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inények intézendők :
ÁLLAMI TANITÓKÉPEZDÉBEN. 

Levelek csak bérmentesen fogadtatnak 
el Kéziratok nem adatnak vissza.

K iadóhivatal:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba — N á n a y  L a j o s  

könyvnyomdájába — küldendők be 
(Bódog-tér, Scheibner-féle ház.)

JSL^íA ^-^m  a a *  zfaMfxs* A  bm. jár.

Szabadkai zálogházak és a kir. ügyész.
A legutóbb tartott szabadkai közigazgatási-bizottsági 

ülésen a z á l o g h á z a k r a  nézve Sátor Jenő kir. ügyész 
következő jelentést terjeszt be : „Tekintetes Közigazgatási 
Bizottság! A véletlen köiülmény oly helyzetbe hozott, hogy 
az y. alatt csatolt Kuuetz Mór szabadkai lakos hatóságilag 
engedélyezett zálogintézetuek zálogjegye jutott kezembe, mely- 
szerint 3 selyemruba és 1 terítő mint kézi zálogra, melynek 
becsértéke 35 írtra tétetik nevezett imézettől 32 frt előleg 
nyujtatott még pedig oly szerencsés körülmények között, 
hogy a megszorult adós kamat fejében egy hónapra 3 frt 
20 krt tartozik fizetni, mi közönséges számítással — mel
lőzve azt hogy a lefizetett kamatok is kamatoztatnak — 
120 % kamatot képez. Maga a zálogba adott tárgyak 
eléggé jelzik, hogy itt szorultságba levő egyén lett kizsák
mányolva még pedig oly mérvben, hogy a hitelező oly 
feltétel alatt hitelezett, mely a részére engedett túlságos 
mérvű vagyoni előnyök által az adósnak vagyoni romlását 
előidézni alkalmas vagyis hogy az ilynemű hitelezés által 
„uzsora vétség" gyakoroltatok.

Hogy hazánkban mily iszonyú pusztításokat követ el 
az uzsora, azt itt e helyen fölsorolni fölöslegesnek tartom, 
de kétségtelen, hogy ezen általam észlelt uzsora leginkább 
a szegényebb sorsú s nyomorral küzdő egyének lakásán ke
resse áldozatát iszonyúbb lehet azon kétségbeesés, melyet a 
fosztogatók a törvény palládiuma alatt vélnek elkövetni.

A budapesti főügyész ur Ö méltóságának az összes 
kir. ügyészséghez intézett körrendeleté kötelességemé teszi 
az ily jogtalan vagyun szerzés meggátlását a szegénysorsu

T á i U A .
Távul tőletek . . .

Távol tőletek emberek,
Temetőben járok-kelek.
Szemeimből könyü pereg 
Az a r ez ómra.
Hullanak a falevelek.

Hullanak a falevelek,
Földre hullok én is velek;
Fájó, vérző szívvel, sírva,
Oly csendesen 
Ráborulok egy kis sírra.

S elzokogok hosszan, némán 
Boldogságom sirhalomjáu.
Kiben lelkem üdvét lelte 
E világon,
üb e sírban van temetve 1

Veszve mind, mind amit vártain,
A mit jósolt boldog álmám;
Kártyavár volt az is, ez is,
Mind összedőlt;
így akarta az isten is ! . . .

Hullanak a falevelek;
Szemeimből könyü pereg,
A mint pereg, lelkem csak hisz:
Nemsokára
így hullanak sironna is!

fülkés Uy uln.

nép fosztogatói nak megbüntetését s ezen kötelesség érzi ttel 
kerestem meg a helybeli kapitányi hivatalt, hogy ezen en
gedélyezett, zálogintézet keletkezéséről, statútumáról engem 
értesíteni szíveskedjék.

, A 2. •/. alatti átiratból az tűnik ki, hogy ezen zálog
intézet statútuma a nagy mélt. m. kir. Minisztérium által jó
váhagyva mind ez ideig nem lett, mégis mint a sorok közt 
olvasni lehet Kune'z Mór iparüzleti jegygyei bir. Kuuetz 
Mór üzletét hatóságilag engedélyezett zálogintézetuek nevezi 
s ezen lialósági engedély köpenye alatt oly tízeimet folytat 
szabadon, melyért az országház elé terjesztett uzsora tör
vény értelmében 2000 írtig terjedhető pénzbüntetéssel, 6 
hónapig terjedhető fogsággal volna büntetendő, ezenfelül 
kimondatnék rá politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése 
sőt a község területéről való kiutasítás.

Miután tehát a bemutatott okmányok által a nagy 
mérvű uzsora, úgy azon körülmény, hogy az hatóságilag 
engedélyezett zálog intézet czim alatt űzetik igazolva vau ; 
másrészt a helyes és törvényes felfogás mindenkit meggyőz 
arról, hogy ezen zálog intézet statútuma ininisteri enge- 

1 délylyel jóváhagyva nem leven Kunetz Mórnak ily üzletre 
nyújtott, iparengedély korai s az helytelenül adatott ki in- 

; ditványozom, hogy méltóztassék a helybeli tek. városi 
| Tanácsot oda utasítani, hogy Kunetz Mór zug:^tog . ézeté- 
i nek bezáratását, úgy íparjegyének beszereztetesét rendel- 
I je el.“

Először is Szőreghy Antal főjegyző az uj-ipar törvény 
5. §-a értelmében szólal fel, megjegyezvén, hogy azok : 
kik megrövidítve érzik magukat, kártalanításért az illető 
zálogintézet tulajdonost beperelhetik. Yarga Ágoston, Válli

A pecsétgyűrű.
(E lb esz é lés .)

Irta : Harrainczasy Kálmán.
(Folytatás.)

— Nagysád! Az idő, mit körében töltök ugyannyira boldo- 
; gall múlik el, hogy mintegy ködbeburkolva van előttem minden : 
j  elfeledem az életet, el azt, hogy szülőim alig pár bő előtt haltak 
i el, s el azt, hogy származásomat oly bizonytalanság környezi, —

egyedül a Nagysád iránti rokonérzelem a szerelem, mi szivemben 
j csak most foglalt bolyét, — van előttem, mert elhiheti nagysád — 
j kinek én most már miudent elmondhatok, remélve titoktartást —
I hogy én eddig a szerelemnek keblemben helyt nem engedtem, pedig 

azért nem, mert a bizonytalanság mi engem származásom felöl 
környez, nem engedi azt tennem. Ha én müveit magas rangú nőnek 
válnám meg szerelmemet s az származásomról vagy őseimről kér
dést tenne, nékem feleletet adnom nem lellet s pirulnom kellene, 
nékem örök boldogtalanságot, talán halált hozva.

-- Mindezek ulán pedig azt kell mondanom, hogy én Nagy- 
sádot szeretem; szeretem pedig mint nőt s szeretem mint nyíló 
virágot, mely eddig egy elhagyott „kertben11 senyvedett s melyet 
oda vinni szeretnék, hol maga is élvez : élvezi az ifjúság gyönyör
teljes napjait, a hízelgő de nem csáb szavakat — egyszóval 
szeret.

— Igen kegyednek köszönhetem, hogy társaságában a ter
mészet szépségeit élvezhetem, feleié érzelemmel Gizella.

— Szerelmét birom! Magamat boldognak mondom s méltán 
mondhatom, mert birom ama becses kincsét — szerelmét, mely



Antal, Kovacsita Ágoston bizottsági tagok egész terjedel
mében pártolják a kir. ügyész indítványát; Koch Salamon 
azt kívánja, hogy mondja ki a közigazgatási bizottság hogy 
ezen eljárást nem helyesli s mindekét zálog intézetre kéri 
a vizsgálatot kiterjeszteni, miután az ily uzsoráskodást 
minden körülmények közt meg kell akadályozni. Ennélfogva 
egyhangúlag a következő határozat hozato tt: 

H a t á r o z a t .
Szabadka szab. kir. városának Tekint. Tanácsa utasi- 

tatik, miszerint Kunetz Mór szabadkai lakos zálogintézeté
nek engedélyezése iránt szabályszerű vizsgálatot tartson, az 
engedélyezett iparjegyet semmisítse meg s a fentnevezett 
zugzálog intézetet zárassa be.

Egyidejűleg „Jóó és F ürst“ czim alatti zálogintézet 
iparengedélyét mint az ideig mig a zálogintézetekre vonat
kozó statútum a nagymólt. m. kir. Belügyministerium által 
jóváhagyva nem lesz, jelen határozat folytán szintén k í
vánja be.

Ajánljuk ezen a „Szabadkai Ellenőrből" merített köz
leményt mindazon bajai urak ügyeimébe, akiket tevőlegesen 
vagy szenvedölegesen illet. Kinek pedig nem inge, ne vegye 
magára !

ii 1 K E ii.
— A bajai ipartársu la t által múlt lió 28-án rendezett 

tánczvigaloui alkalmával felüifizettek: i'lavetzky öl) kr, Laugen- 
bach 20 kr, Schön 50 kr, Stremtz 1 Irt, Spühl 1 írt 80 kr, Dicendi 
40 kr, Osztoics 20 kr, Beck Mór 40 kr, Leitscliuk 2 irt, dr. Bern- 
bardt 1 Irt 20 kr. Urünkut 60 kr, Bernat 1 fit, Binder János 1 
írt, Pajor zo kr, Biebl 80 kr, Beyer Lipót 1 írt, Kobelrausck 
Tóbiás 2 Irt, összesen 14 írt 80 kr.

— A f.-szt.-iványi iijnság folyó hó 4-én zártkörű túucz- 
vigalmat rendezett mely minden tekintetben sikerültnek mondható, 
és úgy látszik, hogy a vidék értelmiségei és szépei tatáikat aiitak 
egymásnak; láttunk ott szebbnél szebb virágokat, de kössük csak 
csokorba:

Horváth Máténé, Schvartz Jézsefué, Neymayerné, Goldseh- 
midtné st6. Auger Berta, lvaucsár Mariska, Michler Verona és 
Vilma, Kuzmauits Teréz stb. urhölgyek.

Kivilágos kiviradtig járták a tallóznak hódolók a kitűnő 
zenekar közreműködése mellett, fáradthatlauul az egyes talp alá 
való darabokat, és csak a uap, mely irigy sugarait az ablak nyi-

• lásáu kandidan áteresztő, emlékeztetvén a mulatozókat a hazatérésre,
• hogy napi teendőikhez fogjanak.

Végül el nem mulaszthatom a rendezőségnek forró kőszene- 
■ temet nyilvánítani a nyújtott élvezetért és ez szolgáljon ösztönzésül 
j még több ily kedélyes estélyeket szerezni. Kapolcsfi.

— Szerencsétlenség. Mucsi Antal kir. törvényszéki telekv.

Í főnököt f. hó 3-án este tí órakor a „Polgári olvasókör" helyiségé
ben szélhüdés érte. Kolonics Antal Rögtöni érvágásának köszönhető 

i hogy komolyabb baj nem történt. A köztisztelet és szeretetten 
; részesülő derék hivatalnok mielőbbi felüdülését szivünkből óhajtjuk.

(Sz. E.J
— Színház. (II—y.) Tháiia papjai és papnői áldozatot 

| mutattak be hétfőn a szt-istváui közönségnek (!) Szigetin József 
! ismert és a vidéki színpadokon annyira elcsépelt „Vén bakancsos 

és fia a huszár" czimü népszínművével.
Az előadók iniudeuképen törekedtek mulattatni a közönséget 

játékoknál es nevetésre bírni, s ez utóbbit el is érték, mert hahota 
volt akkor is, midőn legkevesebb indok sem volt arra.

Egy igeu érdekes eset adta elő magát, ugyanis Ericzi son
káját az ottimlyi kantor-tanító ölebe, — mielőtt az még Ericzi 
kezébe jutott volna — ellopta és Így kénytelen volt az illető sze
replő sonkát nem enni, hanem helyettesíteni azt kenyérrel.

— Betörés. W e i s s Eipót provália-utczai vegyes kereske
dését tegnap éjjel 12 — 1 óra közt ismeretlen tettesek feltörték, a 
mellékszobába behatolva, megkeresték a boltban lévő Wertheim- 

> Cassa kulcsait, es abból 470 Irtot, úgy az asztaiüókbau lévő az 
2i)ftnapi bevetelt magukhoz véve távoztak, de nem messzire, mert 
nevezett kereskedő boltja mellett van a regale-bérlö irouája, itt 
tehát újra hozzá latiak munkájukhoz, íeifesziték a vasajtót.

Itt már nem boldogultak a Wertheim-pénztárrai, mert az 
buzgó törekvésüknek hatalmasan ellentállott, tehát csak az irodában 
levő 260 irtot emelhették el. — Mint halljuk, ez éjjel még vagy 
három b. yen tették ez „urak" tiszteletüket, bol sikerrel, hol pe
dig siker nélkül. A z é ji  ö r ö k  a l k a l m a s i n t  v a l a m e l y  
b a n k e t t e n  j ó l  m u l a t t a k !

— A „bajai polgárt Ifjúságönm ulaiíató és társalgó köre" 
folyó hó 14-éu a „Nemzeti szálloda" nagytermében zártkörű tár
sas-estélyt rendez, a következő müsoro/.attal: 1. „A k é p v i s e l ő  
és  a k ö z ö s ü g y e k . "  Vígjáték 1 felv. S z e m é l y e k :  Eláll 
Menyhért képviselő, Goldstein M. u r ; Piroska neje, Tomasits Er
zsiké k. a.; Flóris, kiskövet rokonuk, Zirner Gy. ur; Lidi szoba
leány, Kozella Mariska k. a . ; Kátyudi Körtvélyi Demeter választó 

, polgár, Franek J. u r ; Marius, Quota képviselők, Steiuer H. és

nélkül az ifjút méltán nevezhetni élőhalottnak, méltán egy oly 
élő lénynek, kinek bár dobog szive, de nem tudja miért, csak azt 
tudja, mikép él még s nem szűnt meg a természet lakója lenni; 
mert kinek keblében a szerelem nem honol, nem tekinthető 
egyébnek egy élő szobornál — viszonzá hévtelten szemeit folyton 
Gizollán járatva Szerdahelyi, miközben annak kezét ajkához vonta 
s egy forró csókot nyomott arra.

— S miért van kegyed ujjún megfordítva a pecsétgyűrű ? 
kérdé Gizella enyelgő hangon Szerdahelyitől, kinek ujjún azt ak
kor látta meg, midőn az ajkához vonó kezét.

— így szoktam én azt hordani mindig, nem szeretem ha 
kifelé van ama nem épen szép szinti kő — felelt nem minden za
var nélkül Szerdahelyi.

— Talán valami emlék fűződik e gyűrűhöz ? De különben is 
látom, hogy kegyed nem minden zavar nélkül van a fel említés óta, 
bizonyára egy női kéz adománya, kire az emléktzés ma nem épen 
kellemes benyomást gyakorol kegyedre, monda némileg türelmet
lenkedve Gizella.

— Emlék fűződik hozzá igen, de hogy minő, azt még fátyol 
borítja. Különben ez az egyedüli titok, mit senkinek tudomására 
juttatni legkevésbé szándékozom. Hagyja Nagysád a gyűrűt, mert 
szólni róla, de még rá tekinteni sem szeretek, mert felújul ilyen
kor bennem ama kinos és gyászteljes emlék, melyet öt hó óta 
némileg sikerült felednem ; — kérem a gyűrű titkáról nem kér
dezősködni — az esetre, ha van keblében egy parányi érzet abból 
mit szerelemnek neveznek, — felelt nem minden megindulás nélkül 
Szerdahelyi.

— Nagyon gyászos emléknek kell a gyűrűhöz fűződni, mert

látom, hogy kegyed egész más szint öltött. Hagyjuk a gyűrűt 
majd lesz tán idő mikor nem kell arra kinteljesen gondolni — 
viszonzá Gizella, miközben elindult a fényű tövéből.

— Tán ideje lenne, mikép utunkat haza felé vegyük, mert 
immár 11 óra s Nagysádnak már hon kellene lennie. Szerető 
anyja türelmetlenkedni kezd majd kimaradásáért — mondá előbbi 
kedély állapottal minden páthosz nélkül Szerdahelyi.

— Tizenegy óra? Akkor megyünk. Feledjük a titoksatos 
gyűrű eredetét felelt egyhangúan Gizella — és indultak ha
za felé.

Útközben beszéltek egymással halkan, s ha olykor egy han
gosabb szót váltottak azt elkapta a suhogó májusi szellő.

IV.
Egy kedves nyár és ősz múlott el, mialatt Szerdahelyi 

Pásztorfiéknak s különösen Gizellának napi vendége volt, azonban 
semmi említésre méltó esemény nem történt — kivéve egy-egy 
kirándulást a zöldbe — szerették egymást lángolóan.

Deczember 18-ika volt; az északi szél üvöltése, a varjak 
károgása s a nagy pelyhekben hulló hó beszorított mindenkit a 
szobák és termekbe hol ilyenkor kedves a visszaemlékezés az 
elmúlt tavasz s nyárra és különösen egy kedvelt, -  élvduz ki
rándulásra.

Balázsfalvának egyik utczáján épen Pásztorfiék laka előtt 
két beburkolt egyéniség volt látható, kik bizonyára fontos ténye
zőkről beszéltek, mint taglejtéseikböl gyanítani lehet.

— Uram, önnek őrizkednie kell Vejkey Gyulától, mert az



Fazekas Gy. ur. 2. „Az e g y 11 g y ü p a r a s z t“ Sz. Szabó 
Lászlótól, szavalja Godár Juliskák, a. 3. „ Kukl i  P re ilik á -  
c z i ó k . "  Vígjáték 1 felv. S z e m é l y e k :  Feles Mihály keres
kedő, Berndorfer E. u r ; Iioza neje, Mátyus Mariska k. a . ; 
Gyöngyös ügyvéd, Krajcsovits M. ur ; Ilka neje, Gerner Irma k. a.; 
Móka tőkepénzes, Boriszák J. u r ; Dorottya neje, Kováts Mari 
k. a . ; Pinczér, Fazekas Gy. ur. Kezdete 7 és fel órakor. Nemtagok 
belépti dija 50 kr.

— Sámuel Fercncz, rigyicai ur, tartós gyengélkedése miatt 
nyugalomba szándékszik lépni. Hir szerint, ha patronus tesz plébá
nost: Fonyó Pál, Keletéri néven ismert megyei híres iró, jelenleg 
bajai hittanát, ha a föpásztor: I'iach Ferencz, verbászi adiuinistra- 
tor bizhatik legalaposabban.

— Múlt Itó 28-án este 7 órakor Jeszenszky Dezső, fögymn. 
tanúi haza menet, a szerb preparandin mögötti közben oly szeren- 
lenül csúszott el, hogy jobb lábát a térd és boka között középen 
eltörte. A baleset baráti körökben állandó sajnálkozás tárgyát ké
pezi.

— Mautliner Ödön budapesti magkereskedőnek főárjegy
zéke, mely a legterjedelmesebbek egyike és melyet 23U magyarázó 
csinos ábra diszit, megjeieut, es kívánatra mindenkinek ingyen és 
bérmentve küldetik meg. E magüzlet jó híre nem uj előttünk rég 
ismerjük már kiváló magvairól és szilárd lelkiismeretes eljárását ; 
nem is csodáljuk tehát ha nem csak az Ausztria - Magyarországi 
gazda körök teljes bizalmát bírja, hauem már külföldön is oly jó 
hírnek örvend, mely a hazai kereskedeieumek diszére válik, minel- 
logva ezen luagkereskedest a közelgő évad alkalmából legmele
gebben ajánlhatjuk. —

— Tomeriii és Nádalj között az úgy nevezett „gáti" csár
dánál egy ineggyiikoltembert találtak, ki a vizsgálat tolyamau ú-szta- 
pári lakosnak bizonyult s unut híres tolvaj és betörő volt ismeretes 
a köruj éken. Alapos gyanuokok forognak fenn, hogy a szerencsét
lent maguk a uadalji csendőrök verték agyon, kettő ellen a tör
vényszéki vizsgalat már is folyamatban van.

— Vadász kosarak. A mai világ a találmányoké. Uectograf, 
kromograí, louograí, cs tudja isten még miféle „gráf" telefon stb. 
mind hirdetik a tudomány kimerithetlen voltát, s az emberek 
ügyességét. Ez alkalommal egy egészen uj debreceni találmányról 
kell megemlékeznünk, mely —■ lehetővé teszi, hogy a vadász kö
zönség a legnagyobb hóban is képes kényedén vadászni. A talál
mány egy egyszerű fonott kosárból áll, melyet vadász czizmája 
talpára erősít, s ez által a hó felületén képes járkálni. A feltaláló 
egy tanár, s mint halljuk ily kosarak már nagyban gyártatnak.

Sz. E.

esküdött, hogy kegyeden bármi módon is, hosszút áll. Fő czélja 
kegyeddel párbajt vivni — moudá az egyik kinek arczárói némi 
bizalmasság olvasható.

— Hogy Vejkey Gyula ellenem tör, azt tudom, de hogy 
miért, azt felfogni sehogysem bírom. Én vele egy szót sem vál
tottam soha, még csak hozzá közel sem mentem. Esküdt ellenségem 
ő bizonyára Pásztorfi Gizelláért mert mellőzi őt mióta engem 
ismer.

Nagyon hiú okoskodás az is tőle, hogy velem vivni akar I 
Én erre készen vagyok, megtanultam már forgatni a kardot! — 
viszonza a másik, kiben Szerdahelyi Lajosra ismerünk.

— Szeszélyes ember Vejkey, ha csak lehetséges beleköt bár
kibe. Vérszomjazó és kegyetlen! Már kétszer vívott, s mi fő mindig 
győzött I — felelt az ismeretlen komolyan.

— Kétszer vivott és mindig győzött! ? De hiszem ha har
madszor s velem fog vivni, altkor győző nem lesz : megalázni kell 
magát előttem ha nem akarja azt, hogy Ábrahám kebelébe küld- 
jem a nyomorult ficzkdt I — felelt dühösen Szerdahelyi.

— Isten önnel uram 1
— Isten legyen irgalmas és kegyelmes Vejkeynek akkor 

ha velem vivni akar I — viszonzá hidegvérücn Szerdahelyi, azután 
íelment Pásztorfiókhoz a lakba.

— Leleményes pinczér. „Fizetek 1“ — kiált a vendég. A 
pinczér hónt vesz elő, s megirja a számlát. Az ebéd felszámítá
sával a káposztát rövidítve Írja. — A vendég szeme megakad ezen 
s tréfával szól: „Hiba van a számlában.11 — „Mi az kérem ?„ 
— „Nem tudom mi ez: káposz., innen azt hiszem kimard!, a „t“ 
„a." — Nem tesz semmit," — válaszol szaporán a pinczér, fogja 
az iront, s oda Írja a számlához: „Té—a 60 krajezár.

A közönség köréből *).
Közép-Bácska, 1880. január 31-én.

A „Bács-Bodrogh megyei gazdasági egyesület4* választmánya 
1880. január 11-ón tartott ülésében elhatározta, miszerint az „első 
magyar általános biztositó társaságnak*4 a gazdasági épületek, gab- 
naUészletek, takarmány és ingóságok biztosítása tárgyában az 

i  egyesülethez intézett szerződési ajánlatát elfogadja, és nevezett 
; biztositó társasággal 12 egymásután kővetkező évre szerződési vi- 
i szonyba lép.

Mi, a kik várakozásteljes figyelemmel kisérjük ezen egylet 
fejlődését, sajnálkozással veszünk tudomást ezen határozatról, 
melyet egyletünkre üdvösnek egyáltalán nem találunk, nem pedig 
a következő okoknál fogva.

Először nem helyeselhetjük azon elvet, mely az egyletnek 
biztosításaiból egy egyes társulat részére monopóliumot alkotni 
akar, holott egyletünknek íöérdeke abban rejlik, hogy minden 
irányban a solid versenyzést elősegítse. — Nem egyedüli példánya 
ez a monopolizáló törekvésnek megyénkben, mert köztudomású 
dolog, hogy árvák birtokához tartozó épületek csakis az „első 
magyar általános biztositó társaság44-nál biztositatnak, és hogy 
nevezett intézet ezeu előjogát úgy használja fel, hogy 20—30°/#-al 
magasabb dijjakkal számit mint más solid biztositó társaság. Véle
ményünk szerint elegendő ezen monopólium, és nem szükséges, 
bogy egyletünk a közigazgatósági hatóságnak ezen ártalmas pél
dányát utánozza.

Másodszor sajnálkozással észleljük, mily könnyedén vállal 
egyletünk kötelezettségeket. Az „első magyar általános biztositó 
társaság44 ugyanis benyújt egyletünk választmányához egy szerző
dési ajánlatot és az azonnal el is íogadtatik, anélkül hogy hazánk
ban létező számos solid biztositó társaság, mint a „Pesti44, „Riu- 
nione44, „Generáli44, „Magyar-Franczia44, melyek az „első magyar 
általánossal egy niveaun állanak, megképeztettek volna, váljon 
nem nyujtanak-e nagyobb előnyöket, és a mi a födolog, tekintet 
nélkül arra, hogy egyletünk érdekében egy ilyféle szerződés egy
általán nem fekszik.

Kötelességünknek tartjuk ezen eljárás ellen felszólalni és 
egyszersmind megjegyezni, miszerint furcsa bizalommal tekintünk 
az egyletünk prograramja szerint még felfedezendő olcsó beszerzési 
források elé, ha azok felfedezésénél ilyformán járnak el.

Szekula Hugó.
Szószerint kőzöljk a beküldött fölszólalást, természetesen a 

beküldő felelősége mellett. Ida a felsorolt tények úgy állanak, mint 
itten közölvék, akkor az azokból vont következményeket is ma
gunkévá tesszük. Pedig nincsen okunk a felsorolt adatokat két
ségbe vonni, miért is a felszólalóval együtt a kizárólagos mono- 
polisál ást kárhoztatnunk kell.

Ha azonban még sem egészen úgy állana a’ténysorozat, ha 
felszóllalót talán szintén valamely érdek vezérelné és nem az 
önzetlen igazságérzet és szeretet, úgy állításainak megczáfoltatá- 
sát igen készségesen közlendjük. Szerk.

*);E; rovatban közlött a közérdekkel összefüggő közlemények díjtala
nul, a beküldő felelősége mellett közöltettuek. Szerk.

Üzleti tudósítás.
hajin, 1880.február 7-én.

Búza 13.— zab 6.40 bab 9.80 árpa 7.40 rozs 9.10 kölei 7.10 
kukorica 6.50

Az árak 100 kilogr. után.
■ I. ---------i _ _ ! -----------------------------------1± ............... ........ ..........U - . . L . .......

(Folytatása köv.) Felelős szerkesztő :
Dr. B A R T S C H S A M U
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Stájerországi

u o v é t i ^ - n  c
mellbetegek részére.

Több mint 30 (íve az egyes egyedüli és jeles gyógyszer a 
torok és lélekző szervek minden bajai ellen, úgymint: köhög ©‘8 
nátlin. rekedtség, nyak- és m ellfajás.

Azon üvegek, melyekben a stájerországi növényuedv 
▼an, a következő szavak : „Apotlieke znm Ilirschsn  in <»raz‘‘, 
továbbá a bélyeg „J. I*.“ benyomva vannak, valamint a készítő 
neve a Vignettán: „J. I'urgh ilner. Apotheker' kék színnel 
van nyomva. ,

óva figyelmeztetjük a n é. közönséget a sok utánzás es 
hamisításoktól és kérjük csak azon üvegpket mint VAFüIM AK- 
liíAK tekinteni, rm lyek a fenti isinertetojelekkel ellátva vannak.

Ára egy üvegnek SS kr <>. é.
Főszétküldési-rakiár: Ptirglcitner J. gyógyszertára  

Gráczban. „ .
Főraktár ÍUagvarország részére: TCRÍIK JO ZoLF

gyógyszerésznél PESTEN.
Raktár Baján: ülicliitsch István. Herzfeld Henrik és 

fia, H erzfeld Jakab és D rescher Gyula uraknál.
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AZ 51 ÍZBEN KITÜNTETETT

HOFF J  -féle

malátakészitniÉiiieknet
bizonyítja a legújabb

köszönetmondó levél Budapestről
H o ff  J á n o s

a legtöbb uralkodók udvari szállítója, cs. k. taná
csos, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa  

és m agas német rendek lovagja stb.
cs. kir. udvari malátaJcészitmények-gyára Bécs, 

* Graben Brciunersírasse 8.
Tekintetes ur;

Kötelességemnek tartom önnek nyilvános köszönetemet 
nyilvánítani.

20 év óta erős mellbajban szenvedtem, mely erős nyákfo
lyás és raellszorulassal volt egybekötve, hasonlóan éjjeli álom és 
étvágy teljesen hiányzott. — Minden alkalmazott orvosi szer da
czára a baj folyton növekedett, oly annyira, hogy naponta erőm 
elgyengült és 70 éves koromnál aggodalommal néztem a vége felé.

A hírlapok által malátakészitményeire figyelmeztettem, 
még, ezen szerben kerestem menedéket, és már 10 üveg maláta- 
kivonati-sör használata után sokkal jobban éreztem magamat, és 
további 40 üveg használata után egészen megváltoztatva érzem 
magam, nyugodt álmám van, étvágyam jó, a nyákfolyás ritkább 
és gyengébb; röviden mondva, majdnem teljesen fellábadtam. 
Azon meggyőződésben vagyok, hogy ha szerét 10 évvel ezelőtt 
használtam volna, bajomtól gyökeresen ment volnék.

Tartsa önt a mindenható még soká életben, hogy a szen- 
vendő emberiségnek jótékony készítményével enyhítést nyújthas
son, s mindenki elveszett egészségét visszanyerheti.

Budapesten, 1879. nov. hó 28-án 
Kiváló tisztelettel

GOLDSCIIEIN JAKAB,
Budapest, váczi-körut 50 sz.

Baján kapható csak : H icb itsch  lá tván  ur üzletében.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Ba


