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Kéziratok nem adatnak vissza.

Baja város törvényhatósá
gának közgyűlése

1888. októberhó 18.

Drescher Ede polgármester d. u. 
'/4 4 órakor a közgyűlést megnyitván, 
mielőtt a napirendre kitűzött tárgyak 
teletti tanácskozás megkezdetett volna, 
indítványozza, hogy először azon ügyek 
tárgyaltassanak, melyek a múlt havi 
közgyűlésről elmaradtak, a azután, lm az 
idő elegendő lenne, az 1M84. évi költség
előirányzat vétessék elő, mely előterjesz
tés elfogadtatott.

A napirend e lő tt Kazal János biz. 
tag iuterpelálja a polgármestert, mi az 
oka auuak, hogy a nyár folyamában, 
midőn az egészségügyi bizottság javas
lata tárgyaltatott, s kimondatott, hogy a 
régi Sugovicza vize felfrissítése czéljából 
a város alatt levő töltés keresztül met
szessék, s o tt egy állandó zsilip alkal
maztassák, máig sem történt semmi, kérdi 
száudékozik-e ezen ügyet a közóhajnak 
megfelelőlcg elintéztetni.

Drescher polgármester előadja, hogy 
még a nyáron egy küldöttség bízatott 
meg azon czélhól, hogy átiratot intézzen 
a Fercncz csatorna részvénytársasághoz, 
melybeu az felkéretik, hogy a töltésen 
egy zsilip alkalmaztassák. Ezen küldöttség 
munkálatát elkészítette, s az á tira t el
küldetett, mint ezt az interpelláló biz. 
tag ur is tudhatja, lévén a küldöttségnek 
tagja. Hivatalos választ a törvényhatóság 
eddig nem kapott, de magán utón arról 
értesült, hogy a Eercncz-csatorna rész
vénytársaság megbízta műszaki közegét 
a zsilip és átmetszés munkálatai úgy a 
költségjegyzék elkészítésére. Hajlandó, ha 
úgy tetszik a társaságot megsürgetni, 
esetleg a kormányhoz felterjesztést is 
teuui.

Kazal János nem veszi tudomásul a 
polgármester válaszát, kívánja, hogy szak

Az enyészet birodalmából.
Igaz történet. -

B. H. után németből: K—r lt ö.
I.

Alfréd, az ősi Morton lord-család fia 
ép akkor végző el Oxíordban tanulmányait, 
midőn éltes atyja Írországban birtokán hir
telen elhalt. Az édes anyát még korábban 
elvesztett fiatal lord minden tupasztalat nél
kül, nagy vagyon, és szeuyteleu előkelő név 
birtokában, testi és lelki épségben, kelle
mes külső és igen jó egészséggel luegálüva 
egyedül maradt e földön, t ’sábitólug intet
tek leiéje London járdáiról, vagy l’áris boule- 
tardjairol a dologkerülés, könnyelműség, hi
valkodás, és nem volt hiány u tolakodó 
hízelgőkben sem, kik a tapasztalatlan ifjút 
Bzeretve szerették volna a tömkelegbe vouui.

Szerencsére a zoubun az ifjú lord mind- 
azou előnyös tulajdonságokon kívül, melye
ket születés, gazdaság, nevelés, testi erő és 
szépség ez embernél képeznek, világos, tiszta 
ész és jó, rouilatlau szívvel birt, mely ifjúi 
hévvel vonzódott a több ész és szellemi te
hetséggel, mint vagyonnal megáldott derék 
S h u r i d a n H ó h é r  t-hez, kivel Oxford- 
bán tanulmányait végzé. Sheridau tauuliná- 
uyaiuuk folytatása czéljából Olaszországban 
tartózkodott, és ép Előrenézheti időzött, ahogy 
kedves barátja atyjának haláláról értesítést 
veti. Meghívta tehát barátját Olaszországba, 
hogy vele együtt a telet Komában vagy 
Nú] olybán töltsék. l'zélja volt kedves burát- 
jut Anglia és Fruutziaprazúg tövárosainalf

értők küldessenek ki, azok tárgyalják az 
ügyet.

Csorba Ferenc biz. tag megjegyzi, 
hogy a parlamentaris életben a gyakor
lat az, hogy az adott választ ha nem 
vétetik tudomásul, bizalmatlanság fejez
tetik ki. A jelen ügyben a városi tanács 
úgy anuak elnöke a polgármester, köte
lességeiket teljesítették, őket mulasztás 
ez ügyben nem terheli, de ettől is elte
kintve teljes bizalommal van a hatóságunk 
tanácsa és a polgármester iránt, s indít
ványozza, hogy a polgármesteri válasz 
tudomássul vétessék.

Kazal János biz. tag megjegyzi, 
hogy Cserba Fcrencz biz. tag öt nem 
értette jól, nem vezeti őt bizalmatlanság. 
Személyes kérdésben emel szót Cserba 
Ferencz biz. tag, s megjegyzi, hogy ö a 
vesék és szivekben olvasni nem bír, adott 
szóból ért az ember, s miután Kazal 
biz. tag úgy fejezte ki magát, hogy az 
adott választ nem veszi tudomásul, azt 
mint a bizalmatlanság jelét kellett venni, 
ajánlja indítvány át. elfogadás végett, mire 
az egyhangúlag elfogadtatott.

Kigerl János biz. tag előadja, hogy 
a múlt hóban egy kocsi halat akart a 
rendőrség elkobozni, állitván, hogy a 
halak döglöttek, a vásárló közönség, úgy 
az eladó hiába mondták, hogy a halak 
frissek, az egész mennyiséget elkobzás 
végett a piarczról elvitték a városháza 
udvarába. Véletlenül arra járván a csődü
lés okát megtudva, a szegéuy elárusító 
kérelmére közbelépve, elment a rendör- 
ségln-z, hol kérdésére azon felvilágosítást 
nyerte, miszerint a halak azért szándé- 
koltatnak clkobo/.tatni, mert azok az or
vosi vélemény szerint, döglöttek Nyomban 
erre két orvossal tekintette meg a hala
kat, mire kitűnt, hogy élők az állatok. 
Ily közmegbotránkoztató eljárását az illető 
tisztviselőnek eltűrni nem lehet, nemzet- 
gazdászati jelentősége is fontos a kér
désnek, mert elriasztatnak az árusítók a

csábjaitúl visszatartani, és öt szeinélyeseu a 
nagyvilágba vezetni.

Alfréd nagy örömmel vette barátjának 
szives meghívását. Amint atyja földi marad
ványai az ősi családi sírboltban elhelyeztet
tek és az ügyek elrendezve voltak, csupán 
atyjának öreg szolgájával , Ellis Johnnal 
Parisba indult, hogy rövid otttartózkodás 
után Schweicz-ou keresztül Olaszországba 
utazzon.

Alig hogy Parisba érkezett, kitörött 
ott a kolera.

Tehát a mindég pezsgő, divatos Haby Ion
nak csak legnevezetesebb látnivalóit szemlél
ve meg, útját vette öreg szolgájával Scbweicz 
fele, és szereucscseu meg is érkezett az Al- 
pesek lábaihoz. De képzelhetjük kellemetlen 
meglepetését és szomorúságát, melyet az 
öreg Ellisuek panasza okozott, ki az Alpesek 
átkelte után nem titkolhatta tovább el, hogy 
még Párisbun érezte rosszullétét, mely most 
heves görcsükbe ment át. A legelső olasz 
városkában megállapodott Alfréd, és szolgája 
számára a legjobb orvost hivatta, Sheridan 
barátját pedig értesítette lioltiutózkodásáiól 
és annuk okáról, amely miatt utazását félbe
szakítania kelletett, remélvén, hogy szolgá
jának mielőbbi jobbauléte után Mniland és 
Floreuczeu át barátja karjai közé siethet, 
vagy ha ez hosszabb ideig tartana, barátja 
ót kéuyszcritett jelenlegi tartózkodási helyen 
felkeresi.

A legrosszabb eset, melyet Alfréd szol
gája betegségének jeleiből következtetett, 
csakhaiuur beállt. Dr. Uartolmi, az orvos, 
úgy találta, hogy a betegség jelenségei két
ségkívül ugyanazok, amelyek a l ’urisban 
dühöngő kolera jelei, és emiatt a néhány óra

piaczról, s verseny hiányában drágaság 
lesz.

Kérdi a polgármestert, van-e tudo
mása ezen esetről, s ha igen, szándéko
zik-e a hivatalos hatalommal visszaélő 
tisztviselőt felelősségre vonni, s jövendő
re megakadályozni ily eset ismétlését.

Polgármester kijolenti, miszerint ezen 
esetről tudomása nincs, de után já r , 
s megadamlja válaszát. D r Iváuovits Pál 
retlcctálva indítványozó szavaira, helyte
leníti, hogy az, nem tettszését oly dras- 
ticns szavakban fejezi ki, mire Kiegerl 
fontait ja  szavait.

Dr- Saly Imre tiszti főorvos elő
adja, hogy a halakat megvizsgálta, s 
mert azokat részben döglött, részben tö 
rődött halaknak találta, kénjteleu volt 
az egészségügyi törvények szerint jelen
tést tenni.

Scheibner Gyula rendőrkapitány ol
vassa s előadja a városi tanács javasla
tát a tűzrendőri szabályzati ól. A szabály
zat azon módosítással, hogy csákányokat 
nem köteles minden háztulajdonos tartani, 
csupán vedreket, s hogy egyes utczákon 
közköltségen kutak ásattassanak, elfogad
tatott.

O lvastatott a városi tanácsnak j a 
vaslata, a bikaakol épületek eladása iránt. 
Névszerinti szavazás ejtettvéu meg, csu
pán Hajai Péter szavazott az eladás 
ellen, igy a javaslat elfogadtatott.

O lvastatott a tanács javaslata az 
ebdüh uieggátlására hozott szabályrende
letről, mely egyhangúlag elfogadtatott.

O lvastatott a városi tanács javas
lata, a közvágóhíd felépíttetése iránt. A 
tárgyalás megkezdése előtt polgármes
ter az ülést 5 perezre azért fiiggeszteti 
fel, hogy a biz. tagok megtekinthessék 
a tervezetet.

Szünet után Schleiher Antal mér
nök előadja, hogy a tervezet 20453 
írtba vétetett fel, s mert a vasút építés 
bekövetkeztével a munkálat is drágul,

alatt jelentékenyen rosszabbuló beteget a 
városka kórházába küldte, Alfrédot pedig a 
betegség ragadós voltáról értesítette s tőle 
óvakodni intette, az itju Morton lord mind
azonáltal embertelenségnek és gyávaságnak 
tartotta családjának öreg szolgáját, ki az 
atyáról mintegy örökségképen maradt fiára, 
c veszélyben és taláu hü életének utolsó 
perczciben elhagyni. Követte tehát öt a 
kórházba ; ápolta mint barátját, s iparkodott 
neki szórakozást is szerezni. Fájdalom, ez 
csak annyiban sikerült neki, hogy az öreg 
Ellis fájdalmait halálának bekövetkezése előtt 
némileg enyhítő. A következő éjeu meghalt; 
a kolera beteg halála a városkának köunyeu 
megijedő lakóit páni félelembe ejtette. Az 
eltakarítás mindjárt másnap megtörtént, és 
u gondos hatóság úgy kéz alatt mmdeukit 
óvott az idogeuneli közlekedéstől.

Miután Alfréd hü szolgájának szemeit 
éjfél táján befogta volna, ismét visszatért a 
fogadóba, s le sem vetkezve, kimerültén dőlt 
le a kényelmetlen ágyru. A redőnyök csukva 
voltuk, csupán az ablakok nem ; reggel felé 
hideg légáramlat ébreszté fel. Felugrott és 
becsapta az ablakokat, de kellemetlen hi
deg mtá át testét uutalan, daczára, hogy 
köpenyébe és egy pamut takaróba burkol
va ismét ágyába feküdt. Nyugtalan félálom- 
bau hánykolódott ide-oda, mig csak a nap 
már magasan az égen nem állt.

Amint reggelizés végett a korcsmába 
tért le, megütközve tapasztálé, hogy az 
azelőtt, valószínűleg jó borravaló reményé
in u, annyi szolgálatkézséget tanúsító személy
zet, ugyszintc a tulajdonos félve térnek ki 
előtte, és jelcutöségtcljes tekintettel lehetőleg 
távoltuitjak magukat tőle. Mint első kelle

ajánlja, hogy az árlejtés sürgősen meg
tartassák.

Köbeirauscli Tóbiás, Milassin Zsig- 
mond csupán a közvágóhíd helyére van
nak ellenkező nézeteu, Kobelrausch azért, 
mert a közlekedés nem alkalmas arra, 
Milassin azért, mert a drága épületet 
a Duna vize veszélyezteti.

Dr. Iváuovits Pál egész terjedelmé
ben (dfogadja, és Kazal János is, mire 
a javaslat elfogadtatott.

Schleiher Antal mérnök előterjeszti 
a szent-jáiiosi városrész biztosítására ké
szítendő védtöltés tervezetét, előadván, 
hogy a költségekhez az ottani polgárok 
400 írttal járulnak- Elfogadtatott.

Lerner Antal indítványa, hogy a 
kereskedő tanonezok számára vasárnap 
délután tanfolyam nyittassák, melyben 
azok helyes Írást, levelezést, kettős könyv
vitelt, váltó jogot, kereskedelmi egyéb 
szakokban nyerjenek oktatást, dr. Ivá
uovits Pál indítványára elvettetett.

P ár alig lényeges tárgy elintézése 
után tízutrely Lipót biz. tag indítvá
nyára az ülés elnapolhatott. §

Meyyénk selymészete.
A selyem tenyésztés fejlődése Bács- 

liodrogh megyében 1880-ik év óta, 1872 
évben Bács-Bodrogh megyében selyem
gubó nem termeltetett. 1880-ban ter
meltetett 1011 kilo 35 deka 1162 írt 
43 kr értékben. 1881 ben 10445 kilo 
83 deka 10461 frt 86 kr értékben. 
1882-ben 2052 kilo 95 deka 9677 frt 
76 kr értékben. 1883-ban 49956 kilo 
12 deka 54014 frt 82 kr értékben. 
Összesen 1880., 1881., 1882 és 1883-ik 
évben termeltetett 70567 kilo 25 deka 
gubú, melyért kifizettetett 75323 frt 
87 kr.

Tulajdonítható ezen eredmény an
uak, hogy Bács-Bodrogh megye hazánk

metlen hirt alig érthető franczia nyelven 
közölte a vendéglős az olasz nyelvvel még 
nem ismerős angollal, hogy szolgájának te
metése a délután folyamán megy végbe, és 
kérdé tőle, nem szándékozik-e ő lordsága még 
aznap elutazni, minthogy nála estére számos 
vendéget jelentettek be.

Morton lord szívesen adta meg az 
gculö f eleletet ; az unalmas és kellemetlen 
hely, a barátságtalan emberek ugyancsak siet
tették elutazását. Az éjjeli meghűlés foly
tán bekövetkezett rosszullét, avagy az angol
nak az olasz főzettel meg nem barátkozható 
természet volt-e az oka? — a lord mindeu 
étvágyát elveszte, és bizonyos, eddig nem is
mert undor fogta el a husnemüek irán t; 
roszullétét a fiatal ember a városkát kör
nyező magaslatokra teendő sétával kivánt* 
orvosolni. Es bár a táj nagyszerűen szép és 
Vadregényes volt a báltérben az Alpesek 
fénylő bérczei, a völgyben a habzó hegyi 
lolyam, a régi városkát az általellenben levő 
vár romjaival öss zekapcsoló sziklák, meredek 
és csuknem inegközelithetlen magasságok, be
ragyogva a meleg késő ősz még mindig él
tető napsugaraival — a múlt éjszakára való 
visszaemlékezése sokkal élénkebb és szomo
rúbb volt, hogysem borongó lelkének hangu
latát a szabad természet felvidámitaui képes 
lett volna. Amint igy tekintetét a völgyön és 
a messze távolon legelteté, rendkívül elha
gyottan talalá magát idegen országban, ide
gen emberek között; a fájdalmas érzéseket 
nemes atyjának oly korán Yaló elhunyta, hűi 
szolgajáuak elvesztése és Sheridan barátjá
nak tuvolléte miatt — ez igeu növelte. Mint
hogy mindéhez meg mindig fokozódó testi 
fájdalma is j&rult, Morton lord csakhamar



azon V, részének területén fekszik, mely 
éghajlati viszonyainál fogva selyemte
nyésztésre kiválóan alkalmas, és a sze
derfák azon nagy számának, melylyel 
Bács-Bodrogh megye az ország több me
gyéi felett messze kimagaslik. Tulajdo
nítható továbbá annak, hogy Bács-Bod
rogh megye lakossága saját érdekeit jól 
felfogja, ezen kereset forrást helyes ol
daláról felismerte, és az alkalmat meg
ragadja arra, hogy azou munkaerő, mely 
másképen értékesíthető nem lett volna, 
t. i. az aggok és gyermekek munkaereje 
is, lehetőleg értékesíttessék azon rövid 
4 — 5 heti idő alatt, mig a selyemte
nyésztés foglalkozást ad. Ezen kereset 
akkor jutván a nép kezéhez, midőn még 
minden más keresetforrás be van du
gulva, és mikor már a múlt év termése 
elfogyott, s a legnagyobb szükség szo
kott bekövetkezni, kétszeres azou pénz
nek értéke, mely mint mellékkereset 
fizettetik ki a tenyésztőknek az általuk 
termelt gubókért.

Tulajdonítható végül a selyemte- 
nyésztésuek Bács-Bodrogh megyében elő- 
haladása azon körülménynek is, melynél 
fogva ez könnyű rauukával megfelelő 
anyagi hasznot biztosit a vele foglalko
zóknak, mivel ott, hol mint Bács-Uod- 
rogh megyében, a szederfák oly nagy
számban találtatnak, a tenyésztőn a sely- 
mérek felneveléséhez és táplálásához szük
séges falevelet a legközelebbi utak mellé, 
vagy utczákra ültetett szederfákról szed
hetik ; hogy pedig a tenyésztők között 
a lehető legjobb selymérpete osztassák 
ki, arról az intézet gondoskodik az ál
tal, hogy Őket a tudomány mai színvo
nalán álló módon előállított selymérpe- 
tével látja el.

Gondoskodik továbbá ezen intézet 
arról is, hogy a tenyésztők megfelelő 
oktatásban részesüljenek, mit az által 
mozdított elő, hogy a lefoly t három év
ben kiküldöttei által Baján, Szabadkán, 
Újvidéken és Titelben rendes tanfolya
mokat tartott, melyeken 118 egyén ala
pos kiképeztetést n y e rt; továbbá a ba- 
j a i állami tanitóképezdében is S c h e- 
r e r  S á n d o r  képezdei tanár ur által, 
ki az állam költségén a görci selyemte- 
nyészíési kisérlő ádomásou alapos kiké
peztetést nyert, elismerésre méltó buz- 
gósággal adatik elő ezen iparág tana, 
úgy elméleti mint gyakorlati oldaláról, 
hogy az onnan évenként kilépő növendé
kek, kik ezen iparágat pályájuknál fog
va is leginkább hivatva vaunak a uép 
között ismertetni és terjeszteni, már le
hetővé tették azt, hogy minden község
ben, hol a lakosság selyemtenyésztéssel 
foglalkozik, külön egyén bizatik meg és

dijaztatik, azért, hogy a tenyésztőknek a 
szti ;séges útbaigazításokat megadja s őket 
a teendőkre oktatja.

Végül annak is tulajdonítható az 
eddig elért eredmény, hogy arról is kel 
lóképen gondoskodva van, hogy a tenyősz 
tők guboikat reájuk nézve lehetőleg elő 
nyöseu értékesíthessék, mi czéiból a megyi 
területén ott, hol a nép leginkább fog 
lalkozik a selyeinteuyésztéssel, lehetőleg 
a vidék központjában, gubóbeváltási ál 
lomások vannak szervezve, melyek a 
szükséghez képest évről-évre szaporít tat 
nak. Köszönhető a kimutatott ered mén) 
annak, hogy Bács-Bogrogh megye tör
vényhatóságának feje S c h m a u  s z Endre 
alispán úr, az ügy fontossága iráut kellő 
érzékkel bírván, az első percztől fogva 
következetesen és erélyesen támogatni 
szíveskedett azou intézkedéseket, melyek 
a szederfák szaporítása, használhatása és 
szakoktatások teljesítése czéljából szük
ségesek vohak ; Újvidék város hazafias 
áldozatkézségének, mellyel az ottani gu 
bórák tár felépítéséhez hozzájut ülni kegyes
kedett, amely nélkül ezen ipar eddig tör
tént. fejlődése alig lett volna képzelhető.

I)c nem csak a hatóságok, hanem 
magán egyének is nagy köszönetre méltó 
szívességeket tanúsítottak (zen ügy irá
nyában. így Angyelics Germán pátriárka 
ő nmtósága a zom bori tanitóképezde egyik 
tanárat, Petrovcs Dömötör urat, volt, 
kegyes saját költségén a görci selyem- 
tenyésztési kisérlő állomáshoz tanfolyamra 
kiküldeni, hogy ott a szükséges ismere
teket minél alaposabban elsajátítva a 
selyem tenyésztést' a zombori tanitóképez
dében oktathassa. Raits Miklós úr, a 
második csojkás járás szolgabirája már 
négy év óta személyes közreműködésével 
volt szives ezen jó  ügyet támogatni, a 
mennyiben hivatalos elfoglaltsága daczá
ra, a népet személyesen ellenőrizni ke
gyeskedett. — Péczy Popovics István ur, 
Újvidék város gazdasági tanácsosa három 
év óta a népet a selyemtenyésztésre 
személyesen buzdította, a termelt gubó- 
mennyiséget beváltotta, és áldozatkészsé- 
gesen saját házánál, minden raelléktekin- 
tetek mell'zésével kegyes volt egy meg
felelő helyiséget gubó raktárnak átcu- 
gedni.

A in. kir. állami gymnasium tek. 
igazgatósága Újvidéken pedig kegyes volt 
folyó évben üres helyiségeit gubóraktár- 
nak átengedni, mely nélkül, helyiségünk 
még használatba vehető nem lévén, gu- 
bókészletünk veszélynek lett volna kitéve. 
Nagy köszönetét éidemel még Bruck 
Fercncz tanár, Hirsch Tivadar kapitány 
és Molnár György takarékpénztári elnök 
ur, azon kegyességért, mellyel a gubó

raktár építésénél és egyéb ügyekken az
előtt is közreműködni szíveskedett. Aki 
tudja, hogy mily nehézségekkel já r egy 
uj iparág meghonosítása, és hogy külö 
nősen ezen ipar megkedveltctése és jö 
vöje Magyarországon mennyire szorul 
nemcsak a megyei, városi és községi 
hatóságok, hanem magán egyének részé
ről is jóindulatú támogatásra: az bizo 
nyára be fogja látni azt, hogy ép oly 
kedves, mint elmulasztlmtatlan köteles
séget teljesítünk, midőn fentebb megne
vezett urak iránti hálánknak kifejezést 
adunk.
A m, kir. orsz. selyemtenyésztési fel

ügyelőség Szegszárdon,

Színészet.
B a l o g h  Alajos sziutársu ata múlt 

szombaton kezdte meg működését a bajai 
színházban. — Mindenki előtt merész vál
lalkozásnak tűnt fel azon körülmény, hogy 
első előadásul a magyar szini termékek 
egyik legkitűnőbbjét ugyan, de azért még az 
elsőrendű színészeket, sőt a nemzeti színház 
tagjait is próbára tevő darabot választott. — 
„B á u k - b á n“ sikerült előadása általán 
véve a ritkaságok közé tartozik, amennyiben 
basoulólag Shakespeare darabjaihoz, annak 
minden egyes, sőt még a jelentéktelenebbnek 
látszó szerepe is — jeles, roulinnal bíró szí
nészeket igényel. Ezt tudva, a vidéki színtár
sulatoktól nem is várjuk e daraboknak kifo
gás nélküli előadását, mert annak megkísér
lése leginkább csak az igazgató és színtársu
lat öntudatosságáról, hivatásának komoly fel
fogásáról és törekvéséről tesz tauuságot. És 
ily meggyőződéssel mentünk is a színtársulat 
első előadására.

Sokat nem mondunk, s a szereplők 
dicsőségéből mitsem akarunk levonni, elis
merjük : hogy összegezett játékuk u közép
szerűség színvonalán állott. De mindenekelőtt 
kiválóig elismeréssel kell megemlékeznünk 
Melindáról (Rúzsai Etel) ki a tragikui ala
kítás szép tehetségének eléggé fényes tanú 
jelét adá Bánk-bán (Balog Árpád) tehetséges 
sziuészt árul el, játéka precis volt. A mi 
pedig Petur-bán (Vesselényi) a pártos tőúr 
játékát illeti, csak az a megjegyzésünk, hogy 
a fokozott indulatok kifolyásából eredő patho- 
sat olykor oly lármásan adá, hogy már-már 
a kimerülésbe esett; máskülönben ö, úgy 
mint Tiborcz (Somogyi) routinirozott s öntu
datosan játszó színészt árul cl.. A cselszövé- 
nyes Biberach (Balogh Alajos) kitiinó intrikus. 
Az első előadás félig telt ház előtt folyt le.

Vasárnap (október hó 14.) Almásy Ti
hamér „A tót leány“ czimü legújabb népszin 
müve ismét csak félig telt ház előtt került 
színre. Vasárnap lévén, és kelletje a jókedv
nek, mégis csak félig telt ház előtt kellett az 
előadásnak lefolynia. Ilanka a tót leány 
(Simándiné) játéka jó, de hangja kissé gyenge

volt. Gyarmatinéról (Balog Alajosué) dicsé- 
röleg kell megemlékeznünk. Az árva kis 
Juliska (Rúzsa- Etel) ügyes kis magyar le
ányka volt. A főszerepet vivő férfiakról csak 
annyit: hogy szabatos játékuk által az elő
adás erkölcsi sikeréhez nagyban hozzájárultak.

Kedden (október Ki.) „Az ördög nap- 
ló“-ja került színre. Már most nem mond
hatjuk félig telt, hanem — üres ház előtt 
adatott elő. Ronqucrolles Mari (Rúzsai Etel) 
halk hangon bár, de játéka szép vala. Beteg 
volt . . h ja! ekkor pedig minden megbo
csátható. Itapinicre lovag (Balog Alajos) is
mét tanú jelét adá ügyes — igazi otthonias 
játékáról.

Szerdán (október hó 17.) az „Üdvös
ke" n a g y  operetté k e v é s  publicum előtt 
előadva került színre. Minden egyes partié 
elénekclése a sikerültek közé számítható, mi 
színészeink igyekezetéről és kitartó szorgal
máról nyújt bizonyságot.

Csütörtökön (október hó 1K.) „A mak- 
rnnezos hölgy“-et (Rúzsai Etel) láttuk igen 
híven rnakranezoskodni. Üres ház . . .

Kong-bong az üres ház,
Közönség nem látszik —
Nem rsoda hűt a színész is
Ily cselben, ba rossz kedvvel játszik!

Jelen bírálatunk azonban, tekintve azt, 
hogy az első heti műsorról adott számot, nem 
ismerve az erőket — csakis érintőleg szól 
a látottakról.

Pejpus.

Különfélék.
* A király  szegedi látogatása 

alkalmával Haja és Szabadka város 
törvényhatóságainak" küldöttsége is be
mutatta hódolatát Ö Felségének. Mind
két város küldöttségét Jankovich Aurél 
főispán ur vezette, kinek üdvözlő sza
vaira a király Így felelt: „Szabadka 
és Baja városok képviseletének hódoló 
üdvözletét köszönettel fogadom és ör- 
vendek, hogy önöket és küldőiket, kik  
hagyományos hűséggel ez alkalmat is 
felkarolták ragaszkodásuk tanúsítására, 
ezentúl is változatlan kegyelmemről és 
jóakaratomról biztosíthatom* Ezután 
tisztelgett a küldöttség T i s z a  Kálmán 
miniszterelnök és br, Or c z y  minisz
ternél. A  kormányelnök igen nyájasan 
fogadta a deputácziót és minden egyes 
tagját bemutattatta magának, és azt 
jelentette k i, hogy v a s  u t u n k  mé g  
a j  ö v  ö é v  t á v  a s z á n  k i é p ü l .  
D r e s c h e r  polgármester úrral pedig 
szívélyesen beszélgetett. Jankovich Jö- 
ispán ur a hétfői, Drescher polgár- 
mester ur a keddi udvari ebédre volt 
hivatalos.

— Baja város törvényhatósági bizott
ságának holnapi folytatólagos közgyűlésére 
utólag még a következő tárgyak tűzettek 
k i : 20. Dr. Ivánovics Pál indítványa Fröbel-

visszatért a városba, s orvos után küldött, de 
arról kellett fájdalmasan értesülnie, hogy az 
orvos csak az imént ment a hegyek között 
fekvő majorságokba, honnan későn délután 
érkezik vissza. Szívesen utazott volna tehát 
el Alfréd, és egyedül czak azon nemes elha
tározása tartotta vissza, hogy szolgájának 
temetésén résztvegyen és hogy annak halálá
ról a szükséges törvényes okmányokat ma
gának megszerezze.

II.

Daczára rosszullétének, Morton lo.d 
a kórházba indult, honnan mint egyedüli 
kísérő hü szolgája után a temetőbe ment. 
I tt találkozott az imént hazatért orvossal. 
Néhány giné-t (angol arany) vett elő, s az 
egyszerű gyászszertartás és behantolás után 
átadta azokat kórházilletmény és az ápolók 
jutalma fejében az orvosnak, és panaszko
dott neki saját rosszulléte miatt. Az orvos, 
kit a fiatal ember kinézése nagyon megle
pett, magával hívta öt lakására ; itt legszebb 
szobáját bocsátotta rendelkezésére, s számá
ra meleg fürdőt, úgyszinte más mindennemű 
melegítő szereket készített. Mindez azonban 
úgy látszott, hogy csak a már nagyon el
mérgesedett betegség teljes kitörését idézte 
elő. Az éj folyama alatt jelentékenyen rosz- 
szabbult a beteg ; a heves gyoiuorgórcsök és 
inás symptomák, melyek hajnal felé előtűn
tek, minden kételyt kizárólag arra engedték 
következtetni úgy az orvost, mint magát a 
beteget is, hogy a félelmes kolera az ifjú 
lordot is elérte. A derék, emberszere tó orvos 
mindent megkisérlett, mit tudománya, sok 
évi gyakorlata, és egy gondolkozó éles elme 
pák  ajánlott. Hiába i — Alkalmaik voltak c

szerei vagy nem — hisz egészen csalhatatlan 
szereket úgy sem ismer a tudomány — vagy 
elkésett-e azok alkalmazásával: — mielőtt 
az est elérkezett, a szerencsétlen ifjú beteg
sége az utolsó stádiumba lépett és az orvos 
szomorú kötelességének tekintette öt a gyor
san bekövetkezhető katastrophára figyelmez
tetni.

Alfréd férfias erővel fogadta e hirt. 
Miután a városban protestáns lelkész nem 
volt, lelkét a mindenek Atyjának és tercm- 
tójének kezeibe ajánlotta. Ezután meleg kö
szönetét fejezte ki a szorgos, odaadó ápolá
sért az orvosnak és egy kicsiny tárgyat — 
egy értékes brilliant gyűrűt — adott neki 
emlékül, kérve öt, hogy ttheridan barátját, 
kinek czimét vele közle, értesítse haláláról s 
annak megérkezte után unudcut adjon át. Végül 
teljesen jogérvéuyes végrendeletet készített, 
melyben ifjúkori barátját megbízta, hogy 
vagyonát törvényes örököseinek átadja, ö neki 
pedig évi járadék kitűzése által egészen 
gondtalan életet biztosított.

Az iszonyú gyorsaság, amelylyel a ko
lera áldozatát mintegy túlszárnyalja, merev 
félelemmel bénítja az idegeket. Magú az orvos 
is megborzadt, amint az erőteljes, még csak 
két nap előtt csodaszép ifjút görcsei által 
kinozvu élet és halál között vajúdni látta. 
Utolsó tekintetét az orvosra vetve — Morton 
lord meghalt.

őszinte fájdalommal teljesité dr. Bar- 
tolini az elhunyt végakaratát, s az első pos
tával küldte meg u gyúszhírt Sheridan barát
jának Florenczbe. Szívesen halasztotta volna 
ö a temetést ennek megérkeztéig; azonban 
már u szolga halálával elterjedt általános te
lelem uz jfju lordnak ily hamar bekövet.

kezett halálával a rémületességig fokozó
dott, s mindenki a járvány kitörésétől tar
tott, A kisszivüek és félök nagy száma már 
látni vélte a borzalmas kísérteiét a kolerát, 
a csendes völgyeken keresztül betörni. Ezek
hez tartoztak mindenek előtt a bölcs hatósági 
férfiak, kik iszonyodva utasiták vis>za „a jár
ván ytóli alapos félelem miatt1* az orvos azon 
kérelmét, hogy a temetés néhány napra el- 
halasztassék, és „továbbterjedésének megaka
dályozása végett" elrendelték, hogy az ifj u 
lord hullája a legközelebbi éjjel, teljes csend
ben és saját ruháiban teinettcssék el. Jól 
tudva, hogy az ellenállás e „magasabb ren
deletnek" hasztalan lenne, és azon vélelem
ben, hogy Sheridan megérkezése után ifjú 
barátját annak hazájába szállíttatni és ott azt az 
ősi család sírboltjában fogja eltemettetni, to
vábbá egy homályos, ismeretlen sejtelemtől 
indíttatva, megnyugodott dr. Bartolini o ha
tározatban, s csupán csak azt iparkodott ki
eszközölni, hogy a koporsó, a helyett, hogy 
az uzounal sírba tétessék, a várt jó barát meg
érkeztéig egy régi, hullaházhoz hasonló sír
boltban helyeztessék el, mely régóta nem 
használtatott s mélyen a templom alatt volt.

Mielőtt a hullát a fenyőfa koporsóba 
tenni, és beszögezni engedte volna, még egy
szer figyelmesen megnézte unnak arczát, 
mellét és literét. A test egészen merev és 
hideg volt; sem lélegzés, sem érverés még 
stethoskop segélyével sem volt észlelhető, s 
bár — tán az idő rövidsége miatt — az enyé • 
szelnek semmi jele sem mutatkozott, a halál 
bekövetkezése minden kételyt kizárólag lát
szott. Az orvos és a rendőri kö.'.cg, kit a hatóság 
csupán cvcgból rendelt ki - -  voltak az egye- 
dűllek, kik u tetemet a síiből.ba kisértek. Bar

tolini ur minden szolgálatot az elhunyt lord
hoz méltóan jutalmazott meg, és némi nyug
talansággal tekintett Sheridan ur megérkezése 
elé.

(Folyt, kőv.)

A szegény Kuszi vége*)
Irtu KENÉZY CSATÁR.

1.
Mrr 1
Csak ennyit tudott kimondani mindösz- 

sze ; ennyit is csak a saját nyelvén ; amiből 
látnivaló, hogy nem volt igen széles uyelv- 
béli tudománya, de hallani: hallott többféle 
nyelveket, sőt Int akarta, meg is értette. 
Mindazáltal ezt az egy szót, melynek százféle 
jelentése lehetett, — százfélekép kitudta ej
teni: hígján, dühösen, érzékenyen, siralma
san, gyöngéden, hangosan, szemrehányólag, 
visitvu, nevetve, morogva, stb. stb. Már mint 
a launéja hozta magával, vagy mint a kö
rülmények kívánták.

Nem volt már épen műi gyerek, — kis
sé ráuezos volt meglehetősen szőrös ábrázat- 
ja, de azért adott magúra valumit. Naponként 
többször csiuositotta magát, kaftánját vál
toztatta, haját íésülgette u saját tiz kör
mével, melyeket divatosan hosszúra nőni eu- 
gedett. Csak a mosdástól irtózott egy kicsit. 
Anhálfogva ezt felületesen végezé, gyakran 
pedig helytelenül: amennyiben nem kereste 
mindég a mosdóvizet, sem pedig a törülkö-

•) Mutatvány » „Regények dióhéjban* 
cl beizélygyuj tyjuéu y bői.



gyermek-kertek felállítása tárgyában. 21. 
Közmunka és közlekedési miniszter leirata 
a bajai szabadkai vasút kiépítése iránt.

— A  h a j a t  i f j ú s á g i  egy
letben 1883. évi október 26-án (pénte
ken) esti 8 órakor Ur. B a r  t s c h 
S  a in n kép. igazgató ur f e l o l v a 
s á s t  tart. — Vendégek szívesen lát
tatnak.

Haja város s/.inpártolása a múlt
ban és jelenleg. A „Szinészeti Közlönyu írja: 
Kgy 1871-iki lapban olvassuk, hogy Haján 
Károlyi Lajos színtársulatát, junius hóban, 
tehát a nyári évadban, oly lelkesen pártolta 
a bajai közönség, mikép, a „Kékszakállú her- 
czegu operetté előadásának tiszta jövedelme 
IMG írtra rúgott. Most a legújabb operettre 
jó, ha 1UO írt bruttó jövedelem van télen, sőt 
némelyik uj darabra hatalmas deficitet mutat 
fel a pénztár. — Tizenkét év ulatt mennyire 
megváltozott a bajai közönség sziupártolási 
hajlama.

* Hangverseny. Liedl Ferencz, a bu
dapesti népszínház hegedűművésze, e hó 22 én 
Matusek László veszprémi karnagy és többek 
közreműködése mellett Haján hangversenyt 
rendez. A hangversenyzö Wieniavvsky hege
dűversenyét (moderato, romanza és a la ein- 
gara), egy cavatinát Katitól, egy bolerot 
Moszkowszkytól, Saint-Saenstöl rondo-capric- 
ciot és Sarasate Faustját fogja játszani. Bö- 
vebbet a lalragaszok lógnak hirdetni.

— Kinevezés. Dr. Bl i t z  Sándor (Hez- 
dánból) tart. főorvossá neveztetett ki a 17-ik 
számú helyőrségi kórházhoz Budapesten.

— Hirdetm ény. Alulírott kapitányi 
hivatal részéröl közhírré tétetik miként Baja 
városában, úgy annak külterületén tartózkodó 
ittheiyi és idegen csapatbeli honvéd legénység 
részére az ellenőrzési szemle folyó évi novem
berbe 6-án reggeli M órakor a városháza 
nagytermében tog megtartatni. Miről az ille
tők azzal értesittetnek: hogy meg nem jelenés 
esetén utószemlére folyó évi november hó 
24-én Szabadkán a zászlóalji parancsnokság 
nál lesznek kötelesek megjelenni. Megjegyez
tetik még : miszerint a nagy méltóságú m. 
kir. honvédelmi minisztériumnak 1MM0. évi 
márczius hó 22-én 10420/VII. szám alatt 
kelt magas reudclete alapján akár a közös 
hadsereg tartalékából áthelyezett akár pedig 
a honvédséghez közvetlen besorozott legény
ség hadkötelezettségük utolsó évében (l»71-ik 
évfolyambeliek^ — valamint azok is, kik a 
folyó évben fegyvergyakorlatra, vagy tényleges 
szolgálattételre és kiképeztetésre bevonulva 
voltak — ezen ellenőrzési szemlén megjelen
ni nem tartoznak. Baján, 1883 ik évi októ
berhó 17-én. Scheibner Gyula, főkapitány.

O  A bajai polgári-lövöldében az 
1883. októberhó 1-1-iki lövészet alkalmával 
335 lövés történt 161 egységgel, ezek között 
volt 2 négyes, 17 hármas, 35 kettős, 32 egyes 
kör. Négyeseket Jött : Kékért István 2, hár
masakat lőttek : Eckert István 7, Leinberger 
Eruö 5, Huber budapesti mérnök 2, Ilerzfeld 
Viktor 1, Klenántz János 1, Peske Károly 1.

t  A fo ly ó  é. október O-től 15-ig helyben 
elhaltak jegyzéke: Szabó István, 22 ó r. k. Krupity 
János, 10 h. r. k. — Iszkaitz Dániel, 4 h. r. k 
id.Uutterschmidt József, 71 é. r. k. — Kovács Jozefa, 
17 ó. r. k. — Guelminó Nándor, 1 h. r. k. Frie- 
ser Vilinosné, 7t! é. r. k. — Holló Anna, 3 h. r. k.— 
Mzigli Sándor, 3 h. r. k.

—- Szenzációs eset a budapesti se
bészeti kórodén. Az üllői utca közlekedő 
közúti vaspályán mm' egy tiz nappal ezelőtt 
egy finoman öltözött hölgy leszállás közben 
oly szerencsétlenül esett el, hogy eszméletlen 
állapotban szállították a közeli sebészeti kó
rodéra. Zsebeiben 800 forint készpénzt és 
nagy értékű ékszert találtak de semmi olyant, 
miről szentélyazonosságát meg lehetett volna 
állapítani. A nő napok múltán sem térvén 
magához, a kórodu igazgatósága értesítette 
az összes kerületi rendőrkapitányságokat az 
esetről, a no személyazonosságának inegállu- 
pithatása czéljából, de sikertelenül. 10 napig 
feküdt a hölgy ismeretlenül s eszméletlen 
állapothan a kórodén, daczára az alkalmazott 
gyógyszereknek, mig végre. okt. 15-éu egy ba
jai löldbirtokosnő jött u fővárosi rendőrséghez 
s testvérét F a r k a s  Jozefát, egy földbir
tokos özvegyét kutatni kérte, ki a fővárosba 
jött síremléket vásárolni, a sebészeti kóro
dén lekvó nőben aztán felismerte t< stvérét, 
ki annak láttára azonnal magához tért és 
olyannyira jobban van, hogy pár nap múlva 
elhagyhatja a kórházat.

Ki kereszt cl kedés. Gákován a napok
ban Tormási Gábor helybeli plébános nagy 
ünnepélyességgel keresztelte meg a községi 
orvos Grün Simon gyermekeit: Flórát, Mar
git és Etelkát.. Keresztelés után a plébános 
igen szép alkalmi beszédben kötötte az uj 
keresztényeknek lelkűkre, hogy Krisztus zász
lójához, a kereszthez törhetetlen hűséggel 
ragaszkodjanak. Délben örömlakoma tartatott 
az egyik keresztszülő Itadimeczki Ferencz 
községi jegyző vendégszerető lakában, amely 
alatt díszes felköszöntöben üdvözölte a buzgó 
plébános Krisztus uj bajnokait s köszönetét 
mondott Kadimeckiné Etelka, Schaschek Luj
za és Schadl Ignácz keresztszülőknek keresz
tényhez méltó buzgalmukért.

— A „Magyarország és a Nagyvilág11 
pályázata. A lapunk által hirdetett heszély- 
pályázat ügyében Bartók Lajos, Dalinady 
Győző és I*. Szathmáry Károly urak, mint 
lóikért, bírálók, külön-külön beterjesztvén a 
birálói működésük eredményéről szóló jelen
tést, egyhangúlag a 28-ik számú, „Egy vég
zetes megbizás" czimíi pályaműnek javasol
ják kiadni a kitűzött jutalmat, mint olyannak, 
mely a pályaművek sorából úgy ügyesen ki
gondolt mese és élethü jellemzés, mint érde
ket keltő előadás által egyaránt kimagaslik. 
Eszerint a Légrády testvérek által jutalom 
gyanánt fölajáult 15 aranyat a 28-ik számú 
„Distant mores a carmine nostrou jeligével 
ellátott „Egy végzetes megbízás" czimft elbe
szélés szerzője nyerte el. A jeligés levél fel
bontása után kitűnt, hogy a pályadíjnyertes 
mű szerzője : Donáti) Bernáth, Ersekujvárott, 
aki a jutalmat a Légrády-testvérek kiadó
hivatalában, (Budapest, nádor-uteza 7. szám,) 
igazolás mellett átveheti. Midőn részüukröl 
még örömünket fejezzük ki afölött, hogy pá
lyázatunk nem maradt meddő, c helyen in 
őszinte köszönetét mondunk a bírálóknak fá
radságos munkájukért. A „Magyarország és a 
Nagyvilág" szerkesztősége.

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

A n t a l  és t á r s a ,  bauk- és váltó-ház 
jelentése.) Budapest, okt. 12.

Egyebet sem kellene tennünk, mint 
újra lenyomtatni az elózo heti tudósí
tást és mégis híven teljesitendettük fel
adatunkat, mely abban áll, hogy hű képét 
adjuk a tőzsdei üzletnek a közelebb múlt 
nyolez napi időszak alatt. Mert ép úgy
mint eddig bosszú idő óta, a lefolyt 
Inti tőzsde is iizlettelen volt, az árfo
lyamok pedig említés* is alig érdemlő 
csekély változásnak voltak alávetve. Ál
talában lanyha irányzatnak jelezhetjük 
a múlt heti tőzsdét. A franczia kor
mányválság a párisi tőzsdét erősen irri
tálta és bár tagadhatlan, hogy a párisi 
piucz az utóbbi időben már elvesztette 
vezérszorepét, melyet tőle a berlini tőzsde 
ragadott el, de azért a párisi rázkódta- 
tás nyom nélkül mégsem tűnik el és 
hullámai elhatnak hozzánk is. így eredt, 
hogy a hét első f- lében gyeuge hangu
lat mellett az árfolyamok apránkint csök
kentek. A hót második felében javulás 
állott be. ív franczia viszonyok higgad
tabb megítélés alá kerültek, jó hangu
latot keltett továbbá a vasúti egyezmé
nyek elfogadása a bolgár nemzetgyűlés 
által , mert attól tartottak, hogy az 
egyezmény cl nem fogadása ismét coiii- 
plicatiókra fogna okot szolgáltatni. Vé
gül a magyar költségvetési előirányzat
ról is kedvező hitek hozattak forgalomba. 
Ezek behatása alatt zárlat felé kedve
zőbb hangulat jutott érvényre, de a 
forgalom az izraelita nagy ünnep miatt 
korlátolt maradt és jobbára a főbb já 
tékpapirokra szorítkozott. Végeredmény
ben az árfolyamok a múlt héthez képest 
nagy változást nem mutatnak, bár a 
gyengülés kétségtelen.

A múlt heti és mai árfolyamok közti 
különbséget kitünteti az alanti táblázat;

okt. 5. okt- 12.
raagy. hitelrészvény. 290- 287-50
oszt. „ 291.70 289-20
4 ,/í -os magy. aranyjár. 87 35 87-35
0%-os magy. aranyjár 119.40 119-50
5"/,-ős „ papirjár 8tí 10 80.05
oszt. magy. állam vasút 317 50 310-25
mag y. leszám. bank 90-50 89 50

,  dijsorsjegy 1 1 3 — 113 —
tiszai sorsjegy 109 .- 109.50
cs. kir. arany 508  5-08
Napoleon’dor 9 50 9-51
váltó Londonra 119-75 119 95

„ Párisra 47-40 47.45
„ Berlinre 58-70 58-80

Üzleti tudósítás.
Baján, 1883. október 17-én

Buzn u j ..........................................9.30
Zab ó ................................... 6.5
Á r p a ......................................... G.75
Rozs u j ................................... 7.—
Kukoricza.....................................4-80
Köles .......................................... 6.25
Bab.................................................9.—
Az árak 100 kilogr. utáD.

AZ ELSŐ CS. KIR.

D U N A G Ő Z H A J Ó Z Á S I  T Á R S U L A T
]/Ó 8 ta - é t ttem ély  s z á l l í t ó  l i n j ó i n u k

M E N E T R E N D J E .
Érvényes 1883. okt 16-tól további intézkedésig. 

P o s t a-h aj ó k :
Baj árúi Or m i vár a : kedden t-s szombaton d. u.

3 órakor.
Bajáról AloliiK-ara és Zimonyha : vasárnap, kedd, 

szerda, csütörtök és szombaton d. u. 3 órakor. 
Bajáról HudnpfHtre héttőn, szerdán, csütörtökön, 

szombaton és vasárnap d. u. 5 órakor.
S z e mé l y  s z á l l í t ó  ha j ó k  :

B ujáról Borin p estre  : naponta délután 1 órakor. 
B á já ró l V loln im ra naponta esti 8 órakor.

Felelős szerkesztő:

C S ]*: K Ii A F  E 11 E  N  C.

S z a b . z ú z ó -  és d a r á 
in a lo m . „ T e rn o * , min
dennemű gabonauemUek zú
zása 8 darabolására, valamint 
egyéb termények porlasztá
sára. Á ra 30 fttól 100 ftig.

Úgyszintén a hordható gyiimiHcs- 
aszaló: „Pliönix*, min
denfelől , mint a gyümölcs, 
növények, gabnanemüek, hús 
(hal), kivonatok stb. aszalásá
ra (szárítására), eléggé gya- 
korlatinak elismerve ; 50%  

idő- és 70%  tüzelőanyag megtakarítá
sával ; — minden tüzelőanyaggal füthe
t ő ; 124 egész 190 forintig szállítja 
K K A L'SS é s  T Á HSA cs. kir. bz. gép
gyára, B écs, (Wiihrlng.)

A  LEGJOBB

szivarkapapir

LE HOUBLON
f r a n c z i a  gyár t mány.  

Itá irzo ttó l ovntik a t. közönség!
í  Csak úgy valódi 
[Á ha minden lap I 
íq  jelet visel s borítéka ......
u  jegy s signaturávalvan

C A W L E Y  & H E N R Y , alleinige Fabrikuten, PARIS
Seult Fabricanti breretis tíes Marquei .

A IU lí* I UTlOfa
Couleur Mali j Blano ou Mala "

9l;aJÜé siipérlcU*0 ) | ettunu«n1‘

zöt, hanem, ami kezeügyébe akadt: azzal 
volt szívcb magán a műtétet elvégezni. így 
például gyakran megesett, hogy a sclyem- 
nyakravalóját mártotta a forró leveses tálba, — 
vagy egy fehér himzéses zsebkendői áztatott 
meg a kalamárisban s azzal kente-fente össze 
magát gyönyörűen.

Különben nem valami gyöngyélote volt 
K u s z i n a k, (ő róla beszélek,) annyit mond
hatok. Igaz, hogy nem gondok eszitek meg, 
mert hiszen ellátása halálos holtáig biztosít
tatott, enui-inni valója akadt, ha nem is 
valami bőven; de hát hiszen ez, az életre 
mind kevés. Szükséges egy kis szellemi élet 
is, társaság, összeköttetés, mugasabb műél
vezet . . .

Mindezekben pedig nem vásott foga a 
szegény Kuszinak.

Örökös egyformaságban élt, s többnyire 
magára volt hagyatva. Unalmában mindég a 
füle tövét vakarta, vagy a tükör előtt csinált 
grimászokut, vagy kalamajkát táuczolt uz 
ágyon, az asztul közepén, a szekrény tetején 
. . .  Ha ezt is megunta, felakasztotta magát 
a fogasra s úgy hintázott jobbra-balra.

Mert — tetszik tudni: — Kuszi m a- 
j o ui volt. Igen, utléle becsületes majom, 
foeminini geueris, kit a gazdája úgy hozatott 
drága pénzért, (35 frt volt az ára) egyenesen 
Triesztből.

Mint vetemedett ennyire Yarincsay Vén
énél, a Kuszi gazdáju, hogy ily rettenetes 
összeget adott ki egyszerre V Es pedig egy 
majomért V Yalóbun ez olyan talányszerü 
kérdés: melyre csak én tudok megfelelni, 
llá t mégis felelek. Hanem tessék megenged
ni, hogy élűiről kezdjem a dolgot.-----------

II.

A n n a k  i d e j é b e n ,  V r a n c s á k  
Vcnczcl barátunk — isten bocsássa meg bű
nét — született morva volt, ezen felül trom
bita csináló mesterlepény. — Azért mond
tam : a n u a k i d e j é b e n ,  mert hogy ide 
származott Magyarországba : csakhamar el
tagadta morva voltát, a nevét Yarincsayra 
változtatta, a mesterlegényböl pedig mester
ember lett. De mielőtt ennyire haladt volna, 
nagyon beleszeretett egy csinos magyar le
ányba, aki pedig sehogyse akart iránta vi- 
szoutszerelcmre gerjedni.

— Nem egymáshoz valók vagyunk mi, 
szokta volt Juliska kisasszony mondani, mi
kor Venczel ur szereimével ostromolta

— Ilin 1 Már miért ne volnánk egy
máshoz valók ? En is fiatal vagyok, Juliska 
kisasszony is az. En is szegény vagyok, Julis
ka kisasszony is csak varróleány, azután én 
nagyon szeretem kegyedet, mert szép is, jó 
is, szorgalmas is, takarékos is . . . szóval 
éppen nekem való.

—■ Istenem ! édes Venczel ur, de hát 
én ncin tehetek róla, hogy m á s t  szeretek-

— Az a másik megcsalja; tudom jól . .
— Ne mond|a azt I
— De mondom. Az olyan ugri-íülos, 

korhely jogászok csak bolonditják az ilyen 
szegény leányokat.

Az én Gyulára nem ugri-füles; 
hiába akarja előttem kisebbíteni, én hiszek 
neki . . •

Hisz neki. Epén ez a baj.
Venczel ur szomorúim nézett a földre, 

s biborcsós arcza még pirosabb lett a szere
lem lázától. Ajka körül volt néhány szál 
szőr, uzt tépte rángatta bubánatában.

— Juliska kisasszony I egyet mondok ; 
ha majd az a fráter faképncl hagyta, akkor 
megiut eljövök és megkérdezem akar-e fele
ségem lenni ? Jó lesz igy ?

— Ne fáradjon Venczel ur : még akkor 
se fogom szeretui.

— Nem bánom én, csak legyen a fele
ségem. . . .  majd csak hozzám szokik valahogy

Venczel urnák jóslata beteljesült; nem 
is nagyon soká kellett várakozni. Gyula urü 
hütelen lett a kis varróleányhoz, arai nem is 
valami különös történet. Különösebb az, hogy 
Venczel ur álhatatos maradt s újólag felke
reste Juliskát.

— Itt vagyok drága kisasszony! Ar- 
gyirus királyfi eljött az ö tündér Ilonájáért.

Juliska elnevette magát, pedig éppen
séggel jobban volt hajlama a sirásra.

— Ugyan hogy tréfálhat Venczel ur 
ilyen komolyan.

— Nem tréfálok én.
~ - Csakugyan azt hiszi, hogy Argyirus 

királyfi.
— Természetes, hogy én vagyok, a szebb 

fajtából.. hehe ! . . azonban térjünk a dolog
ra. Nagyon szeretnék mielőbb meghúzásodra.

— Jó Gondolat Venczel ur ! Szerencsét 
kivánnok 1

— Nem nddig a ! Én kegyed nélkül 
sohasem leszek boldog.

Juliska bánatos arczán egy pár küny- 
csep perdült végig. Milyen s z ív ! Mily hősi 
szerelem !

— Venczel ur I Maga nagyon derék 
ember. En igazán érzem, hogy nem vagyok 
méltó szerelmére, én, a uyomorult elbu
kott leány ! . . . Soha, soha sem togok férj
hez menői!

— Nem-e! — Majd meglátjuk! Ne gon
dolja ám, hogy rossz dolga lesz mellettem; 
dolgozom én, mint a kutya, csak hogy az éu 
egyetlen Juliskámnak minden kívánságát tel
jesíthessem. Micsoda ? Még házi ur is leszek, 
csak haljon meg a nagybátyám, és hagyja 
rám trombitáit; mert ö neki egész gyára 
van Gráczban . . No, hát feleljen 1

Bizony Juliska hallgatott és folyton 
könyezett.

— Hát akkor én megölöm magam 1 ki
áltott egész dühvei Venczel u r ; addig fújok 
egy bonbardont, mig a lelkem kiszalad a 
végin.

Látszott a szörnyű elhatározás rajta. 
Juliska megrezzent . . .  Egy gondolat villant 
meg fejében. Sziláján felugrott, szemei tüz- 
villúmokat szórtak, arcza kipirult . .

— Jól vau Venczel ur I kiáltott határo
zottan. Egy feltétel alatt felesége leszek.

— Mindenre kész vagyok 1
— Szerezzen magának jólétet, gazdag

ságot . . . .  akkor jöjjön el értem; én úrnő 
akarok lenni, gazdag, irigyelt úrnő 1 . . . 
Elfogadja a feltételt I

— El ! válaszolt határozottan a vőle
gény-jelölt.

Juliska odaveté magát a férfi keblére 
s engedte, hogy Venczel ur össze-vissza csó
kolhassa. Aztán kiszakitá magát karjaiból.

— Most már végeztünk Venczel ur I la
tén áldja meg!

— A viszontlátásig I . . ,
Venczel ul* elrohant. Juliska pedig két 

kezébe takarta arczát, térdre rogyott és sirt 
keservesen . . .

(Vége. köv.)



legtisztább égvényes

SM R .TO -1SST
legjobb Asztali-és iidito ital,

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gége bajoknál, 
gyomor és hólyag hurutnál.

E D E C S E K  (az emésztés elősegítésére).

GUTJAHR .<■ HDLLER IllDAI'KSTEIN.
E lső  b u d a p e s t i  Trieur, r o s ta lc m e z  és g a z d a sá g i g ép g y á r  

a M  a r g i  t  h  i d k ö z e i  é  b  e n.
Ajánlják s z o l i d  s z e r k e z e t ű  és javított gyártmányukat m in t: 1
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és. kii*. szal». péiizszekróny-gynrosok.
Bécs, B U D A P E S T ,  Prága.

Fiók-raktsir: Budapest. sugiirut l .  s/,. (Frunciere palota), 
ajánlják az ismert s kitűnő gyártmányú t íí/,mentes és betörés ellőni biztos

i Plil-SIIIiílflIf,
kéziszekrényeit. másolósajtóit és míízárjait

a legnagyobb választékban a legjutáuyosabb árakon.
Képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve küldetik.ŴT Ml. Minden (él reért és k ikerülése végett kérjük n n. é. közön

séget ezégiinket. mely mór több mint 2 0  év óin fennáll. a hason, de sok
kal később keletkezett (W iese TIYADAII és T ársa) ezéggel össze nem
téveszteni.

Trieurök gazd a sá g  sz á m á ra :
J  árgány-cséplőgépek,
Szeleiéi rosták,
Kukoricza morzsolok,
Szecska vágók,
Borsajtók.

K ü lön legességek  m almok szá
mára :

Dupla malmok,
Malom tricurhongerek,
Gabona osztályzó-hengerck,
Koptató gépek,

Á rjegyzék ek  kívánatra

:í

J )araválasztó gépek,
Ta rárok , Det a c heréi k .

Malom a lk atrészek  u. mint: 
Transmissiók,
Szijkerekek.

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

in gyen  és bérmentve.______

Berlin, i§l Hoff János csász kir. udvari maláta-készitmények gyárosa Becsben, isi Szt.-Pétervár.
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H  4 » l ü  S'* I

m a l á t á k  i vó n a t i  egés zs ég ' !  sör,
Az általános elgyengülés, moll és gyomorbajok, sorvadás, vérszegénység s az altcsti 

szervek rendetlen működései ellen. A legjobbnak bizonyult erősítő szer Üdülőknek min- 
dennemü betegségek után. Ara pulaczkonkiiit fái kr. _______________________________

« » f ■" «■ ■■ t v -  ■
m a l á t a k i v o n a t  me l l c z u b o r k á k .

Felülmulhatlaii a köhögés, rekedtség és clnyáknsodás ellen. A számtalan hamisítá
sok végett kék csomagolására és a valódi maláta kivonat rzukorkiik védjegyére (a felta
lál VvurczkOjMvk^^ ügyelni. Kék csomagokban UQ, .'*■» >. ló  lo krial._____________

A gyógyanyag és az egészséget előmozdító készülékek belföldi egészségügyi kiállításának London, 1881. érdem oklevele.
s'W ■ B ■*a'» mc* s

O íe lség e  V ik tória  an gol k irá lyné K irály i ö fen sége  a z  E dinbnrgi herozeg. Spenzer. a k iá llítás elnöke. -  John Eric Erichsen
a b izo ttsá g  elnöke Judge Mark H titkár.

H o i r  «*» á n o s i i f é l e
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, idult köhögi -, hurut és gcgeíő-bajok ellen. — Biztos siker, s 
igen kellemes szer Palaczkonkint l írttal és 6 l krral is.

H o i T  • !  A a a o w - i ’̂ l e
m a l á t a - c s o k o l á d é .

Testi- és ideggyengeségben szenvedő egyéneknek felettébb tápláló és erősítő. Kz. 
igen kellemes izü kiváltképen ott igen ajánlható, hol a kávé élvezete nónt nagyon izgató 
megvan tiltva, V, kilós csomag 1 Irt NO kr, 90 és »50 kr. kilós csomag 2  írt 40 kr, 1
írt 00 kr, és 1 írt.

köhögés, rekedtség , mell- és gyom orbnjok elerőtlenedés, lesovnnyodns. emésztési gyengeség ellen a legjobbnak bizonyult erősítő szer b á r
mely betegségből üdülők szám ára

58-szor kitüntetve alup itta to tt is i ; -b e n  [
A valódi malata kivonat készítmények feltalálója s egyedüli készítője

lloll János cs. k. ntlv. szállító urnák, cs. k. tanácsos,
Európa csaknem  valamennyi fejedelmének udvari szállító ja, Bécs, I. gyári r a k tá r :  Grabcn, UrAiinerstrassc 8. Gyári he ly iség :

G rabenhol. Itraunerstrasse  2.
Kiismerő nyilatkozatok és megrendelések főbb és a legmagasabb egyéniségek részéről 1882-ben császári « fensége Károly Lajos főherczeg. Frigyes löherr/.eg. király ő fensége a 

alesi bérezeu. I.iune heiv/oe az obleiibui'LM 1" i1 /• i'ii" a M-ii-si bn  c/i L'iiö. 1-Vm i.- / \  ki-.e-'/i-uv. kii'Alviiénk o ti br_-ri,eh ii'b.U.is'-noje. Ma na '  aleri.i li**i • zceno királyi o I • -11 ■ f «■ angol n-- 
velőnője, a Metternich család. Ham (.all;.-, Kai.ioönyi, Batthyányi, Komim r ö nagyméltósága i ’bilippovics táborszernagy, gról Wurmbraudt, sut. sat Ajánlva orvosi tekintélyek által, mint 
dr. Bamhorg, Schrötter, Schnit/lor, Graniclistátten s számos mások áltál Bécsben.

Öt légiij a bit g j og> jelentés és köszönetnyilváiiitás Iléosből és a vidékről lHMtf. szeptemberben.
Sok százezren kiki n íi lei ondtak, a Uofl János-féU maláta készítmények áltál (malátakivonati egészségi sör) meg lőnek mentve, egészségüket ismét visszanyerték, s annak 

még ma is örvendhetnek. {A feiudültek saját szavai.)
Tekintetes u r : T e lje s  egy  

g c s lie n . hasztalan volt minden gy<- 
ményeit nem használtam; néhány 1 
megjött s egészségem az ön Ib ti . 
helyreállt. Fogadja legforróbb koszi 
mellékelek, szíveskedjék azt minél : 

Mező-Kovácsbáza,
Tekintetes ur ! Felkérem az i 

laczk s kot zacskó maláta-mell- ;

vík >iiií ltom fájdalmas gy oiiiorlitiriilbnn cm kölni
yszer, inig csak az ön kitűnő Iloff János-féle malátakészit- 
Jnapja a köhögés tökéletesen meg-zünt, étvágyam ismét 
ános-lélc maláta kivonat egész égi toré által tökéletesen 
i»* t- mi t Egyidejűleg egy rnagvar nyelven irt köszönő-iratot 
zéleaebb I- "ibeu elterjeszteni.

Ili Ángy A ln ju -, plébános 
ii Uofl • le i' * -le malátakivonat egészségi söréből Ki pá
kának pu-ti utánvétel mellett való azonnali gyors meg

küldi sere. Örömmel tudatom, miszerint én az un gynrtmánvait igen szívesen használom s azok 
nekem igen jót is tesznek, s gyógykatásosak. Mély tisztelettel Szt.-Andin, Villach mellett, 
1883. szeptember fi.

I 'e ir lil >1. igazgatóm'
Orvosi nyógt elismerés.

Jekintetes ur ! A au szerencsém önnek azon kellemes tudósítást tehetni, miszerint a llotl 
János-féle maláta keszitmeny-k eddig még valamennyi betegemnél, kik légzőszerv i bú utal inak , 

tvágyhiánv s emésztési búuialmakban már régebb idők óta szenvednek, a legsikeresebbeknek

Uccui gyÓKjjcIcnté.H.
Bér IS* 1. leptember 11 

iö gyomorba rútnak 
-I. mmdenlele szert 
, eletlcnul az ön oly 
. Megkisérlette

bizonyultak, 
ben" ’ezim alatt 

•gkiildésére. (J

Uv (ín:
betnek. A

í *  1 alae/k mnlntakivonat 
szeptember 9

llett

Mély ti-ztelettel
Dr. I'ródc József, gyakmló orvos- 

múl,-I.> gy ált Hiány okát kell kérni, az cs. kir I 
ilo/ik a Mr II János-léle inaláta-gyiiituiányok gy<- 

:• I* msbiia-cziikoikák kék papiiban vannak 
kék papiros lián c .  

f NI HM Mi \ K, ö K I SZABADKA 
K O M  \I ID  JÓ I.NA Kisenba

Nem mulaszthatom el önnek, a lérjemet már négy hónap 
csodálatos meggyógyitásáért leglorróbb kos/.Oneteinet lojezni ki I 
használt, de sajnos, minden siker nélkül, mig végre egyszer az uj 
csodálatos hatású llotl J a m -lé le  malálukészitméuy cinek hirdetései 
un llotl János leb malátakivonat egészségi sorének lovid használata után jelentékeny javulás 
állott be, s most a huszonegyedik palaczk elhasználása után leijein tökéletes egészséges

Fogadja úgy az én, mint férjem legőszintébb bálaköszöuctét s még azon kis kérésem 
volna, jelen soraimat a hasonló hajókban szenvedők javára szíveskedjek a nyilvánosság elé 
bocsátani. Mély tisztelettel l'lntenlk F ran rz isk a . is eiitünllu. hmm Uoldscbleggusse 28.

A li-Kiijiibb bccni köszönőirnt 1HH.') Hzcpt T-ről.
l elkérem újból 13 palaczk llotl János-féle maláta kivonat egészségi sörnek megklildé- 

- re, mert ha uzt egük nyolc/ nap nem használom is, már is érzem unnak szükségességét, éu 
azt már kétévc hogy használom, s azon meggyőződéi c jutottam, hogy az nékem Igen jót lesz, 
mi okból u/.l igen óhajtanám a nyilvánosság elé terjeszteni. Mély- tisztelettel Mécs, 1883 
szppt. -V Ital g et/.i I crcn cz .

rzukrész, Máriabilforstrasse G2.
■resk. törvényszéknél Ausztiia-Magyarországban bejegyzett jegygyei in feltaláló arczképévol.) Más 

tuanyagjait s a valódi készítési módját és nívóink nyilaik-zului szeiint ártalmas batnsusk is le 
\  ételéi, el lintérozottuii csakis ilyeneket kt 11 kéini. — A Ilit) János-féle maláta kivouatczukoikák 

migja •«<•, 30. Ifi és lw kr.
il.". it ■ I t'-iiie - / ■ .IH lllA C h  - I,, ' . - i  M. ZO M IiOII '-a llé  ...........  K A I ( I f S A

i , \ ida és úgy az ország legtöbb gyógytáraiban. :
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