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XMk árfolyam.
E löflsttésl á ra k

Egész évre . . . 5 frt — kr.
Fél „ . . .  2 írt 50 kr.
Negyed „ . . . 1 fit 25 kr.
Tnnitóknak egy évre 3 frt — kr.

H ird e té se k
a leg ju tá n y o sa b b a n  szá m ítta tn a k . BAJA S ie rk e s s td e é g

hova a lap szellemi részét illető 
közlemények küldendők:

H o e li u s n I e a a 43. h e * ni.

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Náuay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
—«6>CÍ»— v e g y e s  t a r t a lm ú  h e t i la p

Megjelen m inden vasárnap. E g y e s  s 7i á ni á r a  8 k r. Kéziratok nem adatnak vissza.

Előfizetési felhívás a

czimü vegyes tartalmú hetilap

XI .  é v f o l y a m á r a .
A mai számmal lapunk XI. évfolya

mát kezdi meg.
Ha visszatekintünk a lefolyt évekre, 

bátran állíthatjuk, miszerint hangoztatott 
programmunktól gyakran súlyos viszonyok 
közepette is el nem tértünk, tárgyilagos 
szószólói voltunk a közéletnek, személyes 
ügyeket bolygatni nem engedtünk.

Miuden oly törekvést, mely a város 
anyagi és szellemi javára irányult, köteleB- 
ségszerüleg támogattunk, az érdemet kie
meltük, a hiányokat megszüntetni iparkodtunk.

Vasúti összeköttetésünk körül megin
dult mozgalomban nemcsak résztvettünk, ha
nem a közfigyelmet folyton ébrentartottuk ; 
mert azt nagyfontosságúnak ismertük fel a 
kereskedelem és ipar érdekében.

A helyhatósági életnek érdektelen har. 
ezosa lévén, sem barátság, sem gyűlölet avagy 
ellenszenv nem vezetett soha, nem fog jö
vendőre sem felszólalásainknak oka lenni.

Felkaroltunk minden üdvösnek Ígérke
ző mozgalmat, mely úgy a magán, mint a 
közjóiét emelését czélozta.

Iparkodtunk meggyőződésünknek ki
fejezést adni, minden alkalomkor, mert azzal 
nem személyeknek, hanem a közjónak akar
tunk hasznára lenni, s ha ellenvéleménynyel 
alálkoztunk, szívesen nyitottunk tért annak 

ts, czélunk lévén az igaz, szép és jó elveit 
diadalra juttatni.

Ez marad jövendőre is jelszavunk.
Szolgálni akarunk ezen elveknek, s ha 

csak csekély részben is hozzájárulunk váro
sunknak jobb jövőt alkotó mozgalmához, 
önzetlen működésünk meg lesz jutalmazva.

Felkérjük tehát t. olvasóközönségün
ket, hogy lapunkat továbbra is támogatni 
szíveskedjenek.

T  Á M 2 A .
Három király ünnepére.
0  felséges I ó menyei je lenet 1 
Mely fényáréi kápráztatja szememet 

Három király, bölcs, hatalmas 
Leborulra imád egy kis csecsemőt,
S igy meghajol a keresztény előtt,

Mely már itt is diadalmas.

Bölcsőjében győzött már a szent eszme 
Mely az egész világra fényt terjesztő 

Győzött a szent Kisded tana 
M ellyel szűnik közöttünk a pör, viszály 
S a szivekbe szeretet és béke szál.

És e tan nem hódítana?

Rajta tehát 1 küzdjünk mi is e tanár’ I 
Bárha érte megvetés vagy kaczaj ér.

Mit árihat e kaczaj nekünk?
K szent tanhoz blvek legyünk szüntelen,
S olőbb-utóbb mienk lesz a győzelem.

Csak te Kisded legyél velünk I

K. B.

Proletár család.
Az öreg ott ül a konyhában egy kétes 

értékű asztal előtt s szerény vacsoráját költi 
el. Megtisztítja a sült krumplit, megsózza 
kissé, i csak oly jó étvággyal fogyasztja, 
mint egykor pecsenyéjét 5 úgy a víz is oly 
jól esik rája, mint régente a bor.

Mert, hej ti I megnehezült az idők járá
sa felette.

Ha összehasonlítja jelenét múltjával, 
elborul lelke egy pillanatra, de nemsokára 
eltűnnek a komorság jelei arczárói, és helyett 
ad ason az üde, életteljes vonásoknak, 
/Bol/ektitfl n  ítélő p remény sugarait oa-

Előfizetési le lté telek: 
negyed évre . . 1 f r f  2 5  k r
fél „ . . 2  „ 5 0  „
egész „ . . 5  „ - •  „

Vidéki előfizetések legczélszeríibben 
postautalványnyal eszliözölhetök.

A nagyérdemű közönség szives párt
fogását és anyagi támogatását kéri 

honfiúi üdvözlettel
« ..H A J A "

szerkesztősége és kiadóhivatala.

Az elemi iskoláinkról.
A „Bajai Közlöny" múlt évi 53. 

számában „Hol vau hát a hiba" czim 
ala tt egy közlemény jelent meg, mely a 
czime után ítélve a városi elemi isko
lákról hangoztatott hiányokat, hibákat 
keresi.

Nem vélünk csalódni, midőn a köz
lemény írójául a tanitókar valamelyik 
tagját hisszük, mert ezen feltevésünket 
a közlemény számos passusa igazolja, 
mondván a többek közt „szívesen látott 
vendég lesz i s k o l á i n k b a n  mindig" stb.

Azon hiszeinben olvastuk a közle
ményt, hogy a ezég megielel az árúnak, 
vagyis hittük, hogy a szakférfiúra valló 
czikkező kutatni fogja szokat a hibákat, 
melyek számos szakférfiú nyilatkozata 
szerint tényleg megvannak, sőt azt is 
hittük, hogy m gleli a betegséget, s majd 
üdvös gyógyírt fog proponálni

Azonban csalódtunk.
A kérdéses közlemény egyrészében 

körülbelül az vau feltüntetve, hogy bizony, 
az elemi iskoláknál baj nincs, s majd 
nyomban azt állítja, hogy az egyik hiba 
épen abban rejlik, hogy a tanfelügyelőn 
és az iskolaszéki elnökön kívül más senki 
sem nyit be az előadásokra.

Hiba tehát van a kréta körül és 
pedig több is, mert a felügyelet gyakor
latának hiányos ágát a t. czikkező egyik 
hibáuak tartja.

A  népuevelés fontossága minden

gyarázza ki. Meg is van öregünknek még 
lelkében az a ruganyosság, amely képes 
beuue a jövő iránt szebb reményeket táplál
ni. Vérmes reményei vannak.. A múlt, a 
mikor pedig ugyancsak szép napjai voltak, 
még mind semmi azon jövőhöz képest me
lyet ö maga elé fest, s melynek valósulá- 
sát csak az idő kérdésének tekinti.

Mi volt az, amikor még Baját házában, 
a töke körül (3-8 legény ült, kalapált, varrt, 
ö pedig csak szabtaji kaptára valót; — mi 
volt az, amikor íóJÉjere, szóllöjébe kiment, s 
örült lelke a szépnek ígérkező termés láttá
ra; — mikor aratás után az Isten áldását 
baza vitték, hogy kamarákban felhalmozzák, 
ö pedig kiállt a kapu elé s a szomszédok 
füle hallatára nagy garral kérdezé feleségé
től i „Mit goudolsz, kinek hozuuk többet az 
udvarára ?“ — mi volt az, mikor egyik lalu- 
tól a másikig járt s a czigányok a fülébe 
húzták azt a szépet, azt a talp alá valót, — 
mindez mi volt abhoz képest, a mit ö még 
a jövőtől remélt ? 1

SemmiI Semmi!
Még talán jelenét is eléje helyezné c 

gondolatoknál múltjának. Meit ó reá még 
szép jövőnek keli várnia.

Ila majd mimlazok a perek, a melyek
ben a jámbor felek képviselésűt magára vállal
ta, s nekik annak részükre nézve eredményes 
körösztülviteiét megígérte, hu majd ezek a 
perek bevégzöduek, ö mint nyertes fél mu- 
tataudja be magát egy szép uapou ügyfelei
nek, s azok csupa hálálkodásból ki uem fogy
nak, s a szolgálatért egy pár hitvány ezres 
bankót nyomnak kezébe 1 Mert ö nem szokott 
bagatellizálni; az ó perei minimum lü —20 
ezer frt között váltakoznak, s van neki ilyen 
vagy (3—7, melyek közül üt bizonyosan az 
összeg felet Ígérte neki költségei és munkál
kodásai megtérítéséül.

Örömében repcs vén szive, ha ágya 
alól előszedi — ne Ingyje senki hogy poros, — 
aktáit, sorra vizsgálja naponta vugy négyszer 
valamennyit, meggondolja a teendőket s úgy

esetre megérdemli, hogy ezen régi kér
désnek újból napirendre hozásakor pár 
megjegyzést tegyünk, s ha hibát, tudunk, 
azt mondjuk meg őszintén, s álljunk elő 
javaslattal, mely hivatva lenne a hibát 
jó /á  tenni.

Szakférfiak nyilatkozata volt az, hogy 
elemi iskoláinkból kilépő, s a felsőbb 
tanintézetbe jelentkező ifjaiuk, aránylag, 
nem bírnak olyan képzettséggel, mint a 
más felekezeti iskolákból kikerült ifjak, 
sőt elvétve azt is hallottuk, hogy elemi 
iskoláink nem b rják meg a versenyt 
egyik-másik falusi iskolával sem, s ezen 
nyilatkozatok oly fontosak voltak, hogy 
az elemi iskoláknak ezen hiányossága a 
törvényhatóság közg} ülésén is felhozatott.

Az illetékes közegek ezen nyilatko
zata kétségtelenül constatalja a hibát, 
ezt feltétlenül el kell ismernünk, ezen a 
helyzeten javítani kell, nem pedig ta- 
kargatás által azt. rontani.

Nem vádként a t. tanító urakra, 
említjük fel ezt, mert nem tesszük fel 
annak egyik tagjáról sem, hogy nemes 
kötelességét elhanyagolná.

De ha például egy orvos azt állí
taná egy magát egészségesnek hivő em
berről, hogy komoly baja van, bizonyá
ra a szakférfiú nyilatkozata tekintetnék 
valónak, s a magát egészségesnek hivő 
ember nyomban keresőé a gyógyítást.

így  vagyunk ezen kérdéssel is.
Javítani kell a helyzeten, de mi

ként ?
E rre megadja az utat a kérdéses 

közlemény, mondván, hogy nem járnak 
az iskolaszéki tagok az előadásokra, s 
ha épen úgy kellene, törvényes útbaiga
zítással éljenek.

Mondjuk, hogy ezen kitépett állítás 
mutatja az utat, melyen haladva a hi
bát feltalálhatjuk, azonban csalódik a t. 
czikkező, midőn azt állítja, hogy ebben 
rejlik az egyik hiba.

Szerintünk- minden hiba abban ta
lálja okát, hogy az elemi iskolai szer

futtában összeszámítja, hogy ez körülbelül 
mennyit ér ? Elolvassa újra és újra vala
mennyit, hogy megtehesse a szükséges lépé
seket, nehogy egykor, ha már-már a boldog
ság kapujánál áll, vulaki egész kíméletlenül 
figyelmeztesse mulasztására.

Nagy az Ö jártassága a peresügyek ve
zetésében. Sok hekussal nem cserélne, ö  
nem bízza ügyeit kezdő segédekre, maga jár el 
mindenben. Még a posta szolgálatát sem 
veszi igtnybe. Mindent ő teljesít. Ha valami 
kézbesítem valója akad, vagy ha valami iufor- 
mátióra van szüksége, iölpakkol egy reggel 
és csakúgy gyalogszerrel ellátogat harmad 
negyed faluban lakó klienseihez. Útiköltséget 
uem okoz ezzel leleiuek, és bőven megelég
szik, ha kárpótlásul neki azért egy pint pá
linkát, egy pár csirkét, valami hüvelyes 
veteményt s más effélét adnak.

Ilyen alkalomkor reudesen biztatni szok
ta a jó embereket üg)ük biztos eredményéről, 
ezek pedig elismerésük és bálájuk fejében 
újra megígérik a kikötött összeget.

A sok pénz kápráztatja szemeit, még 
mielőtt látná ; az ígért összeg említésével épí
tett fellegvárai szilárdulnak alapjukban, s 
öregünk igen boldognak találja magát.

Öregünk már évek óta özvegy. Felesége, 
ki különben elhalálozása által szívességet 
tett férjének, bárom leányt hagyott hátra, 
kik az „apjuk lányai". Nem gyötri őket ugyan 
valami nagy szeretet apjuk irányában, s ezt 
uz idegenek előtt értékesítik is.

Ha betekintünk szobájukba, szemünk 
két kopott ágyat eleuyésző ágyneművel, egy 
ingó lábú ódon asztalt, egy dédapjukkorabeii 
aluiariomot és néhány régi s/.almuszéket vesz 
észre. De éléuken tűnik ki e régiségtárgyak 
küzíll a falon függő nagy tükör, mely talán 
újnak látszanék, ha az ujnyi vastagságú por 
egyátalún annak rámáját láttatni engedné.

E bútorok kepezik a bárom testvér 
t'Bszes ingó és ingatlan vagyonát. Szerintük 
uz öregnek mindezekhez semmi ju^sa, mert 
ez az anyjukról maradt reájuk; ób ó nem is

vezet keretén belül nincs egységes ve
zetés, nincs phyzikai személy, ki egyedül, 
hivatásszerűen csak az elemi iskolák 
ügyeivel foglalkozzék, s hogy nincs phy
zikai személy, ki szükség esetén felelős
ségre vonható.

Tulajdonkepen ki gyakorolja az
ellenőrzést ?

Az iskolaszék, tehát egy oly testület, . 
melynek minden tagja lelkesül ugyan' ‘É  . 
magasztos czélért, de tényleg nem tehe^iA- 
egyik tagja sem, hogy napokat töltsön 
az iskolában, s hogy még törvényes 
útbaigazítással is szolgáljanak egyik-másik 
tanító urnák.

Mi, kik ismerjük az iskolaszék fárad- 
hatlan elnökének buzgóságát, de ismerjük 
egyúttal annak bokros teendőit, határozot- 
tau azt mondjuk, hogy kellő ellenőrzést 
az sem fejthet ki, nincs phizikai ideje 
arra, hogy az előadásokat oly sűrűn 
látogassa, hogy az oktatás hiányának, 
ha van, vagy tán a hanyag iskolaláto
gatásnak okait apró részletekben, köz
vetlenül ismerhesse meg, s hogy minden 
részletre képes legyen javaslatokkal is 
előállani.

Szerintünk ez a hiba, s ha tán 
vannak hibák, mint a t. czikkező köz
leménye enged következtetni, csak egyes 
apróbb részei a felügyelet hézagosságának, 
mint föhibáuak.

Nincs tehát vezető, azaz nincs igaz
gató, nincs vezér, ki a lelkes harezoao- 
kat csoportosítva vezetné a küzdelembe, 
s ott jó példával előljárva kivívná az 
elismerés győzelmét.

Hiába buzgólkodnak a t. tanító 
urak, nincs a rendszernek központja, oly 
értelemben, mint kellene, s igy természe
tes az eredmény sem kielégítő.

Az egységes vezetés hiányában egyik
másik iskolában lehet ugyan dicsérendő 
eredmény , azonban összeségben hiány 
mindig látható, érezhető marad.

Jelszavunk tehát, igazgatót az elemi 
iskoláknak.

sokat gondol ezzel. Neki ez nem tesz sem
mit, hisz úgy sem voluá soká az övéje. A 
hitelezők csakhamar megfosztanák őt mind
ezektől.

A leányok napi kenyerüket hímzéssel 
és varrással keresik meg. Dolgoznak nap
estig.

A ki velük egyszer beszél, annyira 
megbecsüli őket, mennyire elhagyott, szeren- 
csétleu árvákat, kik szorgalmuk, véres ve
rejtékük áráu magukat a tisztesség utján 
fentariani képesek — megbecsülni csak lehet. 
Hogyne ? Hisz egyedül állanak, nincs ki 
számukra kenyeret keresne, ki róluk gon
doskodnék, sőt nekik kell atyjukról gondos
kodnak.

Ok tartják ki ruhával, adnak neki la
kást, élelmet. Hogy nem esznek mindig aty
jukkal egy asztalnál, az nem rajtuk múlik; 
akaratos és szeszélyes az öreg, szokták mon
dani, ba valakivel róla beszélnek.

Néha-néha öntudatra ébred az öreg, és 
szeretne leülni tókéje mellé, hogy mestersé
gét folytassa.

Ob, de ilyenkor kedves leányai mint 
kis fúriák támadnak reá. Hinnéd kímélik Öt. 
Hisz önfeláldozó leányok azok 1 ók akarják 
atyjukat eltartani ; az semmit se dolgozzék.

Pedig nem úgy van 1 Röstellik a kicsi
kék ; hisz az szégyen lenne reájuk nézve, ha 
apjuk csizmát varrna. Mit is szólna hozzá a 
világ, ha ezt megtudná?

Öregünk pedig csakhamar visszaesik 
szerepébe és elégedetten mosolyog ; el van 
ragadtatva leányai nagylelkűségétől.

Ha beesteledik, akkor virrad reájuk a 
nap. A nappali órák alatt csukott ajtók fel- 
nyillanak; a bárom árva kiül nyáron az 
udvarra.

Ekkor kezdődik az ö világuk.
Hogyne ? I
Nemsokára jön a szép patikárus, a Szép 

tauitó és tudja Isten még ki. A szegény ár
vákból bőkezű úrnők lesznek, gazdag leá
nyok j kik az ez re k k e l csak úgy dofcálótte*



A bajai Ipartársu lat elnökséginek

j e l e n t é s e
az 1884. évi junuárkó 6*ún tartott közgyű

léshez.
Tisztelt közgyűlés!

Mielőtt köszönetét mondanánk u 
bizalomért, raelylyel megtisztelni szíve
sek voltak, kötelességünknek tartjuk az 
ipartársulatnál kifejtett működésűnk rö
vid vázlatát bemutatni.

Ugyanis volt a lefolyt évben 3 
köz- és 14 rendes választ mányi-gyűlés; 
tartattak még ezenkívül igen gyakran 
rövid értekezletek, melyekben az 1885. 
évben Budapesten rendezendő országos 
kiállítási teendők és az alább lelsorolt 
dolgok lettek megvitatva.

I. A bajai ipar- és kereskedelmi
iskola alapjához egyletünk is hozzájá
rulni óhajtván, az e ozélra gyűjtött 
1167 frt 72 kr a városi tanácsnak 
átadatott.

II. A lakás-ügy miatt felmerült 
nézeteltérések következtében Nánay La
jos ur az elnöki tisztségről való lekö
szönését levélben adta be. minek követ
keztében a közgyűlésen P in tér Ferenez 
ur választatott meg.

III. A testület kebeléből a városi 
tanács megkeresése folytán 7 tag kül- 
d ;tett az ipar és kereskedelmi iskola 
bizottságába.

IV. Méltóságos Zichy Jenő gróf 
urnák városunkbani látogatása alkalmá
val az egyletet kellőleg képviseltük.

V. Nagyságos Berényi Dániel hely
beli apát-plébános urnái, 25 éves ezüst 
miséje alkalmával, egyletünk nevében 
tisztelegtünk.

VI. Van szerencsénk a  számvizs
gáló-bizottságnak megvizsgált és jóvá
hagyott jelentését a következőkben elő
terjeszteni :
1883. évi januárhó
1-én volt pénzkészlet 373 frt 99 kr
1883. évben tagdíj-
és egyébből befolyt 347 frt 04 kr

összesen . . . 721 frt 03 kr
Kiadás volt 1883. 
év folyamában . . 299 frt 51 kr 

van tehát pénz
készlet 1884. évi ja 
nuárhó 1-én . . 421 frt 52 kr.

Rendes tagja van az egyletnek 135.
Mielőtt a mélyen tisztelt közgyii. 

léstől felmentésünket kérjük, engedjék 
meg, hogy köszönetét mondjunk úgy a 
választmányi, m int az egyes tag urak
nak a tám ogatásért, melyben minket 
feladatunk keresztülvitelében részesítet
tek, és kérjük most m ár az igen tisz
telt közgyűlést, hogy ha minket műök-

uak. (Persze, hogy ez mind az öreg kontójára
. , . „ ,Beszédben nincs hiány; mindhármán 

egyszerre szolnak. A vendégek csak hallgatni 
győzzék, beszélni oh dehogy keli!

Ügyes lakú kával odaviszik rendesen a 
beszed foua át, hogy elmondhassák uzt a fé
nyes „Btafiruugoi**, am>t va-am- nnyiÜK hozni 
lóg. Mindenből, 6 tue/.at lesz; szobabutorzat 
legalább üt. És mindez még semmi. Erre 
néhány ezer forint is jár. Es még hozzá egy 
asszony is a tisztelt „háromságból41.

Ha ezek nem eieg fontos argumentu
mok, úgy semmi sem szerez háza.-ságot.

Az udvariok szeme szintúgy düled a 
nagy bámulattól, és bármennyire összeegyez
tethetetlennek találjak is a mondottakat az 
árvák jeienevel, mégis (legalább udvariasság
ból) elhiszik.

De elhiszi a tanító igazán is. Hisz ha 
m m is egészen úgy all, ha csak fele is lesz 
a hozomány, elég az egy szegény falusi taní
tónak. El is jegyezte az egyiket.

Apjuk nem vesz részt a társalgásban, 
leányai nem engedik meg ueki; az ó művelt
sége még a régi időkben volt elegeudö. Le
fekszik tehát kopott ágyába az ujjainkun 
megszámlálható szalmaszaink közé es álmo
dozik édesen jövőjéről, pereiről.

így megy ez napról napra, évrftl-évre; 
— a „háromság44 nem bomiott nr*g még ma 
sem ; a tanító, bár már gyűrűt is adott, mégis 
oltárhoz mást vezetett; a patikárus is elma
radt, az a legkisebb nem tudta magát meg
szerettetni.

Jött ezek után rendre egész légió ; de 
amint jöttek, úgy mentek. — Sajátságos, 
hogy a hányi-veti könnyűséggel emlegetett ez
resek nem bírtak vonzerővel.

Évek múlnak, és az öreg perei csak 
nem akarnak eldőlni; ba befejeződik is egy, 
pem az ö javára, és a kilátásba helyezett

elésünk tisztétől fölmenteni szívesked
nék.

Kelt Baján, 1884. év jan. 1-én. 
Szalui/ István, Pintér Ferenez,

egyl. titkár. vgyl. oluök.

Történeti apróságok.
XIV. Lajos, franczia király egy napon 

azt kérdő egyik vdvaronczdtól, ki féktelen 
nagyravdgydsdról volt ismeretes: „Tud e ön 
spanyolul ?u „Nem, sir /“ felelelt ez.
„Kár!11 mondd a király. Az udvaroncz 
azt hitte, hogy a király tán Madridba akar
ja  küldeni követül, azonnal tanítót fogadott 
tehát magáinak, s tanulta a spanyol nyelvet 
éjjel-nappal. Rövid idő alatt meglepi! ered
ményre jutott. Egyszer csak, a túlságos meg
ér ültet őst öl sápadtan és lesoványodva btír, de 
örömtől sugárzó arczczal lép a király elé e 
szavakkal: „Felség! tudok spanyolul.“ 
„Annyira jól, hogy egy spanyollal beszélni 
képes?11 — „Igen, sir! felel a kérdezett, k i
nek szive hangosabban dobogott mint valaha. 
--  „ E j!1 — kiált a király — „úgy szivem
ből kívánok önnek szerencsét, mert most már 
olvashatja eredetiben „Don QuÍXOtteu törté
netét.

Napóleon egykor Erfurtban egy orosz 
herczegnovel tánczolt, ki egész magán kivill 
volt már a császár sajátságos ugrásai és 
manöverjei által, Midőn ez ismét helyére k í
sérte tánezosnőjét így szólt: ,. Bocsánat, az én 
elvem nem csak tánczolni de tánczoltatni is.

Különfélék.
^  Lapunk kiadója tisztelettel kéri 

fe l az illetőket a hátralénos előfizetési és hir
detési pénzek minélelööbi beküldésére.

b  A városi tisz tika r uj év reggelén 
testületileg tisztelgett Drescher Ede polgár
mesternél; innen a polgármester vezetése 
melleit Jankovich Aurél főispán úrhoz inni 
tek tisztelegni.

®  A bajai szolgablróság uj év nap
ján megkezdette működését. Ideiglenes hely i
sége a Haynald utczai Cserba-féle házban van.

* L örárdy Alajos főgimnáziumi tanár 
ur által fordított színdarabok még nem ke
rültek ki a sajtó alól, s igy az előfizetőknek 
kis türelemmel kell lenni. Mint értesülünk 
„Reif-Reiflingen" a közbecsiilésü Ivánovics 
Anna urhölgynek lesz ajánlva.

— Hy m é n .  Finaly Hugó budapesti jó 
hirü gyáros eljegyezte Bajáról a szép Schütz 
Ilona kisasszonyt.

\  válság vége. Szabadkán, hol 
igen szenvedélyes küzdelmek folytak, a leg
sértőbb személyes támadások történtek, úgy 
látszik nyugalom fog beállani, mert Mukits 
János polgármester deczember 31-én lemon
dását benyújtotta.

©  Á in. k ir. belügym inisztérium
megerősítette Baja város törvényhatóságának 
felterjesztését, két közigazgatási gyakornoki 
állás szervezése iránt, no rt azt korszerűnek 
tartja ; s egyúttal elrendelte, hogy az indít
vány Cserba Ferenez kir. aljbirónak mint 
bizottsági tagnak kézbesittessék. A gyakor
nokokat főispán úr ő méltósága nevezi ki.

— Postnrablás. Megdöbbentő rémes 
eset történt f. hó 2-á n a baja-bikityi ország-

ezreknek vége. De él még ma is benne a 
remény, hát ha a többi ?

Kedves lányai ma is fogadják esténként 
az udvarlókat, csakúgy, mint. azelőtt; ma is 
dobálódznak az ezresekkel, csakúgy, mint 
azelőtt ; ma is igen kedves teremtések, (bár 
már kicsit vének) csakúgy, mint azelőtt. 
Éjfelig is tart az ö nappaljuk, és azután 
visszavonulnak a másnap délig tarló alvásra 
szobájukba, — magukra zárják az ajtót, 
hogy nyitva se legyen másnap estig, nehogy 
valamikép nyitott ajtóra találjanak a — 
h i t e I e z Ö k.

Adoldr.

Szall-e felém gon<loLtlo<l >
Ha csendes, néma alkonyon 
Elrablóit, hfi párja után 
Fájón, reménytelen /.okog 
A párját, vesztett csalogány ;
Száll-e felém g.-udolatod ?

Midőn a szél szomorúan 
-  Égy nélia alkonyat után — 

Meg-megrezgeti ablakod 
8 aztán sóhajtva tova száll;
8záll-e felém gondolatod?

Hogyha sokszor elmerengve 
Holdvilágos, néma éjen,
A csillagot futni látod 
A sugárban fürdő égen;
Száll-e felém gondolatod?

Ha a tél zord fagya által 
Elsárguló falevelet 
Könyörtelen elgázolod,
Mit a hideg szél letépett;
Száll-e felém gondolatod?

Dreiszige.r Ferenez.

úton, ott, hol a borsóili út kanyarodik be a 
főútiul. A cariol-póslr. kocsi, midőn rendel
tetési helyére, Bajára jött, a Jmai-szállás szög
letén rablók által megtámadtatott, és pedig 
úgy, hogy az. országúinak kiszögellő sarkán 
levő domb oldalból a pár lépésnyire jövő 
cariol fedezetére lövés intéztotett, mely sze- 
reucsétleuségre, a fedezetet képező állami 
csendőrvezetőnek arczát talá'ta, ki mindkét 
szemére látó képességét azonnal elvesztette, 
azonban ezen lövés után még két lövés tör
tént a kocsin illőkre, részben pedig a lovakra. 
I Inch vártér Károly, egy kiváló képességű, 
ifjú őrsvezető, hogy legalább a szállítmányt 
megmentse, a kocsist sebes hajtásra unszol
ta, majd vakon, fegyverét két Ízben elsütötte, 
szándéka lévén a letteseket azon hiedelemre 
bírni, hogy lövéseik hajt nem okoztak.

A tettesek a menekülő kariolt üldözték 
vagy 2<H> lépésnyire, s még néhány lövést is 
teltek, amelyek azonban már kárt nem okoz
tak, a cáriéi szállítmánya megmenlete.it. A 
szerencsétlen iljuőrsvezető a városi kórházban 
ápoltatik, s valószínű, hogy szemeit elveszti. 
A nyomozás azonnal folyamatba tétetett, s a 
!• íróság részéről Csorba Ferenc kir. aljárásbirú, 
a rendőrség részéről Scheibnor Gyula fő-, és 
Scultety János alknpitány, az államcsendőrség 
részéről a bajai, almási, jankováczi őrsparancs- 
nokok, tmy Klein főhadnagy urak működnek, 
kikhez mint halljuk Csiky József kir. ügyész 
is csatlakozott.

A megkísérlőit, postnrablás alkalmával 
sérülést szenvedett Ilochvarter Károly őrs- 
parancsnok az orvosi vizsgálat szerint arc/á- 
ban 37, jobb kezében bárom, bal kézfejében 
f> szem siet találtatott. E sérült, úgy a vele 
volt kocsis a támadók közöl senkit sem is 
mertek fel. Zimmerman Ferenez póstakocsis 
állítása szerint a támadáskor kettő, egy ju
hász állítása szerint pedig három tettes ro
hant a postakocsi után, s azt többször meg
állj kiáltással megállásra szólították fel, azon
ban az örsparancsnok lövései miatt a kocsitól 
elmaradtak. A súlyosan sérült csendőr tollas 
kalapja valószínűleg a lövéstől találva, fejé
ről leesett, s az máig sem került elő. Tette
sek valószínűleg Vaskút irányában távoztak.

5  A nemzeti casinó elnökévé újra 
Paukovicli Ernő , alelnökévé szintén újra 
S/.ondy Mátyás választattak meg.

f  Halálozás. M a n h o I d Antal, I. o. 
keresk. min. s/.aintiszt, az 187Ü. évi székes- 
fehérvári orsz. iparkial litás titkára Baján f.
1884. évi január bó 1-én életének 37. évében 
elhunyt. A megboldogult egy széles kiterje
désű és tekintélynek örvendő család tagja 
volt, nőt és bárom gyermeket hagyott hátra. 
Nyugodjék békében.

Az országos k iá llításra  újabban 
a kisszállási uradalom és Schnegon József 
mütakács jelentkeztek a baj ii alkerületnél.

32; Az év utolsó napján szokásos há
laadó istenitiszteletre hétfőn oly uagy szám 
bán jelentek meg, hogy. a t mplomba he uem 
férvén, még az utczán is nagyon sokan áll
tak. Úgy tudjuk, hogy az egyházi beszéd — 
a követni szokott beosztás szerint — bunye- 
vácz nyelven tartatott. Nem akarjuk mi sem 
a bunyevácz, sem a német ajkú hívők igé
nyeit ignoralni, de azt hisszük, célszerű lenne, 
ha ily rendkívüli alkalmakkor, midőn csak
nem minden katholikus templomba megy, a 
szentbeszédek mindig magyar nyelven tar
tatnának; ezt mindenki megértené, mig a 
bunyeváczot és németet csak kevesen.

)( Felszólalásunknak úgy látszik meg 
volt az eredménye. Már újév napján láttuk, 
hogy a rendőrség a járdákon való csoporto
sulást megakadályozta és a közlekedésnek 
szabad tért nyitott, lgeu helyesen ; csak ne 
ideig-óráig tartó, hanem állandó legyen ez 
intézkedés.

■jiX  4 tűzoltók bálja sorsjátékkal lesz 
egybekö ve. A jövedelem újabb szerelvények 
és ruházat beszerzésére szolgáland. — A ren
dezőség nauy buzgóságot fejt ki.

— Zécz .Haté, gőzhajózási kikötő szolga 
átakarván menni a csatornán, a gyenge jég 
leszakadt alatta s í in  vízben lelte halálát.

— Néhai Tóth József szent-istváni 
plébános hagyatéka holnap (hétfőn) d. e. U 
órakor lóg Szt.-istvánon elnrvereztetni.

Tűz egy kereskedésben. Gold- 
berger Gábor hr. Eötvös utczai füszerkereske- 
déseben tűz keletkezett, mely csakhamar az 
egész készletei íelprrzselte. A tűzoltóság ideje
korán a helyszínén termett, de segíteni vajmi 
keveset lehetett. Keletkezésének okát kiilön- 
félekép emlegetik.

ih  T i.s/tujitó közgyűlések. A bajai 
iparos-iljusági egylet január 1-én tartotta 
rendes évi közgyűléséi, a melyen a beszámoló 
után a tisztviselők és választmány egyhan
gúlag újra megválasztottak’ — Az ipartár
su lal ma (vusárimp d. e. tartja közgyűlését. 
— Ugyancsak ma d. u. tartja a polg. olvasó 
egylet is. — A bajai ifjúsági-egylet pedig f. 
hó 18-án tartja évi közgyűlését.

O  Baja város kapitánysága szigorúan 
meghagyta a rendőröknek, hogy sem a vá
rosház kapuja alatt, sem más egyobüt az ut* 
czákon éneklő vagy más hasznos nindarak 
Arulgntását meg ne tűrjék; elejét akarván 
venni ezzel azon számtalan vissszásságnak, 
melylyel a szegény ártatlan nindarak üldöz- 
tétnek és pusziit tat link. - (Ezt álmodta egy 
hajai polgár, ki az állatvédő-egyletek Ili ve.) — 
Bcküldetett.

32: A bejelentési határidő az orsz. 
kiállításra mát ez. I -ig nu ghosszahbittatott. A 
dunagözhnjózási társ. 50 százaléknyi kedvez
ményt enged a szállításoknál.

»|€ Irodalm i ujdoiisftgok. A „Frank 
lin-Társulat." kiadásában Budapesten újabban 
megjelentik: „Mezei gazda népszerű vezér- 
könyve44 (lalgóczy Károlytól. Továbbá az 
„Olcsó Könyvtár" 1(15 — 174. füzete, és a 
„Történelmi Könyvtáriból a 77. füzet. — 
,,M a g y a r I f j u s á g" eziin alatt a jelen 
év elejétől uj és az eddigi hasonnemü folyó
iratokat messze túlszárnyaló iljusági lap je
leink meg. Szerkeszti Kürtliy Emil, föinunka- 
társak Györy Vilmos és Mikszáth Kálmán. 
Előfizetési ára"évnegyedre 1 fii. 50 kr, fel- 
évre 3 frt, egész évre ti frt. A kiadóhivatal 
Révai Testvérek könyvkiadóhivatala Buda
pesten IV. vác/.i-utcza 11. sz. — yi „Magyar 
Kereskedők Lapja" és a „Magyar Pénzügy" 
könyv-kiadásában megjelent a „Könyvvitel 
dióhéjban és rövid váltóisme" magántanulók, 
keresk. és iparos iskolák, kereskedősegédek 
részéve. Irta ltévay Lipót, a könyvvitel ren
des tanára. Ara 20 kr.

-j- M egyei h írek . Uács-H drogli megye és 
Zombor város főispánja, Sándor Béla a közügyek 
torén szerzett kiváló érdemei elismeréséül ő Felső- 
gétöl a Lipót-rend lovngkcrcszljét kapta. — A hon
védelmi miniszter temetésén a megyét Sándor Béla 
főispán, Zenta várost 2f> tagú küldöttség képviselte. 
— A zomhori nőcgylct bálja felír. 2-án lesz a „Va
dászkürt"-bon. — S z a b a d k a  város polgármestere 
Mukics, mint ott beszélik, beadja lemondását. — 
Szabadkán sz. György és sz. ltékus tiszteletére ká
polnákat építenek. — Szabadka város főmérnöke 
fegyelmi vizsgálatot kért maga ellen, mit a közgyű
lés el is rendelt — Ugyanott Tőke János városi 
adótiszt szörnyet buli. Özvegyet és G árvát hagyott 
bátra. — A szabadkai nőegylet jan. 9-én rendezi 
balját a „I’esl- szállóban. — Ú j v i d é k  főispánja, 
Parcsctich Félix, 100 frtot adományozott szegény 
sorsú iparosok számára, hogy a kiállításon részt ve
hessenek. — Az újvidéki főgimnáziumban tnpintézo- 
let állítanak fel. — Bállá Pál újvidéki ügyvéd a gim
náziumnál két 100 — 100 frtos alapitvúuyt tett. — A  
k u 1 a i posta nemsokára államosittatni fog. — A 
kisdedóvoda javára a kaszinó termében január 20-án 
20 kros közvacsorát rendeznek. — T e m e r in b e u  
takarékpénztár van alakulóban.

Patkószögek.
Rút, vén asszony néz ki az ablakon, amint 

egy szakasz katonaság az utczán végig vonul. Egy 
Hutai haduagy ki az ijesztő arezot csak akkor vette 
már észre, midőn ép szemben volt vele, igy kiáltott 
borzongva: „Ez az ördög nagyanyja!" — „Igen, -  
szól rá a vén asszony — és igen örvend, hogy ked 
vés unokáját ily nyájasan üdvözölui hallja.8

Védőügyvéd: „Tisztelt esküdtszék! az én 
cliensem nagy tisztelettel viseltetik az igazság iránt.8
— Elnök: „Kétségkívül, azért is vau oly nugy, tá
volságban tőle.8 •

Egy szegény journalistához küldé fiát egy 
korcsmára, a következő üzenettel: „Tisztelteti a 
papám, és adja neki k ö l c s ö n  az újságját, olvas, 
ni akarná.8 — „Én is tiszteltetem a papát, és küld
je el nekem k ö l c s ö n  az ebédet, mert enni sze
retnék.*

•
Egy úrnő, ki gyermekével és ennek dajkájával 

lakodalomba indult, igy szólt a dajkához: „Lizi, 
jegyezd meg magadnak, hogy holnap ós holnap után 
mi semmit sem főzünk, tehát egyél majd a két nap
ra is.8 — „Előbb a tegnap és tegnap előttiért kell 
ennem.8

Egy fiatal házaspár egymással szemben ült 
az asztalnál ebédkor. No: „Élvezet rád nézni ba 
eszel*. Férj : „Valóban én is élvezetnek találom
— téged enni látni; de méguagyobb élvezet reám 
nézve, b a  t e  é l v e z e l .

•
„Azt álmodtam az éjjel, -  mondja Jancsi 

huszár az urasagnak - -  hogy a nagyságos ur egy 
font dohányt, a nagyságos asszony pedig egy szép 
tajték pipát adót nekem8. „Nem tuded, — felel a 
földes ur — hegy rendesen ellenkezően szokott 
történni amit álm odunk8 — „Do tudom, uem baj a‘ 
bát akkor a nagyságos ur adja a tajték pipát és a 
nagyságos asszony a font dohányt; igy is jó.8

Csarnok,
Veszta temploma.*

A palatinusi domb déli oldalán feküdt 
Veszta temploma, melynek romjai mtmap is 
szcmlélhetök. (lludrian pápa 774. évben ke
resztény tomplommá változtatta.) E templom
ban égett az örök világosság, őrizve Veszta 
szüzeitől a Palládiummal együtt.

Közelében e templomnak a Juturna 
forrás mellett, emelkedik Numa Pompilius 
laka, a királyvár; c lak Tarquinius Superbus 
elüzetése után a Yesztu-pupnök laka lett, 
hosszú előópület köté össze e lakot a tem
plommal, azonfelül u két épület közötti fal
lal kerített térség, százados tölgyfákkal disz
lelt. A templom köralaku födözetét gránit
oszlopok tárták ; a templom közepén látható

* Mutatvány „A V e s z t a  s z ű z *  czimü val
lásos regényből, irta Főt. Kereskényi Uyula, érdi 
plébános. E regény, mint czinie is mutatja, u ke
reszténység első századából meríti tárgyát. Elénk 
állítja a híres római császárokat, uz 6 i l le g  pompá
jukban, a likturok seregével körülvéve. Csak környe
zetük teszi őket balul masukká, valósággal pedig ép 
oly gjúvúk és nyomorultak, mint keg) ellenek. Az 
előttünk tekvö csinos füzet vonzó iralya s kellemes, 
előadásánál fogva ép oly gyönyörködtető, mint ta
nulságos olvasmányt képe/, s mint ilyen alkalmi 
ajándékunk is fölöttébb alkalinus. Miért is az olvasó 
közönség szives figyelmébe ajánljuk. Mogtciidel- 
betel a Kathoiikus Család kiadóhivatalánál Budapes
ten, doháuy-utcza 10. sz. Ara bérineutve elküldve 
fiü kr.



volt egy kis épülőt, ebben őriztetett a Pal
ládium, a rómaiak legszentebb ereklyéje, 
Pallas arany szobra, innen jövendöltek a jó
sok is.

Senki se közelíthetett a Palládiumhoz, 
a főpap (Pontifex maximus) és a Vcszta-Bzil- 
zek föiiöknöjóii kívül. E hely oly titkos volt, 
hogy a nép nem is tudta, mi őriztetik ott,. 
Némelyek hitték, hogy Aenas által hozott 
ereklyét, mások pedig, hogy egy szent kígyó 
őriztetik benne. — E kis épület bronzajtájá
val szemben állott Veszta oltára, mi előtt 
háromlábú edényben őriztetett a szent tűz.
E tűz évenkint újév első napján, martius 
1-én megújít tat ott, ha ez örök tűz kialudt, a 
reá felügyelő halállal bűntett etet t. Az uj tűz 
a nap sugarainál gyúlékony anyaggal gyuj- 
tatott meg.

A templom oszlopai között függőitek a 
paizsok, mellvértek s más Védeszközök, a 
melyen a hősük arezképe, s vitéz tetteik 
vésve voltak. A bemenetnél állott a delubrum 
(vizet tartalmazó edény,) melyben belépés 
előtt megmosták magukat.

A Veszte-papnők száma Numa Pom pi- 
lius alatt négy volt; de Tarquinius Priseus 
hatra emelé. A mint Veszta papnői egyike 
vagy másika megszűnt élni, vagy hurminez 
év múlva kilépett: a főpap a patriczius-csalá- 
dók előkelőjeiből húsz leányt, kik fiatalabbak 
hat évnél, s idősebbek 12 évnél nem lehettek, 
terjesztett elő választásra s ezekből egy sor 
solás utjáu az Istennő pápuájává szentelte
tett. — Veszta papnői hivatalos teendőikben 
a főpaptól lüggüttek. S mert Augustus a 
lőpapi méltóságát császári hatalmával egye- 
sité, minden utódai törvényesen főpapjai is 
lettek a Veszta-szlizcknek.

Cornelia visszatérve Domitillátó! pap
társnőit egybegyülve látta, kivéve azt, ki az 
örök tüzet őriző. A fönükné volt Flavia, kit 
Corncliával az umphitbeatrumba menni lát
tunk, a másik két papnő korra lehetett ti
zennégy évtől húsz évig. De Veszta papnői 
arczán nem látszott a gyöngéd ártatlanság, 
öumegelégedés, nyugodtság, s Istenbe helye
zett önmegadás, mint mai nap a zárda ma
gányaiba elzárt keresztény nőkön.

A Veszta papnők erénye nem a rósz 
megvetésében, miut inkább a büszkeség és 
patricziusi nemes nevüknek minden szenny
től megőrzésében állott. Kötelmeiket is nem 
egy felsőbb lény iránti imádás s tis/teletböl, 
miut a büutetéstőli félelem miatt leljesiték. 
E büszkeségük fokoztutott azáltal, mert a 
nép előtt sérthetlenek voltak s kiváltságok
kal bírtak. — Bár együttes életet vittek, 
mégis annyi szabadsággal bírtuk, hogy ki- 
meliettek, látogatókat fogadhattak, nyilvános 
tanácsüléseken s mulatságokban megjelenhet
tek. llarmincz év után házasságra kelhettek, 
kik azonban házaspárra alig talállak, mert 
az ily házasság szerencsétlennek tartatott.

Cornelia az Átriumba belépvén, a leg
fiatalabb Veszta papnő hozzáfutván, mondd : 
„Távolléted alatt az erdőben lévén, egy vi
rágcsokrot készítettem számodra.“ — „Kö
szönöm,- feleié Cornelia. — „Kérlek, ne 
mond meg a íöuöknének, hogy a ligetben a 
fákon madárfészkeket kerestem, szemrehá
nyást fog tenni.“ — „Titkod nem árulom el 
Fabiola, légy komoly, egy Veszta papnőjé
hez, bár oly fiatal is mint te, komolyság 
illik."

Fabiola megértvén Cornelia intését, ko
moly arczczal leült. Eközben Cornelia a má
sik két pupnŐhöz közeledik, kik az oszlopok 
mellett állanak.

„Későn jösz Cornelia, talán nem Is tu
dod, hogy rövid idő múlva a császár fog meg
jelenni, áldozatot bemutatandó az Istennő
nek," mondá Flavia. — „Tudom."

„Mikép tudtad meg V" Cornelia Flavia 
kíváncsiságát ismervén, örült ez egyszer, hogy 
öt hallgatásával büntetheti, s nem felelt.

„Te titkosat játszol, figyelmezteilek, 
egy Veszta papnő tetteinek nyilvánosaknak 
kell lenni," feleié haragosan Flavia, — Cor
nelia elpirult. Es bár szelíd, gyönge érzésű 
is volt, azért nem könnyen ijedt meg. Lelki
ismeretesen tölté be hivatását, azért uem 
türé, ha társuöi tetteit ellenőrizek. Miért is 
igy válaszolt.

„Nem tartozom senkinek tetteimről szá
mot adui."

„A te szépséged büszkévé, kiállhatlan- 
ná tesz. De a te szép nrezod nem fog sze
rencséssé tenni, s én még a templom ma- 
gányfalai között fogom azt elliervudni látni," 
mondd Flávia.

E szuvakra mosolylyal válaszolt, föl és 
alá járvánjaz oszlopok között, a Cornelia egy 
ideig Fabiolával beszélt, de csakhamur Flavia 
paraucsára kellett a templomban megjelen
ni. A főnökné öltözéke egyenlő volt u többie
kével, csuk fején egy arany abroncs tüntető 
ki öt a többi fölött. — Ketten-kettenként 
lépdelének a templomba. Mielőtt uzoubun a 
templomba léptek volna, megállották olt, hol 
az Istennő tiszteletére szentelt tárgyak vol
tak, Cornélia a tömjénzöt, Fabiola a bronz 
gyertyatartót, Flavia szintén egy edényt, míg 
a negyedik papnő a borral megtöltött csészét 
vitte . . . S lassan haladtak a templomba, 
hol két oldalt helyezkedtek cl uz oltár előtt, 
hol a szent tiln égett. Szótlun állottuk az 
égő tűz mellett, mint valami szellemek az 
éj sötétében.

Nemsokára fehér lovaktól vont kocsi 
közeledek a templomhoz, mi előtt lictorok 
(poroszlók) lépdellek. — A kocsi négy kere
ken nyugodott, trón alakja volt, menykék 
szinük volt a tengelyek és kerekekuek, aru- 
pyozot lúd ékité olda'at. A rabszolga, ki a

lovakat hajtó, a hintó jobb oldalán haludt a 
lovuk után. A hintóbán Domitian császár 
ült, két fin között (Cainílli), kik neki mint fő
papnak szolgáidnak. A császár bársonynyal 
prémczelt felső köntöst (tóga prnetexiata) 
viselt, (mit császárok, főpapok, tanácsbeliek 
s patríciusok viseltek) lején főpapi süveg 
volt, miről aranybojt csüggött le.

Kilépvén a In utóból a két hu követte 
a templomba az oltárig. A főnökné jelt adott, 
s a Veszta papnők (délié állottak a császár
nak. Cornelia a füstölőbe tévé az illatos 
növényt, mire szagos illatai' tölté Ini a tem
plomot, föllépett uz oltárhoz, hol néhány 
szót rebegvén a főnökné, oda nyujni a bor
ral telt edényt., miliői háromszor iván, a töb
bit az oltárra önlé, evvel vége volt az áldó 
zutnak. A Veszta papnőktől s a két liutól 
(Camilli) követve, elhagyd a templomot s be
lepett kocsijába a császár.

Hirtelen lárma támadt a Veszta szüzek 
között, mert Cornelia hófehér ruháján vö
rös folt látszott, a hűk közöl egyik, akkor, 
mikor a császár kezéből vévé az áldozati tűit 
tartalmazó edényt, véletlenül le.öuté Corne
lia ruháját.

Hosszat gyanítva e jelből, némán te
kintenek a papnők hol Corneliára, hol egy
másra ; maga Cornelia is meg volt illetödve; 
éjéiből hitte, hogy az ö vére is kiöntetni fog. 
Szótlan tekintett a vörös foltra, mialatt Fa- 
biola hozzálépve mondá :

„Kövess a delubrum-hoz (a vizet tar
talmazó edényhez) az istennő forrása beiuocs- 
ko t ruhádat isinél fehérre mossa, és minden 
szerencsétlenségtől meg fog óvni."

„A legbö.'csebb tanács a legártatlanabb 
ajakról szokott jönni" rebegé Cornelia —• 
odalépett a dolubrumlioz s Fabiola kis ár
tatlan keze a bor foltot hófehérre mosta ki,

„Ne félj : az éu áldozatom nem fog 
rend szerencsétlenséget hozni, s mint látiul, 
a folt könnyen eltávolítható volt" mondá 
Domitian s kinjujtá kezét, hogy lebenyét 
érinthesse Cerneliának. Mire borzadva lépett 
vissza, s igy a császár kezei nem érinthetek 
Őt. Domitian mosolyogva igy szóllolt Corne- 
Iiához :

„Mi ismét látni fogjuk egymást Veszta- 
sziiz. Szép vagy mint a szeretet istennője." 
Ezután háromszor nyújtá ki kezét a templom 
felé s azon utón, melyiken jött, visszament.

Veszta papnői visszamentek Numa vá
rába. Cornelia sietett alvótermébe s nyugágya 
mellett leülve, mély gondolatokba merült. 
Fabiola követvén öt, mellette állott. Cornélia 
mély bánata szomorúvá tette ót is. Kis idő 
múlva Cornelia ölébe ült, karjával átölelte Öt, 
s uem akarva hangoztatá a császár szavait 
„Miért nem szerelsz te Veszta papnője, szép 
vagy mint a szeretet Istennője ?“ Cornelia 
megborzadt e szavukra, félretaszitá Fabiolát, 
fölkelt s föl alá járva fel-fel sóhajtott s 
mondá :

„Talán csak álom. senki se szeret 
csuk ez az ártatlan lény ki ad tanácsot ? 0 
Veszta Istennő védj engem, hisz maga Do- 
miiílla is rosszat jósolt. Ocellaus, Veronilla 
valóban bűnösök voltatok, vagy talán emberi 
gonoszság vitt bernieteket a suba V

így beszélvén, befödé arczát két kezé
vel. „Szivem tiszta mégis remegek ? Fabiola 
jer keblemre," megölelvén öt, azután mondd : 
„itt várj, rögtön jövök." Akarok kimenőt 
kérni, hogy egy plebejusnőt, ki velem nőtt 
fel, meglátogathassak.

Eihngyá szobáját, s nemsokára vissza
térve, jókedvűnek látszott. Este felé elhagyd 
Cornélia, Numa királyi lakott s fölkereső 
Floroniát. Útközben szemrehányást tett ma
gának, hogy egy keresztény lakút meri átlépni.

A kereizténység megvetve, üldöztetve, 
a föld királyai, nagyjai, bölcsei által, csupán 
a szegény osztálynál terjedhetett, mégis rö
vid idő alatt oly gyorsan elterjedett, hogy a 
rómaiak pogány istenei inogni kezdőnek. S 
ámbár úgy látszott, hogy e religio, mely 
épen azt tanita megvetni, mik legkedveseb
bek voltak a pogáuyok előtt, s helyette uz 
önmegtagadaat s szenvedélyeink legyőzését 
parancsold, nem fog győzelmet aratni, nem 
fog elterjedhetni, mégis mint maguk a scep- 
ticusok bevalltak, rövid idő alatt csodálatos 
módon a világ minden részén elterjedt. Csak 
jsteni hatalom volt képes Jupiter, Venus, 
Baebus oltárait összetörni s helyette a vér* 
tanúság jelvényét a keresztet fölállítani.

S épen gyors elterjedése miatt, a reli- 
gióuak, mely először csak alsó néposztály 
között, később a felső körökben is követőkre 
talált, kezdőnek rettegni a császárok éi po 
gúny papok s irló-háborut iuditáuak ellene.

Nem csoda, ba Cornelia szemrehányást 
tett magának ; de a gondolat, hogy rokona 
egy keresztény lakban talál menedéket, meg- 
uyugtatá őt s örömmel ült be hordszékebe, 
mely már reá várt a kimenetelnél. Mielőtt 
hordszékébe ült volna, a templom mellett 
elhaladva, gondolutbau üdvözlé az Isteuuöt. 
Elhagyd Numa várát, mig Fabiola uz elő- 
tornácz oszlopához támaszkodva, jó kivána- 
t#k kézölt szeretetteljes pillantásokat vetett 
utána.

Vegyesek.
„Mint maga". Egy bácskai földcsur 

János nevű szolgájának az a furcsa szokása 
volt, hogy bes/édközben minden harmudik 
vagy negyedik kiejtett szó után, beszédének 
mintegy kiegészítéséül, azt szokta hozzá füg
geszteni : „mint maga". Történt, hogy egy 
alkalommal az említett főldesurhoz egy fe
kete lelkű barna czigány jött, ki ravasz róka

módjára, éjnek idején holmi szárnyas barom
fiakat amúgy suttyómba, czigány kereset 
módjára elcsenni akart ; de hiába volt min
den lurfangossága, a csel csütörtököt mon
dott, pedig péntek volt, az éber cseléd
ség rajta érte a morét a baromfilopáson. 
Másnap reggel a földesur azonnal egyik szol
gáját, még pedig épen Jánost kőidé el a 
járás szolgabirajához, hogy az esetről jelen
tést tegyen. Alázatosan nyit. be János a szol- 
gabiróhoz e szavakkal: „Jó reggelt tekinte
tes urain „mint maga". „Adjon Isten 
fiam! No mi újság?" — kéidi a szolgaimé.

- „Hát. elküldött a tejns'uram „mint maga", 
az éjjel elfogtunk egy gaz sehonnait „mint 
maga", a ki különben valóságos czigány „mint 
maga" ; megyénk egyik legnagyobb gazem
bere „mint maga", régen akasztófát érdemelt 
„mint maga" és legkevesebb üt) botot elfo
gadna „mint maga"; kéri hát az éu tejns'uram 
„mint maga" . . . ." — „Te pedig pimasz 
lódulj haza s mond in -g az uradnak, hogy 
többé ide nekem ne küldjön ilyen ostoba 
szamarat, mint te I Érted-e ? Takarodj !" 
— förmed rá a dühét tovább fékezni m m 
tudó szolgabiró. — „Igenis alásan kérem, 
érteni „mint maga", s meg fogom mondani, 
„mint maga", hogy ne küldjön ilyen szama 
rut „mint maga" — végzé egykedviieu derék 
Jánosunk s elhagyta a szobát.

Csinos kis história törlést a megye 
központban :

Egy majszter panaszt tesz az inasára, 
hogy az öt elül-liátul lopja.

Megczitáltatik az inas és vallattatik. 
Tagadja, hogy pénzt lopott, amit a majszter 
ráfog ; hanem ajánlkozik egyéb csínyei beval
lására. És kifejlődik a következő párbeszéd :

— Hát még mit loptál gazember ?
— A F. nál 2 iiveg likőrt, a II. nál 

egy luczat evöszert, a W.-nél fügét, a II.-nál 
lekvárt és,igy tovább.

— Es hová tetted mindezt ?
— Elvittem a majszter urnák.
— llát a te majszterod elveszi a lopott 

jószágot?
— Hiszen ő küldött bennünket minden 

este, s ha nem hoztunk ház i semmit, még 
el is vert bennünket.

Házmotozás tai tátik s a nem fogyasz
tásra szánt tárgyak: üvegek, evöszereic stb. 
a mnjs/.terné almáriomában egyenkint előke
rülnek. A majszter behivatik, elcsukatik s az 
inasok tőle az ipartörvény értelmébén el vé
tetnek. Ki hinné el az ilyen lelketlenséget, ba 
meg nem történt volna.

Az em beri szív munkája. Minden 
szívverés hat uucia vért vet egy négyszeg- 
hüvelykuyire 13 font nyomással. Miután a 
szív 24 óra alatt 100.80U-at ver, oly munkát 
végez ezen idő alatt, miutha 120 láb magas
ságra emelne egy tonnát. O.y embernél, ki 
70 évet él, a 12 uncia izomliusból álló kis 
gép 2.5000,OOÜ.OOO-szer ver a legtökéletesebb 
szabályossággal, anélkül, hogy csak egyszer 
is kellene azt reparálni vagy megkenni. ,

Néger h írlap írók . Az Egyesült-Ál
lamokban 120 oly lap jelenik meg, melynek 
kiadója, szerkesztője vagy munkatársa né
ger. Ezen hírlapok legrégibbje a san-frau- 
ciscoi „Elevátor," mely most tizenyolczadik 
évfolyamát járja.

Szivarozók figyelmébe. A m. kir. 
dobáiiyjövedéki közp. igazgatóság közhírré 
teszi, hogy m. 1883. decz. 23 tói kezdve az 
El Aquila do Oro nevű havanuai szivargyár
ból származó valódi llavaniia-szivarkák 500 
drbnyi dobozokban 12 írt 50 kr és 20 drbnyi 
kötegikbeu 50 krért fognak áruba bocsáj- 
tatni.

Lefűzés. Valahol a szép Baváriában 
basúskodott egy szigorú hivatalfőnök, kinek 
az a szokása volt, hogy a hozzá beküldött 
iratok helyesírását felülvizsgálta és ha vala
hol hibát fedezett fel, rögtön megveresezeru- 
zázta és visszaküldte kijavítás végett. Egy 
uapou oly levelet kapott, melyben e szó 
„Quatemper" fordul elő, néhány nap múlva 
a levél visszaérkezett föladójához, vörös vo- 
nással ezen szó alatt, s azon megjegyzéssel, 
hogy az b-vel iratik. De a rettenthetetlen 
levélíró nem engedvén igy válaszolt: E szó 
„Quatemper" a „quator temporá“-tól szár
mazik, a miért is p vei kell Írni, mint inper- 
tineuciát" . . . aláz’ szolgája ! — Azt mond
ják, hogy ez idő óta a főnök ur nem használtu 
többé a vörös czeruzát.

Az egyetlen hallgató. Vau a raüucbe- 
ni egyetemen egy prolessor, aki arról híres, 
hogy uuulmas előadásai a legszorgalmasabb 
hallgatót is megszöktetik. A múlt téli félév
ben mégis felvitte öt, mondd öt hallgatóra, 
de ezek száma hétröl-hétre fogyott, végül 
már csak egyetlen egy maradt. De ez aztán 
a legnagyobb figyelemmel hallgatta a félév 
végéig, el nem mulasztva egy előadást seiu. 
Ez a kitartás még a professor urat is borzasz
tóan meglepte. Nem is mulasztó el, hogy az 
utolsó előadáson rettentően meg ne dicsérje. 
Megkérdő a nevét is, hogy örök emlékül fel
jegyezze. De oh fátum 1 — feleletet nem ka
pott — uem is kaphatott, mert a szorgalmas 
és figyelmes „hallgató" süketnéma volt. Az 
istentelen deákok azt hiresztelték, hogy me 
legedni járt a jámbor a jól fütött terembe.

Közgazdaság.
Budapesti értéktőzsde. (K o r i tz  

A n t a l  és t á r s a ,  bank- és váltó-ház 
j-'leutésc.) Budapest, decz. 28.

Sontay bevétele a fraueziák által 
a mull bélen kiindulási pontul szolgált

az át emelkedésre és azóta az értéktőzs
dén hausse-irányzat uralkodik. E  mellett
jelentékeny mérvben támogatta a tózfdei 
irányzatot, azon körülmény is, hogy a 
mérlegeiket lezáró részvénytársulatoknak 
érdekében ál Iván lehetőleg magas árfo
lyamokat feltünteti az év végén, ezek 
mesterségesen is igyekszik fokozni a 
bausset. Hogy ez nem sikerült teljesen, 
onnan volt, hogy a pénzpiaczon némi 
feszüli ség mutatkozott, a mely a prolon- 
gátiót és az értékeknek ultimóra való 
ellátását megnehezítette. Mmdazouáltal a 
múlt héthez képest a legjobb értékpapír 
sokkal magasabban zárul.

Járadék papíroknál a conversió Ilire 
érvényesítette befolyását. Hosszú idő után 
e hir újra felmerült és bár alig bír va
lószínűséggel, a spekulatió mégis sikere
sen tudta felhasználni czéljaira, a mennyi
ben a járadék-papírok árfolyamai emelkedtek. 
Magyar papirjáradékokuál még azon hir 
áremelkedést idézett elő, hogy a Roth- 
schild cousoi tium a magyar kormánytól 
átvett mennyiséget elhelyezte. A vasúti 
értékpapírok körében e héten már uem 
volt oly nagy élénkség észlelhető, mint 
azelőtt, bár az árállás kétségtelenül igen 
szilárd volt és némely vasúti részvények 
emelkedtek is. A helyi vállalatok értékei 
folytatták az áremelkedő iráuyzatot. Nem
zetközi waggoukölcsöuző intézet, leszá
mítoló bank, közúti vasút, vasgyárak 
részvényei jó keresletinek örvendtek és 
élénk üzlet tárgyát képezték, a  forgalom 
egyébiránt az értékpapírok egyetlen uc- 
mónél sem volt nagy, mivel a hét há
rom napját ünnepek foglalták el, az ünnep 
uiáu pedig az ultimo gondjai léptek 
előtérbe.

Heti naptár.
1884. Január. (31 nap.)

; 7 Hétfő 
j  8, Kedd 

9 Szerda
10 Csütörtök
11 Péntek
12 Szombat
13 Vasárnap

Bálint vt., Izidor 
Szörény, Erhard 
Julián vért. 
Remete Pál 
Higin
Ernő pk., Modeszt 

Vidor, Verőn sx-

A nap e  héten 
12 perczczel 

nő.

Holdváltozás :
Holdtölte 

12-ikén 4 óra 
43 pkor délut.

Szerkesztői válasz.
A „Veszta szűz* t. szerzőjének. Legjobb aján

lás a mutatvány, mert igy a közönség közvetlenül 
megismerheti a munkát. Ezért közöltünk mi is szives 
engedehnének reményében egy fejezetet. A cserét 
elfogadjuk s meg is kezdtük.

M  21. Az „Elhagyott sir* nemsokára napvi
lágot lát.

N yílt tér * 
N y i l a t k o z a t .

A nagyérdemű olvasó közönséggel szemben a 
folyó évi szeptember 8-án a „Bajai Figyelő* czimü 
hetilap 38-ik számában a „Nyílt tér* rovatában „Orv
támadás* czim alatt Streincz Gyula ur által ellenem  
szórt rágalomra kötelességemnek ismerem nyilatkozni, 
mely az alábbiakban összpontosul.

Hogy a fentemlitett lap 38. számában nevezett 
ur által ellenein támasztott és kiabált dolgok rágal
mak, melyek csendes és szolid magamviseletének 
megrontására voltak irányozva: bizonyítékul szolgál 
a bajai tekintetes kir. Járásbíróságnak oly értelem
ben hozott Ítélete: mely engem ezen rám tukmált 
vád alól felmentve, vádlót alaptalan keresetével e l 
utasította.

A midőn ezt a nagyérdemű olvasó közönségnek 
becses tudomására hozni szerencsés volüék, — kije
lentem, egyszersmind azt is, hogy nevezett Streincz 
Gyula úrral többé polémiába ereszkedni nem fogok.

Baja, 1883. ueczembcr 29.
Bachmann Ferenez, 

koztyüs.

* E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget a szerk.

Üzleti tudósítás.
Bajáu, 1884 január 2-án.

Búza u j .......................................... 9.—
Zab .....................................6.40
Á r p a ..........................................6.75
Rozs u j ..........................................7.10
Kukoriczu..................................... 5.25
K ő le s .......................................... 6.—
Bab...........................................8.—
Az árak 100 kilogr. utáu.

Felelős szerkesztő:

C S E R B A  F E R E N C .

Hirdetmény.
Néhai Tóth József volt szent-iBtváni 

plébános hagyatékát képező gabonnnemüek, 
bútor s egyéb ingóságok 1884. évi ja n u á r 
7-én (hétfőn) délelő tti 9 órakor fognak a 
sz.-islváui plébániaiakon nyilvános árverés 
utjáu elndatni, melyre a venni szándékozó n. 
é. kő, önség figyelme tisztelettel felhivatik.

Kelt Baján, 1884. január 1.
Berényi D ániel,

hagyat, gombi.
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i i m n » n w H í a H i 9 M n i H R

Nyomtatványok § s ) ^  2 6 % -a l g S fe  olcsóbban készíttetnek, 
mint bárhol

Kávé, tliea, colisérvek nagyban.

Ettlinger A. B. Hamburg,
világposta-szótküldés,

ajánlja az általán ismert, jutányos és jó atiuő- 
ségli áruit portomentesen, csomagolással után

vétel mellett:
Kávé pr. 5 kilo=10 vámfont o. é. frt.
Rio, finom, erős . . . .  3.95
Cuba, zöldes erős . . . .  4.70
Ceylon, kékeszöld, erős . . 5.20
Arany-java, különös finom, gyengéd 5.20 
G y ö n g y - k á v é ,  különös finom, zöldes 5.95 
Afr.' gyöngy-Mokka, valódi, tüzes 4.45 
Arab-Mokka, nemes, tüzes . . 7 20
Stambul-kávé keverék . 4.70
Cougo-tea, finom, pr. Kilo . • 2.30
Nüuchong-tea, finom • 3.50
Családi-tea, különös finom 4.—
Ralikra (Caviár) la. hord. 4 Kil. tart. 7.50
gyengén sózva ) hordokb. 2 „ „ 4.05

Tengeri rák, gyönge pr. 8 szelencz. 4 25
Lazaca, frissen főtt „ „ n 4.25
Sardinia, á l’huile „ 1B/« » 4.70
Apetit-Sild, pikant „ 1 8  „ 7.60
Angolna, finom „ 8  „ 4.20
Marhanyelv, á l'/s Kil. pr. 4 „ 8.10
Ajóka, valódi Brab. 2 Kil. tart. . 7.50
Matjes sóshal (Httringe) kit. 5 kil. tart. 2.60 
Sprotten, füstölt, fin. 2 Kil. tart. . 2.50
Jamakai-Rum, la. 4 Liter . 4.15

n Nánay Lajos
( í ö i ¥ V i m n D i  j  i

Baján, „Bódog" tér, Scheibner-féle ház, 

elvállal mindennemű

önálló munkák, röpiratok, táblázatok, 
körlevelek,

esketési-, eljegyzési- és névjegyek,
váltók, meghatalmazások és kötelezvények,

számlák, gyászjelentések,
falragaszok, árjegyzékek 

és részvények
pontos éó ízléses elkészítését a legjutányosabb árak mellett. 

Ugyanitt kapható mindennemű

I f © Ü T á f f á l f
ügyvédek és községek részére

s * Nyomtatványok 2 5 % -a l g r * !  olcsóbban készilteluek, 
mint bárhol

§ .4 g |

A  L E G JO B B

szivarkapapii

LE HOUBLON
f r anc/ , i n  gyá r t mány .  

Utánzó tói ó rn tik  » t. közönség!
Csak úgy valódi e szivarkapapir’N 

Is  ha minden lap LE HOUBLON JA 
-Lt) jelet visel s borítéka alábbi véd- Xk 
U jegy s signaturúvalvan ellátva, 'ij

C A W L E Y  &. H E N flY , al eioige rabrikanten, PARIS
leült Fabricints brevetés elei Marquet :

f N? \ ER j „MPEitJ UTlOft.
Couleur Mais 1 v im ,u .i .  -ír Mais

pörto«l’J 1 rnn 11 ebn«» ’’

Berlin, iái Hoff János csisz. kir. udvari malata-készitmények gyárosa Becsben, isi Szt.-Pétervár.
H o f l  J f t M O w - f ' é l e

m a l 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 gyoinorbajok, sorvadás, vérszegénység s az altesti 

szervek rendetlen működései ellen. A legjobbnak bizonyult erősítő szer Üdülőknek min- 
dennemü betegségek után. Ára palaczkonkint 5G kr.

■ l  ó i t '  «V

m a l á t a k í v o n a t  me l l c zukor kák .
Felülmulbatlau a köhögés, rekedtség és eluyákosodús ellen. A számtalan kainisitá- 

sok végett kék csomagolására és a valódi maláta kivonat ezukorkak védjegyére (a íelta- 
láló arczképe) kell főleg ügyelni. Kék csomagokban Gd, .30, 15 és 10 krral._____________

A gyógyanyag és az egészséget előmozdító készülékek belföldi egészségügyi kiállításának Loudou, 1881. érdem oklevele.

Ö felsége V iktória angol királyné. K irá ly i ő fensége az E dinburgi herczeg. — Spenzer, a  k iá llítá s  elnöke. — John  Eric  E rich sen  
a  b izo ttság  elnöke. — Judge  M ark H titk á r.

I L o i r  mW o * -  I V -  I c i

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, idült köhögés, hurut és gégefő-bajok ellen. — Biztos siker,

H  o l X  ű r A u o M - i ’e 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. Ez 

igen kellemes izü kiváltképeu ott igen ajánlható, hol a kávé élvezete mint nagyon izgató 
megvan tiltva, */« kilós csomag 1 irt 8U kr, Ü0 ós *R) kr. '/, kilós csomag 2 Irt 40 kr, 1 
irt GO kr, és 1 frt.igen kellemes szer Palaczkonkint 1 írttal és GO krral is.

Köhögés, rekedtség. mell- és gvoniorbajok elerőtlenedés, lesoványodás, emésztési gyengeség ellen a legjobbnak bizonyult erösilö szer bár- 
’ * mely betegségből üdülök számára

58-szor kitüntetve alap itta to tt 1847-bcit
A valódi maluta kivonat készítmények feltalálója s egyedüli készítője

Hol! János cs. k. udv. szállító urnák, cs. k. tanácsos,
Európa csaknem valamennyi fejedelmének udvari szállítója, Becs, I. gyári rak tár: Uraben, UrAuuerstrasse 8. Gyári helyiség :

Grabenhol, lir&unerstrasse i .
Elismerő nyilatkozatok és megrendelések főbb és a legmagasabb egyéniségek részéről 1882-ben császári ő fensége Károly Lajos főberczeg. Frigyes főherczeg, király ő fensége a 

valesi herczeg. Ligue herczeg az oldenburgi heiczcgnő, a reussi berczegnő, Ferenczy kisasszony, királynénk ő felségének íelolvasónője, Mária Valéria berczcguő királyi ö fensége angol ne 
ve őnője, a Metternich család, Clara-Gallas, Karácsonyi, Batthyányi, ltommer ő nagyméltósága Pbilippovics táborszernagy, gról Wurmbrandt, sut. sat. Ajánlva orvosi tekintélyek által, mm 
dr. Bamberg, Schrötter, Schnitzler, Granichstátten s számos mások áltál Bécsben.

ö t  legújabb gyógyjeleutés és küszOnetuyilvánitás Uécsből és a vidékről 1883. szeptemberben.
Sok százezren, kikről már lemondtak, a Hoff János-fóle maláta készítmények a lu l (malátakivonati egészségi sör) meg lőnek mentve, egészségüket ismét visszanyerték, s annak 

; ma is örvendhetnek. (A felüdültek saját szavai.)
Tekintetes u r ! T e lje s  e g y  év ig  sinlődtem fájdalmas gy o iiio r liu ru tb a n  é s  k oh ó-  

g e sb e o . hasztalan volt minden gyógyszer, mig csuk az ön kitűnő Iloff Jauos-léle malátakészit- 
méuyeit nem használtam; néhány hónapja a köhögés tökéletesen megszűnt, étvágyain ismét 
megjött s egészségem az ön Hoff Jáuos-Iéle maluiakivouat egész-égi söre á lu l tökéletesen 
Helyreállt. Fogadja legforróbb köszönet) met. Egyidejűleg egy magyar nyelven irt köszönő-iratot 
mellékelek, szíveskedjék azt minél szélesebb körben elterjeszteni.

Mező-Kovácsháza, Ur. N a g y  A la jo s , plébános.
Tekintetes ur 1 Felkérem az ön Hoff János-féle malatakivonat egészségi söréből 13 pa- 

laczk s két zacskó inalata-mellczukoikának posiuutánvetel m ellett való azonnali gyors meg
küldésére. Örömmel tudatom, miszerint éu az ön gyártmányait igen szívesen használom s azok 
nekem igen jó t is tesznek, s gyógy hatásosak. Mély tisztelettel Szt.-Andru, Villack mellett,
1883. szeptember 5.

P e ic l i l  M, igazgatóné.
Orvosi gyógyelismerés.

Tekintetes ur I Van szerencsém önnek azon kellemes tudósítást tehetni, miszerint a Hoff
Janos-léle inaláu készítmények eddig még valamennyi betegemnél, kik légzőszervi bánUlmak 
étvágy hiány s emésztési bán latinakban már régebb idő',  . .. _______  _____  . „ -J  idők ó u  szenvednek, a legsikeresebbeknek
bizonyultak, miért is újból felkérem önt, postai utánvét mellett „Guschall János urnák ltrün- 
ben" czim alatt, 18 paiaczk malátakivonat egészségi sör és 3 zacskó malátaczukorkának a 
megküldésére. Qrottau. 1883. szeptember 9. Mély tisztelettel

D r. F ród e  J ó z s e f ,  gyakorló orvos.
Ő V Q 8  !  valódi Hoff János-féle maláta gyártmányokat kell kérni,

hetnek.
kék papirosban csomagja Go, 30. Ifi és 10 k;

Főraktár : B A JA  : Michits István. C SI.H V  LAKA Knéfelv F. SZ A B A D K A  : Stojkovits Döme özv. MOHÁC S  : 8 eh lesinger M. Z O M liO lt  
Behr, Lipót B. P A K S  Jamos Flórian. S Z E O S Z A H D : Hahn Adolf. TO LN A : Eiscnbart Gyula és úgy az ország legtöbb gyógy táraiban.

Bécsi gyógyjeleutés.
Bécs, 1883, szeptember 11.

Nem mulaszthatom el önnek, a íérjemet már négy hónap óia gyotiö gyomorhurutnak 
csodálatos meggyógyit&sáért legforróbb köszöuetemet lejezni ki. t érjem sok mindenféle szert 
használt, de sajnos, minden siker nélkül, míg végre egyszer az újságban véletlenül az ón oly 
csodálatos hatasu Hoff János-téle malátakészit menyeinek hirdetését olvasta. Megkisérlette, s az 
ön Iloff János-téle malátakivonat egész'égi sörének íövid használata után jelentékeny javulás 
állott be, s most a huszonegyedik paiaczk elhasználása után térjem tökéletes egészséges

Fogadja úgy az én, mint léi jeni legőszintébb hálaköszouetét s még azon kis kérésem 
volna, jelen soraimat a hasonló bajokban szenvedők juvura szíveskedjek u nyilvánosság elé 
bocsátani. Mély tisztelettel P la le n lk  Ir a u c z ia k a .  Neutuulhuuseu Uoldscbleggusse 28,

A legújabb bécsi köszönőirat 1883. szept 7-ről.
Eelkérem újból 13 paiaczk Iloff János-féle maláta kivonat egészségi sörnek megküldé

sére, mert ba azt csak nyolez nap nem használom is, már is érzem annak szükségességét, én 
azt már kétéve hogy használom, s azon meggyőződésre jutottam, hogy az nékem igen jót tesz, 

,mi okból azt igen óhajtanám a nyilvánosság elé terjeszteni. — Mély tisztelettel Becs, 1883. 
szept. 5. B a rg e tz l t 'e rcn cz ,

ezukrász, Máriahilleistrasse G2.
/.képével.) Máscs. kir. korcsk. törvényszéknél Auszlria-Magyarországban bejegyzett jegygyc) (a (eltaláló 

o a » U ii i  l/.owíiZoí —'-,1 ját és orvosok nyilatkozatai szerint úitalnu,
kel kell kérni — A Iloff János-féle maláta kivonatczukoikák

Gallé 1 mii gyógysz. K A L O C SA

nem valódi készítmények nélkülözik a Hoff János-téle maláta-gyártmányok gyógviuanyugiait s a valódi készítési módját es orvosok nyilatkozuiai szerint úitulinas hutásunk is le- 
A legelső valódi uyákoldó Iloff János-féle malnta-c/ukorkák kék papírban vaunak. Vételénél határozottan csakis ily ' ...................  ‘ "  " '

Páris. | London, j Budapest. | Gracz. | Hambnrg. | Frankfurt a Majna mellett. | New-Vork.
<>&f< u  —• ■ — —  —  * —  —‘ — “ ■ -  “ —
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N yom atott Náugy Lajob k< i-y u j j o n g já l  au Baján.


