
45. szám. Baja, 1881. octoberhó 30. Vili. évfolyam.

Elöfizetéai árak
Egész évre . . . T> Irt — kr.
Fél „ . . .  2 frt f>() kr.
Negyed „ . . . 1 fit 2ú kr.
Tanítóknak egy évre 3 frt — kr.

Hirdetések
a legjutányosabbaii számíttatunk.

Szerkesztöség
hova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők: 
llurlins-iifrzn 42. az.
A SZERKESZTŐHÖZ.

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Níinay Lajos könyvnyomdád 

jéha küldendők.
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Másik elodázhattál! és égető hiány 
a t a n t é r  m e g  p é l d á t l a n  r o s z -  
s z a s á g a és c z é 1 s z e r ü t 1 e n- 
s é g e. Az istván-megyci iskola épen 
a város szélén és egy korcsmában van 
elhelyezve; a józsef-városi egy szült és 
sötét, udvari szobában ; a katona városi 
majd egy évtizedig egy halottas-kamrában 
volt, s a kiállhatlan bűz miatt be kel 
lett az iskolaszéknek zárn i; a bel-városiak 
a ktil-város szélén és egy volt istállóban 
vannak, a szállás-városiaknál két terem 
a többiekhez mérve még jó volna, ha 
nem oly szűk és ajtón-ablakon nem fü
tyülne be a szél, a harmadik egy volt 
szűk éléskamra, hol minden nevelési és 
tanítási elv ellen épen hátulról kapják 
a tanulók a világosságot s már 3 órakor 
alig lehet benne lá tn i; a négy dik ismét 
egy sötét, nedves és szintén szűk udvari 
szoba, melynek ablakai és ajtója rég sza
bad utat engedett a vihar és szél fo
lyásának. Az iskolaszék több, mint egy 
évtizedje sürgeti ezek orvoslását, s hogy 
annyira ne menjünk, folyó évi ápiil hó
ban már kész tervet és költségvetést is 
mutatott bo a hatóságnak, minő iskolai 
épületben lehelne József-külvárosban 13 
férfitat,itót és egy nő tani tót elhelyezni, 
hogyotta  tanítás is fokozatos legyen, azon 
113 leány gyermek is, ki eddig az ottani 
iskolákat látogatva, semmi kézimunka 
tanításban nem részesült, ebben is kellő 
oktatást nyerjen. A szállásvárosi islto 
Iákra vonatkozóla gszintén már 6 év előtt 
te tt az iskolaszék javaslatot, hogy az

K É T E L Y.
Mi az V — mi szerelmem caemles alkonyában 
Meg-megjeleu, a oly gúnnyal néz felém . . . ? 
Oly rémes arczczal mit moroghat magában — 
És mégis mintha, — mintha érteném ? —

Most rám vigyorg, — a nevet oly gúnyosan nekem 
Mint a pokolnak fajzott gyermeke,
S minden hangjától mély szúrást kap szivem 
Szerelmem íéuyc oszlik elíele.

Iszonyú sötétség támad most köridőm 
Szivem a kíntól majdnem megreped.
Fejemben az ördögök tanyáját vélem,
Kik kinaimon tannak ünnepet.

fia a rémnek gúnyos karzagása mindig 
Fülembe zug. — Oh kin és kárhozat I 
Hát a pokol ellenem esküdött-e mig 
Kebledről izedém a virágokat? I

Kehel, virág, raók és ölelés, szól a rém, 
Mind-mind elhervadt puazla már meződ I 
Hiszen távol van 0, a kéjnek mezején 
Asszony a neve, — Nem ismered öt?

Addig a tiéd, mig karjaid ölelve —
Tartják, — s csókod az ajkát égeti,
Ha elbocsátod vágyik uj ölelésre —
A mely tán forróbb, édesebb neki I

A változatosság, liizelgés, alkalom -  
lteájok ez, rniud csáberővel hat.
8 mit te bírni vágytál, -  egy pár rózsa halom 
Másnak nyújtja egy lázas pillanat.

A ki Ián kevésbé vágyódon ttiáns,
A’ Jzedl le t  szép gyümölcsöket/

egyesit tessék a homok-városi iskolával, 
szaporittassék cgv nótánkéval, és az egye
sitett s hat tanerővel biró iskola a vas- 
kúli utezán, (az úgynevezett gesztenyefa és 
gyufagyár körül,) helyeztessék el. 1867- 
ben már a boldogult Sztárcsevics tanító 
azzal is meg lett bízva, hogy ezen tájon 
alkalmas és jutányos telket szemeljen 
ki, ami meg is történt, de a városi ha
tóság tudni sem akart az építkezésről. 
Folyó év julius havában újólag megújí
totta az iskolaszék ezen tervet, amit 
égetően követelne azon körülmény is, 
hogy ugyanannyi tanerővel, ha tágas 
iskolaépületek volnának, majd mégegy- 
szer annyi gyermeket lehetne taníttatni. 
Azonban eddig ezen javaslatra sem ér
kezett az iskolaszékhez egyáltalán semmi 
felelet; sem az a törvényhatóságnak elő 
terjesztve nem lett, pedig ugyanott Gliick 
Márton tanító ur részére is kérvényezve 
volt, hogy tekintettel <53 évi működésé
re, s tekintettel azon körülményre, hogy 
nem fáradhatlan buzgóságán, hanem a 
viszonyokon múlik, hogy az újabb tan
ügyi követelményeknek teljes mértékben 
meg nem felelhet: engedje őt a törvény- 
hatóság t e. 1 j e s fizetésének megtartása 
mellett a kiérdemelt nyugalomba lépni, 
s helyét egy fiatalabb és rugékouyabb 
tanerővel betölteni. Úgy látszik az isko
laszék ezen kérése is a többiekkel egye
temben csak azért lett a városi ható
sághoz áltévc, hogy az többé soha vagy 
legalább egyhamar ne lásson napvilágot.

így történt ez egy évtized óta az 
iskolaszék többi javaslataival is. Pedig 
összeegyeztethetö-e Baja város reputa-

8 ha reád kerül a sor már ralahára —
Csak fonnyadtakra találsz olhihedd!

Ah! te a pokolnak kidobott ördöge!
Mi hoz ide kínozni lelkemet ?
Ki vagy? Szólj! hogy a gyehennán ógne porrá — 
Szivemet kínzó gonosz szellemed !

Ke mérgelődj ember, átkos »orsod felett,
Én, mint a Kétely, hozzád tartozom,
Menj el késő este, a zöld lugoa mellett 
Meglásd tőled azonnal távozom!

Kolozsváry József.

A z  á lla to k  szellem i életéről,
(Irta: I)r. öltEU JÁNOS.)

(Vége.)

Ugyanezen természet tudós másik kísér
lete is érdekes. Ablak deszkáján porezukor- 
ral szokta ez a hangyákat etetni. Egyszer 
kísérlet okáért ablaka keresztfájáról egy szál 
ezérnára függesztett edényt eresztett le, 
melybe porezukrot s néhány hangyát tett. A 
hangyák, midiin jól luktnk, kifelé iparkodtak, 
s az utat övéikhez az edényt tartó ezérna- 
szálon meg is találták. Midiin ezeket talál
mányukról értesítették , csakhamar egész 
kuravátt indult útnak a kincs raktárukba 
hordására. Itt is azonnal rendezkedtek, n 
jövök a ezérna egyik felén haladtak lefelé, 
a menük a másik végén fölfelé. Egy pár nap 
igy haladt a dolog, inig nem a ezérnán lüggö 
edénybe való mászás megszűnt s a hangyák 
ismét az ablak deszkáján keresték eledelüket. 
Közelebbi megtekintés után azonban azt vette 
<t,zrc, hogy a felfüggesztett edényben ugyan
csak dolgozik ám néhány tuczat, hogy a

fiújával, hogy iskolái korcsmákban, ud
vari szűk kamrákban, istállókban, élés
kamrákban s egyéb szűk és sötét helyi
ségekben legyenek elhelyezve?! — Picin 
vétek-e, hogy ugyanazon tanerők sokkal 
többet is taníthatnának, de részint a 
rendetlen iskolalátogatás, részint a tan
termek szült volta miatt évenkint 4 — 
5IÜ0 gyermek iskolát egyáltalán nem 
látogat ?! S nem aggasztó-e a belváros
ban lakó szülőkre, hogy mig a külvá
rosban közel iskolát érhet a gyermek, 
addig a belvárosból, (mióta a gymna- 
siumnak áldozatul estek a belvárosi nép
iskolai termek.) a külváros szélére kell 
küldeni a sokkal gyengébb szervezetű és 
idegzetű belvárosi gyermekeket?! Nyá
ron ez még csak megjárja, de hogy té
len a zord, esős, havas és síkos időben 
mennyire kárára van ez az iskolának, 
abból is eléggé kiviláglik, mert ilyenkor 
szembetűnően nagyobb az elmaradottak 
száma. Nem lett volna-e épen ezért sok
kal jobb és sokkal indokoltabb a város
házzal és templommal szemben öt tágas 
tantermet építeni, s igy a belvárosi is
kolákat a város szivébe hozni, mint ott 
künn a város jövti reményeit istállók
ban taníttatni, s itt ben a legszebb, a 
legdíszesebb és legmegközelithetöbb he
lyen a lovak és kocsik számára csak
nem palotát emelni f  !

Ezek is évtizedes mulasztások, me
lyeket már a tanfelügyelő ur is százszor 
elpnnaszolt a közigazgatási bizottságnak, 
s melyen senki más, hanem egyedül és 
kizárólag a törvényhatóság van hivatva 
segíteni, még pedig úgy, hogy az által

ezukrot belőle kihordja s az edény széléről 
a deszkán várakozó társainak ledöbálgassa.

Ezzel a fölfelé mászás fáradságától 
ügyesen megkímélték magukat.

Egy pók a kertben két szemben álló 
fára akarta hálóját kifesziteni. Mivel lefelé 
oly támpontot nem talált, melyhez fonalát 
akaszthatta volna, leereszkedett a földre, ott 
egy kövecskét körül font s a leeresztő fona
lon felhúzta oly magasra, hogy a kő segít
ségével elkészült háló alatt kényelmesen el 
lehetett sétálni.

Minden melles gazda tudja, hogy azon 
kaptár lakosai, melyet a halálfej lepke nteg- 
rabolt, lakásuk ajtaját oly szűkre ragasztják 
be, hogy a goit >sz vendég be no férhessen. 
Sót a lakásukba hal olt s megölt egeret is 
viaszaiul vonják he, s a méhes deszkára 
ragasztják, hogy rothadása által meg ne 
rontsa sejtjeiket. Egy fali méh lyuka az 
abluktábla mögött volt. Minthogy a tábla 
kinyittatva teljesen elfődte volna annak be
járatát, az okos állat úgy segített magán, 
hogy a táblára anyaggöniböcskékct ragasztott 
s ez által annak addig való kinyílását meg
akadályozta. Egy homoki darázs hiába küz
dött egy bolt rovarnak lyukúba való vonszo- 
Iásóval, mert kiterjesztett szárnyai s lábai 
miatt az a szűk lyukba nem fért bele. Ki
bújt tehát a darázs lyukából s a rovar lá
bait s szárnyait lerágta, a mikor azután 
prédájával elbánhatott.

A kagyló apálykor a part homokjába 
fúrja magát. A halászok úgy szokták ebből 
kicsnlni, hogy egy kis sót vetnek bele. Ekkor 
ki jő, de ha hirtelen el nem kaphatják, 
hiába hintik rá a sót, többé nem engedi ma
gát rászedetni. Egy tengeri rák sehogy sem

az összes polgárok érdekeit megóvja és 
az összes hitfelekezetekot respektálja.

Miután az 18G8. évi 38. t. ez. 42. 
§-a azt mondja, hogy „Az iskolaépüle
tek és tanitólak építése és fentartása a 
községet illeti,“ s mintán ugyanazon 
törvény 25. §. azt mondja, hogy „a 
hol a hitfelekezeti iskolákra nézve a 
község . . .  az eddigi gyakorlatot to
vábbra is fentartja, (amint Baja város 
törvényhatósága elég bölcseit fentartatni 
határozta) ott a segélyezés a különböző 
felekezeti iskolák közt igazságos arány
ban, (t. i. a lélek szánt arányában) osz
tandó meg“: legczélszerübb lenne, ha a 
törvényhatóság 5 vagy 10 évi részletben 
fizetendő 40 ezer frtot megszavazna se
gélyül a felekezetekuek iskola építkezési 
czélokra, s ezen összeg azután oly arány
ban osztatnék szét a különböző liitfele- 
kezetek közt, amily arányt a népszám
lálás feltüntet. A folyó évi összeírás 
szerint van kerckszámban véve 16,400 
katholikus, 2000 izraelita, 400 görög 
ncmegyesült, 300 helvét és 200 ágostai 
hitvallású. — A felekezetek tehát úgy 
aránylanak, mint 164: 20 : 4 : 3 és 2. 
Eszerint
a rém. katli. felekezotet 40

ezerből illetné körülbelül 33,988 frt,
az izraelita hitközséget: 4,145 frt,
a görög ncin egyesülteket: 829 frt,
a Uelvét hitvallásuakat : 621 frt,
az ágostai hitvallásuakat: 414 frt.

Emellett mondja ki a törvényható
ság azt is, hogy 10 évig évenkint 25 
ezer írttal segélyzi a felekezeti népis
kolák löntarlását ; oszsza fel ezt is a

hirt az osztrigához férkőzni, mert mihelyt 
hozzá érteté ollóját, az teknójét összecsapta. 
Ügy segített tehát magán, hogy midőn az osz
triga teknöjét ismét kinyitó, egy kis követ 
ejtett bele, ntely annak összecsukódását meg
akadályozta. A majom is igy tesz az osz
trigával. A sas pedig a levegőből sziklára 
ejti le a kagylót, hogy széttörjék s ekként 
tollak iitározliassa.

Brehm egy küszáli sast varjukkal táp
lált. Csakhamar ellenségüknek ismerték őt e 
miatt a varjuk egész négyszög mértfüldnyi 
kerületben. Úgy, hogy ha közülök egy öt 
megpillantó, rettentő lármát csapolt, mely a 
többit jó eleve óvatosságra s menekülésre 
késztető. A madarak ujonnaD felfedezett szi
geteken, a hol az embert nem ismerik, any- 
nyira bizalmasok, hogy kézzel foghatni őket. 
A tapasztalat azonban csakhamar óvatos
ságra inti ókét. l’uskás embertől messzibbről 
elriadnak a varjuk, mint a kinek csak bot 
van a kezében.

A ludat az ostobaság jelképének tart
ják, l’éldabeszéddé vált: ostoba mint a lúd. 
Mit mondjunk hát a következő történetről? 
Egy csapat ludat olyan óiba zártak, melynek 
ajtaját kötéllel szokták behúzni. A kötél 
vége belül is lelógott, de nem annyira, hogy 
a hidak elérhették volna. Többszörös siker
telen ugrándozás után nem kaphatván meg 
a kötél végét, közülük egy leült, a másik 
meg hátára állott, mikor a kötelet szájába 
kapva az ajtót kinyithatta. Midőn újra bezár
ták őket, az eljárást ismételték. Még csodá
latosabb a kővetkező eset. Egy asszony dél
után négy órakor szokta etetni hídjait. Egykor 
megfeledkezett rólok, mert btirátnüival a 
kávézás gyönyöreit élvezve a vele járó élénk



fciutebbi arányban, s akkor a föutebbi 
kulcs szerint
u róni. knth. felekezetiek

kapnak körülbelül 21,117 irtot,
az izraeliták 2,51)1 Irtot,
a görög nemegyesültek 523 irtot,
a helvét vallásunk 398 irtot,
az ágostaiak 259 irtot,

Azután szüntesse meg a törvény
hatóság egyszer már a íelekezetck, kü
lönösen pedig a katlioliliusok és a ka- 
tholikus iskolaszék fölötti gyámkodást 
is, — s valamint az izraeliták és a
többi íelekezetek iskoláit azon hitfelckc- 
zetüekrc bizza, épen úgy a jog és mél
tányosság szempontjából bizza ezt is a 
katholikusokra, a katholikus egyházme
gyei hatóság és helybeli iskolaszékre,

vényliutóbág gyámkodása alatt áll, s inig 
a kath. iskolaszék csak azért hozza 
határozatait, hogy azok a törvényható
sági ügymenetén hajótörést szenvedjenek 
és valósítva soha ne legyenek.

Azt sem mondhatja senki, hogy 
ezen czélra nem volna a törvényható
ságnak pénze. Alikor a kissumári lege
lőket eladták, 20 vagy 25 ezer irtot 
jelöltek ki iskolaépitkezési czélokra, s 
mikor a lökért melletti házhelyek el
adattak, szintén iskolai czélokra lett 
annak egyrésze szánva. Azt ki som té
telezheti föl, hogy a törvényhatóság 
mintegy rá akarta volna ez állal szedni 
a minisztériumot; az sem hihető, hogy 
a minisztérium engedte volna itt magát 
megcsalatui; valamint azt is lehetetlen-

utalványoztassa ki a íöutebbi összeget | nek kell tartani, hogy a kezelő személy-
Berényi Dániel iskolaszéki és íelekezeti 
elnök úrra, — s akkor a ka'holikus 
iskolák nem maradnak tovább ily álla
potban, hanem mielőbb új, tágas és 
czélszerű iskolaépületek emeltetnek min
den városrészben.

Akkor t. i. a katholikus iskolaszék 
rögtön munkához lát, s ha nem lesz 
elég a segélyül kapott összeg, úgy a 
kath. autonómiai szabályzat értelmében 
szervezni fogja a hitközséget és 5 vagy 
10 évre páronkiut 1 fr t  iskolaadót fog 
a katholikusokra kiróni, amiből ismét 
évenkint úgy 3000 írt folyna be. E 
mellett majd talál szükség esetén oly 
forrásokat és mecénásokat is a katho
likus iskoláknak, Kikre mindaddig nem 
hivatkozhatni, mig a törvényhatóság le 
nem mondott azon gyámkodásról, melyet | 
kizárólag a katholikus telekezcttel szem
ben akar gyakorolni.

Ha ezen felfogást és indítványt a 
törvényhatóság magáévá tenné, a tőre 
vényhatóság is egyszer mindenkorra 
tudná, mily terhek várnak rá az isko
lák felállítása tekintetében, a katholikus 
felekezet is tisztában lesz aziránt, meny
nyit kap a városi törvényhatóságtól, s mily 
összeget kell azután előteremteni részint a 
340pár  katholikus polgát tói, részint egyéb 
forrásokból. Talán az évi segély összegből 
is megtakaríthatna a kath. iskolaszék 
valamit, s ezt ú j tanítói állások szer
vezésére, új tantermek nyitására, újabb 
szervezetű iskolai padok készíttetésére, 
óvodákra s egyébb oly tanügyi ezé- 
lókra fordíthatná, melyek valósításáról 
mindaddig szó sem lehet, mig a tör-

zet más czélokra fordította volna a kér
déses 2 5 -  30 ezer frtot, mint a mire 
a törvényhatóság a magas ministerium- 
hoz való fölterjesz ésében kijelölte. Azt 
kell tehát okvetlenül hinni, hogy ezen 
25 -  30 ezer frt és annak kamatai a 
letéti pénztárban vannak, — s igy a 
törvényhatóságnak csak inog kellene azt 
már egyszer szavazni, s az összeírás 
által feltüntetett számarányban a hitfe- 
lekezetek között kiosztani.

Vajha a négyes bizottság mielőbb 
javaslatot terjesztene be ezen állapotok 
végleges, gyors és gyökeres orvoslására! 
S vajha a törvényhatóság tagjai, kik 
melegen érdeklődnek bérház, tűztorony, 
trahitkövezot, járda, színház, sőt városi 
istállók, vágóhíd s más ily kisebb jelen
tőségű dolgok iránt is, egyszer már ép 
oly lelkesedéssel és melegen karolnák 
töl népiskoláink végleges rendezésének i 
ügyét, azon népiskolákét, melyek hivatva 
vannak a szülőknek jó  gyermekeket, a 1 
hazának jó  honfiakat, Baja városának I 
pedig intelligens, képzett, hazafias, rend- $ 
szerető és hasznos polgárokat nevelni !

© A törvénykezési szünetről szóló 
törvényjavaslat, mely a m. k. igazságügymi- 
niazteriura osztályaiban szüvegeztetett s me
lyet a kormány még ez év folyamán szán
dékozik a törvényhozás elé terjeszteni, eredeti 
szövegében következőleg hangzik: Törvény- 
javaslat a törvénykezési szünidőről. 1. §. A 
törvénykezési ügyekben a bírói hatóság gya
korlására szervezett kir. bíróságoknál évente 
julius hó lü ik napjától augusztus hó 31 ik 
napjáig szünidő tartandó, a mely szünidő

azonban a már meghozott bírói határoza
toknak kiadására és foganatosítására nézve 
befolyással nincs. 2. $. A törvénykezési szün
idő alatt csak a kővetkező és azokkal kap
csolatos ügyekben tartható tárgyalás és hoz
ható bírói határozat: 1. az 1377. évi XXII. 
t. ez. 11 -ik §-ának 5., 0. és 8 ik pontjaiban 
megbatározott ügyek ; 2. az 1831. évi LIX. 
t. ez. 13-ik sj áuak 2-ik pontjában az I) g) li) 
i) k) és n) alatt meghatározott ügyek; 3. a 
zárlati és biztosítási ügyek; -1. a vásár-bíró
sági ügyek; a váltó- és keresik, ügyek; d. a 
csödügyck ; 7. a választási jogosultságra 
nézve felmerült ügyek és végre S. a bűn
ügyek, valamint n büntetés végrehajtására 
vonatkozó ügyek. Az ezen ügyekben hozott 
bírói határozatoknak kiadására és foganato
sítására szükséges intézkedések a szünidő 
alatt is megteendők. 3. $• A 2-ik §-han meg
határozott ügyeknek eliulézhelése czéljából 
köteles mindegyik királyi járásbíróságnál egy 
bírói tag a törvénykezési szünidő alatt is 
megszakítás nélkül működni; a királyi tör
vényszékeknél, továbbá a másodfokú, valamint 
a legfőbb bírói hatóságot gyakorló bírósá
goknál pedig a szünidő tartamára tanácsok 
alakítandók. A segéd és kezelő személyzet 
a szükségnek megfelelő számban alkalma
zandó. 4. fj. A törvénykezési szünidő alatt 
működő Bírák és bírósági hivatalnokok, az 
annak megfelelő szabadságidőben a szünidő 
eltelte után részesülnek. 5. §. A jelen törvény 
intézkedése által az 18(59. évi IV. t. ez. 18-ik 
jj-a hatályát veszti és végrehajtásával az 
igazságügyminister bizalik meg.

A „bujái általános iljúságl-egylet"
a la k u ló -g yű lése .

— 1881. évi october hó 28-ik napjáu. -
A lapunk múlt számában közölt felhí

vásból ismeretes a t. közönség elölt, hogy 
néhány hét előtt mozgalom indult meg vá
rosunkban egy „általános ifjúsági-egylet11 
alakítására. A szép mozgalom keletkezését és 
fejlődését helyszűke miatt jelen számoan nem 
közölhetem, — hanem, ha a tek. Szerkesztő 
úr szives leend megengedni* — a jövő szám
ban részletesen fog m azt ismertetni. Jelen 
alkalommal pusztán az alakuló-gyűlés folyá
sának rövid leírására szoritkozok.

Esti '/«3 órára volt kit űzve a gyűlés 
kezdete, de az csak 8 órakor kezdődött meg 
mintegy 100—150 ifjú jelenlétében városunk 
különböző osztályaiból.

A gyűlést az Alakító-Bizottság elnöke: 
Dreisziger Kálmán ur nyitotta meg csinos 
üdvözlő beszéddel, mire Síréit Gyula ur fej
tegette hosszasabban az alakulóban lévő egy
let tendentiáit. Utána Sleiner Béla ur szó
lott igen szépen, lelkesen, csak az volt kár, 
hogy német nyelven, mit igen sokan zokon 
vettek (taláu-taláu méltán is?!).

Készségesen. Kzerk.

Ív illán elnök az él jenekkel fogadott be
szédek után felliítn a jelenlévőket, hogy az 
egylet tagjaiul iratkozzanak, kijelentvén, hogy 
ha (io aláíró lesz, az egylet megalakulhat
— s e czélból a gyűlést egy negyed órára 
felfüggeszti.

Az egynegyed óra elmúltával a gyűlést 
ismét megnyitja, s kijelenti, hogy miután csak 
itt, e gyűlésen is lií> en iratkoztak, s ezen 
kívül egy más ivén is még vagy 20-an van
nak felírva, kik most nem lehel tek jelen, do 
az egylet tagjaivá lenni magukat kötelezték
— t- Iiát 80— 90 egyén határozott kivánntára 
az egyletet m e g a la k u ltn a k  nyilvánítja.

Szavait perezekig tartó zajos éljenzések 
követték, s csak u lelkesiiltség némi csilla
podásával hívta fel az ideiglenes jegyzőt: 
Kriazhaber Sándor urat a tervezet alapsza
bályok felolvasásra.

Itt hosszas vita fejlődőit, ki, melyben 
tevékeny részt vettek elnök, Zirner Henrik, 
Gróf Vilmos, Deutscli Benő, alelnök s még 
számosán, mi azonban semmi eredményre 
nem vezetett s igy Gróf ur egy bizottság ki
küldetését ajánló az alapszabályok végleges 
megállapítására. E bizottságba egyhangúlag 
beválasztanak : Elnökül az elnök, tagokul 
Síréit Gyula, (írót Vilmos, Kriitner Rezső, 
Szabó Lajos, Illitz Izidor és Ste.ininger Lajos 
urak. L bizottság hétfőn tartja első ülését, 
s n szükséghez képest a többi napokon 
folytatja.

Egyéb tár. y a napirenden nem lévén, 
elnök azon kijelentéssel, hogy a tagok első 
közgyűlése pénteken, jövő hó 4-én esti fél 
8 órakor a „Bárány szálloda" termében le
end, melyen a rendes tisztikar választása is 
meg fog ejtetni — a gyűlést nagy lelkesedés 
közepette bezárta. K r il in e r.

Színészetünk.
Az ígéret valósul. Miklósy Gyula 

igazgatósága alatti tdrsu'at leküzdi a 
kezdet nehézségeit, iparkodnak a tagok 
élvezetes estéket szerezni a műértó kö
zönségnek, de fájdalom, közönség, majd
nem mindig kevés számban van jelen.

I tt  ott kirínak még hiányok, mint 
szerep nem tudás, kezdetleges gestiku- 
latio, s mi igeu kényelmei len a kö
zönségre, a súgónak boszantó dcclauta
lása, mely ultin a közönség fele fenn
akadás nélkül elmotyoghatiiá az egyes 
monológokat.

Doktor bácsi-han a közönség igen 
jól mulatott, az előadás elég korrekten 
folyt le, Sziklai lígynevezett-jei ugyan
csak megnevettették n közönséget. Ézeu 
est Sziklai szerint úgynevezett élvezetes 
volt. Rónay Karola osztódzolt különösen 
Sziklai mellett az elismerésben. Hegedűs

társalkodásba volt merülve. Midőn a türel
metlen ludak nagy lármát csapva sem csal
hatták ki az élelem kiosztására, a csapat 
vezére a gunár az ajtó mellett levő padra 
ugrott s onnét a csengetyü zsinórját elérve 
azt addig rángató, mig csak róluk megfeled
kezett gazdasszonyukat a kijövetelre nem 
bírhatta. Végezetül még néhány szót. Minden 
állat, melynek egy kis emlékező tehetsége 
van, szelídíthető s egy kis fokig taniiható. 
Úgy a szelidités, mint a tanításra legjobbnak 
bizonyult eszköz a szelíd bánásmód. A török 
és arab lovak szelídsége, tanulékonysága 
messze földön híres. L)e az arab sátorát 
osztja meg lovával s gyermekeivel együtt nő 
fel, együtt játszik a puszta csikója. Tenyeré
ből eteti, falatja felét osztja meg vele. A 
kutyák eszességét is bámuljuk: de hisz ez 
az embernek legrégibb társa. A kutya már 
akkor társául szegődött eleinknek, midón a 
már kihalt ósvilági állatokra, mammutokra, 
barlangi medvékre s óriás szarvasokra va
dásztak. Az évszázadok ily hosszú folyama 
alatt lévén az emberrel, nem csoda, ha leg
többet is elsajátított tóle. De hogy egyéb 
állaiok is taníthatók s szelidithetök, mulatja, 
hogy többet ne is említsünk a Trenk egeré
nek példája.

E kegyetlen hajdúvezér fogsága alatt 
egy kis egeret szelídített meg, mely hívására 
elő ugrott, s vállára szaladva szemébe nézett. 
A börtönőr e mulatságot is megirigyelve 
télé, az egérkét magával vitte. Azonban alig 
hogy attól megszökhetett, a legközelebbi ajtó 
nyitáskor ismét jó urának börtönébe surrant. 
Erre Ismét elvették s kalitkába zárták. ()G 
azonban nem ereit, hanem éhhalállal vetett 
Üget életének. J.suruo fiigeÓKábltn kérésziéi

pókot szeliditett meg, úgy, hogy hívására 
előjött s kezéből vette el a legyeket.

Arra, hogy az állatok mi mindenféle 
ügyességre taníthatók, a kutya majom ko
médiák, a circusok elég adalékkal szolgál
hatnak. Ha uz ember nem resteli a fáradsá 
got, a legostobábbnuk látszó állatokat is 
meglepő ügyességekre taníthatja. Latiunk 
már kanári madarakat hadi gyakorlatokat 
végezni: ágyúval lövöldözni s elesett tár
saikat gyászuienetben temetőre kikisémi. Sőt 
egy kutya, melyet lajtorján való mutatvá
nyokra oktattak, mivel az ügyességben nehe
zen haladt, magát éjszaka holdvilágnál ön
szántából gyakorolta. Ugyanezt cselekedte 
egy elefánt is. A papagájok p dig az etnbeii 
beszédet is elsajátítják s úgy társalognak, 
hogy az ember azt hiheti, miként a mit 
mondanak valósággal nng is értik.

A nagy állaitudós Brrhin mondja egy 
papagájról, hogy „mindenre ügyelt a mi kö
rülötte történt. Mindent helyesen megbirt 
ítélni s a kérdésekre helyes feleletet adóit. 
Mindent megtett, amit parancsoltak neki. 
A jövőket üdvözölte, a távozóknak magát 
ajánlotta. Csakis reggel köszönt jó reggelt, 
este mindég jó éjszakát mondott. Ha ékezeti, 
eledelt kért. A család minden tagját nevén 
szólította, a közülük az egyikei jobban ked
velte mint a másikat. A mit beszélt, fütyölt 
vagy énekelt, mind úgy adta elő, mintha 
csak ember lett volna. Néha IcIkcsURségébeu 
egész rögtönzőnek mulatta magát. Beszéde 
akkor úgy hangzott, mint valomi szónoké, a 
kit távolról hall az ember, anélkül, hogy sza
vait értené." Azon nincs mit csodálkoznunk, 
hogy nz ily ügyességre tanilott állatok ügyes
ségeikét nem hagyják utódaikra. Az ember

csakis egyes állatokat vesz gondozása alá; 
de még nem vette magának azt n fii rád I Sá
got, hogy valamely állat nemzedékét egy
másután oktatásban részesítette véna,

Az oktatás áldásai Jiedig, hogy mily 
lassún válnak it nem öröklött tulajdonaivá, 
legjobban mutatja az ember példája. Az 
ember nemzedékét évezredek óta gondos 
nevelésben részesíti: mégis inin( Aristoteles 
mondja: az emberi gyermek születésekor 
még annyi ügyességet sem tanúsít, mint uz 
á'lat. Süt a nevelés nélkül, vadon állapotban 
felnőtt gyermekek, mint a llani Klók egye
nesen az állat színvonalára sülyednck alá.

Az ember magát a teremtés koronájá
nak s urának nevezi. Eszességénél fogva 
hivatva is van arra, hogy uralkodjék a víz 
halain, a lég madarain s a föld minden ál
latjain. Sót e lőldön a teremtő munkatársa 
czimét igényli magának. Mocsárokat szárit 
ki s termő talajjá változlatja a kopár kiet
lent. Egy szóval ő rombol, hogy építhessen; 
öi, hogy életet teremthessen.

De épen ezen teremtő működésénél 
fogva szerepe nagy felelősséggel is jár. Ha 
6 belenyúl a teremtés munkájába, szükség 
hogy e müvet a nagy teremtő ezélzatai sze
rént cselekedje. A tere intőnek teremtmé
nyeivel nem lehetett egyéb czélja, mint azok
nak boldogsága. Aki az érzó valóságot e 
czélja elérésében gátolja, sót annak egyene
sen gyötrelmére jár: az vétkezik a teremtő 
el'en. Ne áltassuk magunkat hamis bölcse
lettel : nemcsak az embernek, az állatnak is 
joga van az életre, a boldogságra. Erre 
mulat érzése, gondolkodó esze, a fájdalmat, 
félelmei, reményi e kétségbeesés! saz ér/eiiui

élet, minden tüneteit felmutató lelki élete. A 
kik az állatot kínozzák, Schopenhauer szép 
szavai szelént: „meggondolhatnák, hogy az 
állatol is ép úgy anyja táplálta emlőiből, 
mint őket. Hogy a keresztyén erkölcstan az 
állatokkal mit sem törődik: ez oly hiba, 
melyet jobb bevallanunk, mint megörökíte
nünk." Vagy mint Scheitlin mondja, „az 
állatokat megvethetjük vagy becsülhetjük, 
gyűlölhetjllx vagy szerelhetjük. Tudatlanság 
es gög az elsőre, tudomány és alázatosság 
az utóbbira tanítanak, az. állatkinzők, uruk 
vagy szolgák, vezetők vagy postakocsisok, 
mészárosok, vadászok vagy orvosok, szolgá
lók vagy természetbúvárok, — a kik az álla. 
tokát érzéketlen durvasággal minden ok n é - 
kül kínozzák, — a világ átkai. A felsőség 
kötelessége, hogy az állatokról gondoskodjék. 
Aki a szegényen könyörül, Isten úgy veszi, 
mint ha ó vele tett volna jót. Az. állat ilyen 
szegénye a teremtésnek."

Az emberies érzésen kívül jól felfogott 
önérdekünk is követeli az állatok kíméletét. 
Most a gazják csupa előítéletből legjobb 
halálaikat, a kártékony rovarok írtéit üldö
zik, pusztítják. A végetlen hernyószedetés 
fáradságát s költségeit a dalos madárkák fész
keinek puszi Húsával vontuk magunkra. Sze
relünk mindenben u küllőid példájára hivat
kozni. Nem is csoda, sokban megelőztek 
bennünket. Ilyen az állatok védcimezése is. 
A nagy világ,<n mindnyájunk számára van 
hely. A teremtés harmóniájában még a lég- 
szegényebb állatunk is van szerepe. Ne pusz
títsuk, különösen ne kínozzuk tehát őket, 
Emberiségünket, melyre büszkék vagyunk, 
semmivel sem tunusilbaijuk méltóbban, mint 
a vedli leli uilatukuuk Vi Jelmezesével.



némely jeleneiben szintén megérdcmlettc 
a tapsukat, de legiöbbnyire hideg maga
tartásával visszatartja a melegedésnek 
indult közönséget.

Piros bugyelláris szintén jól sikerüli, 
itt KolozsvAry mint népszia mii-énekes 
mutatta be magát, szép csengő hangja, 
ügyes játéka megnyerte a közönséget.

Ali Ilon teljesen kielégítő előadása 
már Aliklósy érdeme, régi mestertől, 
kinek kellékei a természettől is megvan
nak, sokat vártunk, de mindazt megkap
tuk. Igazi drámai alak, szerepének min
den részletét oly kiváló alakítással, oly 
át érzett közvetlenséggel, minden nagyítás 
nélkül domborította ki, hogy a közönség 
tüntető tapsai és kihívásai után újból 
mi is gratulálunk. Hja, lm a szerepet 
tudja a szereplő, nem kell a súgóra for
dítni figyelmének nagy részét, összes 
figyelmét a kivitelre, a művészi alakí
tásra fordíthatja. Könny Karola, Sziklai 
itt is kitűntek a mester mellett. A többi 
szereplők körükben a jogos kívánalomnak 
ipaikodtak megfelelni.

Csak kitartás, majd a közönség is 
felmelegszik.

K ü lö n  fiélek.
□  Latinovics Gábor orsz. képvise

lőnk, mint a delegálta tagja, jelenleg Becs
ben van a delegálták ülésén.

14 T refort Ágoston vallás- és köz- j 
oktatásügyi miniszter Ő Exccllentiája i. hó 
25. Szegedről — hol az egyetem ügyében ' 
járt — Zomborba , megyénk székvárosába 
ráudult, hol a főispán úrhoz szállt. — 0 
Extiája a hatóságok és nép által d.szesen | 
fogadtatott; a délelőtt folyamán a tninister 
ur a zombori gyrnnnsiumot tekintette meg . 
és még a nap folyamán tovább utazott Sza- ' 
badkára.

* A szomszéd Paulova község r. k. ; 
templomából ismeretlen tettesek a napokban j 
egy ezüst kelyhet és többrendbeli mise- | 
mondó ruhát loptak.

A végi 10 fitos bankjegyek fel
sőbb rendelet folytán, a kir. adóhivatalok
nál f. évi decz. 31-ig, az osztrák-magyarbank 
pénztáránál 1883. diczember 131-ig fogadtat
nak el.

'Y' Az VJ vidéken Tóth Kálmán szobra 
javára megindítóié gyűjtés eddig fölül 75 
frtot eredményezett.

— Furcsa módja a kenyérkereset
nek. Falussy Albert újvidéki dijnok a na
pokban már 4-szer akart öngyilkos lenni, 
de minden alkalommal úgy intézte dolgát, 
hogy kellő számú mentő legyen szolgálatára.1 
— Természetes, valahányszor megmentették, 
keserves panaszok között beszélte el sorsát, 
s a könyörületes emberbarátok mindannyiszor 
gyűjtéseket indítottak az öngyilkos candidátus 
javára. Mindenesetre eredeti módja a ke
resetnek.

A bács-bodroglimcgyeí községi 
s körjegyzők jövő hó 12-én Zom borban a 
megyei palota nagytermében közgyűlést tar
tanak.

**♦ Az orsz. vörös kereszt egylet 
igentisztelt gyűjtő iv tartói tisztelettel fel
kéretnek, miszerint a gyűjtő iveket Nsgos. 
Berényi Dániel apát úrhoz f. hó 31-ig beadni 
szíveskedjenek.

Baja, 1881. octóber 27.
A7 elnökség megbízásából 

Devich László, 
jegyző.

Vagyon- és személybiztonságunk 
nem a legjobb állapotban van, ugyanis a ni. 
hétfőn Csapiáros F. bajai szabó kocsiját es
tefelé 5 - 0  óra között a csávolyi utón pa
raszt ruhába öltözött egyének álliták meg, 
kik mindannyian lovon ültek, s egyikük 
pisztolt szegezve pénzét követelte, a megtá
madott Összes készpénzét átadá az utonál- 
lóknak, k'k azzal a pestmegyei határ felé 
eltávoztak. Ugyan ily utonállást követtek 
el m. havi bajai vásárkor ugyan-o helyen. 
Meg valljuk nem vagyunk ellensége a rend 
Őrség mostani szervezetének s nem is elfo
gultságból állítjuk azt, hogy az állammid- 
őrség életbe léidével e bajok kevesbedni 
fognak, fóleg ha a vezetésnél szakavatott 
tisztüket helyesen felfogó egyének fognak

megbizatni. Adja Isten, hogy várakozásunk
ban ne csalódjunk.

l o l l i  l í ó l m á n  szobrára adakoztak: Fen- 
g>'d 1 ' ' iidtvs Anna I Irt, (iiilc Teréz I Irt. Dayn- 
S ' iidor I irt , Spitzor Simon lő Irt. U,.-zcscu IS irt. 
Felkérjük mindazokat,  kik a „Haja1* szerkesztőjétől  
a 'ijto .ro ivet vrttok át, hogy azokat végszámadás 
mogcjiése czél jóból l»**í.itldi-ni szíveskedjenek.

U  A nn«>m llsngn m. kir. belügyministnr 
ne körrendeletét into/oit. az összes hazai lönényhu- 
tósáfíoklioz, Imgy a „vörös kereszt-egylet- ezégő ős 
•'.'•ve alatt mulatságokat s előadásokat csak az illo- 
tolcos litik-ogylftlíil hozott engedély.... llett tarthatnak.

— A vörös kereszt egylet tagjai közé 
iratkoztak Kuli Antal ur (.“>0. sz.) ivén : 
Uüll Antal I fit (évenkint), Kovács István 
1 Irt, Bitnler János 1 Irt, Mikosevics Sándor 
1 Irt, Wagner Ferenc 1 fit, Beyer Adolf 1 
Irt, Kapols Mihály I fit, Kiivein Kerencz 
I Irt, Dobler István I Irt, lleller János I 
fit, Boriszák István I fit, Limbcrgcr Mihály i 
I Irt, Polli Antal I Irt., Nivel Nándor 1 Irt, ' 
Engelmann János l fit, Eizelt Ferencz 1 l't, j 
Simon Ferencz 1 forint, Mayer János 1 fit, ' 
Polák Sándor 1 fit, Breinik Nándor 1 írt, I 
Szalay István 1 fit, Flórián István I írt, | 
Krétaikor Sándor I írt, l’feiller Ferencz I 
Irt, I.angeubacber István 1 Irt, Bándli Antal 
I Irt, Madár János 1 fit, Király Sándor 1 
Irt, Laknar Tóbiás I írt, Bálint István 1 
írt, Vitzl Ferencz 1 Irt, 1 tajcsáuyi Dezső l 
fi t összesen : 32 írt.

Herényi Dániel,
egyl. pénztárunk.

-f- S/.inlin/d miiHor. Vasárnap „Két pisztoly*, 
hétfőn „Kis horcze.g**, kedden szünet, szerdán „Köny
ves Kálmán**, csütörtökön „Kornevilli harangok1*, 
pétiteken szünet, szombaton „Onlög a földön**.

) Az iskola ügyben megbízott négyes 
bizottsiig javaslatai már elvben megállapit- 
tattak, s azok emlékirat alakjábau adatnak 
be a hatósághoz.

©  Szabadka város legutóbb tartott 
közgyűlésén - mint értesülünk — szent 
István szobrára 1000 frtot, Tóth Kálmán 
szobrára 200 Irtot szavazott meg.

■sX Mérgezési kísérlet. A vásártéren 
lakó B. kereskedőnél szolgálatban állott, de 
állítólag lopásai miatt, elkergetett nöcseléd 
í. hó 25-én a bajai kir. járásbíróság épülete 
előtt egy csészében levő gyufaoldatot szán
dékozott felhajtani, a mely szándékában azon
ban a kivitel pillanatában megakadályoztat
ván, a rendőrséghez kísértetett, honnan ki
hallgatta után szabadon bocsájtatott.

(•> A berlin i magyar egylet ifjúsága 
felcdhetlen szülöttünk, Tóth Kálmán iránt 
érzett kegyelete szép jelét adta akkor, a 
midőn e napokban a költő Baján emelendő 
szobra javára, az általuk rendezett gyűjtés 
eredményeid, 30 német birodalmi márkát 
küldött Baja város polgárim steri hivata
lához.

3  Lopás. Török Lajos és László La
jos „nobilo pár fratrum“ a napokban két 
subát loptak, melyek „jó barátaik" tulajdo
nát képezték. Erre csakugyan illik hogy : 

i I s t • *: i mentsen a jóbarátaimtól, ellenségeim- 
| tői megőrzőm magam magam is.

A bajai polgári lövöldében I. 
évi oetober 23-án 270 lövés történt 137 egy- 

; séggel. E/.ek közt volt 3 szeg, 2 négyes, 18 
hármas. 23 kettes, 11 egyes kör. Szeget lőt
tek: Kékért István 1, Klenancz János 1, 
Stern Lipót I. Négyeseket lőttek: Eckert 
István I. Lcmbcrger Ernő I. Hármasokat 
lőttek: Eckert István Klenancz 5, Koller 
Hugó 3, Lemberger Ernő 1.

Íí ni ok oh id. Ileekscber Sámuel 
hamburgi bankár és váltó-üzlet.-tulajdonosunk 
lapunk mai szama hirdetési oldalán lévő sze
rencse-jelentése. Ezen ház, itt és a környé
ken nyert összegek pontos és diskrét kitize-

A  közöm étj k ö véb ő l*
lígy Kis felvilágosítást!
I vek óin kövotkozeteson november 

búban és az esős idők beálltával láttat
nak el az iskolák fűtésre való fával, s 
mivel a hideg idd beálltával a tanítók 
kényszerhelyzetlm jutnak, a legrosszabb 
minőségű korhadt fát is kénytelenek vol- 

■ tak évoken át a tanítók átvenni, amitííl 
azután a tágasabb iakolatcrmok, habár 

I félnapokon út folytonosan lettek is fűtve, 
j rendszerint hidegek maradtak. — Mivel 

ezen viszás állapot űrökké igy nem ma
radhat, kérdjük a tettes városi ható
ságot :

1. Váljon ez a g a z d a s á g i  t a 
rt á c s  n o k vagy podg a s z á l l í t ó  
eléggé meg nem róható vétkes mulasz
tásából történik-c igy évek ó ta? !

2. Ki tétetik felelőssé, ha ily kö
rülmények és okok miatt a gyengébb 
idegzetű gyermekek közül egyesek be
tegségbe esnek ? 1

3. Szándékozik-e a városi tanács 
intézkedni, hogy az iskolák mielőbb és 
pedig jó  m i n ő s é g ű  f á v a l  ellátva 
legyenek ? 1

4. l<’og-c valami intézkedés elóle- 
gesen is történni, hogy ezen botrányos 
mulasztás, bárkinek hibájából vagy gon
datlanságából eredjen is, a jövőben ne 
ismétlődjék ? 1

Több érdekelt.

* K rovat nlatt a közérdekkel összefüggő köz
lemények díjtalanul, beküldő felelősége mellett kö- 1 
zültctuek Szerk.

Iro d a lo m .
,o (Fiume.) Azokat, kik a f. évi Au

gusztus 14-én megjelent „Fiume" czimü em
léklapot megkapták, de mindeddig árát be 
nem küldték, ezennel tisztelettel felszólítom 
annak póstafordultávali beküldésére, hogy a 
„Mária árvaházzal" szemben elvállalt köte
lezettségemnek mielőbb eleget tehessek. Tisz
telettel Károlyi György kiadó, Budapest, Do- 
rottya-uteza 10 sz.

□  A „Fninklin-Társulftt" kiadásá
ban a következő naptárak jelentek meg az 
1882. évre:

Nemzeti nagy képes naptár 1882. évre. 
Szerkeszti Aldor Imre. XIV. évfolyam. Ara 
fűzve 1 Irt.

litván bácsi naptára 1882. évre. Szer
keszti Kőhalmi Klimmstoiu József. XXVII. 
évfolyam. Ára fűzve 50 kr.

Protestáns uj képes naptár 1882. évre. 
Szerkeszti Dúzs Sándor tanár. XXYJII. évf. 
Több arczképpej, s a protestáns egyli. tiszti 
névtárával. - Ara fűzve 50 kr.

Falusi gazda naptára 1882. évre. Szer
keszti Sporzon Tál. XVIII. évfolyam. Számos 
ábrával. Ara fűzve 80 kr.

Porászati naptár 1882. évre Több 
szakember közreműködésével szerkesztette 
Dr. Nyáiv Ferencz tanár. IX. évfolyam. — 
Számos ábrával. Ara fűzve 80 kr.

Székely<egyleti képes naptár az 18S2-ik 
közönséges évre. I. évf. Ara 30 kr.

A magyar nők házi naptára 1882. évre. 
Szerkeszti Bcniczky Irma. XIV. évfolyam.— 
Ara fűzve 00 kr.

Honvéd naptár nz Iss2.,óvre. (Egyúttal 
katonai naptár). Szerkeszti Aldor Imre. — 
XV. évfolyam. Ára fűzve 00 kr.

Iád ér ez naptár 1882. évre. XXI. évf 
Ára tűzve 0.0 kr.hogy m ii hirdetésére mindenkit már e helyen 

is tigvelni'-zteliink. /I „A'ép zászlója11 naptára 1882. évre.

t/j/Íra n<\ |

Sok lékinO'lyes sveiezi, német és osztrák orvos 
különböző szakiapa Brandt által készített SCHWEICI 
LABDACSOKAT, melyek szerencsés. a testre 
minden hátrány nélkül ható anyagokból van
nak összetéve, minden oly esetben, a hol gyenge  
hashajtó kell. mint feles epét és ny&kot elve
zető vért tisztitó, valamint emésztési szervező 
tét újra felélesztő és erősítő, biztos, fájdalom | 
nélkül bhtó orvosi szer, minden egyénnek legmelegeb
ben ajánlja.

A labdacsok vételekor csakis Brandt-fele schwciczilabdr.csok kórendök,| 
melyek bádog dobozokban vannak, 50 szem 70 kr, 15 széni 25 kr. — Minden do
boz vörös alapon fehér schweiczkercszttel van ellátva, melyben a készítő aláírása | 
van. Alábbi gyógytárban i n g y e n  kapható számos szakértő bírálata hathatósságról* 

Kapható Baján : Geigor Kát oly gyógyszerész urnái,

Szerkes-zH Aldor Imre. XIV. évfolyum. Ára 
fűzve 40 kr.

Kossuth naptár 1882. évre. Szerkeszti 
Honfi Tihamér. XII. évfolyam. — Ára fűzve 
40 kr.

A magyar nép naptára 1882. évre. — 
Szerkeszti ifj. Tatár Péter. XXVII. évfolyam. 
Sok képpel. Ára fűzve 30 kr.

Nevessilnk ! mulattató naptár a gyönyö
rűséges 1HS2. esztendőre, megcsinálta vala 
egy Asztromdkus.,Számos illustratiókkal. — 
XIII. évfolyam. Ára fűzve 40 kr.

Uj fali naptár 1882 évre. Egy egész ív 
ára 20 kr.

ff? A „Képes Családi Lapok44 4.
száma — Mchner Vilmos kiadásában,— igen 
változatos tartalommal jelent meg. Ára egy 
űzetnek 15 kr.

I) U N A GÓZ IIA J Ú z  ÁSI TÁ US U L A T 
Posta- és személy száll'itó hajóinak

M E N E T R E N D J E .
I’ó*(nlin jómenetek

Hnjnrol It úrin p ént re : naponkint szerda és szom
bat kivételével reg. fi órakor. 

Rajáról Gnlnezrn kedden és szombaton délután 2 
óra 50 perez

Szem e l'VHKnllitolinjonienHrk: 
R a já ró l B udapestre : naponként d. u. 4 óra 25 p. 
I la ja ro l Moll avara  : „ esti ♦> ,

Ü zleti tudósítás.
Haján, 1881. oct. 20-én.

B ú z a ........................................ 11.65
Bab.......................................... 9 20
Z a b ...............................................7.—
Árpa........................................ 7.—
ltozs...............................................8.50
K ö le s .......................................... 5.50
Kukoricza..................................... 7.40
Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő : Főmunkatárs:

Cserba Ferenc. Devich László.

HIRDETÉSEK.
Főnyeremény

eseti.
400900 márka

Szerencse
jelentés.

Nyereménye
kért az állam 

kezeskedik
M eghívás

a hamburgi kormány részéről b i z t o s i t o  t t
nagy pénzlotteria nyereményeiben,

való részesülésre, mely alkalommal
9  m illió  1 0 0 ,0 0 0  m á rk a

biztosan nyerendő.
Ezen előnyös péuzlottoria nyereménynyel, 

mely tervszcrlileg csak 100,000 sorsjegyet tartal
mazna következők, ugyanis v legnagyobb nyeremény

4 0 0 .0 0 0  bír. Márka,
elsöbbs. jegy

márka
250,000 55 nyer.

márka
5000

1 nyer. 150,000 5 M 40 0 0
1 „ 100.000 109 1) 3000
> n 110,000 212 |» 2000
1 „ 50,000 10 1500
•> 40,000 2 n 1200
a "n 30,000 533 1000
1 25.000 1074 n 500
4 „ 20,000 100 v 300
7 „ 15.000 41) n 250
1 „ 12.000 00 r 200

23 „ 10.000 150 íí 15u
3 „ S0002 5115 íí 13S
3 „ 11000

stb. összesen fO.SOO nyeremény és valamennyinek 
sorsa 7 osztályban, kevés hónap múlva b i z t o 

s a n  megválik.
Az első nyeroinényhuzás hivatalosan álla

píttatott meg, melyre
l egész eredeti sorsjegy ára csak 3 ír t  f)0 kr.
1 tel I
I negye ti 88

Ezen eredeti sorsjegyekért (nem tiltott 
Ígérvények) az állam kezeskedik s az annak díj
mentes beküldése mellett általam még a legtávo- 
luhhi vidékekre is beküldetnek.

Minden megrendelő az eredeti sorsjegygyei 
együtt egy az állam czinierével ellátott eredeti 
játszótervet, a búzás után pedig hív. buzúsi Ér
tesítőt felszólítás nélkül kap.

X yereménypénzek k i ttzetése
és elküldése az érdekelteknek, általam egyenesen 
azouual a legnagyobb titoktm-tás mel|et.t történik.

Minden megrendelés egyszerűen postautal
ványon vagy levél utján eszközölhető.

Ennélfogva, a közelgő húzás következtében 
a megrendelésekkel

f. évi október hó 31-ig
bizalommal fordulhatni

Id. Ileckscher Hátiméi
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.



B udapest
luiiulcu kiállításonEXCELSIOR-MALOM (Selnneja Ed. szab.) 1877 

díjaz tat 011.
Legtökéletesebb daráló- és őrlő-malom, mindennemű termény 

opi'iízására, darálásra és őrlésére, a leglágyabbaUioz úgy mint a legkeményeb
bekhez. Csekély eröszükséglettel nagy munkaképesség, n agy állandóság mel
lett egyszerű kezelés. ^ J g tJ

BORSZÍVATYUK (C elenty szívattuk) perezenként 170 liter munkaképes 
séjrgel.

BORSAJTÓK (S yatem Wabille).
Amerikai szecskavágok.
TRIEUROK (szabudn lm. gyártmány).
MANOMETER és kazánfelszerelések.
BOR- és SÖR-SZIVATYUK (t.ürés és benső összeforrás ellen jótállás).
I. m inőségű szinbőr gépszijak (zsirozatlan).
Varró* és kötő-szijak.
Széna- és trágya-veliák  (valódi amerikai)
ÖNOLAJOZÓ (szabadalm. szi á-diiott üvegből.
V I H A R L Á M P Á K  (tüzmentes).
REFLEKTOROK (nagy tíizelőszer megtakaritás).
Valódi amerikai vasáruk.
MŰSZAKI GUMMI-CZIKKEK.

HEISMAft é s  AlC(ILUEK(s
G É P E K  és MŰSZAKI  C Z I KKE K RAKT ÁRA és I RODÁJ A 

llndupcst, VI. Sugárnt 22/84. sz.

(í3)ISfts(fáé)

M Minden kiállításon az első érdem éremmel 
kitüntetve.

EZÜSTÉREM PÁRIS 1878. “ i l g

m

MÁJ. 1.1881. 
ARANY ÉREM.

m  
m
©Qfl
fúM

farjkn

I
m  
m

^ |t T riourökí ( változó szitával {konkoly választó)

w

Z a la -E f f c r s z e f fö íöo  o

HAJ. 2.1881. | §  
E l s ö d i j . f e

BROGLE J. <• MIÍLLER
g ép - és r o sta -le m  jz  g y á r a  B U D A P E S T E N

a Margit-hid közelében, készít

(j különféle nagyságban.
TritMir lien p erek e t malmok számára. 
K optatókar,
Szt»leló r o sto k a t,
S z íta k a t é s  r o s tá k a t cséplőgépek számúra.

Gyári raktár
1 #  * * € ‘ S l *  l a  ■ -  ( K y u l A

urDál B A J Á N .

v tiniiniiillflétHIHITMdillHliiilr^Sl'ltfűftHMtkiMlutii H h t i t e  rtü»f .■Avttaj ■< i -.kuh+m MX̂-dv

Leg-ujabb g 'yógy je len tés
a m egron gá lt e g é s z s é g n e k  a IIO FF-féle n ia la ta k é sz itm én y ck  á lta li ja v u lá sá ró l.

Meleg köszönő szavakkal ecseteli e cs. kir. káplár azon hatást, melyet a valódi Heti János-féle készitinónyekkel elért. — Beszéljen nyilatkozata:

Mélyen tisztelt uram! Trebinje, 1881. július 27.
Köszönetét kell mnudanotn Istennek s önnek, méljen tisztelt uram, miután az ön malátakészitinénye — melyet barátom küldött — segített s régi erd- 

í  met teljesen visszaadta.
Hosszú, tanús gyaloglás által egészségem annyira tönkre jutott, hogy magáin már-már végkép elveszettnek hittem, — mégis az ön nia'ála-bonbonja 

} és maláta-csokoládéja által rövid használat után, daczára az itt uralkodó egészségtelen égaljnak és folytonosan nehéz szo'gálatomnak, gjorsan megjavult.
E szert m ndeu egyes táborban időző katouának ajánlhatom. Mély tisztelettel

| Iliié/,iczku lVreucz Gyuln,
káplár a cs. kir. 3. nz. szekerész-ezrednél, lí». liegyi-szekerész-század Trobiujébeu, Horezogovina.'

: H  o f l > J A m n *  urnák, c i. kir. udvari n á llitö , a c«. kir. f |» lf  .»I j é s  egyedüli gyártója a Hoff J. féle maláta különlegességeknek, ud- 
koronás araoy érdemkereszt tulajdonosa, magas rendek lovagja, • ' - I l c l U l l U j a  var, lz úHitója a legtöbb európai fejedelemnek Beoaben. G y á r .]

sbsnhof, Braunerstrasse 2, iroda és gyári raktár I. Graben, Biáunerstrasse 8.

Hivatalos sjogyjcleiiicw
a helybeli helyőrségi-kórházban használatba jö tt HOFF-féle ma álakivonat-egészségsör éi malátabonbonról, melyek a gyógyulás elősegitöjénok bizonyultak, neveze
tesen a malátakivonat idült mellbajoknál, a maláta-csokoládé pedig gyenge emésztésnél és nehéz betegségeknél üdítő és igen kedvelt gyógytápszernek.

B é c s ,  1878. dcczember 31. , Dr. Loefl’, fötörzsorvos. l)r. Pórias, törzsorvos.

Ó v á s .  " H m
Minden malátakészitmény a feltaláló és első kés/.itő Hofif János ovalalalaku mellképét s annak aláírását viseli. Hol a valódiság e jele hiányzik, mint ha

misított visszautasítandó.
M AGYARORSZÁGI FIÓ K -R A K T Á R  BUD APEST, ZSIISÁRUS-UTCZA 7. s*.

2 Irton alul mi sem küldetik. Főrak tár: Midiit* István — eladási hely: Herzleltl Jukt t l )  és Ilei7.fel(l Henrik és Pia uraknál.

6048. 80.
kig. közgy. ex 1K81-

BAJA város törvényhatósága által közhírré 
tétetik, hogy a városnál megüresedett m ü lk e x * -  
t é s z i  állásra pályázat nyittatik. A kertész fizetése 
évi 240 írtban és a tiszta jövedelem 707,,-ában álla- 
pittatik meg, melyhez ezen felül ingyen lakás és 
az üres kerti föld használata járul. — Pályázni 
kívánók felhivatnak, hogy kellőleg felszerelt folya
modványaikat folyó évi november hó 10-ik napjáig 
méltóságos Jankovieh Aurél főispán úrhoz ezimezve 
nyújtsák he.

Baján 1881. évi octoher hó 13-án tart. közgyűlésből.

Dl*. I IA lM lili MOH, polgármeiter.

Dr. J jengiel nyír-balzsama,
Már maga a növény-folyadék, mely futás után 

a nyírfából folyik, emberemlékezet óta a legkitű
nőbb szépitó szernek ismertetik; de csodálatos h a 
tást nyer azáltal, lm az a feltaláló előírása után 
vegyészi utón balzsammá készíttetik.

Ha e balzsammal este az arczat vagy bőrt 
megkenjük, már n következő reggelre alig látható 
hártya-pikelyek hagyják azt el, miáltal a b r 
fehér és gyengéd lesz.

Ezen balzsam elsimítja az areznn a ráeczokat 
és himlő helyeket, és ifjúi szint kölcsönöz; általa 
a bőr fehér, gyengéd és fris lesz, valamint eltá

volít minden szeplőt, májfoltot, anynjegyet, orrverosséget, borátkát és 
mindennemű tisztáíalanságot a bői ön. Egy korsó ára haszudlati uta 
sitással együtt 1 írt 50 kr.

Magyarországi főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél 
Budapesten, király-uteza.

Raktár :  Pozsonyban: P isztory Félix  Temesv&rott : 
Tarczay István, Zágrábban: Mitlbaoh Zsigmond gyógy

szerészeknél.
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Nyomatott. Nánay J<aio« könyvnyomdájában Baján.


