
fordítása egyszerre zárja el mind a kettőt.
Ily módon egy zsákba 20—25 láda tartalmát 
lehet összegyűjteni s nem fordul hat elő , 
hogy a postai közeg vigyázatlanságból egy
két levelet benne feledjen a szekrényben s 
emellett még egy önműködő készülék jelzi a 
legközelebbi levélgyüjiés idejét is. Sokszor 
megtörtént, hogy hanyag postai közegek 
távolesó vagy sáros utczákbau napokig nem 
ürítették ki a szekrényeket, mit persze él- 
lenőrizni nem lehetett. Az uj szekrény ezen 
is segít; el van látva egy bélyegzővel, mely
nek lenyomatát a gyűjtő közeg mindennap 
köteles a neki átadott lapon a postahiva
talnak bemutatni, s igy beigazolni, hogy 
azt tényleg kiürítette.

— De hátha a kulcs elvész vagy el
lopják ? — veti ellen kegyed, — akkor a 
levéltitok mégis avatatlanok prédájává les;, 
vagyis a szekrény nincs megőrizve a betöréstől.

— Csalódik, a kulcs tulajdonosa a 
gyüjtö-zsák nélkül mit sem tehet, mert a 
szekrényt csupán a zsák ráillesztése után 
nyithatja ki vagy zárhatja el, s anélkül nem.

— Ah ez akkor valóságos csodaszek
rény 1 — kiált fel kegyed.

— ügy van, asszonyom, a fővárosban 
már fel van állítva 25 darab (22 a városban 
s 3 a kiállításon) s miután a közlekedésügyi 
minister azt félévi próba idő után teljesen 
czélravezetőuck találta és ellogadta, remél
hető, hogy nemsokára a vidéken is nagy el
terjedést fog nyerni.

— De ime nézze, egy másik praktikus 
tárgy, Árkai legújabb találmánya, a szegé
nyebb és a rnuDkás néposztály valódi áldása, 
egy javított takarék tűzhely, mely, inig a 
konyhában főzésre szolgál, a szegény mun
kás egész házát csekély fűtőanyaggal beme
legíti. Az osztrák államvasut-társaság tóvá
rosi munkásházai számát a -14 darabot ren
delt meg s jövőre összes állomásain és örhá- 
zaikban ilyet szándékozik alkalmazni

Csupa gyukorlati tárgyak. íme a töb
biek : az aczéllemezböl készült, teljesen zaj
talan gördülő ajtóredönyók, ni lyek a iáncz- 
hidat építő angol C l a r k  egyik rokoná
nak találmánya s szabadalmát Magy<wor
szágra kizárólag Árkai bírja a ugyanő állítja 
elő ; a hullámzó tető- U menye/et-lcmezeket, 
a saját találmdnyu zajtalan es léghuzammcn 
les gumós és könyökcsukós ablakzárókat, 
az építési ipar legújabb vívmányait: az au 
goi systema után készült tolóal.lakokat, s/el- 
lös íarcdőnyökkel (felső szárnyai alant for
gatás által, nyithatók és /álhatók) szintén 
kizárólag Árkai állítja elő t> ezekhez sorako
zik a bútor- és épület-vasalási tárgyak óriás 
tömege, melyek készítésében Átkai, szak- 
tekintélyek állítása szerint, hazánkban az első 
helyen áll.

Nem unja még, asszonyom ? Csak k<- 
véa mondanivalóm von meg hátra. Árkai 
J4 év előtt kezdte meg üzletet a legs/ 'e- 
nyebb alapon s kitartó szorgalommal és 
ügyszeretettel oda vitte, bogy ma már saját 
mütelepén, mely berendezés tekintetében az 
országban határozottan a legelső, 140 -i 50 
munkással dolgoztat Műtárgyai mintáit és 
ypjznt eleöraugu művészek kerítik, de a ícg-

fejedelmek és előkelőségek kiváló figyelemben 
részesítették s számosán tettek nála vásárlást 
vagy megrendelést nemcsak idehaza, hanem 
Anglia-, Francziaország-, Hollandiából, sőt a 
tengeren túl Amerikából, Ausztráliából (Mel
bourne) és Cochiuchinábol is, ami e tárgyak 
jóságát és mübecsét eléggé igazolja.

8 ezekben számot adtam u megismerni 
kivánt kiállításról; remélem, ki vau engesz
telve és megbocsát, tehát, asszonyom, a 
legközelebbi viszontlátásig.

Bolyongó.

Kiállítási hírek.
A v a s u t a k  k i á l l í t á s  a.

Országos kiállításunk — feladatához 
Ili ven — hazánk kulturtéuyezóiuek egy 
hatásos összképét tünteti fel. A  vasmák
nak, melyek e tényezők sorában előkelő 
helyet foglalnak el, ehhez képest szintén 
előkelő hely ju to tt kiállításunkban. Vas- 
utaink kiállítása három főcsoportra oszt
ható : az osztrák-magyar államvasut, a 
déli vaspálya és magyar államvasutak 
kiállításaira.

Az osztrák-magyar állaravaspálya- 
társulat pavillonja egyik legszebb épít
ménye az egész kiállításnak. Parkírozott 
eiőtéreu a magyarországi uradalmak ter
ményei és gyártmányai, pyramisok kő
szénből, vas- és ac/.élból vannak elhe
lyezve. Ugyanő k i t ü n ő e n  kezelt 
uradalmaknak vannak a pa villon két 
belső szárnyai feutartva, úgy, hogy a 
bennünket első sorban érdeklő tulajdon- 
képeni vasúti kiállításnak kissé szűk tér 
maradt fenn. A  de Serres-Battig-féle 
jeles vas felépítmény már több előbbi 
kiállításból ismeretes , az új szerkezetű 
óriási emelödarúk ellenben e téren ha
ladást jelentenek és annál inkább érde
melnek felemlitést, mert tudtunk szerint 
a társulat műhelyeiben készültek. A 
magyarországi vonalokon jelenleg köz
lekedő szem élj kocsik és mozdonyok né
hány eredeti példányban vannak bemu
tatva, bár az összehasonlítás okáéit itt 
is, mint a magyar államvasutaknál, a 
régebben használatban volt jármüvek 
kiállítása is érdekes lett volna. Egész
ben véve az osztrák magyar államvasut 
különben igeu díszes és nagy költséggel 
előállított pavillonja inkább a társulat 
magyarországi uradalmainak, mint a ha
talmas forgalmi intézet kiállításának te 
kinthető és ezért vasúti szempontból 
behatóbb foglalkozásra nem ad alkalmat.

A déli vasút csinos kis pa Villonjá
val még rövidebben kell végeznünk. 
Prenninger föépitészeti tanácsos aczél* 
felépítmény szerkezete nem magyar ta lá l
mány és különben is több más kiállítás
ban be volt már mutatva. Egyebekben 
meglehetős tartalmatlan az amúgy is 
apró pavillon. A  társulatnak Magyaror- 
szágbau nincsenek műhelyei és tehát 
nálunk nem igen volt mit kiáliitani. 
Csinosak és eredetiek a Magyarország 
és Budapest, különben Gráczban készült 
cziraerei, melyek csupa apró sinprafilból, 
siuszegbÓl és több ifidéből vannak igen 
ügyesen összeállítva. Hogy a déli vasút 
legalább ennyiben vett részt kiállításunk
ban, az is, ez intézet ismeretes forgalmi 
politikájánál fogja, vívmánynak tekint
hető, melynek elérése a magyarországi 
üzletigazgatóság érdeme.

A többi inagánvasuf, szinte restéi- 
jük kimondani, a közlekedési miniszté
rium pavilonjának oldalasztalain eldugott 
ogy-egy egyforma diszkölésü apró to
li ócska által van képviselve, mely az 
illető vasút hossz-szelvényét, némelyik
nél még helyzet rajzát tartalmazza. Eny- 
nyi az egész. Ezenfelül csupán a m a- 
g y a r éjszakkeleti vasút s.-a.-újhelyi 
főműhelye állított ki egy a mozdonyok 
káros-mozgásának megakadályozására szol
gáló elmésen szerkesztett készüléket, és 
a kassa-oderbergi vasút néhány forgalom 
statisztikai é i műszaki rajzot, többek 
közt a Iiernád-fahíd vasszerkczettel való 
kicserélésének és a megrongált mosty-i 
alagutgyürünek szintén vassal való fel
cserélésének ábráit, melyek technikai 
tekintetben annyiban érdekesek, ameny- 
nyibeD c műtétek a forgalom megszakí
tása nélkül történtek.

A  vasúti osztály egósz súlya a 
magyar államvasutak kiállításán ny ugszik. 
Ez a közlekedési minisztérium tágas 
csarnokát majdnem egészen betölti és 
tartalmassága által némileg kárpótol az 
előbbiekben vázolt hiányokért. A m. k. 
államvasutak gépgyára és a Ganz-gyár 
által kiállított mozdonyok, személy- és 
teherszállító kocsik szintén itt vaunak 
elhelyezve. Ezeknél érdekesebb azonban 
és szinte történeti becsesei bírónak ne
vezhető a magyar állam vasutakon 18(>8. 
óta mai napig használatban volt és levő 
különböző személyszállító kocsik össze
állítása eredetiben és rajzban. Minő 
haladás a régi egyszerű coupés-kocsiktól 
a mai gyönyörű sálon- és belközlekcdésü 
(iutercommunicationális) rendszerű kocsik
hoz. Áliamvasutaiuk rohamos fejlődésé
nek igen érdekes és gyorsan átnézhető 
képét nyújtják még azon igénytelen kis 
fali-térképek is, melyek az állam hálózatát 
1868-tól 1884-ig ábrázolják. 1868-ban 
a kis budapesti-losoncz-salgótarjáui vonal 
— 1884 végén az ország összes végpont
jait. felölelő hálózat; 129 kilométerről 
négyezerén fülűiig — ez oly rapid ter
jedés, milyen Amerikán kívül rövidmásfél 
évtizod alatt tán sehol se fordult elő ! Ál- 
laravasutaiuk kiállítása egyáltalában dicsé
retes buzgalommal felöleli magában mind
azon történeti adatokat, melyek e hálózat
nak forgalmi, kereskedelmi, építészeti és 
főleg műszaki tekintetben való rendkívüli 
növekedését és gyarapodását tanulságosan 
és világosan feltüntetik.

H a  felemlítjük végül a Banovits 
Kajetán szabadalmazott állomási távje l
zőjét és uj szerkezetű kocsi vész jelzőjét, 
a Sándort szintén szabadalmazott állomási 
vészjelzőjét és a Neuhold, Egger, Fischer, 
Weiner, Te irich és Eeopolder ezégek, 
főleg jelzési és távirdai szakmába vágó 
vasút-felszerelési tárgyait, akkor — a 
mennyiben szűk terünk engedi —  nagy
jában felöleltük mindazt, mit kiállításunk 
vasúti csoportjai tartalmaznak.

Különfélék.
— Személyi h ír. L a t i n o v i t s (1 á- 

b o r városunk szeretett országgyűlési képvi
selője az elmúlt héten néhány napig városunk
ban időzött.

— Esküvő, lle a se r  Soma O-Kanizsá- 
ról folyó évi október '5-án, délután 3 órakor 
vezeti oltárhoz Baján az izr. imaházbau 
Bruck Mór polgártársunk szeretetreméltó leá
nyát : La ur á t .

— Értesítés. A bajai ezéllövész-társulat 
f. évi szeptember bú 27-én az évadot befejező 
libalövészeti mulatságot rendez. A bajai czél- 
lövész-társulat.

j  Halálozás. Szemes Andrásáé szül. 
Szeitz Mária a maga úgy Szemes János szt.- 
mártoni plébános, nevelő leánya : Novak Ro
zália és férje Szikra János, neveié fiai: János 
és István, nemkülönben számos rokonaik ne
vében is mélyen szomorodott szívvel jelentik 
férje, testvére és neveié apjuk S z e m e s  
A n d r á s n a k folyó évi szeptember hó 
24-éu, délután 2 órakor, ugyszélhüdés követ,, 
keztében, életének 50-ik évében történt gyá
szos elhunytál. A boldogultunk hült tetemei 
folyó hó 2(3-áo, délül,án 1 órakor fognak a 
szent rókusi sirkertben lévó családi sírboltba 
örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent 
mise áldozat pedig folyó évi októberhó 2-áu, 
délelőtt Dórakor fog a szent Rókus kápolná
ban az Urnák bemututtatni. Baján, 1885. 
szeptember 25. Áldás éa béke lebegjen porai 
felett.

- -  Gróf' karácsonyi U uidoaz újvi
déki önkéntes tűzoltó-egyletnek Ju" forintot 
hagyott, mely összeget az egylet már át is 
Yetle.

A budai honvéd-emlék szoborra a 
bajai takarékpénztár 25 Irtot adományozott.

— A niult vasúi nap és hétfőn megtar
tott vásárunk elég élénk uek mondható ', volt 
ugyauis Czirkus, állat seregiét, Paprika Jancsi, 
ook eladó csak vevő volt kevés, a mi bizony 
elég nagy baj.

Szabadka városánál a kövezet- 
vám és heljpénzszedéfd jog J88(3. évre f. évi 
szept. bó 27 én d. e. 10 órakor tartandó árve
résen haszonbérbe adatik. Kikiálltási ál : 
18000 írt.

— A k ir. tábla I. büntető tanácsa 
szept. 20-án tárgyalta azon senzáczios rabló- 
gyilkosságot, mely annak idején Zomborbao 
általános rémületét keltett. Egy bordélyház
ban betért jómódú szerb ember, mi rosszat 
sem 'ejtve, mulató hölgyek helyett gyilkosok
ra talált. A végtárgyuláhon Ylaskalits bordé- 
lyost, «:b Juhász Zsófiát a zombori kir. tör- 
M’iívs/ék előbbit halálra, az utóbbit pedig 12 
évi Egyházra ítélt' Azonkívül Oiadinácz 
özvegye részére üzctcodó 3*30 írt kártérítésben 
elmarasztalta. A kir. tábla 1 rendű vádlottra 
nézve a halálbüntetést helyben hagyta, Juhász 
Zsófia büntetését *'• évi ícgyliázm -zúdította le

A szüret az elmúlt héten megkez
dődött úgy városunkban miül a környéken. 
Bői kevés és rósz fesz az idén

— VJ gép ügynökség. A „ C l a y t o n
és  S c h u 1 1 1 o w o r t h“ leghíresebb g a z- 
d a s á g í g é p g y á r t képviselik Baján 
Krausz és Borsód!, fő-téren, a Bacbraeh féle
házban.

7  A m. k ir. államvasutak igazgató
sága Zimonybaii sertésveszteglö intézetet 
szándékozik létesíteni. E terv, ha megvalósul, 
- Írja a „Bácska1* — megyénk kereskedel
mére nagy horderejű lesz; miután hasonló 
intézmény sem Orsován, sem Báziásou nincs. 
Szerbia es Románia úllatbehozatala egészen 
Zimonyra — és igy megyénk felé is — irá
nyulna.

- -  Az újvidéki ev. templom építése 
közben f. hó 15-én borzasztó szerencsétlenség 
történt, a mely több családra gyászt hozott 
s a melynek oka, mint a látszat mutatja, 
vétkes könnyelműség. A tiz méter magas 
díványon éppen négy ember: Drach pallér, 
Frischmaun szobrász és még két kőműves 
dolgozott, a midőn hirtelen az áiváuy leszakad, 
alázuhan 3 a rajta dolgozók oly szerencsét
lenül estek a tőidre, hogy valamenyien meg 
sérültek. Különösen Drach, kinek mindkét 
lába eltört, állapota reménytelen. A szereu- 
csótlenség oka egy korhadt gerenda, melyet 
az állvány felúj ítása alkalmával szintén fel
használtak. A vizsgálatot ez ügyben már 
megindították

— Pnukovics Ottó és Aberlc Antal,
a két újvidéki velocipédista, kikről lapunk 
műit számában megemlékeztünk, a folytonos 
esőzés, sár és zivatar miatt nem hajthatták 
végre Bécsbi tervezett utazásukat, hanem 
csak Győrig hatolhattak előre, honnan is 
hazatértek Újvidékre.

VJ térkép. Szegedmegye kikerekité- 
séuek újabban szárnyalt fairre visszarettentem 
a megyei nagy fali térkép költséges kiadásá
tól. De, hogy a közszükségleten segítsek, egy 
kisebb, két színben nyomott, (kétszerié akkora 
uhui a leírásban vau) elég nagy fali térképet 
kiadni magamat elhatároztam, iskolák, közhi
vatalok, mindenrendü polgárok használatára. 
Egy példány ára a Bacs-Bodrogh megye uj 
színes térképének 40 krajezár. Minden tiz 
példányra kettőt ráadok a szives megrendelők
nek. Folyó évi október 2-ikán, postaköltség 
nélkül, már mindenki kézhez veheti a tisztes
séges térképet; mely minden előkelő család 
házfalát, egyházi, megyei, törvényszéki, telek
könyvi, járási, városi és falusi, gazdasági, 
erdészeti, csatornái tisztviselők, pénzintézetek 
hivatalszobáit hasznosan fogja díszíteni e 
legjobb, legújabb beosztás alapján, egy régi jó 
hírben álló könyvnyomdában készült olcsó, 
csinosan kiállított fali térkép; amely egyszers
mind a községek egymástóli távolságát is 
egyszerre szemünkbe tünteti. Megrendelhető 
Adun, de megszerezhető a megyei könyváru
soknál i8. Fridi ik Tamás, népiskolai és ipart, 
tanító.

t  FigyulmeztctJUk a nagyközön
séget, hogy a sertés torgalom szabályozása 
érdekébeu az illető szakminiszter által kibo
csátott rendelet már életbe lépett. E rende
let értelmében a sertésekre vonatkozó tulaj
doni jognak és azok egészségi állapotának 
igazolása az 1874. XX. t. ez. alapján kiadott 
bélyegtelen marhaürlupokon történik. Ily 
marhalevélre van szüksége a tulajdonosnak 
valahánjszor tulajdoni jogát átruházni, vagy 
sertéseit állandó tartózkodási helyükről el
hajtani vagy elszállítani kivánja. A vásárra 
felhajtott sertések, csak tulajdonosuk nevére 
kiállított eredeti marhalevél alapján bocsát
hatók a vásártérre. E marhalevelek érvénye 
a kiállítás napjától számitva egy évig tart.

i*i A „Kő pcs Családi Lapok11 52. 
száma Mebner Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal jelent meg. Egyes szám 
ára 15 kr.

— Tom pa Mihály összes munkáinak 
11 — 14. lüzete megjelent Móhner Vilmos 
kiadásában Budapesten. — Egy Fűzet ára 
35 kr. - Ajánljuk t. olvasóink!), figyelmébe.

Vettük a „Üondttzö" szépirodalmi he
tilapnak 48—52. számait, melyekkel az I. 
évfolyam végződik és végigtekintve e ki
tűnő lap számain lehetetlen meg nem emlí
tenünk azt a dicséretes buzgalmat és szigorú 
lelkiismeretességet, melylyel az áldozatkész 
kiadó lapjának első évfolyamában a maga 
elé tűzött tartalmas programuiot teljesité.
A „Uoudüző" ben találkozunk hazai irodal
munk szilié javával s mit cgyébb szépiro
dalmi lapokban csak elszórva találunk, az a 
„Gondiizö" mindegyik számában egyesítve 
van. Az említett öt számban végzóduek a 
következő érdekfeszitö regények: Az -Uj 
főispán*' Tolnai Lajostól, a „Végzet- Mar- 
gitay Dezsőtől és Székely támad, székely 
buuja- P. Szathmáry Karolytól. Költemé
nyekkel találkozunk Ábrányi Emiltől, Bene
dek Aladártól és Inczédy Lászlótól. Elbe
szélések és rajzok megjelentek és végzöduek :
A „Leányboszu*1 Majthéuyi Flórától; „Két 
királyuö“ Saüier Massocbtól; „A mi veleu 
czei barátunk- Szana Tamás-tói; „a  potya 
menyasszony" Muzslai K. Jánostól; „Cbinai 
szerelem" Madarassy Lászlótól. Ezeken kí
vül még érdekes ismeretterjesztő czikkek, 
mulattató apróságok, talányok stb. A „Goud- 
üzö- megjelen minden vasárnap 3 tömött 
íven, színes borítékkal. Kiadja Székely Ala
dár Budapesten, fómunkatárs Tolnai Lajos. 
Előfizetési ára: egy évre '1 írt, félévre 3 írt 
negyedévre 1 Irt 50 kr. Hévvel ajánljuk e 
hazafias kitűnő vállalatot mindenkinek, ki 
lelkutcmelő olvasmányokban leli örömét. A 
kiadó mindenkinek ingyen és bérmentve 
szolgál mutatványszámmal, ki e végett leve
lező lapon bo ,zá fordul.



— Ab „Olvasókör14 szépirodalmi re- 
Rény lolyóirat 8. száma megjelent. -  Ajánl
juk t. olvasóink figyelmébe.

Cf&k a jó t  s zo k ás  u tánozn i, csak
hogy ez utánzatoknál aztán a közönség húzza 
a rövidebbet, mint ez a táplálószerek hami
sításánál tapasztalható. Ezért a Braud R. 
gyógyszerész svajezi labdacsainál, méhek 
gyomor-, máj-, s epe bajokban kitűnő szerül 
használtatnak, a vételkor minden doboznál 
(70 kr. a gyógyszertárakban) ügyelni kell a 
ezégjegyre, a fehér keresztre vörös mezőben 
b Brandt II. névaláírására.

Közgazdaság.
A mezőgazdaság és » nyerész

kedő vásárlók.
Honunk méltán büszke lehet a buda

pesti országos-kiállításra: a magyar mező
gazdaság, kézműipar, gyárak, pénzintézetek, 
vállalatok, kereskedelem, találmányok, mű
vészet s tudomány oly tökélyt mutatnak itt 
föl, amely joggal tölti el rnindon hazafi lel
két önelégültséggel a jelenre s bizalommal, 
roménynyel a jövőre nézve.

Az utóbbi évtizedek összes európai 
világtárlatait, sót az 1876 ik évben Fiiadéi- 
fiában tartottat is behatóan tanulmányoztam , 
ugyanezt tettem a legtöbb európai országos- 
kiállítással, melyeket ez idő alatt rendez
lek: s igy szakértőig állíthatom, hogy me
zőgazdasági kiállításunk ritkítja párját. S ez 
most, midőn kiváltkép a magyar búzát, rcp- 
ezét, gyapjút és kukoriczát egyfelől a külföld 
lulmagasra csigazott beviteli terményvámté- 
telei, másfelől pedig az északamerikai Egyesült- 
Államok, Déloroszország, Ruméuiu, Egyp- 
tóm és Hindusztáo kivitelű az említett ter
ményekből — kellő értékesítésében halálosan 
fenyegetik, fokozottan megnyugtató hatással 
lehet ránk.

A politikai hírlapok I A mi politikai 
hírlapjaink I

Mily rendkívüli sok badar dolgot kell 
olvasnunk politikai hírlapjainkban sport- és 
katona-ügyekről, vizszabólyoznsokról és uz 
északamerikai Egyesült-Államok búzakivite
lének minél előbb bekövetkezendő (be kell 
következnie! — ez az üres, ámde nagyhangú 
jelszó) hanyatlásáról! Ezt olvashat juk politi
kai napilapjaink vezér-, irány- és szakezikkei- 
ben; ezt olvashatjuk terményüzleti rovatában; 
ezt olvassak külöuféle apró czikkeibeu. Valódi 
botrány I és vajmi nevetséges volna, ha nem 
volna rendkívül elszomorító ezen óriásmérvü 
tájékozatlanság, tudatlanság.

Persze; az illető c/.ikkczök merőben ös- 
meretlenek az Egyesült Államok mindennemű 
viszonyaival és annyira semmibe sem veszik 
olvasóikat, hogy még arra sem méltatják, mi
szerint, mielőtt ama czikkeiket papírra vetik, 
legalább tudomást szerezzenek magoknak 
arról: mily nagy az Egyesült-Államok, ille
tőleg az ott megművelhető részek területe : 
hány lakosa van ez államnak ; hány négy
szög kilométernyi termőfölde van s. a. t.

Ez nagy bűne fővárosi politikai napi
lapjainknak ; s ennek daczára merik, sőt 
kedvelik a vidéki hirlapsajtó képviselőit min
den, még oly apró s jelentéktelen baklövé
sükért is korholni s nevetségessé tenni 
akarni. ,

Tehát az Egyesült-Államok terményki- 
vitelének minél előbb csökkennie kell I E 
hibás állítást olvuBhatjuk az említett, hírlapok
ban ; mert a czikkirók még arra sem gondolnak, 
hogy azon állam területe, kerekszámmal, 
150 ezer négyszög mértföld, melyen csak 40 
millió lakos él; művelhető földe pedig nagy 
részt, még BzUzföld s egészben a mezőgazdaság 
eredményes folytatbatását tekintve, sokkal 
kedvezőbb éghajlatú mint földrészünk északi 
s északkeleti részei; s igy, ha népessége tíz
szer annyira is, mint a jelenlegi, szaporodnék, 
akkor is képes volna neki fölösleges nyerster
ményeivel elözönleui Európát. Hiszen az 
Egyesült-Államok gépipara rendkívül nagy 
arányokban fejlődik, óriási pénztőkéi pedig 
ugyanily arányokban gyarapodnak: márpedig 
az első munkát, az utóbbi pedig elhelyezést 
követelnek maguk részére; s igy az ottani me
zőgazdaság szükségkép, minél előbb bekövet
kezendő hanyatlásáról, kiviteli képességének 
csökkenéséről kizárólag politikai napilapjaink 
említett munkatársai írhatnak. Igen sajnos, 
e szabadalmokkal derekasan cinek is.

Honi mezőgazdaságunk egyedül akkor 
képes diadalmasan megküzdeni a rásulyosodó 
kedvezőtlen viszonyokkal, ha nomeuk ügyek- 
szik minél olesóbbau termelni, hanem a me
zőgazda terményeiért azon piaczi-árt képes 
magának fizettetni, amelyet azok eltalálásuk
kor érnek. Ebben rejlik mezőgazdaságunk 
életképességének legfontosabb föltétele.

Az 1870-iki filadelfiai és az 1878-iki 
párizsi világkiállításokon épugy gyönyör
ködhettünk a termény-nagykereskedők es a 
termény bizományosok gyönyörű üzlet m ű
ködési-táblázataiban, mint 1881 ben a milá
nói s 1884-ben a torinói országos-kiállításo
kon. A nürnbergi, a trieszti s az amsterdami 
orBzógos-kiállitásokou kevesebb súlyt fek
tettek ezen, vajmi tanulságos üsmeretter- 
jesztő-táblázatokra ; érthető, mert az illető 
országok terménykivitele viszonylag csekély.

Nálunk, noha a lakosság tulnyomoau 
legnagyobb része a mezőgazdaságból él a 
iparunk rohamos föllendülése dacára még év
tizedek hosszú során keresztül élni lóg, 
rendkívül sajDos ! még mindig alig-alig gon
dol, törődik a mezőgazdák legnagyobb része 
avval, hogy ügyekezzék magát terményei el

adásánál a nyerészkedő közvetítő vásárló, 
kiskereskedő, alkusz stb. hatalma, amely az 
eladót érzékenyen károsítja, alól kiszabadí
tani. Nálunk, szinte kétségbeejtő! e téren 
még a leghasznosabb újítás is csak rendkívül 
nehezen bir tért foglalni.

Az országos-kiállítás mezőgazdasági ter
mény csarnokában gyönőrködhetünk a S/.á- 
voszt Alphous-czég gyüjtoményes-kiállitásá- 
ban is, amely, noha csupán mintegy dióhéjba 
szorítva, bemutatja e ezég közhasznú törek
vését : a mezőgazdát fölszabadítani, a ránézve 
káros közvetítő vásárló, kiskereskedő, alkusz 
hatalma alól; s igy gazdatársainknak bizto
sítani azon jelentékeny hasznot, amely mosta- 
nig ez utóbbiak nyereségéül, a m e z ő g a z 
d á k n a k  p e d i g  k á r á r a ,  — zsebökhe 
folyt. A Szávoszt Alphous-czég, ugyanis, előre 
meghatározott csekély árért (csak % száza
lék) bármily nagymennyiségű gabonát is 
bármikor képes eladni egyenesen a fogyasz 
toknak, illetőleg, azok helyettesitőinek : a 
nagykereskedőknek, gőzmalmoknak s ter- 
uiéuyraktár-üzletekuek. Hogy mily jelenté
keny haszon származik ebből az eladó ter
melőkre, mindenki láthatja; mert a Szávoszt 
Alphous ezég érdeke (a kikötött % százaléknyi 
iuiulck folytán) azt hozván magával, hogy 
minél magasabb árt kapjon a bizományába 
küldött gabonáért, az eladó mezőgazda min
denkor azon legjobb árt kapja terményéért, 
amelyet az akkor ér.

Napjainkban fokozza ezen nagy előnyt 
azon tény, hogy e.lőnyös a mezőgazdára, ha 
egyáltalában képes gabonáját becsáron eladni; 
mert a terményvásárlási kedv most alig ész
lelhető. A Szávoszt Alphons-czéget kiterjed- 
iizleiösszcköttetósei (bel- és külföldiek) képet 
sitik megbízóinak c hasznot biztosítani.

Ez vajmi nagy előny a termelőre; mert 
ösmert tényezőkkel számolván, tudja, hogyan 
áll a terményei számára elérhető legjobb 
árakkal. Eddig merőben másként állt e do
log ; mert a közvetítő vásárló nem azon árt 
fizette a mezőgazdának nyersterményeiért, 
amely a vétel pillanatában azok értékét kép
viselte ; hanem ügyekezett minél olcsóbban 
jutni a termények birtokába, hogy azokon 
túladván, minél nagyobb nyereséget söpör
hessen be : azaz a közvetítő vásárlónak nem 
áll érdekében, hogy a termelő mentői ma- 
gnsabb árt kapjon gabonájáért.

A magyar országos gazdasági egyesület, 
amely ugyancsak megválogatja embereit, ha 
arról vau szó, hogy valakit ajánljon, párt
fogoljon, az illetőért erkölcsi szavatosságot 
vállaljon, a Szávoszt Alphons ezége o kitünte
tésben, s egyúttal jegyezzük meg, e máris 
kiérdemelt kitüntetésben részesítette ama tö
rekvéséért: a termelő számára megmenteni 
azon jelentékeny összeget, amely mostanig 
rendesen a közvetítő vásárlók, az alkuszok 
kis kereskedők, tözsdefutárok zsebébe folyt.

A Szávoszt Alphons-czég működésének 
egyik ága tehát azzal foglalkozik, hogy a 
termelőt a közvetítő vásárlónak a mezőgaz
dára nézve vajmi hátrányos, káros szereplé
sétől megóvja.

A ezeg megbízóinak hiteles tőzsdetudó
sításokat küld — ingyen. Miután politikai 
napilapjaink tőzsde rovata megbízhatatlan, 
kézzelfogható, mily nagy előnyt nyújt a 
mezőgazdának, ha e tudósítások biztosan 
tájékoztatják ót a tőzsde áramlatairól. A köz
vetítő vásárló kiváltkép akkor főzi le. hatal
masan jaz eladó mezőgazdát, mikor ö zsebé
ben a legújabb, tájékoztató tőzsde táv irat tál 
attól vásáról, aki tegnapi, sőt tegnapelótti 
számú politikai napilapja révén hiszi magát 
a gabnaárakra nézve tájékozottnak.

A Szávoszt Alphons ezég működésének 
másik tere, Saponaria-gyapjumosó-por,* gép- 
olaj, ponyvák, vetőmagok stb.. egyszóval 
minden, a mezőgazdának szükséges tárgyak 
h termények elárusitása. A ezég Sápommá- 
eyapjumosó pora máris országhirfl; méter
mázsája árát, 60 írtról 45 re, sőt most már 
!$;*, írtra szállította le a ezég: azt máig 70 
uradalom és számos közbirtokos vásárolja.

Nagy érdeme vau e ezégnek az angol 
árpafajnak meghonosításában is ; melynek 
nagy előnyét most, midőn buznkivitelütik 
rendkívül csökkent, mig angol árpafajainkat 
sörfőzésre örömest vásárolja a külföld, fo
kozva érezzük.

A királyi kegy hát. igazi érdemeket ju
talmazott, mikor a c/.ég főnökét Szívoszt 
Alphons urat nemesi rangra emelte.

Szckrényssy Kálm<U\.

* T. ez. Szávoszt Alphons urnák! Bu 
dapest. Az országos magyar gazdasági egye
sület elnöki hivatala által vizsgálat végett 
ide beküldött és nevezett hivatal sértetlen 
pecsétjével ellátott, Uraságod ezégétöl szár
mazó 1 - só osztályú fehér és 2 od osztályú 
barna héjas sápommá mustrák idegen alkat
részeket, nevezetesen maró luganyagoknt, 
vagy szódát nem tartalmaznak. Budapesten, 
1884. május 11-én. Állami vegykisérleti ál
lomás, Budapest. Dr. Líebermunn Leó, tanár, 
az állami vepvkisérloti állomás főnöke.

* * *
Alulírott titkári hivatal bizonyítja , 

hogy a fennobbi sorok által jelzett saponária- 
port elnöki megbízásból t. Szávoszt Alphons 
nr Budapest, V. lő-ut Ü. sz. raktárán levő, a 
c/.ég védjegyével lezárt és ólomzárral ellátott 
különböző zsákokból vette és az országos 
magy. gazd. egyesület pecsétjével lezárva az 
állami vegykisérleti állomásra küldve, meg
vizsgáltatta. Budapest, 1884. május 8 ám 
Orsz. gazd. egyesület titkári hivatala. Dr- 
Szabó Kereucz, titkár.
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Miilioili Henrik, Karlsbad És Rudapest.
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Árverési hirdetmény.
Vagyonbukott H ERCZO G  LÁ ZÁ R 

hajai lakós csődtömegéhez tartozó ingó
ságok u. m. egy zongora, házi bú
torok, stb. folyó évi októberhó 
y - lk  n a p já n  a helyszínén (Uerczog 
Lázár féle házban) nyilvános árverésen 
készpénz fizetés mellett cladata&k. Az 
árverés d. c. 9 órakor kezdődik és eset
leg a következő napokon is folvtattatik, 

Baján, 1885 évi szeptemberhó 
26-án.

BODROGI GYULA,
tömoggoodnok.

9 0 0 0  irt
biztos évi jövedelem anélkül, hogy sok idő* 
igényelne; töke és korzkáetatái nélkü1 
ügyes és megbízható egyéneknek.

Ajánlatok a jelen leg i foglalkozás meg
nevezésével HM1ALEK HENRIK hirdetési 
irodájába, Dúca, „Nr. ‘2000“ küldendő.

4842.
lk 1885. 8Z'

Árverési hirdetmény.
A bajai kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság részéről Z s i f k o v ic s  
V a z u l  mint kiskorú L a z ic s  M á r i a  
gyámja, L a z i c s  P é t e r  és L a z ic e  
J á n o s  bajai lakos végrehajtatok ké
relme folytán, — M ilin k o v its  K a 
ta l i n  és M il in k o v i ts  M á r ia  vég
rehajtást szenvedők elleni végrehajtási 
ügyében a végrehajtási árverés 420 frt 
tőkekövetelés ennek 1879. évi deczern- 
ber hó 22. napjától járó 6°/0-os kama
tai 38 frt 15 kr végrehajtási már meg
állapított, 11 frt 90 kr jelenlegi és a 
még felmerülendő költségeknek kielégí
tése végett az 1881. LX. t. ez. 144, 
és 146. § ai értelmében a szabadkai kir. 
törvényszék területén levő a bajai 2052, 
számú telckjkvben foglalt Milinkovics 
Urus nevén felerészben, úgy Milinkovics 
Mária és Milinkovics Katalin nevén 
7* -  % részben álló A. f . 3737. hr. 
sz. 3 hold 405 Q ö l nagyságú ház szőllő 
és szántóföldből Milinkovics Mária és 
Milinkovics Katalint megillető birtok- 
jutalékra 552 frt kikiáltási árban ezen
nel elrendeltetik és annak a kebelbeli 
telekkönyvi iroda helyiségében leendő 
megtartására határidőül 1 8 8 5 .  c . d e -  
c z c n ib e r  lió  G -ik  n a p j á n a k  d . n .
3  órája kitüzetik, mely alkalommal a 
jelzett ingatlan a kikiáltási áron alul is 
eladatui fog.

Az ingatlan a fennt kitett árban 
fog kikiáltatni.

Árverezni kívánók tartoznak a ki
kiáltási ár 10%  százalékát készpénzben 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság.

Baján, 1885. évi junius hó 30-ik 
napján.

R á c z ,
k »  járasbiró.

_59Gl-_8Z.
tk. 1885.

Á r v e r é s i  h ird etm é n y .
A bajai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság részéről Deák End- 
réné bács-almási lakós végrehajtató 
kérelme folytán Lebovits Jánoflnó, 
Lév&y Teréz éa Lévay Horváth 
Rozália bajai lakósok végrehajtást 
szenvedettek elleni végrehajtási ügyében 
a végrehajtási ujabbi árverés 210 frt 
hátralék tőkekövetelés ennek 1883. évi 
deczcmber hó 22-ik napjától járó 8%  ka- 
matai, 73 frt 57 kr végrehajtási már megál
lapított, 5 frt 90 kr jelenlegi és a még 
felmerülendő költségeknek kielégítése vé
gett az 1881. L X . t. ez. 144. és 146. 
illetve 176. ij-ai értelmében a szabadkai 
kir. törvényszék területén levő a bajai 
2094 számú tjkben foglalt Lévay Mihály 
és neje született H orváth Rozália nevén 
álló A , I. 2378 hr. 2204. ö. i. számú 
egész ház és hozzá tartozó 199 0 ö l  
beltolekre 411 frt kikiáltási árban tekin
tettel a fennhiv&Lkozott t. ez. 156. §-nalc 
e, pontjára ezennel elrendeltetik, és annak 
a kebelbeli tkvi iroda helyiségében leen
dő megtartására határidőül 1885. évi 
deozember hó 5 ik napjának dél
utáni 3 órája kitüzetik, mely alka
lommal a jelzett ingatlan a kikiáltási 
áron alul is cladatni fog.

Az ingatlan a fent k itett árban fog 
kikiáltatni.

Árverezni kívánók tartoznak a ki
kiáltási ár 10%  százalékát készpénzben 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. járáBbiróiág mint telekkönyvi
hatóság.

Baján, 1885. évi augusztus hó 6,
napján.

Ráoz,
kir. jAriíbirö.



Hirdetmény.
Baja város kapitányi hivatala mint 

iparhatóság részéröl közhírré tétetik, 
miszerint hatóságilag engedélyezett, azon
ban időközben beszüntetett lierzogli 
Lázár kézizálog üzletében elzá
logosítod azon zálogtárgyak elár
verezésére, melyek az üzlet beszünte
tésénél feltaláltatván, hatósági kezelés 
alá vétettek és még ki nem váltattak, 
határidőid az 1881. évi X IV . t. ez. 
értelmében 1885. évi október hó 2.,
5., 5., és folytatva következő napok
nak mindenkor délután 2—5 óráig

terjedő idő Uenogh Lázár üzleti helyi
ségébe (vadász u.) kitűzetik.

Miről az érdekeltek azzal értesittet- 
nek, miszerint fenti határidőig zálog
tárgyaikat annál bizonyosabban vált
sák ki, mivel a ki nem váltott összes 
zálogtárgyak elárverezted!! fognak. 
Meg jegyeztetik, hogy előbb az összes 
ingóságuk. azután pedig az arany , 
ezüst és ékszernemüek kerülnek árverés 
alá. A venni szándékozók meghivatnak.

Baja város kapitánysága mint 
iparhatóság Baján, 1885. szeptember 
14-én.

Sclieibner Gyula,
főkapitány.

6113.
ik. 18857“

Á r v e r é s i  h ird e tm é n y  t
A bajai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság részéről J u n g  .József 
b.-alraási lakos végrehajtató kérelme fo ly• 
tán J n n g  G ásp á r b.-almási lakos vég
rehajtást szenvedett elleni végrehajtási 
ügyében a végrehajtási árverés %  Irt 
09 kr. tőkekövetelés és ennek 1883. évi 
január hó 11- ik  napjától járó 6% ka
matai 8 ír t 80 kr végrehajtási már 
megállapított 8 ír t 40 k r  jelenlegi és a 
még felmerülendő költségeknek kie lég í
tése végett az 1881. évi L X .  t. ez. 
144. és 146. §-ai értelmében a sza
badkai kir. törvényszék területén lévő 
az almási 365 számú tjkbeu foglalt 
Jung Gáspár és neje szül. Peti K ata lin  
nevén álló A  I. 391 hr 387 ö, i. 
számú egész ház és hozzátartozó 340 Q  
beltelekre 400 frt kik iá ltási árban tekin
tettel a hivatkozott t. ez. 156 §-ának 
d pontjára ezennel elrendeltetik, és annak 
B.-A lroás község házánál leendő megtar
tására határidőül 1885. évi <l<* iz e  in 
b é r  l ió  ö-ik n ap ján ak  délu tán i 
3 ó r á j a  kitüzetik, mely alkalommal 
a jelzett ingatlan a k ik iá ltási úron alul 
is eladatni fog.

A z  ingatlan a fennt kitett árban 
fog kikiá ltatni.

Árverezni kívánók tartoznak a ki* 
k iá ltási ár 10% százalékát készpénzben 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött 
kezeihez letenni.

A  kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

Haján, 1885. évi agusztushó ö-ik 
napján.

Jlácz,
kir. járásbiró.

CSALHATATLAN
Ra K  (IVnj és SZAliált HÖVCSZtŐ

O b o r a n t i u m  8Zer) cgy tudományos alapra 
és sok eredményre fekteted szer a k o p a sz sá g , hnj- 
kihullá*. k o rp ak é p z ő d e s  és sz ü rk f tlc s  ellen. Egyet
len, tényleg eredményeket felmutató sz ak á ln ttv e sz tő  
és e rő s ítő  s z e r .  Üditö és élesztő tulajdonságáért a 
„Roborantium“ továbbá megbízható szer em lékező  

g y en g eség  és fe jfá já s  ellen. Egy eredeti üveg ára 1 frt 50 kr,próbaüveg I frt 
K /^ c rn a f  w *iim  (tuöerlinto olaj) finom 6a utúnozhatlan, a hajat simulókonynyá 6s 
Jv U n lllt 'llv  U ill hullámossá teszi. Eredeti üveg ára 1 Irt 60 kr. Próbaüveg 1 frt

Ip _ , ,  . 1 „ LTAUA keleti izépitliazer, eredmények gyöngéd, M ér 6a testi frisseségst
JíLU UC L lL IJ L  eltávolít szcplőt 6a májfoltokat Ara 85 kr.

Bouquott du Serail de Grolich
szereknek, Ára 1 frt 60 6s 80 kr.

Morvái kárpát száj viz
Grolich-féle haj- 6s szakái festő szer S iif<nw{n'írtani‘ 
Grolich Hail Milkon SI"rke
Grolich-féle Poudre dópilatoire b.jriuv.iiií.««r m kr.
Grolich-féle korpaviz eltávolít gyorsan és biztosan liajkorpat. 1 frt.

Grolich-féle májusvirágkenőcs N l“*“ * *•**»■
Grolich-féle Flóra-ha j por fehér és rózsaszín legfinomabb hóig)por 60 kr 

Grolich-féle Flóra rózsa arezfestő m *.*  6h arezfestésre 50 kr. 

Minden orvosok felügyelete alatt készítve. 
H a s z n á la ti  u ta s í tá s o k  . k ö szö n ő lev e lek  és n y ila tk o z a to k

minden t/ikkhez raellékelvék.
Gyár éa kozp, raktár fi II O 1.1 C  II J. B r ü n ii li e ii Stadthofplalz.

Orvosok elismerik a Grolirb féle készítmények hasznosságát, tartós vásárlás által, 
igy ir a t k Biliméi. Alajoi ur, gyakorló orvos St. Péterben ápr. 25. 1885. „Kérem posta- 
utánvét mellett nekem 8 üveg Jloborantium és 3 üveg koimctikum megfelelő engedmény 
mellett mint több évei vetője, küldeni.*

Tisztelettel BLÜMEI,, gyak. orvos.
Főraktár Haja és vidékér* egyedül

B r a c h f e l d  V i c a  i l l a t s z e r  k e r e H k e d ó a e .
Budapest: A’einda Nándor, hatvani-uteza 10., továbbá kapható minden nagyobb 

gyógy tálban és kereskedésben, le! one vonatkozó falragaszok a kirakatban láthatók
( k f  ' Határozottan a Orolö h-féle készítmények I érendők, minthogy csakis ezekért 

vállnitatik teljes .szavatosság

5332. szám, 
tkvi 1885.

Á r v e r é s i  h ird e tm é n y .
A  bajai kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság részéről a szán tóval 
k ir . k in c s tá ri u rad a lo m  végrehaj
tató kérelme folytáu S z u d á r  Illa ta  
béreghi lakós végrehajtást szenvedett 
elleui végrehajtási ügyében a végrehaj
tási árverés 4 f i t  72 kr tőkekövetelés 
22 frt 80 kr végrehajtás már megálla
pított,, 5 frt 55 kr jelenlegi és * még 
felmerülendő költségek kielégítése végett 
az 1881. évi L X .  t. ez. 144. és 146. 
§ ai értelmében a szabadkai k ir. tör
vényszék területén lévő a béreghi 307. 
8z. tjkvben foglalt Szudár Mata, Bozsits 
Éva  és Szudár Iváu nevén álló A .  I. 
306. hr. 284. ö. i. számú egész ház és 
hozzá tartozó 914 Q ö l beltelekre 160 
frt kikiá ltási árban tekintettel a fenut 
hivatkozott törvényezikk 156. § nak d. 
pontjára —  továbbá a béreghi 307. sz. 
tjkönyvböl az ottani 571. sz. tjkuyvbc 
átvezetett A . 1. 1 10 rdsz. a. '/*
telekföld és utána járó legelőből Szudár 
M.atát megillető ’/3 rész birtokjutalékra 
406 frt k ik iá ltási árban ezennel elren
deltetik, és annak Béregli község házánál 
leendő megtartására batáridőül 1885 . 
évi dcczcm ber liő 5. n a p já n a k  
d. e. 11 ó r á ja  kitüzetik, mely alka
lommal a jelzett ingatlanok a k iv á ltá s i 
áron alul is eladatni fognak.

A z  ingatlan a fent k itett árban 
fog kikiáltatni.

Árverezni kívánók tartoznak a k i
kiá ltási ár 10% százalékát készpénzben 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A  kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Baján, 1885. évi augusztus 6-án.
R á o z ,

ki/. járMbiró.

Nyomatott JN'ánay Lajos könyvnyomdájában Haján


