
6-ik szám. Baja, 1883. febrnárhó 4 X-ik évfolyam.
E lőfizetési árak

Egész évro . . . 5 frt — kr.
Fél „ • • • 2 frt 50 kr. 
Negyed „ 1 f't 25 kr.
I miit oknak egy évre 3 frt — kr.

H irdetések
a legju lányosabban számittatnak. 

Megjelen in intim  vasárnap.

S zer k e sz tő ség
bova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők: 
H o c h u  N-n I d a  42. a r J  ni

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Náuiiy Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
v e g y e s  ta r t a lm a  h e t i la p

E g j o » s ■/. fi in fi r a 8 k r . Kéziratok iirm adatunk vissza.

É rpárosainkhoz.
Törvényhozásunk kiváló munkássága 

nagy mértékben foglalkozik a/, 
lérdésévcl.

Alig pár tized előtt a magyar ipar 
oly zsenge volt, hogy nevezni alig, számba 
venni meg épen nem lehetett, inig ma 
számos helyen megtartott kiállítások után 
a bizalom, a inunkakedv emelkedvén, ipa
runk u leggyorsabb fejlődésnek indult., s 
ma már a magas fokon álló külföldi ipar 
is méltányolja, figyelembe veszi.

Iparosaink tudják, hogy a lezajlott 
évek alatt az ország több helyén parti
kuláris ipar-kiállítások rendeztettek, tud
ják, hogy a múlt évben Trieszt városában 
nagyobb szabású ipar-kiállilás rendeztetett, 
hol a magyar ipar kiváló részét képezte 
a kiállításnak, mondhatjuk, hogy irigy 
szomszédjaink bizonyos aggodalmat is érez
tek miatta.

A z ipar folytonos fejlődésére két 
ségkivül nagy fontossággal bírnak a kiál
lítások. Az összehasonlítás próbája sok 
tehetséges iparos munkaki dvét emelte, s 
oly termék előállítására ösztönözte, mely
nek szélesebb körben piaczot is talált.

A  kiállítások nagy főni ossága volt 
lúgója a magyar törvényhozás azon leg
újabb határozatának, melylyol elrendelte, 
hogy 1885. évben, a világvárossá lett 
honunk fővárosában, Budapisieu egy ipar- 
ív iái litás rendeztessék.

Ezen czélra 400 ezer foriut hitelt 
szavazott meg.

A versenyző küllőid, mely iparter
mékeinek mindig tatáit Magyarországon 
biztos piaczot, elképzelhető, hogy nem 
jó szemmel nézi ezeu gyors ipari fejlő
désünket, s bizouy nem lehetne neki 
rósz néveu venni, ha a módjában levő 
minden eszközt arra használná fel, hogy 
a tervezett iparkiállitás ne sikerüljön.

Gondos kormányunk megadta a lehe
tőséget iparosainknak arra, hogy egy 
nagy szabású, országos kiállításon tün
tessék fel képességüket, mutassák meg

erejüket, tudassák réozben a polgársággal, 
hogy iparunk számos czikke kiállja a 
drága hasonfaju külföldi czikk a ver
senyt.

A kormány támogatása mellett )é- 
t< sitendö iparkiállitás azonban csak is 
úgy sikerülhet, ha országos mozgalom 
indul mi g iparosaink között arra, mi
szerint 1885. évben minél nagyobb szám
ban v.sznek reszt termékeikkel a kiállí
táson.

Baja város iparos osztálya eddig 
alig vett részt a partikuláris kiállításon, 
P'dig egy oly városnak, hol annyi kép
zett iparos van, már óletjeit kellett volna 
adui magáról, életjelt, mely tüntetőleg 
mutatná azt mi való, hogy Baja város 
iparos város.

Sokrészhen az egyesek iudolentiájú 
bán rej'ik ugyan ennek oka, de más
részt főoka az, hogy a különböző ipa
rosok egységes szervezelü testületet nem 
alakítottak.

nak
leges.

s, az egyesü

A fennálló ipareAgÉfílct nem fog
lalja magában a kü^W tző iparágakat, 
s ha tán többféle ij^LKüző tagjai van

ony csak kez.det-

Az erők ezen szét forgácsolása okozza, 
hogy Baja város iparosai nem mozogtak 
egy kiállításon sem oly mérvben, mint 
tenni kellett voka.

Az ipan^&ulat. legközelebbi gyűlé
sén már iifmnx ugyan meg mozgalom, a 
szegényebb iparosok segélj ezésére, ez azon
ban, habár üdvös intézkedés is, előre 
láthatólag ucm czélra vezető, mert nem 
csak arra kell törekedni, hogy s/egényebb 
sorsú iparosainknak nyújtsunk módot a 
kiállításon leendő megjelenésre, hanem 
oda kell hatni, hogy Baja város iparos 
osztálya uagy számban legyen ott kép
viselve

Segíts magadon, s az Isten is meg
segít, moudja a példaszó, a mód adva 
vau, feli kell azt használni, mert az

ipar országos fejlődése mellett iparosaink 
hány álló iparára új csapas nehezülhet.

Vannak a különböző ipart űző polgá
raink minden osztályában értelme* egyének, 
fogják fel a/ok a kor haladást intő sza
vát, sorakozzanak, tömörüljenek, állítsanak 
össze a különböző iparosok között bizott
ságot, buzdítsák őket a kiállításban való 
részvételre, mert hisz minden ipartermék
nek kell piaczot teremteni.

Ma igy tömörü'nek, ha vállvetve, 
egyesült erővel, egymást lelkesítve tőre 
kednek a czél felé, a siker el nem ma
radhat, s ezen siker az ö jobblétük s vá
rosunk hírneve.

A magyar bortermelők 
országos szövetkezete 

isi i k é ii I f  u fi in ű  1. ü <1 n i ?
Ir ta : Gróf Keglevich h í r  (ín

(Folyt ös vége.)

A v i d é k i  s z ii r e L c 1 ő e g y l e t e k  
feladata lesz a szükséges közvetítő kap
csot képezni a kis termelő és az orszá
gos szövetkezet közt. Ugyanazon érvek 
és eszmék szótanait azoknak létesítése 
mellett, melyek az. országos szövetkezet
nek létesítése mellett harczoltak: első 
sorban az, hogy közös kezelés mellett 
jobb bort leheteud előállítani, mint ha 
a kisbirtokosok azt külön készítik; 2-szor 
az, hogy az országos szövetkezet utján 
bármikor értékesíthetik állandóan és ma
gasabb áron is boraikat, mig ellenben 
az egyes termelő azokat gyakran csak 
nagyon olcsón, vagy épen nem képes 
eladni. 3-szor, hogy a boiok kezelése és 
értékesítése által elért haszon nem megy 
át más kezekbe, mint történik az akkor, 
ha a termelő borát a kereskedőnek adja 
át, hanem az a szövetkezeti üzletrészekre 
felosztatván, ismét csak a tagok erszé
nyébe foly.

A szüretelő egyletek működésénél 
az. eljárást a következőképen kellene 
szervezni:

Az egy és ugyanazon borvidéken 
fekvő szőlőknek bizonyos számú tulaj
donosai összeállanak és szövetkezetté ala
kulnak, azon elhatározás alapján, hogy 
cgyüttc.en szüretelvén, közösen késziten- 
dik boraikat és azokat az országos szö
vetkezetnek eladják, évről-évie kölcsönös 
megegyezés utján megállapítandó áron, 
az egylet belép az országos szövetkezet
be és mint annak tagja, annyi üzletrészt 
jegyez, a hány hold szőlőt bírnak össze
sen az egyleti tagok ; az országos szövet
kezet saját költségen felállít a vidéki 
egylet tagjai központján erjesztő helyi
ségeket , pinezét , s tb ., szüretkor ki
küldi szakközegét, a ki a szüretelést és 
erjesztést kezeli; a vidéki egylet tagjai 
közmegegyezéssel tarifát állapítanak meg, 
mely az egyes beiratkozott szőlőkben 
szüretelendő terménynek értékét, fekvés 
és fajok szerint mázsaszámra tartalmazza ; 
ezen tarifa szerint, melyen csak az évi 
termés sűrűségi foka változtathat, átvé
tetik az egyes tagnak a termése és neki 
az egylet által készpénzben kifizettetik, 
minőség és szeszfok szerint és megvéte
tik a közösen megállapított áron és kéz- 
pénzfizetés mellett, az országos szövet
kezet á lta l; a vidéki egylet azután azon 
pénznyereséget, mely a szőlőknek beszer
zései és a bornak eladási ára közti kü
lönbözeiben rejlik, nyomban felosztja tag
jai közt a beadott termény értékének 
arányában.

Azon összegből, melyet az egylet 
boraiért kap, levonandó lesz 1-ször az 
első évben azon összeg, melyet az egy
let az általa jegyzett üzletrészekre be
fizetni köteles; minden következő évben 
pedig 2-szor az országos szövetkezet á l
tal épületek és készülékekbe fektetett tő
kéjének pl. 10 százaléka; úgy hogy 10 
év lefolyta után pincze és felszerelés az 
egylet tulajadouát képezendik.

A „Talány" megfejtése*.
Megmondom én a/.t Teneked:

Az a város: szép Haja.
Hajdan ! — mondják — a színészet 

Híres eldorádója.

Igaz hogy vau egylet-egvlrt 
He csak névleg létezik;

11a kérdezed müveiket:
Néznek! mit kérdez ez itt?!

Minden varos munkál buzgón 
Haladása eszközén, 

lm Szabadka sőt még Zombor 
Itt is rég megelőző!

Kr. a v áros akarna tán 
l'tolsó helyt maradni?

Kezdet még az csak a munkán : 
Termünk hogy van nagy úri I

Közönség i* kell ám abba
Nem pedig csak számos szék, 

Hogy a színész valahára 
Jó kedvvel is játszhatnék.

A farsang is végét adja
Nincs több inár csak bárom nap, 

A Gábor is búsan húzza 
Vége bál s lakozásnak.

böjtre tehát a színházba 
Jegyet könnyen ki-ki kap 

Hiszem Baja tla, lánya
Publikumnak mind fölcsap.

Bár c bitben ne csalódnám!
Mint sok másban annyiszor: 

S telve lenne fönt a .Bárány” 
Káténként hét órakor

* A .Talány" a .Bajai Közlöny* múlt csütör
töki szumábuu olvasható.

Szinpártolva egyesüljünk 
.Segítünk még a bajon;

Ősi hírünk s dicsőségünk 
Oly hamar no hervadjon 1“

Falusi.

A beteg.
Elhagy t<in itt fekszem,
E  kemény kár ágyon,
S az órát tekintem . .
Mikor jön halálom ?

Farsang van, azt mondják . . . 
Hallom, hogy oda kint 
Járják a bolondját,
Mig gyötör itl a Ilin.

Nincsen, a ki ápol;
Ki tudja, hol mulat 1 . .
Nincs, a ki rám gondol, 
így kinoz egy tudat.

Jön-e még egy tavasz ?
Vagy a tél reáin var ?
Oda künn, hogy havaz!
S éltem sir szélén jár.

A természet akar 
Szemfödöt készilni;
A lepel oly hamar 
Készül rám teritni.

Az órát számlálom,
A mely még hatra van . . . 
Átkozom I . . nem! . . . áldom I 
Éljen ö boldogan.

rá lm ay.

A csillagjós.
Történeti beszély. Irta: Mül l or  Vé n á n  ez.

Fordította: K r ámer  Rezső.
(Folytatás)

IV.
A következő nap éjféli órájában a 

fejedelmet egy, közvetlen a háztető alatt 
levő szobába vezette a csdngjós, mely szoba 
közepén kúppá domborult, mely alatt egy 
emelvényen asztal állott, mihez több lépcső 
vezetett. Az egész szőnyeggel volt borítva.

Ünnepies csend A fejedelem figyelmesen 
tekintett egy előtte levő pergamenre, melyre 
kerek alak volt sárga sziuie festve. Szegély- 
zet között voltak az égi jegyek. Közepén, a 
többi alaknál nagyobb oroszlán volt.

„Ez tehát jelfejtése elsősz.Ulöttem sor
sának", törő meg a csendet végre Miksa- 
Emanuul. „Látom bár a jeleket, de nem 
vagyok képes azokat megfejteni.1'

A csillagérteim,-zö mozdulatlanul ült, 
mintha csak szelleme a csillagok honába 
vándorolt volua, és csupán teste maradt e 
földön súlyteherként.

„Add értelmét", iuté a fejedelem, „mit 
ér nekem különben e jegy."

A tudományos múmiába lassanként élet 
jött. A csillagász halkan emelkedett fel, szá
raz karját kinyujtá s a kúpnak réz fedelét 
feje felé tolta el. — Az ég megszámlálhat- 
lan gyertyáival ragyogott most le az asztalra. 
A hideg légáramlat megborzongatá a fejedel
met. Miksa-Emanuel tehát jobban behúzódott 
köpenyébe, s várta a mit hallani fog. A 
csillagjós cgyeucscn állva maradt, mialatt a 
légáramlat ősz szukálával játszott, kezébe 
vette a pergament, s ünnepies hangon kezdá:

„Ausztria fenséges herczege oroszlán 
jegyben született. Nem sejtett uralom, nagy
ság és hatalom akarják ezt jelenteni, — 
de az oroszlán rossz végzet, ellenséges ha
talmaktól lesz megpillantva s minden oldal
ról akadályokkal környezve. Sok ellenség, 
s mi annál is rosszabb, allattomos, hatalmas 
ellenségek fenyegetik az ez órában születet
tet, s elébe állanak szerencse útján."

„Le fog tűnni szerencsecsillaga ?" kérdé 
gyorsan a fejedelem.

„Kérném, fenséges úr, ne zavarna meg," 
viszonzá feddöleg a csillagjós.

„Nézze a rák-jelben a Saturnust, itt 
a hold udvarában. Magyarázata ez: A szü
lött sokszor lesz betegségekkel sújtva, és 
anyja, születése által nehéz betegségbe esik, 
vagy talán a fiú megöli anyját . . . .“

„Megállj 1 veszedelmet károgó holló !“ 
kiáltott ijedten a fejedelem.

„Én csak a csillagok beszédét hirdetem," 
inondá a csillagjós ünnepélyesen, s tekintete 
erősen tapadt az égboltozathoz. Látnokhoz 
hasonlított. Mozdulatlanul állt ott, csak szeme 
csillogót. Hosszú szünet után lassan folytató: 
„Gyenge ahoz, dicső úr, hogy a sors szavát 
elviselje ? Vagy gyanakvólag művészetem iránt 
kételynek ad helyet lelkében ? . . . .Tói van, 
hallgatok . . . megsemmisítem a pergament.“ 

A csillagjós hidegvérüleg a jelfejtést 
eltépni készült.

„Hagyd abba !“ monda hirtelen a ki
rály „s utazz el, mert igazat beszélsz!"

„íls melyik jelből akarja Fenséged is
merni, hogy ajkaim által igazat hirdetnek 
a csillagok ?" kérdé a csillagjós rendithetlen 
nyugalommal.



Magától értetődik, hogy a vidé!:i 
egyletnek is jogában állaud a borokat 
kezelés czóljából átadni az országos szö
vetkezetnek, az általa jegyzett üzletrészek 
arányában, mely ez cselben magasabb 
értékesítés nyeresége tisztán csak az ö 
tagjait illeti, a kezelési költség, és eset
leg az eladási jutalék leszámításával.

Az előbLeui esetben, ha t i. az 
egy let borait eladja az országos szövet
kezetnek, akkor az egyleti tag 1 szőr 
pénzt kap a szőlfígyümölcseért, a mely 
értékének megállapításában maga is részt 
vett; 2-od sorban részesül azon nyere
ségben. melyet az egylet a borkészítés 
által elért, 3-ad sorban részesül az or
szágos szövetkezet által repatriálandó osz
talékban, jegyzett üzletrészeinek, vagyis 
beadott terményének alánjában.

Sokan azt hiszik, hogy egyszerűbb, 
czélszertibb is lenne, ha a vidéki egyle
tek nem szőlőt, hanem bort szednének 
tagjaiktól, ha azok tagjai csak úgy ké
szítenék boraikat mint eddig, és azokat 
adnák át az egylet, illetve az országos 
szövetkezetnek, iílu ezen felfogást helyes
nek tartottam.

Egyszerűbb lenne az bizonyos, de 
az eddigi visszás állapotokon akkor se- 
hogysem lehetne változtatni. Mi is fő 
oka annak, hogy boraink értékesítése oly 
kedvezőtlen, és oly bizonytalan?

1- ször az, hogy boraiuk jellege 
majdnem minden évben változik, mert 
szőlőink legnagyobb része számtalan és 
pedig nagyrészt rossz fajokkal van ki
ültetve.

2- szor, mert boraink nagyobbrészt 
nincsenek tökéletesen erjeszve, ennélfogva 
még hónapokig, némelyek évekig a leg
kisebb rázkodtatás vagy hőmérség változ
tatás következtében újra eijedésbe mennek 
át és azért nem szállíthatók, tehát nem 
is vihetők ki.

Ezen két hiba fennállna akkor is, 
ha a vidéki egyletek bort vennének át 
tagjaiktól, mert az elkövetett bűnöket 
nem lehet többé végképen jóvátenni, a 
helyes erjesztést még talán lehetne be
hozni, de a fajjellegü borok nagyobb 
mennyiségben! előállítását állandósítani se- 
hogysero ; ez csak akkor lehetend, ha a 
szüretkor átvett szállóból csak azon faj
beli és minőségileg is megfelelő részt 
használjuk az exportálandó borok készí
tésére, melyek annak jellegét, színét és 
szeszfokát javítják, azokat pedig, melyek 
ezekre ártalmas befolyással lehelnének 
külön szűrve a helyi fogyasztásnak szánt 
bornak használjuk fel.

Az pedig illusió lenne az egyes 
szőllőbirtokosoktói elvárni, hogy a rosz- 
szabb fajú és az éretlen vagy rodhadt

„llát nem mondod*1 viszonzáa fejedelem, 
„az anya, születése által nehéz betegségbe 
esik, vagy talán a fiú megöli anyját V“

„így szólnak a csillagok, legkegyel
mesebb úr és fejedelem.“

„Az anya gyermekágyban halt meg", 
szólt szomorúan s tompa hangon a fejedelem. 
„A gyermek élete megölte az auyáét . . . .  
Utazz el."

„Lássa a Marst az oroszlán jegyében 
a nap udvarában. A csillagok igazmondása 
ekép hangzik: A hetedik évben, negyedik 
hónapban, kilenczedik napon születése után, 
az első és második óra között éjjel, lesz a 
szülött sorsának órája. Ez órában lép a 
halálangyal fehér ágyához. Kardja hegyén a 
fekete csep rezeg, mintha rá akarna hullni 
s életét megsemmisíteni. Le fog-e e csep 
esni? . . . En nem tudom. Homályos itt a 
sors beszéde."

Ünuepies csend lön. A csillagjós szemei 
ábrándosán merültek a feje feletti csillogó 
világokba. í gy tetszett, mintha n spharák 
harmóniáját figyelte volna meg, világítottak 
szemcsillagai. Végre kezdé ismét:

„Szedje össze mu ó bátorságát, kegyel
mes úr I A nap nem ment alá, habár setét 
fcHírcsoportok borítják is. Elsöszülötte setét 
órája ismét világos lehet. Mert igy magya
rázom én a csillagok jósszavát : Un Ausztria 
herczege a végzetes éjszakának azon idejé
ben lélegzik még, a mikor a kalapács a 
második óra első ütéséhez emelkedik, akkor 
szereucsecsillaga győzelmesen hatol át a siirü 
fehókön. Lássa a Jupitert iit, a nap udva
rában ragyogni, menten minden akadálytól. 
Ha kikerüli sorsa óráját vlsőözüliittc, n m

terményét külön villaszsza, tudván, hogy 
azért keveset vagy semmit sem kap.

Az elmondottak alapján merem ál
lítani, hogy azon szőllóbiriokos, ki cgy- 
átaljáu pártolja az eszmét, helyesen cse
lekszik, ha egész szóllöbiriokával belép 
az országos szövetkezetbe es aniiy i üzlet
részt ir alá, a hány hold szellője van ; 
akár értékes, akár silány borok tulajdo
nosairól áll ez ; a magasabb árt, mely 
eddig fizettetett az elsőknek, biztosan fog 
a szövetkezet utján is eléivtui, sót jobb 
eredménynyel, mert a ki eddig kereske
dőnek adta el borát, ezentúl annyival 
magasabb árt fog kaphatni, a mennyivel 
a szövetkezet által követelendő nyereség 
vagy jutalék csekélyebb azon haszonnál: 
melyet a kereskedő magának viudicál, 
a ki pedig a fogyasztónak közvetlenül 
adta el, az jövőro annyival többet fog 
nyerni borán, a mennyivel olcsóbb a 
szövetkezet pincze regic-jc a magányos
nak kezelési költségénél.

Állatid ez azokra nézve, a kik bo
raikat a szövetkezet utján értékesítik, a 
kik pedig erre nem hajlandók, bármi 
oknál fogva, azok az üzletrészeikre be
fizetett pénzeik után biztos és hő kama
toztatásra számíthatnak, minthogy a sző 
vetkezeti szervezet ái'al a veszély minden 
eshetősége ki lesz zárva, a borok ért éke- 
sitésénéli nyereség elérése pedig a jelen
legi conjuucturák közt kétségbe sem von
ható.

Tehát, tisztelt szőllő birtokos társaim : 
a hány hold, annyi üzle rész.

Ha akarjuk a dolgot, létesítsük is-, 
a kellő eszközök megragadása által ; 
szándékosan nem apellálok itt áldozat- 
készségre, mert azt nem nevezhetem áldo
zatnak, ha a szóllőbirtokos jogot szerez 
üzletrész aláírás által, boraink észszerűbb 
kezeltetésére és osztalék báni részesülésére ; 
legfeljebb az alapítóknak áldozatkészsé
géről lehetne itt hálásan megemlékeznem 
és a jövőre nézve is arra ösztönözni 
azokát, a kiknek anyagi viszonyaik meg
engedik, hogy ezen utón hozzájáruljanak 
a szövetkezet tartalékalapjának képződé
séhez.

(,)ui vént la fin, vént les raoyens; 
hogy a szövetkezet alakulhasson és crcd- 
ménynyel működhessék, ahoz nem elég 
a 60 fényes névvel diszlő aláírási iv, 
hanem kell még neki egy kis pénz és 
mennél több bor, t. i. ama 60 szőllo- 
bitfokosnak terménye, vagy ha úgy tetszik, 
ama értéknek megfelelő pénz, melylyel 
a szövetkezet majd vásárolhat borokat.

Remélyom. hogy sikerült nekem e 
sorokban a fennállott bizalmatlanságot 
megszüntetni, a kételyeket eloszlatni. Tu
dom, hogy ezen nézeteim sem absolut

mérvadók az alakulandó szövetkezetre 
nézve, mely azokat el -  vagy el nem 
fogadhatja; azért talán nem szerényte
lenség vagy elbizakodottság, ha azt, hiszem, 
hogy azok, a kik javaslatomat elfogadták, 
magukévá fogják tenni azon észjárást is, 
mely amannak kivitelét megállapítja, az 
elfogadott elvek alapján.

y y  iháii os számadás.
Midiül azon nemes és áldozatkész párt

fogásért, melylyel a nagyérdemű közönség a 
. nuló ifjúság jótékony ezélú hangversenyét, 
tánczvigalmát és sor.-.olását fényes eredményre 
segité, legmélyebb köszönetét mondanék ; ki
váló hálával tartozom azon kegyes és nemes 
szivfl hölgyeknek, kik közreműködésükkel a 
hangverseny zenei részének sikerét, biztosítot
ták : Fejes Ilka, Odahasicli Karolin, Pauko- 
vich Georgina és Zirner Adél kisasszo
nyoknak.

Hálás szívvel köszöni a tanuló ifjúság 
Fölkér Gusztáv tanár urnák azon önfeláldo
zó buzgóságát, melylyel a hangverseny összes 
zene és énekrészeinek betanítását és begya
korlását végező.

Azon mélyen tisztelt hölgyek és urak, 
kik a sorsoláshoz tárgyakkal járultak, fo
gadják hasonlóképen igaz köszönet iinket. 

összes bevétel 747 Irt 42 kr.
Kiadás I lő fit 7 kr.
Marad 6:52 Irt 35 kr, és

I db 10 frankos arany, mely összeg n bajai 
takarékpénztárban helyeztetik el tőkésítés 
végett.

A föösszighez következő l'e.lülfizetések 
járultak : id Latinovits János kir. tan. úr 
Íj méltósága 40 fr t, dr. Jvdnovics Pál 9 frt, 
idb. Milller János 1 f r t , Drescher Ede 2 f t  
Lalinovies Vincéé 1 f r t , Drescher Rezső 3 
fr t, Törökné 1 fr t, Oaal Péter 1 darab 10 
frankos arany, Horváth 1 fr t, Petényi 1 ft, 
Dr. Nikolsburger 2 frt, Michits 3 fr t, Mi- 
lassevics 2 fr t, Deutsch Má'yás 1 fr t , Szut- 
rely Lipót 0 fr t, Ttiry Lajos 00 kr, Neu- 
virth Károly 1 fr t, Reich Igndtz 2 fr t, Hő
se hán P. 80 kr, N . N. 1 fr t, Zirner 2 frt, 
Hertfeld Samu 2 fr t, a fogymnasiumi tanuló 
ifjúság 12 fr t  70 kr. Összesen 90 fr t  0 kr 
és 1 db 10 frankos arany.

Végül köszönettel kell felemlítenünk 
Liebl András vendéglős ur nevét is. ki a jó
tékony czél iránt való tekintetből a „Bá
rány" termeit 5 frt csekély összegért en
gedte át.

Dr. Platz liouifácz, 
az ifjúsági segélyzó-egvlet felügyelője.

Alább következik a nyerő-szamok soro
zata : A zárjelben lévő számok n nyeremény 
tárgyak sorrendjét jelelik : 31 1 102) 40 (33) 
50 (42) 82 (10i>) 102 (22) 103 (24) 111 
(105) 121 (23) 125 (50) 129 (89) 135 (77) 
178 (107) 201 (95) 202 (2) 311 (30) 316 
(86) 319 (1) 330 (84) 331 (11) 341 (73)
345 (20) 381 (39) 415 (75) 416 (76) 429
(6) 433 (27) 450 (57) 457 (65) 487 (37) 
529 (110) 540 (36) 568 (90) 572 (31) 589
(58) 592 (67) 627 (66) 629 (72) 688 (16)
•89 (21) 724 (64) 725 (66) 738 (97) 752
(41) 801 (92) 802 (88) 803 (91) 812 (79)

lesz király fényben és hatalomban hozzá 
hasonló, felül fog emelkedni származásán, 
mint a nap valamennyi bolygón. Es akkor 
. . . akkor atyja is nagy király lesz . . .“

Még egy benső, sóvár tekintetet vetett 
a csillagjós felfelé, mielőtt a fedőt ismét 
a kúp nyílására tolta volna, s azután némán 
szemlélte a fejedelmet, ki gondolataiba me* 
rülve volt.

„Adósod vagyok, tudós ember," szakitá 
meg végre Miksa-Emunuel az ünuepies csen
det. „Habár közbe-közbe késedelmes fizető 
is, miként hollandi hitelezőim panaszkodnak", 
mondá nevetve, „de neked nem csupán szóval 
köszönök" s erszényéből tekintélyes rakás 
aranyakat rázott ki a csillagjós asztalára. 
Ez félénken tekintett a pénzre, s halogatva 
mondá:

„Ne liagvja e csilogó aranyakat békés 
házamban, kegyelmes úr és fejedelem. Van 
nekem annyi, a menyire szükségein van, 
inéit keveset igényiek. A fölösleg gondot 
adna nekem."

„Akkor ajándékozd a nélkülözőknek," 
veié ellen Miksa-Emanucl. „Senkinek setu 
szabad azt mondania, hogy Bajorország vá
lasztó fejedelme szolgálatot mogtízetlen foga
dott el."

„A hir nem lilában nevezi e fejedelmet 
nagylelkű hadi hősnek," viszonzá a csillagjós, 
— „de a milyen nagynak kivan a világban 
tekintetni, ne vesse meg egy jelentéktelen 
ember igénytelen tanácsát."

„Mondd el, a mit üdvösnek tartasz."
„Jelek alattomos ellenségeket jelentenek 

. . . ellenségeket, kik az álnoksággal testvé
rt k s n bűntettől nem irtóznak. Hu nem

csal engem minden, emberi gonoszság fogja 
elsöszülötte ellen kezét emelni."

„Gy ilkosság, gondolod öreg ? Elsösziilöt- 
temet gyilkosság fenyegeti," kiáltá a fejede
lem iszonyú hangon. „És ki lenne ily bor
zasztóra képes ? Öreg ember, gondold meg, 
mit beszél nyelved, nehogy ősz fejed lakoljon 
meg érte."

A fejedelem tekintete fenyegetőig esett 
a csillagjósra. Ennek areza kövült maradt. 
Szemei nyugodtan találkoztak a fejedelem 
villogó tekintetével.

„Gyilkosság ! — ön mondta ki az igaz 
szót, fenséges úr," mondá lassan és nyoma- 
tékkal.

„És miért gyilkosság ? . . .  Ki akarna 
a félvilág örökösén gyilkos erőszakot elkö
vetni ? . . . Halgass Grog, s mesédet más 
fülnek el ne beszéld. Úgy látom, már is 
tovább hallgattalak, mintsem méltóságom 
megengedné."

A nála sajátos méltósággal emelkedők 
fel a fejedelem, s ;.z ajtó felé lépdelt. A 
csillagjós utána nézett, s amint még egyszer 
megfordult a magas vendég, meghatotta azon 
fájdalmas kifejezés, melyet az öreg ember
nek eddig oly merev areza öltött.

„A fél világ örököse !“ mondá fájdalmas, 
elérzék* nyúlt hangon a csillagász. Ez örökség 
nagyon nagy ahoz, hogy birtokbavétele súr
lódás nélkül eszközölhető lenne. Kivonja el
sőszülötte ifjú életét az álnokság ellen meg
védeni ! -  All, küldje ót fővárosába vissza ; 
mondjon le ucvébcna spanyol trónról: tanítsa 
rá, hogy a bajoroknak nemcsak névleg, hanem 
jóveiulőlen valósággal is atyja legyen . .

815 (96) 844 (43) 8/54 (49) 876 (4) 87h 
(55) 912 (57) 926 (84) 933 (52) 972 (56) 
983 (53) 1008 (32) 104U (108) 1104 (48) 
1126 (51) 1128 (78) 1131 (18) 1151 (13J
1205 (70) 1229 (109) 1265(103) 1266(101) 
1268 (29) 1281 (12) 1324 (11) 1369 (38)
1391 (62) 1392 (54) 1409 (93) 1410 (99)
1477 (59) 1533 (14) 1550 (35) 1561 (46)
1582 (63) 1601 (44) 1604 (71) 1606 (5)
1633 (01) 1641 (25) 1042 (26) 1662 (3)
1667 (8) 1670 (34) 1647 (47) 1691 (94) 
1701 (19) 1702 (82) 1711 (68) 1738 (28)
1766 (83) 1783 (104) 1805 (soj 1821 (87) 
1830 (45) 1834 (98) 1855 (10) IK57 (11)
1907 (45) 1960 (81) 1969 (69) I9?0 (106) 
1972 (40) A nyeremény-tárgyak átvehetők 
dr. Platz Bouifúcz tanár urnái naponkint dél 

után 1 - 2  óráig.

Színészét.
Thalia termei még mindig a saisou 

mortc stádiumában vannak. No, talán Cár- 
neval herczeg elvonulása után majd töme
gesebb pártolást remélhetünk !

E hét folyamán ismét egy újdonságot 
láttunk. .Szombaton, január 27. Jónás Emil 
„ J a v o t t e “-ja került szilire eléggé élve
zetes előadásban. Első sorban a karmestert 
illeti az elismerés, ki procise tanította be 
az operettet. Zenei tekintetben sikerti't mű. 
sok fülbemászó részletet tartulmuz, és meg 
élvezetesebbé tevék ezt Paliménak (Javotte) 
és Ferenczinéuek (Edward herczeg) összevágó 
duettói. — Jól sikerült a septett is, melyben 
Szabóm* (Isabella) és Polgárnő (Paiuella) 
ügyeseu segédkeztek a kis .Hívotténak. — 
Kövy és Polgár ügyes tolvajok voltak. Álta
lában az egész elöadasou meglátszott, hogy 
kellő gonddal tanulták be a szereplők uz 
operettet.

Vasárnap, jan. 28 áti délután 5 órakor 
népelöadást rendezett az igazgató, felényire 
leszá litott helyárakkal. „A falu rossza" ada
tott, még pedig minden tekint o ben sikerrel. 
Az első zsúfolt ház ez idényben. — Kár, 
hogy előbb nem kezdte el e praxist az igaz
gató ! Legalább igy némikép lendítheti vo'ua 
baján Baján.

Kedden, jau. 30. ismételtetett „Javoit«-“.
Csütörtökön, február 1-én Seribeiiek 

hatásos drámája „Lccouvreur Adrienné" ke
rült szilire. — Ez este kizárólag Völgyi 
Györgyéé ragadta el a babérokat. Minden 
izében mélyen átérzett játéka majdnem tnin- 
deu jelenése utáu viharos tapsra iiubtá a 
csekélyszámu közönséget, és többszörösen 
kellett a lámpák elé jönnie. -  Meghatóau 
adá haldoklási jelenését, melyről lehetetlen 
dicséröleg nem emlékeznünk. A többi sze
replők is megálltak helyüket.

„Kár, hogy nem lettél canczellárom !*‘ 
mondá a fejedelem kegyesen mosolyogva. 
„Te fejedelemségemet nemsokára bérlett bir
tokká alacsony itod. Az ördögbe! nagyravágyás 
valósággal nem gyengéd.

Büszkén egyenesedett erre a csillagjós 
magas alakja. Az e mb e r  areza nyilatkozott 
amint hévvei beszélni kezdett:

„És nem dicsőbb kicsiny, de hű népnek 
k e d v e l t  uralkodója lenni V . . . Hát oly 
balgaság egy fejedelemtől kis országa áldását 
lején viselni, a helyett, hogy koronát koronán 
hordozna, országot ország melle sorozna, és 
végül a sok nép áltál gyászolatlau /állna 
a sírba! A f e j e d e l m i  h á z  f é n y  e, 
n e m m i n d i g  az  a l a t t v a l ó k  s z e • 
r e n c sé j e.“

„Aként beszélsz, mint ki nem bíborban 
született" vető ellen nyájassággal a fejedelem. 
„Nézz csillagaid után, ne feddj fejedelmeket, 
lm koronák után tekintenek. Emeld fel vizsga
szemeidet ama ismeretlen világokhoz, hogy 
örökös pályájukat háborít lan összhangban 
végzik-e be. De mi, más föld gyermekei, nem 
vágyódunk ily dicsőséges után, megelégszünk 
e föld részeivel is."

Miksa-Emanucl távozáshoz fordult ; a 
csillag jós némán világított u lépcsőn alá. 
Már a kaput is kinyitotta volt, midőn még- 
egyszer ismétli*:

„Legnemesebb fejedelem I ne hallgasson 
a nagyravágyók és álbarútok szavára."

„Légy nyugodt, a bajor oroszlánnak 
hatalmas karmai vannak."

(Folyt, köv.)
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Ferencz világhírű művészünk megengedte, 
hogy a „M a g y a r ok Is  t e n e“ zenemü
vet cziinbalonua átírhassa és kii.dhftssu. Az 
átírás már befejezve is van s városunk jeles 
liu személyesen fogja azt az ősz zongora 
királynak bemutatni.

k« A bajai vörös kereszt-egylet 
táuczvigulmn tegnap este tartatott meg, mely 
fényesen sikerült úgy kedélyesség, mint anyagi 
tekintetben. Nagy és díszes közönség gyűlt 
egybe, fesztelen jó kedvvel töltendő el az 
éjjelt. A hölgyek igen díszes öltözéke emelte 
a mulatság fényét. A bál részleteiről, úgy a 
tomboláról jövő számban fogunk megemlé
kezni.

HK A bajai g y in iia s it im i ifjú sá g
hangversenye január hó Ül én kiváló siker
rel tartatott meg. A termet oly nagy kö
zönség tölté meg, hogy úgyszólva több el 
sem térhetett. A szereplő hölgyek közül 
különösen kiemeljük Paukovits Georgine k. 
a. gyönyörű czimbalom játékát, és Zirner 
Adél k. a. hatásos énekét, a többi szereplő 
kisasszonyok szintén szép sikert arattak. A 
gyiunasiumi ifjúság énekkara valósággal el
ragadta a közönséget, lelkes lapsolással ju
talmazta a kar apraját nagyjai, s leginkább 
a karmestert: ft. Fölkér Gusztáv gymasi- 
umi tanár urat, az ifjúság kcdveuczét, ki 
hónapokon keresztül roppant fáradtsággal, 
kiváló tehetségéhez méltóan tanította be a 
szereplőket, zajosan tapsolta, éljenezte. A 
hangverseny után is oly nagy közönség volt 
együtt a lánczmulatságon, hogy a nagyterem 
minden zuga lelve volt, fényesen tanúsítván 
azt, hogy anyagilag is igen szépen sikerült.

* llym eu. E hó f> én lesz Dr. Békefy 
Gyula köz és váltó ügyvéd ínnak esküvője, 
Bíró Antal kir. trszéki eloAk úrnak kiváló 
műveltségű bájos leányával Gizella kisasz- 
szonynyal. Tanúként szerepelnek Lénárd Máté 
Yolt főispán és Piukovits János kir. alügyész 
urak. Állandó boldogságot kívánunk a iialal 
párnak.

f  Bernhard Felicián , n bukaresti 
romai kotholikus magyar hit-község plé
bánosa f. hó 19-én élete 09-ik évében elhunyt. 
A ,.Bukaresti Híradó" a következő sorokat 
szenteli emlékének. „Nagy csapás érte a 
bukaresti magyar kathoLkusokat e nemeslelkü 
lelkész elhunyta által. Páter Felicián nem 
csak jó lelkipásztor, de nemesen érző jó 
magyar hazafi is volt. Ilarminczhároin éven 
át hirdette Páter Fclician: „ i má d d  az 
I s t e n t  é s s z e r e s d m i n d e n e k  fö
l ö t t  a h a z á t . "  Fájdalmunk kétszeres e 
becsületes férfiú kimúlta fölött: fájlaljuk, 
hogy elvesztettük öt, és rendkívül fáj az a 
sejtelem, hogy helyébe nem kap a bukeresti 
katholikus magyarság magyar p'ébánost." 
A boldogult plébános értesülésünk szerint 
b a j a i  születésű volt.

»ss Rendőri hírek. Olay Lajos ügy
véd borait hűtlen cselédjei meglopták, majd 
az értékes borokat, hogy a gazda a hiányt 
észre ne vegye, vízzel pótolták. A kár 270 
írtra rúg. A lopást beismertek hűtlen cselé
dei. Hasonlóan gazdálkodott Zirner Samu 
ékszerésznek cselédje is, ki számos ingósá 
got lopott cl, s azokat elárusitás végett egy 
ismerősének adta át. Véletlenül egy kisebb 
szállítmányon rojtvesztett az orgazda, s mi
dőn a kapitányság házát kikutatta, az ello
pott holmik megkerültek.

)( Színházi hírek. Kedden délután í* 
órakor folényire leszállított helyárakkal nép- 
előadás lesz. Színre kerül a „Huszárcsiny-, 
Yahot Sándor elhunyt koszorús írónk jeles 
népszínműve. — Ugyancsak kedden este 9 
órakor a „Bárány" dísztermében színházi 
álarezos tánczvigalom rendeztetik. — Szcrdáu 
pedig, Völgyi Gyula rendezői jutalomjátéka 
lesz, mely alkalommal „A nihilisták Orosz
országban" czimii színmű kerül színre. — 
Úgy az igazgatót, mint a jutalmazandót 
ajánljuk közönségünk szives pártfogásába.

t  A folyó évi január 18-tól 24-ig hol ’>cn 
e l h a l t a k  j e g y x é ke, uév, családi-ál lapot áó is, 
foglalkozás, kor, vallás, halálok, (kóruem) n jrint, 
városrész- és utczáuként f e l t ünt e t ve :  Kolin í-'.liász 
gahnahajtónak és sz. Politzer Teréziának [Mária n. 
gy. ISI é. hébor vall. mh. torokgyíkhan, .lózselv. 
újvilág-u.; Tóbiás Mihály napszámosnak é* sz. Benedek 
Annának Uyörgy n gy. :i é. r k. mh. vizkórban, 
katonar. temető-u.; Stanozel Nándor 'z.ipész.nek és 
sz. Jnngholez Máriának Nándor n. r . 1 7, é. r. k. 
mh. vóihenyhan homokv. uarti-u.; l.ulmntovity János 
kocsisnak és sz. Hágják Mariának Lajos n. gy. I li 
r. k. mh. ránggörcsökbcu, homokv. kakas-n. ; Kata 
Miksa, özv. molnár 42 é. r. k. mh. tüdővész.ben .ló
zselv. Flórián-u.; Kogl József napszámosnak és sz 
Szakolczay Rozáliának Maria n gy 1' , é. r k. mh 
vörhenyben, Istvánul hnngász-u ; Gyurkity (Sándor 
napszámosnak é- sz Vukovity Anasztáziának Mária 
n. gy 8'/, é. r k. mii vizkórban, vörlieny után, 
szállásv. pásztor u .; Hugality András vim zellernek 
és *z. Huszár Erzsébetnek Hermina n. gy. P é, r k. 
lob. torokgyíkban, szállásv, l'cplofiskj szőlőben j Alá

ditjr Lajos férfls;rabénak neje sz. Kladek Terézia
811 é r. k. Ildi Vizkéilm n. Jozsefv. viráif-n : Hulind
György inéImi i nak és -/ Álltul Jiiliaunának Irén n.
W- H h. i. k. mh. kamuiókun, hoinuk\. parti-u.;
Mikiiéi- Alt rúd, Kelemen, nőtlen kárpitos, ;'(.'<
tai vilii, ni li. lúd.'Ive-zlieni. 11 VÚI(isi kó;liazliiin.

(Iáküld elei 1 i B elet:ség  száz félő Vilit.
m ig  ejtés.<ség t znk e« V fele, Azért ipa rkodjek
m indenki ”. > vük e. h'gdfiígábhikiit m eg  is
őrizni és elöfordii ó gyomor és uisó test 1 áj - 
dalmai, székrekedést, s hasonlókat, egy néhány 
Brundt Hicliai'd-.éle selitw iczi labdacsesni el
tüntetni, miáltal komolyabb bajok, melyek 
könnyen k’sebb elhanyagolt Kérelmek követ
kezményei gyanánt jelentkeznek — elUeriil- 
tetnek. A P,iáiul lvichard-féle seliweiezi lab- 
daesok B a j á n G e i g e r K ú r o I y gyógy- 
tárában dobozokban 70 krért kaphat ók.

Törvényszéki csarnok.
l .o v á g  S ie i 'l ic c z li)  Is lv ú ii n y u g a l

m a z o t t  á l l a mi  p é i i/ . lá rn o k  
Ilii Ilii fi) o.

Múlt Ló 19-én tárgyalták Szabad
kán a lapok által oly elhíresztelt bűn
ügyet. A  tény álladók rövidet) ez: Voj- 
nit6 Livius, volt szolgabiró és zentai 
lakod, örökösödés és gondos takarékos
sága utján szép vagyonhoz jutván, ingó 
és ingatlan vagyonát két kiskorú fiára, 
László és Guidóra hagyta oly migs/.orilás
sál, hogy 6000 ír t életbiztosítási tökének 
kamatait addig, inig édes anyja él, ez ' 
utóbbi élvezze.

Az elhunyt gyermekeit nagyon sze
rette s hogy végakarata teljcsiitessék, 
dr. Gala György közbizalomban álló sza- 
szabadkai ügyvedet végrendeleti végre
hajtóul, lovag Stcrbeiczky Istvánt pedig, 
kinél két gyermeke volt Fém sváron cl 
látásban s kit 32 évi állami szolgálatáért, 
hűségéért nunt állami pénztárnokot 1300 
Írttal nyugdíjaztak, kivel örömmel tár
salgóit az összes előkelő család, mint 
kebelbarátját, kiskorú gyermekei gyám 
és gondnokául nevezte ki.

Dr. Gala Sterbeczkyt a végr ndelet 
elküldésével gyámi hivataláról értesítvén, 
megkezdte végrehajtási szerepét.

Az ingatlanok közül a házat jó 
áron eladta, termést s egyéb ingóságo
kat pénzzé te tt s a készpénz s egyéb 
értékpapírokban rövid idő alatt 30.817 
Irtot küldött a gyám kezéhez.

A  jó barát, a kiváló bizalomra emelt 
gyám a pénzt elfogadta, a kiskorúaknak 
szeretetet színlelt, a pénzt azonban elköl
tötte s teljes bűnösségét csak az enyhí
tette, hogy a kiskorúaknak kiváló neve
léséről gondoskodott.

Midőn VojnitH László nagykorúvá 
lett, csak akkor látta, hogy ő és testvére 
vagyonukból kivannak forgatva, s midőn 
erről a belügyminisztériumhoz jelentést 
tett, akkor tűnt ki, hogy Sterbeczky bűnös, 
azonban a zentai árvaszók a legnagyobb 
mérvű hivatali mulasztást követte el, 
mivel hatósági felügyeletét ü éven át 
soha sem gyakorolta, még azt sem tudta, 
léteznek-e az árvák.

Sterbeczky G4 éves, ősz, de tisztes
séges alak s védelmét szintéit az árva- 
szék mulasztására alapitá, mit védője 
Farkas Zsigmoud ügyvéd mondhatni te l
jes érvényre emelt. Sátor Jenő kir. ügyész 
miután vádlott maga beismerte, hogy mint 
gyám 18.503 Irtot költött a kiskorúak 
pénzéből s ezt üzletbe fektette nyereség- 
vágyból, „hűtlenség bűntettében" kérte 
bűnösnek kimondani s megfelelő bünte
tésre Ítélni, annak idején pedig az oko
zott kár megtérithetése végett az árva
szék ellen az összes iratokat a fegyelmi 
bírósághoz áttenni.

A kir. trvszék vádlottat hűtlenség 
bűntettében bűnösnek mondja ki, 2  évi 
börtön, hivatal és nyugdijának elveszté
sére Ítéli, s a zentai árvaszék hivatali 
mulasztásaiért, az iratoknak a fegyelmi 
bírósághoz hivatalból leendő áttételét el
rendeli s egyszersmind v á d lo t t  szabad
lábra helyezte. Kir. ügyész súlyosbításra, 
vádlott enyhítésre felebbezctt.

A  közönség köréből*
Leutschuk Jakab úr, a szál lás-vá

rosi iskolák szegényebb somi tanulóinak 
30 o. é. irtot volt szives ajándékozni. 
Az ott műi.ödő Laliitokra bízván a:: egyes 
osztályokban 2— 3 szegény, jóviseletü és

* K mvat alatt a ko; érdekkel Összefüggő köz- 
lemenjek díjtalanul, beküldő felelősége mellett kö- 
zöltctuek. Szork.

szorgalmas tanulónak lábbelit vagv más 
ruhaneműt, vásárolván, ezt a segélyezet
tek neki személyesen niegi.os/öiijék.

Midőn e kegyes ada> ozóttak és nagy
lelkű gyeim. ubaráUtak öze t szép figyelem
ről tanúskodó adományáén tok. Szerkesztő 
úr szives engedőiméből becses lapjában ny il
vánosan köszönetét mondanék, kiváltom 
neki azon édes jutalmat, hogy Isten, a 
jótetteknek jutaimazója őt városunk sze 
gétty8orsú gj érmékéi javára viruló egész
ségben s erőben sokáig élte se.

Villa  Dániel,
szúllúsküzi tanító.

ízle li ludúsila's.
Kajálii, 1kh;i január 31-én.

Búza . . . .  
Bab......................

. . . . 9,10
,so

Zab . . . 
Árpa . . . .
Rozs....................
Köles . . . .  
Kttkorieza . . .

.70

.45
Az árak 100 kilogr . ii tán

Felelős szerkesztő: Főniunkntár
Cs.-rl.ii F e r e n c . l)e (  le li 1 ,;V-;z ló.

Kiadó lakház.
A főutezún tulajdono

mat képező 330-ik számú 
ház Szent-Gjörgy naptő) 
fogva több évre hévbe ki
adó. Bővebb tudósítást nyer
hetni a tulajdonosnál.

Eckstein Mát gás. * 60
(A tüdővész gyógyítható.) A Lipcsében 

megjelenő „Keiches Medieinal-Anzeigcr" sept.- 
októberi számaiban tigyeleroreméltó értekezés 
foglaltatik egy a tüdövész orvoslására szol
gáló növényei szer lelöl, mely a gyógyászatban 
rövid időn jelentékeny szerepet lesz hivatva 
játszani. Köztudomás szerint néhány hónap
pal ezelőtt sikerült «.r. Ivoch Róbert kormány- 
tanácsosnak bebizonyítani, hogy c rettenetes 
betegség okozói parányi élősdiek, az úgyne
vezett giimö bucii luk. Á dr. Khrlich és Baum- 
garten tanár ált,il Königsbergbcn a Ivoclt-féle 
adatok alapján eszközölt kísérletek kétség- 
bevonhfttlanul kiderítették, hogy az aszkór 
fertőző, más szóval ragályos betegség. E 
felfedezések által a gyógyászatnak megunt 
tattatott a helyes út. melyen haladnia kell, 
hogy ez alattomos betegséggel sikerrel kiizd- 
hcssen meg.

,,A ltcichs-Mcdicinol Zeit míg" jelenté
séből felemlítjük, hogy már liosszabb idő előtt 
egy Hornero nevez, iü görög kereskedő .Szi
bériában oly növényt fedezett fel, melyről 
a szibériai puszták lakói azt mondták hogy: 
„jó a mellnek". A növény Ciotto Ferencz 
páduai vegytanár intézetében dr. Ranconi 
által vegyelemeztetvén. iiiegállnpiuatott, hogy 
az a következő anyagokból, ti. nt. guiii- 
mi, nyálkás nedv, tojásfeliér. Ittgsó, tnnnin. 
chlorophylla és sejtettyböl áll ; de hogy ez 
anyagok mind valami zöld olaj által annyira 
egyesítve vannak, hogy ez utóbbi minden kí
sérlet daczára. az ch-zappanositőa folyamata 
nak felhasználásával és sú/yhalvag gali ke
zelés mellett is egyáltalában elválaszthatlan 
8 faji-jellege megállapítható nem volt. Ez 
uj és érdekes jelenségekhez járul még az is. 
hogy e növény egész időnkig teljesen ismeret
len volt s a találó nevéről hivatalosan 
nHomerianau-\\i\k nevezteti el.

Ezek után a növény orvosi, illetőleg 
gyógyászati értékér • irányzott vizsgálatok 
eredménycképen arról értesítenek, hogy az 
valóban meglepő. Az összes odessai kórházak 
főorvosa, dr. Dalles, valóságos belső titkos 
tanácsos, bizonyítja, hogy a vezetése s Latit i 
és Wdowikoiaky segíti orvosok segédkedése 
mellett az irgalmas nőverek kórházában, n 
szegény-betegápuUlában, a nemes kisasszonyok 
betegosztályában s a császári gymnasiumban 
e nlivénynyel gyógyított 74 tüdőbeteg közül
60 nap alatt őő un teljesen felépültek, 27-én 
javulást éreztek, míg 14-en kétséges állapot
ban maradtak. Dr. Scrofani kir. tengerészeti 
orvos Yelcnc'/ébon azt nyilvánítja, hogy a 
rendelkezésére álló növényi szerrel két eset
ben, u. m. egy tüdő vésznél és egy heveny 
tüdöhufutnál kísérletet tett s mindkét eset
ben két hónap alatt a betegek teljesen fel- 
gyógyultak. Ez uj növény tagadhatnilau gyó
gyászati ér. ékének szélesebb körű igazolása 
után az olasz király védnöksége alatt álló 
tudományok es művészetek társulata Baler
inába in. évi tipril 22 ón e növény felfedező
jét Hőmérőt, a ki jelenleg magánzó 
Triesztben első osztályú arany éremmel 
tüntette ki, s azonkívül a Előrenézheti dr. 
Mergiotti tanár elnöksége alatt álló „Areo- 
pago" pliilantrop egylet tiszteletbeli tagjává 
nevezte ki öt. Ez idő szerint Lipcsében több 
orvosi cnpacitás gyógykisérleteket tesz vele, 
mig dr. (John egészség ügyi tanácsos Stettin-

bett az általa tett kísérleteknél ugyanoly 
kedvező gyógyászati jelenségeket eszlelt, mint 
a minőket más orvosi jelentések is hangsu 
ly óznak.

K meglepő eredmény s az orvosok ré
széről sok felöl érkezett sürgetést növényi 
anyagért, Hőmérő urat rábírták, kogy tit. 
év júniusában újra elmenjen Szibériába, és 
sikerült is neki az ottani cs. osztr. konzulá
tus hathatós támogatása s utjának az orosz 
hatóságok részéről elősegítése és megkönnyí
tése mellett nagy mennyiségű növényt be
szerezni, melynek egy része már meg is ér
kezeit Triesztbe.

A tliea-szerű használatra elkészített 
növény kiszolgáltatásával 2 napra szóló udu- 
gokban az osztrák magyar birodalom és Sveic 
részére Schwarcz II. ezég Prágában (Heu- 
wagplatz 20. szám) bízatott meg.

Ez újonnan felfedezett szer nagy fon
tosságánál s a vele eddig elért kedvező 
eredményeknél lógva a tüdőbajban szenve
dők előtt vigasztaló kilátás nyílik meg, melyre 
lapunk olvasóinak figyelmét felhívni kötelessé
günknek tartottuk.

2003.
tk. 1882. SZ'

Árverési hirdetmény!
A bajai kir. járásbíróság mint telek- 

könyvi hatóság részéről D r e s c l i e r  E d e  
ügyvéd bajai lakos mint végrebajtatóuak, 
T o k i  J ó z s e f  f.-szentiváni lakos mint 
végrehajtást szenvedő ellen 31 frt 35 kr 
és járulékai iránt folytatott végrehajtási 
ügyében nevezett végrehajtást szenvedő
nek a f.-szeutiváui 29. számú tjkvben 
foglalt s egyedüli novéu álló A. I. alatti 
1240 hr. sz. 1 hold 1335 □  öluyi o. é. 
20 0  fiira becsült szántóra — úgy a 
2517 hr. sz. 1 hold 1335 □  ölnyi szin
ten 200 írtra  becsült szántóra, és végre a 
f  alatti 3153 hr. számú 60 [ J  öluyi o- é. 
60 Írtra becsült káposztásra nézve a 
végrehajtási árverés ezennel elrendeltetik, 
és annak a Felső-Szentiváu község házá
nál leend.) megtartására határidőül 1 8 8 3 .  
évi á p r i l  h ó  1 - ik  n a p j á n a k  d é l 
u t á n i  3  ó r á j a  kit Űzetik, mely alka
lommal a jelzett ingatlanok a kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. 
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát, készpénzben 
vagy óvadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Baján, 1882. évi decz. hó 4 én.
R á c z ,

kir. járásbiró.

Meghívás.
A bajai kölcsönös segélyző-egylet
igazgató tanácsa folyó hó 21-ón tartott 
ülésének határozata szerint az alapsza
bályok 25. §-a értelmében az ez évi

rendes közgyűlést
18N3. február hó 18-lkára tűzvén 
ld, melyre az egylet tagjai oly hozzá
adással hivatnak meg, hogy a jelzett 
napon délután 2 '/., órakor a „Nemzeti 
szálloda“ nagytermében megjelenni szí

veskedjenek.
E z alkalom ra a k övetk ező  napirend  

áll api tá tik  m eg  :
1. A z igazgatóság és a felügyelő- 

bizottságnak a lefolyt évről szóló ügy
kezelés irán ti jelentése.

2. Az igazgató tanács és a fe lü
gyelő-bizottság által megbírált mérleg 
beterjesztése, és az igazgató-tanács és a 
felügyelő bizottságnak számadási fel- 
mentvénye.

3. Az 1878-ik évtársulat végleszá
moló 6  tagból álló bizottmány megvá
lasztása.

4. Öt kilépő igazgató-tanácsi és 
hat póttag megválasztása.

6. H árom  felügyelő bizottsági és 
három póttag megválasztása.

0. A  közgyűlési jegyzőkönyv hite
lesítő bizottság megválasztása.

B a ján , 1883. januárhó 22-én.
A z  i g a z g a t ó s i g : .  

J E G Y Z E T . A  mérleg es a lefolyt üz
let-évről szóló igazgatói jelentés, úgy
szintén az egyleti tagok betűrendes név
sora az üzletrészek kitüntetésével nyolez 
nappa l a közgyűlés megtartása előtt 

egyletünk helyiségében átvehető.



N yom ato tt N áoay L ajos kbuy vnyomdájában Baján,


