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A szenvedő emberiség érdekében.
Baja, 1880 jan. 19.

H a valaki megbetegszik, minden látogatója tud orvos
szert ajánlani, mindenki részvéttel viseltetik szenvedő em
bertársa iránt. A legrégibb időkben a betegeket az utcákra 
és közhelyekre fektették, hogy az arra menők gyógyszerek
kel,^ tápanyagokkal és őszinte tanácsokkal enyhítsék a szen
vedő'!; szánalmas állapotát. így keletkezett az orvosok tudo
mányos és rendszeres gyógykezelésének eszméje, és ebből 
forrásozott ki a betegházak megalakulása. Találkoztak ugya
nis mindenkor nemeskeblii emberek, akik kórházak építésére 
és ezekben betegágyak alapítására emberies szent áldozato
kat hoztak. így keletkeztek a városi koródák is.

H a az országidon tehetetlen beteg találtatik , az a leg
közelebbi város kórházába helyeztetik ápolás és gyógyítás 
a lá ; ha a városban foglalkozó idegen honosságú iparossegéd 
vagy bárminő foglalkozású munkás vagy cseléd betegszik 
meg, ismét csak a városi kórház segédkezése vétetik igénybe, 
sőt ilyenek még a falvakból is ide szállíttatnak, mert a fa
luban nincs közkórház, nincs ápolda.

A városi kórházban történt gyógyítás után az ápoltak 
fizetésképes szülei vagy rokonai szólittatnak fel a gyógydi- 
jaknak megtérítésére, — mert a városi kor- ét gyámházal; 
leginkább cwk a város szegényeinek é l lótejeinek mentő 
templomaivá emeltettek — ha azok fizetólképtélének ké bi
zonyulnak be, akkor az illetőségi községek, városok vagy 
országoi alapítványok tartoznék az idegenekre tett kórházi
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A tán ez.
Én egyike vagyok azoknak, kik tánczolnak azaz jobban 

mondva, veréb módjára ugrálnak, de csakis izgatott, hevült álla
potban, a midőn a képzelem és a szív érzelmei oly igen föl vannak 
csigázva. Több Ízben ostromoltak barátaim, hogy tánczoljak, de 
én mindenkor meníegettem magamat, okul hozván fel e tekintet
ben tapasztalt ügyetlenségemet. Igaz ugyan, hogy tánczolni éltem
ben még nem tanultam, de a mindennapi tánezokat, a melyeket 
számtalanszor volt szerencsém látni, én is eltudtam lejteni; de 
hisz nem is ez az egyedüli oka annak, hogy nem nagy kedvelője 
vagyok a táncznak. Volt alkalmain eleget hallani és olvasni a tánc 
ártalmas voltáról, s ez az a mi engem visszariasztott s mintegy 
gyűlölLté tette előttem az egész carnevali saisont.

Különösen a farsangi évad az, a midőn a fiatalságnak egye. 
dűli gondolatát a táncz képezi.

Ilyenkor egymást követik a hálok, bankettek* szóval a táncz* 
mulatságok czifrábbnái czifrább nemei ; ilyenkor a hályog leesik a 
leánykák szemeiről és ők végre belátni kezdik rendeltetésük czél- 
ját, mely nekik tévesen bár, de osztályrészül adatott.

A leányok mentek a hadkötelezettség részrebnjlatlan törvénye 
aló’, de hogy számuk túl ne szaporodjék, hogy mintegy arányban 
legyenek az iíjak számával, a találékony világ életbe léptette a 
tánezot.

Ibi az ember nézi hölgyeinket, midőn oly fáradhatlan, kitartó 
buzgalommal tánczolnak, akaratlanul is e kérdés lebben el ajkairól: 
„Mennyi a napidijuk ?" De hiszen ez szenvedélyük, érzelmeik vi

költségeket megtéríteni, és azokat hol meg is téritik, hol 
ismét az illetőséget el nem ismerő közhatóságok meg is ta- 

í  gailják. Szóval a szegény betegekre áldozott könyörtények 
j csak nagy nehezen találnak hálaköteles elismerésre és meg- 
: térítésre. Ily könyörtelenség tapasztalataiból okulva és kiiu- 
i dúlva a hideg kalmárszámitás talán azt tanácsolná, hogy az 
! idegeneket utczákra kellene helyezni, ahol az arra

menők által yfjpbltatnáual; és gyógyitntnának, ez minden
esetre oly uarbar el járás lenne, minő tavaly egyik európai nagy 

| városban történt, hol 7000 beteg a már megtelt kórhá
zakon kívül szorult, és az aranyozott paloták előtt várta 
a megmentő halált

Nézd ott a falu végén van egy ház, melynek tetején, 
vérteje ormán (giblién) egy kereszt diszlik. E házat az ura
ság, úgy a közbirtokosok, vagy maga a falu emelte és ren
dezte bo. A vigasztalás jelvényéről rá  ismernek a kereset- 
képtelen aggok, árvák, özvegyek és betegek. Ebbe menekül
nek ők és a szánalomra méltó bambák is. A község orvosa 
bejár a község költségén szerzett gyógyszerekkel, a lelkész 
is belátogat a kellő lelki vigasztalást és felügyeletet esz
közölni. —  De miből élnek ott a szegények és mit esznek 
a lietegek ?

Minden faluban csak van 3S5 olyan módos család, mely
nek körében évenhint egyszer lakoma tartatik névnapkor, 
esketéskor, a midőn bőven főznek és sütnek a nap örömére, 
a bőségből a család küld az ünnepélyre elkészített ételekből 
és italokból egyszer egy évben a szegények házába ; éven-

hara, keblük hullámzása, a zene varázslataiménak galvanikus meg
testesülése. A leányok ilyenkor megszűntek a szó szoros értelmé
ben leányoknak lenni; szépségük hervad, bájaik, női gyöngédségük, 
természetük, az a gyenge virágszál eltorzul. Előttünk állanak di
vatos öltözetű nük; halántékaikról izzadság csurog, arczaik kipi
rulnak, keblük hullámzik, mint a fölkorbácsolt tenger, szemük szik
rát szór, lehelletük forró és szakadozott, beszélni is alig képesek .
. . . és e teremtmények mégis a gyengéd, szellemdus és szeretetre
méltó szép nem közé számítják magukat.

A táncz már a legrégibb időktől emberi szórakozás; már az 
ó korban tánczoltak, de nem oly mértéktelenül mint napjainkban í 
a nők bájaikkal kíméletesen bántak, a szív szenvedélyes kitöréseit 
korlátozták, szóval: az ó-kor hölgyei a tánezot mulatság- és szó
rakozásnak tekintették.

Hölgyek 1 ha megakarjátok magatokat ülni, miért fáradoztok 
annyira ? Hisz sokkal rövidebb és könnyebb módja van az öngyil
kosságnak l vessétek magatokat a vízbe, igy legalább sokan azt 
fogják mondani, hogy szép, regényes halállal múltatok ki. — Ej 
tánezosnö, csak látnád magadat tánczközben ! . . . mintha a rósz 
lélek kárhoztatott volna el testednek kínzására.

Azonban csak ra jta ! . . . tánczoljatok; válaszszatok maga
toknak 4 hét elótt tánezost és azután tánczoljatok esti 7 órától 
reggeli 7 óráig; csak rongáljátok egészségieket, bullaszszátok el 
arczaitok bájait; mondjatok le minden jogotokról, mely benneteket 
a gyengéd nőnem közé soroz . . . és . . . ha mindezt inegtettétek, 
térjetek haza fejfájással, köhögéssel, sorvadással, szivszurássul, gör
csökkel, véres szemekkel sőt még azon tudattal is miszerint csa
lódtatok, t. i. nem találtatok vőlegényt, nem találtatok férjet.

Higyjétek el, férjet lehet találni nyájas beszéddel, andalító 
zenével, ábrándos szemekkel, szenvedélyes és hűséges szívvel, sok



ként csak egyszer kerülvén rá a sor, íeróvta aíamizsnaadójáfc 
a szegények iránt, és igy be lehetne szüntetni a visszaélés
sel kapcsolatos koldulásokat, de a szegény árvák és öregek 
u tehetetlen bambák és betegek számára mindennap biztosítva 
lennének jó tápláló ételek és italok. A kórházi terhek igy 
megoszlanának — a szegények nem éheznének, a betegek 
ápoltatnának, és az irgalmasok az örömnap emlékére irgal
masságot találnának.

A „k isb irto k o so k  országos fö ld h ite lin té z e te *
részéről i'./l kéret tünk a következők közlésére :

KIMUTATÁSA
a „kisbirtokosok országos földhitelintézete" alapitóinak, ezek 
által jegyzett alapítványi összegeknek, nemkülönben az 
ezekre a mai napig, vagyis 1819-ik évi deczember 30-ik

déli 12 óráig bezárólag teljesített befizetéseknek.

Az országos intézet igazgatósága, szemben azon közle
ményekkel, melyek a legközelebb múlt napokban ismételve 
és különböző alakban felmerültek, kötelességének tartotta 
ezen kimutatást a tisztelt alapitól; megnyugtatása és az ügy 
iránt érdeklődő nagy közönség tájékozása végett közzétenni, 
egvszersmit.d pidig annak egy példányát minden t. alapitó
nak külöu-külüii posta utján megküldeni s azok becses figyel
mét ez alkalommal a következőkre felhívni.

1- ör. Ezen kimutatásban mindazon alapitók.nevei lóvén 
felsorolva, kik a létesitö-bizottságtól átvett jegyzékekben 
foglaltatnak : felhívjuk mindazon esetleg létező oly alapí
tókat, kiknek nevei kin.utalásunkban felvéve nincsenek, hogy 
e tekintetben felszólamlásukat a mai naptól számítandó 30 
nap alatt intézetünkhöz juttatni szíveskedjenek, hogy ahhoz 
képest a további intézkedéseket megtehessük.

2- or. Hasonlókép kérjük azon t. alapitóinkat, kik jelen 
kimutatásunkban mim fi eléseikkel hátralékosok olöfüntetve 
vinniük, hogy azon csőin, n, ha feltevésünk ellenére fizetést 
te jesitettek vo'na, ezen körülményre nézve a ~k.fc.idl! közt 
levő fizetési elismervény hiteles másolatának felmutatása 
mellett 30 nap alatt felszólalni méltóztassanak ; elleneseiben 
tovább is illetőleg mindaddig, míg kötelezettségüknek eleget 
nem teendőek, hátralékosoknak fognak tekintetni.

mással, de nem túuczczal. Azon ifjú, kivel tán legtöbbet táiiczolta- 
tok. ki a táncz legnagyobb hevében magával ragad s ismét másnak 
mi. azon ifjú lesz az, a ki legkevésbé gondol arra, hogy bennete
ket niittl vegyen. Ép az, ak i állitja rólatok, hogy jól táncoltok, ép 
az fogja mondani, hogy szelesek, állhatatlanok vagytok, és mint 
ilyeneket kerülni fog.

Nem-e tény, hogy a táncz napjainkig több szerető szivet 
szakított el egymástól mint összehozott. . . De hát nem is képzel
hető, hogy egy eszes, józangondolkozásu férfi, kinek szemei előtt 
drágább az élet, mint a „polka franqais," ki előtt szentebb a há
zasság és fontosabb a nő hivatása, a leggyönyörűbb táncznál: — 
mondom, nem is képzelhető, hogy az olyan férfi szerelemre ger
jedjen irántatok, a midőn látja, hogy előttetek több becsesei 
bir az ügyes láb, mint a józanul gondolkodó fő, nagyobb hatást 
gyakorol bensőtökre a könnyed, karcsú test, mint a hűn szerető 
szív. -------

Oh engedékeny apák és ti balga anyák, kik magatokkal hur- 
czoljitok lánykáitokat a táneztereni egészségiontó légkörébe; kik 
szemlátomást áiuezikk gyanánt kinálgatjátok gyermekeiteket s ; 
örvend szivetek, lm kedves Ián kátok körül egy csoport könnyel
mű ifjú összpontosul, a kik édes, a szivig ható ékesszólással tele 
beszélik füleit és azután faképnél hagyják, hogy annál nagyobb i 
gyönyörrel és emphasissal mondhassák: „Ezt meg ezt a libácskát ' 
ismét bolonddá tettem."

Sokan é soruk olvasói közül, azon vélemény nyel lesznek irá
nyomba mintha én a táncz esküdt ellensége volnék, pedig csalat
koznak . . . Én nem mondom, hogy nem kell tánczolni, — sőt 
ellenkezőleg, . . . mert gondoljuk meg Csak, mily egykedvű Icüiie 
a mulatság táncz nélkül, de mivelhogy tánczközbeü a test fölhevüi, 
gz tltli ínegdagadnak és gyoisubbuu lüktetnek) és mivelhogy ion-

3-or Tapasztalván, hogy egy némely hátralékosok azon 
nézetben vannak, hogy fizetési kötelezettségüknek már ele
get tettek az által, ha a hazai első takarékpénztárnál az 
első részletet b. fizették, a nélkül, hogy a vonatkozó betéti 
könyvecskét intézetünkhöz beküldötték volna ; ezeknek figyel- 
mét felhívni kívánjuk arra, hegy a dolog természeténél 
fogva is, mindaddig mig ezen betéti könyvecskék kezeinkhez 
nem juttatnak, jegyzékeinkben hátralékosokul nyilvántartatni, 
és ellenükben folytatólag alapszabályaink vonatkozó határo
zatai, alkalmaztatni fognak.

Költ. Budapesten, 1879. deczember hó 30 áu.
A „Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete" 

igazgatósága.

Feltűnő azon nagy részvétlenség, melylyel ezen fontos 
országos ügy- a gazdag bu/.a és kenderterniő „ Bácskában" 
találkozott. Megyénkből csak néhány várost, s a magányo- 

] sok közül jóformán csak b.-alinási honpolgárokat találunk 
a 2232 alapítók sorában. Bizony a szegény, krumplitermő 
„Szepesség" aránylag túltett rajtunk.

Közöljük a kimutatás szerint a megyénkre vonatkozó 
adatokat:

1. B.-Almás község 2000 frt, 2. Antuuovit.s József, 
B.-Almás 200 frt, 3 Arnold Antal n. o. 200 frt, 4. B a
jai kölcsönös segélyző-egylet 1000 frt, 5. Bartscli Samu, dr. 
Baján 100 frt, (j. Bács-Almási takarék- és kölcsöuegy let 
500 frt, 7. tíács-Bodrogmegyo 3000 frt, 8. Boromissza 
János B.-Almás 100 frt, 9. Éckert János B.-Almás 100 
frt, 10. Eckert Mátyás u. o. 100 frt. 11. Kehi Péter u. o. 
100 frt, 12. Kovácsics Antal u. o. 100 frt, 13. Mayer 
József u. o. 100 fit, 14. Mayer József, Baja 100 fit, 15. 
Muró János B-Almás 100 frt, IC. Partzen Antal u. o. 
100 frt, 17. Paszterko Autal u. o. 100 frt, 18. Pauer 
János u. o. 200 frt, 19. Petrity Márton u. o. 100 frt 20. 
Pleszkán János u. o. 100 frt, 21. Pleszkán József u. o. 100 
frt, 22. Pleszkán Lőrincz u. o. 100 frt, 23. Ploszkán Mi
hály u. o. 200 frt, 24. Ií.oth Ignác/, u o. 200 frt, 25, 
Stabl József u. o. 100 frt, 2G. Szabadka város közönsége
10.000 frt, 27. Újvidék sz. k. város 500 frt, 28. Weicltand 
Ádánt B.-Álmás 100 frt, 29. Weicliaud György u. o. 100 
frt, 30, W inter András u. o. 100 irt, 31, Zcnta város
10.000 frt.

desen könnyű nyárias öltözetben, az év leghidegebb szakában szo
kás tánczolni, a mitől sokan súlyos betegségbe esnek: úgy hiszem 
nem lesz fölösleges, ha a táuczra vonatkozólag, — néhány föltett 
kérdésre feleletet adok.

Kik tánczoljanak ?
Nevetséges, hogy némelyek azt állítják, miszerint tánczolni 

I csakis az ifjúságnak szabad, s hogy a 25 évet meghaladó férfi- és 
; nők hagyjanak föl a tánczczal. De vajon miért ? . . Hisz a táncz 

örömeink, vig kedélyünk kifejezése, illik tehát, hogy az öregebbek 
is tánczoljanak, hacsak nem betegek, vagy ha a táncz egészségük
nek nem árt.

„De hát kinek árt a táncz?" . . fogják sokan kérdezni, 
a kik fül nem foghatják a táncz ártalmas voltát . . .  A táncz 

: csak azoknak árt, a kik gyenge tnellüek, a kik tüdővészben szen
vednek, a kik köhécselnek és a kik túlságosan vérmesek ; árt 
továbbá mindazoknak, kiknek a vér fejükbe száll s szédülést 
okoz. A táncz árt mindazon ifjú és öregeknek is, a kik c közben 
elhalványulnak, mert fölhevült vérük a belső orgánumot támadja 
meg: az agyvelőt, tüdőt és a szivet, a minek következtében a 
véredények megtelnek, földuzzadnak és nem ritkán elpattannak 
a mi persze rögtöni halált okozhat. Azoknak, kik tánczközbeü 
elvörösödnek nem árt annyira, mert vérük a testbört támadja 
meg, a mi nem oly veszélyes.

Árt még a lánc/, nz alig serdülni kezdő ifjúságnak, a na
gyon kövér, vérmes s a gütnttlésru hujhmiló embereknek. A nők
nek, kik remény teljes állapotban vannak, szigoiuan tiitatik a 
táncz.

Hogyan kell tánczolni ?
\  a lám iu t egyebütt, úgy a táncz közb-n is vigyáznunk kell 

hogy az illem korlátáit át no lépjük. Az igen fárasztó b az ember



E.-Almáson találkozott 22 magányzó, ki 100 -200 
frttal az alapítók sorába lépett, pedig hány ember találko
zik megyénk többi ós nagyobb városaiban, ki 1 0 0 - 2 0 0  
irtot ogy éjjel „elmulat", ha jó kedve kerekedik. Ehhez 
kommentárt nem írunk.

11 1 I t  15 ív.
— A bajai takarékpénztár 1880. fcbr. 8-án d. e. 0 órakor 

a Casinó helyiségében tartja r e n d e s  közgyűlését.
— Jutaloinjátékok. Ma lesz Nagy Paula k. a. jutalomjá

tékául előadva „A falu rossza." — H é t t ő n  H e g y i  G y u l a  
jutalmául, „A tiszteletes ur keservei" czimii vígjáték; Szombaton 
f. hó 81-én L u k á c s y  A l a d á r  jutalmául pedig „Rejtélyes 
Páris titkai" czimü sziámii adatik, melyekre a közönség szives 
figyelmét felhívjuk.

— Meghívás a bajai kereskedelmi és iparbank részvénye
seinek XI. rendes közgyűlésére, mely vasárnap, azaz folyó évi 
február 22-ik napján délelőtti 10 órakor a bank helyiségében fog 
megtartatni.

— Hl póstn. BácsBudrogh megyébe kebelezett Piros közsé
gében f. é. január hó 10 án uj postahivatal lépett életbe, melynek 
forgalmi körébe csupán Piros község tartozik. Ezen uj postahivatal 
az újvidéki m. k. állami postahivatallal naponkénti gyalogküldöncz 
póetajárat által nyert összeköttetést.

— Vadászat. F. hó .15 én Száutován vadászat rondeztotett, 
inelyeu ítiispán ő méltósága is részt vett. Összesen 23 nyulat lőt
tek. Vadászat után Késmárky Béla szolgabiró ur vendégei voltak 
a vadászé urak.

— Újvidéken 1. bú 10-kéu a kir. lőgymna.ium hangversenyt 
rendezett a segély egylet alapjának gyarapítására. A tiszta jöve
delem 441 irt. volt.

— Más idők, inás emberek. A pap is vénült, meg az egyházfi 
is, ki különben szabó volt. A káplánt jobban hallgatták a papnál, 
az uj Cifra szabónál is többen dolgoztattak, mint sekrestyés Már
tonnál. Panaszkodtak egymásnak s a papot ezzel vigasztalta meg 
a sekrestyés : ne búsuljon tötisztelendö ur, én is tudok varrni 
íötisztelendli ur is tud prédikálni, posztó is van, szószék is van, 
csakhogy a szabás változott.

— Megrendítő gyilkosság történt Somogymegyében a 
belegi vasúti állomáson. Ugyanis, T. nevű pályafelvigyázó, ki nejé
vel évek óta rósz viszonyba élt, nejét több Ízben megverte, sőt
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már agyonlövóssel is fenyegette. Folyó hé-l én a beteg feleségnek 
orvos által irt gyógyszerbe mérget kevertetett s a szegény nő meg
halt. Midőn az orvos értesült a níi haláláró1, rögtön Bdegro sietett 
s a holttestet megvizsgálván, kinyilatkoztatta, hogy a nö halála 
gyanús. T. pályafelvigyázót azonnal elfogták s a falbonczolásból 
kitűnt a mérgezés. A gyilkos férj egyik pályaőr leányára vetetti* 
szemét s hogy ezzel egybekelhessen, igy tette el hites nejét 
láb alól.

, — Borzasztó kolera Járvány dühöng Japánban. Április 
havában vallás szertartási czélból bizonyos számú katona sírját 
nyitották föl, kik 1877-ben kolerában haltak ei, minek csakhamar 
az lett a következménye, hogy a borzasztó epidémia kitört, s 

j augusztus közepéig mintegy 70,000 áldozatot ragadott el. Hírlik,
1 hogy szeptember végéig e szám százezerre emelkedett.

S z í n h á z .

(H .—y.) Kedden félig telt ház előtt „A varázs he
gedű" czimü egy felvonásos operetté, s ezt megelőzőleg 
Szigeti József pályadijat nyert vigjútéka „A becsületszó" 
került színre.

A vígjáték szereplői közül első helyen Nagy Miliályné 
(Lukréczia) áll azért, mert ő e szerepét azon pontra emel
te, a melyen az lehetetlen, hogy vidéki színpadon állt volua 
bármikor is, miért is a közönség nyílt jelenetben tapsolta 
és hívta ki. Nagy Paula (.Rózsa) igeu jól játszott: Hódi 
(SzikJay Leó) ügyes színésznek mutatta be magát.

Az operetté szereplői közül pedig E. Niké Liua asz- 
szony (Antal) magaslik ki, szokott kedves játékával és 
énekével, ügy Jakabffyué Xíatieza (Georgette) ki igeu ki
tűnően énekelt és a lak íto tt; legnagyszerűbb volt a táma
dási jelenete, melyet szűnni nem akaró taps követett. 
Hegyi ü-yula (Mathieu) szerepét átérezve igeu ügyesen 
játszta ; egy szóval ezen operetté előadásáról méltán el
mondhatjuk, hogy élvezetes és kitűnő volt, s ha az adandók 
is ily sikert képesek lesznek felmutatni, úgy az operettek 
előadása elé a közönség legnagyobb mű élvezettel tekinthet.

Csütörtökön, „Mirabeau ifjúsága" czimü színmű ada
tott válogatott közönség előtt. — Láng Irma (Sofie) teljes 
drámai hévvel játszva, szerepét kitünően oldotta meg. H e
gyi (Mirabeau Gábor) szintéiből játszott. Jani (Bruguieres,) 
Szirmay (Geusouné) és Bódi (Motmier) szintén jól alakí
tottak és megoldották kellően szerepeiket.

vérét fölizgató tánezokat, milyenek különösen a csárdás, idökö- 
zönkint föl kell váltani olyanokkal, melyek nem annyira fárasz
tók és izgaték. Közvetlen a táncz után nem tanácsos leülni, bonéin 
inkább rövid sétát kell tenni a tánezteremben, hogy vérünk kissé 
leCBÍUapuljon ; nem helyeslő továbbá azok eljárása, kik táncz után 
hideg étel- és italokat vesznek magukhoz, mert ez által különfé
le betegségeknek teszik ki magukat: Különösen tartózkodnunk kell 
& fagylalt evéstől, mert ennek élvezete legtöbb esetben gyógyit- 
hatlan tüdövészt és igy biztos halált eredményez. . . A hideg 
étel- és italokon kívül óvakodnunk kell a léghuzamtól is, mert ez 
összehúzza a bőr likacsait, mi által az izzadság elpárolgását aka
dályozza. Táncz után friss levegőre kimenni szintén ártalmas; 
legjobb, ha az ember olyaukor meleg ruhát ült magára és olyan 
helyre ül a hol a léghuzam nem érheti.

Ha mindezen elóvigyázatok daczára is meghütjiik magunkat 
— a mit azonnal észre lehet venni a test szokatlan didergéséről 
és borzongásáról, — legjobb azonnal újra tánezhoz fogni, hogy 
igy lassanként kiizzadjunk.

A báli öltözék megválasztása szintén igen fontos. Nem jé az 
igen könnyű ruha de ellenkezőleg — nem jé a túlságosan meleg 
sem ; unnál kevésbbé szabad a ruhának szűknek lenni, mivel ez a 
tagok szabiid mozgását s a kipárolgást megakadályozza. A nők 
derékfüzöje pedig egyátaiáu kárhoztató. . . Végre, . . minden bál
ba menü vigyen magával meleg téli ruhát, hogy haza menet al
kalmával azokat magára ölthesse.

Mikor lehet tánczolni ?

Fő dolog tekintetbe venni az év- és tt napszakot, Ami az év
szakot illeti, a legalkalmasabb túuczidő a tél, kivévén a nagyon

hideg éjszakát, mert ilyenkor az ember nem lehet eléggé óvatos 
testi egészségére. Nyári időben tánczolni valóságos eszteleuség 
mert hisz minek beviteuők testünket, mikor arra úgy is eléggé hat 
a nap éltető melege.

| A napszakot tekintve, rendesen eBtótöl reggelig tánczolnak, 
de ezen szokás az orvosok által is elvan kárhoztatva. A testnek 
pihenésre van szüksége, a mit a táncz nemcsak hogy megvon tőle,

. de még inkább kimeríti. Egyetlen egy tánczestélyuuk sem szabadna 
4—5 éránál tovább tartania, és a legjobb idő volna erre délutáni 
ö órától esti 10-11 óráig és csak rendkívüli esetekben éjfélig.

Ha a tánczkedvelű e szabályokhoz híven alkalmazkodik, úgy 
képes lesz 5—ti sőt több éjszakán tánczolni a nélkül, hogy egész
ségét megrongálná.

Befejezésül vegyünk föl még egy-két hasznos tudnivalót a 
tánezot illetőleg.

1. Soha se tánezolj terhelt gyomorral. A szenvedélyes táu- 
ezosok közt megvan az a jó szokás, hogy nem esznek sokat, mert 
— mint ők mondják — igy sokkal könnyebben tánczolnak.

2. Táncz közben ne beszélj, vagy csak igen keveset, mert a 
tüdő ez által még inkább kimerül.

3. Menekülj a tánezterembö! mihelyt látod, hogy a gyertyák 
vagy lámpák lio náiyosan égnek, mert ez csalhatatlan tanubizo- 
nyitéka a tánezterem szénsavvali mcgtelésének; és mivelhogy a 
szénsav nehezebb a tiszta levegőnél, a tánezterem légkörének alsó 
rétegeibe száll, mi által belehellése a testi egészség gyilkosa.

Keresztár! Sándor.
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Búza 13.— zab 6 30 Imb 9 50 árpa 
kukorica 6.40

Az j'irulc 100 Icilngr. utón.

7.40 rozs 9.— köles 7.10

Felelős szer kész lő :
Dr. B A R T S C H  S A M U

íSE
isi Dr. SOHMIDT főtörzsorvos

által feltalált és dr. D a n t s c l i  M. által javított

FÜL-OLAJ
gyógyít minden süketséget, lia az nem születés óta 
létezik ; nagyothallást, fiilzugást pedig rögtöni lia- 
:ássaI gjógyit.

Legújabb bizonyít vártja egy csodálatosan gyors 
módon meggyógyított egy ennek :

„Ezerszer és ezerszer köszönet., a nekem kül
dött fül-olajért,, mivel nohányszori használat után 
már egészen elvesztett hallásomat Isten segedel
mével visszunj ertem. Oly süket voltam, hogy tali 
lírám ülését, sem hullottam, bármily közel álltam 
is hozzá, inig most zsebórám kecscgését is oly 
tisztán hallom, mintha sohasem lettem volna süket. 
Ezer üdvözlettel

Babócsa. S te in e r  D ávid,
oki. főtanáé.

ijfi V a ló d i  fül-öl j  h a s z n á la t" ,  u t a s í t á s -
’if s á l  2  fr t  4 0  k r . fraueo benüldéss mellett csak is

É  Griitz Gyula ,
Báos ,  n  B r a f a e r e t r a s s e  40.

IBI főraktárából rendelhető,

Majdnem

! A J A i\ D É K K É P I F \ !
Az ..Egyesült britania-ezüst*gyár“ („Vereinigten Britaniasilber-fabrik") 

csöiltömegétől átvett óriási készlet bekövetkezett többrendbeli fizetési köte
lezettségek teljesítése és az üzlet végleges feloszlása miatt

a b ecsá ro n  a lu l 75 s z á z a lé k k a l o lcsóbban  ad a tik ,
tehát majdnem ajándékképen.

Csak 7 írt 25 kiért (mely alig képezi a munkadij felét.) kapható az 
alább megnevezett legfinomabb és legjobb britania-ezüst-serviQe, moly azelőtt 
29 írtba került.

iMT* 25 ÉVI JÓTÁLLÁS!
6 db britania-ezüst asztalkés angol aczélpengével 
6 db valódi angol britania-ezüst villa.
6 db nehéz 
fi db finom
1 db nehéz 
1 db „
*2 db gyönyörű 
fi db finom 
fi db igen fiuom 
1 db szép 
1 db finom 
4§ darab.

evőkanál.
kávéskanál.
tej merő
levesnierő.
karos gyertyatartó.
tojástartó.
asztali táleza.
bors- vagy ezukor-tartó.
thea-szfiiő.

Megrendelések a pénz előlege*. beküldése vagy utánvét melleit, mig 
készlet tűit

az  „ E g y esü lt b r lta n ia -e z ü s t-g y á r“
(i ccs, Untere Donnustrasse 43.) 

által a legpontosabban eszközöltetnek.
fcW  Meg nem felelő áruk tí nap alutt visszavételnek. 'TÜVU

&;,■ - ■ . ... P i l is i- :  ... .. ;f..- • ,

l e g h i v á s
A BAJAI

kereskedelmi ős iparbank
részvényeseinek

XI. RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE,
mely vasárnap, azaz folyó évi február 22-ik 
napján délelőtti 10 órákor a bank helyisé

gében fog m egtartatni.

Határozandó tárgyak  :
1. Az évi jelentés és a zárszámlának 

előterjesztése, valamint az a fölött adandó 
felmentés.

2 A múlt évre esendő osztalék meg
határozása.

3. A közgyűlés jegyzőkönyvének alá
írásával megbízandó két részvényes meg
választása.

4. A sorrend szerint visszalépett, de 
újonnan megválasztható három igazgatói 
tag megválasztása.

5. Három tagú felügyelő bizottmány 
megválasztása.

0. A rész vén) esek által netán előter
jesztendő alapszabályszerü javaslatok.

Baján, 1880. évi január 16-án.
A bajai kereskedelmi és iparbank

igazgatósága.
A közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjaik által résit 

venni szándékozó részvényesek, kötelesek részvényeiket (melyek 
legkevesebb három hóval a közgyűlést megelőzőleg saját, nevűkre 
az üzlet könyveiben átíratlak) 8 nappal a közgyűlés előtt a bank 
pénztáránál innen nyerendő térítvén)' és szavazójegy mellett létété- 
mányozni.

At-kl í1

gés. im
LíaGEH-féle kitüntetett incIlpasíiHnk.

Legkellemesebb, legbiztosabb gyógyszer k ö h ö g é s , r e 
k e d tsé g , ló riik  lm juk  és niimletinoniü II j ú k  llftjok ellen.
Eredeti dobozokhan 25 kr., 50 kr.

Kapható Budapesten : Törüli József gyógyszerész ur
nái kiiály-utcza. B a j á n  : Pollennal! B,, Bozsok József és 
Sál kány Lazái uralmai, ó  o m h o r h a n : Weidinger S 
kereskedő, Gallé E. gyógyszerész urálinál. Ú j v i d é k e n  
Grossingcr K. gyógyszerész urnái.

Vidéki megrendelések (legalább 1 Irinyi Összegben) posta- 
utalványon kéretnek, s a legfigyelmesebben eszközöl temek,

E G G E Il A.
Budapesten, Erzsébetiéi1 9*.

Nyomatott M u * y  Lajos kűiiyvnyüuidájábaii Bajáit,


