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Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijuk Nánny Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
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Baja ránts törnényhatósá- 
yának közgyűlése

1883. évi máiczius hó lü-éu.
Elnöklő főispán űr ő méltósága üd

vözölvén a biz. tagokat, a közgyűlést 
megnyitja.

1. Polgármester jelentése a !'. évi 
február havi közállapotról, örvendetes tu
domásul vétetett.

2. t\ szervezkedési bizottság vélemé
ny es jelentése a törvényhatósági szabály 
rendelet revisiója tárgyában, mely szerint 
a szervezett új tisztviselői állások, a 
hozzájuk u talt munkakörrel továbbra is 
megbízássának, egyhangúlag elfogadtatott.

3 Tauácsi előterjesztés a f. évi szí. 
György napján élelbeléptetondö hatósági 
zálogintézet kezelési úgy szolgálati sza
bályzatai! ól, — elfogadtatott.

4 A nagyin, m. k. vallás és közok
tatásügyi minisztériumnak leirata özv. 
llohrbcck Ferenczné nyugdíjaztatása iránt, 
melyben az elhalt tanító özvegyének nyug
díjjá évi 200 írtban állapíttatott meg, 
tudomásul vétetett, s egyúttal felterjesztés 
intéztetett a minisztériumhoz, miszerint a 
múltra nézve, nevezett özvegy nyugdija 
fel ne eiu Itessék, illetve a különbség 
megtérítése alól a város felmentessék.

5. A városi tanács javaslata a vil
lamos világítás behozatala iránt.

A polgármester elnöklete alatt egy 
bizottság küldetett ki, tagjai: íősapitány, 
mérnök, Paukovils Ernő, dr. lvánovits 
Pál, Latinovits János, Kigerl János, és 
Pollermau Bertalan, utasításul adatván, 
miszerint más városok által már m gkö
tött szerződéseknek tanulmányozása, s a 
vállalkozókkal történt érintkezés után, 
véleményes jelentés tétessék.

ti. Tanácsi javaslat a költségvetés 
„k ü I ö u c z i in ü “ kiadási tételének elég
telenségéről. Tudomásul vétetett.

7. Tanácsi előterjesztés a hiányzó 
bizottsági tagoknak megválasztása iránt. 
Tudomásul vétetett, a választás napjául

TÁM3SA.
A czivakotló jóbarátok.

Sierény deák kaland.

Németből* fordította : H a m h a b e r K. (».
I. Kom oly és Víg.

— Akárhogy számítsak Klotildúm, nem 
marad egyébb hátra, mint a birtokot eladni. 
Ezen szavakkal tévé le egy már ól(esel)l) nő, 
kinek szelíd arcza n jóság félreisinerhetlen 
bélyegét viselő, a tollat, melylyel eddig 
egy iv papíron számokat számokra halmo
zott és azokat összeadta és kivonta.

— Nem marad egyébb bátra, ismétlő 
egy mély sóhajjal, midiin Klotildátől, ki 
horgolással foglalkozva az ablaknál ült — 
semmi feleletet sem kapott

Az igy meg szólított személy egy fiatal 
leány volt, ki még csak alig kerülhetett ki 
az intézetből. Virágzó kerek arcza, rózsa- 
piros ajkú és kevély pisze orra kapcsolatban 
a még nem egészen betöltött 18 éveivel, 
Klotildát egy angyalhoz tették hasonlóvá, 
t. .i egy intézetbeli angyalhoz; vagy hogy 
kevésbbé kőltöies kifejezéssel éljek: Klotilda 
csinos gyermek volt azon legvonzóbb élet
korban. melyben a bakfis már majdnem 
kisasszonynyá változott ; egy hölgy, kiben 
a gyermeki naivsúg még mindig meg volt 
ugyan, de a ki már a való életbe is vetett 
egy félénk pillantást.

• »A. u. K. W.* után.

1883. ápril 8. tűzetett ki, a belváros 
választó kerületben elnökül : Paukovils 
Ernő, a II ik kerületben : Milassin Zsig
áiéiul küldetett ki.

8. Az 1883, évi 4. 5. és U. t. ez. 
kihirdettetett.

9. Gazdasági tanács javaslata, a 
használ hat,laiiná vált. régi sorház épület 
eladása iránt, egyhangúlag elfogadtatott, 
s a jóváhagyás kinyerése végett a mii.
m. k. belügyminisztériumhoz felterjesztés 
intéztetik.

10. Arad város átirata, mely szerint 
az új építések adómentessége törvényileg 
hosszabb időre terjesztessék ki, elfogad
ta to tt.

Az idő előre haladván a közgyűlés 
t. hó 20-ik napjára elnapoltatok.

Baja. ÍHS3. márczius 17 .
Alább közöljük Szentes város hatósá

gának egy ig-tt korszerű, üdvös intézke
désre mutató szabály rendeleti tervezetét 
a cselédek kitüntetéséről és jutalmazásá
ról, közöljük azon indokokat is, melyek 
az ily természetű midszabáylok megalko
tására bírták a hatóságot.

Manapság a cseléd nagy fontosságú 
tényező a családnál, s babái a legrégibb 
idő óta családtagnak tekintetett, s mint 
ilyen a hűségnek nem egy kitűnő pél
dáját tüntette fel, kétségtelen, hogy ko
runkban naponkint csak pauaszokat hal
lunk a cselédekről.

Megbízhatóság, erkölcsösség, szor
galom és munkásság vajmi ritkán jelent
kezik.

Pedig a család fejei elfoglaltságuk 
közepette hányszor hízzák vagyonukat, 
s mi még annál is drágább, gyermekei
ket a cselédre, s valjuk meg őszintén, 
ma már ezt csak aggodalmuk között 
teszik.

Az elet számtalan példájával tanúsá
got tesz arról, hogy az erkölcsös, müveit 
családoknak apró gyermekei, a szülők 
legnagyobb megdöbbenésére trágár sza

Klotilda gyönyörű kis lejét inég gyö
nyörűbb gesztenye szinti haj födő, mely 
mesterkéletlen és gazdag fürtökben hullám
zott le vállain s melyet egyedül egy keskeny 
setét-vörös selyem szallag diszite, mely a 
hajtengert a fej hátsó részén gyengéden 
összetartó. Azon kívül gyöuyöril sötét-barna 
szemekkel birt, melyeket még szebbé tett 
az ábrándos bús komorság kinyomata. Bár
mily fiatul volt is Klodildu, szemei elárultak 
hogy az élet-könyveinek lapjain már fel van 
valami jegyezve: lett légyen az egy üt koráu 
ért csapás, vagy taláu egy intézetbeli szere
lem, melyet a sors kegyetlen kezekkel meg
zavart eluuuyira, hogy Klotilda már nem 
gondolta az életet tovább elviselhetőnek; 
vagy taláu mindkettőből volt valami.

Az utóbbi valúl>un igaz volt. Klotilda 
egy magasabb hivatalnok leánya volt; anyja 
öt szülve, meghalt. Atya néhány év múlva 
követte anyját a sírba. A korún árvaságra 
jutott gyermeket atyjának nővére fogadta 
magához, ki egy bizonyos Várudi földbirto
kosnak neje volt. Klotilda szeretetreméltó- 
sága és azon körülmény, hogy Váradiéknak 
gyermekük nem volt azt eredményezték, 
hogy a gyermek elkényeztetett. Hogy tehát 
illő nevelésben részesülhessen, Klotildát egy 
nevelő intézetbe adták, a hol öt év minden 
nevezetesebb esemény nélkül folyt le ; kivéve 
azon igenis szomorú halálesetet, mely öt, az 
intézetben töltött második év után nevelő- 
atyjától, illetőleg nagybátyjától fosztá meg ; 
Klotilda figyelmes és szorgalmas tnnulónö 
volt, elöljárói iránt tisztelettel viseltetett, 
jó játszó társnő volt, szóval egy jó gyermek

vakat mondanak, pedig a család köré
ben soha oly kiftjezós elő nem is fordul, 
s mert az apró gyermekek nem voltak 
pajtások között, kétségtelen, hogy az er
kölcsöt rontó kifejezéseket csak is a 
cselédtől hallották.

Családi életben a cseléd nélkülöz- 
hetlen, de nélkülözni nem lehet a gyer
mekek mellett, utalva vannak arra a 
szülők, hogy gyermekeik a cselédekkel 
is folyton érintkezzenek.

A szülök szégyenét, midőn Hiede
lemre szoktatott s tanított gyermeke tár
saság előtt egy-egy trágár, illetlen szót 
ejt, leírni uem szükséges, s tán nincs 
oly család, hol egyszer-másszor eféle elő 
nem fordult volna.

A bűnügyi statistika illustrálja leg
jobban a cseléd hűséget, megbízhatóságot, 
s bizony gyakran n**m tudjuk, hogy egy 
alázatos arcz alatt tüzes tolvajt fogadunk 
házunkba, s bízzuk vagy ónunkat is arra.

Javítani ezen oszfá’yt kö/.ös érde
künk, s a javi'ás egyik eszköze, sőt 
c/.élra vezetübb nincs is, mint a kitün
tetés, jutalmazás, mely ösztönzi a jót 
kitartásra, például hatni f-«g a hanyag, 
tán erkölcs tekintetben bátra állóra is.

Nem elegendő azonban, hogy maguk 
a családok jutalmazzák meg a hű, gon
dos, muukás cselédet, nyilvánosait ható
ságilag is kell azt tenni, mert a nyilvá
nos kitüntetés utáni törekvés nagyobb, 
Udvösebb eredményt fog előidézni.

Hatóságunk a haladás terén számos 
jelét adja gondoskodásának, b.szük és 
reményeljük, hogy ezen a téren sem 
zárkózik el azon üdvös törekvéstől, mely
nek czélja igen nemes.

Ajánljuk ezen ügyet figyelmébe.

Szabályrendeleti tervezet, a cselédek 
kitüntetéséről és jutalmazásáról.

1. §. Szentes város, minden eszten
dőben, bármely szentesi illetőségű és 
helybeli lakos szolgálatában álló s z o r 
g a l m a s ,  h ű  és t i s z t e s é g e s ma 
gaviseletú férfi- és nőcselédet é r d e m -

volt, kit mindenki szeretett és ki már a 
tizenhatodik évbe lépett.

Összes barátnői közül azonban legin
kább szeretett egyet: Hegyesi Emmát. A két 
leány a kertben egy virágzó bodzafa alatt 
egymást átölelve, az egész életben, bármily 
körülmények között híven megtartandó örök 
barátságot esküdött: nem csoda I Emma Ili 
éves volt, Klotilda 15, és mindkettő intézet
beli növendék.

Mostanáig még minden reudben folyt 
le. De luiuek utána egymásnak hűséget es
küdtek, a leggyalázatosubb áru ás lett volna, 
ha egyiknek titka lett volua. Így történt 
lehűl, hogy Kloiilda meg udta, miszeriut 
Künn mik már szerelmi viszonya is van egy 
bizonyos Vig Bélával, ki ugyanazon varos- 
bau a guzdúazali akadémiát látogatta. Ez 
a Vig ur egy oly kedves, egy oly jó és szí
vélyes fiatul ember volt, hogy Emma annak 
dicséretéből ki se tudott fogyni. Még ugyan 
igen ritkán beszélt vele, és ilyenkor is 
annyira meg volt rettenve, hogy már vissza 
se tud emlékezni arra, hogy tulajdonkép 
mit is beszélt vele. De a legkülöuösebb 
volt azon alkalom, midőn Viggel először be
szélt. Ö éppen az intézet kertjében volt, 
midőn Vig ur hirtelen átugorva a kert 
(alán s előtte térdre ereszkedve egy gyönyörű 
csokrot nyújtott át. Az ostoba kertésznek 
éppen ükkor kellett arra jönnei; Vignek 
alig maradt ideje elrejteni magát egy bokor 
mögött. Azonban viszonyuk ezzel meg nem 
szakadt: sót ellenkezőleg azóta szorgalma
san leveleznek egymással, sót mi több, már 
egy néhányszor találkátok is volt.

o k in á n y ii y a 1, esetleg j u t a I o m o k- 
ni á  ii y n y a l  tüntet ki azon czélból, 
hogy ezek érdemeinek elismerése által, 
az összes cselédséget hasonló viselkedésre 
buzdítsa.

2. § Hasonló czélból, a jutaloiu-ok- 
máiiynyal való kitüntetésen kívül, miudeu 
esztendőben 3 n ő 1 1 e u f é r fi-c s e I é d e t 
s 3 h a j a d o n  n ő c s e l é d e t  kttlöu- 
Löiöii 100 -1 0 0  forinttal o. é. jutalmaz 
meg.

3 íj. Az éidem-okmány elnyerésére 
számot ta r th a t : minden szentesi illetőségű 
félti- és nőcseléd, ha valamelyik szeutesi 
illetőségű és helybeli lakos szolgálatában, 
legutóbb, egyfolytában legalább egy éveii 
keresztül szorgalmasan, híven és tisztes
séggel szolgált.

Jutalom-okmány, illetve pénzjutalom 
elnyerésére számot tarthat : minden szeu
tesi illetőségű, nőtlen férfi-cseléd, ki 
24-ik születési évét betöltötte, de 3 4 -ik 
szülotési évét túl nem haladta; — s 
minden szentesi illetőségű hajadon nő
cseléd, ki 16-ik születési évét betöltötte, 
de 26-ik születési évét tűi nem haladta, 
s miud'iiik csak az esetben, ha valame
lyik szentesi illetőségű és lakos szolgá
latában, egy folytában legalább 2 évig, 
szorgalmasam híven és tisztességei szol
gált.

4. §. A férj, vagy feleség szo'gála- 
tában, valamint az első ízig felmeuő 
és másodig izig lemenő atyafiak szolgá
latában eltöltött szolgálati idő, - úgy 
az egy évi, valamint a két évi szolgálati 
időbe beszámítandó.

A szolgálati idő tartamába beszá
mítandó azon idő is, mit a cseléd oly 
szolgálatban töltött el, mely szolgálat a 
gazdasszony vagy a gazda elhalálozása 
miatt szűnt meg.

5. §. Az érdem okmánynyal, valamint 
a jutalom okmánynyal való kitüntetésre 
egyedül gazdája vagy gazdasszonya vau 
jogosítva a cselédet ajánlani, miért is 
az esztrndónek deczember hava 1-ső 
□apjától 15 ik napjáig, a városi kapi-

Ezeu bizalmas közlés azt eredményezte 
hogy Klotilda lassankint kivetkőzött gyerme
kes elfogulatlanságából és igy ö is részese 
lett a „jó és u gonosz tudásának.1*

Mert nemcsak Emmának volt barátnője, 
ham m Vignek is volt egy barátja ; a miben 
semmi különös sincs, mivel ö a gazdászati 
akadémia hallgatója volt Ezen barátnak 
Viggel ellentétben egy igeu tragikus ueve 
volt, t. i. Komoly, és nevére szégyeut uem 
hozott.

Általában nem képzelhető nagyobb el
lentét, mint a milyen a két barát között 
volt, kik ennek daczára, vagy tulán ép 
ezért a legbeiisöbb szeretettel csüngtek egy
másom

Vig a szónak legtágasabb értelmébe!! 
vig ficzkó volt. A természet józan észszel 
és egészséges hunion al áldotta meg, mely
ből uzouban nem hiányzott egy jókora adag 
könnyelműség sem ; 6, saját szavai szerint, 
mint deák élvezni akarta az életet. Majd 
ha tanulmányait bevégezte, akkor majd az 
6 órája is ülni fog, de addig . . . .  Szülei 
vagyontalanok voltak ; Viget azonban nagy
bátyja, ki egyúttal keresztatyja is volt, — 
minthogy gyermektelen volt — magához 
fogadta és tanitatta. Vignek csínjai pénzbe 
kerültek ugyan, de ö bizton számított nagy
bátyjára, ki V. . .-ben gazdag gabonakeres
kedő volt. Számításaiban nem is csalatkozott, 
mert fiatal korában nagybátyja sem volt 
külömb nagyreményű öcscsénél, sőt néha, 
midón ifjabb Vig csínjában egy bizonyos 
nemes vonást vett észre, még támogatta is 
ÖC9C8ét-



tányi hivatalnál, a cselédkönyv bemuta
tása mellett, személyesen vagy 2 tanú 
előtt aláirt írásos jelentéssel ajánlhatja 
a gazda vagy gazdasszony azon cseléd 
jé t, kit kitüntetésre érdemesnek és jo
gosítottnak tart.

A városi rendőrkapitány, deczember 
hó 16-ik napjától 31-ik napjáig, saját 
hatáskörében, és minden, — rendelkezé
sére álló módok igénybe vétele mellett, 
értesülést szerezni hivatott — az. igy 
ajánlott cselédek erkölcsi viselkedéséről, 
s ha valamelyiket a kitüntetcndők sorá
ból — a gazda külön meghallgatása után 
is  — kihagyni véleményez ; az esetben 
köteles, uyomozódásának adatait az alábbi 
§-ban megnevezett küldöttség elé terjesz
teni.

6. §. Az első § ban meghatározott 
kitüntetések odaítélése egy állandó kül
döttségre bizatik, melynek tagjai

a polgármester elnöklete m ellett:
rendőrkapitány,
városi ügyész,
főjegyző,
az összes egyházak lelkipásztorai, 
az összes egyházak főgondnokai, 
kir. járásbiró,
öt városi képviselő, kiket egy-egy évi 

időtartamra, minden év deczember havi 
közgyűlésben a városi képviselőtestület a 
fentebbi küldöttség tagjai közé választ.

7. §. Úgy az érdem-okmány, vala
mint a jutalom-okmány odaítélése, minden 
év január hó első felében, a küldöttség 
legalább fele számának közreműködésével, 
titkos szavazat utján, általános szavazat • 
többség mellett történik.

Ez alkalommal a küldöttség, a ju- 
íalomdijra érdemesített cselédek által tel
jesítendő sorshúzással dönti el, hogy kik 
nyerik a 2-ik § bau meghatározott juta
lomdijat.

8. §. K i t ü n t e t é s  e l n y e r é 
s é r e  n e m  é r d e m e s í t h e t ő :  er
kölcsi magaviseletét tekintve a z o n  fér f i  
c s e l é d ,  k i :

a) Istent káromló vagy erkölcstelen 
beszédű,

b) vallás, — vagy bármely hitfele- 
kezet felett gúnyolódó,

c) részeges,
d) szülőivel haragot tart, vagy mint 

katonaszolgálat alól mentes, — nem tel
jesíti családfentartó kötelességét,

e) bűntett, vagy kihágás elkövetése 
miatt szenvedett büntetés kitöltése után, 
egy évi időn belől;

a z o n  n ő  c s e l é d ,  ki :
a) Istent káromló vagy erkölcstelen 

betzédú,
b) vallás, — vagy bármely hitfele- 

kezet felett gúnyolódó,
c) parázna, vagy korcsma-bálba jár,

A nemes vonás Emmával folytatott 
viszonyából sem hiányzott. „Ezen leányt 
később nőmmé teszem", monda hidegvériileg 
Komoly barátjához, miután neki előbb elbe
szélte volt a csokor átadását.

— De te nem is ismered ót 1 kiáltá 
kétkedöleg Komoly.

— Mit gondolsz ! Az oly leánynak ki 
ily homlokkal bir — esze is van : az oly 
leányban, kinek oly szeme van — élet is 
van; az oly leánynak, ki egy szegény béna 
asszonyt, midón az a csatornába esett, nem 
törődve a piszokkal, mely kesztyűjéhez ra
gad, kiemelt, — szive is van. Azt hiszed 
talán, hogy te többet fogsz tudni menyasszo 
nyódról, ha megnősülsz V

— Igen is, mondá boszusan Komoly 
Én legalább tudni logom az ily esetben, hogy 
miból éljek.

— Kedves Komoly barátom, feleié Vig, 
mialatt phleginatikus nyugalommal igyekezett 
csizmóját lehúzni és papucscsal felcserélni, 
ha én házasodom, akkor tudom is, hogy mi
től foguk élni. De látod én tudom már, 
hogy kit fogok nőül venni, de te még azt 
se tudod!

— Ember! megbolondultál? kiálta Ko
moly kezeit feje fölött összecsapva. Hogy mi 
fog ebből következni, azt nem tudom.

Ilyen volt Komoly mindig; igazi hamu
pipőke természete volt, és a könDjü Vig mel
lett úgy tűnt föl mint valami ólyomsuly. Az 
egyik arról gondoskodott, hogy a másik meg 
üc suvanyudjon, és ez alatt a másik iuoü

d) bárkire, igaztalnnul, rósz híreket
költ,

e) szülőit nem tiszteli,
f) bordély házba n — vagy csárdában 

szolgál,
g) bűntett, vagy kihágás elkövetése 

miatt szenvedett büntetése után, egy évi 
időn belől.

9. §. A küldöttség tagja, mig saját 
cselédjének kitüntetése felett hozatik ha
tározat, a tanácskozás termében jelen 
nem lehet.

10. Kitüntetési, valamint a ju ta
lomdijat nyert cselédek s ezek szülőinek 
nevei, lakásaik házszámával jelölve, a 
küldöttség iiiéseit követő vasárnap, azon 
kívül azon évi husvét, pünkösd és kará
csony ünnepek alkalmával, szokott módon 
közhírré teendő.

11. §. Az érdem okmáuy és jutalom- 
okmány, minden év pünkösd 2-ik napján, 
teljes nyilvánosság mellett kézbesítendő 
a küldöttség által, s a polgármester és 
főjegyző aláírásával, s a város pecsétjé
vel, továbbá azon lelkipásztor aláírásával 
és azon egyház pecsétjével látandó el. 
mely vallásfelekezethez az illető cseléd 
tartozik.

(Vége köv.)

Szinéstet.
(Egy kis visszapillantás a lefolyt évadra.)
Thalia papjai befejezik városunkban ez 

évre működésüket. — Még ugyan föl fog 
pislogni egy-egy láng a művészet ez oltárán, 
mi azonban ez alkalommal befejezzük teen
dőinket; — letesszük a kritikus tollat és a 
.jelen alkalommal csak röviden registráljuk 
az évad egyes mozzanatait.

Az idény múlt 1 ><82. évi október 15-én 
kezdődött a „Nemzeti szálloda" termében, 
még pedig vidoran, vérmes reményekkel, 
(színre került Vidor „Veres sapká“-ja); vég
ződött pedig 1883. márezius 18-án a „Bárány 
vendéglő dísztermében", még pedig nagyon 
furcsán, borúval, (színre került „A furcsa 
háború").

A „Nemzeti" szállodában felmerült d<*- 
fiezitek nyomorúságosán folytatódtak a „Bá
rányában, hol novb. 4. a „Czifra nyomorú
sággal“ kezdték meg az előadásokat. A lefolyt 
száz előadás mellett csak néha-néha látott 
az igazgató egy-egy teltebb bugyellárist, (uii 
csak egyet láttunk, az is piros volt). Nagy 
kár voit, hogy az igazgató a társulattal csak 
egyszer is tündér laknak tekintő Baját, s ideje 
korán nem mondta el a decz. ö-iki előadás
sal : „111 a berek / “ Látta ö, s egy alkalom
mal mi is, hogy fokról-fokra hidegül a kö
zönség, unatkoznak s azt súgták-búglák: 
„ Váljunk el!“ — Hiába alkalmazta a varázs- 
szereket ; sem a czigány a hegedtlxe 1, sem 
az ital, sem az ismételten feltálalt káviár 
nem volt képes összeAaran^ozni a közönsé
get. Megkisérté két ízben az Üdvöskét is 
közénk hozni; szépségversenyt is rendezett 
a leányok között, — habár nem is oly mó
don, mint a hogy ezt Miklósy tévé Kecske
méten, — volt itt kétrendbeli kisasszony,

szorgoskodott, hogy barátja a levegőbe ne 
röpüljön. Így laktak ők együtt évről évre 
czivakodtak reggeltől isiig, és igy nem csoda, 
hogy az a hír keringett róluk: hogy Komoly 
egyszer a következő szavakkal ébredt föl: 
„De Vig micsoda ostobaság ez ismét I" Víg
ról, — minthogy ez mindig hangosan beszélt 
álmában, — bizonyosan tudták, hogy álmá
ban is rendesen barátja hamupipőke termé
szetét gúnyolja. Ez azonban legkevésbbé sem 
zavarta meg őszinte barátságukat, egyedid 
csak azt okozta, hogy általában a czivakodó 
jóbarátoknak neveztettek.

A mi Komoly családi és anyagi viszo 
nyail illeti, azokat röviden elmondandjuk. 
Komoly egy korán elhalt hivatalnok gyermeke 
volt, kinek anyja csak nagy nehezen oktat
hatta fiát. Alig végezte el azonban a gym- 
náziumot, midőn a kegyetlen sors anyjától is 
megfosztotta öt, és igy Komoly egészen ma
gára hagyatott volt. Szüleinek hagyatéka 
ugyan nagyon csekély volt; de azért az oly 
visszavonult embernek, mint Komoly, elég 
volt arra, hogy iskoláit bevégezhette ; azon
kívül évenkinti ösztöndíjban is részesült. N . 
városba jőve. hogy ott a gnzdatiszfi akadé
miát látogassa, véletlenül összejött Yiggal, 
és azzal oly ismeretségbe jött, hogy vele 
együtt egy közös szobát béreltek. Ezen barát
ság lassankint oly bensőbb viszonynyá fejlő
dött ki, hogy később a már említett nevet 
nyerték tanuló társaiktól, mely név nemcsak 
őszinte barátságukat, hanem ezen barátság
nak igen szembetűnő sajátságát is jellemezte.

Természetesen Komoly', az általunk el-

többféle leány, úgy in. könnyelmű, egyetlen,
legszebb, sőt még a hírneves Nana le

ánya is megjelent, de azért, a pénztár mindig 
ko)du8nö maradt, árva volt «/. Aé/szeresi n is, 
mindig nihilizmus túlié be. Sárga csikókéit 
sem az adóvégrehajtó, sem a temérdek huszár 

bakkancso* nem terelhettek abba be egyet 
sem.

Hogy mindezeket tekintve az igazgató 
állapota pokol volt, mely a/, ördög része,, azt 
meg a szomszéd uram kakasa is kvpletyká/Xa, 
műm ugyan nagyítva egy kissé a dolgot, de
li.-it csodálhatja e ezt valaki, mikor a kacsá
nak három csőre volt.

Proletárokkal is akart proselytákat csi
nálni a színháznak; megszólnltatá Mukányil 
a maga dörgedelmes hangján : egyes családok 
(Stomíay, kintornás) részvételre hangoló sor
sának ecsetelésével akará rokkant állapotát 
lehetőleg dajkálni; de nem használt semmit! 
Mintha csak kitolonczo/Aúk volna a szín pár
tolás eszméjét városunkból, még az Almást 
tejsürü sem volt képes a közönséget a szín
házba édesgetni. Minden hangzatos, idegen- 
szerii név (Udette, Perichole, Perózes, lndiána, 
Boccaccio, Javotte, Faust, Adrienné, Letorie- 
res), hatás nélkül maradt a közönségre.

Mindezen calainitásókhoz hozzájárult 
még az is, hogy a szép szőke Duna medréből 
kicsapott, és a deíirzilek vizözöw. majdnem 
elborítá az igazgatót; mentő sajkáról gondos
kodott, folyamodott a sziniigyi bizottsághoz, 
de az, mint valami földalatti lény, nem igen 
adott életjelt magáról. S ha kérded kinek 
vétke ez V válaszul nyered: „Hja, nagyon 
elkényeztetett publikum ám ez !‘‘ Ily mostoha 
körülmények közepette joggal kiálthatott lel 
az apó: „Hát én vagyok a falu rossza?! 
Jlabia vagyok kötelességemnek, becsület dol
gában is jól állunk, és még sincs eredmény !“ 

Ez bizony nagy iskola, dőreség, hogy ne 
mondjam osíoóaság tenne biz bárkinek is 
belépni ide, mert utolsó fillérét tenné kártyára 
azon igazgató, ki ilyesmire vállalkozik.

Az egész idény alatt népszínművekben 
♦•anyunkhoz illő módunk volt; majdnem bál
ványozta a rendezőség eme műfajt; közel 
hannincz ilyen került színre. — Két. alka
lommal Yizváry szerepében kotnyelesVvávf 
a társulat. Schakespeare lángszelleme csak 
egyszer tűnt fel a láthatáron Rómeó és Júliá
ban. Kétszer reczitálták ránk a IX parancsot• 
Cox nagyon kevés volt ; majdnem egész télen 
át hideg volt. a színházban : /ioj'ból is csak 
ritkán jutott ki az illetőknek, és mindig igaz
ságosan oszták ki azt a nótárius és a diák. 
— Többrendbeli halálései fordult elő (Hu
nyadi, Petőfi) s hogy a temetés minél ünne
pélyesebb legyen, egy halott is jelent meg 
egy takaros szobacziczus képében.

Végül a 8-t/c pontban befejezzük e visz- 
szapillantásunkat, melyben a türelmes olvasó 
megtalálhatja az előadott darabok czimeit. 
S most, midőn a társulat, egy jobb hazába 
költözik, mondjuk el Bajzával :

nIsten hozzád bujdosó !u

Különfélék.
igr Márezius hó 15. napjának em

lékére isteni tisztelet tartatott, este pedig 
Leutschuk Jakab sörcsnrnokában társas va
csora volt.

r*\ A bajai rom. catli. hitközségi kép
viselet ma délután fél négy órakor tartja

beszélt jelenet után napról-napra jobban szidta 
barátjának hallatlan gyalázatosságát és osto
baságát, mert szerinte csak is ostoba ember 
képes egy fiatal leány nyal, — ki meg felig 
gyermek, — szerelmi viszonyt kezdeni.

— Te ezt nem érted, nyilvánító hideg- 
vérüleg Víg. Ép azért, inért Emma még fé
lig gyermek, ép azért szerelmünk ártatlan 
lesz, és nekem azon megbccsülhétlcu előnyöm 
lesz, hogy jövendőbeli nőmet Ízlésem szerint 
nevelhetem. Szivét illetőleg tudom azt, hogy 
az még egy be nem irt lap. melyet még 
senkisem szenyezett be lenta folttal.

Komoly ismét kétségbeesetten csapta 
össze feje fölött kezeit és ciősité, hogy ba
rátjának gyalázatossága és ostobasága csak 
is annak durvaságában és szemtelenségében 
leli párját.

Erre aztán Vig a legnyájasabb arczczal 
azt állitá, hogy barátjától már régóta nem 
hallott okos szót. Egy fél év óla mindég 
á lhatosságról papol és most, mikor ö elkezd 
szerelmében állhatatos lenni, mint egy örült 
szitkozódik : elég az hozzá, hogy Víg és Ko
moly a szó szoros értelmében, „czivakodó jó 
barátok" voltak.

(Folyt, kuv)

ülését a városháza nagytermében az alapsza
bályok megállapítása tárgyában.

_  A bajai vörös kereszt egylet f évi 
márezius hó íl én d. e. I<> órakor tartotta 
meg évi rendes közgyűlését Jaukovicli Aurél 
[üiüpán ur ö méltóságának elnöklete alatt, 
melyen a/.onlmn a rósz időjárás miatt tagok 
igeii kevés számban jelentek meg. Jatikovidi 
.varéi főispán ur üdvözölte a jelenvoltakat 
az ó kiváló udvariasságával, s felhívása foly
tán Meskó titkár felolvasta az évi jelentést, 
melyből közöljük a következőket :

A fiókegylet bevétele volt a mull évben 
tagdijakból 323 fit, kiadása 253 Irt 72 kr. 
Alaptőkéje volt 1881. végén 540 Irt 39 kr, mi 
a múlt évi 09 írt 28 kr. tiszta jövedelemmel 
009 írt 07 krra szaporodott fel. Ebhez adutolt 
még az idén rendezett tánczvigalom 038 lit 
90 kr tiszta jövedelme úgy, hogy az egylet 
alaptőkéje ma 12-18 fit 57 krból áll.

A jelentés lielybenhagyól.ig tudomásul 
vétetett. Elnök ur kisorsolta a választmányi 
tagok egy harmadát, mire a kisorsoltak új
ból megválasztattak, s a leköszönés által 
üresedésbe jött választmányi tagsági helyre 
l’ilaszúnovits A utal ur választatott meg.

A m egürült négy városi bizotlsúgi 
tagsági helyre a választások f. évi npril hó 
8-ik napjára tűzettek ki, választ az. I. és II. 
kerület kel-két tagot. Az I. kerületben el
nök : Milassin Z.sigiuond, helyettes l’aukovits 
Ernő, a (1. kerületben elnök: Milassevits 
Márton, helyettes: Bodroghy (íyula ; jegyzők : 
Erdélyi Gyula és Tury József.

A rcntli. iskolaszék elhatározta, 
hogy Glück Márton tanító elhalálozásával 
üresedésbe jött tanító állásra Vida Dániel 
leányiskolái tanítót helyezi át, ezen állásra 
pedig nötniiilót választ. Gratulálunk ezen 
üdvös intézkedéséért, legalább alkalom nyílik 
sok igen képzett, bajai születésű, uötauitónak 
választásához.

9+  Lopás. Szabó Áron ismert rosz- 
birü szeremlei lakós Mélykútóu elfogatott, a 
a keze alatt talált disznók bitangságba he
lyeztettek, hiába állította, hogy saját neve
lésű jószágot bajt, mert harmadnapra mohácsi 
káros Iclismerte dis/.nait, s a tettes a bű
vösre került.

P  Tánczczftl egybekötött műkedve
lői előadást rendez húsvét hétfőjén a hely
beli ifjúsági-egylet. Szilire kerül: az „Ango
losan" czimü előnyösen ismert vígjáték. Be
lépti díj előre váltva személyenkint 80 kr, 
este a pénztárnál 1 írt. A tiszta jövedelem 
egy része a „Tóth Kálmán szobor" alapot, 
a másik része az egyleti betegsegélyező-ala- 
pót illeti.

® A zotnhori m agyar nő-egylet f.
évi szeptember hóban bácsmegyei női ké/.mfl 
iparkiállilást rendez Zomborban. A véduöksé 
get Sándor Lu jza föispánné ö mél lósága fo
gadta el.

Márezius 15-ikét — mint bennünket 
értesítenek — Ó Moroviczúu a „polgári-kör" 
estélylyel ünnepelte meg.

#■ A pandurszigetl csősz személyén 
elkövetett emberölési bűnügyben az egyik 
tettes Dudás Antal pezda állítólag 10 évi, 
László Lajos födvár pedig, t* évi [egyházra 
ítéltettek el.

©  M ártius 15-re virradóra Massaputz 
niészárosmester házát tűz hamvasztotta el.
Í gy halljuk, hogy tüzőrtoronyunkban a tüzet 
akkor vették észre, midőn már az egész 
épület csaknem elhamvadt. Erélyes hatósá
gunk bizonyára kipuhatolja a ■•valót s intéz
kedik, hogy ne legyen a vigyázat helyén 
műhely, hanoin gondos felügyelet.

— A postai utánvételekre nézve elő
nyös változtatás fog legközelebb, hihetőleg 
már április 1 -én életbe lépni. Ugyanis a postai 
utánvétcli lapok, ha rendeltetési helyökre 
megérkeznek s az utánvét kifizettetik, nem 
mint utánvétcli lapok fognak a feladó pos
tahivatalhoz visszaküldőim, hanem mint pos
tautalványok, úgy, hogy a postai utánvétel
nek a czimzett általi kifizetése után a hossza
dalmas utánvétcli lap kezelés elmarad s 
egyszerűen utalványoztatik az összeg, mit a 
feladó mint más eg)óbb pénzutal vány t azon
nal felvehet a postahivatal utalványi osz
tályánál.

Jlclmer VllmoM budapesti könyvkiadónál
újabban megjelentek s hoznánk beküldőnek a követ
kező füzetes vállalatok. .Népszerű orvosi tanácsadó, 
vagy Im/.i lexikon az egészséges és beteg emberről.•* 
:l 27 tüzelek.) Mint az előttünk lekvŐ füzetekből 

is látható, dr. ZifFor Károly budapesti gyakorló or
vos hangya szorgalommal gyűjtő össze mindazt, ami 
az orvosi tudomány népszerűsítéséhez szükséges. Ná
lunk, hol aránylag kevés az. orvos s a hol a nép 
bajával igen gyakran vezetőihez: jegyzőhöz, tanító
hoz, paphoz, gazdatiszthez sth. fordul, e mii ineg- 
heesülhctlen kincs A most előttünk fekvő füzetek 
(hogy csak pár dolgot említsünk) a sipoly Ivat, sóvá- 
nyouáital, sülylyel. szaglással, szájbajokkal, szap
panokkal, nyakbaiokkai, szélhüdéssel, szélszorulással, 
a szem ápolásával, szembántalmakkal, néhány mér
gezéssel, a szépség ápolásával, a szívvel, annak ha
jaival, a szüléssel, tályogokkal, több honi fürdővel 
sth loglalkoznak. Az egész mü 250 ábrával * 16 táb
lával jelen meg. lágy füzet ára csak 30 kr. A füze
tekhez olajnyomatu jutalomképek is járnak, s a kik 
a müvet füzetenként is megveszik, 10 írtért juthat
nak l’etflti dis/.kiadasu összes költeményeihez, mely
nek ára különben 16 fit — l gyancsak Meliner 
Vilmosnál 6 lent meg az „Általános magyar-franczla 
szakácskönyv* 17, l \  16 füzete. K mü 24 füzettel 
ege /in  inegjelen, 1"" képei, 24 szinnyomatü külön 
mümelléklettel. egy szinnyomatü czimlappal. A 
rendkívüli jutalmak (olajnyomatu képek, Petőfi disz
kin.hivu ezen Ittzetckliez i- járnak. A füzetek ára 

11 kr. Ajánlják e müvet nemcsak a rendkívül 
'ii-zr- k.iiilitú- nz említett képek, hanem az is, hogy 
Hí Ild ik  u magyar viszonyokhoz, miudountt kap-



ható magyar terményekhez k termékekhez vannak 
bzal.va s hogy a szerzfl tekinteti.'! volt n kevés tag
ból allé .'Haladok igényeire is. Ajánljuk e vállalatokat 
t közönségünk szives ligyelméhe. Megrendelhetők az 
említett kiadónál. (Budapest, papnövelde utrz.n 8/ s 
minden hazai könyvkorcskedőuél s könyviig)nőknél.

t  A foly ó évi niárczius H-tól 11-ig hely hon 
elhaltak jegyzéke, név, családi-állapot, állás, foglalko
zás, kor, vallás, halálok, (kérnem) szerint városrész, 
és utcaimként feltüntetve: (lyöngyösy János koesis- 
szolgánuk és sz. Sándor Katalinnak János n gy. 
1'/, hónapos r. k. mii. ránggörcsökhen, Kókusv. 
lecsk.'-u ; Mójzes Flilöp napszámosnak neje, sz. 
Kernya Krzsébet 7.ri é. r. k. mii. aggkórban, kisesá- 
volyv. szegediéit; Bácz Katalin hajadon szolgálónak 
névtelen (törvénytelen) iker-leány gy. H órás r. k. 
mii velesziil. gyöugeségben, városi kórház ; Szálló 
György nős, napszámos, 88 é. r k mh. ngyvéröin 
lényben, katonav. vidra sor; Bácz Katalin bajádon 
szolgálónak névtelen (törvénytelen) iker-leány gy. 
!• órás, r. k. mh. velesziilet. gyöugeségben városi 
kórbáz; Nenbaiiser János özvegy, fcrflszabó 72 é 
r. k. mh. tüdfivészben, Józscfv. pesti-ól; Frey Krisz
tina bajádon cselédnek Rozália n. (törvénytelen) gy. 
3 hetes, ágostai vall. mh. velesziilet. gyengeségben, 
kiscsávolyv. tigris-u.; Karagity József molnárnak és 
sz. Ané Katalinnak Lajos n. gy. 4 hónapos, r. k. 
mh. tüdőlobban, Istvánul. fnosti-út; Lidii József nőt 
len, takács-segéd, 21 é. r. k. mh. agyliártyalohhnn, 
városi kórház; Tóth József özvegy napszámos. 40 
é. r. k. mh. tUdővéBzben, városi kórház; Borza 
Náudor tanítónak neje. sz. Ilánptner Emma, 37 é 
r. k mh. ngylágyulásban, liclv. Fcronc/.-u.; (Ingán 
Lukács napszámosnak és sz. Szilágyi Évának Anna 
11 gy- 4'/, é. r. k. mh. kanyaróban, szállásv. zöld-u.; 
Pestality Miklós kövezőnek és sz. Vinkovity Kata
linnak Mihály n. gy. 3. é. r. k. mh. torokgyíkban, 
homokv. 3 nyúl-ii.; Krausz Anna hajadonnak Gyula 
n. (törvénytelen) gy. l() hónapos, r. k. mh. ráng- 
görcsökhcu, beív. Bódog-tér ; Rátérni János mis, 
mészáros (Hí é. r. k. mh. tiidővész.ben, Józscfv. 
sóház-u.; Gersteumayer Márton asztalosnak és sz. 
Turicsek Magdolnának Lipót n gy. 9 hónapo , r. 
k. mii. ránggörcsökhen, belv. Ilaynald-u. ; Gergely 
Benő korcsmái osnak és szül. Magyar Borbálának 
Kálmán n. gy. 4'/, é. r. k. mh. vürhonyben, belv 
rév-u.; Petrích János börlönörnelc essz . VVeiler 
Helénának Magdolna n hajadon leánya, 20 é. r. k. 
mii gUinökórlian, kiscsúvidy új-u.; Kovács Károly 
lakatosnak és sz. Ilánptner Lujzának Aladár ii. gy. 
3 hónapos, r. k. ndi. ránggörcsökhen, szállásv. rév-u.; 
Gyuláuszky Sándor, nőtlen, czipészsegéd, 37 ó. r. 
k. mh gümőkórban, szállásv Zöld u.

— Uj könyvek. A Frunklin-Társulat kiadá
sában Budapesten, újabban megjelentek : A köz
hasznú családi könyvtár 24.. 2f» füzete. Ara füzeten
ként 40 kr A művészet n házban. Ealkc munkája 
utáu irta K. Beniczky Irma. A leány érzelemvilágu. 
Irta K Beniczky Irma. Olcsó könyvtár 147 — 155. 
lüzete. Gozlun Leó Három ara egy koronára. Beszély. 
Erancziából fordította Sz. E , ára 20 kr. Siiouio. A 
bojd regéi. Finnből fordította Yikár Béla. Ara 20 kr. 
Orosz beszéljek. írták Pnksin S , Gogoly Miklós, 
Krylov I , líosztojevszky T. és Turgcnyev. Oroszból 
fordította Csopey László, ara 80 kr. Fáy András. 
Érzelgés és világ folyása. Beszély levelekben. Har
madik kiadás, ára 30 kr. Lever Károly. Viharban. 
Regény. Angolból fordította György Aludúr, ára tiO 
kr. Legouvé Ernő. Beatrix vagy a színművészet isten
nőié. Színmű öt felvonásban, ára 40 kr. Csiky Ger
gely Az első és a második. Elbeszélés, ára 30 kr. 
Malot Hcctor. Poinpon. Regény., Erancziából fordí
totta Sz. E, ára 80 kr. Bérezik Árpád. Az igmándi 
kis pap. Népszínmű három felvonásban, ára 30 kr. 
Szinnyei József I)r. A magyar nyelv rokonai. A nagy 
közönség számára, ára 30 kr.

A közönség köréből.*
K (isz(h ie t n y i lv á n í t á s .

Azon mélyen tisztelt egyéneknek, kik 
boldogult nönt elliunyiakor netneskeblü rész
vétük nyilvánításával engem többféle módon 
megtiszteltek; valamint azoknak is, kik a 
boldogultunk végtisztességtételénél megjele- 
nének : ez úton bálás kebellel köszönetét 
mondok s a tanúsított részvétet — drága 
emlékként — keblemben megőrzőm mindenha.

Baján, 1883-ik év márczius hó 15-én.
Borza Nándor.

Köszöuet nyíl v A n 1 tás.
A „Bajai Ipartársu lat"  ezennel köszö

netét fejezi ki a polgári dalárda t. ez. tag
jainak a nemzet nagy napján — márczius 
15-ikén a helybeli plébánia templomban tartott 
hála-istenitiszteleten való szives közreműkö
désükért.

Kelt Baján, 1883. márczius hó 15 én.
Pintér Ferencz, 

társulati elnök.

E rovnt alatt a közérdekkel összefüggő köz
lemények díjtalanul, beküldő lelclőségc mellett kö- 
löltctnek. Szerk.

Közgazdaság.
Budapesti értéktőzsde, ( K o r i t z  

A n t a l  éB t á r s a  budapesti bank- és 
váltóház ketijelcntésc.) Budapest márcz. 9.

Bár nem látszott valószínílnck, még
sem mondhatjuk indokolatlannak az e heti 
tőzsde üzletben mutatkozó rcnctiót. Két 
okot is hozhatunk fel annak magyarázatául, 
hogy miért estek újra az értékpapírok 
árfolyamai. Az első ok a természetes és 
ez az, hogy az elért magas árak önkény- 
telenül is eladásokra buzdították a spe- 
culatiót, annál is inkább, mert ez utóbbi 
a gyakori csalódás miátt már nagyon is 
gyauakvó lett és csak nehezen tud meg
barátkozni a tartós hausse eszméjével. A 
túlnyomó kínálat tehát természetesen le
nyomta az árakat. A másik ok : egy 
véletlen körülmény. Említettük ugyanis, 
ho^y a j)énzj)iacz kedvező viszonyai és

az ezek által létrehozott pénzbőség egyik 
IVifontossága lénuv.őjc :t szilául tőzsdei 
hangulatnak, legújabban azonban a pénz- 
piacz helyzetben változás állott be. í'lszak- 
anicrikóban szerfelett megdrágult a pénz 
s mivel ilyenkor Amerika künnlevő kö
vetelést ii, készpénzben és nem árukban 
vagy vallók Imii szokta behajtani, az angol 
bankból, mint az Európa és Amerika 
közti kereskedelmi forgalom íöközvetitó- 
jétől legutóbb mintegy 2'/., millió forint 
aranyat vittek el amerikai számlára, mi 
állal az angol bank tartaléka csökkent 
és ezzel Londoni) m a pénz ára kevéssel 
drágult. Attól tartanak, hogy az angol 
bank, hu az aranyexport növekedni talál, 
újra felemeli a csak uem rég leszállított 
kamatlábat ós ez magában véve elég ok 
a tőzsdék elkedvetlonitésére. Hozzájárultak 
még némely nyugtalanító egyéb hitek is 
és mindezen mozzanatok összhatása az 
értékpapírok árfolyamainak esésében nyil
vánult.

De mindazonáltal a tőzsde szilárd 
alaphangulata iránt a bizalom nem szűnt 
meg, csak megingott. Mint néhány nappal 
ezelőtt, úgy most is remélik, hogy a ren- 
teconversio mostanában kerül napirendre. 
Bizonyítja c nézet általánosságát, az is, 
hogy a hét vége felé, mielőtt az angol 
bank tartalékainak gyengülése tudomásra 
ju to tt volna, a conversió hírének colpor- 
tálása lényeges javulást tudott előidézni. 
E  javulás nem volt tartós, mert ma vég
eredménykép árcsökkenés mutatkozik, mely 
érintette a játék papírokat, állami érté
keket, vasúti részvényeket, sőt még más 
értékeket is. így a liszt- és galmaüzlet 
conjuncturái következtében még az eddig 
nagyon íavorisált. malomi észvények leg
többje is hanyatlást mutat. A mint azon
ban említettük, az e heti árfolyamcsök
kenést a hausse utáni reactiónak tartják 
s mihelyt kedvezőbbre változnak a kül
földi irányadó pénzpiaczok viszonyai és 
conerét alakot nyer a conversió, állandósulni 
fog a tőzsdén is a szilárd irányzat.

A múlt heti és mai árfolyamok közti 
különbséget kitünteti az aianti táblázat:

magy. hitolrószvény

4°/4-os magy. aranyjár. 
f>7,-os .. papírján
os/.tr. állainvasut 
magy. ilijsorsjegy 
Napóleon d’or

320.— 310.-
318-20 308.50

89 40 88-35
87-50 80-45

344 -  340. ~
118-- 110.50

9.48 9.49

Csarnok.
Az uralkodó babonák kiiliinfélo 

világi-íszckbt'ii.
(Vége.)

Helyen látjuk itt még a messze elter
jedt rettenetes vampir-babonáról szólunk Ezen 
vad őrültség az arábiai pusztákon legjobban 
divatozik, hol Hűl és Salat vampir-szelleraek, 
démonokról, valamint Bornos-szigetcn is azt 
hiszik, hogy a megholt lelke vámpír alakjában 
vissza ne térhessen, a bullát fareteszszcl a 
földhöz kell erősíteni, ügy látszik azonban, 
hogy nálunk Európában nyert ez a babona 
valódi rendszert. Muszkaországban a Don és 
I)njépert*'il a Balkán lejtőjéig, sőt a csehor
szági hegykatlan vidékein is szokásban van, 
hogy a halottnak szivén vasat, vagy karót 
vernek keresztül, nehogy vámpír képében lelke 
visszatérhessen. Gradiska melletti Kisolova 
faluban erősen hittik, hogy éjelenkint vámpír 
já rt körül s mindannyiszor valakit megölt. 
A szegény parasztok félelmükben a falut el 
akarók hagyni. Sajnos tanúsága a nép tudat
lanságának, hogy csak úgy lehetett a félelem
től megszabadítani, hogy a sírokat fölbonták, 
s egy hosszú hajú és körmü hullának mellén 
keresztül karót vertek ; s azóta a falu béké
ben van.

Bastian „Psichologie und Mylhologic" 
czimü munkájában említi, hogy Lothringenbcn 
hajdan, ha egy vámpírt temettek el, azon 
faluban dögvész ütött ki. Bulgáriában Clair 
és Brophy tudósítása szerint a vatnpir ba
bom) virágzásban van. E két utazó szolgáját 
tia volt egy ismert vámpírnak. „A böjti idény 
alatt — írják nevezettek az „Atheneumban" 
— fogadást tett, hogy dohányozni, bort vagy 
pálinkát inni nem lög;s azt hitte, hogy az 
által megszabadul attól, hogy ő iij Vámpírrá 
változzék. A vámpír-babona nem csak raga
dós, de átörökíthető másokra is. Ha olyan 
ember, akinek ereiben vámpír vér folyt, meg
hal, első kilencz nap csendesen sírjában ma
rad. Későbbi azonban visszajön, először a vig- 
ság képében sziklákat szóra levegőben, hanem 
a íaiakou könnyű, lenge, lassnnkint homályo

sabbá változó árnyékol vett maga után. 
I'.vukor még a vámpír elég kedélyes; mind
az által néha, úgy alkalmilag, rettenetesen 
bőg, a parasztokul lakásaikból előhívja, hogy 
őket derekasan elpáholhassa.

A/, alvilágban -1U napig marad a vám
pír, s azután jő a valódi emberi alakban 
sírjából ki s más becsületes emberektől nem 
igen lehet megkülönböztetni, az . utazók be
szélik, hogy bizonyos idegen, aki Bulgária 
egyik falujában több évig tartózkodott, egy
szerre vámpír hírébe jött, mire a parasztok 
minden tétova nélkül azonnal megégették.

A fönncbbiekkel kapcsolatban inegem- 
litendőnok véljük azon hajdan nagyon elter
jedt babonát, mely szerint a holtak feje 
levágatott, mielőtt elégették volna s pedig 
azon hitből, hogy a lélek a fejben lakozik 
tehát azt cl kell különíteni a testtől, ne
hogy visszatérjen. Ez az oka, hogy a régi 
sírokban igen sok fejetlen hullát találnak. 
De, hogy e sötét fogalom még mai nap is 
uralkodik némely vidéken, következő borzal
mas eset bizonyítja, mely 1870. évi február
ban Nyugatporoszországban, a schweizi ke
rület Pniewno-falvában történt. Egy asszony 
meghalván, Bierhowolm ellemettetett. Azon
ban lérje, s gyermekei nemsokára megbete
gedtek. A falu otromba hite szerint, ha 
valamely családtag halála után a családbe
liek közül valaki hirtelen megbetegszik, az 
a közelebb megholt hazajáró leikétől szár
mazik s addig meg sem szűnik, inig valameny- 
nyicn a sírban nem fognak egyesülni. A 
megbetegedett testvére mire vetemedett?! 
Szomszédjával éjjel fölásták a sirt s a ko
porsóba lenmagot és hálót levének ; hanem 
az odaérkező szomszéd asszony azt monda, 
hogy az nem fog használni; mivel a halott 
arcza még feltűnő piros, jeléül, hogy még 
tökéletesen nem hall meg annak daczára, 
hogy már négy hét óla földben van. Elftve- 
vék tehát az ásol s azl a hulla nyakára 
helyezve, fejszével ütöttek rá (mert a babo
naszertartás szerint így kell történni) s a 
testtől elválasztván a fejt azt a hulla kar
jai alá tették. A törvényszék, mint a sírok 
megsértőit a tetteseket elítélte. De az nem 
elég, hanem az ily helyek- n gyökeres orvos
lásra volna szükség !

Közli: Virágfi Dénes.

Üzleti tudósítás.
Baján, 1883 márc7.ius 14-éu

B ú z a ................................... 9.55
Bab................................................. 7.75
Zab .............................. 5 75
Á r p a ...................................6 40
Rozs........................................ 6.70
K ö le s ..........................................5.—
Kukorirzn.............................. 5.65
Az árak 100 kilogr. után.

A Z  EL SŐ  0 8 .  K I R
«5£Ecíff

d u  n a  g ő z i i \  ,!(V /. A r i  t á  i i s u l a t
p ó t t á -  é t  s z e m é i y t t t í l L i t ó  h a j ó i n a k

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

intézkedésig.
P o s t a-h aj ó k :

Hajáról /.iinoiiy <•>urgyevora szerdán, pénteken 
vasárnapon reggel d órakor. 

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

S ze mé ly sz á II i ló  ha jó  k : 
llajarol llndapcslre : naponk i n t  délután 1 

órakor.
Hajóról Vlolioewrn • naponta esti 8 órakor.

Felelős szerkesztő; Főmunkatárs:

Csorba Férnie, tlr. Devlcli László.

T. ez. vevőim többrendbeli felszó
lításainak engedve, a külföld legismertebb 
gyárosával összeköttetésbe léptem és ed
dig 30 év óta fennálló ó r á s -  é s  é k s z e 
r é s z  ü z le te m b e n  egy dús választékú

Cliiwlstafflrl
rendeztem be, miről a nagyérdemű kö
zönséget értesítem.

Szives látogatását, ugv minél szá
mosabb megrendeléseit kérem

kiváló tisztelettel

Kimer Hamu,
órás és ékszerész Baján.

A bajai takarékpénztár részéről ezennel közhírré té
tetik: hogy minden hazai pénzintézeteknél betéteiként 
gyiimölcsözés végett elhelyezett összegek kamatjövedelme 
után, a f. évi február l-SÖ napján életbe lépett törvény 
értelmében a magas királyi kincstárnak 10'Vo fizetendő.

Minek folytán a bajai takarékpénztárnál pénzeiket 
elhelyezett t. ez. felek figyelmeztetnek: hogy ezen kir. 
kincstári illetéket az intézet maga fizetvén, az eddig 5%-val 
kamatoztatott betételek után4'/2%-tÓIÍ fog számíttatni.

Baján, 1883. márczius S-án.
A bajai takarékpénztár igazgatósága.

Cséplőgépeketli6z 
Járgányokat

ézi- és erőhajtásra, szalmarázóval, rosta- 
és tiszti Útszerkezettel,

1 2 igás állat erejére, szilárdan s tova-
szállithatónn

mint különlegességet készítenek, és az ismert jeles szerkezet- és czélszerü- 
ségért kezességet vállalva olcsó áron küldenek

PH. MA Y F A R T I I  & COMP.
BECS, II. Praterstrasse 66. 

t i  g á r:  (Majn ai-Frankfúrt bán.
Jutalmazva több mint 100 éremmel és oklevéllel, csaknem valamennyi 

országban.
Sok száz elismerő nyilatkozatot az általunk Magyarországba szállított czéplögópek- 
röl, valamint képes jegyzékeket leírásokkal és az árakkal kívánatra ingyen és bér

mentve küldünk.
Tehetséges ügynökök kerestetnek 

Ismételadók magas kedvezményben részesülnek.



Hirdetmény
A „kölcsönös scgélyző-egjict" tulaj

donához tartozó régi „fehér hajóhoz" 
czimzett ház előtt álló ü v e g  c s a r n o k  
f. hó 19 én délelőtti 10 órakor az in
tézet helyiségében árverés utján a legtöb
bet Ígérőnek készpénz fizetés mellett e l
adatni fog.

Baján, 1889. márcziushú.

A z ig azga tóé iig -.

Br. Eötvös-utczai emele
tes hazamban többrendbeli 
(emeldi és földszinti)

S 21 U á  *
úgyszintén

bolt-helyiség*
kiadó.

Ilcrzfeld Henrik.

isi

W C * ? ? * ' # '

E T E I
HAMBURG-bol

Portomeuteseu, 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 0. é.
Hió, finom, erős . . . . . . .
.Simtos. jól fizető, erős . . . . . .

. 3.45

. ;i6ü
Cuba 11'. zöld, erős . . . . . . . . 4.H1
Ceylon, kékeszöld, erős . . . . . . . 5.  -
A rany-java. különös finom, gyengéd . . . . . 5.20
P ortorico, kellemes, finom illatú . . . . . . 5.40
Gyöngy-kávé, különös finom, zöld . . . . . 5 95
Javn, nagyszemü, erős, kellemes , . . . . . i>.95
Java  la , nemes, brjliians . . . . .  
Air. Gyöngy M orca, valódi, tüzes . . . .

. 7.20

. 4.45
Arab, M orca, valódi, nemes, tüzes . . . . . 7.20

Különösen kedvelt, finom illatú :
Stambul kávé-keverék

TEA, kilónként:
Congo ír. . 2.80
Couchong, ff. . . . . . . .  . . 3.50

ÍgBaMnnql()lBHgHaHaiTCT.»é..»w IVb mlTOa IBt $□! 181 lat latjai !Bj
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A HÓIT .JAYOH-lele , |
| m a l á t a - c s o k o l á  d é  |

s az idiilt gyomor-, illetőleg emésztési isi
bántalom és vérszegénység

i i i e s g y ó g y i l a i a .
Valódi hamisítatlan állapotban idegerösitőül a vérbajok és a lesoványodásnál orvo
silag rendeltetik a maláta-csokoládé, kiváltképen a sápkór és vérszegénységnél.
A legfinomabb maláta-csokoládé erősítésre előnyös. 20 év alatt ős kitüntetésben 
részesítve, készítve H off János csúsz. kir. udv. szállító ur, a innláta-készitinények 

feltalálója és készítője malátakivonat csokoládé gyárában.
Budapest, zsihariis-uteza 7 sz.

köszönőlevél Budapestről.
Tekintetes ur ! Tény, bogy f> 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 könyebbülést éreztem. Azóta a készít menyeket 
rendesen használom és állapotom annyira javult, hogy reményem van e hajból ki
gyógyulni. — A midőn el nem mulaszthatom ez alkalommal a mulátnkészitmé- 
nyeket a közönségnek ajánlani, kötelezve érzem magamat uraságodnak köszönetéinél 
nyilvánítani és maradok kiváló tisztelettel

Budapest, 1882. márczius 22. W ozatka Ferencz. j§!
]□[ igt
jgí Főraktár: B a j á n  Michitsch Istvánnál, ( s é r v é n  k á n  Knefely F. jgj

S z a b a d k á n  Stojkovits Döme özvegyénél. M o h á c s o n  SdíVsinger M. /  o m- ’g  
ISI b o r b a n  Gálié Emil gyógysz. K a l o c s á n  Behr B. Lipótnál. P a k s 0 11 Flórián jgj 
2 .  Jánosnál. S z c g z á )■ d 0 n Ilahn Adolfnál. T o l n á n  Eisenbart. Gyulánál, vnla- jpjj 
;n: mint az ország legtöbb gyógyszertárában. Jgj
ige int
í3M5t íg tíS fn íg tig g .g tíg tl l o n 'J uhos te le  m nln tn kivonat i'Ki-h/.si-m s ö i ige iá t  jü t  !q |  i§i jB  j  int

Családi lea, különös finom . . . . . . . .  4.—
T áblarizs. különös finom, 5 kilónként . . .1 .40
Gyöngy-Sagö, valódi, 5 kilónkéul . . . . . .  1.90

Kimerítő árjegyzék gyarmatáruk szeszek és különlegességekről ingyen 
és bérmentve.

Ettlinqer A. II. Hamburg.

O Felsége
m agas kor-

szabadalmazott

a svéd király
Hiánya állal

dr. LengteI Fr.-féle

\ 1 I I I - I I Í L % N A T I .
Már magában a nedv, mely a nyírfából — ha törzsébe farunk — folyik, emberemlékezet óla 

mint a legkitűnőbb szépitöszer ismeretes; de csodálatos hatást nyer azáltal, ha, vegyészeti úton, bal
zsammá készíttetik.

Ila e balzsammal este az arezon, vagy inás helyen a bőr megkenve lesz, úgy azt már más- 
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  ni  n b ő r  v a k í t ó  

f e h é r s é g ű  és g y e n g é d  lesz.
E balzsam elsimítja az. arezon támadt redőket vagy forradásokat, s ifjúi szint ad neki, a bői

nek fehérséget, gyengédséget és üdeséget kölcsönöz, a legrövidebb idő alatt eltávolít szeplöket, májai
tokat auyajegyet, orrverességet és más tisztátlanságot a bőrön.

Egy korsó ára használati utasítással együtt I frt :>0 kr.
Raktár: Budapesten Török József gyógysz. király-uteza. Zágrábban Mittlbaeli Zsigulii, gyógysz. 

Pozsonyban l’isztory Bódog gyógysz. Mihály-kapu. Temesvártt Tarezay István gyógysz. gyár fö-uteza 
FönzétkUldéei raktár 1IEW  W  -n él IIcchIm-ii

MATTOM léle

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 Ferenez-lorrá.s, Hunyod) Mátyás- 

forrás, Szent-lstváu-furrns. Óról 
Széchenyi Istváii-forrás 

M atton! és W ille , B u d ap e st
Kapható minden gyógyszertárban és ásvány 

viz-kereskedésében.

Asztalom és kárpitos-bútor. 
Több száz szoba berer ezésére

le g o lc s ó b b  ár 1111 . ett 
m in d e n k o r  k é s z  e tb en  k a p h a tó

ajánlják inindeniiernii fűszer, — a legkiválóbb bel és külföldi csemege 
— valódi franczia pezsgő és a francziával vetekedő kitűnő magyar pezsgő, 
Bordeauxi, Rajnai, Moseli, valódi Tokaji, Cipró, Madeira, Malaga, Mnseat- 
Lnnel, Port-á-Port, Xeres és kitűnő magyar asztali boiaikat, rum, tea, lőpor 
ós tűzijáték áruikat, valamint minden természetes friss töltésű

S  I
t ö ,

É )

cs. kir. kizárólag szabadalmazott.

kárpitos, díszítő és butorgyárosnál 
Budapesten,

F e r e n o z  J ó z s e f - t é r  6 . s z . a la t t
„Európa szálloda4* útcllenében 

K l l i á z a s i t á s i  cn iiagyolthmérvü he- 
rendezeneknél kiilőnőa árlcciigedc*. 

H T  K épes á r je g y z é k  ingyen

Elköltözés folytán
bolti bútorzatomat.

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

SALAMON, könyvárus Baján.

Az 566, sz. ház a bel
város, vásártér-utezában sza
bad kézből eladó.

Bővebb értesítést ad 
Gsöscher Lajos ur.

g

a legj Hiányosabb napi árakon.
Továbbá nagy és kiesinybeni eladás az Adelhaid, Bártlai, Bikszádi, 

Bilini. Borszéki, — valamennyi Budai keserű vizeknek, Buziási, (Jarlsbadi, Czi- 
gelkaí, Csizi, Kger-franczenbadi, Előpataki, Kmsi, Fachingi, Friedridislialli, 
Füredi, (iasteini, (iieszliiibli, Gleicbcnbergi, Malii, Igmándi, Ivándai, Joliannis- 
bruimi, Kissingi, Klauseni, Korytniczai, Lippiki, Lulii, Lnliáesoviezi, Marien- 
liadi, Xéniet-kereszturi, Olenyovai, Parátli, Preblai, l ’ülnai, Pyrmonli, Bndaini, 
1 v<<11 iIsclii, Saidsi-hilzi, Scbwalbaclii, Seltorsi, Spadi, Stiliguli, Szánlói, Szliáesi, 
Szólvvai, Szulini, Tárcsái, Yicliy és Wildungi gyógyforrás vizeknek.

Főraktár a krondorli „Stefánia** koronaliorczegnő forrásnak. Hal- 
gyógyvíz a légzési szervek, torok, tüdő, gyomor stb. hántalnminál. 
Borral vegyítve a krondorli „Stefánia" koronalierczegné forrás su- 
viz igen kellemes és kedvelt italul szolgál.

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentesen megküldetnek. 
Megrendelések leggondosabban teljesittetnek és intézendők 
IH DAITST. koronalierczeg (iiri) nteza II. sz. 

az. „arany oroszlánhoz".

%
f .

S 'i

Ilii t és

vanyu

t

Nyomatott b’áuay Lajos köDyvDyomdájában Baján.


