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Egész évre . . . 5 frt — kr.
Fél „ . . .  2 frt 50 kr.
Negyed „ . . . 1 fit 2ö kr.
Tanítóknak egy évre 3 fi t — kr.
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Haja, 1883. január 27.
A folyamvidéki városok s községok 

ismét sokat szenvedtek a legközelebb le
zajlott árvíz veszélytől.

Győr és Midiács városok szomorú 
képét nyújtják a pusztulásnak, temérdek 
vagyon semmisült meg, sok család köl

ti usbotra jutott.
A könyörületesség kenyerét kérték 

a szerencsétlenek, országos mozgalom indult 
meg segélyezd ükre.

Nem titkán előforduló csapás ez a 
folyamok mentén, Szeged lombadöléséuek 
borzalma még előttünk van, s most a 
Duna mutatta meg romboló erejét.

Sok oly község szenvedett, melyeket 
a v íz  árja gyakran fenyegetett, úgy Haja 
városának egy része is, mely leginkább 
van kitéve a Duna pusztító árjának, 
sokat szenvedett.

Mindenütt mozgalom indult meg, 
védeni a vagyont, még o tt is, hol a 
viz ritka vendég, törekszenek védmüve- 
ket emelni.

Nálunk különösen n szent-jánosi és 
kis-budai városrészek azok, melyek az 
i'y  eshetőségnek leginkább vannak kitéve, 
különösen azóta, mióta a Duna medre 
úgy szólva sz« mlátomást közelebb esik 
városunkhoz, s ezen körülmény kell, hogy 
figyelmünket feléleszsze.

Köztudomású, legalább szakértők 
állítása szerint, hogy egy szigorúbb tél 
okozta erős jégzajlás a Duna medrének 
azon részét, mely a Vajas medréhez már 
igen közel van, még inkább kimossa, 
s csak idókérdés, hogy a Duna egész 
folyamerejével áttörjöu a Vajasba.

András bátya.
„Bort megissza magyar ember jól teszi" 
András bátya ezen mondást követi 
Korán reggel fordul be a kocsmába 
Nem csoda hát ha este a fej kába.

Ilyen fejjel haza rnonai nem tréfa 
Mert ilyenkor többnyire szfik az utcza 
Sót a föld is megmozdul a láb alatt 
S látsz, forogni magad körUl fát, falat.

Egy szép estén (vagy talán már éjfél volt?) 
Csillagoktól ragyogott a nagy ég bolt 
A faluban siri csend uralkodott 
Csak a kutják vonítottak itt-amott.

András bátya hazafelé tántorog 
(Tántorogni nála már nem új dolog)
Sok buja van: majd fa’iak megy, majd esik 
Ennyi baja nem igen volt még eddig.

Nagy nehezen reátalált házára 
A nagy csoda rá azonban itt vára 
Mert biz úgyse’ két kaput lát egy helyett 
S most nem tudja, hogy bemenni hol lehet ?

Áui szerencse csillaga (íl nem hagyja 
Mert házának nyílik cpjik kapuja 
„Hej öregem! baj van itt még pedig nagy! 
Eltévedtél, nem otthon, más húznál vagy*

András gazda igy szólítja meg magát 
Miilöu látja saját háza udvarát —
Uralmával volt egész udvar behintve 
Ez ok miatt nem ismert rá szegényke.

A n\ilt kapón szekér döczAg kifelé 
Négy szép caikó van Ingva a rúd mellé 
Úgy tllut fel a boros András bátyának 
Hogy ezek az ö csikar vulunak.

A Duna folyása ekkor vagy a 
csatornát, vagy a régi Sugovicza 'medrét 
keresi fel a természet törvénye szerint, 
mely esetek bármelyike igyenló szent- 
jános városrészünk végveszélyével.

Védmftvi'kct alkotni, olyanokat, me
lyek a számításba veendő veszélyek ellen 
biztosit hatnák a nevezett városrészt, le
het ugyan, de egy csekélyebb vagyont 
képező és képviselő városrészt oly óriási 
kiadásokat igénylő védmüvekkel ellátni 
józau ész ellenes volna.

Nincs más menekvés, mint a kitele
pítés.

Kitelepíteni azon városrészben la
kókat, mielőtt újabb csapások következ
nének be, nehogy úgy a hatóság, mint 
egyesek segélyezése el főt gácsol tassék.

Nem szándékunk részletezésbe bo
csátkozni, csupán a már egy Ízben em
lített kitelepítés eszméjét óhajtottuk na 
pirendrehozni, s ajánlani goudos hatóságunk 
figyelmébe.

A magyar bortermelők 
országos szövetkezete 

iti i k é ii t fog in íí k ö <1 n i !
Ir ta : G rój Keglevich István.

Min' minden szövetkezetnél, úgy a 
magyar szőlőbirtokosok egyesülése által 
létesítendőnél is, az alakuló közgyűlés 
által választandó igazgatóságnak első fel
adatát képezendi: a munkatervnek kidol
gozása.

H a mégis ma hozzászólok a szövet
kezet szervezetéhez és elmondom e feletti 
nézeteimet, korántsem szándékom evvel

• Ismertetésül.

E csikókból nem ar cnyim egyik se’ 
Minthogy az én csikóim közt nincs kese 
Már pediglcu kese lábú e négy ló 
•8 aztán lábuk olyan mint a csomiszló.

Magában igy okoskodott az András 
Hár egészen inás vala a tényállás 
Ravasz tolvaj őrjáratot tartott itt 
S magával vitt lovat, hámot és kocsit.

Furfangosan, hogy lármát ne okozzon 
Bőven hintett szalmát cl uz udvaron; 
Miudcn csikó lábára rongyot tekert 
8 aztán hajrái „illa berek nád a kert".

András pedig keresgélve tovább állt 
Miud lilába I házára rá nem talált 
Fázni kezdeti, feje is fájt, mit tegyen? 
Kapja magát átugrik egy sövényen.

Öreg bátya kend az egyszer pórul járt! 
Ilogy miért? megtudja aztat kend mindjárt. 
Ualljuk hát a vérlázitó esetet 
Melyen bátyánk ezen éjen átesett.

A sövényen alig ugrott út András 
Az udvaihun lett rá szörnyű ugatás 
Két nagy buudús ugrott rá a búcsira 
Migkóstoltúk: jó-e az a lábikra?

8 öregünket mégis ették vóna tán 
11a segítség nem érkezik szaporán 
De a zajra kijött gazda megmenté 
8 lelismerve Andrást haza rezeié.

Agyba jutva szegény öreg aludt iót 
8 meg hozzája szépeket is álmodott 
i)c mi törtéül másnap midőn felébredt 
Azt leírni engem úgyse! nem lehet.

Kritmer l i ............

preoceupáhii a közvéleményt, vagy hutást, 
gyakorolni a majdan választandó igazga
tóság elhatározásaira, hanem teszem a/i 
azon tünemények következtéül n, meljcuct. 
ezen ügy eddigi mozzanatai alatt észlel
tem, teszem a siker biztosítása is gyor
sítása végett, szük&égesi.ek Iái ián az ér
deklődők és érdeklelteknek tájékozására 
Hiyngot szolgáltatni, mert a n d  csakugyan 
meggyőződtem, hogy a kérdés több olda
lára nézve a közvélemény tájékozva nin
csen.

H a számosai) azon sző lé birtokosok 
közt, a kik nyilatkozás és részvételre 
felkérettek, magát az eszméi czélszerlit- 
lennek, vagy a kivitelt, lehetetlennek ta
lálták volna, akkor belenyugodhattam volna 
abba, hogy ezek közreműködéséről le
mondva csakis azoknak csoportosulása által 
létesittessék a szövetkezet, a 1 ik azt ezól- 
szerünek és kivihetőnek tartják, hogy te
hát egy kisebb mérvben luiLödjÖn az 
kezdetben, mint a minő keretben terveztem 
volt annak működését; sőt ha a kétely 
általános, az ellentmondás lesújtó lett 
volna, akkor le is mondtam volna annak 
rögtöni kiviteléről, belátván azt, hogy uz 
eszme időelőtti; hiszen nem először tö r
tént volna az rajtam!

A tényállás azonban egészen más.
Csakis egyesek és pedig nagyon ke

vesen találkoztak, kik helytelennek vagy 
kivihetetlennek tartották a tervet ; hogy 
nagy nehézséget kellend leküzdeni, azt 
sokan mondták, azt hiszem nőin is von
hatja kétségbe senki, nem is baj ez, csak 
egyátaián kivihető legyen a dolog, erre 
nézve pedig mondhatom, hogy a közvé
lemény túlnyomó nagy része az eszmét 
helyesnek is, kivihetőnek is mondta, ily 
értelemben nyilatkozott azon szőlőbirto
kosok 9/10-e, akik a dcz.  17-iki össze 
jövetelben részt vettek, lés int saját, ré
szint küldőik nevében; úgy un ily értelem
ben ny ilatkozott legnagyobb része azon 
szőlőtulajdonosoknak, a kikkel azóta az 
ország különböző \ idékén alkalmam volt 
e tárgyról értekezni.

A csillagjós.
Történeti beszélj. Irta : MII11 or V on ancz.

Forditi.tta: K riim er It e z sÖ.
(Folytatás.)

III.
Az alsó városban, a Senne folyócska 

mellett szűk zug utcza húzódott cl. A nyomo
rult viskók, melyek ott álltuk részint törött, 
részint papirszogélylyel beragasztott ablakaik
kal, találóan illettek az utcza sarához, mely 
csak kétes jelét mutatta hajdani kövezetnek. 
E tisztátlan város-zug adott szállást egy soha 
meg nem mosdott, rongyokba öltözött népnek. 
I tt lakott a btin, a szegénység, a gonoszság. 
Ritkán merészelt ide ti íztességes ember jönni.

Nem több bátorsággal lépdelt ez utczán 
egy jól öltözött ember azon éjszakán, mely az 
ausiriai berezog bevonulására következett. 
Óvatosan állt meg az utcza közepén, s köpe
nyét jobb karjára vetve tartotta. Jobb karja 
kard markolat után nyúlt. Ily állapotbau halk 
léptekkel vonult előre.

Nem sokáig ment még, ahogy egy csap- 
székből vad lárma ütötte meg füleit. Ennek 
ajtajánál megállt, s a sürü és széles nyílásokon 
áttörő világosságnál vizsgálta meg pisztolai 
lőportartóit. „Minden rendben van“, mormogd 
pisztolait elrejtve, s n köpenyt szorosabban 
összefogva.

Az ajtó az utczáról egyenesen a „Zöld 
béka" ivószobájuba vezetett. Füstös lyuk. A 
padló piszkos és homokkal beszórva. A háttér
ben söntés, e mögött egy lény ült, férfi-e vagy 
asszony-e? A vendégek rongyoskmézéae ronda 
harmóniában állt a korcsmával s annak hereit-

Ez nagyon szép lenne, és a leggyor_ 
sabb sikerre nyújtana kilátást, de fájllá, 
lom, amaz elvileges helyeslés consequen 
tiái nem következtek be, t. i. az aláirt 
üzletrészek nem állanak helyes arányban 
azon fényes névsorral, melyet, a szövet
keze* aláírási ive felmutat, és azon nagy 
szóin: -iilletnek, melyet ama nevek képvi
seli!

Ezen kedvezőtlen aránynak első kö
vetkezménye az, hogy a szövetkezet ala
kuld-a és működésének megindítása el
odázva van, másod sorban pedig az, hogy 
ezen működés, ha majdan r egkezdetik, 
az. első időbon kicsinyes mérvű lehetend 
csak és nem fog megfelelni az, abba he
lyezett várakozásnak, midőn pedig majd 
meg|ön azon időpont, a mikor az. intéz
mény életképessége és üdvössége elismerve 
lesz, és a részt venni kívánók aztán roha
mosan és tömegesen belépnek, akkor az 
eleinte szűk keretre szabott szervezetet 
egyszerre bővíteni és terjeszteni nagyobb 
zavarok nélkül alig lehetend, s áldoza
tok nélkül egyáltalán nem.

Erősen hiszem, hogy ezen kényes 
hely/etet. elkerülni lehetne; ama kedve
zőtlen arányt az elvileg helyeslés és a 
tényleges részvétel közt csakis a tájéko
zatlanság vagy a helytelen felfogás kö
vetkezményének tartom. Világos előttem, 
hogy vagy nem hagytam kellőleg meg- 
érlelni az. eszmét, vagy nem eléggé kör- 
vonaloztaiu a kivitelnek részleteit. Legyen 
szabad ezen hibát ma lehetőleg azáltal 
pótolnom, h< gy éímoudjan részletesen né
zeteimet a szövetkezet teendőiről, és mű
ködésének szervezetéről.

I. A szövetkezet első feladata te r
mészetszerűleg lesz ; saját tagjainak borait 
kezelni és értékesíteni. Természetes fo
lyománya ez a/.on meggyőződésnek, mely 
létesíti a szövetkezetei, hogy tudniillik 
ha többen együtt kezeljük borainkat, akkor 
tarthatuuk közös költségre magasabb fize
téssel, ügyesebb szakembert, mint tehetné 
a/.t bármelyikünk és enuélfogya gondo
sabban és észszerűbben is lesznek kezelve

dezésével. E vendégek ugyanis hasonlítottak 
egy zsibárusbolt élő fölszereléséhez.

A térünk közé asszonyok is vegyültek, 
lények kék ajkakkal, üveges beesett szemekkel, 
fonnyadt arczczal s szegletes tagokkal. Fehér 
és vörösre voltak festve, s tarka szalagokkal 
föllobogózva, mindezek azonban kopott szín
ben. Nem lehetett mást érezni mint fenyümag- 
pálinka s sör szagot. Egy [elfordított hordón 
rongyos ember ült, ki dudából fülliasitó han
gokat erőltetett.

A „Zöld bé v.i“ érdemes vendégei „ u t a z ó  
e in b e r e k“ voltak, azaz: komédiások és ko- 
médiásnök, kötéltánczosok, karduyelők, sze
rencsétlen diákok, mcdvetáuczoltatók s más 
quabficálhutlun országkerülők, kik az emberi 
társadalomban hajótörést szenvedtek, s jelen
leg művészt ti kétségükkel, mi alól - a  körül
ményekhez képest — a lopás sem volt kivéve 
— keresték kenyerüket.

Az idegen belépte általán feltűnést kel
tett. Egész nmgatii . iásából kivehető volt, hogy 
a magasabb ranghoz tartozik. A duda elhallga
tott, s lett fejek öss/edugása kisérve sokféle 
megjegyzésektől.

Az idegen egy különös asztalhoz ült. 
úgy, hogy mögötte a iái, előtte az ajtó és a 
társaság volt.

„Juiionl te. lusta portéka!" rikácsold a 
korcslány a sömés mögül. „Julion, hol vagy 
már megint?"

De Julion nem volt itt s nem jött. Mér
gesen emelkedett fel a lény s ment az idegen
hez. Ruházata után inkább asszonyhoz hason
lított mint felülit / ;  szoknyákat viselt,de göm
bölyű hajóskalapot, mclwiek karimája hátul



boraink, másrí ú  hogyha tftbbon egy pin 
ezében tartjuk borainkat, üamarabb fog 
odavetődni a vevó, mintha neki kisebb 
bormeuuyiságek kedvéért több helyre kell 
járnia, rósz utakon, isiueretleu vidéken, 
és jobban is fogja fizetni azon borokat, 
melyeket egy jó rendben tartott nagy 
pinezébeu talál, habár eredetüket nem is 
ismeri.

Ezen meggyóződés praktikus folyo 
malija kell, hogy azon elhatározás le
gyen a szövetkezeti tagok részéről, hogy 
összes bortermelésüket átadják a közös 
pinczekezelésbe ; nem köteleztetnek ugyan 
erre, de tenni fogják legtöbben, csakis 
azok kivételével, a kik azt hiszik, hogy 
saját pinezéj ük ben jobban fog kezeltetni 
is, értékesíttetni is a bor; ámde, ha az 
első lehetséges, a másik határozottan 
nem; lehet magányos, a ki oly szeren
csés, hogy ügyesebb szakemberrel rendel
kezik, mint a minőre szert tehetett a 
szövetkezet, de azt sehogy sem tudnám 
elhinni, hogy a vevó szívesebben venné, 
vagy jobban fizetné a bolt a termelő 
pinezéjébeu, mintha azt egy észszerűen 
kezelt szövetkezeti piuczébeu találja, a 
hol már azon tényben, hogy a bor átvé
tetett, garancziát talál.

Legtöbben a szövetkezeti tagok közt 
ezen nézetemet osztani és boraikat a szö
vetkezet utján értékesíteni fogják. Hogy 
fog ez történni ? Én a következőképpen 
képzelem magamnak az eljárást.

X. szövetkezeti tagnak van 10 hold 
szőlője, aláir 10 üzletrészt és ezekre be
fizetett 100 irtot, köteles tehát 1882 
folytán még b fizetni 100 fit értéket 
vagy pénzt; pinezéjébeu vau 100 akó 
bora, 2 — 3 iéle minőségben, ezek mind
egyikéből felküld a szövetkezetnek egy 
mustrát, S nap múlva a választ megkapja, 
mely abból áll, hogy ezen borok p, á t
lag 0 frtért megvételnek, ha saját ve
szélyére és kéltségére cda szállítja a 
termelő. Már mostan háromféle eset áll
hat be; 1. helyben, pinezéjében kínált 
nck más vevő 5 frtot, a szállítás kerülne 
1 i , t  20 krba, tehát, a szövetkezettől 
kevesebbet kapna, vagy 2. csak 4 frtot 
akarnak h°lyben adni; az Jső  esetoeu 
he,j uen fogja eladni a 100 akót 500 frtért, 
mely összegből 400-at lefizet a szövet
kezetnek ; <i második csetb n felküldi a 
100 akót, azok megvizsgáltatnak, a must
rákkal megegyezőknek találtatnak, végle
gesen megvételnek 6 frtért. a 600 írtból 
400 visszatartatik üzletrészbefizetésre, a 
200 frt pedig neki kifizettetik minden 
levonás nélkül.

De lehet még egy harmadik eset 
is ;  az t. i., hogy a termelőnek nem con- 
veniál sem azon ár, melyet helyben kínáltak, 
sem az, melyet a szövetkezet ajánlott, 
és hogy ő magasabb árt remél elérhetni

mindig szélesebb volt, s a nyakszirtet mint 
eresz födte. A kalap alól olyan arcz vigyorgott 
elő, mit az ember inkább elszáradt töknek 
tartott volna, ha a szemek nem lettek volna 
benne; szemek, melyek tekintete, mint hagyma, 
mart. A fogatlan száj, vagy jobban az állkapocs 
mozgott, in in iha folyton rágott volna, léleg
zete pedig émelygő volt.

„Egy korsó sört11 szólt eléje az idegen 
roszul palástolt undorral.

„De hol is lehet csak ez a lusta por
téka!11 morgott ismét a „Zöld békau vendég- 
lösnője, a mint az idegennek sajátkezűkig a 
sört adta. Tekintetével marni látszott az ide
gent. De ez süvegét homlokán a szemekig húzta, 
állát a köpenybe temetve, s csak az asszouy 
mczitlen karjait figyelte meg, melyek rendkí
vüli rákollóhoz voltak hasonlók.

„Hollá ! még egy korsó sört 1“ kiállta az 
egyik, ki azon nemes művészetet gyakorolta, 
hogy az országos vásárokon a parasztok előtt 
kardokat nyelt és tüzet hányt.

„Van-e gömbölyűd ?“ csaholá a béka- 
korcsmárosné. „Akkor fizesd ki az elöbbeni 
korsókat. Egy cseppet se többet, ruig pénzt 
nem látok.11

„Majd töltesz, vörösszemü boszorka, az 
olyan bizonyos, mint hogy egykor még (ároká
són fogsz pörkölüdni,1' orditá a művész, mi
közben zsebe mélyéből skatulya alakú tárczát 
vett elő.

„Na, nézzétek az akasztófát!“ válaszold 
nz öreg. „Ne aggódj, ember, hogy vizbcfulladsz, 
ha folyón mégy keresztül. Egész Urüssel fog 
nézni, hu akasztani lógnak1'.

boraiért, ha azok majd 2 3 évesek ;
.•zen esetben ó a szövetkezet működésé 
nek kereskedelmi részéhez fog tartozni, 
a megfelelő piaczokat kipuhatolni, azok 
f gvasztóit figyolmezietui arra, hogy az 
ő Ízlésüknek megfelelő borok pinezéink- 
ben találhatók és pedig :

1. Találhatók olcsóbb áron, mint a 
L.rlioieskedónél, mert ez gaz agouui akar 
ós ar egyes akón sokat kell nyernie, 
minthogy forgalma csekély: ruig ellenben 
a termelők szövetkezete nagy forgalma 
mellett csekély nyereséggel is megelégeli 
hetik;

2 - c t : hogy állandóan találhatok lesz
nek azo’: későbbi években is, minthogy 
a termelők közös pinezéje ez, tehát ugyan
azon teimények mindig oda fognak kül
detni. Ezen két körülmény ösmertetésc 
és mustrák szétküldése által a külföldi 
kereskeuóket arra kcllend indítani, hogy 
eljöjjenek a szövetkezet piuczéibe és itt 
vásárolják a borokat; azoknak külföldre 
való küldése és ottani eladása kivihető, 
de sokféle veszélylyel és nehézséggel j á r ,  
azou többször megkisérlctt és most is 
gyakran hangoztatott eszme pedig, hogy 
a fogyasztó országokban txposiiurakat 
keli állítani és boraiuknt ott detailbau 
á.ulni, egészen helytelen, eddig is ártottak 
boraink hitelének ama kísérletek, a jövő
ben is töukre menne minden társulat 
vagy szövetkezet, mely ezt megkísértené, 
mert arról álmodnunk sem lehet, hogy 
ezen ezélnak megfelelő embereket kapunk, 
és pedig nem is annyira a szakértelem 
mint a becsületesség hiányában.

D>‘ különben sem czélszerünek, sem 
a termelő feladatának neiu tartom, tehát 
a termelők szövetkezetének sem, hogy a 
borokat évekig t.ai ; ;a, kezelje, palaczkozza; 
a mint a bor kész bornak mondható, azt 
akkor rendszerint minél előbb czólszerü 
les/ értékesíteni; azért az még nem me
het á ‘ a fogyasztó kezébe, hanem itt kez
dődik a kereskedő szerepe, a ki a borral 
majd spekulál, azaz azt akkor és úgy 
tejti, kezeli, palaczkozza stb., a mint azt 
a lcgczélszerübbnek tartja az értékesítés, 
tehát a nyerészkedés szempontjából. A 
termelők szövetkezete tehát csak ipar
kodjék a külföldi vevőt pinezéibe vonni, 
u detail-e'adást majdan eszközlcndi, a 
100 akót felküldi a szövetkezeti pinezéb ; 
és átadja kezelésbe, meghatározván a 
minimális árt, melyért azokat eladni sza
bad, minden é\ végével fizet egy mér
sékelt kezelési dijt, joga lévén a bort 
bármikor ismét visszavenni; ha maga ta 
lál vevőt, a borokat annak átadja és a 
szövetkezetnek csakis a kezelési dijt fizeti; 
ha pedig a szövetkezet talál vevőt, akkor 
az az eladási ár után a termelőtől szá
zalékot szed, és pedig az elért á r ará
nyában, i. i. ha a megszabott miuimális

Az érdemes társaság olyan nevetésre fa 
kadt, mi inkább üvöltés volt.

„Mi van nevetni való ?“ kérdő a kard- 
nyelö. „Megtaláltam a tárczát11

„Idegen zsebben", vágott közbe egy má
sik „A tanncsházlércn a tömegben egy szom
széd zsebbe nyúlt, s megtalálta abban a 
tárczát, mii szórakozottságból a sajátjába 
sülyeszlett. Ki fegyvereket nyel, csak hir egy 
tárczát is eltüntetni."

„Holla, rongyos komédiás. Az én művé 
szeteni eltartja emberét; de a tied gyomrodat 
nemsokára mint a legfölöslegesebbet fogja fel
tüntetni. A te müvésztársaid nagyon elhara
pódzónk. Láttam Amsterdamban egy tanult 
sertést, mely kártyázni, az órát megmondani 
és bölcs nézőinek gondolatait eltalálni képes 
volt. És nem lép Antwerpenben egy kutya fel, 
mint színész, és nemsokára jutalomjátékot 
kér ?“

Újabb üvöltés hangzott fel, az egyszer a 
komédiás rovására.

„Igyatok s legyetek oly vígak, a milyen
nek rósz lelki ismeretetek csak enged lenni. 
Megfizetem az egész rovást. De Julion jöjjön 
elő ! . . .

A békakorcsmárosné megelégedett azzal, 
hogy a szónoknak mérges tekintetet vetett oda.

„Julion! Julion!" kiáltottak egyhangú
lag az utazók férfiai.

S, pillanatban egy illedelmes leányka ug
rott a csapszékbe. Noha nem állt alig 5 lábnál 
magasabban sarkain, de oly frisnek, oly csín 
talannak látszott. Járása lenge volt, mintha 
csak nintálná magát elasztikus tagjain. Julion

áron eladják, akkor p. 5 százalékot, nz 
áremelkedés Tán pedig 10 százalékot.

Ezen modalitások mellett azt hi
szem, hogy a termelő nem veszíthet, 
hanem csakis nyerhet az által, hogy 
borait a szövetkezet utján értékesítheti; 
ha rendes vevője nem volt, a központi 
piuczébeu fog akadni; de ha csekélyebb 
á rt is adna, még mindig nyerne az el
járás mellett a termelő, mert az ő piiieze* 
regié bizonyosan drágább lesz, mint a 
szövetkezeti piuczéé, a hol mindenféle 
anyag nagy mennyiségben szükségeltet
vén, olcsóbban szerezhető be és a hol 
nagy értékek kezeltetvén, a legserupuló- 
susabb ellenőrizd fog alkalmaztatni. A 
ki borát rögtön el akarja adni, az tehát 
eladja a szövetkezetnek, készpénz fizetés 
mellett: a ki spekulálni akar, kezelteti 
borait és a szövekezettől azok értékére 
előleget adat magának, mely után ka
matot fi et, és m c 1 y b ó 1 az üzlet
részre tt-ljesitendŐ b e f i z e t é s  egy ré
szét is leróhat j a ; ha p. a 100 alvóért 
600 f r íj t kínált a szövetkezet, au kor 
valószínűleg adhat 300 fit előleget, te
hát csak száz frtot kellcnd készpénzben 
pótolnia a 10 üzletrésze után befizetendő 
40 százalékú; a mit szívesen teend az, 
a ki boraié:t a 6 írtnál magasabb árt 
kíván elérni. Hogy pedig a szövetkezet 
előleget és pedig olcsó kamatláb mellett 
adni képes lesz, azért kezeskv dik a részt
vevők fényes névsora, és a czégbejelentés 
által szervezett hitelképesség, első sorban 
pedig azon értékek, melyek saját pinczé- 
jében kezeltetvén, csakugyan egy reális 
hitelalapot képeznek.

Egy eshetőség van, mely a terme
lőket visszatarthatna attól, hogy boraikat 
a szövetkezeti kezelésre bízzák: „Hátha 
ott roszul kezelik ?" Ezen ellenvetésre 
megvallom, válaszom niucs, mert meg
történhetik az mindenütt, de valószínűnek 
nem tartom azért, mert a mint feunebb 
mondám: jobban fogjuk fizethetni szak
közegeinket, mint azt magánember teheti, 
tehát a legügyesebbeket is fogjuk alkal
mazhatni; különben is a szervezés, a 
közegek választása, az ellenőrzés, egy 
szóval mind a ti kezetekben lesz tisztelt, 
borásztársaim, tehát ti fogtok mindent 
intézni, csakhogy egyesült, tehát íoko 
zott erővel és szakértelemmel.

Áttérek a szövetkezet működésének 
2-ik részéi e.

Szincszet.
A lefolyt héten, ép úgy mint az e l

múlt hetekben egyaránt üres volt a szín
ház, mintha csak a n. é. közönség nem 
is tudná, hogy még it t van városunkban 
a színtársulat, melynek érdemes igazga

ereiben, úgy látszott, nem vér, hanem forró 
higany folyt, úgy rángatózott, táuczolt és 
ugrált

„Éi kelj Julion! Énekeld kedvencz da
lomat", kér.' a kardnyelő.

„Neki d énekeljek én!? Egy ilyen ország- 
kerülőnek !“ veié ellen Julion s fejecskéjét félre 
veté. A másik pillanatban már kiugrott ismét 
a csapszékből.

„Julion !“ dobogott a „zöld béka" korcs
ot drosné a leány után, de az mitsem törődött 
vele.

„Ez büszke mint egy tolbóbita", kiáltá a 
kardnyelő, s a dudáshoz, fordult: „Holla öreg I 
áztasd szárazzsigerédet egy itallal számlámra, 
de aztán láss hozzá — nézd, hogy dudádból 
kedveuez dalomat fújjad!"

A dudás rögtön hozzá készült s a korsó
ból hatalmas kortyot ivott, melyet időkimé 
lésből csakhamar még egy, egy óriási korty 
követett. Ezután dudáját karja alá dugta, s 
kezdett működni, a vendégek pedig egy utczai 
dalra gyújtottak.

E tivornyázás alatt a köpönyeges idegen 
a csaplárosnéhoz ment a söntésbe, s azzal 
halkan és soká beszélgetett. Végre óvatosan 
köpenyéből súlyos tárczát vett elő, mely nz 
Öreg korcstnárosné ujjai között hirtelen eltűnt. 
Zaj nélkül sietett el ezután a „Zöld béka' 
helyiségéből.

(Folyt, küv.)

tója a közlekedési akadályoknál fogva 
úgy szólván kénytelen itt maradni, s fájó 
szívvel tapasztalni azon valóban páratlan 
részvétlcnségot, melylyel majdnem minden 
előadási napon találkozik. Jövedelmezőbb 
napjain báloknak és lakozásoknak kény
telen átengedni a termet ; a mely napo
kon pedig előadást rendez, az miudig 
dcficzittel végződik. -  Nagyon helyesen 
jegyzi meg a „B. K .“ , hogy itt volna 
az. ideje a szinpártoló egyesület tevékeny
ségének !

Kedden, jan. 23-án színre került 
„ Hunyadi László halála" történeti tra- 
goedia. — Első sorban elismeréssel kell 
nyilatkoznunk Itonow Ágnesről (Völgyi 
Györgyué), ki ez alkalommal thcorctice 
is teljesen rendelkezett szerepe fö lö tt; 
folyékony, gördülékeny előadása techni
kailag mélyen átérzett játéka köztetszés
ben részesültek. Vele osztozott a dicső
ségben Gara Mária (Dombayné), ki szo
kásos ügyességével szintén dicsóretrcméltóu 
oldd meg feladatát; — érzésteljes já té
kuk feledtető László királynak (Lévay) a 
helyzet magasztosságával homlokegyenest 
ellenkező tombolásait, döiömböléseit. — 
A többi szeicplők mind sikerrel működtek.

Szerdái', január 24 én egy mulatsá
gos vígjáték ..Egy férj vétke" adatott 
kerekded, összevágó előadásban. Utánua 
Offeubachnak egy gyöngye „A varázs- 
hegedű", melyben Pálliué és Polgár szép 
éneke gyönyörködtető az ürességtől ..jngó 
házat.

Csütörtökön, január 25-én az igaz
gatónak jutalmául a „Peleskei nótárius" 
került színre. — Azon édes rcraénység- 
gel telve léptünk a színházba, hogy az. 
igazgatónak majdnem négy hónapi fára
dozását a tömeges látogatás által ir^gis 
némikép méltán)ölni fogja a közönség; 
azonban sajnos, nagyon csalatkoztunk ! 
Még csak félig telt házat sem konstatál
hatunk. — Maga az előadás nem szá
mítható a legsikerültebbek közé; fény
pontját Pálfinénak és Völgyi Györgynek 
— ki igen csinos Baczur Gazsi volt — 
kellemesen összhangzó éneke képező. — 
A ezimszerepben Szabó, különösen a szín
házi jelenésben derült hangulatban tartá 
a közönséget. Nagy hátrányára vált az 
előadásnak az, hogy némelyek a szerep
lők közül úgy a maszkirozásban, mind 
mozgásaikban túloztak, oly annyira, hogy 
a szegény nótárius már-már attól félt, 
hogy összedől a ház, azaz a színpad. — 
Polgárnak vőlegényi jelenése közkívánatra 
ismétcltetett. — Különben „more patrio" 
folyt végig az egész előadás-

Különfélék.
-2S Lapunk kiadója tisztelettel kéri 

fe l az illetőket a hátralékos előfizetési és hir
detési pénzek minélelőbbi beküldésére.

— M é l t ó s á g o t  L a t i  n  o v i  t s  
J á n o s  kir. tanácsos u r  ismét kitűnő  
je lét adta közügyeink iránt m ár sok 
izben tanúsított nagylelkű érdeklődésé
nek, ugyanis az ifjúság által rendezett 
hangverseny alkalmából a segélyzö-egy- 
let ja v á ra  40 frto t adományozott

— Szt.-IvAnyi I)r. IvAnovics l*ál 
ur, az ipar- és kercsk. tanoda létrejötte 
körül szerzett maradandó érdemeit egy újab
bal tetőzte. Ugyanis az ipartanodai-bizottság 
e hó 26-án tartott gyűlésében nz igazgató 
előterjesztvén, hogy számos szegény iparos 
tiinu'.ó a szükséges tankönyveket a város 
bőkezűsége daczára is nélkülözi, e czélra 
nyomban 25 frtot adományozott. -  Éljen a 
nemes tanügylnrát!

A b a j  a i v ö r ö s  k e r e s z t  
egyesület által f .  évi február hó 3-áu  
rendezendő tánczvigalom anyagilag k i- 
tűnőén fog sikerülni, alig van  számba 
vehető egyén, k i jegyet nem vett vo lna , 
első eset ná lunk , hogy keresni ke ll, 
hol lehet még jegyet szerezni. Az ér
deklődést részben a kiválóan jótékony  
czél, részben a buzgó rendező bizottság 
munkásságának sikerült oly magasra 
emelni.

** A lmjai kir. jbiróságnál üresedésben 
levő kir. aljárásbirói állomásra a pályázat 
pár nap múlva kiiratik.



i*i A nyinnii,simul ifjúság hang
versenye, mely o hó 31-én, szerdán tartatik 
meg, mint értesülünk, anyagilag kiváló ered
ményű lesz. Voit alkalmunk meggyőződést 
szerezni arról, hogy az előadandó darabok, 
praocisitás tekintetében, semmi kívánni valót 
nem hagynak. Az eredmény létesítése körül 
kiváló buzgalmat tanúsítottak nt. Fölkér 
Gusztáv és lír. l’latz Bonifaez tanár urak, 
kik fáradozásaikat nem kiméivé a segélyzö- 
egylet alaptőkéjét ily módon gyarapítják* 
Sok ily lángbuzgalmú férfiút adjon Isten 
a híres magyar szerzetnek úgy a tanügynek.

M  A bajai takarékpénztár kárára 
elkövetett csalási büuügyben vádlottak a hét 
folyamán átkisértettek a szabadkai kir. trv. 
székhez.

* Az e lhuny t Gyurinovits Mátyás kir. 
aljárásbiró úrnak temetése nagy részvéttel 
történt, csupán azon egy körülmény hatott 
bántóing, hogy a helybeli ügyvédi kar nem 
adott mugáról életjelt. Hja, ilyen a világ.

« í  A zom bori kir. trvszékhez bíróvá 
Zottományi Sándor zentni kir. jbiró lett 
áthelyezve.

t  Halálozás. Csicsáky József bács
almási ez. prépostnak kedves kis unoka- 
buga : C s i c s á k y  A g n e s f. évi január- 
hó 23 ón négynapi súlyos szenvedés után 
I I éves korában Bites Almáson elhunyt. — 
Legyen béke porai feletti

M A bajai ifjúsági egylet helyisége 
fclmiariió 1-tól kezdve a főtéri Fischer Samu- 
léle házba helyeztetik át, hol a diszov uj 
helyiség megnyitására az egylet — ,y íeb- 
ruárhó közepe táján — tánczczal egybekötött 
felolvasási estélyt rendez. Már az uj helyi
ségben 'esz a hírlapok elárverezése is, és 
pedig február hó 4 én d. u. 3 órakor. 
Az árverésen nem tagok is résztvehetnek.

A hajai polg. oly egylet által f. 
hó 20 an a „Bárány1 termében rendezett 
bál fényesen igazolta azon feltevés jogosult
ságát, hogy e bál leend a tarsang legkedé
lyesebb mulatsága, mely feltevésre az ál
talános érdeklődés és készülődés mindenkit 
juttatott. A fentemlitett estén a polgári csa
ládok szine-java adott egymásnak légyotott 
a „Bárány" díszesen restaurált termében,mely 
daczára hogy jóval megungyobbittatott, alig 
fogadhatta magába a tánczkedvelő ifjúságot. 
Nem túlozunk, ha a tánezoló párok számát 
közel 100 ra tesszük ; és hogy ezek Bankó 
jeles zenéje mellett majdnem viradtig tán- 
czoltak, ez a bál kitűnő sikerét még inkább 
bizonyítja. Az egylet könyvtárára — mint a 
melynek javára a vigalom reudeztetett — je
lentékeny összeg jutott. — Féltiifizettek: 
Brescher Ede 2 fit, Tury Lajos 20 kr, 
Janits József 20 kr, Blitz Izidor 40 kr, 
Brescher Lajos 40 kr, Oloy Lajos 1 frt, 
Wagner Ferenc/ 00 kr, ifjú Miovácz 40 l<r, 
Goldstcin őO kr, Borovicz Soma 40 kr, 
Fischer Pál 50 kr, Gibicz Antal 40 kr, Sár
kány Lázár 20 kr, Fogt Lajos 40 kr, An- 
tutiovits Jenő 50 kr, Brégeli Ferencz 20 kr, 
Popovits György 20 kr, Bernhard 20 kr, 
ifj, Stámpfl 20 kr, Block Antal 20 kr, Slosz 
József 20 kr, Badmann 20 kr, Nánay Lajos 
SO kr, Brescher Rezső 1 f r t üOkr  Brescher 
Gyula 1 frt, Neibauer József 20 kr, Cserba 
György 40 kr, llildenstab 00 kr, ifjú Fischer 
20 kr, Horváth Géza 20 kr, Erdélyi Gyula 
1 frt Scherer Antal l frt 20 kr, Zirner 
Henrik 00 kr, Kovács Sándor 1 frt 40 kr, 
Leitschuk Jakab 2 frt 20 kr, Binder János 
40 kr, Hüt ti Ede 20 kr, N. N. 20 kr, ifjú 
Mfillér János 1 frt 20 kr, Geiger Károly 
1 frt 20 kr. Berényi Dániel 40 kr, Greiner 
József 20 kr, Álla v Ottó 1 frt 20 kr, 
Szálai Lajos 00 kr, Utry Ambrus 20 kr, Ki 
rály Sándor 20 kr, ifjú Spitzer Károly 1 frt 
20 kr, Pi plovszky László 20 kr, idb. Müller 
János, 2 frt Smidt Márton 1 frt 00 kr. 
Összesen 31 frt 00 kr. Tiszta jövedelem 10O 
frt 37 kr.

Völgyi György, a helybeli szín
társulat igazgatja ma, vasárnap délután fele- 
nyíre leszállított helyárakkal délután 5 óra
kor népelőadást, este pedig nagy álarezos 
tánczvigalmat rendez. — Színre kerül a 
„Falu rossza" népszínmű. — A folytonosan 
deticzittel küszködő derék igazgatónak őszin- 
•én kívánjuk a legjobb sikert, és ezért fel
kérjük egész bizalommal közönségünket u 
pártolásra.

Szab. k ir. Baja városában az
1883-ik évi országos vásárok a következő 
időben lógnak megtartatni, és pedig : 1. 
„Bálint" vásár február 11 és 12-én 2. „Szt. 
György" vásár ápril 22. és 23-án. 3. „Mag
dolna" vásár julius 22. cs 23-án. 4. „Máté" 
vásár szeptember 10. és 17-én. 5. „Miklós" 
vásár deczember 2. és 3-án.

t  A folyó évi január lH-tól 2y\q helyben 
e lh a l la k  j e g y z é k e ,  név, családi-állapot, állás, 
foglalkozás, kor, vallás, halálok, (kérnem) szerint, 
városrész- és utczánként fel t U n te tv  c: Jnszenovits 
István uapsz. és sz. I'éesits Juliannának Berta n. gy. 
bs/, é. r. k. inh. vürhenyben, szállusv. násztor-u. 
ltoich Salamon rőlüskoreskedöuek és sz. ltozenberg 
Máriának, Matild u. gy. 12 é. héber vall. mii. tüili’í- 
lohbau belv. fíi-u. Hulogovits Péter napsz. özvegye, 
sz. Kolompár ’L'crézia öli é. r. k. mb. ttl(lövészben, 
Katonav. gyár-u. .Mateovity Pániéi pálinkafőzőnek és 
sz. Jaszenoviiy Ágnesnek' Anasztázia n. gy. f»'/, é. 
r. k. mb. torokgyíkban, hornokv. holló-u. Tunisz Ist
ván hentesnek és sz, lleizor Margitnak Mariska u.

gy. 2 3/4 é. 1- k. mb Itá I o| sár Adásba u, .lézsefv l-'ló- 
rián ii, Molnár Lajos napsz. és sz. Ilorvatits Kata
linnak Mihály u. gy. in |,. r. k. mb. kanyaróban, 
hornokv. vám-u Lugár József halásznak neje, sz. 
Moczek Ibgina, ö l é r. k mb. li'ulővészben, Istvánul. 
(Kis-Biola) léglás-u. Uyuiinovits Mátyás, magy. kir. 
jl'irós.igi a jbiró, »!K é. r. k. mb. tildíiszélhüdésben, 
bzállásv. rév-u. (Jilián Terézia hajadon, napszúinos- 
noiiek Iván (János) n gy. 2'/, é. r. k. mb. tüdőlob- 
baii, kanyaró után, Szállásv Züld-u. Mibnlyovits 
András napsz. és - Jaszciioviti Potrouollának Mi
hály n. gy. 12‘/  i). r. k. mb. tüdőloWan, hornokv. 
tavasz-n. (Folyt, köv.)

— Életrevaló indítvány tétetett a 
helybeli ipartáraulatnak f. hó 21 én tartott 
választmányi ülésében. Ugyanis Seh n c t. /.e r 
F e r e n c z  úr azon indítványt tette, hogy, 
tekintettel azon körülményre, miszerint vá
rosunk iparosai közül igen sokan várniuk, 
kik bár képességgel bírnak, de anyagi hely
zetük nem engedi meg k i á l l í t á s o n  való 
részvételüket, indítson r társulat mozgalmat 
egy bizottság szervezésére, mely bizottság 
gyűjtések által a képességgel bírók, de szorult 
anyagi helyzetben levőknek módot nyújtson 
arra nézve, hogy ezek az ország fővárosában 
1885-ben rendezendő országos ip.tr kiállításon 
résztvehessenek, hogy e tömeges résztvevős 
által egyúttal városunk régi fényes hírneve 
az ország előtt ismét visszaszereztessék. Az 
indítvány természetesen egyhangú lelkesedés
sel fogadtatott, s a társulat elnöke nyomban 
kijelentette, hogy érintkezésbe teszi magát 
ez ügyben a többi ipartársulatok elnökeivel 
is, hogy az eszme igy együttes "óvel annáj 
sikeresebben és annál előbb megvalósuljon, 
- Mi pedig a midőn Schnclzor Ferencz 

derék polgártársunkat őszintén cs melegen 
üdvözöljük a/, eszme inegpenditéseérj, szívből 
kiváljak városunk jó hírneve érdekében is 
annak diadalmas megvalósulását.

HK A bajai ip n rtám iln t folyó hó 
21 én tartott választmányi ülésén pénztár
nokká megválas/.tatott újólag egyhangúlag 
K r a i t s y József ,  lit kárrá pedig S z a I a y 
1 s t v á n

© A balneologíai gyógykincsekközött, 
melyeket a természet a szenvedő emberiség 
áldására teremtett, hazai forrásunk, a budai 
„Ferencz József keserílviz" elvitázhatatlanul 
egyik első helyet foglalja el. Európai hírű 
orvosi tekintélyek, mint. Korányi és Kéz- 
máiszky tanárok Budapesten, ép úgy Bam- 
berger és Lcidesdoi! Béc&hen, Scnnzoni, Leube, 
Hirsch német klinikai tanárok, továbbá lnez- 
mann Baselben, mint szintén a párizsi gyó
gyászati akadémia ajánlják véleményezések és 
klinikai fölolvasásokban a Ferencz József ke
serű forrást a mely az által különbözik minden 
ismert keserüforrástól. hogy kis adagokban 
('/„ boros pohárral) kellemes iz mellett biz 
tos hatassal bir és a szervezetre még hosszabb 
használatnál is legkevésbhc hátrányos. A Fe
rencz József keserüforrás a legutóbbi párizsi 
világkiállítás alkalmával ki lett tüntetve; 
valamint az 1871* ki magyar országos kiállí
táson az arany éremmel, . a múlt évi grácz 
tartományi kiállításon pedig az érdem éremmel 
díjazva —- örvendetes jeléül hazai iparunk 
sikerének, a mely mindenütt ki birta vívni a 
megérdemelt elismerést. Csalódások elkerü
lése végett különben ajánltatik hogy a gyógy
szerárakban és kereskedésekben határozottan 
Ferencz József keserű forrás kéressék.

Csarnok.
A S B c n t- tc v e  b ú c s ú  Konstantiná

polyban.
Konstantinápolyban mint népünnep 

legnevezetesebb a karaván vagy szeut-tevo 
búcsú, azaz a nap, midőn a mokkái 
zarándokok Stambulból a szentvárosba 
indulnak.

A mekkai zarándok!ás egyike az 
izlam öl, föágazatának 631-ben Mohamed 
által szentesítetek meg újra. — Ez oly 
kötelesség minden muzulmánra nézve, a 
mely alól magát elegendő ok nélkül ki 
nem vonhatja. Alóla csak n Seik-ul- 
izlam vagy a kerületi főiman oldhat fel, 
de a feloldott vagy képviselőt tartozik 
küldeni, vagy alamizsnát adni, mely összeg 
a vagyontalan zarándokok segélyezésére 
forditatik.

A híres kalifa Maruu-al rasid több
ször megtevé c búcsú utat, midőn pedig 
akadályozva volt háromszáz helyettest 
küldött, kik érte imádkoztak. — Az 
Ozmán fejedelmi házból csak kettő vé
gezte a zarándoklást személyesen, I. Moha
med leánya és Dzsem II. Bajazet szerencsét
len testvére. A szultánok politikai 
okokból nem távozhatnak el Stambulból, 
de képviseltjük soha sem hiányzik, egyik 
a mokkái fő mollab, a másik a Szura- 
Emini, ki mint ilyen a karaván sereg 
vezére.

A búcsú kétféle : évenkénti és hét
évi. -  A zarándoklók száma majd több, 
majd kevesebb. — A karaván .Stambul
ból minden évben lUdzseb hónap 12-én 
indul cl. - Koián reggel a szultán 
14 lapátos sajkán hajózik Tsiragá i ten
gerparti palotájából az ó-szerajba, hol 
miután az ország nagyjait ünnepi pom
pában fogadta volna, — a Nuri-Ozmanje 
mecsetbe megy imáját végezni. — Innen 
a szerajba visszatérve, a közép kapui 
fölötti Kioszknak egyik ablakából szemlét 
tart a k a ra .in  sereg felett.

ltt-o tt fényié testőr lovagcsapatok 
vannak felállítva. — Köztük hullámozva 
tolong a zarándokok változatos serege.
— Leginkább feltűnnek a puszták dervisei, 
kikuck piszkos hajfonadékai hosszan le 
függenek a szarvas bőrön, melyet köpe
nyeik (ölébe öltenek.

Mögöttük nők csoportja álldogál, 
némelyik mezítláb gyalog, keresve a platá
nok hús árnyékát, némelyik kocsiban, a 
melyről arauyrojtos függönyök lógnak le.
— Közepén a térbe az úti tevék állanak 
megterhelve békésen, oldalt az ortasapusi 
kioszk rácsozatai mögött a szultán három 
női szoktak tekingetni.

Midón a vezérek a karaván rendet 
megállapítsák, a (lülhane-kioszk melletti 
ágyú telep 21 lövéssel ad jelt az indu
lásra, mire a menet elkezd haladni.

Elől megy egy osztály lovas fényes 
öltözetben hangzó zenével. — Utánuk 
megy a fő-Emir, s a próféta ivadékai 
zöld kaftánban, valamennyien lóháton. — 
Mögöttük a Stambuli polgármester, utána 
a galatai és szkutarii ezek után a rumélia 
és auatoli ország-birák s legmagasabb 
rangú ulemák, ragyogó szerszámú pari
páikat szolgák vezetik. — Ezek után a 
szultán udvarnokai jönnek, kiket egész 
serege az udvari szolgáknak és apródok- 
nak követ ezüsttel kivarott köntösben, 
kiknek egyrés::e füstölgő edényekben töm
jént s egyébb illatos szert visz, másrésze 
hymnuszt leng.

Ezután a szurra-Emini a karaván 
vezér jön. őt követi a Mu/.dadzsi-Bafi 
(a jó hírek hozója) kinek tiszte a szultán 
sóját kezével irt levelét, a mekkai főnök 
uek átadni- — Végre a teherhordó két 
teve jön. — Ezek világi ezélokra soha
sem használtatnak. — Állítólag azon 
tevéktől erednek, melyen ült a próféta 
midőn Mekkából Médiumba futott. —■ 
Az egyik teve hátán ékesen faragott 
hat lábnyi magas láda van, c ládában 
vitetik azon szőnyeg, a melyet szultán a 
„Kába" számára éveukéir ii'deni szók.
— E két tevét számos lovász s egy 
tisztelet őrség kiséri, s utánuk megy a 
Hakim-ulbadzs vagyis a karaván biró, 
a kinek tiszte a zarándokok között ha 
szükséges ítélni, s rendőreivel útküzben 
a rendet fentartani.

Lármás — nnndhalni vad zenétől 
megelőzve jön ekkor a zarándok egy 
része, vegyítve fannlicus és szilaj tekin
tetű dervisekkel, kik teli torokkal zengik 
énekeiket, és lelkesedve kiáltoznak : ,, Allah, 
Allah, hu Akbár". Ezeket egy csapat 
katonaraj köve i, körül fogva több ösz
vért., a melyek ékes ládákban részint a 
prófétától maradt bét szent ereklyét, ré
szint az évenkénti ajándékokat viszik.
— Az öszvérek utáu ismét zaráudokok 
következnek.

Ilyenkor Stambul összes népsége 
talpon van, az ép oly pompás mint. 
festői menetet szemlélni -  Még érde
kesebb látni, midőn e karaván sereget,

midőn az öbölben hajókra, kompokra, 
ezer meg ezer kajkokra ülve, a tengeren 
át hajózik; alig látszik ilyenkor tőlük 
a tenger tiszta hulláma.

D.: még ennél is szebb látni a sere
get, a midiin az ázsiai parton Ha'der 
basa terén, Szl.utari mellett összegyűl, 
s onnan útnak indul. — Ez az egyetlen 
alkalom, hol Törökországban nők és fér
fiak szabadon összevegyülnek. — Nők, 
férfiak, gyermekek, szóval a kiváncsiak 
egész serege kiséri a zarándokokat. — 
Az tíi. mellett, mely Nicodémia felé visz, 
fekszik egy nagy temető, mely ilyenkor 
a ué/úk sokaságától elborítva, mintegy 
megeloveiiidik. — Mig a kiváncsi nézők 
serege türelmetlenül várja az indulást, 
a zaiundokok sietve foglalkoznak ; ez 
búcsút vesz véreitől, ez rakosgatja pod- 
gyás/át, ez gyermekeit csókolja, — szó
val mindannyian lázas tevékenységben 
vannak.

Végié megszólal a katonai zenekar 
jajgató keleti dalt fuva, mintha búcsút 
mondana s a menet elindult. -  Mind 
távolabb távolabb látszik a sereg eleje 
míg vége csak most bontakozik ki, inig 
ezeket is lassankint elnyeli a távol köde.

Sz. B. után

D - c h  L . —

Üzleti tudósítás.
Kajan, 1»».J jaauár 24-én.

B ú z a ......................................... y.25
Bab................................................ 8.40
Zab ......................................... 5.70
Á r p a ..........................................6.25
Rozs...............................................6.70
K f tle s ..........................................5.20
Rukoricza.....................................5.35
Az árak 100 kilogr. atán.

Felelős szerkesztő : Főm útikat ára:

Cserba Ferenc. Devlcli László.

V < á|eladái.
Különféle hangjegyek, u. 

ni operák, operettek, nyitá
nyok, könnyű és nehéz sa- 
londarabok, classikai müvek 
és tánc:darabok, valamint 
zongora- és hegedű-iskolák, 
nemkülönben gyakorlati da
rabok lel áron, — továbbá: 
imakönyvek, és más uj és 
ódon könyvek, irodai- és le
vél-papírok, Írószerek stb. 
tetemesen le sz á llíto tt  
úron kaphatók

S A L A M O N  S .
könyv-, raú- és

papir-kereskedésében B aján .

F E R E N C Z  J Ó Z S E F
A íiA  „Kis adagban hatásos, 

nem kellemetlen izü.“

Dr. Korányi tanár

„Kórodúmon a legked
veltebb hashajtó viz.“

Dr.Kézmárszky,,.

„Hatásosabb mint a 
többi budai vizek."

Dr. Gebhárdt tr.
Kéretik a forrás használásakor mindig az egyedül h e l y e s  elnevezést 

FERENCZ JÓZSKF-kcserüviz használni. Kapható a gyógyszertárban és füszer- 
kereskedé.'vn.

A szétküldést igazgatóság Budapesten, 
váczi-utcza IN. száui.



Hirdetések

Árverési hirdetmény!
A bajai kir. járásbiróság mint telek

könyvi hatóság részéről V o jn ilN  l l á l i u t ,  
budapesti lalcos vógrehujtatonak — Volly 
IzajoN. lmjai lakos végiéin j'ást szenvedd 
ellen 200 írt és járulékai iránt folytatott 
végrehajtási ügyében nevezett végrehajtást 
szenvedőnek a bajai 1415. számú tjkvbeu 
foglalt egyedüli nevén álló A. 1. alatti 
1533 hr. 1451 ö. i. számú o. é. 042 
li t. 82 krra becsült ház, — s hozzátartozó 
1 li. 33 □  ölnyi bellelek és kertre nézve 
a végrehajtási árverés ezennel elrendeltetik 
és annak a kebelbéli tkvi. iroda helyi 
ségében leendő megtartására határidőül, 
1 8 8 3 .  é v i  á p r i l  h ó  -1-ik n a p j á n a k  
i l e ln t a n i  3  ó r á j a  kitüzelik, mely al
kalommal jelzett ingatlan a kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Kikiáltási ár a fennebh kitett becsár. 
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát készpénzben, 
vagy óvadék képes papírban a kiküldött 
kezéhez léténui.

A kir. jbiróság mint telekkvi hatóság

Haján, 1882. é-i novemberhó 19 én.

R á c z ,
kir. járásliiró

A  L EG JO B B

szivarkapapir

iL E  H Q U BLO ÍII
I r ánéz i  a g y á r t m á n y ,  

r tm /.o ttó l óvatlk a t. közönség
, /'Csakúgy valódi c szivarkapapir

[ 1 ha minden lap LE IIOLNLOX 
j  i' jelet visel s borítéka alábbi véd* 

jegy s signaturával van ellátva, h

y

IE U  A fí /. ;y .  ̂ : E Ü NAflűfa,

Világpostn-s/étküldés.

Fi na w é — i «* a
••‘u Ilainburgliól, jiortoi
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a/ idült gyomor-, illetőleg emésztési 

báutalom és vérszegénység
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í (  Valódi hamisítatlan állapotban idegerüsitöül a vérbnjok és a lesoványodásuál orvo- 
“ siintg rendeltetik a nial .la-csoko á. é. kivá kóp. n a sápkór és vérszegénységnél.

A légióim i lil> malata rsoi.iiládo eiósttesre előnyős. — 20 év alatt 58 kitüntetésben 
részesítve, kés/itv H oíf János csász. kir. udv. szállító ur, a imiláta-készitraények 

leltül álója ó, készítője malátakivoiiftt. csokoládé gyárában.
kő*o*öiiőlevel Budapestiül.

Tekintetes ur ! Tény, hogy 5 évvei «*zel»tt meghülöttem magamat olyany* 
nyír. , hogy nemcsak orvosok, hanem mindazok, kik csak egyszer láttak, életemhez, 
semmi remény .- m koi< "< k. ki-nyielen voltain a Sz< pességet, zord éghajlata miatt, 
azonnal elhagyni, és az. enyhébb éghajlattal bíró Budapestre átköltözni. Mát akkor 
i', minthogy inas szerek nem használtak, menedéket kerestem a uialátnkivonat 
készé menyei,ben és rövid idő múlva könycbbülést éreztem. Azóta a készítményeket 
remlesen használom és állapotom aiMiyna javult, hogy reményem van e bajból ki- 
gyogwilni. — A midőn el nem muluszt.li.'. om ez alkulommal a malá»akcszitmé- 
nyeki't a kö/önségnek ajáiiiein. kötelezve érzem magamat Hiúságodnak köszönetéinél 
nyilváiiiiani és maradok kiváló tisztelettel 

Budapest. 1882 ináitzius 22.
W ozatka Ferenci. •§• 

P’örakiár: B a i á n Michitsch Istvánnál. ( «■ i v e n k á n Knefely F.
S z a b a d k á n  Stojkovits Döme özvegyénél. M o h á i  uii Schlesinger M. Zom-  
li o r h a n Gálié Emil gyogysz. K a I o c s á n Bohr B. I pótnál. 1* a k s o n Flórián jg[ 
Jánosuál. S z e g  z á i d o n Malin Adolfnál. T o I n á n Eiscnbart Gyulánál, vala- jgj 
mint az ország legtöbb gyógyszertárában.

j g i i á i í n l  , | í q | í ;  c a c g i l T i íi .im m * ii t«- m .ii» iu  k iv o n a t e m ^ /^ r g i  *o r í a i m i i a t i a t 'n i i g t i B n n t
e I is

k i l ó  illámöttel
Ilin. linóin, erős . . . . .  
Nini Io n . jól fizető, erős . . . .  
Ciliin, d'. /old, erős . . . .  
Ceylon^ kékeszöld, őrös.
Arany-Jáva. különös finom, gyengéd 
I’orloriro. kellemes, finom illata .

öngy-kavé, különös finom, zöld 
Java. nagyszemfi. e ős, kellemes . 
Vlenado, ímrna, egész finom .
Java la, nemes, brillians
Air. Oyttngy-Morén. valódi, tüzes
Arab, Mik in , valódi, nemes, tüzes

Különösen kedvelt, finom illata 
Staiiihul-kavé-keverék . . .
Tea kilónként Congo I!'.
C im ic Iio i ik  I I . ............................................
C-nlndi tea különös finom, 5 kiló

() F e lseg e
tttogns kor- r  í •, . ,>

a svéd király
niónya állal

3.50
1.40

Kimerítő árjegyzék gyarmatáruk, szeszek és 
különlegességekről ingyen és bénnentve.

EUlinger A B. Hamburg.

szabadalmazott dr. Lengiel Fr.-félc

Már magában a nedv. mely a nyírtából — ha törzsébe futunk — folyik, emberemlékezet óta 
int a legkitűnőbb szépifőszer ismeretes; de csodálatos hatást nyer azáltal, hu, vegyészeti úton, bal 
iámmá készíttetik.

Ha e balzsammal este ar. arezon, vagy más helyen a bőr megkenve lesz, úgy azt m ár más' 
a p r e g g e l  a l i g  é s z r e v e h e t ő  p i k k e l y e k  h a g y j á k  el ,  m i á l t a l  a hő  r v a k i t é  
e h ó r s ó g ü é s  g y e n g é d  l e s z .

K balzsam elsimítja az arezon támadt redőkot vagy forradásokat, s ifjúi szint ad neki, a bőr 
nek fehérséget, gyengédséget és iuloségct kölcsönöz, a legrövidebb idő alatt eltávolít szeplőket, májtól 

•kát any ajegyet, orrvei ességet és más tis/.tátlanságot a bőrön.
Egy korsó ára használati utasítással együtt 1 írt 0 kr.
Itaku'ir: Hudai esten Török József győgysz. király utcza. Zágrábban Mittlbueli Zsignin gyógysz 

Pozsonyban Pisztoly Ihnh-g gyógv-z. Mihály- .apu. Teinosvártt Tarczay István gyógy az. gyár iö-uteza. 
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I J i H Y  LAJOS
D é l i

B aján , sBódogct-tér, Ö c h e ib n e r -fé le  ház,
elvállal mindennemű

önálló munkák, röpirafok/ táblázatok, körlevelek,
B E L f f n * .  m a a tíM h  *  t& m s m ,

» á t ló ik .  a i r g h s M l w a z á s N b  es L ö f d e s r é a y r k
fflOT számlák, gyászjelentések,
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pontos cs ízléses elkészítését a lepjutányosabb árak mellett,

T o v á b b á

m  a  &  ¥  l i i ü i i
községi és ügyvédi nyomtatványoknak.

Nyomatott Náuay Lajos könyvnyomdájában Haján.


