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Drescher Ede polgármester 
jelentése

a lefolyt 1882-ik évről.
(Vógo.)

Sok, igen sok tenni való vár még
i-ánk, sokat, igen sokat óhajtanék még 
tenni a közigazgatás tökélye felé hala
dásunk nehéz munkájában, ámbár köz- 
igazgatásunk már ma is jó , versenyre 
képes, más városok jó igazgatósával és 
bárha merem mondani már ma is, hogy 
a tisztviselők fölött hozandó ité'et igaz
ságossága mérlegének az a serpenyője, 
melyben az erő és munkásság vannak 
felhalmozva, túl súlyú, istennek legyen 
hála, sokkal nehezebb.

Nehogy azonban tiszttársaim tevé
kenysége iránt elfogulniuk, és munkás
ságukat magasztalni látszatsam, a tényeket 
szólítom sorompba, hogy állításom igaz
sága fölött szolgáltassanak tanúbizony
ságot.

1880-ban a szorosan vett, közigaz
gatási osztálynál 8977, az árvaszékuél 
1670, a rendőri osztálynál 5115, a 
közigazgatási bizottságnál 225, a községi 
bíróságnál 1197 összesen 17183 drbra 
rúgott ügyeink száma.

1881-ben ezek összesen 18216,
1882-ben pedig 27934-re szaporodtak.

Munkánk ezek szerint csak nem 
megkétszercscdett; munkaerőt pedig csak
is az adótanácsnoki állás szervezésével 
nyertünk, mert, hisz a földkönyv nyilván
tartói állás betöltve mar előbb is, csak 
rendszeresítve nem volt,; sőt miután 5 
dijnoki állást beszüntettem, munkaerőben 
megfogytunk.

É s mégis, mig 1881-ben 10" 5 : gy- 
darab maradt elintézetlenül, 1882 ben 
csak 277 drb.

Nem hogy tehát 1882-ben hátra
lékban maradtunk volna, hanem többet 
dolgoztunk fel, mint mén?;! 1882-ben
az igtatóba beérkezett. Nyugodt lélek- 
ismercttcl teszem még hozzá, hogy az a 
csekély is, mi hátraléknak van feltüntetve 
nem az a szó oly értelmében, mint ha

c restantia alatt az elmaradott és a 
feledés porával betakart actákat értenök, 
hanem , zek oly ügyek, melyek elint'zése 
más hatóságok cselekvésétől, vagy más, 
c kebelbéli tisztviselőkön nem múló in 
tézkedésekf ól fügnek, vagy melyek a 
legutóbbi napokban érkeztek be. Mert 
hisz uraim! mindennapra átlag 80 100
ügydarab esik, pedig én részemről azt 
hátraléknak nem tekinthetem, a mi a 
beérkezés másodnapján elintézést nyer.

H a éhez még számos köz-, tanács-, 
árvaszék- és bizottsági gyűlések szük
ségességét és ezeknél a tisztviselők részt- 
vételének néikülö.'iözhr' fenségét, vesszük 
tekintetbe ha a felsorolt adatokkal igaz 
ságosan leszá nőinek é belölök részrehaj- 
latlan következtetést vonunk: akkor én 
dicsérettel és elismerés c l  taitozom adózni 
tisztviselő társaim moguettőztetett mun
kásságáért és jövőre nézve kérni önzet
len, rendületlen munkás támogatásukat, 
másrészt nyugodtan tekintek a tek. tör
vényhatóságnak a tisztviselők működése 
felett hozandó ítéletére.

Mit te tt a tőre. hatósági bizottság 
a közjóiét felé haladás nagy müvében?

Adakozó jólclkénél csak vágya volt 
nagyobb: kibontakozni az elmaradás és 
tespedés gomolyából; felemelkedni a cul- 
tura legmagasabb igényéig; segíteni em
ber társai baján, szükségén ; gondozni 
a város gazdasági jelené?, jövőjét; ér
vényt szerezni a közönség helyeseli fel
fogott érdekei-, jogosult követelmény inek.

Ks U raim ! a mit városi háztartá
sunk pénzügyi helyzete, anyagi és szellemi 
fejlődésünk, a nagy czélok megvalósítá
sának ezen rab bilincsei “ Ital kötött 
kezekkel tehetett, abban Őt. mulasztás 
vádjával terhelni megbocsájthatlan biin 
lenne.

Bölcs határozatának köszöni létét 
a keresk. és ipar oskola, a mely keres
kedőink és iparosaink művelődésére és 
értelmiségének emelésére, ez által életre
valósága kereset és teherviselés képessége, 
jólétének és vagyonosodásának fokozására 
kétségtelenül kitűnő hatással leend.

Intézkedett, hogy az istvánmegyei 
oskola, melynek hiányai egy fői század 
óta restauratiót parancsolnak, melyben 
a tanítást már 1829 ben Kinl>u-ii/ky 
érsek megtiltotta, melyben a bajok és 
miseriák azóta mint sűrűbben felszapo
rodva, ma már kikorüihetlen szüusógessé 
tevék a radicalis intézkedéseket - 1883 ik
évben elmaradhatlanul felépltessék.

Tervben van, hogy az 501 hold 
föld árúból, melynek csaknem mese szerű 
eladása, a productiv eiők felhasználásá
val és kitűnő nemzetgazdasági előnyök
kel így j •lentőségü, mert előbb vizboritott 
és részben legelőül használt eme térsége
ink az egy essek által kellően müveltot- 
hetnek és értékesitethetnek, mig a község 
nélkülözte a termelés képesség fokozására 
szükséges befektetéseket, tőkéket — terv
ben van mondom, hogy ezen összegből 
évről-évre, fokozatossal), a belvárosi, s/ál 
lás-homokvárosi oskala és a közvágóhíd 
megteremtessenek.

Egy városi zálogház felállításáról is 
gondoskodott közgyűlésünk humanismusa 
és áldozatkészsége, mely — mit hiszek, 
-  az uzsorások eléggé ellen nem őriz- 
li'tően kapzsi kezétől megmenti és em
berségesebb segélyben részesitendi a szük
ségben levőt, kit könnyelműsége vagy 
nyomora erre hajt.

Törvényhatóságunk elévületlcu ér
demei maradnak vám jövedelmeink adómen
tessége iránt felsőbb helyen sikerre! koroná
zott törekvései, egy hosszú évtizeden 
keresztül megakasztott és azért ezernyi 
ezreket jövedelmezni elmulasztott vám- 
sorompó felállítása iránti eredményes fára
dozásai ; a posta-hivatal államosítása 
tárgyában hozott, és fennhatóságilag 1883 
évi május hó 1-ére életboléptetendő 1 eg 
jóváhagyott határozata; kórházunknak, 
melyről az országos vöröskereszt-egylet 
delegátusai annyi elismeréssel és dicsé
rettel emlékezett meg reorganisatiojára 
és közkórházzá alakítására nézve tett 
intézkedései ; a Bárány vendéglő olyatén 
átalakítása, hogy termének nagysága táncz- 
mulatságokra és szinelöadásokra járó kö

zönségünk népesség számának, disze a 
város mól (.óságának, a közönség igényei
nek és építkezése tűzbiztonság féltőidéi
nek megfeleljenek; a tűzjelző - torony, 
kö/gyü'ési határozatok daczára 6 éven 
át fogiiiiatositatlanul maradt felépítése; 
a tűzoltói intézmény fejlesztése, rende
zése, megszilárdítása és ellenőrzésére al
kotott rendszabályok mind oly intézkedések, 
mik a városi közönség vagyonának, életének 
és nyugalmának védelmét vannak hivatva 
bi t ősi tani.

Ez évben nyert befejezést az új 
városi bérpalota építkezése.

Azonban mélyen fogom mindig saj
nálni, hogy ezen épület és a tűzoltó 
tanya között elterülő, szaggatottan épült, 
rozzant állapotú kerítés helyébe, a város 
tanácsa által czélbavett építkezésre vo
natkozólag beterjesztett javaslatát a köz
gyűlés félreismervén elvetette, mert oly 
helyzetbe, hogy azt saját költségünkön 
a közel jövőben kiépíthessük, nem jutha
tunk és mert, kétlem, hogy javaslat 
mely a város pénztárát ennyi előnnyel 
biztosítja, tárgyalás végett valaha ezen 
asztalokra kerüljön.

A legszorgosabb utánjárás és iárad- 
ság tét e csak lehetővé, hogy az illető 
vállalkozóval azon megállapodásra jutot
tunk, hogy ez a boltépületnek saját költ
ségen való elkészítésére és 6 évi hasz
nálat után a város birtokába és tulajdo
nába bocsájtására hajlandónak nyilatkozott. 
Ily előnyöket az építkezés történetéből a 
javaslat ellenzői fel nem mutathatnak 
soha. Hisz uraim ! a befektetett tőkének 
28%  ot kelle jövedelmeznie, hogy a vál
lalkozó üzlete rentábilisé legyen; pedig 
tan a földkerekségen sehol és annál ke- 
vésbbé jövedelmeznek Baján az ingatla
nok, logkevésbbé pedig a házak 28% -ot.

Mi városi tanács, nem mulasztot
tunk, tehát felelőssek sem vagyunk. V i
seljék a súlyos felelőség terhét, azok, 
kik a nélkül, hogy életrevalóbb javas
lattal állhatták volna elő, a városi ható
ság eljárásában mást kerestek a jóaka
ratnál és becsületes működésnél.

Emlékezés.
Emlékezés, te érzelmek 

Nyílt, virágos kertje;
Hová sokszor visszarepül 

Az álmodó lelke:
Mintha csak ott találná meg 

Azt a vágyott virágot,
Melyből szive kiszedhetné, 

Mohként a boldogságot.

Ó vonulj cl bűbájos keit,
Vonulj cl már tőlem!

Múlt hangzani kömycdbcn, oly 
Hánati s a szivem.

Bánkódni meg: hiszen úgyis 
Oly szomorú az. éltem:

Hogy azt vélem már örökre 
Elfeledett az Isten.

Elbervadott tboarózsém 
Földre hullott szirma: 

Labyrinthod között hever, 
Szétszaggatva, szórva. 

Vúrva-várja temetését,
Nem t’om mikor leszen már

pedig mindig oly borongás, 
Hólelbős a láthatár . ■ .

Hej, kinyílott keblem is 
Kózsája a szívnek,

Oly gyönyörűn, oly cpedvo 
Virított egy szépnek 

De hiába szállott hozzá,
Kegyét vágyó illata:

Nem hullhatott hókeblére . . .
, . Megvetette a leányka .

. . . Szálj már sírba ó szerelem,
. . . Elfeledett hulla! . . .

Majd elringat örökcsendre 
Bánatomnak karja.

S ha sirba lősz sirhalmodhoz 
Sirfejfának ültetem:

• •remimnek bimbóitól
Megfosztott reményem . .

M ártonjai László.

A csillagjós.
Történeti beszély. Irta : M ü 11 o r Ven a u c z.

Fordította: K riim er R ezső.
(Folytatás)
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S/.. Gudulft fö emplomában 1 t-et ütött 

az óit. Komoly ünnepélyes és figyelmeztető 
volt a hang a setét éjben. Bilissel városa 
aludt. Ájtatos dallam hangjai hullámzottak 
ekkor a légárban, hasonlóan a haldokló haty- 
tyu dalához. A harangjáték volt ez, mely 
Zeus és Tliemis leányainak tánczát kisérte 
zenével.

A Brabnnti hcrczegok Ősi palotájában 
egy kis kapu fordult meg sarkain, abból 
magas, lovagló-köpenybe burkolt egyén lépett 
ki a szabad térre, hol most a Pltce-Royal 
parkja terül el.

Az alak gyors léptekkel haladt — mi
közben sarkantyúk pengése is volt hallható 
— az aristokratikus felső-városból a Ruc 
Mndelainen keresztül az iparos alsóvárosba, 
hol elérte a nagy tért, melyre r. tanácsház 
ói t  árnyékát veié. A nappal annyira élénk 
tér, most egészen kihalt. Csak a kőiül levő

épületek szélvitorlái nyögtek egyenlőtlen idő
közönként.

Most eltűnt az alak a tanács-ház mö
gött. Mintegy száz lépésnyire, ott, hol a kút 
a brűsseli jellel áll, megállt, mintegy magát 
tájékozandó. Ezután elhatározó: lan egy kes
keny, magas háznak tartott, mely egészen 
árnyékban állt, s a réz ajtóverővel néhány 
ütést tett. Kis idő telt el, és nem hallatt- 
szott egyébb, mint ez ntellcnben levő szökő 
kút locsogása. Végre megnyílt a toló ablak 
az ajtón, s egy mély hang kérdő :

„Ki merészli békés ember nyugalmát 
zavarni azon órában, melyben az éj körét 
felezi, s mely órában csak a gonosz s a nyo
morúság vau ébren ?”

„Bocsás be, ember.”
„Bcbocsassnlak ?” mormogd az ablakból, 

s elövigyázattal bujt egy szörsapka, majd 
egy fej az ablakon ki. A szemlélő vizsgáló
dásának eredményével nem igen lehetett meg
elégedve, mivel tovább folytató:

„Az előjelek nem valami biztatók. Úgy 
hiszem, had ti vagy — miért kerülöd a nap 
fényét, hogy az éjfélt választod látogatásod 
idejéül ?“

„Az ördögből De gyanakodó egy em
ber vagy —■ viszonzá a hadfi. „Nyisd ki 1 
küldötte vagyok a helytartónak, s* főnemes 
szavát adom zálogba1 “

Hangja parancsoló volt. a szörsapka 
eltűnt, az ablak ismét becsukódott. Ezután 
a závúr nyikorgása volt halható, az ajtó fel
nyílt, s egy sovány ember lámpával kezében

állt a pitvarban. Megvilágitá az éjjeli láto
gató arczát s rövid vizsgálódás után monda;

„Szent Isten . . . .  fölséged maga, ha 
szemeim nem csalnak.11

„Csendesen, ember! Vezess szobádba"
A szoba, melybe Miksa-Eraánuel vezet* 

teteit, sajátságos eszközökkel, hieroglyphicus 
táblákkal, égi térképpel, földgömbbel és ha
talmas foliánsokkal volt tele. Néhány vizs- 
gá ódó pillantás mindezekre, kezdé a feje
delem :

„Azt hallottam, érted a halandók sor
sát a csillagokból olvasni ?“

„Ha azt adták fönségednek hírül, hogy 
én a tudományok legtiszteltebbikének — mi
lyen n--k a csillagászatnak kétségkívül lennie 
keii adtam magam, azzal foglalkozom ébren 
és alva, nappal és éjjel, úgy az igazság volt. 
De távol vagyok attól, hogy kivatlanul a 
Mindenható örök végzetét magyarázni akar
nám, a gúnyolódok s bűnösök kíváncsiságát 
csiklandozandó.

Mialatt a csillagász ezt mondá, minden 
szót ünnepélyesen, kimérten, arczán egy vo
nás sem változott.

„Fejedelmi szavam zálogul! Nem biú 
kíváncsiságból akarom művészetedet meg
próbálni” viszonzá Miksa-Emanuel. „Nagy 
esemény függ elsöszülüttem sorsán. Nagyobb, 
ember, miüt a mennyit talán felfogni bírsz. 
Vizsgáld meg tehát Ausztria herczegének 
horoscup ját.

Miksa-Emanuel bőr karosszékbe eresz
kedett. Tiszteletteljesen, fedetlen fővel állt. ö



A 6 év gyorsan lepörfig a rau’an 
dóság rokkáján és e borzalmas kerítóy, 
melynek helyén jövedelmező díszes épil
let állhatna 6 év múltán is és ki tudja, 
mily nagy időkre, hirdetni fogja azt, 
hogy ok nélküli ellenzékeskedés a község 
családi életében nem egyéb, miut önerőnk
nek haszontalan lekötése.

Bölcs elhatározásuk és a nagy kö 
zönségnek a tisztaság és rend iránti he
lyes érzéke által vált lehetségessé a gya
logjárda immár számos utczákra kiter
jeszkedő hálózata építésének folytatása 
és a lőkertig vezető sétánynak kiépítése.

A lökért felé vezető gyalogút göd
rös részei kiigazittattak, az egész sétány 
befásittatik és ez által a lövészkert él
vezetes helyiségei kevesbbé módos pol
gáraink és a gyalogjárást kedvelők szó
rakoztatására és üdülésére hozzáférhe
tőkké lesznek.

Ha igaz, mit elődöm mondott, „hogy 
a vasútnak létesítésével nem csak egyes 
osztályok : a kereskedő és iparososztály - 
uak anyagi érdeke áll elválaszthat lan 
kapcsolatban, hanem az egész városnak 
gazdászati jövője függ a vasútnak elnye
résétől*, akkor nagy és bölcs volt a 
tettes közgyűlés azon határozata, mely* 
Jyel e czélra 200,000 frtot hozott áldó 
zatul, mert e ténye által közelebb hozta 
ezen kérdést a megvalósulás stádiumához

Tárgyalások folynak a hiányos pet 
roleum világításnak gáz vagy villámmal 
való helyettesítése tárgyában.

A kenderesi belvizek lecsapoltattak.
A pénztári könyvek hveroglifeliké 

irt vaskos compcndiumai chaosába világot 
vetendő, saját, mondhatnám gazdaságunk 
Kinyerhetésére, biztosítására, a kezelé
sünkre felelőségünk ra llett letett idegen 
vagyon kiválasztására és illő elhelyezé
sére, a hatósági kezelést és gazdasági 
rend helyreállítására elrendeltetett nem
csak az árvatári, hanem a házi, törlesztő 
és kórházi pénztárak liquidatiója és fo
ganatba vételük nemcsak hogy előre haladt, 
hanem a legfontosabb pénztári ágakban 
az „enyém és tied* már is szétválasztva, 
b i z t o s í t v a  van,  a vártnál sokkal 
kedvezőbb eredmény kilátásával, mert a 
legnagyobb hanyagság folytán bedugult 
erőforrásaink nemcsak a reájuk fordított, 
bár első pillanatban drágának jelentkező 
munkát fizetik meg, de számos, hanyag
ságból elvesztett ezreinkért kárpótlást 
nyújtanak; a jövőben pedig legjobb ki
látásokkal s a legszigorúbb rend megho
nosításával kecsegtetnek.

A  város pénzügyei rendeztettek , 
számos beruházás eszközöltetett, jövedel
mei ellenőriztetnek, a közmunka erő meg
váltása kimondatott, e közmunka váltság 
és papiadé beszedése szabályoz! atott és 
ez által jövedelmi forrásaink egy része

csillagjós, egészen mozdulatlan. Azonban arca 
csakhamar vonaglott, amint ihlettea beszélni 
kezdt:

„A  thorák ! nem fognak semmit sem 
kitalálni, kik a világ Tereintöjét bírálni, a 
végzeteket, melyek örök óta vannak, a boly
gók mozdulataiból olvasni akarják, mint a 
fejedelmek törvényeit a földön a törvény- 
könyvekből olvassuk. Az igazi csillagbölcs 
művészetét csak paizsul használja az in- 
berek álnoksága, saját rósz testi kívánságai 
ellen. Nem a halandók változhatlan sorsát, 
csak azok jelentőségét* irta Isten a földön- 
lakók számára intésül, örök ujjal az égbol
tozatra az idő kezdetétől."

A csillagértelmozö elhallgatott. Hosszú 
szünet állt be, mert a fejedelem is gondola
tokba volt merülve. Végre Miksa-Emanuel 
szólt:

pHa jól értettelek, művészeted csak 
azt jelezi a kérdezőnek, hogy körülményeiben 
mi veszély vagy örvendetes l e h e t ,  s nem 
azt, minek v&ltozbatlanul történni k e l l.*

„Jól értett fönség ! Úgy látom azonban, 
hogy derék növendék lesz, mert alapfeltéte
leit akarja eltanulni a csillagmúvészetnek.*

Pajzán mosoly vonult erre a fejedelem 
artzán végig, de komolyan kérdé azonnal:

„Tehát csak magyarázatát akarod adni

• Az albán, pogány hit: a jövőt a csillagok
ból magyarázhatni, ekkor még nagyon el volt tir- 
ieilve, mert idöközónkint véletlenül az ily jóslatok a 
későbbi eredmények által látszólagos igazolást nyer
tek, mint ez Wallenstein-nél js történt. Mikaa-Emanufl 
j i  hódolt a uillagjoMÜUnak

rendszeresítetett és biztosíttatott, a múlt 
mulasztásai pótoltattak, számos régi szám
la, régi tartozás kiegyenlittotett.

A rendőrség, adóosztály, tizedesi 
intézmény, miut hiányosak, szabályoz
ta tta'K.

Az által, hogy a bor és hasfogyasz
tási adó be zedést a város haszonbérbe 
és házilag kezelteti, a város lakosságának 
egy régi óhajtása ment teljesedésbe.

Szamos oly szabályrendeletek alkot
tattak, melyek a közigazgatás javítására, 
iparunk és a forgalom emelésére irá
nyoz vák.

Jgy : a tisztviselők nyugdijainak 
szabályozásáról szóló rendelet, az épít
kezési szabályrendelet, a kórházi szabály- 
reudelet, a beadványok külalakjáról a l
kotott szabályrendelet, a járdák elkészí
téséről és fentartásáról szóló szabály- 
rendelet, a szállodák, korcsmák, kávé
házak tartása, zsibáruskodás zálogra köl
csönzés stb. különleges iparágak gyakor- 
lására nézve hozott szabályrendelet, az 
árvaszéki pótszabály-rendelet, a házalást 
tiltó szabályrendelet, a prostitutionális 
szabulyreudelet, a lak bérleti szabályren
delet, végül a gabna vásárlási és piaczi 
szabályrendelet.

A lemult évvel tehát, az én szerény 
véleményem szer ut meglehetünk elégedve, 
mert a lefolyt évben tett. a tok. törvény- 
hatóság annyit, a mennyit annales-ink 
egy évi működésűi ki nem mutathatnak, 
te tt annyit, a mennyit minden emberi 
erő megfeszítésével, minden becsületes 
iparkodással, a körülmények exigentiájá- 
hoz képest, anyagi viszonyainkhoz mér
ten, a közjó előmozdítására, a város 
anyagi és szellemi gyarapodásának fej
lesztésére tehetett, tett annyit, a mennyi
ért én részemről csak a legmelegebben 
átérzett hálámat nyilváníthatom s a meny
nyiért a város minden józan, jellemes 
polgára méltó elismeréssel lehet és a 
mennyivel a múltból érdemet, a jelennek 
hasznot s a jövőre legszebb reményeket 
meríthessünk.

Nehogy azonban önön alkotásaink
kal dicsekedni látszassunk, megengedem 
biz én, hogy voltak botlásaink is, hisz 
emberek vagyunk, botlásaink melyek azon
ban — tudtommal, hál’ isten — mi 
vitális érdeket sem érintettek érzékenyen ; 
botlásaink melyeket elleneink roszaka- 
rattal elfordítani és önző czéljaik elér
hetésére a legnemtelenebb módon hasznukra 
fordítani nem késtek; de az egy felül 
biztos vagyok, hogy mig e botlások 
csak a közönség vagjonának szűkkeblű 
féltéséből, jó akaratú, de tán túlzott 
agodalomból származhazttak, addig más
részt biztos vagyok a felől is és bizto
si thatok és megnyugtathatok mindenkit, 
hogy ha meg jő az idő és alkalom, a

a körülményeknek, melyekben elsószülöttem 
született . . .  és mennyi idő szükséges ehez?"

„Ha egész pontosan, a perczekig tudom 
a születési órát, úgy holnapig elkészülök a 
müvei".

„Tehát figyelj: Becs, 1G92. oktoberhó 
28, éjjel 1 óra 20 perez. Ép midőn Huy 
erő-ség bevétele végett Brüsselbe lovagoltam, 
vettem az örvendetes hirt".

A csillagjós irt, s ismédé azután a 
pala vesszőt félretéve :

„A születési óra pontos smerete sok 
időt és fáradságot takarít meg nekem. Hol
napig inegál lapítom a horoscop értelmét, 
fönség".

„Jó l! Holnap, az éj ugyan ez órájában 
eljövök a csillagok válaszáért. De mit se szólj 
erről senkinek s légy biztosítva fejedelmi 
kuszöuetemröl".

A csillagjós hallgatott. Arczkifejezése 
ismét oly talányszerü volt, mint művészete,

Szótlanul vette a lámpát, s világított a 
kőlépcsőn magas vendégének, felnyitá az aj
tót és némán állt ott, mint az élctnélküli 
titok . . .

A fejedelem léptei elhangzottak az utón. 
Tizenkettőt Ütött az óra, midőn a csillagér
telmező a reteszt ismét előtolta.

(Folyt, köv.)

mikor valóban rendkívüli nehéz, mert 
annyi anyagi és egyéni érdekekkel súr
lódásba eső állás súlyos követelményei
nek és e kötelességekkel járó felelőségnek 
tudatában részemről olyan botlásokat érez
nék elkövetőieknek vagy az egyéni érdek 
és botrány hajszától ment cselekvéseim 
helyes Ítéletére hivatott emberek s ezek 
mérvadó részéről csak egy pillanatra is 
megvontnak, vagy meg nem érdemeltnek 
éreznem azon szives bizalmat, mellyel 
e díszes állásra megválasztatásomban meg
tisztelni m éltoztattak; a mint bár sok 
áldozattal nem haboztam édes szülővá
rosom vélt javáért meghívásuknak meg
felelni, úgy nem fogok habozni egy pi- 
lanatra som, ha az érdemes közönség 
jobb érdeke vagy állásom fénye úgy 
kívánja, becses bizalmukat, ismét egy 
érdemesebbért rendelkezésükre hocájfani.

A bajai Ipartam ilat elnökségének 
J e l e n t é s e

az 1883. jantiárhó 14-én tartott 
közgyűléshez.

Mélyen tisztelt közgyűlés !
Ismét egy óv múlt el azóta, hogy 

működésünket megkezdettük.
Ez évet sem mondhatjuk valami 

eredm ényteljesnek, de oka ennek, — 
hála Istennek — nem egészen mi va
gyunk.

Az elnökség és választmány, úgy 
az egylet megtette mindazt, a mit a 
ft.iálló ipartörvény keretén belül meg
tennie lehetett.

Még a múlt év végén a képvise
lőházhoz, valamint az ország legtöbb 
ipartársulataihoz egy kérvényt menesz
tettünk az 1872. évi ipartörvény mó
dosítása érdekében, ez év május havá
ban a  tek. választmány megbízásából 
Nánay Lajos titkár u r egy újabb kér
vényt dolgozott ki, melyet ezúttal ugyan 
nem a képviselőházhoz, hanem igen 
tisztelt országgyűlési képviselőnkhöz in
téztünk, a melyben részletesen előad
tuk iparunk nyomorúságos voltát, és 
kértük, hogy nagyrabecsült befolyásá
val oda hatni törekedjék, m iszerint az 
1872. évi ipartörvény mielőbb tárgya
lás alá vétessék, és az összes iparosok 
rég  óhajtott kívánalmai szerint inódo- 
sittassék.

Ezen fölhívásunkra nagyon tisztelt 
képviselőnk rövid idő múlva, egy igen 
meleg hangon ir t átiratot intézett egy
letünk Elnökségéhez, melyben előadja, 
m iszerint biztos tudom ása van arról, 
hogy a fentjelzett ipartörvény legkö
zelebb revisio alá kerül, és hogy ó 
m indent el fog követni arra  nézve,

Ha fölnézek . . .
Ha fölnézek az egekre 
Csillagokig fölhatolok;
Egy csillagot kevesek csak,
Váljon az is ott fönn ragyog f

Ámde aztat nem találtam,
Hisz az nem a menny csillaga, 
Mi haszna is! nem fölöttem 
Fénylik aranyos sugara.

Emlékszel-e csalfa leány 
Holdvilágáé este midőn 
Kérdezém, hogy melyik csillag 
Ragyog értem itt e földön ?

A néma éj volt a tanú 
A fán  levél sem zörrent meg, 
Midőn csengő hangon mondád: 
Csillagod itt én leendek.

S boldog valék, minő soha 
•Szavaidban nem kétkedtem, 
Lábaidhoz leborulék,
Szerelmedet úgy köszöntem.

Megcsalatva nézem mostan 
Az egeknek csillagait;
Nincs már többé, mely fölöttem 
Kiterjessze sugarait.

Pálmai/.

hogy az az iparosok jogos igényei sze
rint módosíttassák.

Ugyanily szellemben intéztünk az 
ország összes ipartársulataihoz egy me
m orandumot, hogy minden kerület ipa
rosai hason kérvényt intézzenek ország
gyűlési képviselőjükhöz, hogy az ipa r
törvény módosítása alkalmával azok azt 
szavazatukkal támogassák, és igv végre 
régi óhajtásunk — a kényszertársulás 
és qualificatio— abból ki ne maradjon.

Adja Isten, hogy jövő évi jelenté
sünkben az ipartörvény módosítását 
illetőleg azt mondhassuk, hogy az az 
iparosság jól felfogott érdekében m eg
oldatott !

Most pedig térjünk á t egyletünk 
életében előfordult e g y e s  fontosabb 
mozzanatok registrálásához :

1882. évi február 1-én városunk 
nagynevű költőjének, Tóth Kálmán szob
ra  javára  fele tiszta jövedelemmel bált 
rendeztünk, melyen városunknak nem 
csak összes iparossága, hanem m inden 
rendű  és rangú polgára részt vett, úgy, 
hogy a  nemes czélra 95 frtot szolgáltat
tunk át.

Az összes bajai iparosság egy rég 
óhajtott vágya is teljesülésbe ment, 
am ennyiben Bajavárosa által államse
g é l ly e l alsóbbfokú ipariskola állíttatott 
fel, ezért is melegen ajánljuk a mélyen 
tisztelt közgyűlésnek, hogy e czimen 
m egtakarított néhány száz forintunkat 
az em lített szent czélra az illető ható
ságnak szolgáltassuk át. Most m ár csak 
az iparosokon és iparostanono/.okori áll, 
hogy ha tanulni és magukat legalább 
ném ileg kiképezni óhajtják, ezt tehessék, 
m ert elhanyagolt iparunk m indaddig 
nem emelkedhetik a kellő m agaslatra, 
m ig kellőleg képzett iparosaink nin
csenek.

Továbbá képviseltettük magunkat 
a  nagy iparbarát, néhai Kubinszky Mi
hály püspök emlékkő-leleplezési ünne
pélyén is, s hála és kegyeletünk j léül 
egy gyönyörű koszorút tettünk le szob
rára , úgy óletnagyságu képét az egylet 
szám ára megszereztük.

A lefolyt évben tartottunk 2 rendes 
és 11 választmányi ülést.

Az ez évben feloszlott helybeli 
pinezér ifjúság betegsegélyző-egylete 64 
ír t  készpénzét a helyben felállítandó 
ipariskolának hagyományozta, a teme
téseknél használt 6 dupplérját pedig 
egyletünknek.

A tagok száma az év végével 
138 volt.

Végül van szerencsénk a számvizs
gáló-bizottság által megvizsgált és jó 
váhagyott szám adást a következőkben 
e lő terjesz ten i:
Pénzkészlet 1882. ja 

nuár 1-én . 2 3 1  frt 86 kr.
összes bevétel 1882.

évben • 400 „ 97 „
032 frt 83 kr

Összes kiadás 1882.
évben . 258 84

Pénzkészlet 1883. ^a-
nuár l*én tStS frt 9Ö kr

Az ipariskolára gyúj-
tetett 1881. decemb.
31-ig 988 „ 25 „

Bevétel e czélra 1882.
évben 179 „ 47

Pénzkészlet e czimen
1882. decz. 31-én 1167 frt 7 f  kr.

Mielőtt a  mélyen tisztelt közgyű
léstől felmentésünket kérnénk, engedjék 
meg. hogy köszönetét mondjunk úgy 
a  választmány, mint az egylet minden 
egyes tagjának, valamint a volt pin- 
czér-egyesület tek. elnökének, Leitschuk 
Jakab  urnák kegyes adom ányáért, és 
a nagy  közönségnek, hogy bennünket 
m unkálkodásunkban támogattak.

Kelt Baján, 1882. deezemberhó 
31-én.
N ánay  Lajos , Kobclrauch Tóbiás,

titkár. eloiik.

Színészet.
A farsang, bár a báli termekben nem 

igen látszik, de annál jobban a színházban; 
egyik üres ház a másik után. Se új darab, 
se jutalomjáték, se vig, se szomorú játék 
neui csinál telt házat, pedig ugyancsak cl 
kelne egy pár tömött házi



V a s A r n a p, jr.n. 14. ismételten a „Mi• 
limári" került s/.'inv az első elóudúshoz ha
sonló sikerrel.

Kedden ,  jan. Ili. Rózsáné jutalmául 
a „Proletárok", Csiky kitűnő szinmöve, ke- 
rekdetl, összevágó előadásban. A jut:i'nia- 
Zu„dó • gyike a legszorgalmasabb tagoknak, 
mindennap a színpadon láttuk, sok élv ■/, les 
estét szerzett a közönségnek ; bizon nagyobb 
pártfogást érdemiéit volna.

Sz e r d á n ,  jan. 17. egy újdonság ada 
tolt „Fiam nagyon ostoba". Kitűnő vígjáték. 
No, még ilyen élvezetes estéje nem volt a 
színházlátogató közönségnek ! Az előadás kez
detétől végig nem csak vig kedélyhangulat 
uralkodott, hanem ez még igen gyakran han
gosan is jelentkezett. És emez élvezet okozója 
ez alkalommal nem volt más, mint Dombay, 
Bramles Miklós szerepében ! Ismételten meg
győződtünk arról, hogy kitűnő alakító, min
dem mozdulata és szava híven tükröző vissza 
a felszeg fiatal embert. Egész működe.,ében 
meglátszott, hogy gondosan áttanulmányozta 
szerepét és azt minden izében sikeresen játszin 
meg. A többiek is megálltak helyüket.

Még egy előadásról kell megemlékez
nünk, melyről sajnos — sémin1 tekintetben 
sem mondhatunk jót. — C s ü t,ö r t ö k ö n, jan. 
18 án Pálfiné jutalmául szinte került „A szép 
szőke Duna", csekély számú közönség előtt. 
— Csak annyit jegyzőnk meg, hogy az ilyen 
darabba kár a tagok idejét és erejét paza
rolni, s még inkább kár a nézők türelmét 
próbára tenni. — Nines benne egy egészsé
ges gondolat, egy jó alak, hanem igenis vau 
egy adag trivialismus. — Kárpótlást talál
tunk l’álfiné énekében, ki a „szolgálóknak 
és másoknak" szépen éneklé a „Nana ke- 
ringöt".

Különfélék.
&  A bajai „új Cashio" f. hó 14-én 

tartott közgjülésén elnökül Szutrély Lipótot, 
alelnökitl Pilaszanovits Antal választatott meg. 
Megemlítjük, hogy az évi zárszámadás szerint, 
daczára annak, hogy közmivelődési és jótékony 
czélra tetemes összegek adattak, tekintélyes 
összegű készpénz is maradt.

t  U yurlnovits Mátyás kir. aijárásbiró 
temetése nagy részvéttel f. hó 20-án történt, 
elhunyta alkalmával a bajai kir. jbiróság külön 
gyászjelentést adott ki, s igen díszes ko
szorút helyezett a boldogult ravatalára.

© „A* Izrae lita  nöegylcP* tánczko 
szorujn f. hó I7 én tartatott meg a „Nemzeti 
szálloda" Ízlésesen díszített termében. i\ siker 
kitűnő volt úgy szellemileg, mint anyagilag. 
Ott láttuk Jankóvich Aurél főispánunkat is 
bájos nejével, úgyszintéu Dr. Ivánovics Pál 
urat szeretetreméltó leányával.

A gim názium i tanuló ifjúság 
hangversenye iránt az egész városban a 
legélénkebb érdeklődés mutatkozik. Az elő
jelekből következtetve bizton állíthatjuk, mi
szerint ez este a legkedvesebb, legélénkebb 
farsangi estélyeink közé fog tartozni. A jóté
kony sorsoláshoz már nagy szánni tárgy 
érkezett a rendezőség kezeihez. S akik vá
rosunk mélyen tisztelt hölgyei közül a sorsolás 
tárgyaihoz adományaikkal óhajtanak járulni, 
kéretnek, hogy a tárgyakat f. hó 25-ig Dr. 
Platz Bouifác úrhoz kegyeskedjenek bekül
deni.

A vizár apad folyton, de követ
kezményei már is éreztetik magukat, a menyi
ben az általa okozott nyomor nagy fokra 
hágott; a hatóság a nyomor enyhítésére 
minden lehetőt elkövetett.

— Halálozás. Ileich Salamon tekin
télyes kereskedő polgártársunkat és családját 
nagy csapás érte; ugyanis Matild nevű 13 
éves kedves leánykája alig egy napi szenve
dés után roncsoló toroklobban elhunyt. — 
Temetése f. hó 18-án nagyszámú résztvevők 
jelenlétében ment végbe.

* Az „ipar bál" mint az ipartársu
lat tánezvigaImáit nevezni szokták — az idén 
is jól sikerült, nem maradt el az az idén 
sem a többi jól sikerült bálok mögött. Fesz
telen jókedv uralkodott általán s Dunkóék 
jó zenéje virradtig tartotta együtt a táu- 
czolókat.

f f  A bajai polgári olvasó-egylet 
bálja elénk iészvétellel, múlt éjjel folyt le 
u „Bárány" szálloda termeiben.

$.* A „Bajai ifjúsági-egylet, ezen, vá
rosunk társadalmi életében fontos egyesület, 
pénteken tartotta suját helyiségében évi ren
des közgyűlését. Az ugyanez alkalommal 
megejtett tiszt újítás a köv< tkezö eredményt 
tüntette fel: Elnökül megválasztntott ismét 
Scheibner Uyulu egyhangúlag ; alelnükül: Dr. 
Hermán Adolf, jegyzőül: Krimiéi- Rezső, tb. 
jegyzőül : Drégely Eerencz, pénztárnokul : 
Tausig Adolf, köuyvláruokul: Zirner Henrik. 
Választmányi tagokul: Blitz Izidor, Ror<»vitz 
Soma, Bruck Pál, Berndorler Ede, Dallmann 
György, I’opovits György, id. Reicli Vilmos, 
Spitzer lgnácz, Szűcs Ödön és Timpaucr 
György. Póttagokul: Spitzer Emil és Fischer 
Miksa.

- A bajul Ipiirtársululnuk folyó hó
11-én tartott tisztújító kö/.g)ülése alkalmá
val egyhangúlag megválást -ittak : Elnökké: 
Nánay Fajos, alHiiüKko ; l’iulér Eerencz, 
iigyészsze : Állaga Ottó, gazda: lf pka Mi
hály, a kilép tt választmányi tagok helyébe : 
Kolielrauscli Tóbiás, Dauer Jakab, Tau.' (iá- 
bor, Deitschuk Jakab, póttagokká : Yanitschek 
Mátyás, Orbacli Sándor, számvizsgáló-bízott.- 
ság tagjaivá: Sehnetzer E-reucz, Vagner 
Antal és Lerner Antal.

fa  Az önkéntes tűzoltó-egylet újjá
alakulása óta tevékenységéről és életképes
ségéről kezd bizonyságot tenni. Az árvíz ve
szélyben kifejtett munkásság, a kiütött ke
mény tűznél tanúsított gyors és szakavatott 
segélynyújtás nyugtátokig hat az eddigi ini- 
seriális helyzet folytán csaknem folytonos 
félelemben élő polgárságra. Külüuöseu annak 
derék és tisztelt helyettes főparancsnoka, 
P c p 1 o í s z k y L á s z I ó ur érdemli meg 
már eddig is az elismerést. A közönség párt
fogása és támogatása nagy előnyére van e 
közhasznú és áldásthozó testületre, azért ajánl
juk is azt polgárságunk ligyei. be.

- A bajai ipar tá rsu la t folyó hó El
án rendezett tánczvigahna alkalmával felttl- 
lizettek : Albga Ottó 2 frt, Dnscbcr Ede 
polgármester ur 1 frt 60 kr, Schöfi'er János 
70 kr, Spitznagel Lőrinc/. 1 frt, Borovitz 
Soma 1 Irt, Sehnetzer Eerencz 50 kr, Miiller 
Antal 00 kr, Steininger Lajos 80 kr, Tim- 
pouer Gyula 80 kr, Kobelrausch Tóbiás 
1 fi t 20, Vaguer Antal 70 kr, Taug Gábor 
80 kr, Sztuklik lgnácz 20 kr, Orbacli Sándor 
20 kr, Kovács Mihály 00 kr, Tury Lajos 
50 kr, Einviller N. OO kr, Nánay Lajos 
I frt, Kovács Sándor 40 kr, /.sivánovits 
lgnácz 40 kr, llacbmann Eerencz 00 kr, Blitz
1. 20 kr, Eisclier Miksa 20 kr, ilj. Spitz- 
nogel Löi ncz 20 kr, Iliit ti Ede 20 kr.

j Halálozás. Gyurinovics Kálmán ügy
véd és neje szül. Mikosevics Eska, úgy 
gyermekeik: Jolán, Izabella, Róza, Mária 
és Kata saját úgy számos rokonaik és isme
rőseik nevében fájdalomtört szívvel jelentik a 
legjobb atya, ipa és nagyatya G y u r i n o v i c s 
M á ty  á s kir. aijárásbiró, köz- és váltóügy véd, 
Baja város törvényhatóságink 1839-ik évtől 
18i3-ig és ismét 1801-ik úgy 1805 ik évtől 
1872-ik években voit kd/.gyámja, tanácsnoka, 
főkapitánya és főb.rói helyettese, 1848—40-ik 
években tevékeny nemzetőr kapitánynak 1883. 
évi január hó Illik napján d. e. 10 órakor 
életéuek 08-ik évében a halotti szentségek 
ájtatos leivel ele után tört elhunytál. A 
boldogult bilit tetetne f. é. január 20 án d 
u. 4 és fél órakor fog a kálvária sirkertben 
— családi temetkezési helyén — az örök 
nyugalomra elhelyeztetni, — a/, engesztelő 
szent mise áldozat pedig ugyancsak a kálvá
riái kápolnában 1883, évi január 22-én reg
geli 0 órakor az Urunk bemutattatni. Baján, 
1883. évi január hó 11). Aldus és béke lebeg
jen porai felett s legyen neki könnyű az a 
hazai föld, melyért lelke oly nemesen do
bogott !

kíí Szerencsétlenség. Miovácz Flórián 
duuagö/.hajózási társasági szolga 1. hó 13-án 
éjjel a vizáradás folytán elárasztott területen, 
a Szélit János város részből a mén’elep ka
szárnyának direct vonalt véve, a jégen kérész 
tül haladott, midőn a kaszárnyához közel 
egy a jégen képződött nyílásba beleesett. — 
Segély kiáltásaira a kaszárnyában levők rög
tön a helyszínére siettek kötelek s rudakkal, 
de megmenteni nem sikerült, mert a szeren
csétlen dermedt karjaival tovább magát len
tartani képes nem levéti, a jég alatt eltűnt, 
holttestét másnap találták meg.

— Rendőri hírek. Kőim Jakab és 
Hújman Mihály kárára elkövetett lúd lopás 
tetteseit öreg Kcszeits György, Lovrits An
tal, Medits Küldp, Bosnyák József ismert 
gyanús egyének személyében a rendőrség 
elfogta, s miután beismerték tettüket, a vizs
gálat megejtése végett a bajai kir. jbirósághoz 
kisérte ál. Ezen alkalomkor kiderült, hogy 
Lovrits Antal egy más társával Csibri E'ek 
koicsmájábau bálit vidéki ember kocsijáról 
négy zsák búzát is lopott el. G Sz. E. asszony 
kárára é k sz c r I o p á s követtetett el, de 
káros cselédjében felismerte a t o l v a j t  
kit a bíróság azonnal l e t a r t ó z t a t o t t .  
Weihand Róza ingóságai ismeretlen tettesek 
által cllopatott. A nyomozás kiderít ette, hogy 
a betörései és lopásairól ismeretes szegedi 
illetőségű Borsos Káro’y órás legény törte 
fel a ládákat s az ingóságokat Trafikant 
zálogüzlctébcn el/ lognsitotta. A tolvaj, ki 
ellen több rendbeli lopás miatt körözés van 
kibocsájtvn, szökésben van, de elfogatása 
eddig nem sikerült.

t  A lolyö évi január 12-től 17-ig helyben 
e lh a lta k  j e g y •/. é i» e, név, családi-állapot, állás, 
foglalkozás, kor, vallás, hálálok, (kórnem) szerint, 
városrész-és utczánként fe ltü n te tv e; Fridrich Ja
kab molnárnak és szülét. Fehér Annának Amália 
n. gy. 3 li r. k. mh. ránggörcsökben, homokv. 3 
nyúf-u.; Benedek János kocsisnak és szülét. Tár
csáim Ilonának Pál n. gy. 3 li r. k. mh. íánggör- 
csökben, Kis-rsávoly vőrís táblás-u; bizony József 
csizmadiának, és szülét, liorkovits borbálának Mar
git n. gy. 3 é. r. k. mh. ránggörcsökben, homokv. 
Bzél-u; (iida Józ cl téglásnak, és ízület. Vén Juli
annának Sándor n. gy. 3 h, r. k. ír1 ránggörcsökben, 
Istváam bangász-n; Dudás János szíjgyártónak öz
vegye, szülét, h'úts Ttréaia 71 é. r. k mii. aggkor 
bán, belv. kéményseprő-u . lledics Sándor csizmadiának 
és i/lllct. l’otrekanits Eleinek János n. gy. 3 b r. 
k. mh. ránggörcsökben, szállnsv. pAsztor-u; MiovAtz 
Flórián, nőtlen, gőzhajőzási őr, 28 é. r. k. mh. ful
ladásban (vízbefűlt). Istvánul, bangász-u; Szarvas 
Jenő téglásnak és szülét. Szuhogvi Máriának Jenő 
U. gy. 8 é. r, k. mh, tudölobban, Istváum. fekérló-u;

Dallos Eerencz ezirmadiánnk és szülét, (iái Közi fi
únak Dezső n. gy. 5 é. r. k. mit. vörheuyben, bo- 
mokv. -zarka-o; Vukasiaovits István özvegyének 
szülét, líetibchl Jozefának János n. bádogos súgód 
gy. 18 e r. k. mit. szívbajban, homokv. szosenilei-u ; 
S/.evits Doni* özvegye szülét. Ataaa /kovit- Katalin 
<17 é g. ii. e. vall mb. szívbajban, belv. fő-u; 11a- 
jó>ovits Aliiul esi niadiáiiiik neje szülét. Hass Karó- 
Iin, <i'J é. r. k. mii. tüdővészbcii homokv. tavasz-u : 
tiyurákovits Pétéi csizmadiának és szülét, l’app T e
réziának Gyula n gy. •')'/, é. r. k. mb. kanyaróban, 
ltókusv. kórbáz-u; .Kazinczy Antal napszámosnak 
neje szülét. Kollár Ágnes, “J'í é. r. k. mh.gumükor- 
bán, kalouuv. gyár-u

,.The Eresh«ni“  életbiztosító-tár
saság Loudoubun. Ennek az Ausztria-.Ma
gyarországban is gyökerei vert é t (biztosítási 
társaságnak 1882. évi június 30-án lefolyt 
34-ik üzleti évéről szóló és az 1882. deezem- 
ber 14 én megtartott rendes közgyűlésén 
felolvasott jelentése mányin íord'tő'i'un is 
előttünk fekszik. Kivesszük belőle a következő 
föadatokat: A lefolyt év eredménye, rendkí
vüli kedvező volt. Ez évben 80115 i/tositási 
ajánlat érkezett a társasághoz 67.135,575 
fr. értékben. Ebből elfogadtatott. 6584 aján
lat. 56.032,250 frank összegben melyért a 
megfelelő számit bárczák kiállíttattak. A 
díjbevétel a viszontbiztosításokért kiadott ősz- 
szegek levonása után 12.304,574.25 fr. volt, 
a miben 1.870,877 fr. első biztosítási év 
dijai foglaltatnak. A kamats/.ánPa egyenlege 
3,048,247.50 fr. volt és a dijbevetelckkel 
a társaságévi jövedelmét 15.412,821.75 fr. ra 
emelte. - Az év folyamában a társulat
hoz intézet és általa kifizetésre elfogadott 
életbiztosítási bárczákhól eredő követelések 
5.041,420.15 fr. tettek ki. A kiházasitási 
és vegyes biztosítási szerződésekből származó 
követelések, melyek lejártak, 26,09,440,20 
frankra rugtik. Bárczák visszavásárlására 
865,220,60 fr. adatott ki. A biztosítási alap 
mely a szerződés kivitelét b i z t o s í t j a  
4.922,457-30 frankra emelkedett. A realizált 
aktivak teljes összege az üzleti év végén 
79.368,882*80 fr. volt. E számításnál nem 
vétetvén tekintetbe a tárcza vél látón fel
vett értékeinek értéktöbblete, minthogy ezek 
az értékek nem realizáltattak és igy nem 
is tekinthetők azonnali nyereség forrásául. 
Ez értéktöbbletnek azonban nagy jelentősége 
van ; szilárdítja a biztosítékokat, melyeket 
a társaság nyújt. Tőkésítések : 2.332,21805 
fr. a britt kormány értékeiben, 420,120*30 fr., 
az indiai és gyarmati kormány értékeiben, 
15.002,737-00 fr., idegen állami értékekben, 
081.488.05 fr. vasúti részvényeken és elsőbb
ségekben, 23 554,068*85 fr., vasúti és egyéb 
kötvényekben, 12.300,746-35 házakban, köz
tük a társaság házai Bécsben és Budapesten,
11.727,267 40 frank j e l z á l o g o k b a n  és 
13.040,326*90 fr. egyébb értékekben.

Hivatalos hirdetések dijai.
Egyszeri beiktatás 100 szóig 1 frt 30 kr.

„ „ 200 „ 1 „ 90 „
Minden további 100 szóért — „ 70 „
3-szori beiktatás 100 szóig 3 „ — „

„ „ 200 „ 4  „ GO „
Minden további 100 szóért — „ 50 „
Bélyeg, nyugtadij és igazoló lappéldány 
árai fenti összegekben benufoglaltatuak.

Lapunk széles elterjedtségénél fogva 
hivatalos hirdetések Közléséic különösen 
alkalmas.

A „Baja" kiadóid vatala-

fa  Éppen mos! jelent inog Rudnpcsteu 
Er őmmel -  A. II er  maiin 1883 ra szóló 
fő--jég.'/ k , mely mimlenucmü gazdasági 
ÍV*/. !«k- és virágmagvakat, gyümölcsfákat, 
rózsákat, cserjéket, stb. oly gazdag válasz
ték.',in tar:alma/, mint igen kevés külföldi 
ái i ■ :yv.ék, bellüldön pedig tökéletességre nézve 
dili z liasonló nem jelenik meg ; ezen rend- 
ki'fili e ' iiyénel lógva gazdáknak es kert- 
kedvelőknek melegen ajánlhatjuk. Az árjegy
zék k vált itra i n g y e n és b é r m e n t v e  a 
név zett ezég által mindenkinek megküldetik.

N yílt tér *

Köszőnél nyitvúnitás.
A felejtlietlen emlékű leányunk 

illető eg testvérünk : R oich Matild  
temelé.'én oly nagy számban megjelent 
ismerősöknek, kik részvétükkel mély 
fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, 
c/ulon bálás köszönetét mondunk.

Baján, 1883. január 19.
Ileich Salamon

________________________ es c sa l"■! |.i________

* K rovat alatt közlőitekért nem válal fele
lőséget a szóik.

Felelős szerkesztő : Főmunkatárs:

C s o rb ít  F e r e n c .  D e v ic l i  L á sz ló .

Aláírási felhívás
a m agyar vöröskereszt-egylet 4 0 0 .0 0 0  

darab  .» frtos névértékű

nyert énysor-jegyeire
Kibocsájtási ár 6 ft50kr. 

Első búzás 18S3. máre. 1-én. 
Főnyeremény

? 2 0 0 0 0  f r t .
Legkisebb nyeremények ti Írttól IO frtig 

emelkednek.

Minden sorsjegy Uihuzatik.
A folyó évi jaiiuárhó 22-én esz- 

közlcndó aláitásokra bejelentéseket elfo
gad naponta a rendes hivatalos órák ta r
tama alatt az aláírási napig

a lmjai takarékpénztár, 
n bajai kereskedelmi- és ipnrhank és 

a bajai kölcsönös segélyzö egylet. 
3 8 F  Az aláírásnál 2 frt előre 

fizetendő, a hátralévő 4 frt 50 kr pedig 
az elosztás (re pár ti ti o) közzétételétől szá
mított 3 nap alatt fizetendő le. "*íOf2

A magyar országos bank 
részvény-társulat.

ínciBHanDtOjqHqngiiDt Holt jnm»>. id e  nmintn cKOf.y,scKi csökőTÁdT íBBBBBHBfíBnBBBnBt
ifi!
B A  I I O I T  J Á V O H - t c l u

m a  I á  t a - c s o  k ó l á d é i
s az idült gyomor-, illetőleg emésztési 

bántalom és vérszegénység

HH‘S g j ó g j iG i s a .
Valódi hamisítatlan állapotban idegerösitöül a vérbajok és a lesováuyodásnál orvo
silag rendeltetik a maláta-csokoládé, kivált képen a sápkór és vérszegénységnél.
A legfinomabb maláta csokoládé erősítésre előnyös. -  20 év alatt 58 kitüntetésben 
részesítve, készítve H off J á n o s  csász. kir. udv. szállító ur, a maláta-készítmények 

feltalálója és készítője mabitakivorat csokoládé gyárában.

KönzöiiöIcvH BiitlapuHtről.
Tekintetes ur ! Tény, hogy 5 évvel ezelőtt meghftiöttem magamat olyany- 

nyira, hogy nemcsak orvosok, hanem mindazok, kik csak egyszer láttak, életemhez 
semmi reményt sem kötöttek, kénytelen vuiiaiti u Szepességet, zord éghajlata miatt, 
azonnal elhagyni, és az enyhébb éghajlattal bíró Budapestre átköltözni. Már akkor 
is, minthogy más szerek nem használta*, menedéket kerestem a uialátakivonat 
készítményekben és rövid idő múlva künycbbülést. éreztem. Azóta a készítményeket 
rendesen használom és állapotom annyira javult, hogy reményem van e bajból ki
gyógyulni. — A midőn el nem mulaszthatom ez alkalommal a ninlátakészitiné- 
nyeket a közönségnek ajánlani, kötelezve érzem magamat uraságodnak köszünetemet 
nyilvánítani és maradok kiváló tisztelettel

Budapest, 1882. márczius 22,
Wozatlca Ferencz. 1

I
Főraktár: B a j á n  Michitsch Istvánnál. Cs é r v  e t i k á n  Kncfely E. jg? 

S z a b a d k á n  Stojkovits Döme özvegyénél. M o h á c s o n Schlesinger M. /  o m- ^  
l> o r b a n Gallé Emil gyógysz. K a l o c s á n  13ehr 13. Lipótnál. P a k s o n  Elórián jgj 
Jánosnál. S z e g / ,  á r ti o n Hahn Adolfnál. T o 1 n á u Eisenbart Gyulánál, vala- sqí 

is! mint az ország legtöbb gyógyszertárában. jer
3Ö5  ̂  ̂ t lö*
O iB iiB lín C iiíB iiB c iB ííp t t to il Ínm»H-tele nuilHta-kivtun.l t-m-swi-m w«*r'3a iíq»B lÍB ti?3ÍíoMBl3QL
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