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Egész évre . . . 5 írt — kr.
Fél „ . . .  2 írt 50 kr.
Negyed „ . . . 1 fit 25 kr.
Tniiitókimk egy évre 3 Irt — kr.
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Az uzsora.
( H á r o m  k ö z i e m é n  y.)

II.
Az uzsora fékezésén1 kiadott 8 1877. 

évi július 1 én életbe lépett 1877. évi 
V ili .  t. ez. vagyis az uzsoratörvény még 
félrendazabály sem volt arra, hogy a 
terveit gát fenntartsa azon elemet, mely 
az uzsora leié hajlik; mert mig egyrész
ről e törvény a 6%  és 8%  roudelte 
kamatmaximul s illetve peresités eseté
ben e kamatokat rendelte megitélhetönek, 
addig elmulasztotta megszorítani a váltó 
képességet magánszemélyek irányában , 
s helyette az 1870. évi XXVII. t. ez. 
1 §-a értelmébeni szenvedő váltóképességre 
emeltettek mindazon 18 évet. meghaladot
tak, kik az 1877. XX. t. ez. 4. §-a ér
telmében az árvaszék által nagykorusit- 
tatuak.

Hogy úgy az 1877. XX. t. ez. 4. 
§-a valamint az ennek alapján az 1876.
X X V II. t. c. 1. íj-a értelmebeui szenvedő 
váltóképesség az uzsoráik  malmára sok 
vizet hajtott, kétségtelen.

A nőknek az 1874. évi X X III. t. 
c. 2. §-ával szabályozott teljeskorusága, 
8 iparüzhetése és ebből eredő szenvedő 
váltóképessége, hogy az uzsorásokra jó 
tékony hatással van, számos olyan ese
tekkel lehetne bizonyítani, hol egyik-másik 
nő, szenvedélyeit kielégítendő, — hitelegy
lethez restelvén fordulni, — az uzsorást 
keresi fel, s könynyelmiicn üres váltó-la
pokat, ir alá, s ha a fizetést sürgetik, s 
a hitelező uzsorás a nyilvánosságra ho
zással fenyegetőzik, a nő ismét váltóőr 
lapot, ir alá, mit az uzsorás kénye-kedve 
szerint töltvén ki, peresíti; -  hasztalan 
védekezik akkor a nő, hogy a váltóbeli 
összeget nem vette fel, mert az 1876, 
X X V II. t. c. 32. § a csak oly kifogá
sokat enged meg, melyek a váltó jogból 
erednek — ily kifogás, hogy az illető 
váltóelfogadó, nem teljes korú, avagy 
vagyonának önálló kezelésére képtelen,

A Maira.
Mint egy ősnek megkövült Alakja, 
Merően néz rád dicső hazám;
Igaztalan tett, ha bántna téged.
Ha lehetne, megmozdulna tán.

Oh I ha látja, hogy a ronda férgek 
Kszik, marják, hazám testedet; 
Segítségért esdckel az égnek,
Hogy enyhítse fájó sebhelyed.

frs az égi nymphák jőnek hozzá, 
Fellcgekkcl övezik körül;
Bájos égdalt zengenek néki 
8 a sok uympha köré tömörül.

Hajh I mi büszkén tartja lel az égnek 
Tar fejét, ha nincs semmi veszély I 
Az eget hívja közös örömre.
Ilyenkor oly büszke, oly kevély . . . ■

Hogy ellenségid tovább ne lássa, 
Gyászba borul érted szép hazám ; 
(■yászruháját az egektől kéri:
Sötét tcllegct hordoz inagáu.

Villámokat kér c fellegektől 
S a rút ellenségre szórja szét;
Hogy tanulja szeretni c szép hont 
S tudjon, ha kell meghalni ezért.

Nagy haragját vad viharral küldi 
Villámgyorsan a hazába szét;
S vészes hangon így ordít utána 
„Bénítsd meg az ellenség kezét!*

%lár nem él és mégis együtt érez,
— Busul s örül — véled szép honom.

avagy tényleges teljes-korusága esetén 
is, ha kiskorúsága uieghosszabbittatott, 
s ha pazarlás vagy cgyébb ok miatt, 
gondnokság alá van helyezve — s a mint 
ő aláírását elismeri, s ha csak szembe- 
lünőleg nem vehető észre az összeg ha
misítása, a követelést kielégitni tartozik 
— vagyona dobra kerül, s férje által foly
ton üldöztetvén, családi boldogságuk fel- 
dulatik — s családjuk a mcgsemisülésnek 
néz eléje.

*
Hogy a váltó legjobb talaj az uzso

rára, ismeretes, mert itt már kamat ki
téve nincsen, hogy azonban a magánhi
telezők busás kamatot húznak, számos 
példákkal mustrálható. — Ha például 
valamely megszorult egyén egy uzsorástól 
kölcsönt kér, ez - - ha jónak látja — 
megadja, s követel tőle — 24#/ ü esetleg 
8 0 -  100%  kamatot, mit — vagy leg
alább is felét — a tökéből akar azon
nal levonni ; az adós kinek esetleg 
100 frtra van szüksége, még több kama
tot ígér, csak hogy ne vonja le a kamatot 
azonnal a tőkéből. Az uzsorás beleegyez, 
b most a tőkéhez veszi a kamatot is, s 
például ha 30%  űzet, akkor a 100 frt 
helyett 130 frtot ir, s a váltót kitölt vén; 
az „ é r t é k é t  f e v e t t e  m“ , mely a 
váltó szövgében bennfoglaltatik, megdöut 
minden későbbi abbeli kifogást, hogy a 
30 frtot nem vette fel, s nem lehet, élő 
ember, ki az uzsorást, megcsípni képes 
volna.

Addig, mig az uzsorások kötvények
kel manipuláltak, inkái) lehetett rájönni 
az uzsorások telhetlenségére ; mig ma, 
midőn már kötvényre nem, csak váltóra 
adnak kölcsönt, nincs eset c gy akár köz
tudomású uzsorást is mcglogliat.ui, mert 
védi őt a váltó illetve a váltótörvény.

Az 1877. évi X X II. t. c. szintén 
serkentő volt arra, hogy az uzsorások 
inkább a váltóval manipuláljanak, s jel
lemző is, hogy 1878. évi március 1. 
vagyis a bagatell-lörvéuy életbe lépte

H&tha ö ln e !............Oh tudom, nem volna
Elleusögid rónán, halmokon I 

— Verscgh —
Dreietiger Ferenci.

A csillagjós.
Történeti heszély. I r ta : M ü l lc r V e n a n c z .

Fordította: K r iim e r lt ez a fi.
(Folyt, és vége.)

Vili.
A következő napon a helység hófödte 

tornyában nyöszörögve kombiit a halálbarang 
s egyszerű temetés vonult a kisded temetőbe. 
Nehéz, szürke felhők boriink az eget. A 
közeli erdőben a fenyők oly homályosnak 
látszottak, mint valami gyászfátyol.

A koporsó után szegényes gyászkendö- 
vel mentek Julion és a komédiás, az egyedüli 
részvevő arezok. A falu lakói csak kíván
csiságból és unalomból követték.

Hatalmas bodzafa alatt volt egy sir 
ásva. A leveletlen ágakról károgva repült 
egy sereg holló fel, amint a menet közeledett. 
Julion félelmében megborzadt. Kísérője egész 
halkan mormogá maga elé: „Meghiszem azt, 
hogy nehéz lesz neki a föld . . . .  rósz 
lelkiismerettel halt meg bizonyosan.11

Tompán pergett a kötél mclylyel a 
koporsó a gödörbe lebocsájtva lett. A lelkész 
beszentelé az ismeretlen bullát s azután 
nehezen hullottak a fagyos göröngyök a ko
porsóra. Juliou könyei hulltak s lelkében 
benső ima fakadt a seregek Urához. Kgy 
fél órával később a temető ismét puszta 
volt.

napjától a pénztőzséreknek még az ötveu 
forinton aluli követeléseik is, váltón ala
pulók, - innen van az is, hogy mig a 
járásbíróságoknál a „som  m ás pe ru  le" 
száma csökken, addig a törvényszékeknél 
a „váltó perek" száma melyek % 
része 50 frtot meg nem haladó arány
talanul növekszik ; minek oka csak az, 
hogy az 1877. X X II. t. cikkel az 50 
frtot megnem haladó perekben az ügy
védi képviselet feleslegessé van téve, — 
világos megsértéséül az 1874 évi XXIV. 
törvényeziklenek, -  költség adós ellené
ben meg nem állapittathatik, a pénz- 
tózsér pedig fél a bíróságoktól, mint az 
ördög a tömjén füsttől, s ha ügyvédnek 
adja át perét, tőkéje az ennek fizetendő díjjal 
megcsorbitva van, s igy vészit abból, — 
ezt pedig valamint senki, annál kevésbé 
egy uzsorás nem szereti, s igy pénzét csak 
váltóra adja ki, s ha adós a ma lejárt 
váltót holnap délig ki nem elégíti, dél
után már „fizetési meghagyást" kér adós 
ellen, s fizet a 130 frt helyett 150 -  160 
frtot.

Az 1877. XX. t. c. 4. §-a értel
mében nagykorusitott gyerek emberekkel 
meg épen úgy bánnak el, amint n<kik 
tetszik : ezreket érő vagyonaikat 200 - 300 
frt adóság fejében magukhoz vouzák, s 
mire a fiatal ember kiábrándul, már sem- 
mii sem talál vagyonából, mert az uzsorás 
és uzsora felemésztette : egy pár vig nap 
után, hosszú panaszos esztendők követ
keznek.

Az 1872. évi V ili .  t. c. 2. § a, 
a meiy szerint a kiskorúak önálló ipart 
űzhetnek, s igy az 1876. évi X X V II. 
t. c. 1. Ij-ának 2-ik bekezdése értőimében 
szenvedő váltóképe.-séggel bírnak, az uzso
rásokra jótékonyan hat, mig magára a 
társadalomra a legkárosabb hatású ; mert 
az a 18 éves, nagykorusitott férfi, kinek 
feje illetve képzelete légvárakat épit, ha 
csekély vagyonnal rendelkezik, irtóztató 
concurrentiát folytat más iparostársa ellen, 
s ha ez élni akar, a concurreutiába bele

kell bocsátkoznia; emez előbb kerül az 
uzsorások karmai közé, mert nem lévén 
számítása, áruit elfecsérelte, üzletét foly
tatandó az uzsoráshoz fordulni kénytelen, 
ki rövid fél esetleg egy év alatt teljesen 
kipióczázzH, utána az idősb iparos jön az 
uzsoráshoz, s igy mindketten elvesznek — 
az uzsorások pedig szaporodnak és gaz
dagodnak. Ismerek olyant, ki ezelőtt tiz 
évvel még fütyült, s az igy összesze
dett 200 300 írttal gescheftelni kezdett
30 40 esetleg 80%  kamat mellett —
ma pedig már 15 - 20,000 írttal rendel
kezik s mint a pénzaristokracia tagja 
nagy tiszteletnek örvend, s az, kinél ő 
tiz év előtt az ajtón be nem léphetett, ma 
nála házmester.

Ezer és ezer esetet lehetne felhozni 
ecclatans bizonyítékául annak, hogy a 
váltó az egyedüli, mely az uzsorásokat 
úgy számban, valamint vagyonban emelte 
anélkül, hogy csak egyetlen egyszer is 
sikerült volna az uzsorást felfedezni i l 
letve a törvénynek megbüntetni, sőt mond
hatni, a magyar büntető judicaturában 
eddigelé újainkon megszámlálható eset 
fordult elő, hol uzsorással foglalkoztak 
volna, vagy pláne megbüntették volna.

Voltak esetek, s az uzsorások job
bára úgy tesznek — hogy a váltóbeli 
összeget csak számmal Írják ki, — a 
tudatlan nép azon jóhiszemben, hogy ez. 
elegendő, a váltót „elfogadja", s miután 
az. elfogadás megtörtént, a vérszopó uzso
rás a váltóösszegnek hetükkel leendő kije
lentésére szánt helyet kitöltvén, többnyire 
a számmal kitöltött összegűéi magasabb 
összeggel, - s lejáratkor a szegény adós
nak meg kell fizetnie a betűkkel kiirt 
összeget, mert az 1876. évi X X V II. t, 
c. 4. §. első bekezdése ezt rendeli a kö
vetkezőkben : „Ha a váltóban a fizetendő  
pénzösszeg hetükkel és számokkal van  
kifejezve, eltérés esetében, a betűkkel 
kiir t összeg érvényes. “

Magán személyektől vett váltó köl- 
csönökről kiállított váltókon soha sem

Az agyonlőtt ügynök köp -nye zsebében 
szép összeg arany találtatott. Julionnak » 
védőjének tehát tehetségében állt az utazást 
Amsterdamba siettetni. E város akkor a 
világ első kereskedelmi városa volt, s abban 
Pinedó zsidó első bankár. Adósai könyvében 
hatalmas összeggel állt Miksa-F.inánuel. K 
zsidónak adta még fejedelmi fövegét és 
ékszereit is zálogba.

Amsterdamba érkezés után sietett a 
kardnyelő Pinedohoz. Már az utón ujitá 
meg — mint ö mondá -  tollazatát, azaz 
jól öltözött s igy a csavargó kinézése után 
valami vagyonos emberhez hasonlított. Ron
gyos ruházatával egyúttal csavargó termé
szetét is levetette. A bankár rendben találta 
az utalványt s kifizette neki az egy millió 
spanyol tallért aranyban és ezüstben.

Juliou és a kiszolgált komédiás azon
ban csak annyi ideig tartózkodtak Amster
damban, amennyi szükséges volt a pénz 
felvételére, s arra hogy a pénzt az amster- 
dami bank pinezéiben megőrzés végett átad
hatták.

Amint ismét visszatértek firüssclbe, ép 
midőn az oltár előtt kezet nyújtanak egy
másnak ez élet örömei és szenvedései elvi
selésére — akkor koudultak meg Szt-Gudula 
főtemplomában a harangok, s nem sokára 
válaszoltak reá a többi templomok harangjai 
is. Közben dörögtek az ágyuk a bástyákról; 
a tanácsház tornyán óriási nagyságú fekete 
lobogó lengett, gyászlepelhez hasonlóan a vá 
ros felett elterülve. Hosszú gyászmenet jött a 
fejedelem-helytartó palotájából a főtemplom 
felé. A pompás gyászkocsi mögött, mely 
Bajor- és Spanyolország czimereivel volt 
ékesítve, lépdelt egy nemes alak, bánattól

meghajolva. Miksa-Eraánuel kisérte elsöszü- 
lötté', a spanyol trón örökösét sírjába, meg
adta saját büszke reményeinek a gyászkisé- 
retet.

Ezer gyertya lángolt a félhomályos 
góth templomban. Száz pap és szerzetes 
halotti imája verődött a hutalmas gömbölyű 
oszlopokhoz s tompán visszhangzott az ol
dal kápolnákban. Kísértetiesen meredtek le 
a habsburgi császároknak a magas chorus 
ablakaira festett fakó szinü alakjai a kis 
koporsóra. E kis koporsó azonban talpköve 
volt óriási terveknek, és valamennyi európai 
uralkodó kabinetjét mozgalomba hozta. Ki
nek jusson most a spanyol örökség ? . . .

„Uequiesc.it inpace", visszhangzott még 
egyszer a fenséges boltozatról s az orgona 
kellemes hanghullámai még egyszer végig 
hömpölyögtek ugyanazon. Ekkor eltűnt a 
kis koporsó Albrecht ausztriai íöherczeg 
sírboltjában.

Az utolsó hang is elhalt, az utolsó 
gyertya is már rég eloltva, a templom üres. 
Csak a tömjén kék felhői hullámzottak az 
Űrben. A habsburgiak alakjai oly komoran 
tekintettek le az ablakokról I

Ekkor megmozdult valami az oszlopok 
mögött, közelében az imént bezárt sírbolt
nak. Lassan, szomorúan lépett a csillagjós 
magas sötét alakja a kő elé, soká állt ott.

„Különös! jelentőségteljes I" — mondá 
végre; „egy wittelsbachi egy habsburgi sír
boltjában I . . . . Wittelsbach Habsburg fölé 
lépni akarni látszott szédítő magasságú ura
lomban. . , . £s nézd, a habsburgi egyszerre



vagy csak ritka esetben, láthatni kerek- 
számú összeget, hanem ha. esetleg 200 fit 
a felkölcsönzött összeg rendesen 200 250
esetleg 2SO sőt 000 fi tót találunk ki
tüntetve, s ha perre kerül a sor, hasz
talan kifogásolja az elfogadó, hogy az 
egészet nem vette lel, mert ott. van a 
váltón nértéke készpénz“ vág} , értékét 
felvettem*, e nyilatkozat pedig, a váltó 
tői vény 21. §-a szerint, az elfogadóra 
nézve feltétlen kötelező. 11a leljelenti 
hitelezőjét uzsoráért, a törvény által meg 
nem bűntettet hetik, mert még az 18-10. 
évi XV. t. ez. 16. §-a is a többek közt 
ezt mondja : „ . . . .  a váltónak törv. 
erejét nem érdeklik, sőt a váltónak ereje 
ellen azon kifogással is, hogy a váltó
nak értéke által nem adatott (txccpiio 
non nuraeratae pecuuiae) élni nem lehet.“ 
— így az uzsorást megbüntetni s illetve 
az uzsora vétségében vétkesnek kimon
dani lehetetlen; mert maga az 1877. évi 
V il i .  t. ez. is csak akként intézkedik hogy 
peres eljárásban G“/„ esetleg 8%  nál maga 
saltb kamat meg nem Ítélhető, de nem in
téztei dili határozottan, hogy 240, c 100"/„,
szóval 8°/u én fi.üli Kam;r • !. j'Izálogilag 
ikvi. ingatlanra, be .u-íh e -ele/hetök. 
Egész erre vonatkozó im« /. dós csak, 
mondhatni vagylagos Ivitét.eleu alapul, s 
ezért vau az, hogy e rész bizony nem 
igen jő alkalmazásba.

E törvény kimondja világosan azt 
is. hogy a váltóra vonatkozólag semmi 
hatálya nincsen, vagyis, hogy az uzsora 
meg lett tiltva „nyilvánosan", hogy azt 
titokbau, a váltóval annál inkább űzhessék.

Voltak s vannak egyének illetve 
pénztözsérek, kik kötvényekre hitelezvén 
24 —35%  kamat mellett, kötvényeiket 
jelzálogiiag biztositatváu, az o 't kitett 
Kamatok mellett. A jelzálog tárgyául 
szolgáló ingatlan esetleg árverésen eladat- 
váu, vételár felosztás alkalmával, hitelező 
egész követelése valamint a kamatok is 
Boroztattak, még az 1877. V ili .  t. cikk
nek 1877. jul. 1 én történt életbe lépte 
után is, sőt mai napig is, s mint tudom, 
az uj uzsora törvény erről most sem in
tézkedik : az uzsorás még a világos uzsora 
mellett sem bűnhődik, — mert nem pe- 
resittetett a követelés; s ha percsitt étik, 
mi történt volna egyéb!), mint hogy a biró 
reducalja a kötvénybeli kamatot 6 8%
kamatra ? !

Positiv tudomásom van, hogy az 
1877. V III. t. c életbeléptetésekor egy 
néhány uzsorás odanyilatkozott, hogy e 
törvény csak felesleges munka volt, mert 
abban sem precise intézkedés, de még he
lyes logicai következtetések sincsenek, 
a büntető része, — a mi csak különben is 
a praxisban van, — azon nehány esetnél,

csak vetélylársát egy poshadt sírboltban fogva 
tirtja . . ."

Majd meg közelebb lépett a csillagjós, 
s olvasni kezdé a márvány tábla feliratát. 
„Meghalt 1699. február O-ód", mondái, „a 
hetedik napon betegsége után, amint a her- 
ezeg korául hat év, három hó és kilencz 
napot számláltak. Beteljesült. De hisz figyel
meztették általam a büszke atyát a csillagok, 
lemondani a nagyravágyó tervekről. Nem 
vette semmibe a figyelmeztetést. Szemei káp- 
ráztak álmodott fénytől, s nem nézhető Bajor
országa hü népét. Most gyász ül a fejedelmi 
ház küszöbén és látom képzeletemben a 
közelben álló nagy veszélyt, mely az egész 
nemzetre vár . . . .“

Lassan elhagyd a csillagjós a templo
mot. Kevés év múlva nyomorúság érte a 
bajor népet. Egy korona csalkcpétöl ámítva, 
melyet a franczia király tartott, a bajor 
fejedelem elé, ez annak pártjára állt, midőn 
a küzdelem a spanyol örökségért megindult, 
s vakmerőén harczolt a czászár és német 
fejedelmek ellen. — Bajorország elpusztult, 
Miksft-Emánuel megvetetten és száműzve élt 
évekig idegen alamizsnából.

így okozott a spanyol örökség csak 
szerencsétlenséget. Kctten azonban mégis sze
rencsések lettek: Judon és férje. Az egykori 
kardnyelő a büszke Beüsse! egyik legeszesebb 
tanácsosa lett. A falu egyszerű temetőjében 
pedig Julion által évenkint egy koszorúval 
feldíszítve, márványig jelezte a helyet, hol 
a titkos ügynök tetemei várták a feltáma
dást és — az utolsó Ítéletet.

mely előfordult — még furcsább a bol
dogult 1868. LV1. t. ez. 297 § 1. pont
jánál, — pedig e pont ugyancsak furcsa 
volt, - mert még a dclplr jósda sem 
lehetett képes e pontnál titokzatosabb 
értelmű jóslatot mondani. Hogy e pont 
alapján évenként hány Ítéletet, s eljárást 
semmisített meg a semmitőszék , még 
kimondani is sok volna A később alko
tott. 1878. évi V. t c. — a büntetőtör
vény s a még későbbi 1879. évi 
XL. t. c. még csak szóval sem intézkedik 
az uzsoráról, mindössze pár rendelet az. 
egész, mi arányadóul szolgál.

Dreisziger Kálmán.

Színészet.
A lefolyt bét repertoirju meglehetősen 

változatos volt. Szombaton ismételten szilire 
került „IVrozus" Csepregliy énekes bohózata, 
melyben Pálfiné és Polgár sikerült dalai 
gyönyörködtét ék a közönséget; vasárnap 
Bérezik Árpád „Jgmándi kis pnp“-jn csekély 
számit közönség előtt. — Kedden a karmes
ter jutalmául adatott „Fokról-fokni" Miiller- 
nek életképe összevágó előadásban. Völgy iné 
(Mari), Pálfiné (Lizett), Bombay (Ernest), 
Polgár (Stark) részben mulattatták, részben 
részvétre inditák a szép számú közönségei, 
f űszerező a sikerült előadást a jtit.almazot.t- 
nak precis zongorajátéka, és a „Nel'elejts“. 
Csütörtökön üres ház előtt adatott „Vicomte 
L'toriens Dumanoirnak kitűnő vigjátéka. 
melyben Völgyi Györgyin1 (Vicomte), Szabó 
(Desperieres), Bombay (Tibulus) ügyes játé
kukkal és finom alakításukkal folyton derült 
hangulatban tárták a csekély száma közön
ségét. Mint halljuk, a bérlet már is szépen 
sikerült: vajha tömeges pártolás visszaállí
taná városunk jó hírnevét!

Különfélék.
* Személyi hír. J a n k ó  vi ch Aurél 

főispán ur hivatalos teendői végzésére nehány 
napra e'utazott.

© V iliidül Károly kántor hivatalos 
működését c hó 1-én kezdette meg.

— A m últ napokban városunk és 
környékén dühöngött vihar n plébánia temp
lom tornyát is megingatta, minek követ
keztében a torony gyors lebontása és újra 
leendő felépítésére városi hatóságunk ajánlati 
tárgya1ást tart.

t  Halálozás. Közügyeink egyik buzgó 
férfiét, Kigerl János biz. tagot súlyos csapás 
érte, neje szül. Nehr-Gyurikovics Betti í. évi 
február hó 27-én hosszas szenvedés után 
e hunyt. A kiadott gyászjelentés következő : 
Kigerl János és Kigerl Irén szomorodott 
szívvel jelentik felejthetlcn nejének illetőleg 
páratlan jó anyjának Ki ge r l  szül. Nelir- 
G y u r i k o v i t s  B e t t i n e k  f. évi február 
hó 27-én, délután '/,4 órakor, életének .'kJ ik 
évében hosszas szenvedés után történt kimúl
tál. A boldogult, hült tetemei márczius hó 
l én délután 4 órakor fognak a Rokushoz 
czimzett sirkertben örök nyugalomra tétetni. 
Az engesztelő szent mise áldozat pedig már
czius hó 2 án il. e. 10 órakor fog a Itokus 
kápolnában az Urnák bemutattutni. A meg
boldogultat kesergik meg: számos rokonai 
és jóbarátai. Baján, 1883. február 27. Áldás 
és béke lebegjen porai felett I

— A városi tanitókarnak nesztora: 
Glück Márton tanító hunyt el a napokban. 
A boldogult f>0 éven keresztül szolgálta a 
nevelés ügyét mint alsóvárosi tanító.

( j  A bajai kereskedelmi és iparbnnk 
febr. 25-én tartotta ez évi rendes közgyűlését. 
A közgyűlés a mérleget és az igazgató-tanács 
azon indítványát, hogy részvényenként (I Irt 
osztalék osztassék ki, helyben hagyta. Ezután 
a választások következvén, az igazgató ta
nácsba Spitzer Károly, Schön M. B. Hüttl 
Ede és Pilaszanovits Antal, felügylőkké pe
dig Schön Antal, dr. Bruck Samu és Geirin- 
ger Miksa választattak meg.

ks; Pest megye köszöneté. Földváry 
Mihály, Pestmegye jeles alispánja, átiratot 
intézett Brescher Ede úrhoz, Baja város pol
gármesteréhez, melyben a január havi árvíz 
alkalmával a szomszéd Szeretnie községnek 
nyújtott gyors segélyért imigy mond köszöne
tét : „El nem mulaszthatom, hogy szomszédi 
c.tyafiságos barátságukból kifolyó szívességük
ért hálás köszönetemnek kifejezést ne adjak. 
Becses emlékként fogom ezt megóvni az utó
kor számára, tanúbizonyságául azon szívélyes 
jó viszonynak, melylyel Baja város törvény
hatósága Pestmegye iránt viseltetett, s bár 
óvja Isten városukat mindennemű csapások
tól, legyen meggyőződve, hogyha mégis jönne 
azon idő — melynek elmaradására a Minden
ható kegyelmét kér. m — Pestmegye lesz az 
első, ki hálájának nemcsak szavakban tud 
kifejezést adni, de tettekben is le lógná, és 
le fogja tudni róni azon kötelezettségeket, 
melyekben Baja város törvényhatósága öt ez 
idő szerint részesité. f ogadja stb. — Buda 
pesten, 1883. februárhó 16. -- Földváry Mi
hály, alispán. *'

i-‘ Tiíz. ííémes pillanatokat éltünk 
át e hó 2-án. A tfl/őrtoronyban, mióta az 
őrség felügyel, lél 1 1 órakor adatott meg a 
jelzés, hogy a kiscsávoly város részben tfiz 
ütött ki. Aggodalom fogta el az ember keb
lét, mert az éjszakkeleti roppant szél a vá
ros belterülete felé terelte volna u hamvasztó

lángokat. Csak akkor csillapodtak meg né
mileg a kedélyek, midőn tudomásra jutott, 
hogy a kiscsávoly városrészben, egészen ma
gánosán álló épület: Kiégn i János-íéle mag
tár állott lángokban. A tűz locali/.álva lett. 
Mint halljuk, a magtárbun nagyobb mennyi
ségű termény is elégett.

t+i A zom bori vásárra  vonatkozó
lag a földművelés ipar és kereskedelmi mi
nisztérium megengedte, hogy az márczius 
hó 25-ik napja helyeit, kivételesen ápril 2-án 
tartassék meg.

,5 l l ir la p á n  erés. A ..Bajai J júsági 
Egylet," ma délután -1 órakor egyleti helyi
ségeiben elárverezi hírlapjait. Nem tagok is 
árverezhetnek.

(9 A lMtmuró/,hajózási társaság posta 
hajói Budapest Györgyévé közölt első mene
tüket márcz. 1-én kezdték meg. — Budo- 
pest-Zimony között f. hó 2-án indul meg a 
g ő zhn jó köz le ked és.

mC A szomszéd Szerelnie község saját, 
határában a Duna árjai elleni védekezés 
céljából vedtöltést szándékozván építeni, a 
tervek bemutatása mellett engedélyt, kért.

osj A budnpest-zimonyi vasul Sza
badka újvidéki vonalrészeii.k közigazgatási 
bejárása m. hó 27. és 28-ik napjain ej te tett 
meg. — Az eredmény minden tekintetben 
kielégítőnek találtatván, a vonal átadatott, a 
forgalomnak.

=_s: Gyilkossági kísérlet miatt téte
leit. a lefolyt héten panasz a hajai királyi 
járásbíróságnál, feljelentő az iránt panaszol- 
koilik, hogy neje megmérgezni akarta. A vizs
gálat mint értesülünk inár befejezve van, s 
az iratok a kir. törvszékhez küldettek.

t  A folyó évi február 22-t/íl 2H-ijj helyben 
elhal lak,jegyzéke, név, családi-állapot, állás, foglaiko- 
suis, kor, vallás, halálok, (kőméin) szerint városrész, 
és utczánként feltüntetve: Netoliczky Antal férfi sza
bónak és szülét. Kázonyi Ágnesnek Albert n. gy. 
.'t <i r. k. inb. vörbenyben, hnmokv. szerondei-u, 
l'acskod György fazekasnak és sz Szegszárdi Ágnes
nek János n. gy. é. r. k. mk. bélelzáródásban, 
kisc«ávoly v. fecske-u. .Néhai Heimbftrger Vendel ha
lásznak és sz. lieitman Zsuzsannának József n. gy. 
go é. r. k. mii. tüdővérzésben, József v. sóház-u. 
Scbiuuer f’erencz kőművesnek és sz. Vargha Juli
annának Mária n. gy. 11 hetes, r k. mii. ránggör- 
csükhen, sz.úllásv. zölil-u. Juhász János molnárnak 
és sz. Gyurinovits Máriának István n. gy. 1 ■/, é. r. 
k mii. tüdölobban, liomokv. szcrnmlei-u. Sweiczer 
János constablcrnek és sz. Valkár Hozáliúnak Kata
lin n. gy. 4 h. r. k. mh. ráuggörcsökbcn, Katonav. 
temetö-u. Szép Fcrencz fazekasnak és sz. Fehér 
Antóniának Fereucz n. gy. I '/, é. r. k. inh. rörheny- 
ben, bclv. kismészárszék-u. Kiss István napsz. özve
gye sz. Berta Ilona szolgáló 42 é. r. k. mh. tüdő- 
vészben városi kórház. Schön Antal keresk. és sz. 
Lövinger Nettinek István n gy. 24 n. héber vall. 
mh. ránggörcsökben, belv fürdő u Jaszenovits István 
napsz. és sz. I’écsics Juliannának Mihály n gy 
é. r. k. mh. vörbenyben, szállásv. pásztor-u. Zsidl 
András napsz. és sz Vargity Francziskának József 
n. gy. •> é. r. k. mh. vörbenyben, szállásv. kálvá- 
ria-u. Gracza Péter czizmadíának és sz. Szuszics 
Vilmának József n. koraszülött iker gy. 2 n. r. k. 
mb. velcszül. gyöngeséglien, belv. Mátcúázi-u. Ugyan
ezen szüléknek Péter u. koraszülött iker gy. 2 n. 
r. k. veleszület gyöngőségben, ugyanott, l'lakity 
György molnárnak és sz. Ilsvranek Teréziának F.tel 
n. gy. é. r. k. mh. torokgyikban, Szent-Jánps, 
vizi-u. Kazinczy Antal napsz. és sz. néhai Kollár Ág
nesnek István n. gy. 2 h. r. k. mb. ránggörcsökben, 
Katona v. gyár-u. Vargha András özvegy földműves, 
7:i é. r. k. mh aggkórban, Istvánmcgye Sz.-György-u. 
Bori ás István földmivesnek és sz Bagi Teréziának 
Isván n. gy. h r. k. mh. tüdőlobban, kiscsávoly v. 
tigris-u. Kopeczky Sándor tüszerkercsk. és sz. Gábris 
Jozefának Győző n. gy 7 li. r. k. mh. gyermekaszály
ban, Józsefv. pesti-uton. Zándió József kalaposnak 
és sz. néhai Kovács Borbálának János n. gy. 2 é. r. 
k. mh. tüdőlobban, Katona v. gyalog-u. Mibályovits 
Sándor uszályba,jó-kormányosnak és sz. Bogoiycvics 
Ilonának (budapestiek) Zzóti n. gy. 17 h g. n. o. 
vall. mb. ránggörcsökben, a csatorna társulat kikötő
jében rakodó 215. sz. uszályhajón. Zsull József öz
vegy, kéregető, 7(! é. r. k. mh. aggkórban, homok v. 
nyúl-u. Tomasits György kataszteri ügyvezetőnek neje 
sz. ltajcsányi Krisztina. )!2 é. r. k. mb. tüdőszélhü- 
désben, belv. újvilág-u. Kigerl János földbirtokosnak 
neje, sz. Nebr-Gyurikovits Betti .'{<) ő. r. k. mh. viz- 
k(>rhan, József v. nagyvásártéren. Oszthcimcr Antal 
kőművesnek és sz. Sulyok Máriának Lajos n. gy. 7'/., 
é. r. k. mh. vörbenyben, katona v. Dömütör-u. Kri- 
kovszky István molnáruak és sz. Szalontay Mái iának 
Antal n. iker gyermeke 10 hetes r k. mh ránggör- 
csőkben. Istvánmcgye, fehérló-u , ugyanezen szülék
nek Ilona n. iker gy. 10 hetes, r. k. mh. ránggör- 
csőkben, ugyanott. Gáspár István napsz. és sz. Stalder 
Borbálának István n. gy. l.'i h. r. k. mh gyermek- 
aszályban, homok v. szél-u. Arvay András molnár
nak es sz. Weisz. Katalinnak Ktel n. gy. 7 hetes r. 
k. mh. ránggörcsökben. Istvánmegye, fchérló-n.

íjsí T isz telt olvasófnknt figyelmeztet
jük a inai számunkban megjelent Emmerling 
és Rabsch Budapesti ezég hirdetésére. Neve
zett urak csak újabb időben vették át az 
évtizedek óta különös jó hírben állott Radocsay 
és Bányay urak fűszer-, csemege-, gyarmat
áru és ásványvíz üzletét, és azon törekednek, 
hogy az üzlet eddigi kitűnő hírét pontos és 
jó kiszolgálás által továbbra is megtarthassák.

Közgazdaság.
.1 fíilHjjavItftxl (Ttók Uilililetr/íl, 

mtiil kliliin liilel íilapjáról.
Ir ta : Dr. C s i l l a g  G y u la .

(Folytatás.)
De az eszme teljes érvényülése csak 

úgy lehetséges, ha a talajjavítás czéljá
ból a földbirtokosoknak sikerülend olcsó 
és könnyű hitelhez jutniok. Ha a hitel 
kérdését szerencsésen megoldottuk : cgyut 
tál a talajjavítások országos elterjedését 
is biztosítottuk.

Három évvel ezelőtt Drezdában időz
vén, az ottani országos talaj javítási bankra 
— I.andeskultur-Kcntenbank— irányozták 
figyelmemet és habár az eszme, hogy 
n javítási értéktöbblet külöu hitel alap

jául is szolgálhat, kezdotb' n idegeusze-
iüttök is Mint fel, az említett bank jog 
viszonyainak tüzetes tanulmányozása arról 
győzött meg, hogy annak jogi fejlesztése 
nemcsak lehetséges, de szükséges is ; vizs
gáltam annak kiviteli módozatait -Német , 
Francziaország s Belgiumban, az angol 
viszonyokat helyszínén meg nem vizsgál
hatván, a szükséges értesüléseket ezekre 
nézve irodalmi utón szereztem meg, és 
most, mielőtt concrét javaslataimat a 
hitelügy szervezésére nézve elmondanám, 
előbb lehető röviden vázolni akarom, hogy 
a talaj javítási értéktöbbletnek külön hi
telezési alapul való lekötése a különböző 
államokban miképen megy véghez.

Hogy külön talajjavitási hiteire, a 
telekkönyvi törvényekre alapított jelzálog! 
hitelen kívül szükség van, ezt több újabb 
törvényhozás elismerte. — Ez év elejéu 
volt alkalmam e tárgyról nézeteimet kü
lön fUzetbou előadni, ott. azonban 9emmi 
concrét javaslatot nem tettem. Akkor 
kifejteni igyekeztem, hogy a talajjavitávSi 
külön hitel három esetben lehet főleg 
szükséges.

I. H a a földbirtokos ingatlanainak 
gazdasági állapota oly silány, hogy a 
birtok absolute alkalmatlan oly összegű 
kölcsön engedélyezésére, mely a javítás 
czóljáből sziikségeltetnék .

II . H a a földbirtokosnak különbeu 
tekintélyes birtoka már bekebelezések
kel annyira meg van terhelve, hogy a 
telekkönyvi állapot alapján melloratioua 
lis czélkól kölcsönt nem lehetne neki 
adni, mig ha az értéktöbblet is figyelembe 
vétetik, részére a javítási hitel teljes 
biztossággal megadható.

III. Ha a czélbavett javítási mun
kálatok létesítése egyesületi utón cousot 
tium vagy syudicatus utján terveztetnék ; 
ez esetleg kényszeritett is lehet és ig> 
a túladósodott földbirtokosok is az egye
sületbe lépésre kényszerittethetvéu : az 
engedélyezett talajjavitási hitelről, illető
leg annak az ingatlanok értéktöbbletében 
való biztosításáról minden esetre gondos 
kódúi kell.

Ezen értéktöbblet, azonban másképen 
vétetik számba Francziaország és Belgi
umban egyfelől, másfelől Németországban 
és Angliában. A kérdés fő nehézsége ak
kor fordul elő, ha az ingailanokat már 
bekebelezett adóságok terhelik, mily vi
szonyban álljon ezekhez a javítás czél- 
jából adott kölcsön ? illetőleg a talajja 
vitási évjáradék ? Francziaországban a 
római jogban gyökerező s még a (Jode 
Napóleonban coditicált szabályoknak i ovid 
foglalatja a következő : A b rtokbíróság 
által kinevezett szakértők a javítások 
alkalmával két Ízben jegyzőkönyvet ta r
toznak fölvenni; az első jegyzőkön}vbeu 
az illető fekvöségeknek javítás előtti á l
lapota fölveendő ; a munkálatok befeje
zésük után legfölebb 6 hó alatt hasonlókép 
kinevezendő szakértők által felveendők 
s az értékszaporulat, mely a javítások 
folytán előállott, e második jegyzőkönyv
ben kitüntetendő. A javítás czéljából 
adott kölcsön zálogjoga e második jegy
zőkönyv által fölvett értékállapotot nem 
haladja felül, s ha az ingatlan eladásra 
kerül, csupán azon él tékszaporodásra szo
rítkozik, mely az illető munkálatok vég
rehajtása folytán keletkezett. Belgiumban 
hasonló elvek szerint számittatik ki az 
értéktöbblet, de az 1851. dccz- 16-áu 
kelt jelzálogi és átiratási törvény a Code 
Napóleon ezen intézkedéseit kiterjeszti 
azon munkálatokra is, melyeknek czélja 
a talajnak termőképessé tétele és a mo
csárok kiszárítása. Nehogy pedig a be
jegyzett hitelezők károsuljanak : a szak
értők által teljesítendő első szemlére, 
vagyis jegyzőkönyv-felvételre & bejegy
zett hitelezők meghívását rendeli, hogy ók 
ott jogérdekeiket kellőkép megvédhessék

Ezen alapelv érvényesült Franczia
országban az 1856. julius 17-én kelt 
törvénybeu is, mely az alagcsövezésröi 
alkottatott. Az alagcsövezcsi munkálatok 
előmozdítására egyszeriuindenkorra 100 
millió frank összeg állapíttatott meg, 
melyből a szükséges összeg évről-évte a 
költségvetésből veendő fel. E  kölcsönök 
tökéi, meg a lejárt és folyó annuitások 
behajtása czéljából a kincstárnak a javí
tót' ingatlanokon kiváltságos zálogjog 
b iz tosítta to tt; de a zálogjoggal már biró 
hitelezőkkel szemben a kiváltság az in 
gatlannak csakis az alagcsövczési munká-



latok folytán keletkezett értéktöbbletére 
szoritla to tt: ezen értéktöbblet pedig a 
két jegyzőkönyv fölvétele által mutatta- 
tik ki, melyek közül az első a javítás 
előtti, a második a javítás utáni érték- 
állományt tünteti fel.

Németországban a talajjavítás kö
rüli törvényes intézkedésekben végig te
kintve , főleg kettő kötheti le figyel
münket. Egyik a szász országos ta
lajjavitási-bank — Landeskultur-Rcn- 
tenbauk -  Drezdában, másik a porosz 
talaj javítási-bankokról 1871). május 18 án 
alkotott, törvény. A  szász országos ta- 
lajjavitási járadék-bank állami intézet, 
az állam jótállása alatt áll, igazgatási 
költségeit az állam viseli. — A talaj- 
javítási évjáradék jogi természete az 
úgynevezett megváltási járadékokével (Ali- 
lösungsrenteu) azonosnak van kijelentve. 
Ha a kölcsön vizszubályozási őzéiből 
veendő fe l: a vizszabályozásnál közre
működő hatósági biztos jclcutése kéretik 
be s a megszavazott kölcsön alapján 
az egyes birtokok teherlapjaira vezetett 
évjáradék ez esetben oly reálterhct ké
pez, mely a már korábban bckoblezctt 
hitelezők jogait is megelőzi. Lecsapolási 
vagy iétöulözé3i munkálatnál ellenben az 
úgynevezett „megváltási és tagositási fő 
bizottmány “ a kérvényező fél költségén 
vizsgálatot ta rt azon kérdés megítélése 
végett: vajjou a tervezett munkálat ke
resztülviteléhez mily költségösszeg lesz 
szükséges és abból a kérvényező fél 
tulajdonát képező bizonyos birtokokra 
aráuylag mely haszon fog háramlani. A 
bank e jelentés alapján engedélyezi a 
kölcsönt s a  telekkönyvi bekeblezés utáu 
kiszolgáltalja a járadék leveleket. E  já ra 
dékok beszedése s behajtása tekintetében 
ugyanazon törvényes határozmányok ér
vényesek, mint a megváltási járadékokra 
uézve, melyek az országos megváltási 
föld járadék-bank (LandesRentenbank) ja
vára vaunak lekötve.

Tárgyunkra nézve nagy fontossággal 
bir az 1879. május 13-iki törvény a 
talajjavitási járadék bán kokról Poroszor
szágban. Ezek felállítását a Provinzial- 
Landtagon határozzák cl. A járadékbauk 
készpénzben, vagy járadék-levelekben adja 
külcsöneit. Ha készpénzben adja: a köl
csön erejéig kibocsájthat járadék leveleket 
és az ekként elért árfolyamnyereség a 
tartalékalap javára esik. A  kölcsön ka
matlába legfölebb 4 és '/2 százalék, a 
törlesztési quóta pedig legalább '/, szá
zalék. A kezelési költségekhez való hoz- 
zájáiulás évenkint nem lehet nagyobb, 
mint a kölcsön ’/s százaléka.

A kölcsönök biztosítása ingatlanok 
által a következei elvek szerint történik :

11a a kölcsön nem nagyobb, mint a 
kataszteri tiszta jövedelem 25-szörösc, 
vagy a Ritterschaft, Landschaft s a bank 
által megállapított becsérték fele : a köl
csön alapszabályszerü fedezettel bir.

Más becslés történik akkor, ha a 
kölcsön a talajjavítás czéljából adatik, 
minők a következő esetek : lecsapolási és 
rétöntözési munkálatok, erdősítések, utak 
beépítése és szabályozása, telkesítések, 
új mezei gazdaságok felállítása. Ilyenkor 
a kölcsön engedélyezésénél az elérendő 
értéknövekvés is tekintetbe jöhet. A bank 
megbecsülted az ingatlanokat s consta- 
tá lta tja  azoknak ez idő szerinti értéaét 
s számba veszi azon értékszaporulatot 
is, mely a javítás által el fog éretni. A 
kölcsön szabály3zerüleg biztosítva van, 
ha auuak összege uem nagyobb, mint a 
kipuhatolt összérték fele — ide értve 
a javitAs folytán elérendő értéktöbbletet 
is — vagy az ingatlan mostani tényle
ges értékének háromnegyede. A kölcsön
összeg azon részleto, mely az ingatlanok 
tényleges értéke háromnegyedénél, vagy 
a katasteri tiszta jövedelem 25-szeresénél 
nagyobb, csak a vállalat tervszerű kivi
tele utáu fizethető ki. A vállalat kivitele 
utáu újabb kölcsön engedélyezhető a 
vállalatra fordított költségek erejéig, ha 
az engedélyezett kölcsön nem volt elég
séges a költségek biztosítására. Ez esetben 
az ingatlanoknak a meliorátió által elért 
növekvése új becsű által állapítható meg 
s a kölcsönösszeg az újabb összérték 
feléig adható. Az évjáradékok mindenkor 
telekkönyvileg biztositandók.

Alagcsövczési kölcsönöknél a kér
vényező azt kérheti, hogy az évjáradék 
minden, már bekeblczett hitelezőt meg
előző elsőséggel kebelezi essék be. Ily

esetben a járadékot első sorban tclek- 
könyvileg előjegyezted, azután a meg
váltások és tagosítások keresztülvitele 
czéljából felállított hatósághoz (Ausei- 
uandersetzungs-Bohördc) lordul a szükséges 
adatok előterjesztésével és kéri a feltétlen 
elsőségnek engedélyezését. E  hatóság a 
czélba vett munkálat haszonossága és 
költségei tekintetében egy háromtagú bi
zottmány véleményét kéri k i ; e három
tagú bizottmányban két tag földbirtokos, 
egy pedig szakértő. 11a c bizottmány 
nyilatkozata beérkezett : a hatóság hir
detményt bocsát ki, egyúttal a tervekre 
és a bizottmányi véleményre való hivat
kozással a telekkönyvileg bekeblczett hite
lezőket folyamodó kérelméről értesíti s 
a netáni ellenvetésekre hat heti határidőt 
liiz ki. 11a a hitelező kérvény inján el 
sőbhségi jogát fenntartani hivánja, a 
talajjavitási évjáradék őt meg nem előz
heti, de ha ezen idő alatt ellenmondását 
nem jeleniette he : a hatóság végzésileg 
megállapítja, hogy az évjárftdékuak mily 
nyilvánkönyvi rangsorozat adassék az eset
re, ha a javítás czélszcrüeu keresztül 
vitetik. A czélszerü keresztülvitel szintén 
a fönnebb említett bizottmány újabb tá r
gyalása alapján puhatoltatik ki s annak 
utána az elsőségnek végérvényes telek
könyvi bckeblczése eszközöltetik. A vég
zés ellen jogorvoslatnak helye nincsen. 
A hatóság a netáni ellenmondások elhá
rítása czéljából az elleumoudó felekkel 
bizottmányi tárgyalást is elredelhet, mi
ről a kérvényezőt értesíteni tartozik.

Csarnok.

tóból származott s pedig egy nagy vízözön 
után a Biracnchából (tengerhab) emelkedett 
ki s úgy képződött. Más mondák szerint 
1‘achaknniak „a teremtő'* ne ívnek tisztelete 
talán régibb, mint a nap-kulius a peruiak
nál, -  terenité a mindenséget. A napiniádás 
nem csupán ruta szorítkozott. Ha meg
gondoljuk, hogy minden bales t, szerencsét
lenség úgy tekintetett mint az elkövetett 
vétkek következésszerü büntetése s hogy 
bűneiket meggyónták, az illetők azokat a 
nappal közölték, — akkor hasonlót találunk 
Uj-Oranadán Ney iában, hol a nap mellett a 
hold is föisteu volt. A chibebasoknál irtóz- 
tató vérengzéssel adatott eme tiszteletnek 
kifejezés. A legfőbb áldozatnak, a háborúbau 
elfogott ifjú tekintetett., kit egy ideig gyön
géd bánásmódban részesítve, templomban 
tartva, a napnak szentelének; később a 
szabadban valamely magaslaton, hegytetőn 
lefejeztek s vérével bekenték azon sziklát, 
hová a nap reggeli sugarai verődve a pirosló 
vérbeu megfürüdhettek.

(Folyt, köv)

Közli: Virágfi Dénes.

A Z  E L S Ő  CS. KIR.

D U N  A  G Ö Z I I A  J  Ó Z  Á S 1  T Á  US I I  I. A T 
jjósta- é s  s z e m é ly  szá llító  h a j ó i n a k

M E N E T R E N D J E .
Érvényes 1883. évi uiárcziua 1 -töl további 

intézkedésig.
P o s t a-h aj ó k :

Bajáról Zlinony-CJjurgyevóra szerdán, pénteken 
és vasárnapon reggel i> órakor. 

Rajáról Budapestre kedden, csütörtökön és vasár
napon 4 órakor reggel.

A/, uralkodó ballonok kii Ilin lói"
világrészekben.

Amint egyesek képzettségi állapota a 
kisebb vagy nagyobb számmal elfogadott elő
ítéletekből ismerhető fel, épen úgy a népek 
értelmi műveltsége és fejlődése azon hiedel
mek természetétől függ, melyek szellemére 
világot vetnek vagy homályt borítanak. Igen 
érdekes és a maga teljes jelentőségében csak 
legújabb időkben vált eszmévé, föladássá : a 
népek babonáit szellőztetve, azokat összeha
sonlítás utján szerves egészszé kidomborítani; 
ami által a népek lélektana, földrajz és tör
ténelem lényegesen gazdagodnék. A föladás 
megfejtéséhez tömérdek anyag áll rendelke
zésünkre : de azoknak tudományos és könnyen 
áttekinthető egybeállítása még hiányzik. Ugya
nazon babonás természetű erkölcsöket és 
szokásokat meglepöleg találjuk gyakran, a 
földkerekségének egymástól legtávolabb eső 
pontjain s igen sok, mondhatni a legtöbb 
esetben, nem lehet fölfedezni, még sejteni 
sem, hogy az embereket miféle eszme-össze
függés vezérlete némely hiedelmek elfogadása 
és követésénél.

Így például számtalan népeknél tapasz
talhatni, hogy az elhalt ember nevének em
lítésétől borzadnak. Az éjszakamerikai indián 
elhalt rokonának nevét soha se meri említe
ni ; a tüzföldiek és samojednói hasonlót ta
pasztalhatni. Dr. Láng egy ausztráliaitól 
bizonyos meghalt után kérdezősködött, aki 
tökéletesen le is irta azt, de hogy a nevét 
kimondja, sem Ígéretek, sem kényszerítés 
által nem volt rábírható. Kelet-Afrikában a 
wamsaiak, Ausztrália keleti szigettengerén 
a pápuák a halottakat soha sem említik. 
Kurdistanbau a yesedio vagy ördög imádók, 
kik csodálatos felfogás szerint forró iruádás 
által vélik magukat a sátán körmeitől meg
őrizhetni, a megholt nevét retteguek kimon
dani. Schetland-szigetekcu az özvegy óra liosz- 
szaut elbeszél megholt férjéről, anélkül, hogy 
nevét fölemlítené. A régi rómaiak is borzad
tak a megholtak neveinek kimondásától; azt 
hitték, hogy az elköltözött nyugalmát hábo- 
ritnák.— így vélekednek mai napig is né
mely vidékeken, hol attól félnek, hogy a 
„megnevezett" azt meglátogatja, aki nevét 
említette. A természet feletti lények, szelle
mek és kisértetek nevét még a görögökuél 
is tilos volt említeni; hauem mint például 
a fúriákat „jóakaróknak" (Euiuenu) más né
ven neveztek.

Közönségesen beszélnek külüufcle né
peknél egy korábbi vizözöuról, melyből csak 
kevesen menekültek meg. Némelyek Noé 
vizözönénck viszliangját vélik abban fölismer
ni ; luiutáu a népek saját helyi viszonyaikat 
n emlékeiket sohasem mulaszták cl szent 
regéikbe beleszóld. Deukalion vizözönc isme
retes. A hajdani peruiaknál két vizözönról 
regéltek. Úgy hivék, hogy a nap a Titikaka-

S z e m é l y s z á l l í t ó k  a j ók  :
Hajúról Budapestre: n a p o n k i n t  délután 1 

órakor.
BuJAról MoüncHrn naponta 3 órakor d. u.

Vzleti tudósítás.
Haján, 1883 február 28-án.

B ú z a ................................... 9.35
Bab.......................................... 7 50
Zab ................................... 6 05
Á r p a ................................... 6.35
Rozs........................................ 6.00
K ö le s ................................... 5.
Kukoricza...............................5.50
Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkeszti!: Főmunkatárs:

Cserbn Ferenc, dr. Dcvlch László.

9144. szám.
kig. 1882.

Hirdetmény.
B aja város tanácsa részéröl közhírré 

tétetik, hogy a város alvége és a vám 
ház közötti vaskuti országút két oldalán 
örökároni eladásra hihasitott háztelkek- 
böl még el nem adott 24 részletre, me
lyek közül hat darab a nyugoti és tizen- 
nyolcz darab a keleti oldalon fekszik , 
folyó évi mározius hó 15-ik nap
ján délelőtt 8 órakor a helyszí
nén nyilvános árverés fog tarta tn i, 
melyre a vásárolni szándékozók tized- 
rész bánatpénztel ellátva meghivatnak. 
Bánatpénzzel ellátott lepecsételt Írásbeli

ajánlatok, melyekre kiv id  is reá Írandó, 
hogy m elyik telekre vonatkozók, az ár
verés megkezdéséig szintén elfogadtatnak.

A z árverési teltételek a gazdászati 
hivatalban elölegesen is megtekinthetők.

Baján, 1883. február hó 24.
Rajosányi József,

gazil. tanácsnok.

3<if>2
t. k. 1882.®*

Árverési hirdetmény!
A hajai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság részéről K ü ty  M ihály  
ügyvéd jaokováczi lakos végrehajtatnak 
R o v a t a  ( l y ö r g )  (fajszi) szintén jau- 
kováczi lakos végrehajtást szeuvedő ellen
o. é 55 frt és járulékai iránt folyamat- 
bani végrehajtási ügyében a jaukováczi 
808. számú tjkvben foglalt Nagy István 
(szepi) és Kováts György (fajszi) közös 
uevén álló A ./I. alatti 2 —5 sz. %  
telek földből Kováts György (fajszi) meg
illető o. é 1 199 írtra  becsült fele részre 
nézve a végrehajtási árverés ezennel el 
rendeltetik és annak a Jankovácz köz
sége házánál leendő megtartására határ
időül, 1 8 8 3 . évi m á ju s  h ó  11 -lk  
n a p já n a k  d é lu tá n i II ó r á ja  *ki- 
tüzetik, mely alkalommal jelzett ingat
lanok a kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak.

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

A kir. jbiróság mint telekkvi hatóság.
Baján, 1883. évi január 31-én

n á c i .
kir. járásbiró

1727. 2243 tt. 
kig. 1883.

Hirdetmény.
Baja város tanácsa részéröl köz

hírré tétetik, hogy a városi téglakészi- 
tési és égetési telep, m inden hozzátar
tozó épületek és eszközök azon feltétel 
melletti bérbeadására, hogy a kiégetett 
anyagok 1882. évben a város közönsége 
által megszabott áron felül el nem ad
hatók, folyó évi mározius hó 13. 
napján délelőtt 10 órakor a vá 
ros házánál a gazdászati hivatal
ban nyilvános árverés fog tartatni, 
a melyre a venni szándékozók 200 fr t  
bánatpénzzel ellátva meghivatnak, —  
bánatpénzzel ellátott lepecsételt Írásbeli 
ajánlatok az árverés megkezdéséig szinte 
elfogadtatnak.

A z árverési feltételek a gazdászati 
hivatalban elölegesen is megtekinthetők.

Kelt Baján, 1883. évi je b r. 28.

Rajosányi József,
gazd. tanácsnok.

Árverési hirdetmény!
A bajai kir. járásbiróság mint telek

könyvi hatóság részéről a  b a ja i  t a 
k a r é k p é n z tá r  mint végrehajtatniuk, 
R a d v a  M á ty á s  jankováczi lakos vég
rehajtást szenvedő ellen 1200 frt és járulé
kai iráut folytatott végrehajtási ügyében 
nevezett végrehajtást szenvedőnek a jan
kováczi 1705. számú tjkvben foglalt s 
egyedüli nevén álló A. I. alatti o. é. 
1521 írtra becsült '/* telekföldre és a 
f  alatti 2357 hr. számú o. é. 220 
írtra  becsült 1 hold 320 □  ölnyi szóllöre 
a végrehajtási árverés ezennel elrendeltetik, 
és annak Jankovácz községe házánál le
endő megtartására határidőül 1 § 8 3 . 
évi m á ju s  liő 15 ik  n a p já n a k  
d é lu tá n i 3 ó r á ja  kitüzetik, mely alka
lommal a jelzett ingatlanok a kikiáltási 
áron alul is eladatui fognak.

K ikiáltási ár a fentebb kitett becsár. 
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlau 
becsárának 10 százalékát készpénzben 
vagy óvadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Baján, 1882. évi dcczemberhó 24 én.
Ráca,

kir. jártibiró.



Bi\ Eötvös-utezai emele
tes házamban többrendbeli 
(emeleti és földszinti)

£ u  Sí »  m
úgyszintén

bolt-helyiséíT
kiadó.

Iler/leld Henrik.

Eladó lakház.
A Varga István nevén 

álló 1708. szánni istván- 
megyei

S a  k h  á  se
eladó. Értesítést ad

Csapiáros Ferencz.

Hamburgból

Pw a
Portomentesen, csomagolással, e l i s m e r t  j e l e s ,  fi n o 
zacskókban ö k i l ó  utánvéttel 
Hiú, finom, erős 
Smitos, jól fizető, erős 
í nba ií. zöld, erős 
Ceylon, kékeszöld, erős 
Arany-java, különös finom, gyengéd 
I \  rlorico, kellemes, finom illatú .
(»yöiiKy-kavé. különös finom, zöld 
Java. nugyszemii, erős, kellemes ,
Java la, nemes, brillians 
Air. (lyöngy Morca, valódi, tüzes 
Arab, l lo r ra , valódi, nemes, tüzes

Különösen kedvelt, finom 
Stninbiil kávé-keverék

TEA, kilónként:
Congo II'.
C oik  Iio iic . ff’ . . . .
Családi tea. különös finom .
TnblnrizM. különös finom, í> kilónként 
(iyftngy-Magó, valódi, ;> kilónként

Kimerítő árjegyzék gyarmatáruk szeszek és különle; 
és bernien Ive.

Ettlinger A. 11. Hamburg.
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A HÓIT J \\O H  tele |
|  m a l á t a - c s o k o l á d é  |  

s az idiilt gyomor-, illetőleg emésztési 
bantuiéin és vérszegénység

»*■«*&£ jó®.y iiá sa .
di humi.sita.thin állapotban idegerösitöill a vérbajok és a lesoványodásnál orvo- 

rendeltetik a maláta-csokoládé, kiváltképen a sápkór és vérszegénységnél.
Valódi
silag ..............................  .
A legfinomabb maláta-csokoládé erősítésre előnyös. — 20 év alatt f>,s kitüntetésben 
részesítve, készítve H off Já n o s  csász. kir. udv. szállító ur, a maláta-készitmények 

feltalálója és készítője malátakivonat csokoládé gyárában.
Ilmlape.sl, /,‘iibáriiH-iilczn 7 sz.

Köszönőlevél Budapestről.
Tekintetes ur ! Tény, hogy fi évvel ezelőtt megkötöttem magamat olyany- 

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

Budapest, 1882. márczius 22. W ozatka Ferencz.
Főraktár: B a j á n  Michitsch Istvánnál. C s e r  v e n  k á n  Knefely F. ; 

S z a b a d k á n Stojkovits Döme özvegyénél. M o h á c s ő n  .Sclilcsingcr M. X o m- : 
b o r b a n (iállé Emil gyógysz. K a I o c s á n Behr B. Eipótnál. I' a k s o n Flórián : 
Jánosnál. S z e g z á r d o n Malin Adolfnál. T o 1 n á n Eisenbart Gyulánál, vnla- : 
mint az ország legtöbb gyógyszertárában.

l3t53tíSilSf()5StintÍBÍÍBt lloH '.laiiow  (Vlr m alntn k ivon n i egeszm -gi w<7r~ígtÍB[Í3í j3i!HtÍBÍ íf ítint

O Felsége
magas kor-

szabadalmazott

a svéd király
mányit állal

dr. Lengtél Fr.-féle

i l l R - E l á L % § A 9l .
Már magában a nedv, mely a nyírfából — ha törzsébe farunk — folyik, emberemlékezet óta 

mint a legkitűnőbb szópitöszei ismeretes; de csodálatos hatást nyer azáltal, ha, vegyészeti úton, hal
iammá készíttetik.

Ha e balzsammal este az arezon, vagy más helyen n 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 b ő r  v a k í t ó  
e h é r s é g t t  é s  g y e n g é d  l e s z .

K balzsam elsimítja az arezon támadt redőket vagy forradásokat, s ifjúi szint ad neki, a bor- 
ék fehérséget, gyengédséget és (Illőséget kölcsönöz, a legrövidebb idő alatt eltávolít szeplőket, májai

tokat anyajegyet, orrverességet és más tisztátlanságot a bőrön.
Egy korsó ára használati utasítással együtt 1 frt :'<> kr
Raktár: Budapesten Török József gyógysz. király utcza. Zágrábban Mittlbacli Zsigáin. gyógysz. 

Pozsonyban l’isztory Bódog gyógysz. Mihály-kupu. Temcsvártt Tarczay István gyógysz. gyár fő-uteza 
FftH/.eiküldÓHl raktár l l l ’.W  \V -uól Bernben __________________________

Van szerencsém a ti. é. közönség 
becs.es tudomására juttatni, miszerint itt 
helyben kaszárnya-uteza 2. sz. alatt (özv. 
Csák né* féle házban) több év óta fennálló

kocsigyártó üzletemet
f o l y ó  é v i  a p r i 1 h <5 1-én ugyan a 
k a s z á r n y a - u t e z a  7. sz a. (volt 
8chiimer és Herlog-félc üzlet he
lyiségébe) helyezem át., azt megnagyob
bítom, és a mai kor igényei szerint ren
dezem be.

Elvállalok e szakba vágó mindenfele 
munkákat, u. m nj kocsik készíté
séi a legújabb minták szerint, — 
használt kocsikat átalakliás és 
javítás végett a lehető legjutánjosabb 
árak mellett.

0 0 T  Legújabb mintájú kész 
kocsik raktáron vannak.

Meg h:hcf győződve a n. .-é. közön
ség, hogy becses rendel menyeit mindenkor 
a legnagyobb figyelemmel és gonddal tel- 
jesitendera.

Magamat kegyeibe ajánlva és becses 
rendel ménj eit remélve, maradok

teljes tisztelettel

FOLT ALAJOS,
kocsigyártó.

ajánlják mindennemű fűszer, — a legkiválóbb bel és külföldi csemege 
— valódi franczia pezsgő és a francziával vetekedő kitűnő magyar pezsgő, 
Bordeaux;', Rajnai, Moseli, valódi Tokaji, Cipró, Madeira, Malaga, Muscat- 
Limel, Port-á-Port, Xeres és kitűnő magyar asztali boraikat, rum, tea, lőpor 
és tűzijáték áruikat, valamint minden természetes friss töltésű

M
a legjHiányosabb napi árakon.

Továbbá nagy és kicsinybem eladás az Adelhaid, Bártfai, Bikszádi, 
Bilini. Borszéki, — valamennyi Budai keserű vizeknek, Buziási, Carlsbadi, Czi- 
gelkai, Csizi, Eger-franczenbadi, Előpalaki, Enisi, Facbingi, Friedrichshalli, 
Füredi, Gasteini, Gieszhiibli, Gleichenbergi, Halli, Igmándi, Ivándai, Johannis- 
brunni, Kissingi, Klauseni, Korytniczai, Lippiki, Lidii, Luhácsoviczi, Marien- 
badi, Német-keresztúri, Olcnyovai, Pannii, Preblai, l’iilnai, Pyrmonti, Radaini, 
Rohitschi, Saidschitzi, Sclwalbaclii, Seltersi, Spadi, Suligiili, Szántói, Szliáesi, 
Szólyvai, Szulini, Tárcsái, Vichy és Wildungi gyógyforrás vizeknek.

Főraktár a krondoríi „Stefánia" koronaherczegnő forrásnak. — Hat
hatós gyógyvíz a lógzósi szervek, torok, tüdő, gyomor stb. bántalmainál.

Borral vegyítve a krondoríi „Stefánia" koronaherczegnő forrás sa
vanyú v í z  igen kellemes ős kedvelt italul szolgál.

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentesen megküldetnek.
Megrendelések leggondosabban teljesittetnek és intézendők 
BUDAI’liST, koronalicrczcg (mi) nfrza II. sz. 

az „arany oroszlánhoz".
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N yom ato tt Náuaj Lajos konj vdj omdéjábau Haján.


