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E lőfizetési árak

Egész évre . . . 5 írt — kr.
Fél „ • • 2 írt 50 kr.
Negyed „ . . . 1 írt 25 kr.
Tanítóknak egy évre 3 írt — kr.

H irdetések
a legjHiányosabban számíttatnak.

minden vásárnál).

v eg y es  tartalm ú hetilap

Sserkesstőség
hova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők:
H o t  b u s u 11  i  a 42. s z á m.

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

E g y c s s z á m á r a  S k r. Kéziratok nem adatnak vissza.

A nevelésű ff y .
Haja város közönsége a népnevelés 

terén folytonosan újabb és újabb intéz
ményeket léptet életbe, s ez által fela
datának magaslatára emelkedve, tőle tcl- 
hetöleg létesíti mindazon intézményeket, 
melyek a művelődés forrásait nyújtják a 
polgárság minden osztályának.

Eltekintve attól, hogy népiskoláink 
számára a modern igéuyekuek megfelelő 
uj épületeket emel, most második évébe 
lépett a kereskedelmi és ipariskola, mely
ben a tudományos pályára nem lépő if 
jóság, az ő igényeinek s társadalmi állá
sának megfelelő műveltséget szerezhet.

Legújabban dr. lvánovits Pál, a 
népuevelés ügy kiváló bajnoka te tt in
dítványt az úgynevezett Frőbcl-féle gyer
mekkertnek felállítása iránt.

A  lefolyt tizedben ezen áldásos in
tézmény az ország számos városaiban 
meghonosittatott, s mint a statistika iga
zolta, nem csak megfelelt a hozzákötött 
igényeknek, hanem valóságos jótétemény
nek bizonyult.

Alább közöljük a bu/gó tanügybarát 
dr. lvánovits Pál urnák ékesen szerkesz
te tt, s gyakorlati igazságokat tartalmazó 
meleg bangó indítványát., s hisszük, hogy 
a törvényhatóság talál módot arra, mi
szerint a szükséges költségeket a most 
folyó költség - előirányzatban, felvegye, 
annál is inkább, mert a bajai cath. nő
ügyiét a fentartáai költségekhez sziutén 
hozzájárul, hisszük ezt még azért is, mert 
a népnevelésügyi bizottság ezeu indít-

T Á R C S A .
A g r ó f n ő  s z e r e l m e .

—  Elbeszélés. —
Irta : DKEISZIGEU KÁLMÁN.
Az alföld rúnáján csinos nyaraló áll, 

mely liárody Gdza gróf tulajdona, ki a nya
rat rendesen e nyaralóban szokta tölteni 
egyetlen leányával, a szépségéről messze híres 
Leonli novai.

Az apa kimondhatlan szeretettel csün
gött gyermekén, úgy, hogy nem kevésszer 
jelenté ki, mikép léte Leontina életéhez van 
kötve. Természetes e szerint, hogy Leontinct 
a legnagyobb gonddal órizé mindentől, ami 
csak parunyilag is ártalmára lehetett volna. 
Együtt sétált vele a kőfallal köritett kert
ben, melyben virágillat szinte bóditó hatású 
volt; együtt telt vele sétakocsizást, sétalo
vaglást, szóval, mindenütt oldala mellett volt, 
hogy csak haja ne történjék.

A nyaralónak igen kevés vendége volt, 
mert Bárod} gróf, mióta kedves nejét elveszté, 
mondhatni embergyülöló lett. Mindössze is 
csak a régi jóborátok néhánya volt a kastély 
vendége, felvidítandó az ósz gróf egyhangú 
napjait. Zajos társaságról szó sem volt.

Leontinc azonban nagyon szűknek éB 
unalmasnak találta a nyaralót. Szórakozást, 
társaságot óhajtott, azonban mindezekről 
atyjának mit sem szólt.

Ha a holdas nyári estén a balzsam 
jUniti kertben sétált, úgy elgondolkozott fia- 
talsága, boldogsága és más egyéb dolgokról, 
mikép nem egyszer maradt válasz nélkül 
jitjja bozzáintézett keidé.V

vényünk egy hangú elfogadását a legmele
gebben ajánlja.

Jegyzőkönyv
felvétetett Baján , 1883. okt. 0-én a

népnevelési bizottság ülésén.
Jelen voltuk : Dr. Iváuovics Pál elnök, 

Drescher Ede polgármester, Bérén) i Dániel 
apát. Cserba Ferenc, Ladányi Mór, Borza 
Nándor, Szélig Ferenc/,, Gcihnrd Menyhért, 
Ileller llikárd, Szenc/y Győző, dr. Baitsch 
Samu bizottsági tagok, utóbbi egyúttal bi
zottság, jegyző.

Elnök dr. Iváuovics Pál benyújt egy 
indítványt melynek veleje : Állítson lel Baja 
varos törvényhatósága közösen az első nő- 
egylettel és a lobbi jótékonyczélú egyletekkel 
Eróbel-íéle gyermekkerteket, különösen e vá
ros külső részeiben, hol a ti éven aluli gyer
mekek nagy számban vannak, hol nem ma
gyarajkú polgárok jelentékeny számban lak
nak, hogy ezek gyermekeinek már ez intéze
tekben alkalmat adjunk a magyar nyelv 
megtanulására, megkedvelésére.

A szükség már teremtett nálunk gyér* 
mek-meohelyeket, hova oly szülök, kik ke
nyerüket a házon kívül keresni kénytelenek, 
6 éven aluli gyermekeiket felügyelet mellett 
elhelyezhetik. Sót nemcsak a legszegényebbek, 
de a jobbmódú szülők is küldik fiatal cseme
téiket ezen helyekre. Pedig mind elnöklő 
indítványozó, mind a bizottság legtöbb tagja 
személyes meggyőződést szerzett, hogy a je
lenlegi menholyek, mint minden félrendsza
bály, igeu káros hatásúak. Káros hatásúak 
erkölcsi tekintetben, mert 100 és több gyer- 
me ; van oly egyén vezetése alatt, ki a ne
veléshez semmit sem ért, mert a jobbmódu 
Bzülők gyermekei a szegóuyebbekével együtt 
értelmes vezetés hiánya mellett erkölcsileg 
elsatoyulnuk, káios hatásúak egészségi te
kintetben s mert a helyiség alkalmatlan volta 
a gyenge kisdedek seregére elnyomólag hat, 
ahelyett, hogy testileg, lelkileg felvidulnának, 
a rendhez, jó viselethez szoknának és hazai 
nyelvünkben némi ügyességre szert tennének.

Tekintve, hogy ezen létező és félreis- 
merhetlen bajokon segíteni csak a kor szel
lemének megíelelőleg berendezett Fröbel-fóle 
gyermekkertek vannak hivatva segíteni.

a  népnevelési bizottság egy akarattal 
magáévá teszi a nemes indítványt és azt a

Egy középnagyságú domb volt a kert 
egyik részén, honnan gyönyörű kilátás nyílott, 
az alföld rengő kalászokkal ékített rónájára. 
E dombon szokott ó legtöbbször lenni.

Egy szép estén furulyaliangok ütők meg 
ballidegét. Figyelmessé lön. Oly andalító, oly 
elragadó s oly élvezetesek voltak néki e han
gok. hogy szinte átszellemült. Azt a méla
bús danát, illetve hangokat a furulyás érzel
meiből kifolyónknak hitte. Abban a szomorú 
dallamban a juhász keservét vélte felismer
ni, ki elveszett kedvesét siratja meg a furu
lyán ; szóval a furulyahangokat a juhász ér
zelmei dalba tett kifejezéseinek hitte, és úgy 
elgondolkozott a juhász sorsa felől, hogy 
számtalanszor könyek csillantak fel azúrkék 
szemeiben.

Elgondolá sokszor, hogy minden, de 
minden érez, élvez, boldog, s csak ő vau a 
boldogtalanságra kárhoztatva.

E naptól kezdve az apa leánya kedélyét 
mind levertebbnek, arcza pírját halványabb
nak észleié, s hozzá azt vévé észre, mikép 
Leontina unponkéntszótlanabb, komorabb lön.

Felismervén nz apa a közelgő veszélyt, 
mely egyetlen leányát vala megsemmisítendői 
elhatározta kastélnyba a vidám társaságok 
behozatalát, s e végből nem is késett a régi 
jóbarátokat gyermekeikkel együtt meghívni.

Ez azonban mit sem változtatott León- 
tine kedélyén, mert az nemcsak hogy vidá
mabb, kedvesebb lett volna, de sőt levertebb 
s mintegy kiállhatlanná lett peudanteriáiban, 
sőt annyira ment, mikép egyenesen mcgtiltá 
az apának, bog) kövesse őt minden lépten.

Bárody gróf még egy kísérletre hatá
rozta ti magát. Tervet közölte barátaival.

minden saját szellemi és anyagi közjóié- 
tünkért lelkesülni tudó törvényhatóságunk
nak kiváló figyelmébe és áldozatkészségébe 
legmelegebben ajánlani határozta.
K. m. f. Dr. Bartscli Samu,

jegyző.

U j  e l n e v e z é s .  „ Vigyázz /“ — „Fe
je t  fe l /“ — „Indulj!'* 1 — vezénylő szakaszát 
szolgálatközben a szakaszvezetö. Csekély tá
volságra tőlük, kis fiammal, ki már a gymna- 
sitim első osztályába já r t , nyugodtan szemlél 
gettük a gyalogos honfiaink eme testedző 
oktatásait. A jelen volt kis Feri fiam, ki 
tudott már annyit latinul, hogy e szó p  e s. 
p  e d i s  magyarul annyit jelent: l á b ;  — 
egész zavarba hozott, midőn azt kérdező tőlem . 
hogy miért nevezik németül a gyalogságot 
„infanteridnaku. Erre én azonban nem tudtam 
neki azonnal kielégítő választ adni; hanem, 
hogy látszólagos zavarom nemikép elpalástol
jam , felelet helyett rögtön azt kérdezem tőle: 
hogy, mikép nevezné el őket, ha kedvétől 
függne f

Erre az én kis latinistdm ex abruptó 
igy fe le lt: ,

— „Én azt hiszemf hogg sokkal több 
értelme volna, ha P e  d a n -t e r  i  á n a k ne
veznék el őket.u

F a l u v é g i  c z i g d n y  k ö z m o n 
d á s o k , (melyek városba is beillőnek:)

— Az éhes embernek legtöbbnyire, min
den leves ízlik.

— Az, ki tolvajnak lopdsközken segéd
kezet nyújt, nem kevésbé bűnös a tolvajnál.

*

— Ha valaki a fölöttébbnél többet hízel
gőén szól hozzád: vagy megcsalt már, vagy 
megcsalni készül.

— Aki várja, hogy kínálják, rendesen 
éhes marad.

*

— Az egész világ egy lépcsősét: az 
egyik fö l  — a  másik lejár.

Néhány nap múlva nagy vendégséget 
tartott a gróf, a melyre az egyik jóbarát 
vendégül hozta az aristocratia által szívesen 
látott, ritka szépségű Köváry Jenő grófot, 
ki már a bemutatáskor érezte, hogy ö León- 
tinet szereti, s hogy e szerelem tartós. Leon
tinc ezt észre is vevén, azonban igyekezett 
mindenkép távoltartaui magát a fiatal gróf
tól, mert az ö szive másfelé vonzott.

Jenő gróf engedélyt kért többszöri lá
togatást tehetni. Bárody szívesen beleegyezett.

Ez időtől kezdve Leontine többször 
féléjét is eltöltött a kertidomban a furulyát 
hallgatva, mi oly élvet adott neki, mint sem
mi e világon.

11a a juhász, kit még nem ismert, egy 
dúlt elvégzett, s perezre szünetelt, az León- 
tinnak úgy fájt, mint azon tudat, hogy öt 
atyja Köváry Jenő gróf nejévé akarja tenui.

Lenge zephir rezgeté a lombokat, s még 
a csalogány sem dalolt, midőn újból megszó
lalt a furulya melodicus hangja, és oly tisztán 
hallatva, hogy

„Szomorú fűz hervadt lombja 
Kihajlik a sirhalomra:
Édes lesz itt megpihenui:
Odalenn már nem fáj semmi.-1

Leontine szemeiből megeredt a köny- 
zápor és hangos zokogásba tört ki. Elhatá
rozta felismerni azt, ki bánatát a furulya 
melodicus hangján tudatja a rónával.

Egy kicsiny ajtó nyílott a rónára ép 
azon oldalról, honnan a hangok jöttek. A 
kulcsot elhatározta birtokába keríteni. Terve 
nem sikerült, mert a következő napon Kö
váry gróf tett látogatást szülőivel, s e láto
gatás már nem volt czéltalau, a mennyiben 
Jenő gróf Leontine kezét volt megkérendő

— Legbiztosabb út az országút, de oly
kor a kiikoncza közt is jő.

— A deres még csak hagyján, de a var- 
juk-requieme már szomorú dolog.

— Az akasztófa a deresnek nagybátyja.

— Kerüld a zsandárt stbi.
*

B ü n t e t  é 8. — „ Volt-e már büntet- 
veta kérdé bíró a vádlottól. — „Még eddig 
nem, válaszol a vádlott — kivéve, hogy má
sodszor házasodtam !"

*

C h i n a i 8 z i n h d z. Pekingben az 
uj állandó szinház épülete oly magas, hogy a 
karzatról semmikép sem lehet megkülömbüztetni 
a z t: vájjon a darab, — melyet a színen elő
adnak — prózában, vngy vers nemben van-e 
írva ?

Közli: l)obry T ivadar.

— Hirdetmény. A magyar korona 
országai egyesitett czimerének és az ország 
külön czimerének magánosok és magánjellegű 
testületek, vállalatok és intézetek által való 
használhatasáról szóló 1883. évi XVIII. t. ez.
1. és 5. § a  értelmében, említett ezimerek 
bármelyikét csak azok használhatják, kik arra 
a kormány hatóság és illetve a ministerelnök- 
töl engedélyt nyertek, — avagy kik említett 
czimert már korábban használták, és további 
használhatós iránti kérvényüket folyó évi jú
nius hó 22-ig a helybeli polgármesteri hiva
talnál benyújtották és még elintézést nem 
nyertek, továbbá azok kik állami egyedáru- 
ság tárgyait képező czikkeket, illetékes ható
sági engedély mellett árulnak, mint pl. a do
hány tözsérek, bélyeg árudák, lottó gyüjtödék 
stb. erre vonatkozó czimtábláikon. végül azon 
egyletek és társulatok, melyeknek az országos 
ezimerek használata kormáoyilag jóváhagyott 
alapszabályok által engedélyeztetett. A fen- 
nebb fel nem soroltak, az országos czimernek, 
ezégeik, czimtábláik, nyomtatványaik stbin 
való használatától hivatkozott törvény által 
eltiltattak. Midőn erről a város közönségét 
értesíteném, egyúttal mindazokat, kik a fen
tebbi intézkedések ellenére, a magyar korona 
országai egyesitett vagy külön czimerét ez

Leontine felettébb lehangolt volt; sze
meit vastag gyűrűk koriték, jeléül, hogy so
kat sirt, — arcza halvány volt s szemei 
fénytelenek. Mindig a furulyahangokat hall
hatni vágyott. Mégsem állhatta, hogy ne me
neküljön a kertbe csak egy perezre is, hogy 
a furulyahangokat hallja.

Szomorú dallam üté mog fülét, mi 
annyira meghatotta, mikép megfeledkezve 
mindenről, s az eshetőségekről, fájdalmas 
zokogásba tört ki. A juhász újra kezdé, 
s ő utána dudolá mélabús danát. A furulya 
fájó hangokkal panaszolja a juhász keservét, 
hogy

Midőn anyám keblén viselt még 
É ter reménnyel volt tele:
Gondolva szive magzatára,
Örömtől duzzadt k eb ele:
Lehűlt a fájdalom gyümölcse 
8 a gyümölcsből vajh I mi lett V I 
Szegény anyám ha tudta volna,
Dehogy szült volna engemet.

Képtelen volt a dal folytatását bevár
ni, mert érezte, hogy az öt tönkre teendi. 
Kisirt szemekkel ment fel a nyaralóba, hol 
beléptekor az apa a következő szavakkal 
fogadta:

— Leontine, tudod, hogy éu téged vég
telenül szeretlek, s tudod, hogy mindig java
dat akartam, s boldogságodat kerestem, —• 
reméllem, szavaimnak, mely akaratom kifo
lyása, engedni fogsz : én Köváry grófnak ke
zedet odaígértem.

— Kezemet ? I monda megilletödve 
Leontine. — Jó apám, kezem, szivem sza
bad ugyan, de Köváry részére már nem, nem 
pedig azért, mert én boldog sohasem lehetek 
vele — folytatá Leoutin panaszos hangon.

Irka-firkák. — Mennyei út — az országút.



ideig ezég vagy czimtábláikon, nyomtatványa
ikon stbi használják, — felhívom miszerint 
ezég és czimtáblúikat legkésőbb folyó hó 2oig 
átalakítsák, azok pedig kik azt nyomtatványai
kon használják, ugyanazon határidőig, összes 
említett czimerrel ellátott nyomtatványaikat 
Hajú város rendőrkapitányi hivatalába beszól 
gáltassák, mivel különben az 1883. évi X Vili. 
t. ez. értelmében két hónapig terjedhető el
zárás és 300 írtig terjedhető pénzbüntetéssel 
sújtatni fognak. Végül felhívom mindazokat, 
kik kormanyhatósági engedély alapján több
ször említett czimereket használják. -  hogy 
engedély okmányukat eredetben, vagy hite
les másolatban legkésőbb folyó hó 2" ig alól 
irottuuk átadják. Haján, 18s;{. évi októberhó 
0. Scheibner Gyula, főkapitány.

Levelezés.
Apatin, 1883. okt. 8.

Engedje meg Szerkesztő Cr, hogy 
becses lapjában azon községünket ért 
nagy egyházi ünnepélyről szóljak, mely 
tepnag községünkben lefolyt. A mindenki 
által szeretett és közkedveltségét plébános, 
ft. Puclt István ur beigtatási ünnepélyét 
értem. Községünk most is mint már fo
gadtatása alkalmával azon volt, hogy 
benső ragaszkodásának és szeretetéuek 
minél fényesebb jelét adja iránta. Már 
kilencz órakor díszőrségünk diszlővései 
és taraczk durrogások jelezték az. ünne
pélyt. 10 órakor a plébános ur ft. Osz- 
termayer bácskerülcti esperes és hódsági 
plébános urnák és a in. k. kincsf. urada
lom képviselőjének oldala mellett a disz- 
őrség sorai között vonult templomba, 
útját a plébánia laktól a templomig vi
rágokkal hintették meg. Az ünnepély a 
szokásos szertartás megtartásával folyt 
le. A beigtató esperes beszédje után a 
ft. plébános ur lépett a szószékre és rö
vid, de lelkes szavakbau ecsetelte a lel
kipásztor és hívei közötti viszonyt és 
kölcsönös kötelességeket; a zsúfolásig 
megtelt templomban számtalan hivő sze
meiben ragyogtak az öröm és meghatot- 
ság könyei.

Isteni tisztelet után a nagy vendég
lőben mintegy 100 teríték ü ebédet adott 
a plébános ur, melyen Bácsmegye főis
pánja S á u d o r  B é l a ,  alispánja 
S c h m a u s z  E n d r e ,  a főtanfelügyelő 
C z i r f u s z  F e r e n c z  urak és egyéb 
tisztviselők, a községi elöljáróság, sőt 
Kalocsáról is az ünnepeltnek két joba- 
rá 'ja , nem sajnálva az ut fáradtságát, 
megjelentek. Mondanom sem kell, hogy 
mindenki arczában az öröm csillogott, 
és hogy a bankett alatt a szokásos po
hárköszöntések nem hiányoztak. Az ebéd 
4 órakor véget ért. Adja az Eg, hogy 
a pohárköszöntések között kifejezett üdv- 
Kiváuafok teljesedésbe menjenek és a szc-

— Akaratom ! hangsulyozá az ősz gróf.
— Akkor legyen ! — volt a válasz . . .
Leonlin még ugyanazon napon Kőváry

Jenő gróf mennyasszonya lön, de meímyasz- 
szonnyá léteiével kedélye tisztán feldúlva 
lett. — Esténként a kerti dombon volt lát
ható, majd a kert ajtajánál honnan élvsóvár 
szemekkel tekintett a rónára illetve a kert
hez közellevő nagy tölgy alatti magas, dél- 
czeg termetű, napbarnított arczu juhászle- 
gényre, ki furulyáján panaszlá el fájdalmát.

Leontiu oly élvvel hallgatta e dallamo
kat, hogy emez élv könyeket csalt szemébe. 
Később magához hivatá a juhászlegényt és 
és kérte, mikép legkedvesebb dalát fújja el 
a furulyán.

A következő estén ritka szép dallam 
hangzott a tölgy alól, melyben összpontosul
va volt az öröm, a bánat, a megelégedés. 
Megállt Leontine és figyelt. Akkor, midőn a 
furulya hangjai csak gyengék voltak, a ke
servet látta, amidőn pedig teljes hévvel ha- 
sitá át a levegőt, a hirtelen változott sorsot, 
a jobbrafordulást látta, mi oly jól eset szi
vének, hogy napokig is elhallgatta volna

—■ Ez a legszebb dallam, amit még 
hallottam, mondá Leontine magában, s 
csak ezután jutott eszébe, hogy mára kérte 
a juhászlegényt legkedvesebb dalának produ- 
cálására. A dal ismétlődött, s oly tisztán 
volt kivehető a szöveg, mely a következő .

„Ha p pén* volna csak foglaló,
Ég tizannyi pedig borravaló 
8 ha e világot adnák ráadásnak,
Szeretőmet még sem adnám másnak.*

— Mily igaz szavak ezek egyszerűsé
gükben, csak az ég és én tudom; mondá 
Leontiu,

retet és ragaszkodás, melylyel a ft. plé
bános ur iránt viseltetünk, köztünk való 
működése által uj és uj tápot nyerve, 
soha se lankadjon.

K. N.

Különfélék.
A ki rály fogad tatásának végleges 

prograiniuja szegedi lapok szerint a követ
kező : Első nap. (Október 14-én.) 1.) Dél
előtt 11 órakor a király <) Felsége megérke
zik külön udvari vonaton, az osztrák magyar 
állam-vaspálya szegedi pályaudvarában. 2.) 
Bevonulás a városba. '6.) Délután 1 órakor 
a hatóságok küldöttségeinek fogadtatása a 
városházán. A fogadtatás után sétakocsizás 
az újszeged) népkertben. 4.) Esti 7 és fél 
órakor az uj színház megnyitási ünnepélye, 
végül a kivilágítás megtekintése. Második 
nap- (Okt. lő.) 1.) A délelőtti órákban a 
katonai intézetek (laktanyák) és vizvédmüvek 
megtekintése. 2.) 1 órakor délután magánki
hallgatás. Ennek befejezésével sétakocsizás 
a város különböző pontjaira, majd megtekin
tése az ujszegedi népünnepuek. 3.) Este 8 
órakor tüzjáték. Harmadik nap. (Okt. lei.) 
1.) A délelőtti és délutáni órákbau különböző 
nyilvános intézetek megtekintése, úgy a város 
külső, mint belső területén. 2.) Délután 1 
órakor a Somogyi könyvtár megnyitási ünne
pélye. 3.) Este 8 és fél órakor a bál megnyi
tása a színházban. 4.) Este 10 órakor elu
tazás az oszt rák-magyar állam vasút külön 
voualáu a szegedi pályaudvarról.

Baja város köztörvényhatósági bi
zottsága f. évi október hó 18-án d. u. II 
órakor rendes havi közgyűlést tart, melynek 
tanácskozási tárgyai a következők: 1. Tüz- 
rendöri szabályrendelet tárgyalása. 2. A vá- 
ros tulajdonát képező 2 bikaakol eladásának 
tárgyalása. 3. Az ebdüh meggátlása iránt al
kotott szabályrendelet tárgyalása. 4. Tanácsi 
javaslat az állandó küzvágóhidnak a bemu
tatott terv és költségvetés alapján leendő 
kiépítése tárgyában. 5, Tanácsi javaslat a 
szentjánosi körtöltés kiépítése tárgyában. 0. 
Gyulánszki L. felfolyamodása a tanács 9809. 
ex. 1883. sz. határozata ellen. 7. Lerner Antal 
indítványa a kereskedelmi itjak oktatása tár
gyában. 8. A múlt félévi ügyforgalmi kimu
tatás. 9. B 'ügyminiszteri leirat a lakbérleti 
szabályrendelet jóváhagyása tárgyában. B). 
Kigerl János bizottsági tag interpcllátiója 
építkezési ügyben. 11. Állaga Imre és a többi 
városi tisztviselők, segéd- és kezelő személy
zet folyamodványa drágasági pótlék megsza
vazása iránt. 12. Dreschcr Ede polgármester 
kérvénye erkö esi bizonyítvány kiállításáért.
13. Az 1884. évi költségvetési előirányzat 
tárgyalása. 14. Eugelsmann Sámuel felebbe- 
zése a 9901/1883. számú tanácsi határozat 
ellen. lő. Tanácsi javaslat a tiszti ügyészi 
állás szervezése tárgyában. 10. Tauszig Ja 
kab felebbezésc a 10552/1883. sz. tanácsi 
határozat ellen. 17. Szervezkedési szabály
rendelet tárgyalása. 18. llirsch Lazámé há

E közben megérkezett Kőváry gróf, 
Leontin vőlegénye, kit mitegy ignoinlt a 
mennyasszony, s mutatá mintha épen terhére 
lenne.

Kőváry felismerte helyzetét, s bocsá
natot kérve lakba távozni indult, azonban 
nem oda ment, hanem egy sűrű bokor mögé 
húzódott és figyelni kezdett.

Leontin a kort ajtót kinyitá s kendőjét 
lobogtató, mire a furulya elhallgatott, s né
hány másodpercz múlva a szép juhászlegény 
állt Leontine előtt.

Kőváry látta a jelenetet, látta azt is, 
midőn LeontiDe egy aranyat csúsztatott a 
juhász tenyerébe, látta azt is, hogy mily 
édes mosollyal fogadta Leontin a juhás/.lc- 
gónyt, » azt is hallotta, a midőn Leontin 
imigy szólt a juhászhoz :

„Azután édes Ferkém, holnap amint 
az első csillagot meglátja, itt legyen ám- .

Agyonsujtva érezte magát e jelenetek 
által az ifjú gró f; s habár Lcontiuc jellemé 
hez a kételynek még csak parányát sem mer
te fűzni, s habár tudta, ismerte Lcontinnak 
rangjára való önzését, azért mégis megfő 
gamzott benne a goudolat n juhászlegényt 
lábaló! tétetni.

Leontin még e^y jó ideig beszélgetett 
Ferkével, a juhászlcgénnycl, s elváláskor va
lamit fülébe súgott, mire a délezeg ifjú igent 
bólintott és eltávozott.

Mintegy öt perez múlva durranás sza- 
kitá meg az ünnepélyes csendet. Leontin 
összerezzent. Figyelt, de többé semmi neszt 
nem hallott. A nyaralóba tért, hol már vár
ták öt, de úgy rémlett Leontin előtt, mint
ha az egész társaságot valami iehungol-

zának megvétele. 19. A tanács jelentése a 
bor- és húsfogyasztási adó kibérlése tár
gyában. 2n. Egyéb időközben érkezendő tárgy.

A dunai gö/.hnjók menetrendje e 
hó 16-tól változást szenved, melyet az olva
só lapunk illető rovatában talál meg. Itt csak 
azt említjük fel, hogy a lefelé induló posta- 
hajók elsőnap Bezdánban, másodnap pedig 
Bclgrádbnn éjjeleznek, Budapestről e menet
rendben kitüntetett napokon reggel 7 órakor 
indulnak és Proinontor, Tétény, Tass, Szalk, 
llartn, Ordas, Szegszánl, állomásokat, nem 
érintik. — Fölfelé Ilomborinál éjjole/.uek és 
Szegszárd, I Iáit a, Tétény és Proinontor ki
vételével minden állomást érintenek. A 
kedden és szombaton lefelé menő hajók a 
tiszai hajókkal összeköttetésben állanak.

Hckiildctctt. Ferdiiiúudné l’ujór 
Viktória úrnő (S/.cgsznrdról) a vodiczai ká
polna díszítésére szép oltárteritőt ajándékoz
ni szíveskedett; Klein Emília kisasszony ba
jai tanítónő pedig a plebániai-templom ré
szére egy gyönyöiü szép velumot njámlékozui 
szíveskedett, mely nagylelkű adományokért 
köszönetét nyilvánítja — nz e g y h áz g o n d- 
no k ság .

— Szín tá rsu la t mik tegnap kezdte 
meg előadásainak sorozatát Katona József 
„Bánk bánijával. Ma színre keiül „A tót 
leány" czimii uj népszínmű, Almási Tilmnér- 
tól. — Ajánljuk a színtársulatot a nagyérde 
mü közönség szives figyelmébe.

— Balesetek a szüreten. Iladzics 
Péter szóllejébcn a múlt szombaton tartott 
szüret alkalmával Portörő Ferencz 28 éves 
süketnéma czipcszsegéd egy lőporral töltött 
pisztolyt sütött el Vedellek Jánosné hasára, 
még pedig oly közelről, hogy sértett uö az 
égési sebek következtében harmadnapra el
halt. A tettes elfogatott. — Kedden délután 
8 órakor Neidenbach Péter szellőjében Páter- 
mnu Viktor aszfalossegéd azon hiszemben, 
hogy a fegyver töltve niucsen, tréfából fel
kapta az ott jelenlevő csősz fegyverét és az
zal Szabó István segédtársát úgy lejbe lőtte, 
hogy a szerencsétlen azonnal szörnyet halt. 
Tettes nyomban a rendőrségre kísértetett.

— Színházi já té k re n d : Vasárnap, 
október 14-én: „A tót leány." Népszínmű 3 
felvonásban. Kedden, október 16-án: „Az 
ördög naplója." Frauczia vígjáték 3 felvo
násban. Szerdán, október 17-én: „Az Üd
vöske." Nagy operetté 3 felvonásban. Csü
törtökön, október 18-án: „A makranezos 
hölgy.- Kitűnő kötöttnyelvezetű vígjáték 5 
felvonásban.

t  A fo ly ó  é. október 1-től 8-ig helyben 
elhaltak jegyzéke: ('sújtó János, 3 b. r. k. Krausr. 
■lakait. <5G é. h. vall. Zsiíkovits Simon, 53 é. g n. v. 
Scbeirer Jánosné, 20 é. r k. Horváth lgnácz, 07 6. 
r. k. Hunyó András '/, órás r. k. Uódár József, '.) 
n. r. k. Kitanity Sándor, 1 h. r. k. Vedellek János
né 3 4 é. r. k

© A bajai polgári-lövöldében az
1883. szeptemberhó 31-iki lövészet alkalmá
val 290 lövés történt 171 egységgel, ezek kö
zött volt egy szeg, 3 négyes, 19 hármas, 32 
kettős és 33 egyes kör. Szegett lőtt : Peske 
Károly ; négyeseket lőttek : Eckert István 2,

ná, mintha valami lelki gyötrés ült volna 
kedélyökre. Kőváry is, kit az imént még 
oly derült hangulatban látott, felettébb za
vart volt.

Leontinre mindezek hatottak , de e 
hatást elpalástolta.

Még csak öt nap volt hátra Leontine 
leánykori életéből; öt nap a melyen szabad, 
öt nap a melyen még hódolnak neki, öt nap, 
melyet gyermeki ártatlanságban tölt , öt 
nap amelyen még visszavonhatja szavát, s 
üt nap amelyen még közölhette titkát nyíltan.

Leontine ma felettébb idegen volt vőle
gényéhez, s ez viszont félve közeledett hoz
zá, mintha tán egy rajta elkövetett bűn
tény terhe nyomná szivét.

Beszélgetni kezdtek, majd Leontin a 
zongorához ült b ott egy bús melódiát 
játszott el, mely nek végével megjegyzi, hogy 
ezt egy juhászlegény töl hallotta és tanulta, 
ki estendeu itt a kert alatt szokott mrulyáz- 
ni oly szivrebatóan, hogy méltó azt bárkinek 
is végig hallgatni,

Az ősz Bárody és Kőváry grófok ajkán 
egy „ah" I volt hallható s nyomban clsápad- 
tak, Leontin szavaira.

Leontin kérdé mindezek okát.
—■ Grófnő, azt, miben kedvét lelte, 

nem élvezheti többé, s csak az fáj, hogy 
épen én valék az okozó, ki emez élvtől meg
fosztó.

Leontin megdöbbent, s ijedten kérdé: 
Mi ? . Hogyan ? . . . Miért V

*- Ma este, midőn a kertből egy mel
lékajtón a szabadba tértem, egy gyönyörű 
fiirj csapott le előttem. Fegyveremért bejöttem 
a nyaralóba, s midőn kimeutem már egy

Klenántz Jánós 1 ; hármasakat lőttek : Eckert
István 11, Lemberger Ernő 3, Kleuantz Já
nos 2, Peske Károly 2, Stern Lipót 1.

- -  Eredeti sírem lék. New-York álla- 
mocska éjszaki részének egyik városkájában 
pár napok előtt szendcrült jobblétre egy öreg 
anyóka, ki a maga aggastyánóval sok éven 
át — igen boldogul élt. Midőn az anyókát 
eltemették, az ót túlélő aggastyán soká, igen 
soká tűnődött azon : mikép róvhatná le ö 
legjobban az istenben boldogult, gyengédebb 
önfelének emléke iránta tartozó tiszteletet? 
Gondolt, soká gondolt, inig elvégre egyre 
határozta el magát. Kiemelte szobájából a 
kandallót, amely mellett számos téli estét 
töltött el igen kellemesen a maga anyókájá
val ott üldögéltem csevegve, kivitte azt a te
metőbe s odailleszté ások évi élettársának sírja 
fölé. Banyát — a banyának! Anonymus.

— Egy csók. Folyó hó 2-án Knowlo 
Eliza egy tizennégy éves iskolás leányka sé
tálni ment a Grecnvichben. Egy Wall William 
nevű fiatal ember lépett hozzá és a Katfordba 
vezető út iránt tudakozódott. A leány azt 
mondta, hogy épeu Katfordba megy és a fia
tal ember mellette maradt. Mikor elváltak, 
Wall lehajolt és megcsókolta a leánykát. Eliza 
elkezdett sikoltozni, két férfi megfogta Wallt 
és a bíróság elé vezették. A biró igy szólt; 
„Szégyen, hogy egy fiatal leány világos nap
pal is ki van téve ilyen sértésnek." És két 
havi kényszermunkára Ítélte a vádlottat. A 
„gonosztevő" meghajolva mondá: „Egy csók 
ily piros kis szájra megéri a két hónapot."

Csarnok.
A Midii vész mini az emberiség 

öldöklő angyala.
Sejted-e már nyájas olvasó, hogy azon 

borzasztó betegség, amely tüdővész, (tüdógü- 
mökor) uév alatt ismeretes, oly irtóztató 
mérvben pusztít hazánk lakói közt, hogy 
évenkiut főbb áldozatot ragad el, mint a leg
vérengzőbb háború. A statisztikai adatok 
ugyanis azon megdöbbentő tényáliadékot derí
tették ki, hogy az említett betegség folytán 
elhaltak száma nálunk egy évben 40—6<JOOÜ-re 
tehető. Mily súlyos csapás a magyar társada
lomra, mily óriási veszteség az emberiségre 
nézve!

És ami ezen uéppusztitő kórt még ret
tenetesebbé teszi, azon szomorú körülmény, 
hogy az orvosi tudomány vele szembeu tehe
tetlen, az ember a betegség megszüntetésére 
elegendő erővel, hatalommal nem bir, minek 
folytán az ezen bántalomban szenvedőt előre 
is bízvást a balál prédájának lehet tartani.

Valóban szív- és kebelrázó tudat a szü
lőkre, a kik gyermekeiket ezen sorvasztó, 
emésztő kórban sinyleni, kínlódni s mintegy 
egész életükön át haldokolni látják, a mely
ből a szabadulást egyedül a temető sirhalwa 
adja meg ; őrjítő gondolat a hitvesre, a jegyes-

nagy csapat fürj volt előttem. Czéloztam. 
Midőn fegyverem eldördült, egy jaj kiáltás 
üté meg fülemet. Megijedve futottam a hang 
felé. Mebdöbbentő, borzasztó látvány tárult 
elém. Egy délezeg, barna ifjút, egy juhászle
gényt láttam holtan elterülve, mellette volt 
furulyája, s kezéből egy arany csilogását 
vettem észre.

Nem látta, nem tudta senki. Az út ott 
nem járt, azért, mihelyt az éj leple borul 
a tájra, lemegyek a helyszínére, s ott önke
zűleg fogom eltemetni, — mondá ijedten az 
ifjú gróf.

Leontinet, eme nem várt szavak mélycu 
lesújtották, sőt mondhatni semmivétették, 
azonban volt mégis ereje, önmagán uralkodva 
fájdalmát, ha nem is egészen eltitkolni, — 
búr az a kis könycscp, mi égszin szeméből 
kicsordult, eléggé jellemezte fájdalmát — de 
nem mutatta úgy, mint az dúlta szivét.

— Szegény juhász legény, nem fog furu
lyázni többé, pedig mennyi élvet,jkellemet lel
tem mélabiih danájában. Szegény furulyás 
most most már nem keseregsz eltűnt szerel
med felett! mondá töredezett hangon Leon
tin, azután a zongorához ült, hogy dalba öntse 
tenger fájdul mát, melyet vőlegénye okozott 
neki.

Kezei reszkettek, midőn a billentyűkön 
végig futott, hogy rákezdje a jubászlegéuy 
legkedvenczebb dalát, mely egyúttal gyász-
danája is volt.

Oly halk. oly csendes, oly resZketeg 
hangokat hallatott a zongora, mintha csak 
érezte volna úrnője fájdalmát.

„Juhász legény, szegény juhász legény,
Tele pénzzel ez # kvrér erszény j



« ,  “tinek hilvratérsa, mátkája ezen beteg
ségbe esik, a mely ellenében gyógyító szer a 
földi életben ueui adatott!

Váljon nem adatott-e ? Tehát oly nyo
masztó, átkos ez a kór, hogy az emberi gyarló 
test megbetegedései, a melyek az élet küzdel
mei s a természet viszontagságai folytán oly 
annyira gyakoriak, esak a halál által szűn
nek meg; oly gyermek-korát éri-e még min- 
dig a gyógyító tudomány, hogy az említett 
kórral szemben csakugyan nincs hatalma V

Korántsem ! a tüdövész, ha keletkezési 
idején szakértő orvos által kezeltetik, rend
szerint meggyógyul; de a veszedelem éppen 
abban rejlik, hogy az esetek legtöbbjében ezen 
alattomosan jelentkező betegséget csak akkor 
veszik észre, a mikor az már oly stádiumba 
jutott, a melyben az orvosi segedelem késón 
érkezik.

De tekiutsük már közelebbről honnét 
származik a tüdövész, tüdögiimőkór ? E két 
elnevezés értelmét egyúttal nem választjuk 
el egymástól.

Mellbeteg szülők gyermekei, vagy ezen 
betegségben szenvedett családokból eredtek, 
ha szüleiket a kór meg is kímélte, nagy hajlau- 
dóságot matatnak e bántalomra s ezen eset
ben a hajlam már a fogamzáskor nyert be
teg alapja a testnek.

Az alkati viszonyok, melyek már a 
gyermekkorban a tüdőbetegségre való haj
lam gyauuját ébreszthetik, a következők: 
gyenge, nyúlánk termet, igen fehér linóm, 
majdnem átlátszó, néha élénk piros arcbőr, 
szűk mellkas, hibás fogzat,vékony hang, gyors 
növés, hamuri és nagyfokú elfáradás, rövid 
légzés, szapora szívverés a legcsekélyebb meg
erőltetésnél, s korai szellemi fejiődöttség; e 
mellett erős hajlam orrvérzésre, t'elhevülésre, 
tüdöhurutra, hasmenésre s emésztési zava
rokra.

A tüdöbajra való hajlam jelei a nemi 
érettség korában: halvány vagy pirosas arcz- 
bór, növekedési szabálytalanság, tökéletlenül 
fejlődött mellkas, korai nemi ösztön s a 
uókuél rendetlen havi tisztulás.

A mellbetegségnek a nőnem gyengébb 
testalkata folytán, inkább ki van téve, mint a 
férfinem.

Előidézik ezen betegséget az öröklésen 
kivül: 1) a testalkatás, a vérméraék, amennyi
ben azok, a kik gyermekkorukban különösen 
görvélyben szenvedtek, később gyakran tüdő- 
vészesekké válnak ; 2) előrement tüdőgyuladás, 
néha himlő, vagy vörheny is, a mely utóbbi
aknak, noha sokszor a tüdökhez semmi vi
szonya nincs, utáuok mégis gümők léphetnek 
f e l ; 3) a vérszegénység. — Vannak ezenkívül 
külső befolyások is, melyek ezen kórt előidé
zik. Ilyenek : az égalj és légmérség. A hideg, 
nedves lég fejlesztöleg hat ezen betegségre : 
a tüdövész gyakoribb télen s tavaszkor, mint 
más évszakban. A forró nap is ártalmas a

mellbetegre. Mellbaj gyakran fejlődik olya
noknál, akik meleg s száraz vidékről hirtelen 
hideg 3 nedvesre költöznek át. Továbbá: a 
táplálkozás és életmód szintén fejlesztheti e 
betegséget, az elégtelen s rósz összetételű 
tápanyagok, a mozgás hiánya, vagy rósz leve
gőben való tartózkodás egyaránt előidézheti a 
mcllbetegségct. l ’gy hasonlóképeu a sok be
széd, éneklés, kiáltás, hangszer fuvás stb.

Életmódjuk folytán leginkább kivannak 
téve a tüdövésznek : a molnárok, kötélgyár
tók, szénégetők, gyapot munkások, betűsze
dők, derékalj-készitök, kőfaragók, érezmüve- 
sek, ólombányászok, kefekötök stb.

Az újabb iskolai-rendszer is sok gyerme
ket mellbetcgségre kárhoztat. Nuponta 0—7, 
sőt több órán keresztül és oly helyiségben 
tartózkodni, amely hiányosan vau szellőztet
ve, s anuálfogva romlott levegővel bír, okvet- 
lcu sok gyermeknél a súlyos tüdővésznek 
lesz előidézője.

A mellbetegek gyógykezelése leginkább 
abban áll, hogy azok életviszonyai jobb kö
rülmények közé jussauak.

A lakást illetőleg igyekezni kell, hogy 
az állóvizektől távol feküdjék, valamely szél
nek igen kitett helyen ne legyen, vágóhidak, 
Bzappanfözdék a közelben ne találtassanak, 
mivel ez utóbbiak is rendesen lég- és talaj- 
fertőzést vonnak maguk után.

A beteg szobájában sokan ne tartóz
kodjanak ; világositó szerül steariu, vagy 
viaszgyertya szolgáljon. A kályhát legjobb 
puhafával lüteni; a hálószoba mérsékelten 
lüttcssék. Szcnuycs ruhaneműk, éjjeli edény, 
köpóláda, erősillatu virág azonban cltávoli- 
tuudó onnét.

A mellbetegek első legjobb tápláléka 
a  jó minőségű tehéntej. Igen jó továbbá: a 
marhahús sült, az óz-, szarvas-, nyúl-, fogoly 
pecsenye; kiliiDŐ a 7-H  hetes borjúnak a 
húsa, valam int a borjú-velő is. Gyenge, le
soványodott betegeknek felettébb ajánlatos 
a csibe , borjú-, vagy teknősbékahus leves; 
úgyszintén a lágy tojásnemüek.

A táplálkozásnál egyáltalán az a fő, 
hogy az jó, bőséges, és erót adó legyen.

A kávé, tejjel bőven készítve, jó hatá
sú. Igen ajánlatos a kitűnő minőségű ser, 
ó-bor i s ; ez utóbbi azonban inkább édeses, 
mint savanyu legyen.

Mellbutcg nők a mell- és derékfiizőket 
szigorúan kerüljék.

A kellemes szórakozás, alkalmas szelle
mi elfoglaltság igen jó hatással van a mellbe
tegre, akiket azonban bálba, tánczmulatság- 
ba, mint indulat s szenvedély gerjesztő szó
rakoztatásokba ne bocsássunk.

A nemi ösztön kielégítése egyike a 
legvészteljesebb betolyásoknak ; mcllbetcg fia
talok csak halálukat siettetik az állal, ba a 
házasélctröl lemondani nem akarnak.

A gyógymódok a következők: a mell

Megveszem a segénységet tőled,
Kiadásul add a szeretődet 1“ . . .
— Nem I nem tovább. Érzem, hogy a 

szivem reped meg . . . .  szegény juhászle
gény 1 . . . mondá gyenge hangon Leontine.

— Nemde grófnő, nem a juhászlegény
ért?  kérdé Köváry.

Leontine mit sem felelt, hanem szótla
nul hálótermébe vonult, hogy kisírhassa ma
gát ................

Másnap estén Leontine a kertben sé
tált, s a legszebb virágokból font koszorút, 
s midőn az alkony teljesen beállott, a kert 
ajtaját kinyitván a szabadtérre ment felkere
sendő a juhász! egény nyugvó helyét.

l-'ris földehányás jelzé a helyet. — Le
térdelt itt, s mély imába merült, melyet több
ször zokogása tört meg.

A koszorút a hantra tévé s alá egy 
levélkét rejtett.

Még a késó éj is a juhászlegény sírjá
nál találta öt mély gondolatokba mélyedvc. 
Heggel pedig az arrajárók Leontine holttes
tét találták meg a fris foldbáuyáson.

Az ősz Bárody gróf, midőn hírül vette 
leánya gyászesetét c szókra fakadt:

— Gyanúnk nem volt alaptalan ! Ne
vem, rangom, becsületein tönkretéve ! — az
után fájó zokogásba tört ki, s haját tépve 
örült módjára futkosott le fel a termekben.

Leontin végrendeletet hagyott, s ren
ddé, hogy ott hol megtalálják, temessék 
el a juhászlegény mellé, kit ö a rajongásig 
szeretett, s ki félve bár, de rajongó szere
lemmel szerette üt is, kivel ép Köváryval 
kitűzött menyegzője napján akart egy távoli 
jidycu megesküdni,

A koszorú alá rejtett levélben elmondja, 
hogy szerelmük már hosszabb idő óta él 
kebleikben, s hogy Köváry féltékenységből 
lőtte agyon a szegény juhász legényt

„Szerettem, — úgymond levelében — 
miként egy nő szeretni tud, s féltem, miként 
az óz, ha vadász jő közeibe, — azon tudat
tól, hogy Köváry nejévé kell lennem. A szere
tet és félelem nyugodt halált biztosított. Szebb 
Icbz fejemen az esküvőmre kitűzött napon a 
gyászfátyol, mint a menyasszonyi koszorú, 
— amaz nyugalmat, üdvöt, emez pedig bol
dogtalanságot hozott. Itt nyugszom e szegény 
juhász legény oldala mellett, kit oly nagyon 
szerettem, mint életemet, mert halálával, éle
temet áldozám fel, hogy együtt lehessek vele 
oda fenn, hol uincs rang, nincs semmi, csak 
halvány árnyak, kik racgféruck szép csendben, 
rendbeu, a hol már nem mondhatom :

„Fagy volt, midőn világra jöttem,
Oh I miért nem vett meg a hideg 1 V 
Akkor nem kellett volna nekem 
Apát, főijét átkozni meg.-

*

Az Ősz gróf ma is kijár a sirhoz, hol 
Bzem efénye, egyetlen leánya nyugszik a szép 
juhászlegénnyel.és mélyen elgondolkozik arról, 
hogy mily édes lehet ott a nyugalom, hova 
nem hat el semmi, s hogy mily kínos az élet 
Kövárynak is, ki tettéért most börtönben 
senyved.

A szegény juhászt senki sem siratja, 
mert az, ki őt szerette, még a menyben vele 
együtt él.

testgyakoilalrt, egyszerű s orvosszergőzök 
belelielése, lég-, savó-, szőllő-, szalonna- 
gyógymód.

A hidegvíz gyógymódtól azonban a 
mellbetegek szigorúan tartózkodjanak ; mivel 
ezen cura nagyon is kétélű fegyvernek bi
zonyult.

Végül megjegyezzük, hogy a mellbeteg
ségek speciális gyógykezelésével Hudapesten 
évek óla Dr. Lörinczi Ferenc/. miniszteri or
vos foglalkozik, akinek gyógyintézetét na-

- ' ------------------------
Ü zleti tudósítás.

Haján, 1883. október 10-éu
Búza u j ..........................................9.25
Zab ó ......................................... G.—
Á r p a ......................................... 6.70
Rozs u j ......................................... 6.90
Kukoricza.....................................4.H0
K ö le s ..........................................6.50
Bab.................................................8.80
Az árak 100 kilogr. után.

pontú úgy a lővárosból, valamint a vidékről 
nagy számú tüdő- és szív-, de meg más egyéb 
bajban szenvedő beteg keresi tel, s aki a szó
ban levő betegségek gyógykezelése körül va
lóban fényes eredményeket képes felmutatni.

Közgazdaság.
Budapesti értéktőzsde. (K o r i tz  

A n t a l  és t á r s a ,  bank- és váltó-ház 
jelentése.) Budapest, okt. 5.

Az értéktőzsde még mindig nem 
ju to tt ki azon tespcdésböl, melyben szo
katlanul hosszú idő óta vesztegel. Csak
nem azt kell hinnünk, hogy a holt évad 
ezúttal nem csak a nyárra szorítkozott, 
hanem ki akarna terj<dni az őszre is, 
midőn mindenkor élénkebb üzlet szokott 
lé1 rejönni. Már pedig az élénkebb üz
letnek ezúttal nyoma sincs, aminek oka 
egyrészt a politikai helyzet nem ugyan 
szerfelett aggasztó, de mindenesetre né
mely aggodalmakra okot adó jellegének 
tulajdonítható. A külpolitikai téren a 
szerb kormányválság, a skupstina felosz
latása, a bolgár viszonyok, a franczia- 
khinai viszály végre a spanyol király 
esete l'árisban mind olyan mozzanatok 
voltak, melyek nyugtalanították a tőzs
déket. Nálunk még hozzájárult ezekhez a 
hét első felében a horvát kérdés megol
dásának bizonytalan volta is. Ezen kö
rülmények behatása alatt a hét első fe
lében árcsökkenés állott be, mely kiterjedt 
az összes értékpapírokra, később, midőn 
a magyar miniszterelnök beterjesztette 
ismeretes határozati javaslatát a horvát 
ügyben, jobb hangulat ju to tt érvényre 
támogotva a conversionális hirek által is, 
melyekkel kapcsolatban nagy fontosságú 
pénzügyi műveletek helyeztettek kilátásba. 
A  hét második felében tehát az árfolya
mok ismét javultak. E  javulás első sor
ban járadékoknál mutatkozott, melyek 
iránt élénkebb kereslet nyilvánult. M ellet
tük javultak még hitelrészvények és né
mely más értékpapírok. A  forgalom azon
ban a kedvezőbb hangulat daczára is 
korlátolt maradt, mert a spekulntió még 
mindig nagyon tartózkodó.

A múlt heti és mai árfolyamok közti 
különbséget kitünteti az alanti táb láza t:
niagy. hitelrészvény.

szept. 28. 
290.GO

okt. 5- 
291-70

09Zt. „ 2S9.25 2 9 0 -
4'/0-08 niagy. aranyjár. 87-lU 87-35
b'/.-os magy. aranyjár 119.25 119 40
5 0/,-os „ papirjár 85.95 86 10
oszt. magy. állam vasút 317.75 317-59
magy. leszám. bank 90-25 90 50

„ dijsorsjegy 1 1 3 - 113—
tiszai sorsjegy 109.50 1 0 9 .-
cs. kir. arany ft-70 5 68
Napoleon’dor 950 9-50
váltó Londonra 119-90 119-75

„ Parisra 47 40 47.40
„ Berlinre 58-65 58-70

AZ ELSŐ 08. KXR.
DU N A GÓZIIA J ÓZ ÁSI  T Á R S U L A T  

jtósta■ éi teemélyitdUitó hajóinak
M E N E T R E N D J E .

Érvényes 1883. okt lG-tól további intézkedésig, 
r o s t  a-h  aj ó k :

Hajáról OrHOvnrn: kedden és szombaton d. u- 
3 órakor.

Bajáról Molim-ern és Kimotiyba vasárnap, kedd, 
szerda, csütörtök és szombaton d. u. 3 órakor. 

Hajáról Budapt-Htre; hétfőn, szerdán, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap d. u. 5 órakor.

S z e mé l y  s z á l l j  tó-haj  ók :
Hajáról Budapestre : naponta délután 1 órakor. 
Hajáról .Holmcsro : naponta esti 8 órakor.

K R A U SZ át C o. cs. kir.
szabad, gépgyára Bécs, 

(Wiibring) ajánl ; dugaszo- 
ló-gópeket, dugaszol órán
ként 800— 1000 palaczkot, 

palaczktörés nélkül. Megrendelhető min
den nagyságú üveghez 12 írttól 50 frtig. 
Szürőkeszülékek alkalmasak minden fo
lyadékhoz, 12 írttól 30 frtig.
“7377------
tk. 1883. #z-

Árverési hirdetmény!
A bajai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság részéről Svraka Dó- 
m in  v a s k u t i lakos, végrehajta tnak  
Krisztináim György pócsai lakos 
végrehajtást szenvedő ellen a végrehaj
tási árverés 993 frt tóke, ennek 1879. 
évi február hó 12-ik napjától járó 6%  
kamatai, és összesen 23 frt 80 kr eddi
gi, valamint 11 frt 55 kr jelenlegi és 
a még felmerülendő költségek kielégítése 
végett az 1881. évi LX. t. ez. 144. és 
146. §-a értelmében a szabadkai kir. tör
vényszék területén lévő Vaskút község 
245. sz. tjkvében foglalt A. I. al. 392. 
hr. 168. ö. i. számú 400 írtra  becsült 
egész ház hozzátartozó 1000 QÖ1 bel- 
telekre úgy a 2 - 1 2 .  r. sz. alatt V4 te
lekföldből Krisztmann Györgyöt 7# rész
ben megillető 267 írtra  becsült birtok
jutalékra A. f. al. 92. hr. sz. 20 frt 
50 krra becsült 520 Dől káposztáskert, 
1029. hr. sz. 21 frt 50 krra becsült 
470 O ö l szérüskert 6188. hr. sz. 10 
írtra  becsült 219 □ ö l  szántó és 6862. 
hr. sz. 25 frt 50 krra becsült 550 D ől 
szántóra, — végre A. f . 1773. hr. sz. 
38 ír tra  becsült okuglai 1100 QÖ1, 
1932. hr. sz. 58 frt 50 krra becsült 
1000 Q öl oknglai és 7444. hr. száma 
35 írtra  becsült 914 D ől bacsabarai 
szőlőkre tekintettel az 1881. évi LX . 
t. ez. 156. §-ánalr d) pontjára ezeunel 
elrendeltetik és annak Vaskút község 
házánál leendő megtartására határidőül 
1883. évi deciem ber hó 3-ik  
napjának délutáni .1 órája kitü- 
zetik, mely alkalommal a jelzett ingat
lanok a kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak.

Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. 
Árverezni kívánok tartoznak az ingatlan 
becsárána 10% -kát készpénzben vagy 
ovadékképes papírban a kiküldött kezéhez 
letenni.

A  kir. jbiróság mint tkkvi hatóság.
Baján, 1883. évi szept. hó 27-ón.

Felelős szerkesztő:

BORSAJTOK
( P B l W D H I

R á r x .
kir. járásbiró.

aabb rendszer szerint, kit 
get foglalnak el, kétszer any. 
nyit préselnek, mint az azelőttiek, 

könnyű kezelésQek, szilárd és tar
tós szerkezetűek,készíttetnek min
denféle nagyságban ngy magán 

mint nagyobb használatra. — Klismerö-bizonyitványok lUUO-nél 
több sajtokról, llajzok és árak kívánatra ingyen és bérmentve.

S zó ló m a lm o k  legújabb szerkezetűek.

Idejekorán! megrendelés kívánatos.

P h .  M ayfarth  A  C o . B é o s b e f t ,
11. l’raterstrasse 06.

0 y á r : Frankfurt a/M
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Árverési hirdetmény.
Baja város árvaszéke részéről köz

hírré tétetik, miszerint néhai Kocsis L a
jos ügyvéd, volt zombori lakos hagyaté
kához tartozó, a hajai 1385. sz. tjkvbeu 
A. I. 1500. hr. 1419. ö. i. sz. alatt 
felvett, Baján, a belvárosban, zöldfa-ut 
czában 072. sorsz. a latt fekvő, 1 szobát, 
2 konyhát, faíélszert, pinczót és élés
kamrát tartalmazó lakház és hozzátar
tozó 100 Qölnyi udvarterület, mely 2200

forintra bccsültctett, -  Bács-Bodrogh
megye lek. áivaszékének 7212. sz./árv. 
1S83. sz. megkeresése folytán, a gyám- 

hatóságilag jóváhagyott és Szűcs Ferencz 
városi aljegyző hivatalában megtekinthető 
árverési feltételek mellett 188.'j-ik évi 
október hó 14 ik napján d. u. 3 órakor 
a helyszínén megtartandó nyilvános á r
verés utján Sztrilich Mihály zombori la
kos végrendeleti végrehajtó, vagy meg
bízottja közbenjötte mellett el fog adatni.

Baja város árvaszéke, 1883. szep
tember 23.

S z ű c s  F e r e n c z ,
aljegyző, mint kiküldött.

i!
Í r

I
es. k ir . szál). p é n z sz e k rn ij-g já ro so k ,

Bécs, B U D A P E S T ,  Prága.
Fiók-raktar: Budapest. sugárul 2. sz. (Froiiclfro palota), 

ajánlják az ismert s kitűnő gyártmáinu líízuiCllfCS és betörés ellen i biztos

P E D Z-S IEK R EH Y E1T 9
kéziszekréii j eit, másol ósajtóit és mii zárjait 

a legnagyobb választékban a legjutányosabb árakon.
Képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve küldetik.

Mi. Minden félreértés kikerülése végett kérjük n n. é közön
ségéi < /.< giinket. mely m ár több mint 2 0  év óin fennáll, a hason, de sok
kal később keletkezett (W iese TIVADAII és T á rsa ) ezéggel össze nem 
téveszteni.

SUTJÁÉ* “  SÜUIR l i l ’0 A I* K 8 T E \.

E lső  b u d a p e s t i  Ir ic u r , r o s ta le m e z  és g a z d a sá g i g ép gy ár
u M  a  v  g  i  t  h  i  d  k ö z e l é b e  n.

Ajánlják s z o l i d  /. e r k c z. o t  ii és javított gyártmányukat mint*:

Trieurök gazdaság* szám ára :
J  árgány -csépi őgépek,
>Szelelő rosták,
Kukoricza morzsolok,
Szecska vágók,
Borsajtók.

K ülönlegességiek m almok szá
mára :

Dupla malmok,
Malom trieurhengerek, 
üaboua osztályzó-heugerek,
Koptató gépek,

________ Á rjegyzék ek  kívánatra

Daravá Itisztó gépek,
Tarátok, Detacherők.

Malom alkatrészek  u. mint: 
Transmissiók,
Szíj kerekek.

R osta lem ezek :
Cséplőgép rosták,
Liszthenger sziták,
Koptató lemezek,
Ráspoly lemezek, 
s. t. b.

ingyen  és bérmentve.______

Berlin, isi Hoff János csász. kir. udvari
] C « J I  . 1  A > .  o ^ -  ( V I  • •

m a i á t a k i v o n a t i  e g é s z s é g i  sör.
Az általános elgyengülés, mell és pyomorhajok, sorvadás, vérszegénység s az altesti 

szervek rendetíen működései ellen. A legjobbnak bizonyult erősítő szer üdülőknek min
dennemű beiig.egek maii. Ál a ) a 1 a < z K <-n k i n t kr.

az egészséget előmozdító készülékek belföldi egészségügyi kiállításának London, 1881. érdem oklevele
A  1  - •  S r í * L *  r

Ó fe lsége  V iktória  an gol k irályné K irá ly i ő fensége az Edinburghi herczeg Spenzer. a  k iá llitá s  elnöke. — John Eric Erichsen
a b izo ttság  elnöke Ju dge Mark H titkár.

X E o f l ’1
m a i á t a k i  v o n a t  me l l c z u k o r k á k .

Felülmulhatlan a köhögés, rekedtség és elnyákosodás ellen. A számtalan hamisítá
sok végett kék csomagolására és a valódi maláta kivonat ezukorkiik védjegyére (a felta
láló arczképe) kell főleg ügyelni. Kék . -■ •ni;iiy• k 1 •;»n :;n | ,■ i i n  lutal

■ ■ o l ' f l '  «■ i
m a l á t a - c s o k o l á d é .

Testi- és ideggyengeségben szenvedő egyéneknek felettébb tápláló és erősitő. hz 
igen kellemes izü kiváltképeu ott igen ajánlható, hol a kávé élvezete mint nagyon izgató 
megvan tiltva, V, kilós csomag 1 frt 80 kr, ÍK) és 00 kr. '/, kilós csomag 2 frt 40 kr, 1 
Irt 60 kr, és 1 frt.

■ ■  «> I I '  mW

k o n c z e n t r á l t  m a l á t a k i v o n a t .
Mell- és tüdőbajok, idillt köhögés, hurut és gégető-hajok ellen. — biztos siker, s 

igen kellemes szer Palaczkonkint 1 írttal és 60 krral is.

Köhögés, rekedtség , mell- és gyuinorbajok elerőtlenedés, lesovÁnyodás, emésztési gyengeség ellen a legjobbnak bizonyult erősítő szer bár*
mely betegségből üdülők szám ára.

38-szor kitüntetve__________alapittu to tt 1847-ben |
A valódi maláta kivonat készítmények feltalálója b egyedüli készítője

Moll János cs. k. udv. s/.allito urnák. c». k. tanácsos,
Európa csak nem valamennyi fejedelmének udvari szállítója. Ilées. I gyári ra k tá r  : (iraben, K rüunerstrasse 8. tíyári helyiség :

(■rabenhoi, K rüunerstrasse 2
Kiismerő nyilatkozatok és megrendelések több és a legmagasabb egyéniségek részéről lHö2-ben császári ő fensége Károly Lajos Inhcrczcg frigyes tőherezog, király 6 lensége 

'nlesi béri zen. I.igne herr/eg ;i, . 1. 1< i.! > . . . Ki rein z> kisii-zmiy. kim 1 ö i-I 1 .a \ab-ria iien /egim knalyi o fensége angol in
velönóje, a Metternich család, t Ihiii-<<aI( ■ . Karácsonyi, Batthyányi. lf.immcr ő nagyméltésága ’ l ’hilippovics táborszernagy, gróf Wurnibrandt, sat. sat Ajánlva orvosi tekintély• U által, mint 
dr. Uamberg, Schrötter, Schnit/lcr, Ciranicbstatten s számos mások altat Uécsbcn.

Öt legújabb gyógyjelentés és köszönetnyilvánítás llécsbül és a vidékről 1883. szeptemberben.
Sok százezren, kikről már lemondtak, a Uoll János-félc maláta készítmények áltál (malátakivonati egészségi sör) meg lőnek mentve, egészségüket ismét visszanyerték, s annak 

még ma is örvendhetnek. (A felüdültek saját szavai.)
Tekintetes ur! T e lje s  egy  év ig  sinlődt.-m fájdalmas gy o u io rh u ru tlia n  és k ö h ö 

g é sb e n . hasztalan volt minden gyógyszer, mig csak az ön kitűnő 11. tV János■!•-le malátáké n 
ményeii nem használtam; néhány hónapja a köhögés tökéletesen megszűnt, étvágyam ismét
megjött s egészségem az o 
helyreállt, fogadja legforri 
mellékelek, szíveskedjek az 

M ező-K ovársha/.a, 
Tekintetes ur ! Kelkc 

laczk s két zacskó maláta-i 
küldésére. Üröminél tudatot 
nekem igen jót is lesznek, 
I8K3 szeptember f».

Mell János-féle malátakivonat egész 
d> kiiszöneti met. Kgyidejüleg egy magyar nyelven irt köszónö- 
minél széleseid) körben elterjeszteni.

I)r  !\ng> A la jo s , plébános.
rém az. mi Hol! dános-féle malátakívoUHt egészségi söréből 1 
lellcziikoi kának postautánvitel mellett való azonnali gyors 
, miszerint én az ön gyártmányait igen szívesen használom s 
s gyógyhatásosak. Mély tisztelettel Szt.-Alidra, Yillach mi llett,

l’e ic lil >1. igazgatóué
O r v o s i  n y ó j < y e l i s m e r é s .

I ekinteti-s u r ! Van ■/ . : ■■■ b i l i  tudósítást teleln i n i - ze iml a I luft
János-léle maláta készítmények eddig még valamennyi betegemnél, kik légzőszerv i búntalmak 
étvágyhiány s emésztési háutalmakban már i« «i bl. idők ma .-zenvednek, a legsikcresehbeknek ' 
bizonyultak, miért is újból felkérem ont, po-tai mm.vél mellett ..(>u-rlial! János urnák Hiún- . 11: 
ben“ cziin alatt, palaczk inalátakivomit ege /.ég i .ér  es '» /.írskó malátueziikorkánuk a " 
megküldésére. Úrottsn. IHx.'í. szeptember '' Mely tisztelettel szept. 1

I)r I rftdc J f tts r f , gyakoiló mvos.
O n r í  a  t  ’ valódi  Hoff Jánog-féle maláta i....... nány lkat ne11 kenu. áz cs kit kerosk törvényszéknél \ i
v / P w o  ( nem valódi kést ■ •mm yd, . > v;■ lé.rli j

K e e s i  u,\ ó y y j e l e n t é s .
Bécn, jw ci. szontembor 11.

Nem mulaszthatom el minek, a léijemct már négy hónap éta gyötrő gyomor'hurutnak 
csodálatos meggyógyitásáért legforróbb k..szünetemet létezni ki. Kénen, sok mindenféle szert 
használt, de sajnos, minden siker nélkül, mig végre egyszer az újságban véletlenül az ön oly 
csodálatos hatású 111 .11 .lá m -lé ié  malátakésziiniényoinek hirdetését olvasta. M egkis érlelte, s az 
mi 1 lőtt János-léle malátukivonat egész.'égi serének löviil használata után jelentékeny javulás 
állott be, s most a huszonegyedik palaczk elhasználása után tériem tökéletes egészséges

fogadja úgy uz én, mint léijcm legőszintébb liálakos/önetét s még azon kis kél esem 
’i 1 o i oi.iir.i.it a ii,. i" i ttokban szenvedők javára szivesketbék a nyilvánosság ólé 

bocsátani. Mély tiszteiénél l ’l..ti nik Im n c /d o h n  N. uiünfhaiisen (.oldschleggusse 28,

IcKiijabb bécsi kÖszöllőirat I SS.'l s/.cpt
-le maláta kivonat egész.

7-ről.
in újból i:i palaczk llolf János 
azt csak nyolc/, nap nem használom is, mar is 
i hogy használom, s azon meggyőződésre jutott 
jen óhajtanám n nyilvánosság elé terjeszioni. -

hétnek. A legelső valódi nyákoldó Heti Jiir.< 1 fnaliil korkák kék papírban vam.uk. V
kék papirosban > . mag):, 

fo iaktar IIA JA  . Mb bits 1-tv ./ C » I I H I  \ k á  K r. • ív I S/.A IIA D K  l 
Bohr, Lipót |s l»A K « Janó., flórian M ZIA.SZ A lii)  Kaim Ad-lt T I H .\  A  J-;.-. . • « ■

egészségi sörnek niegküldé- 
i in annak szükségességét, én 

n. hogy az nékem igen jót tesz, 
Méh tisztelettel Bécs, 188.'!. 

III.rget/,1 l'crrn rz .
■ zukrász, Máriahilferstrasso 62.

Magyai T'/ngban bejegyzett jenyevel ia feltaláló arezképével.) Más 
i mód.iát i - orvosuk nyilatkozatai szerint ártalmas hátasnak is le- 

ilyeneket kell kérni — A Hoff János-féle maláta kivonult zukorkák
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