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H irdetések
a legjutányosobban számíttatnak.

Megjeleli minden vasárnap.

BAJA S zerk esztő ség
bova u lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők:
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Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá- 

jába küldendők.
vegyen  tartalm ú hetilap

15 g y c s s /, á m á r a N k r. Kéziratok nem adatnak vissza.

Baja , 1883. mtírczius 8.
Városunk állatán lisztéit és szere- 

te tt országos képviselője Latinovits Gábor 
ur f. hó (i án a képviselő házban a tá r
gyalás alatt levő közép iskolai törvény- 
javaslat mellett az alább közlött kitűnő 
b szódét tartotta, a mely — pártkülönb- 
ség nélkül, — a ház tagjai legnagyobb 
részének osztatlan elismerését vívta ki. 
-- Szeretett képviselőnk beszédét vala
mennyi országos politikai lap kiemeli; a 
lapok e méltatásai közül röviden a követ
kezőket közöljük olvasóinkkal.

A  nPester Lloyd*  foglalkozva kép
viselőnk beszédével arra vonatkozólag igy 
ir : „Laíinovics Gábor képviselő beszéde 
élénken meggyőzött bennünket arról, hogy 
cath. derűsünk szabadelvüsége nem puszta 
phras s, a mélyen tisztelt kanonok ur a 
törvényjavaslat mellett akként lépett so
rompóba, m int kitünően hivatott védője 
a nemzeti cultura és magyar államesz
mének, szemben a nemzetiségét és vallás
felekezetek különválási és partikuláris  
törekvéseivel* stb. -  A  „Pesti N ap ló “ 
szerint képviselőnk nlendülette/jes szó
noklatban tört lándzsát a javasla t mel
lett. “ — A  „Nem zet“ pedig igy ir
róla : „A  felekezeti elfogultság laikus nyi
latkozatával szemben jól eső volt. hallani 
azt az elfogulatlan tárgyilagosságot, me
lyet a m ai ülésen egy egyházi szónok : 
Laíinovics Gábor rövid de igen sike
rü lt felszólalásában t a n ú s í t o t t — Sőt 
még a ,,Függetlenség“ is elismerőleg nyi
latkozik képviselőnk beszédéről, midőn 
országgyűlési tudósításában azt mondja: 
,,Laíinovics Gábor beszéde kidolgozott, 
kifejezései korektek.“ — ,,A beszéd h i
vatva van messzebb ható jelentőséget 
képviselni és egyébb irányban is nagy 
következményű leszen meggyőzöleg ki- 
rautatá, hogy az állami ellenőrzés s fel

W Á M & B Á *
N . . . Mariskának.

Emléksr.el-e, mikor azt a 
piros rózsát kértem, 
n/.t moBoljgtad, nincs az a kincs, 
Mért odadnád nékem.

I)e megtudtam, azt a rózsát 
Ablakomból loptad,
Majd cserébe — félj elflro -  
Megcsókolom ajkad.

fin is lopok no nem sokat — 
Csak egy piros rózsát,
Nem is rózsát, csak annak egy 
Forró, édes csókját.

II.
Azt hallottam a faluban,
Nem ii nagyon régen:
Nem jó jel az, hogy — tudod ki — 
át néz a sövényen.

Hzóke legény a szomszédod,
Nem én az a másik,
Hogy mosolygat átkacsingat — 
Nem nézem sokáig

.Jobb félni mint megijedni!'*
(Régi nóta nemde?)
H ha átugrik a garadon 
Kárt tesz a . . . retekbe.

— Szihalom --

Napló töredék,
(Egy talált lap.)

. . . .  Az öreg hímet vagy megfogták, 
vagy ellenségei megölték, vagy pedig va
dász lőte meg. A nőstény ott maradt a 
fészekben. Sokáig várt, várt, de nem jött

ügyeletnek kivált ily polyglott államban, 
mint a miénk mcmcsak helye van, de 
egyenesen inellőzbotlen."

A képvelő ur kitűnő beszédét az 
országos nagy lapok tudósításai után 
következőkben veszik olvasóink :

T. képviselőhöz !
Minden nemzetnek életében nagyon fontos 

pontok azok, melyekről az államkormánynak 
mindazon intézkedéseit tekinteni kell, a me
lyeknek czéljuk a nemzet közművelődésének 
előmozdítása, ezen tapasztalati igazságot mi 
magyarok szemünk elöl nemcsak nem téveszt
hetjük, hanem sajátságos viszonyainknál fogva 
nagyon is éber figyelmünkre kell iné Ha mink, 
ennek tudatában, t. ház, én is az előttünk 
fekvő törvjavaslatra vonatkozó véleményemnek 
culturabs és egyház-politikai, valamint nem
zeti szempontból is, bátorkodom röviden 
kifejezést adni. (Halljuk !)

Bármennyire rossz szokásnak tartom is 
azt, hogy a jelenben tapasztalható Irányok
nak alapokait, a messze múltban őseink mu
lasztásában szeretjük kizárólag keresni, köz- 
oktatásügyünk állapotának át pillantásakor, 
mégis magam is kénytelen vagyok bevallani, 
hogy közművelődésünk lassú haladásának, 
időnként történt meg megállapodásának, néha 

•visszaesésének okait, ha nem is egyedül ál
lami életünknek mostoha múltjában, vagy 
kizárólag az ősök mulasztásában csupán és 
egyedül mint mondám, de igenis részben ez 
utóbbiakban is, fők p pedig a régi kormány
rendszernek közművelődésünkre vonatkozó 
enyhe, lanyha, itt-ott ferde intézkedéseiben, 
újabb korban pedig közoktatásügyi politi
kánknál a szerves összefüggésnek hiányában 
ke I keresnünk.

Nem szándékom a tisztelt háznak figyel
mét hosszasan igénybe venni azon okok fel
sorolásával, melyek az 1808-ik évi népokta
tási törvény megalkotása után közművelődési 
érdekeink tovább fejlesztését és igy közép
iskoláink ügyeinek törvény általi rendezését 
sürgetői- g követelték, vagy azon akadályok 
felemi Résével, melyek az erre vonatkozó tör 
véuy megalkotását gátolták, — ezen ma tá r
gyalás ahüt levő törvényjavas atuak csak 
azon kellékét emelem ki, mely mindenek 
előtt szentünkbe ötlik és figyelmünket meg
érdemli: hogy ez régi és újabb kori mulasz
tásokat törekszik helyre hozni — minek

vissza párja. Magára maradt szegény bárom 
fiókájával. Azok is vártak sokáig, de végre 
megéheztek, kérték anyjokat, hozzon nekik 
valahonnan rovart. Anyjok indulni akart s 
akkor vette észre, hogy a fájdalom annyira 
elgyengité tagjait, hogy képtelen a röpülésre. 
Kérte legöregebb fiókáját, hogy nézzen va
lami rovart itt a közelben, hiszen próbáltak 
már atyjokkal a röpüléstl A fióka elrepült. 
Tán megunta a szenvedést, vagy ösztönénél 
fogva, nem tudom, vissza nem tért a fészek
hez A kisebbik még gyenge volt, de azért 
megpróbálta anyja kérését teljesíteni. Sike
rült is az. Meg voltak mentve! A fióka ren
desen hordta a férgeket, sokszor igen messze 
röpült azokért.

Egykor ismét hozott rovart. Igen messze 
lehetett érettök. Nagyon ki volt merülve; 
anyja legalább a?t gondolta. De én láttam 
hogy közelről hozta azt, hnnem a karvaly 
zavara meg szegényt. Azt gondoltam többet 
nem megy rovarért. De ö ment, nem tartott 
semmi veszélytől; hiszen anyja s tehetetlen 
fiókája volt kérdésben.

Régen meghatott már c különös csa
ládi élet, de emez elszántság épen csodá
latra gerjesztett, melylyel a fiú madár birt.

Valahányszor madarat látok, vagy azt 
énekelni hallom, mindig eszembe jut ezen 
kis családi kép.

Úgy hasonlít ez valamihez, de igen 
soká nem jöhettem rá, hogy mihez . . .

* **

Az égen egy eltévedt felhő sincs. A 
hőség kiállhatlan, minden élőlény a hüst 
keresi. Végre a nap elhagyta birodalmát. 
Ekkor minden új életre ébredt. A falevél

pedig még most ír, később időkre halogatása 
magyar állami érdekeinknek figyelmén kiviil 
hagyása nélkül nem történhetik. (Elénk he
lyeslés jobbfelöl.)

Ez okból én ezt a már annyiszor meg
rostált, áttanulmáuyozott és minden irány- 
háti józan haladást ezélzó törvényj vaslatot, 
mint közművelődésünk emelésére ezé szerű 
intézményt, mai alakjában általánosságban 
értve, üdvözlöm. (Helyeslés jobbról.)

Mielőtt e törvényjavaslatnak egyház
politikai színezetéről szélűnek, ebire kell bo- 
csájtanom, hogy nincs oly cultur állam, mely
nek közműveltségi állapota az egyházzal szo
rosabb, vagy táguld) ö.szefüggésben nem lenne. 
Különösen pedig mi magyarok kénytelenek 
vagyunk bevallani, hogy nálunk az állam 
az egyházzal már alakulásakor összenőtt, 
később ezzel karöltve ennek hatha'ós támo
gatása mellett haladt előre, azt sem hagy ha 
lom említés nélkül, az ép most említett 
viszonynál fogva, valamint másoknál, úgy 
nálunk is vannak az állam és egyház között, 
— s hogy különösen saját á lá-pontomról 
szóljak — az állam és kaili. egyház között 
függő kérdések, melyeknek jogos és mél
tányos s igy kielégítő megoldását úgy az 
állam, mint az egyház érdekében nem csak 
minden katkolikusnak, hanem minden igaz- 
ságszerető embernek őszintén kívánnia kell. 
(Elénk helyeslés jobbról.)

Úgy vagyok no ggyőzódve tisztelt ház ! 
hogy e törvényjavaslat a legnagyobb óva
tossággal kerüli mindazt, mi a felekezeteknek 
alapos aggodalomra adhatna okot s csak oly 
intézkedésre szorítkozik, melyeket az állam 
felügyelet szempontjából mellözhetetleneknek 
tart. (Helyeslés jobbfelöl.)

Bátor t e meggyőződésem kifejezésében 
az is, hogy tisztelt kormányelnökünk csuk 
igen rövid idő elölt a vallás-felekezetiség 
érdek ügyeiben az igazság és méltányosság, 
a béke és testvériség érveit hangsúlyozván, 
midőn a saabadelvüség zászlóját lobogtatá 
egyszersmind felekezeti jogokat is ismert el, 
érdekeket jelölt meg és igen helyesen, de 
minden érdek fölé a haza érdekeit emeli, 
melynek mivel jól felfogott érdeke soha sem 
jöhet ellentétbe a kuth. egyház valódi érde
keivel (Élénk helyeslés jobbról), ezeknek 
alapján én úgy látom, hogy e törvényjavas
lat a kaih. egyháznak közoktatásügyünkre 
vonatkozó állami a akulásuuk óta meglevő 
vagy idővel kifejlett jogait nem sérti, a iüggő

megmozdult.; a madár éneke hangzott s az 
égi tündérek elkezdették enyelgéseiket a fü
vekkel, virágokkal. 0  van édesen susogva 
enyelegtek I Végre lassú, de felülinulhatlan 
dallamukhoz kezdettek: olyan kellemes esti 
zephyr susogott.

A nyájas arczu hold, milliárd csillagá
val előjött hallgatni a szép hangokat.

Ott állottam nyitott ablakomnál, el
bájolva a nymphák szép zenéje és a csillag 
milliárd gyönyörű ragyogása által. Olyan 
gyönyörű, olyan megható volt ez, hogy ön
feledten bámultam a nagy természet e meg
ható jelenetét.

Az égi zenérek még szebb n játszottak 
s a csillagok tizszerle jobban ragyogtak 
örömükben.

Egy helyen, mint egy kis pont, felhőt 
pillantok meg, ez lassan-lassan terjeszke
dett szét.

A zephir hangosabb s k'ssé erősebb 
lett. Ilaragjokat fejezek ki az égi zenérek, 
hogy a csillagokat, az alkalmatlan felleg 
zavarja hallgatásukban.

A felleg folyton nőtt, mit sem hall
gatva a nymphák haragjára. Végre jó darab 
el volt borítva a csillagokból.

A hüs szellő egyszerre megszűnt. Tán 
az égi zenélek tartják tanácsukat, hogy mit 
tévők legyenek? Nem is csalatkoztam! A 
Mátra felől, mint egy föld alóli mély morgás 
hallatszott. A 2 ;inphák harczra készülnek! 
A fellegek megrettentek s futottak széjjel 
az égen. Erre a nymphák haragja teljesen 
kitört. Mintegy hiúságban sértett s erejét 
kigunyolt oroszlán, villám gyorsan s eget 
verő ordítással rohant ellenének. Az ég fel
hői villámokat szórtak a vad ellenre, de

kérdéseknek a kuth. egyház jogos igényei 
szerint leendő megoldását a jövőben nem 
akadályozza. (Helyeslés jobbról.)

Továbbá meghagyja a lelekezeteknek 
azon jogokat, hogy iskolát állíthassanak és 
tarthassanak fel, azoknak belügyeit vezet
hessék, és midőn ezzel általános műveltsé
günket előmozdítják, azokban saját hitfeleke
zeti érdekeiket is ápoljak. (Úgy van ! jobbfelöl.) 
Hogy azonban a tani nmló anyagnak milyensé
gé! és mennyi-égét a főbb kben körvonalozza, 
hogy a lanl'olyamot végzett ifjaknak kép
zettségi fokáról az érettségi vizsgálatokon 
magának közvetlenebb tudomást szerezni tö- 
reksz'k, hogy az állami tanárvizsgáló bizott
ság utján a leendő tanárok, — kiknek 
milyenségétől a jövő nemzedék milyensége 
sokban függ, — szellemi tulajdonságainak, 
képzettségének minémüségét isismerni akarja, 
e törekvései az állam fel ügyeleti jogában 
gyökereznek, mit neki, ha a régi iörvénye
ink nem is biztosítottak volna, a legujabb- 
kori tapasztalatok alapján magyar állampo
litikai szempontból nemzeti érdekünkben 
(Élénk helyeslés jobbról.) minden felekezet 
és nemzetiségre vonatkozólag, a jogegyenlő
ség alapján is, a legnagyobb készséggel ma 
kellene megadnunk.

S végre, hogy az oly nagy port vert 
nemzetiségi irányt se hagyjam érintetlenül, 
ki kell jelentenem, hogy ami a magyar 
nyelvnek, mint köteles tantárgynak, tanítá
sát és tudását illeti, a törvényjavaslatnak 
kívánalma e tekintetben oly szerény, hogy 
hozzá hasonlót más müveit európai álla
mokban hasztalan keresuénk. (Élénk helyes
lés jobbról.) Amit e tekintetbeu kíván a 
törvényjavaslat, az a minimum, de az egy
szersmind az állam érdekében eleugedhetle- 
nül szükséges is. (Helyeslés.)

Föntartva magamnak azt a jogot, hogy 
a részletes tárgyalásnál, ha szükségét látom 
egyik másik ponthoz concret javaslattal já
rulhassak, vagy léphessek fel, a törvényja
vaslatot mint közoktatásunk terén általáuos 
haladást biztositó intézményt üdvözlöm és 
általánosságban a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadóm. (Élénk helyeslés és éljenzés jobb
oldalon.)

hasztalan, annál jobban dühöngött. Végre a 
fellegek legyőzettek s nagy sűrű könnyel 
áztatták a földet: siratván veszteségüket.

A bőszült elem megszánta áldozatát 
s mintegy kifejezve bánatát, olyan busán oly 
siróan vonult végig a földön ! Mintha lábam 
gyökeret vert volna a földbe! Még mindig 
ott álltam.

Mintha egy gyönyörű női hangot halla
nék, mely egy a szélűéi is busább melódiát 
zeng. Figyeltem. Valóban az volt. Végre a 
dallamot is kivehetőm. Óh mily szépen da
lolta !

„Szoraoiúan i iig, búg a szél,
Csendről nyugalomról beszéli**

Meghalod e dal. Talán még soha sem 
igy mint most. mikor az egész természet ily 
hangulatban van.

Annyira meghatott, annyira megkese
rített s annyira megnyugtatott.

A dal már elhangzott, de (ütembe 
csengett az mindig s olyan jól esett az. 
Magam is dúdolni kezdettem azt. Később 
elgondolkoztam a tar alom felett:

Milyen szép I Óh mily igaz ! „Oda leüt 
majd nem fáj semmi !u Óit minden kin. 
szenvedés elmúlik, ott nincs más, min. egy 
mély, csendes álom. Semmi sem háborgatja 
a holtak álmát. Még a keresztre kötött 
koszorú is oly félve rezg, úgy vigyáz, nehogy 
gazdáját megháboritsa. 8 mily szép, borzasz
tóan szép és megható az a kísérteties suhogás» 
amit a zephyr által rezgetett s félve rezgő 
koszorúk s falevelek előidéznek. Ó h! mily 
boldogok ók ! A szerelem nem hat oda, a 
gyűlölet a síron túl elenyészik. Az ellenség 
karja a sir hantján fenn akad. S ók oly



A: uzsora.
(II á r o m k ö z l ö m  c n y )

I II .
A nópek, országok, városok jóléte 

van veszélyeztetve az uzsora által, azért, 
nem csak úgy átabotába kellene e vesze
delmes baj orvoslására szükséges intéz
kedéseket megtenni, hanem erélyesen, mint 
azt épen maga a baj megkövetel. Az 
országgyűlésen imént letárgyalt uzsoratör- 
vény —- mint Pauler minister maga is 
monda - nem lesz képes megfékezem az 
uzsorát; tán perezre uieghökenuek az életbe 
léptetéskor, azonban eme megfélemlítés 
csak olaj lesz a tűzre, hogy az uzsora 
minél nagyobb tápot s minél nagyobb 
elterjedést nyerjen.

Hogy az uzsora csak részben is 
fékezhető legyen, mindenesetre az elmon
dottam törvények lényeges revisiéja lenne 
szükséges, mindenekelőtt a váltó mani- 
pulatióknak a magánosok kezéböli kivé
tele vagyis, hogy a magán személyek 
cselekvő váltóképcssége inegszorittatnék, 
s ruháztatuék az egyedül a h t elegy le
tek re s esetleg az 1840. évi XV. t. ez.
II . részének 3. fejezetéhez 1864. évi 
január 12-éu 10.736 sz. a. kiadott leg
felső rendszabály 1. §-a szerint, illetve 
az 1874 évi kereskedelmi törvény 16.
§ a értelmében bejegyzett kereskedő ezé 
gekre, kik könyveiket az 1844. évi VI. 
t. ez. 13 §-a, illetve az 1874. évi keres
kedelmi törvény 21. §-a szerint vezetik. 
— Ez igen nagy nyomás lenne az uzso
rásokra, s ép oly jótékony hatású tua 
gára a népre, mely a dolgok mai ál
lása szerint, rövid idő alatt tönkre megy.

Igen üdvös lenne az 1876. XXVII .  
t. ez. 1 §-a szerinti szenvedő váltóké
pességet is megszorítani legalább is az 
1844. évi VI. t. ez. 1 §-ábau köiiilirt 
esetig, vagyis hogy a 20. evőket betöltőitek 
s kik üzletüket váltótörvényszékileg be
jegyeztették, bírjanak szenvedő váltó ké- 
képességel; a nők szenvedő váitóképes- 
sége szüntettesék meg, valamint a papok 
és tényleges szolgálatban levő katonáké 
is. (I. 1840. évi XV. törvényezikk 11 
§. a. b. és c. pontjait.) ily megszo
rítások mellett az első lépés meg volna 
téve az uzsorások fékezésére,.

A zá'Ogliáz tulajdonosok uzsorás- 
kodására mindenesetre figyel m lenne for
dítandó, mert itt űzetik a legnagyobb 
uzsora, még pedig óriási eredménnyel ; 
hol, eltekintve azon előnyről is, hogy a 
vett kölcsönre rendszerint 2 -  3 annyi ér
tékű kézizálog adatik, mégis 40°/,, 60° u 
sőt helyen 120%  is szedetik, a nél
kül, hogy akár a hatóságok akár maga

gzépen elférnek ott, mini az ég csillagai ; 
de még ott is le-le fut egy az égről, de itt 
. . . itt . . . csendes mind, mozdulatlan . . . 
néma . . .

Oh ! mily magasztos nyugalom ez ! Oh 
csak én is ott nyughatnék már, milyen bol
dog volnék. Semmi kin, veszódés, baj, sze
relem, gyűlölet, ellenség ! Semmi! Semmi !

„Oda lent majd nem fáj semmi !"
Itt meg akadtak gondolataim. Oly bol

dognak éreztem magam, hogy még soha. 
Már ott képzeltem magamat a temetőben. 
Miért is élek hát én ' .  .

Madaram, az ablak fölött csicsoregn 
s azután fütyülni kezdett.

Felrezzentem. Eszembe jutott n kin 
család története, s vele egyetemben utolsó 
gondolaton) : „Miért is élek hát én ' "

Megtaláltam a kis imidárcsaláddul ha
sonlót. Az én családom

Mély, tompa sóhaj lebbent el ajka
imról.

Élnem kell ! Oh a kis madár erősebb 
volt nálam ! Oh soha sem gondolt a halálra. 
Pedig mennyi ellenséggel kelle küzdenie t 
Es én . . .  én megtántorodtam !

Erősebb leendek ezután ' Hisz a kis 
madár is küzdött elleneivel' Mindennek van 
ellensége a földön !

Magam előtt láttam a régi jelenetet:
Az apa meghalt . A/ anya hátra 

maradt betegen....................................

JJrcisziger Ferenci,

a törvényhozás csak figyelmére is mél
tatnák e borzasztó üzérkedő*’, annál ke- 
vésbbé tesz valamit , hogy a társada
lom eme megölő intézmény' fókeztotnék.

Az 1876. évi XXVII .  t. ez vagyis 
a váltótörvény lényeges rév isió ja szintén 
kívánatos volna már csak azért is, hogy 
a szegény nép, ki ’ „ részben csak azért 
rauulta meg nevét a ai/ ni, bog} váltó
kép.s legyen, ne juttattassék tünkre 
a lelketlen kufárok által, kikből még az 
utolsó paráuy is kihalt abból, mit em
berségnek és jószívűségnek neveznek.

Esetet mondhatnék, hol az illető 
— ki szintén az uzsorások egyik leg- 
vcszélycsebb fajából való, ki itt, közöttünk 
lakik, s ki pusztán az uzsorából épített 
emeletes házat, — megtagadván a kifize
te tt váltó kiadását, -  az újbóli követel 
hetós édes reményétől hevittetve —■ s midőn 
komolyabb fordulatot vön a dolog, a 
váltót souíca megette azért, hogy a 
törvény által jogtalan visszatartás miatt 
meg ne bűntettet hessék. Most kérdem, 
ha már az uzsorás a váltó inege vésőre 
képes, oly váltó megevésére, melyet az 
elfogadó már kifizetvén, visszaköveteli, 
vájjon nem képes-e arra is, hogy a vál
tó t mogham;sitsa, s hogy a váltóban szám
szerűleg kitett összegen változtatást te 
gyen? Nyugodt lelkiismeretid mondha
tom erre az igent, sót eseteket hozhat
nék El megvilágítandó azon banda gaz
ságait, kik fekete frakkban s glace kvz- 
tyübeu járnak; kik előtt királyok, orszá
gok népek hajolnak meg, kik nem éjjel, 
de fényes nappal űzik tetteiket, s kik 
a büntetés helyett czimeket, érdemrende
ket (báró Schwarlz Kaminszky-ügy) kap
nak, s kiknek nem elég biztosíték egy 
ország népének adója, minden ingó és 
ingatlan vagyona, a törvényhozásnak exis- 
timatiója, hogy 150 millió forintot elő
teremtsenek 84 frt árfolyammal. (Az ab
szolút korszakban történt.) Valószínűleg 
ilyenekre készítő Saphir, a joviális német 
költő a következő kadenfiáját, hogy:
J lofrath : l'n rath  ; Bacon : Kujou ; G ráf: 
Scliaf; Excelleuz: Pestilcnz."

Mondom, ily esetek mellett, lénye
ges módosítás volna teendő a váltótör
vényen, mint azt az országgyűlésen hang
súlyozták is, mert csak is ennek megtör
tével lehetne az uzsora fékezéséhez fogni, 
inig azonban ez meg nem történik, min
den ily nemű kísérlet csak felesleges, 
meddő munka lenne.

Csak rövid szemlét kell tartanunk 
vidékünkön, s azonnal valónak bizonyul 
azon érv, melyet feunebb a váltóképes
ség megszorítására vonatkozólag felhoz
tam. Nézzük első sorban az it t szom
szédban lévő B. Monostort, E  község 
lakói 1 0 —15 évvel ezelőtt még a icg- 
rendezetebb vagyoni viszonyok között vol
tak, s ma már csak koldust és kevés 
jó módút találunk az egész községben ; 
a középosztály teljesen hiányozván. Vannak 
ott olyanok, kiknek '/i sót % telek földje, 
háza, lovai kerültek dobra, 2 0 0 -  300 
frt adóságért ; ez adósságok azonban 
24%  kamat levonás mellett kelletkcz 
tek 24% -ra, s igy majdnem, 6 0 n/0 fize
tettek 100 frtól. E  községből egy ne 
hány bajai dúsgazdaggá lett.

Csávoly község szintén sokat mond
hatna a 24%  kölcsöuökről, mert egy
néhánynak ugyancsak torkára fórt az, — 
úgy Eelső-Szent-Irdn is, hol már a le
vonás mellett is járta 2 4 % -  30%  kamat 
melletti hitelezés első helyen való bet db 
lázasra; c mellett voltak esetek, hogy 
az uzsora kamat mellett még külön kamat
kép 100 frt után 2 pár csirke, 1 pesti 
mérő bu.a és 2 zsák burgonya is kikötve 
volt; sőt magam láttam egy Bikityen 
1875-ból keltezett, 60 ír tró l kiállított 
kötvényt, melyben a kamatkép kikötött 
10 frton  felül, 9 pozsonyi tisztabuza,
2 mérő árpa, 1 véka zab és 5 pár 
csirke volt kikötve; voltak továbbá ese
tek. az 1877: V ili .  t. ez. életbe lépte 
után, hogy 50 ír t váltókölcsönrc 30 frt 
évi kamat köttetvén ki. adós azonban a 
370 napi lejárat után fiizetni nem bír
ván, hitelezője unszolására aláirt egy 
számokban 150 írtról üvöltött váltót, s 
midőn az előbbi váltót kérvén, Jijíflezó 
annak kiadatását az összeg kiegyenlí
tésére halasztotta. Ez már magában is 
elég árny az uzsora életből, de még 
íu csább volt aztán, midőn perre került 
a sor, s a hitelező egy négyszázötven és

egv 180 fitos váltóköveteléssel lépett 
fel. Adós minden kifogása daczára is el
marasztaltatok, mert a váltótörvény ha
tározottan akkép intézkedik, hogy elté
rés esetében a betűkkel kiirt, összeg er

ényes Itt természeteden a váltó összeg 
meghamisittatott; de vnijou ki bírja a 
hamisítást bebizonyítani, mikor az 1876. 
XXVII .  t. ez. 21. határozottan ki
mondja, hogy minden nyilatkozat - s 
igy az elfogadás is, mely a váltóra van 
vezetve, hacsak a megszorítás kitüntetve 
nincsen, feltétlen elfogadásnak tekintetik V 
A szegény adós vagyona mint hullám 

dobra került, s ma csaladját elhagy
va - •  földönfutóvá lett.

Ki bírná, ama megszúiiilálhatlaii 
tragieus eseményeket vázolni, — melye
ket az uzsora idézett elő, — akkor, 
a midőn naponként ezer és ezer eset 
ismétlődik intő például arra, hogy a 
törvényhozás erélyes eszközökhöz nyúljon 
eme veszedelmes baj orvoslására ? !

Városok, falvak nyögnek az uzsora 
terhe alatt, s mindennap csak azt vár
ják már, hogy a halálharangot megkon- 
ditsák felettük ; azon harangot, mely a 
vagyon, erkö'cs és jellembukás sírjába 
kíséri azokat, kik szerencsétlen manipula- 
tiók, rósz évek következtében az uzsorásak 
karmaiba kerülve, jólétüket a boldogta
lansággal és nélkülözéssel felcserélni kény
telenek.

Mágnásaink már kevés kivételied 
a tőnk szélére ju to ttak ; ősi földbirtokok 
már csaknem mind az uzsorások tulajdo 
iáivá lettek, — főúri palotákban már 
az uzsorás fogadtatja  titkárjával a volt 
házi urakat, s ez igy megy lefelé 
az utolsó két holdas földmi velőig; — 
s ha a törvényhozás nem nyúl erélyes 
lendszabál} okhoz, pár év múlva már 
nem fogunk mást találni honunkban, mint 
egy jellem és erkölcsbukott pTolotdr tá 
bort, kik később páriákká lesznek, s 
ezen felül egy nagy hatalomként székelő 
uzsorás tábort.

Vajha megértené a nép azon szóza
tot, mely az uzsorások torkaiból szerte 
hangzik e hazában, hogy : „A magyar 
volt, de nem lesz." s iparkodnék e gőgös 
hangokat valótlanná tenni azzal, hogy 
munkája gyümölcsét nem a vérszopó uzso
rásnak adna, vagyis hogy ne menne 
inkáb az uszoráshoz mint csakugyan a 
nép javára létező hitelegyletekhez, hol 
olcsó kamat mellett ép úgy kisegítheti 
magát, sőt jobban!

Az ilyen hitelegyletek alapítása szin
téi! nagy hatással volna a nép javáén, 
s azért igen helyes intézkedés több köz
ségeknél, hogy saját bebclében hitclegy- 
letct alakit, hogy a népnek olcsó kölcsönt 
juttathasson, s mégis c mellett befektetett 
tőkéje tisztességes kamatot hoz.

Mindenesetre magának a törvényho
zásnak kötelessége intézkedni első sorban, 
mert ő felelős a népért, javaiért és 
bo’dogulásért, — s ha a törvényhozás 
kiadná a jelszót, hogy ha kell kényszer 
utján alapittassanak hitelegy letek -  ami 
ugyau első tekintetre furcsának látszik, 
de mégsem Kivihetetlen — úgy nem 
fognának késni a megszorultak első sorban 
ez egyleteket felkeresni, — ami által 
az uzsorá ok számban és vagyonban bi
zonyára apadni fognak; a földinivelős 
és ipar virágzani, a jólét helyreállni fog, 
— elleneseiben néhány év megmutatja 
azon képet, melyet társadalmunk feltárni 
fog, s melyet már sokan látnak is, de 
annak kinézését el nem árulják.

Adja az ég az első állítást, úgy 
mindeneseire hálával emlékezünk az in-

Üreisziger Kálmán.

Színészet.
Az új bérlet megkezdődött I a közönség 

már tömegesebben látogatja a színházat A 
Tepertőit is meglehetős változatosságot tün
tet fel. — Szombaton . Egy könnyelmű leány" 
érdekes életkép került r/inre vasárnap 
Báthory-nak .silányságokban bővelkedő nép
színműve „A faUi legszebb leánya"; kedden 
„A házasság rokkan<jaiu c/iinü vígjáték mu
lattató a bérlő közönsége' s/.eidán Scribe- 
nek énekes vigjáléka ..Az öidög része", 
melyből azonban I'áfuunak rögtön beállott 
ut ri’kedése folytán az énekrészek kihúzattak ; 
csütörtökön isim í?U<n színre került Koson 
érdek' - vigj-iteka . A IX pai)au< ?'.*•«< ", zára
dékul „Knszlus Pilátus előtt" néma képlet

A temérdek deficzit után bizony jól 
esik az igazgatónak itt-ott egy teltei t) baz.

Különfélék.
,/y. Személyi h ír. Jankovich Aurél 

főispán in több napi távolléte után körünkbe
visszaérkezett, hogy u murczius havi köz
gyűlésen és köz igazgatási bizottság ülésén 
elnököljön.

Imiinovieh Gábor szeretett or
szággyűlési képviselőnk, a középiskolai tör
vényjavaslat mellett, tartott nagyhatású be
széde után élénk ovntiokban részesült, mint 
szemtanúk említik, úgy a kormánypárt ve
zérlői tiai, valamint az. ellenzék számos tagja 
gratulált a szabadelvű beszédért.

C*a A hajat nemzeti cusiiio a Imko 
vinni csángók haza telepítésére 20 fr ot sza
vazott meg.

Iparbará tok  figyelmébe. E. hó 
12 - 18-ika között. Zom bor, Szabadka és 
Buja városokat fogja Gr. Zichy Jenő ur, az 
„ipargról1' kőrútjában szerencséltet ni. A helyi 
hatóság bizonyára megtesz minden olyan 
intézkedést, mely e vitális ügyhöz, s a  város 
jóliirnevéhez. méltó.

0  A vörös kereszt-egylet bajai fiókja 
ma délelőtt 10  órakor a városháza nagyter
mében k ö z g y ü l és t  tart, a következő tárgy- 
sorozaltal: I. A fiók-egylet 1882. évi műkö
dését tárgyazó évi jelentés és a pénztári 
zárszámadáselöterjesztése. 2. A /alapszabályok
1 1 . ej a értelmében kisorsolandó választmányi 
tagok helyének választás útjáu leendő betöl
tése.

(j A bukovinai m agyarok betelepí
tésére Baján a következő adományok folytak 
be. — Id. Latinovits János kir. tanácsos 25 ft. 
özv. Latinovits Istvánná 5 ft. Loilschuk Ja
kab 1 ft. Lemet- 1 ft. Reich F. tiai 1 ft. 
Kotbfeld M. 1 ft. Gál Péter 10 ft. Gál Kló- 
tiki 5 It. dr. Gál Ernő 5 ft. Schnetzer 1 ft. 
Juray Antal 1 ft. Herzfeld II. s fia 1 ft. Mi- 
chitsch 1 It. Klcnanz s Babocs 1 ft. Poller- 
mann I ft. Kigcrl I ít. Fischer Márk I ft. 
dr. Sztruhák I ft. Spitzer Károly 1 ft. Spitzer 
Emil l lt. Dr. Beruliardt János 1 ft. Schu- 
macher 1 It. Kerék J ft. Csukás F. 50 kr. 
Atlninnczkovics Gy. 1 ft. Olay Lajos 1 ít. 
l’cplovszky 1 ít. Tury Mátyás 1 ft. Ijesser 
Gyula 1 It. Latinovits ügyvéd 1 ft. Szutrely
I. 2 ft. Paukovits 2 ft. Schlessinger M. L. 
50 kr. Állaga Ottó 2 ft. dr. Ivúuovits Pál 
10 ft. Dresclior Ede 2 It. Tury József 1 It. 
Milasscvits 1 ft. Barasits 1 ft. Herényi t ft. 
N. N 1 ft. összesen 110 ft. 50 kr.

Városi közgyűlés. Haja város 
törvényhatósági bizottsága f. hó 15-én d.
u. 3 órakor tartja rendes havi közgyűlését, 
mely alkalommal a következő tárgyak ke
rülnek tanácskozás alá : I Polgármester 
jelentése az IS83. évi februárhó közállapo
táról. 2. Szervezkedési bizottság véleményes 
jelentése a szervezeti szabályrendelet revízi
ója tárgyában. 3. Tanács javaslata a hatósági 
zálog intézet kezelési és szolgálati szabályza
táról. I. A vallás és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 3651. sz. rendeleté Rohrbück 
Feronczné nyugdíjaztatása tárgyában. 5. Ta
nács javas'ata villamos világítás behozatala 
tárgyában folytatandó tárgyalások czéljából 
egy bizottság kiküldése iránt. 6. Tanács 
előterjesztése a költségvetés „külön czimfl" 
kiadás tételének elégtelenségéről. 7. Tanács 
javaslata a hiányzó bizottsági tagok betöltet
len helyeinek választás útjáni kiegészítése 
tárgyában. 8. Az 1883. évi -I., 5. és 6 ik 
t. ez. meghirdetése. 9. Gazdasági-tanács ja
vaslat ti a sörház-épület eladása tárgyában. 
10. Arad város átirata uj építések adómen
tességének kiterjesztése tárgyában hozandó 
törvény alkotását ezélzó felterjesztésének pár
tolása iránt. 1 1 . Tanács előterjesztése, hogy 
a templom javítás fedezésére felvett összeg 
elégtelen. 12. Az árvatár felszámolásának 
tárgyalása. 13. A szolgas/.omclyzet fegyelmi 
szabályrendeletének tárgyalása. 14. Iparisko
lai bizottság kiegészítése. 15, A téglaégetés 
haszonbérbe adására nézve megtartott ár
verés eredményének bejelentése. 16. Az ist- 
vátimegyei iskola kisajátítása és a kisajátított 
telkek helyén uj épület felállítása iránt 
teendő intézkedések. 17. Egyébb időközben 
érkezendő tárgyak.

‘ A helybeli ipnrtái'Hulat egy bizott
sága P i n t é r F e r e n c z ujouan választott 
elnök vezetése mellett a napokban adta át 
polgármesterünknek a társulat által az ipar
iskolára gyűjtött pénzösszeget, mely — mint 
ért* su link 1107 írt 72 ki t tesz ki.

, Eljegyzés. Bódy G yörgyDautova 
község aljegyzője, a múlt napokban jegyezte 
el B á r á n y  1. k. u.-t Duutován. — Sok 
szerencsét!

Sajtóhiba. Lapunk múlt számában
közölt „Uzsora" czitnfl vezérczikk harmadik 
hasábján leiül)öl 12  sorban a következő mon
dat helyeit : „világos megsértéséül az 1874.
' \ i X XIV.  t. czikknok" — „v i I á g o s m e g- 
s é r l é s e ü l  az 1874. é v i  XXXIV. t. 
e / i k k n e k“ olvasandó, — mit is ezen
nel kiigazítunk.

)( Nemzeti Un nép a színház
ban. A magyar nemzet nagy nap jának ,
m árczcs  16 ének emlékét a. városunkban  
mi'kiidu színtársulat derék magyar igaz• 
gatyja / ünneppé fogja tenni. A  ba l• 

által meglépett nemzclrfifölhajnalodó 
' :n U"P éi jo rdu lé jd n a k  előestéjén, már- 
-in* 14 énl szerdán az előadás előtt



az összes személyzet által énekeltetni 
fog a szózat, m it követ Petőfi életéből 
vett nagyszerű allegorikus képlet, m ire 
színre kerül „Petőfi élete és halála 
Van-e magyar, kinek szive-lelke Petőfi 
névéinek és márczins 16 ének hal! alá'-a 
/ö l ne buzdnhia , f  öl ne lángolna ? Erő
sen él bennünk a h it, hogy e város lelkes 
m agyar közönsége e nap előestéjén a 
színházban rendezendő ünnepély fényes
ségét tömeges megjelenésével fogja emelni. 
— Ugyancsak e derék színigazgató bu
kovinai magyar testvéreink hazatelcpi- 
tésére e hét folyamán előadást rendez. 
Tekintve azt, hogy városunkban folyton 
deficzitekkel küzdve mégis ily nemes 
áldozatot hoz a nemzetiség és haza ol
tárára, reméljük ily nemes czél mellett 
lelkesedni tudó közönségünk a siker elő
mozdításában versenyezni fog. Jegyekre 
előjegyzések m ár történtek s előjegyezhet
n i folyton a színházi pénztárnál.

* Tizennégy év múlva. Mint a „B. 
1(." irja: K. J. azelőtt vaskuti, jelenleg bajai 
jómódú kereskedőnek M. nevű hajadon leánya 
1809-ben megszökött a szülői háztól, és a 
szülők minden puhatolása daczára hollétet 
felfedezni nem tudták. Két évvel szökése 
után atyja a fővárosba utazott, mert hallotta, 
ho«y a leány ott tartózkodik, azonban itt 
sem tudta kinyomozni. Négy évvel később 
a konstantinápolyi követségtől értesítés jött 
a szülőkhöz, hogy leányuk megbánta tettét 
s viszakivánkozik a szülői házhoz; de most 
már ezek mit sem akartak tudni elveteme
dett gyermekükről. Így aztán többé hírét sem 
hallották, midőn egyszerre e napokban levél 
érkezik Bajára Hong Kongból, melyben R. M. 
megírja szüleinek szerencséjét, hogy gazda
gon férjhez ment és hogy a legjobb módban 
van ; egyszersmind mindenféle cliiuai értékes 
tárgyakból ajándékot küldvét), kérdi szüleit, 
hogy férjével együtt teendő látogatását elfo
gadják-e V A levél, a jó mód és az ajándé
kok megtelték hatásokat : a szülők elfelej
tették haragjukat és most már tárt karokkal 
várják a -10 napi utón érkező gyermeküket.

3J; „Közlekedésiig) *1 czim alatt Balás 
Sándor szerkesztésében Baksou megjelenő 
közlekedési szakközlönyt ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. — Mint a legújabban velünk köz- 
lött (11 -ik) szám is tanúsítja, a lap élénken 
s változatos tartalommal van szerkesztve, s 
közleményt i a nem szakemberek figyelmét is 
felköltik magvas előadásuk és érdekes tartal
mukkal. A lap előfizetési ára félévre 
2 Irt. 50 kr.

3  Toldy dános meghalt. Az ország
szerte ismert magyar óriás Toldy János febr. 
18-án Ercsi községben meghalt 78 éves ko
rában. Még február 15 én erómüvészoti elő
adást tartott; valószínűleg ekkor megerőltette 
magát, agyszélütést kopott és 3 nap múlva 
a szánandó állapotban levő errsii kórházban 
a földön, szalmán fekve és mindenkitől elha
gyatva halt meg. Február 19 én a községi 
szegéuy alap költségén csekély számú közön
ségtől kisérve tették öröknyugalomra a híres 
embert, kit annak idején az egész ország 
ismért. Toldy János nz 18-18 iki szabadság- 
harezban a Hunyady honvédzászlóaljban szol
gált, mint zászlótartó s ö volt azon csapat, 
parancsnoka, mely Zichy Ödön grófot Kálózd* 
ról utolsó útjára kísérte. Ez alkalommal egy 
Fehérvár melletti községben Abán, midőn a 
csapatot megállította oly rettentő hangon 
vezényelte az „álljt“, hogy a honvédeket bá
muló Jalusi nép közül egy Kása nevű ember 
ijedtében elájult és 3 hétig betegen feküdt, 
Toldy a 40 es években cirkusokban is föllé
pett, és rendkívüli erejével, bámulatos nö
vésű nagy hajával általános feltűnést keltett. 
A körmeiben oly erő volt, hogy nemrégiben 
Dunaföldváron n korcsmaasztnlt kaparva ke
resztül lyukasztotta azt körmeivel. Toldy a 
múlt évben Baján is tartott előadásokat.

f  A folyó évi m&rczius 1 -töl 7-ig hol) ben 
elhaltak jog)/.eke, név, családi-állapot, állás, foglalko
zás, kor, vallás, halálok, (kérnem) szerint városrész, 
és utczánként feltüntetve: (Sittek Márton nős. tanító 
74 é. r k. tnh. tttdőlobban, hely. 8zt -Antal-u.; 
Bokor Forencz, nős, csizmadia -7 é. r. k. mii. 
tttdövészben, városi kórház; Svrnka Máté küvezőuek 
és sz. Törők Rozáliának Éva n. gy. V, órasr. k. nih. 
yelcszület gyengeségben, homokv. pacsirta-u.; Hu 
lak István kőművesnek és sz. * sóti Katalinnak 
Kálmán n. gy. f> hónapos, r. k. nih. gyermekaszály
ban katounv. gyúr-u. ; Gergely Benő korcsmárosnak 
és sz. Magyar Borbálának József n gy. •'! é. r. k. 
tnh. vörhenyhen, bclv. rév-u. ; Sigmond Gottlieh 
nyergesnek peje: sz. Bagó Ifitel, TI é r. k. tnh. 
tttdövészben, belv. nyerges-u.; Novak Karoly festő
nek és sz. áehríaut Ágnesnek János n gy. f> hetes 
r. k- nih. ránggörcsökhen, szállásv. 3 korona-u. ; 
Obád Márton napszámosnak neje sz. I’nsity Amin, 
40 é. r. k. tnh. vizkórban, homokv. Imlló-ii. ; Fehér 
Ignácz molnárnak és sz. Hzeili Magdolnának Ignácz 
u. gy. 1 hónapos, r. k- mh. vürhenyben, Kívánni, 
pesti ú t; Geruer József nősznbónak, özvegye: sz. 
Bolváry Jozefa, 40 é. r. k. inti. tttdövészben, belv. 
kisvásártér-u.; Pctrovácz István képezdei tanárnak 
és sz. tiering Juliannának Sai <|or u. gy. nőtlen, 
elemi tánitó, ‘20 é. r. k. mh. gümőkórban, belv. 
Rókus-u.; I>ómény István napszámosnak és sz. Ba
jait) Kvanak György n. gy. 10 hónapos, r. k mh. 
tttdőlobban, sz&llásv, kálvaria-u.; Ozv. Pék Terézia 
szoptatós-dajkának Mária n. (törvénvteleu) gy. :t 
betűs. r. k mh. ránggörcsökhon, homokv. monostori- 
p t; Teubli Mária baiadonnak József u. (törvénytelen) 
gy. 8 hónapba, r. k. mh. tttdőlobban, kisesavolyv. 
tigris-u.; Csinm András szíjgyártónak és sz. Bernschütz 
Magdolnának Irén n. gy. ö é. r. k. mh. viskóiban, 
vörheuy után, belv. kaszáinya-u.: Kollár Mátyás 
papszémo8iiak és sz. Ilájikikovity Annának Anna 
p, gy. ö3/, é r. k. mh. torokgyíkban, homokv.

nyúl-u. ; Bauer Pál vinezellér özvegyének sz. BiscliofV 
Máriának János n gy, .'i1/, é. r k mh l.éllohlmn, 
rollerman szőllöjéhen : Bukniv.ky l.őrinez kőműves 
özvegyéuek s/.. Murosovity Teréziának Sjudor 11. 
(törvénytelen) gy. 1 é. r. i; mh. gyerinekaszülyban, 
belv. szúrd ulia 11 : Vargha István özvegy csizmadia, 
7G é. r. k. mii. ngyvérönilenylioii, Kókusv. kórháza.; 
Mihályovity Antal kőinüvosnek és sz l'ilinc.zky 
Katalinnak Mária 11. gv. 1 hóm.pos, r. k. mh. 
ránggörcsökhen, Józselv. határú.; Groszkampl Fe
nne/. kertésznek özvegye: (’zepl Magdolna, 7X é.
1 k. mii. nggkőrhiiii, liise.-ávolyv. új-u ; Jaszonoviiy 
József napszámosnak neje: sz. (’sility Mária (!!> é. 
r. k mh. tttdövészben, szállásv. lőkeit-sor: Sclmili 
Ilka hajadon kéjhölgynek Borbála 11 (törvénytelen) 
gy. •’! hónapos, r k. mh ránggörcsökhen, katounv. 
gyiir-it.; Albert István főittszabónak és sz. Wellter 
Katalinnak Katalin 11 gy. !l n. r. k. mh. veleszűlol. 
gyöngesógben belv. Iiismészúrszék-ii ; Becker Antal 
asztalosnak özvegye : sz Tiprovátz Mária I I é. r. 
k. mh. tttdövészben, belv. lö n .; Breidits Johanna ha
jadon szoptatós-dajkának ifiinil 11. (törvénytelen) gy. 
IP/, hónapos, r. k. 111I1. ránggörcsökhen, Istvánul, 
hungász-ii. ; Tnschler Mihály napszámosunk és sz. 
Holdéi- Juliannának József 11. gy. 1 hónapos, r. k. 
tttdőlobban, József v. vinig-11

íh, Butorvúsávlóknak a budapesti 
Steinlmch Sándor-féle. hirdetését kitlönö figyel
mükbe ajánljuk.

— (BekíiIdetelt.) Egészséges vér és 
jó emésztés képezik alapfeltételeit, az egész
ségnek ; zavaruk e követelményeknél a Brandt 
lüehard-féle scliweíczi labdacsok által gyógyi
talnak. Kaphatók B aj á 11 ( l é i ge  r Ká r 0 I y 
gyógyszerésznél egy doboz 70 krért, a mipi- 
szükséglet 2 krba kerül.

A közönség köréből * 
Köszönetiij 11 váuilás.

Fogadják, úgy magam valamint nőm 
nevében, a legforróbb hálás köszönetét 
mindazok : kik fcledlictlcn emlékű gyer
mekem végtisztességénck megadásánál, s/.e 
rény hajlékomnál megjelenni, sőt az örök- 
nyugalomhelyére elkísérni szívesek voltak.

Pctrovácz István , 
képezdei tanár.

* K rovat alatta kő. érdekkel összefüggő köz
lemények díjtalanul, beküldő 'clelősége mellett kö- 
zöltetnok. Szerk.

Közgazdaság.
Budapesti értéktőzsde. (K ő r i t  z 

A n t a l  és t á r s  a, bank- és váltóház 
hetijelentése.) 11a röviden összefoglalni 
akarjuk a lefolyt heti tözsdeüzlet ered
ményét, azt kell mondanunk, hogy a 
balisse egy hatalmas lépéssel haladt előre. 
Az árjegyzési lap újra megváltozott 0 
hogy vájjon uynlcz nap inul va nem látunk-c 
még magasabb jegyzéseket, kitudná azt 
bizonyosan megmondani ? A valószínűség 
a mellett van, hogy a baussa túl fogja 
lépni az e héten elért, határt is, mert 
az eddigi jelek után Ítélve a conversió 
folytatása már nem soká várakoztathat 
magára. A Rothschild csoport elérkezett
nek látja az időpontot az actióra. Mi 
sem bizonyítja ezt inkább, mint azon 
körülmény, hogy nz osztrák hitelintézet 
mérlegének közzététele újabb bausse-nak 
szolgált alapul, holott nz ered nény után 
indulva, inkább ái banyai lást kellene in
dokoltnak tartani. Tavaly a hitelintézet 
17'/.2 frtos osztalékot fizetett és a con
versió nyeresége nem volt benn a mér
legben, az idén 15 irtot fizet a conversió 
nyereségének betudásával. Nem-e nno- 
maüa tehát, hogy most a mérleget ötöm
mel fogadták, tavaly pedig a nagyobb 
osztalék daczára kedvezőtlenül Ítélték 
meg a közzététel alkalmával ? De most 
hatalmas kéz paussirozza a vezérjelleggel 
bitó értékpapírokat, nyilván azért, hogy 
a kedvező általános hangulat, mely nél
kül a conversiót keresztülvinni nem lehet, 
meg ne másiitassák.

A magyar hitelbank mérlege is 
jó hatást, tett, bár ennél magasabb osz
talékot reménylettek. Ezeken kívül a 
magyar járódét papírokat c héten erős 
kezek vásárolták nagy tételekben és tün
tetőleg, a mi szintén elősegítet te a szi
láid irányzat ébren tartását. E i'ujabban 
az. angol-bank szállította le 3 % -ra  a 
kamatlábat és igy a legnagyobb pénz
piacion újra olcsóbbodott a pénz; — 
szóval, mindezen itt felhozott körülmé
nyek megannyi szemei egy láncznak, mely
nek végéhez van csatolva a conversió 
folytatása. A talaj elő van készítve és 
a nagy művelet most már nem késhetik 
soká,

róhattak és végül budapesti malompa- 
piro* és iparvállalatok részvényeit is 
keresték.

A fontosabb értékpapírok változását 
c héten a következő táblázatból lá t
hatjuk :

f»%-°s pu pírjára (lek 
4°/g-os „
tiszai 8 r-jogy 
magy. hit'-lbáiik 
osz.tr. hitelintézet 
hengermalom

felír. 23. niúrez. 2.
«í-7fi 87-<iíi
88 10 89*00

11(1-Jő 110-40
:M)!l 320 —
30370  :t 1 s—

Csarnok.
A/, uralkodó lm Ilonák kli löulV-lo 

Világl'68/,<!lil)(‘ll.
(Folytatás. )

Mexikóban hasonló kuli üst találunk.
Föszellcinük a napistul volt, melyet 

Tonukatcuhtli vagy Oinetekutlinak (nagy ur) 
ueveztek s e kultus a tőitek népektől ment 
át hozzájuk. A nap keltét, reggelcnkint imák 
és áldozatokkal üdvözlik s egyetlen vala az 
istenek közöl, kit naponkint imádtak. A két 
főjótétemény, világosság és me’egség. melyeket 
a nap a földnek kölcsönöz s az. által a szer
ves életet fönntartja, — valamik természe
tes forrásai a napimádásnak. A tüzet is, 
mint istenséget imádták; sőt maguk a mexi
kói papok mint az istenek atyját és anyját 
úgy tisztelték. A toltekek annak daczára, 
hogy igen békés, müveit, és művészet kedvelő 
nép voltak, alkalmilag mégis embereket ál 
tloztak ; de e czélra elitéit gonoszokat alkal
maztak, inig a későbbi az.tekek, kiknek kul- 
tusa alig volt több folytonos mészárlásnál, 

ritkán vagy talán soha sem mutattak be 
a napistciiiiek embeiá'do/.atokat: mert nem 
kívánta tölök.

Netzahunlkoyotli király Tezkukóról ki
jelenté, hogv az ö atyja a nap és anyja a 
föld.

A spanyolok Mexikó meghódításakor 
emberáldozatokknl találkoztak a keleti part
vidék egyik kis szigetén, melyet „Áldozat- 
szigetnek** neveztek el. Itt látták az. oroszlán 
alakit bálványszohrot, mely csatornával volt 
ellátva, melyen a lemészárolt szerencsétlen 
áldozatok vére folyt. le. Megbízhatók állítása 
szerint évenkint 2(),0U0 ember öletett le.

Ha valamely Szerencsé lenség, termé
szeti csapás bár mily alakban mutatkozott, 
ádáz dühvei szaporiták az. áldozatok számát 
annyira, hogy például Gomara azt irja, egy 
alkalommal, midőn nagy szárazság uralkod
nék, a lakosok tömegesen vándoroltak d-1- 
lelé. hogy az iszonyú öldöklést kikerülh-'ssék. 
Midőn 1487. év febr. 19. Mexikó tötemploma 
fölavattatott, több mint 80,000 ember öletett 
meg. Az. áldozatok hulláit, miután kitépett 
szivükkel a bálványszobor ajkait bedörzsölök, 
a népcsöcselék fölemészté. Az elfogott spa
nyolokra nézve sem tevének kivételt, sőt 
l)iaz. szerint a mexikóiak szemrehányásokat 
tőnek, hogy a spanyolok húsa keserű izü !

Kalifornia különféle, néptörzseiről irja 
Becchey, hogy a napot imádják s minden 
reggel ungy lármával üdvözlik feljövetelét.

Kortcz Akaiimban látta a/ etnberáldo* 
zatokat, midőn az. áldozat szivét kiszakiták s 
a napnak tartották. Vukatnnbau a lakanda- 
nok a napnak hasonló módon áldoztak- Ba
rin lakosai a napban a világ teremtőjót, a 
holdban anyját látták s Gomara szerint szin
tén emberáldozatokknl tisztelők a napot.

llispanola lakói is tisztelték a napot és 
holdat s mindkettőről hívók, hogy öseredeti 
lég a tengerpart valamelyik barlangjából szár
maztak.

Hogy az ilyen bálványimádás hajdan a 
függés és hál németből származott, Kostari- 
kában legjobban meggyőződhetünk, hol a 
hegylakók a napot, a partvidékük pedig a 
tengert tisztelik.

Ila a fönnebbieknél a bálványozás és 
tévhitből származó szokások forrását fölismer 
hettük, úgy a következőknél azt nem mond
hatjuk.

Schombutgk Róbert irja. Siómban nz a 
szokás, hogy aki himlő, cliolera vagy gyér- 
inckágybun halt meg vagy öngyilkosság, vi 
askodás s bár mily Szerencset lenség által 
múlt. ki, azt miután m a rk it  hónapig sírban 
feküdt, újra kiássák és úgy égetik meg.

A babona szerint, lm másképpen tör
ténnék, az elköltözött lelkek visszatérnének 
barátaikat kínozni és addig gyötroni, mig 
szintén termeszetcllrucs halállal ki nem múl
nának.

Függelékül még következőket említjük 
meg. Keleten az ozmánok fedetlen koporsóban 
temetik el halottjaikat; mert azt hiszik, hogy 
különben füllámndáskor nem bírnának onn̂ Ti 
kikapaszkodni.

(Vége köv )
Közli: Virág fi Dénes.

A politika á múlt héten nem érez- 
tetto befolyását, a tőzsdeüzletre, mely 
kizárólag a két hitelintézet mérlegéhez 
csatolt konbinátiók behatása alatt állott.. 
A mi a részleteket illeti, említettük 
már, hogy osztrák és magyar hitelrész- 
vényeikben ólénk volt az üzlet, magyar 
járadékok és más állampapírok tőkebefek
tetési c?őlokra vagy összegekben vásá-

Üzleti tudósítás.
Baján, 1888 uiárczius 7-én.

R u / . a ....................................9-50
Bab................................................. <50
Znh .............................. t>.70
Á r p n ....................................6 3ö
U07.8........................................ 0150
K il le s ....................................6.
Kukoriczn...............................5 05
Az Arak 100 kilogr. után.

A Z E L SŐ  ^ O t í ^  e s .  K IR

D U N A GÖ/.II A J Ó Z A S I T Á R S UL AT
p o s ta -  é s  s z e m é ly  s z á l  U tó  h a j ó i n a k

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

intézkedésig.
I’ 0 s t u-h aj ó k :

Útijáról Zimniiy-Gy urgyóvóra szerdán, péuli-keu 
és vasárnapon reggel ii órakor. 

Hajnrol Hiidnpeslri- kedden, csütörtökön és vasár
napon 4 órakor reggel.

S z c ni é I y s /. á 11 i t ó-h aj ó k :
Hajnrol liiidcpcHlrr : n a p o n k i n t  délután 1 

órakor.
Hajáról ülaliacara naponta 3 órakor d. u.

Felelfis szerkeszt/!: Főinunkatárs:

( serha Fo-roiic. (Ír. Devlcli IjAs/Jó.

u. m. állványokat üveggel és a nélkül, 2 hosz- 
szu aszfalt, 1 Íróasztalt és szekrényt, úgy 
más apró eszközt igen jutányos áron szabad 
kézből eladom.

SALAMON, könyvárus Baján.

ZIRNER S.í:s FIA
a cs. kir. szab. beszterczebányai tömören 

hajlított fabútor-gyár raktára  
-W9J*. Á _ :eüj .

Ajánlja folytonosan dúsan felszerelt 
raktárát a legjobb bécsi gyárt mán u í

fa-és kárpitozott bútorokban,
vaspénzszekrényekben , 

varrógépekben, — fa- én arany k ere tű  
TÜKRÖKBEN.

esztergályos-m un k ák ban
a lehető legju'ányosabb árak és előnyös 

feltétételek m ellett; 
vasbútorok-, olajnyom atú és 

ohablon ierozott képekben
Rajzokkal úgy szövetmintákkal bérmentve 

szolgálunk.
Berendezésekre való tervezeteket sa

já t költségeinken készíttetünk.

MATTOM lé le

B U D A I  K I R Á L Y  
K E S E R Ü F O R R Á S O K ,
Deák Fereiicz-lorrús, Hunyod) Mátyáa- 

fo rrás, Szeiit-lslván-forrns, Óról 
Széchenyi lstvőn-forrös 

M attoni és W ille , B udapest
Kapható minden gyógyszertárbau és ásvány 

víz-kereskedésébe-i.

Asztalos- és kárpitos-bútor. 
Több száz szoba berendezésére

Irg o lcx ó h li úr m e lle tt 
mindenkor készletben kapható

cs. kir. kizárólag szabadalmazott

kárpitos, diszitő és bntorgyárosnál 
B u d a p e s t e n ,

Ferenoz József-tér 6. sz. alatt
„Európa szálloda" álcllenében.

K l h n z a s  11 A h i és nagyobbmérvA be
rendeléseknél különös nrleengedés. 

Képes árjegyzék ingyen. ^ H l



Br. Eötvös-utczai emele
tes házamban többrendbeli 
(emeleti és földszinti)

l a k á s
úgyszintén

bolt-hely iség-
kiadó.

Ilcrzíeld Henrik.

Eladó lakhúz.
A Varga István nevén 

álló 1708. számú istván- 
megyei

l a k i t  á  'A
eladó. Értesítést ad

Csapláros Ferenci.

]BH5Mnti81o]fitioM3nBt n.irí .Tan... M . m .U t. jBtiBliBilBHBtlBBBtiBt
joc íBi

A I I O I  F  J  V V O H - le le  , |
s‘ m a l á t a - c s o k o  1 á  d é  gj

s az idült gyomor-, illetőleg emésztési 
bántalom és vérszegénység

i ia s a .

IS!

H A V I ? ! !
H A M B U R G -b ó l

Portomentesen, csomagolással, e l i s m e r t  j e l e s ,  f i nom i l l a t ú  áruk 
zacskókban 5 k i l ó  utánvéttel o. é.
Rió, finom, erős 3.45
Hantos. jól fizető, erős 
Cuba ff. zöld, erős 
Ceylon, kékeszöld, erős 
A rany-java, különös finom, gyengéd 
P«/rtorico, kellemes, finom illatú .
Gyöngy-kávé, különös finom, zöld 
Java , nagyszeinü, erős, kellemes ,
Java  la , nemes, brillians 
Air. Gyöngy Morca, valódi, tüzes 
Arab, M órra, valódi, nemes, tüzes

Különösen kedvelt 
Stambul kávé-keverék

TEA, kilónként:
Congo ff. . . . .
Couchong, ír
Családi tea, különös finom .
Táblarizs. különös finom, ő kilónként 
Gyöngy-Sagó, valódi, 5 kilónként

finom illatú

Kimerítő árjegyzék gyarmatáruk szeszek és különlegességekről ingyen 
és bérmentve.

FJtHnger A. B. Hamburg.

Vulódi hamisitat lan állapotban idegerösitöiil a vérbajok és a lesoványodásnál orvo
silag reudeltetik a maláta-csokoládé, kiváltképen a sápkór és vérszegénységnél. 
A legfinomabb maláta-csokoládé erősítésre előnyös. — 20 év alatt 58 kitüntetésben 
részesítve, készítve H off J á n o s  csász. kir. udv. szállító ur, a maláta-készítmények 

feltalálója és készítője malátakivonat csokoládé gyárában.
Iludnpesl, zsibáruH-iitrzn 7 wz.

Köszönőlevél Hilda pestről.
Tekintetes ur ! Tény, liogy 5 évvel ezelőtt megkötöttem magamat olyany- 

nyira, liogy nemcsak orvosok, hanem mindazok, kik csak egyszer láttak, életemhez 
semmi reményt sem kötöttek, kénytelen voltam a Szepességct, zord éghajlata miatt, 
azonnal elhagyni, és az enyhébb éghajlattal kiró Budapestre átköltözni. Már akkor 
is, miuthogy más szerek nem használtak, menedéket kerestem a malátakivonat 
készítményekben és rövid idő múlva könycbbiilést 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 malátnkészitmé- 
nyoket a közönségnek ajánlani, kötelezve érzem magamat uraságodnak köszönetéinél 
nyilvánítani és maradok kiváló tisztelettel

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

S z a b a d k á n  Stojkovits Döme özvegyénél. M o h á c s o n  Sclilesinger M. Zom-  ISI 
'2 '  b o r b a n Gálié Emil gyógysz. K a l o c s  á u Belír B. Dipólnál. I’ a k s o n Flórián *■=•* 

Jánosuál. S z e g z á r d o n Malin Adolfnál. T  o 1 n á n Eisenbart Gyulánál, vnla- :c: 
mint az ország legtöbb gyógyszertárában. IBI_____  ___________________  _  ̂ _ {□!
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F E R E N C Z J Ó Z S E F
^ 0 4  „Kis ndagban hatásos, 

nem kellemetlen izii.“

ÍÜ® Dr. Korányi tanár Dr. Kézmárszky,,,

„Kórodámou a legked
veltebb hashajtó viz.“

i |

„Hatásosabb mint u 
többi budai vizek."

Dr. Gehhárdt tr.
I K é r e t i k  a forrás használásakor mindig az egyedül li e I y e s elnevezést 

FERENCZ JOZSEF-kesei flviz használni. Kapható a gyógysz rtárban és füszer-

A szctkiildési iga/.g 
váczi-iitcz

alósán Budapesten 
a IN szám.

V an szerencsém a n. é. közönség 
becses tudomására juttatni, miszerint itt 
helyben kaszárnya-uteza 2. sz. alatt (özv. 
Csákné-féle házban) több év ófa fennálló

kocsigyartc;
f o l y ó  é v i  a p r  i 1 h ó 1-éu ugyan a 
k a s z á r n y a - u t e z a  7. sz a. (volt 
Schinner és Berleg-félc üzlet he
lyiségébe) helyezem át, azt megnagyob
bítom, és a mai kor igényei szerint ren
dezem be.

Elvállalok e szakba vágó mindenféle 
munkákat, u. m. uj kocsik készíté
sét a legújabb minták szerint, 
használt kocsikat átalakítás és 
javítás végett a lehető 1 égjutáncosabb 
árak mellett.

M F" Legújabb mintájú kész 
kocsik raktáron vannak.

M ég lehet győződve a n. é. közön
ség, hogy becses rendelményeit mindenkor 
a legnagyobb figyelemmel és gonddal tel- 
jesitendem.

M agam at kegyeibe ajánlva é*9 becses 
rendelményeit remélve, maradok

te ljes tisztelettel

FOGT ALAJOS,
kocsigyártó.

s s s s s

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, Muscftt- 
Lunel, Port-á-Port, Xeres és kitűnő magyar asztali boraikat, rum, tea, lőpor 
és tűzijáték áruikat, valamint minden természetes friss töltésű

a logjutányosabb napi árakon.
Továbbá nagy és kicsinybeid eladás az Adelhaid, Bártlai, Bikszádi, 

Bilink Borszéki, — valamennyi Budai keserű vizeknek, Buziási, Carlsbadi, Czi- 
gelkai, Csizi, Bger-franczenbadi, Előjiataki, Emsi, Facliingi, Friedriclishnlli, 
Füredi, Gasteini, Gieszhiibli, Gleiehenbergi, Halli, Igmándi, Ivándai, Johannis- 
brunni, Kissingi, Klauseni, Korytniczai, Lippiki, Lidii, Luliácsoviczi, Marien- 
badi, Német-keresztúri, Olenyovai, Pannii, Preblai, Pülnai, Pynnonti, lladaini, 
Rohitsclii, Saidsehitzi, Bclnvalbaeíii, Seltersi, Spadi, Suliguli, Szántéi, Szliáesi, 
Szólyvai, Szulini, Tarosai, Vicliy és Wildtingi gyógyforrás vizeknek.

Főraktár a krondorfi „Stefánia* koronaherczegnő forrásnak. — Hat
hatós gyógyvíz a légzési szervek, torok, tüdő, gyomor stb. bántalmainál.

Borral vegyítve a krondorfi „Stefánia* koronaherczegnő forrás sa
vanyú viz igen kellemes és kedvelt italul szolgál.

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentesen megküldetnek.
Megrendelések leggondosabban teljesittetnek és intézendők 
Bl'l>AI*IWT, koronalierczeg (m-i) uteza II. sz. 

az „arany oroszlánhoz*.
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N yom atott N énay Lajos könyvnyomdájában h a ján .


