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E lőfizetési árak

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

H irdetések
a legjutónyosabban számíttatnak. BAJA

v eg y es  ta r ta lm ú  h e tila p

S zerk esztő ség
hova a lap szellemi részét illetrt 

közlemények küldendők:
It o r li u h-u f e z a 43. a i i  in.

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

Megjeleli ni Iliden vasíirnap. E g y e s  s ■/. á m á r  n 8 li r. kíz,Iratok nem adatnak vissza.

Előfizetési felhívás a
»  j * .  - ■  ••

czimü vegyes tartalmú hetilap
XII. évfo lyam ának  I-sö negyedére

Előfizetési teltételek : 
negyed évre 1 fr t  2 5  kr
fél „ . . 2  „ 5 0  „
egész „ . . 5  „ — „

Azon tiszt, előfizetők, kik még a 
múlt évi, sót két évi járulékkal hátra 
lék bán vannak, tisztelettel kéretnek an
nak mielőbbi szives beküldésére.

A „ B A JA "
szerkesztősége és kiadóhivatala

Baja város törvényhatósá
gának közgyűlése

1885. jauuár 15.
Drescher Ede polgármester, a fő

ispán ur távollétében, az ülést megnyitván, 
üdvözli a megjelent tagokat.

1. Erdélyi Gyula t. aljegyző olvassá 
a polgármester évi jelentését, gyakori 
helyeslések és éljenzések között. Az évi 
jelentés szigorúan tárgyilagos, statisticai 
adatokban gazdag, ékes nyelven szerkesz
te tt a város ügyeinél azonban meleg 
hangon szól a város jövő fejlődé
séről.

A jelentés felolvasása után Dr. 
Ivánovits Pál biz. tag emel szót, hang
súlyozva a város ügyeinek végzésében 
fentartott kitűnő rendet, takarékosságot, 
melyek nagyrészben a polgármester ki
váló buzgalmának kifolyásai, indítvá
nyozza, hogy a polgármesternek köszönet 
szavaztassák működéséért, s jelentése 
kinyomattassék. Az indítvány éljenzéssel 
elfogadtatott

2. Erdélyi előadó felolvassa a pol
gármester jeleutését a tisztviselők, kezelő

hivatalnokok és szegődött egyének ju 
talinazására te tt javaslatról. A jutalma- 
zottak közül Erdélyi Gyula 20 arany, 
Meskó László közgyám 20 arany, Mit- 
terman Antal adópénztárnok 12 arany, 
Devich Alajos kiadó 10 arany, Szutrely 
Ignác mértékhitelesítő 8 arany stb. ne
veket említjük fel.

Bajai Péter előadja, hogy a kéz
besítőknek is rósz fizetésük van, jó lenne 
azokat is j utal mázni.

Drescher polgármester kijelenti, hogy 
ő különösen azon egyéneket nevezte meg 
jutalmazás végett, kik hivatalos száraz 
kötelességeiket nem csak elvégezték, ha
nem abban példásan elől jártak, sőt azon 
felül is munkálkodtak, 8 miután a kézbe
sítőknek különös érdemeik nincsenek, 
azokat ezúttal jutalmazásra nem ajánl
hatta.

Magasabb tiszti állásuk, jobb java
dalmazásuk és előnyösebb vagyoni hely
zetüknél fogva jutalmazásra nem ajánlotta 
Scheibner Gyula főkapitány és Tury 
Mátyás tiszti ügyész urakat, kiknek 
működéséért elismerést kér megszavaz
tatni.

Szutrély Lipót biz. tag előadja, 
hogy a polgármester a hivatott közeg 
első sorban megítélni a tisztviselők szor
galm át, ügybuzgóságát, azért az ő 
javaslatát elfogadja, Bajai Péter urnák 
azon óhajtása, hogy a kézbesítők jobb 
fizetésben részesíti essenek, ez úttal nem 
tárgyalható, s ha indítványt adna be, 
lehetne csak gondoskodni a fizetés szabá 
iyozásárúl.

Mire a közgyűlés elfogadja a pol
gármester javaslatát.

3. Erdélyi előadó felolvassa Gromon 
Dezső honvédelmi miniszteri állarati kár
nak válasziratát a hozzá intézett üdvözlő 
iratra. í'lljenzéssel tudomásul vétetett.

4 Eidélyi előadó felolvassa a bel - 
ügy miniszter leiratát, mely helybenhagy
ja  a város azon határozatát, hogy a vá
sártérből 6100 Q ö l terület az állam

kincstárnak ingyenesen adatott át a vasúti 
iodóbázra. Tudomásul vétetett

5. Scheibner rendőrkapitány felol
vassa a kiküldött, szakosztály állal szer
kesztett mező rendőri szabályzatot, mi 
igen ingerült vitát , panelon more 
patrio diskurálást vont maga után, külö
nösen annak első szakasza, azonban a 
félreértések felvilágosítása után az. elfo
gadtatott ; kü önösen Dr. Ivánovits Pál, 
Scheibner Gyula s Cstrba Perencz fel
szólalásai folytán. A rendszabály büntető 
rendelkezésénél ezen kiléte1, súlyosabb 
beszámítás alá eső kihágás, a pénzbün
tetésen felül 5 napi elzárással is bünte
tendő. Gserba Perencz biz. tag. indítvá
nyára következőleg módositta tik, hogy : 
5 napig terjedhető elzáratással is bünte
tendő.

6 Kohlt Sámuel s társának felle- 
bezése a tanács 11438 /1884. sz. hatá
rozata ellen, elutasíttatott.

7. A  lóavató bízott ág megalakítá
sa a jövő havi közgyűlésre halasztatott.

8. A belügyminiszter leirata, hogy 
Nagy Sándor gyógy szőlésznek Buján fel
állítandó gyógy szertárra jogot adott. Tu
domásul vétetett.

A gyűlés pár kevésbé fontos tárgy 
elintézése után befejeztetett.

)( A  „ b a j a i  ipartársulat" szám- 
vizsgáló-bizottságának j e l e n t é s e  az 
1885. évi január hó 18-án tartandó 
rendes közgyűléshez : A számvizsgáló 
bizottság folyó én  január hó 13-án 
tartott ülésében a társulat köny veit meg
vizsgálván, kitűnt, hogy : Pénzkészlet 
volt 1884. január 1-én 436 frt 31 kr. 
összes bevétel 1884. évben 79 frt 73 
kr. összesen 516 frt 4 kr Összes ki
adás 1884. évben 164 frt 93 kr. pénz
készlet 1884. év decz. 31-én 351 frt 
11 kr. Megjegyeztetik, hogy a társulat 
pénze a bajai takarékpénztároan van 
elhelyezve. Baja, 1885. január 13 áu.

Schnetzer Perencz, s. k. h. pénztárnok, 
a számvizsgáló-bizottság; Lu n e r  Antal, 
s. k\, Vágner Antal, s. k.

A biztosításügy az 1884. 
évben.

A  nemzetgazdaság egyik legfonto
sabb ága kétségkívül a biztosításügy és 
habár Magyarországon még nem dicseked
hetik oly múlttal, mint a nyugoti álla
mokban, annyira már nálunk is fejlődött, 
hogy az uj év elején, mint közgazdasá
gunk egyik kiváló tényezőjére visszapil- 
lantsunk és lássuk : mi jót és rosszat 
hozott a biztosítási ügyre az elmúlt év.

A biztosítási üzlet az elmúlt évbeu 
meglehetős kielégítő eredményű volt és 
a mennyire a viszonyok már most átte
kint h-tök, a mérlegek általában nagyobb 
nyereségekkel fognak lezáratni, mint 1883. 
bán- Ezt azonban csak általánosságban 
áll Miami, mert a valóságnak megfelelő 
alapon, a legtöbb biztositó intézet nem 
lenne képes az 1883-iki nyereségűéi na
gyobbat, felmutatni. A mérleg-készítés, 
illetőleg szépítés azonban nem nagy mes
terség és igy már ma megjósolhatjuk, 
hogy valamennyi intézet fog nagyobb 
nyereséget felmutatni, természetes, hogy 
egy sek az említett reális alap mellőzé
sével. Így ha visszaidézzük emlékezetünk
be a Magyar-Franczia biztositó társulat 
elmúlt évi üzlet-kötéseit és levonjuk az 
intézetet ért nagy veszteségeket, termé
szetes, hogy arra a következtetésre kell 
jutnunk, hogy ez az iutézet ópenBéggel 
nem képes az 1883-ikiuál nagyobb nye
reséget felmutatni. Ez intézetnek tőkéi 
nagy részbeu erősen fluktuáló részvény- 
papírokba vannak fektetve és miután úgy 
a véletleu, valamint szándékos puszirozás 
következtében a legtöbb részvéuypapir 
1884 végén magasabban jegyeztetett, 
mint 1883 végén, könnyű lesz az 1884 
évi mérlegben kimutatni a gyarapodást. 
Ámde most nem az a feladatunk, hogy

TÁKC&A.
O t t h o n .

— Baja. —
Itt, itt ai arany menőkön, 
Itt éltem arany napokat I 
Mikor ajkam az első édes 
Szerelmi dalra fakadt 1

Szépnek, gyönyörűnek előttem 
Itt tUnt föl a messze világi 
S lelkem valamint a pacsirta 
Csapongva dalolta dalát.

Oh akkor nem hihettem,
Hogy még az is lehet,
Hogy annyi tövis szaggatja 
Véresre szivemet . . .

Eh I mit, a tövis fájdalmát 
Már régen alfeledéin;
De a szerelemnek üdve 
Még most is, most is enyém I

Erüdi Dániel.

Szeress, ne hhld, feledj . . . 1
A mig előtted áll a bor, 
fis ajkadon lány csókja forr:
Szeress I
Fenékig hajtsd a serleget;
A sir az miudcut eltemet.

Örök szerelmet vall nejed, 
Halálodon túl sem feled ;
Ne hidd I
Ravatalodnál mást szeret;

' Á sir az mindent eltemet.

Ha gyötrelemnek férge bánt, 
Mert nem teledbe tsz csalfa lányt;

Feledj I
S bár megtörik szád e felett;
A sir az mindent eltemet.

Ha kebled egy nagy pusztaság 
Mert nem termett még rajt virág;
Ne sirj I
Nyugodtan várd be a telet;
A sir az mindent eltemet.

Ha lelked eszményért hevült,
És szellemed égig repült:
Kaczagj I
Kivívtál bár egy nagy nevet,
A sir az mindent eltemet.

8 ha majd halálos ágyadon 
A kétkedés eszméje nyom :
Remélj :
Nincs élet több a f ö l d  f e l e t t  
A sir az mindent eltemet I

Soót Antal.

A  r e j t é l y e s  a r a .
Humoresk.

— A „Goudüző" után. —
En és Hátly barátom a szünidőkben 

körútra indultunk & Tátra vidékére.
Mindketten a legboldogabb korban vol

tunk, busz tavasz vonult el fejünk fölött és 
vidáman néztünk a jövő elé. Apáink Fortuna 
kedveltjei voltak, — az öreg Rády kiterjedt 
gyakorlatú orvos, atyám pedig törvényszéki 
elnök a fővárosban. Az öreg orvos szívós 
kitartással folytatta gyakorlatát, hogy meg 
hátra lévő napjaiban, jó fizetés mellett, bete
geinek legnagyobb ré zét, lussankiur, de 
biztosan szállítsa a túlvilágba; jó atyám 
pedig — Isten nyugtassa — hozzá illő

komolysággal elnökölt a törvényszéki ülé
seken.

Ily körülmények közt csuda-e, ha az 
életnek csupáu fényoldatát néztük és mit se 
törődtünk ellenlábasaink árnyékával. Pénzünk 
mindig volt, örvendtünk az életűek és nem 
gondoltuuk a jövőre.

Csakhogy Fortuna nagysám nő és 
ennél fogva — mint a többi — gyönge. Mi
közben büszke megvetéssel néztünk le a 
lomniczi csúcsról, az alattuuk elterülő sira
lomvölgybe, szegény, jó atyám halálos ágyán 
feküdt és midőn nehány nap múlva lejutot
tunk Késmárkra, megkaptam atyám levelét, 
u lesújtó hírrel, hogy ereje szemlátomást 
togy és halála előtt még egyszer látni óhaj 
tana.

Elváltam tehát Rády barátomtól és haza 
Biettem, de fajdalom 1 atyám már ravatalon 
feküdt I

Fájdalmunk nagy volt, melyet még 
mkább növelt az u körülmény, hogy jó 
atyánk áldásán kívül mit se hagyott reánk.

Midőn rokonaink megtudlak ezt a 
körülményt, mely rájuk uézve is meglepő 
volt, minthogy atyám jómódú ember hiré- 
beu állt, családi tanácsra gyűltek egybe, 
mely alkalommal Kassát) lakó, Öreg és gyer
mektelen nagynénénk magára vállalta meg
boldogult bátyja három fiának neveltetését. 
Ily módón bevégezhettem tanulmányaimat és 
testvéreim is követhették választott pályá
jukat.

Nem emlékeztem arra, hogy valaha lát
tam volna az érdemes nagynénét. Vasutak 
nem lévén még, akkoribau nagyon is távol 
esett Pesti öl, hogy meglátogatta volna atyá

mat, ennek hivatala pedig nem engedte, hogy 
távozzék a fővárosból. De azért a két testvér 
a legjobb egyetértésben élt és gyakran levele
zett egymással.

Öt év múlt el, miközben, barátságos 
szavak kíséretében, minden negyedévben meg 
kaptam segely-pénzemet uagynénémtől. Sz 
rencsésen átesve a biró és tudori vizsgán, 
díjtalan gyakornoknak lettem kinevezve a 
törvényszékhez.

Ekkor, a negyed éven kivül, levelet 
kaptam nagynéuemtól, mely jeges zuhanyként 
hatott rcám. A jó nagynéne ugyanis azt 
óhajtotta, hogy nősüljek.

Ezelőtt évekkel szegény árvát fc  .ott 
gyermekéül és véghetlenül szerette t ayt, 
ben azt megszünteti.

Sokkal büszkébb voltam, hogyse 
natot kérjek tőle, ámbár sajnálattal éreztem, 
hogy az eddigi barátságnak vége szakadt.

Egy év múlt el.
Jó barátok, szilárd hitel és az előlépte

tés reménye, ezentúl is rózsás színben tüntet
ték elő jövöniet. De az élet lassankint komo
lyabb szint öltött; a várt előléptetés elmaradt 
hitelem korlátok közé szorult, és mielőtt 
észrevettem volna, nyakig lubiczkoltam az 
adósságban.

Ekkor észre tértem. Rovidebbre szabtam 
szükségleteimet, gazdálkodni akartam, —* 
de mikép gazdálkodni, ha nincs miből ?

Csak hogy a vizbefuló a szalmaszálat is 
megragadja I

Már rég lemondtam a r'menyről, hogy 
feledhet len Hedvigemet valaha megláthassam, 
ámbár gyönyötü nrcv.át ereklyeként Őriztem 
szivemben.



bíráljuk az üzlet-eredmények felállítását, 
végezzék azt az intézetek belátásuk és 
tetszésük szerint; -  lesz még időnk bí
rálni, ha megjelennek a mérlegek. Iv.u - 
tál csupán magával, az elmúlt tv bizto
sítási üzletével akarunk foglalkozni-

A tüzbiztositási üzlet a lefolyt év
ben ismét nyert kiterjedésben és igen 
csekély kivétellel, e brancheban magasai) 
bak voltak a díjbevételek, mint az elmu 
évben. Az év első felőlien károk igen 
mérsékelt arányban fordultak elé ea még 
kielégítőbb lett volna az eredmény, ba a 
második félévben nem fordulnak elő na
gyobb tűzkárok, különösen gjáregések. -  
Oly károk, mint a minő például a nagj- 
surányi czukorgyárnál érdekelt társula o- 
kát érié, lényegesen átszállítják az egjis 
intézetek nyereségét, de áUaláno ságbai 
kielégítő volt a tűzbiztosítás, üzli t li e t
a kisebb károk teljes kiegyenlítést talál
tak, a tűzbiztosítás nagyobb kiterjedésé 
bői származó díjbevételek által.

A jégbiztosítás is az elmúlt évben, 
ba uem is jó, minden esetre, jobb ered
ményű volt, mint az elmúlt években. Az 
állandó és jelentékeny veszteségek, me
lyek a biztositó tá rn á to k a t az utolso 
években e branchfban én ék, közös érte 
kezleteket és tarifa-reformokat, tettek 
szükségessé, melyek ha véglegesen nem 
állapíttattak is még meg, legalább azt 
eredményezték, hogy a dijtételek a jeg- 
yeszélvességről hírhedt vidékeken, jobb 
összhangzatba hozattak a rizikó nagysá
gával, Az uj rendszabályok , melyük 
részben a dij'ételcli felemelésében állót- 
tak, mindenesetre megnehezítették a jég- 
biztositási aquizicziókat; de a biztosító 
társulatoknak nem állottt érdekében a 
nagy üzleti forgalom ezen, a számítás és 
kombinálás alól magát egészen kivonó 
brancheban. Vájjon az eszköz ésszerü-e 
és az ovatos üzleti forgalom szempont
jából helyeslendö-e, annak fejtegetésébe 
ezúttal nem bocsátkozunk. Az 1884-ik 
esztendőben jónak bizonyult, mert hála 
az elmúlt nyár időjárási viszonyainak, 
kevesebb intenzív jégeső volt, mmt a 
megelőző években és a kárszázalék té
tele meglepően kedvezően alakult, úgy 
hegy a társulatok e branchebau is ha
szonnal zárhatják le az 1884 iki mér
leget. ,.

A harmadik elemi branche, a szál- 
litás-biztositást alig kultiváiják szolid 
társulataink és azért bővebb uiogjegjze- 
sekre uem is njujt, alkalmat. Az üzletre 
vonatkozólag közük velünk, hogy anuak 
lefolyása normális volt és a fogalom 
mérsékelt hasznot hozott.

Midőn végre az életbiztosításra (or
dítjuk figyelmünket, elégtétellel konsta
tálhatjuk, hogy az uj üzletek aquicziója

jgi'ti jelentékeny volt és halálozási. vi* 
szunyok is általában kedvezócu alakultak. 
•\ kolerától szerencsésen megvoltunk óva 
és a biztosító társulatok, a fenyegető 
ragályból elég hasznot húzhattak, auél- 
kiil hogy következményeit is viseluiok 
kellett volna. Az összes tényezők bozzá- 
járultak tehát, hogy az üzleti eredmé
nyeket e fontos branchebuu kedvezően 
befolyásolják. Nem lenne teljes e szem
lénk ha meg nem emliteuók a lapunk 
által annak idejében közölt reformokat, 
melyeket az „Első magyar általauos biz
tosító társulat" életbe léptetett. H u
szonhat. éve múlt, hogy e leghatalmasabb 
és legnagyobb társulat fenti áll, s ma is 
lm azon jeligéhez, melyet alapitói zász
lajára ittak, s a mely hazánk anyagi 
jólétének a biztosítási üzlet meghonosi- 
iása és terjesztése által való fejlesztését 
űzte ki feladatául. A társaság megeié- 

•'edéssel tekinthet vissza múltjára. Hiva
tásának mindenkor becsülettel meglelek 
s működésében nemcsak a jelennel szá- 
mólt, Inneni éber figyelemmel kísérve a 
társadalmi élet igényeit, és fejlődéseit, 
folyton tekintettel volt a jövőre i s ; már 
eleve 1- rakván az alapkövet, melyekre 
később, a viszonyok változtával is, bizton 
építhet. S valóban, senki sem vetheti 
szemére, hogy az aratott sikerrel beéri, 
hogy a biztosítási üzlet elméleti vagy 
gyakorlati terén előforduló újításokat 
figyelmen kívül hagyja. De viszont a 
másik szélsőségbe sem esett át, s nem 
alkalmaz feltétlenül mindent, a mi uj. 
Óvakodva, érett, megfontolással cselekszik 
és az üzlet, fejlesztése érdekében csak 
oly intézkedéseket tesz, melyek üdvös
ségéről meg van győződve.

Mindent összevéve, az 1884-iki év, 
a biztosító társulatok üzleti viszonyainak 
alakulására , kedvezőnek mondható és 
szeretnék remélni, hogy hasonlót fogunk 
mondhatni a most megindult 1885-iki 
évről is. P.

Néba nagyou furcsán éreztem magam 
és keservesen megbántam, hogy jó nagyné
nimnek oly kategorikus levelet Írtam; ily 
kétségbeesett pillanatokban, miuden követe
lését elfogadtam volna és bizony Isten I két 
nevelt leányát is nőül vettem volna, ha köve
teli, csak véget vethessek borzasztó helyze
temnek I

Életem könnyű bárkáját nem tarthattam 
többé a viszontagságok háborgó tengerén és 
fájdalommal láttam, hogy nemsokára elmerül.

Mit tevő legyek? Vájjon uem menthet
ne é meg a hajótöréstől gazdag leány vagy 
özvegy? Hisz Dem lehetlen, hogy szép, kövér 
libácska hálómba akadjon, — sót kácsácská- 
val is megelégednem 1 Oh! mennyire szeretném, 
miként dédelgetném I

A ki mer, az nyer! mondja a példabe
széd, — én is megkísérlem. Hisz a lapokban 
naponkint olvashatók a házassági ajánlatok, 
melyekben tartózkodó iljak, sót tisztességes 
özvegy emberek is ismeretség hiányábau, e 
most már koránt se szokatlan utón keresnek 
élettársat. Igaz ugyan, hogy csakis rendes 
viszonyok közt élő emberek lépnek ez ösvény- 
kiröl azt állitá, hogy nemének disze. Fótö
rekvése tehát az volt, hogy jövöjéról gon
doskodjék, e mellett azonban az én jövöm 
is szivén feküdt, az volt szándéka, hogy 
egyesítsen fogadott leányával , ha ugyan 
érdemesnek mutatkozom reá. Levelét azzal 
végezte, hogy fogadott leányát örököséül 
teendi és sürgetett., hogy látogassam meg 
és versenyezzek jövendőbelim kegyéért. Nem 
kételkedik, monda, hogy szeretetreméltóságom 
czélhoz juttat.

Ez a föltevés végképen kihozott kerék-

Szabályrendelet
a fővárosi kiállítási lakásiroda 

felül.Kására vonatkozólag.
A főváros tanácsa részéről ezennel 

közhírré tétetik, hogy az 1885-ik évi or
szágos általános kiálliiás alkalmából, az 
elszállásolási ügy hivatalos kezelésére, egy 
központi lakásiroda és fiók-lakásirodák álli
tatnak fel.

Ezen irodák czélja: a kiállítás alatt 
az idegenek tömeges látogatása folytán fel- 
mi-rü'hetö lukhiány és lakdrágulás lehető 
mcggátlúsa ; továbbá a kiállítást látogatók
nak rendezett és biztosított elszállásolása ; 
végre, a lakást kereső idegenek és a bérbe- 
adandó helyiségekkel biró lakosok közti 
összeköttetés közvetítése.

A központi lakásiroda a régi városház 
szomszédságában, a kegyesrendiek W jJ®  
mellett levő kötó-utczai iskola-épület íöld- 
Bziuti helyiségében, az egyik fiók-iroda a 
központi pályaudvar érkező oldalán, a má
sik az osztrák magyar állam vasút, a harmadik 
n déli vasút pályaudvarának érkező oldalán, 
végre a negyedik fiók-iroda a Dunngőzhajo- 
zási társaság azon épületében helyeztetik el, 
ahol a bécsi személyszállító hajók szoktak 
kikötni. , . , ,,

A központi irodánál a bérbeadásra 
való előjegyzések 1885-ik év febr. l  töl fo
gadtatnak el, mely időtől kezdve, az alabbi 
módozatok mellett lehet a bérbeadásra való 
előjegyzést, illetve bérbevételt eszközölni, 
úgymint:

1-ször. A lakbejclentesek kizárólag 
csak a központi irodában, az itt díjtalanul 
kiszolgáltatandó minta szerint szerkesztett 
bejelentési lapou eszközlemlók. E bejelentési 
lap a lakást kiadó által sajátkezűiéi; töltendő 
ki és írandó alá. Ila a bejelentési lapot 
nem a lakást kiadó tölti ki, az níé.g két 
tanúval is aláírandó.

2- szor. A lakásirodánál bérbeadásra 
elöjegyeztetnek : a) a szállodákban levő 
lakások, a mennyiben azokat a szálloda tu 
lajdonosok előjegyeztetni kívánják, b) magán
lakások, c) a 1 óváros által e czélra átengeden
dő helyiségek, d) az állam vagy magánt,ársu- 
latok és intézetek által kiadandó helyiségek, 
e) a főváros környékén levő községekben, eset
leg a vasút- és gőzhajó-állomásokhoz közel 
fekvő helyiségekben levő lakások.

3- szor. Minden oly bejelentést, mely a
közbiztonságot veszélyeztető, vagy pedig 
cgyébbkéut meg nem bizható egyénektől szár
mazik, a , lakásiroda főnöke visszautasítani 
tartozik. Általában pedig bejegyzésre csak oly 
lakások fogadtatnak el, melyek egészségesek, 
tiszták és az értük követelt bér nem tulcsi- 
gázott. , , , , , 4

4 szer. A bejelentés alkalmával a lakust 
kiadó által beigtatási dij fejében az egy napra 
eső bérnek 40%,-a fizetendő, melyről szabály
szerű elismervény állittutik ki.

5-ször. A lakásbérbevétel személyes je
lentkezés, vagy levél utján történik. Jelentke
zés utján mindegyik irodánál, levélben pedig 
csak a központi irodánál lehet felvenni & la*

Jelentkezés alkalmával az illetőnek a 
kívánt lakásra utalvány szolgáltatik ki, mely
nek kiadásáért 20 krnyi dij fizetendő. ^

Anuak, ki levél utján kivan lakást fel
venni, az iránt a központi lakásirodához kell 
fordulnia. A levélben pontosan kitüntetendő 
a lakást kereső neve, foglalkozása, tartózko
dási helye és az utolsó posta, továbbbá a fel
venni szándékolt lakás akként írandó körül, 
hogy alapján az umlvány kiadható legyen. Az 
ily megrendelések után készpénzben, vagy 
készpénz gyanánt elfogadható bólyegjegyek- 
ben 30 krnyi dij fizetendő, melyből 20 kr az 
utalvány kiadására, 10 kr pedig levéldijra 
esik.

ü-szor. Minden levélbeli megkeresésre a 
központi iroda 24 óra alatt a kért utalványt 
megküldeni köteles. Ila azonban a bejelentett 
lakások közt a kívánt minőségű már nem 
volna, vagy pedig a felvenni szándékolt lakás 
oly általánosságban íratnék körül, hogy an
nak alapján az utalványt kiállítani nem lehe- 
n e : a 20 kinyi utalványdij visszaküldése 
mellett arról a lakást kereső azonnal értesit-

tetik ; ellenben a 10 krnyi lcvéldij visszakül- 
detik. ,

7- Bzer. Levélbeli megrendeléseknél a 
lakfelvétel azon naptól számittatik, u mely
től megrendelte tett. És akár foglalja el a 
megrendelő a lakást akár nem : u megállapí
tott bért a megrendelési időre lfudapesu u 
megfizetni tartozik.

E végből minden megrendelő levélhez u 
lakást kereső egy általa személyesen irt kö
telező nyilatkozatot tartozik mellékelni, mely
ben az illető magát a fentiekre világosan 
kötelezi Ha a lakásfel vevő a kötelező nyilat
kozatot nem személyesen írja, az még két 
tanúval is aláírandó.

8- azor. Az iroda gondoskodni fog arról, 
hogy bérbeadó lakásjegy kiadásáról mielőbb 
tudomást nyerjen. L)o ba az iroda által már 
kiadott lakás megüresedik, az csak a tulajdo
nos ujabbi bejelentésére fog ismét bérbeadás
ra élőjegyeztetni. Ez újabb bejelentésért 
csak 20 krnyi díj fizetendő.

9- szer. Személyes jelentkezés alkalmá
val a bérbevevő a részére utalványozott lakást 
12 óra alatt elfogulni köteles. Ha ezt tenni 
elmulasztja, bérbeadó b jelentésére a már ki
adott utalvány semmisnek, az illető lakás pe
dig ki nem adottnak tekintetik.

Ha azonban a bérbevevő azon irodánál, 
hol a lakást felvette, 12 óra lefolyása alatt 
kijeiéüli, hogy a részére utalványozott la
kást elfoglalni nem kívánja: tőle nz utalvány 
visszavétetik és 10 krnyi dij lefizetése után 
neki más utalvány ndatik ki.

10- szer. Alapos kifogás esetén a l.ktuíaj- 
donos a bérbevevőt elfogadni és a lakásban 
megtartani nem köteles.

11- szer. A bejelentett lakás időközben az 
iroda közveiitése nélkül csak úgy adható ki, 
ha ezt az illető 24 órával elő >b a központi 
irodánál bejelenti. Azon laktu'ajdonos, ki a 
most említett bejelentést elmulasztja, a bér
bevevőt kártalanítani, s e melleit az iroda 
pénztárába 5 frlnyi bírságot fizetni köteles

12- szer. Mmden irodánál egy panasz- 
könyv van, melybe a központi irodánál úgy a 
béreadók mint a bérbevevők, a fiókirodáknál 
pedig csak a bérbevevők panaszaikat és 
óhajaikat bevezethetik.

Ezen panaszok és óhajok a fővárosi tör
vényhatóság oroz. kiállítási bizottságának el
nöke által lehetőleg leggyorsabban toguak el
intézni.

Budapest, 1884. évi november hó 29-én 
A fővárosi tanács.

A  közönség köréből * 
Tek. T u r y  M á ty á s , köz- és váltó-ügy
véd ur, mint a Imjsíi ölik. tűzoltó 

egylet elnökéhez.

vágásomból, mert akkor még nem gondoltam 
arra, hogy biztos alapra fektessem jóvömet 
és gyűlöltem az úgynevezett illedelmi házas
ságot, mely megfosztana függetlenségemtől, 
azért tehát röviden ezt válaszoltam nagyné- 
némnek:

„Nem kérek semmiféle déligyümölcsböll" 
Ennek is meg volt a maga oka,
A feledhetleu kirándulás óta, melyet 

ezelőtt üt évvel Rády barátommal — ki 
mellesleg mondva, most már hírneves ügyvéd 
a fővárosban — a Tatra vidékén tettem, el- 
törölhetlen emlék élt szivemben.

Tátra-Füredcn találkoztam vele először. 
Fürdőn gyorsan ismerkedik az ember és 
elbújó.va angyali szépségétől, többe nem 
távoztam old >ia mellől,

A tizenhat éves, bájos kis leáuy, ellen- 
állhatluu varázszsal bilincse.t le; csevegtünk, 
tréfálniuk és kacagtuuk, mint régi ismerősök, 
és utitársai elég Darárságosak voltak, hogy 
ne zavarják rövid álmunkat.

Ekkor érkezett & lesújtó levél atyám
tól . . . követtem a természet és kötelesség 
szózatát, de álmomnak vége szakadt, hisz azt 
se tudtam, ki volt a leányka, ki oly szorosan 
lánczolt magához; barátjai Hedvignek nevez
ték és e név gyakran hangzott szivemben 
és gyönyörű arcza szünet nélkül megmaradt 
lelki szemem előtt.

Ily körülmények közt, nagynéném ki 
vánsága borzadálylyal töltött ell

De csakhamar éleznem kelle elhamar
kodott lépésem következményeit. A legköze
lebbi héten nagynéném elküldte a rendes 
tartás-pénzt, azt a gúnyos megjegyzést csa
tolva hozzá, hogy a mint látja, nincs mái

szükségem támogatására, minek következté
re. Nagyon természetes, hogy a férfiú, ki 
családot akar alapítani, egy kis vagyont is 
igényel és még természetesebb, hogy fiatal, 
csinos férfiú, szintén fiatal s szeretetreméltó 
nőt keres, nem pedig Xuntippét.

Tanult férfiúnak nem nagy fáradságába 
kerül, hogy czéljának megfelelü hirdetést 
fogalmazzon, a fődolog az, hogy uk -nt válo
gassa szavait, hogy félreértés nélkül bizonyos 
tért engedjenek a női képzelő tehetségnek és 
e mellett bilincseljenek.

Nem kételkedtem abban, hogy toliam 
müve aranyszárnyu szép madárkát fog lépre 
csalni és elhatároztam, hogy legott el is 
küldöm a leginkább elterjedt napilapba.

Azt mondják: „Fiatal embernek szeren
cséje vun“ ; elhiszem, csakhogy mióta meg- 
hasonlottam nagynénémmel, csillagom elho
mályosodott. Miközben házassági ajánla
tomat és a Rády barátomhoz irt levelet 
boriték alá tettem, hogy rájuk írjam az 
illető czimeket, megkopogtatták ajtómat és a 
különben oly udvarias szabóm kissé nyomott 
hangulatban lépett be hozzám.

A véletlen látogatás öröme okozhatta, 
hogy a czimeket eltévesztettem és e végzetes 
tévedésnek az volt mulbatlan következménye, 
hogy iniudkettöt visszakaptam . . . Rády 
barátom személyesen hozta vissza a czime 
alatt elküldött hirdetést, miközben elárasztott 
maró gunyjának özönével ; végre azonban e 
bátorító szavakkal végezte :

Kísértsd meg, öregem ; a szerencse 
talán kedvezni fog, ha máskén' nem, tehát pú
pos, aggszüz személyében I

(Folytatta következik.)

Tudvalevő, hogy a bajai önk. tűz
oltó egylet iránt az érdeklődés nemcsak 
hogy nem emelkedik, de sót határozottan 
fogy, úgy, hogy a végfeloszlás feló kö
zeleg.

Természetes, hogy ok okozat uél- 
kül nincsen, igy tehát a pártolás laza 
volta és mondhatni hiányainak is megvau 
a maga oka — és pedig kétféleké
pen Í8.

A  f. hó 11-én ta rto tt tisztujitás 
e bajok elhárításához az első lépest az 
Ön megválasztásával megtette, mert azt 
minden hízelgés nélkül mondhatjuk, hogy 
most ha sérelmeink vaunak, az e tá rg ju  
panasz uem talál siket fülekre és nem 
íog a „ j o g o s  p e t i t i  o“ „ mé g  m e g 
b o t r á n k o z á s t "  kelteni, és „ t á r 
gy  a l h a t l a u “ lenni, mint volt a közel 
múltban is, — hanem Ön igazságszere* 
tetével behatóan fogja megismerni a bajt, 
és azok orvoslása iránt haladéktalanul 
fog intézkedni.

Épen ez indokból fordulunk Önhöz, 
hogy az alábbi sérelmeink orvoslása iiánt 
szíveskednék intézkedni :

1. ) Megértetni, hogy a bajai önk. 
tűzoltó egyesület léte csak E c k e r t  
I s t v á n  főparancsnokságához van kötve; 
s hogy holmiféle kortesember itt csak 
az egyesület halálát okozza, miut okozta 
az eddigi végelgyengülést.

2. ) Azon működő és pártoló tagok 
felvétele végett intézkedni, kik még a 
múlt év derekán jegyeztették fel mago
kat, de bizonytalan körülmények miatt 
eddigeló felvételükről intézkedés téve uem 
lett.

3. ) Az egyleti helyiségben éjjel 
nappal folytatott hazard kártyajátékot 
eltiltani.

4 )  A múlt évi számadásokat elő
terjesztetni és nyilvánosságra hozatni, 
mert ezekbe betekinteni minden tagnak 
joga vau.

6.) Megértetni a vasárnapi köz
gyűlésen, hogy ez nem pártclub, hafuyn 
humánus egyesület. *

•) K rovat alatt a közérdekkel Ősszel 

lett közöltéinek.

- j  Fi ro v a i m a il  a  m iau i uo iia  
közleíréiiyek díjtalanul, a beküldő felelőssége mm-I



M íg számtalan pontban sorolhatnák 
elő kérelmünket, de mert ismerve az Ön 
mindenre kiterjedő figyelmét , ezeke? 
szükségtelennek taitjuk előterjeszteni , 
mert tudjuk, hogy Ön tisztét a nagy 
közönség kívánalma szerint fogja betöl
teni úgy, hogy ezért ezrek hálája lészen 
jutalma.

Haján, 1885. jan. 15.
53-an.

Tek. szerkesztő úr!
A katonavárosba és az e tájékon 

fekvő földek és szőlőkbe vezető régi ú t
nak a vasút által történt elzárása számos 
katonavárosi, de annál több józsefvárosi 
gazdának, kiknek erre birtokaik vannak, 
nem csekély aggályt okoz a hosszú ke
rülő miatt.

Mint halljuk, e végett már egy bi
zottság is já r t a tek. polgármester urnái, 
honnan a bizottság megnyugtató Ígéret
tel távozott.

A közérdek is rnegkiváuja, hogy ha 
már kocsi ut nem is, de legalább gya
log ut legyen nyitva az érdek Itek ré
szére.

Hisszük, hogy erélyes polgármes
terünk az érdekeltek c jogos kívánalmá
nak is mielőbb eleget tesz.

H át mit szólnak ehhez azon kis 
gyermekek, kik oly nagy számban járnak 
a józsefvárosi uj iskolába, az itteni óvo
dába ? — Télen, rósz időben, mint tehe
tik meg a nagy kerülőt ?

Többen.

Különfélék.
— Személyi h ír. Jankovich Aurél 

főispán ur, kinek hazaérkezését már a múlt 
számban jeleztük, nem e hó 11 én hanem ló 
én érkezett meg.

* Dr. Haynald Lajos kalocsai bibornok 
érsek főpásztori körlevelet intézett papságá
hoz, melyben a többek közt az nntisemita 
mozgalmaktól való tartózkodást köti szivükre.

)( Jótékonyczélu hangverseny. A fő- 
gymn. segélyzö-egycsiilet 1885. febr. hó 3-án 
a „ Bárány“ szálloda nagytermében tánczczal 
egybekötött hangversenyt rendez, mely utób
biban F e j e s  Ilka, S p i t z e r Anna és
V í z  s n y o v a x k y  Janka kisasszonyok, 
továbbá a főgymn. é n e k k a r  F ö l k é r  
Gusztáv tanár ur vezetése mellett működnek 
közre. — Az áldásos tevékenységű egyesület 
ezen mulatságára a közfigyelmet felhívni an
nál is inkább kötelességünk, mert értesülésünk 
szerint a múlt botén is 04 Irtot osztott ki 
szegénysorsú jó tanulók közt valláskülönbség 
nélkül. Jobb módban levő polgártársainkat 
pedig kérjük, hogy a nemes czélu egyletet 
pártolni és támogatni siessenek.

— Hirck az érseki megyéből. Nt. 
K a n y ó János Dautováról Csantavérre, nt. 
II o e k é n  s t e i n  Nándor Mélykutró! Dan- 
továra, nt. Gy e n e s  János Topolyáról Mély- 
kútra, nt. R e i c h e I Károly Gajdobráról 
Topolyára, nt. S z u s z i c a  Sándor ideiglenes 
helyetteslelkész Bajmokról Monostorszeghre 
küldettek segédlelkészi minőségben. Nt. K u- 
l u n c s i c h  Pál kápláu Monostorszcghrői 
a szabadkai gymnasiumboz a hittanári teen
dők ideiglenes ellátására áthelyeztetett.

)( A tűzöl tó-egyesület közgyűlése 
Tury Mátyás tiszti ügyész urat választotta 
meg elnökké; a főparancsnok választása

mint nekünk Írják később ejtetik meg, mert 
Pollerman Bertalan ur, ki k/. egylet meg
alakítása óta, áldozatok árán is, töltötte be e 
tisztet, nem hajlandó tovább annak terheit 
viselni. Itt Konstatáljuk, iiogy az egyesület 
ügyei körül Pollerman Bertalan ur elévülhet- 
len érdemeket szerzett. Véleményünk az 
egyesületről az, hogy annak igazgatásában 
történt elválasztás nem fog az egyesület 
javára lenui, helyesebb, ha u vezetés minden 
szála az elnök, vagy ha úgy tetszik, a fő
parancsnok kezeiben összeponlosittatik. Kellő 
szigor, egy rendelkező kéz tarthatja fen az 
egyesületet, mely ha betölti tisztét, s meg
felel a hozzákötött várakozásnak, áldásos 
lesz munkájában.

* Hymen. S z a d a y  K á l m á n  ur 
múlt héten jegyezte el K a z a l  B l a n k a  
kisasszonyt, Révay Alajos távirdu állomás 
főnök ur szeretetre méltó sógornőjét.

Meghívás a „bajai ipartársulat" 
által 188.*. évi január hó 31-én a „Bárány" 
szálloda dísztermében a bajai elszegényedett 
iparosok felsegélyozésérc rendezendő j'ó t é 
k o n y e z é l ú  tánczvigolomra. Beléptijegy 
előre váltva: 60 kr, este a pénztárnál: 80 
kr. — Karzati számozott ülőhely : 60 kr. 
Jegyek előre válthatók : Schnct/er Ferencz, 
Vaui esek és Kozella, Pintér Ferencz társu
lati elnök, és DrcKchcr Gyula urak üzleti 
helyiségeiben. — Karzati jegyek csakis L«-o- 
pold János urnái válthatók és pedig a táncz 
vigalom napján délután 4 óráig -  Felülfize- 
tések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyugtáztatnak. — Kezdete 8 órakor. A 
rendező bizottság.

— a f. évi január havi közigazgatási 
bizottság ülése e hó 19-én tartatik meg.

* Lopás. Garán. e hó 14-én Sevarac 
Mátyásné kárára birkalopás történt, de a 
felelős őrök a tetteseket kipuhatolták, az ello
pott. birkákat, feltalálták, s azokat károsnak 
visszaadták. Tettesek 18—20 éves legények.

* Közgyűlés. A „bajai általános ipar 
társulat" ma, január 18-án, délelőtt 9 órakor 
az egyleti helyiségben (Tóth Kálmán-u'cza, 
Olay-féle ház) tartja rendes évi közgyűlését.

A kereskedelm i m inisztérium  
a bajai vasúti állomásnál marharakodási he
lyet engedélyezett s a szemlélő bizottság tag
jaiul Scultéty János alknpitány és Mülleuder 
Tivadar állatorvos lettek kinevezve.

— A budapesti kir. főügyész, Csicso- 
vácsky Demeter fogházört a zombori kir. 
ügyész felügyelete alatti fogház-őrmesterré 
nevezte ki

(S  SInger Géza sikkasztással vádolt 
ismoretlen tartózkodásu egyént a szabadkai 
kir. törvényszék 6341/1884. b. f. sz. n. nyo
moztatja. Születés helye: Baja, izr. kereskedő- 
segéd, termete magos, szeme és haja barna.

Vettük a „Gondűző“ 1.7. számát, a 
következő változatos tartalommal: „Két fo
goly" ballada Tóth Endrétől; „Az uj föispúu" 
regény Tolnai Lajostól; „Az utolsó mese" 
rajz Vészi Ödöntől; „A végzet" regény Mar- 
gitay Dezsőtől; „Székely támad, székely 
bánja" történeti regény P. Szathmáry Károly 
tó i; „Ki lesz az örökös ?" Ilartmann Plóntől; 
„A rejtélyes ara" humoreszk Karcfalvi-tó'; 
„A régi jó időből" biharmegyei adoma. Eze
ket követi a boríték érdekes tartalma, a  
vállalkozó kiadó e számban is újabb jelét 
adta áldozatkészségének azzal, hogy kizárólag 
előfizetői számára hírneves hazánkfia Mun
kácsy Mihálynak „A bús betyár" czimö olaj 
festményét olajnyomatban sokszorosította. 
A minden vasárnap megjelenő lap előfizetési 
ára: negyedévre 1 frt. 50 kr., egy hónapra 
50 kr. Az előfizetési pénzek Székely Aladár 
kiadó tulajdonoshoz küldendők Budapesteu, 
VII., dobutca 14 Figyelmeztetjük olvasóinkat 
e kitüuö lapra, melyből a kiadó mindenkinek 
szolgál mutatványszámmal, ki e végre hozzá 
fordul.

Újítások az életbiztosítás terén.
Valóságos gyönyörűség volt olvasni azokat a 
hangzatos mondásokat, melyeket egy némely 
lap a biztosítási iigyuek szentelt. A régi 
készlett árból kiszedték megint az ismeretes 
frázisokat az eszme terjedéséről, az ügy fej - 
fedéséről, miket inaskor csak ünnepek alkal
mával hallunk. És miért a nagy és sok szó ? 
kérdi valaki. Bizony nem más ezélból, mint
hogy a czikornyás mondásokba bujtatva köz
re kerüljön valami. A mi legenyhébben szólva 
valótlanság. Nehány úgynevezett újítás az 
életbiztosítás terén lett volna bemutatandó, 
mint a mely újításokat most concipiáltuk 
és hozták vo:na be az illető felmagasztalt 
intézetek. Pedig hát ezek az újítások már 
régen meg vanuak a a közönség ismeri és 
hasznát veszi. A kötvények v i s s z a v á l 
t á s á r a  és t ő k é s í t é s é r e  vonatkozó 
reformok, a biztosított összegnek p á r b aj 
vagy ön g y i l k o s  ág okozta halálesetnél is 
történő kifizetése , végül az úgynevezett 
i u e g t á m a d h a t l a u  kötvények kiállítása, 
melyek alapján a biztositó intézet, halál 
esetén a biztosított tőkét lemondván a nyo
mozásról, kifogás és vonakodás nélkül kifi
zetni tartozik, mihelyt a halotti bizonyítvány, 
a kötvény és az utolsó dijnyugta bemutat 
tatott, mindez „újítások" hazánkban nem 
újak, de sőt régiek és gyakran alkalmazvák. 
A M a g y a r F r a n c z i a biztositó társaság 
díjtáblázataiban legalább a társaság fennál
lása óta ben vaunak e módozatok. E társaság 
pedig nem ma keletkezett,*évek óta működik 
és biztosítási módozatait mindenki ismerheti, 
a ki az ügy iránt érdeklődik akár mint biz 
tositó fél, akár mint közgazdasági és társa
dalmi intézményeink figyelmes szemlélője. 
Ezt kötelességünk volt megjegyezni, azon 
elvnél fogva, mely eddig is vezetett: maxi
ma amica veritás. (Beküldetett.)

— A t. ez. szabómester urak különös 
figyelmébe ajánljuk Gríln Lajos Budapesten, 
Erzsébet-tér 2. sz. a. lévő s legjobb hírnek 
örvendő gyapjúszövet és szabókellékek gyári 
raktárát. Nevezett ezég gyári árakon árusít 
nagyban és kicsiben s különösen feladatává 
tette, nagy választékú mintakártyák kiosztása 
által, a t. ez. szabómester uraknak lehetővé 
tenni, hogy vevőiket jól és a legolcsóbban ki
szolgálhassak, anélkül, hogy tetemes költség
gel járó nagy posztóraktárt lennének kényte 
lenek tartani. A közeledő, tavaszi és nyári 
idényre szóló mintakártyák f. évi február hó 
első felében küldetnek szét, s azoknak meg
küldéséért közvetlenül fentnevezett ezég az 
idő rövidsége miatt minél előbb megkeresen
dő.

A „Képes Családi Lapok“  15.
száma Mehner Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal jelent meg. Egyes szára 
ára 15 kr.

Megyei hírek. A z o  in b o r i  ipariskola 
pénz maradványa 1884. év végén 193 frt. 96 kr. — 
A i z a b a  ( l kai  izr. nőegylet 188f>. január 31-én 
a .Pest városihoz czimzett szálloda nagytermében 
tánczvigalmat rendez. — Szabadkán Gálfy György 
városi gyógyszerész lett. — A szabadkai általános 
ipartársulat 1885. január 18-án ipariskola javára táncz
vigalmat reudez. — Dr Milkó Lipót szabadkai or. 
vos 40 évi s/.olgálat utáu nyugalomba lépett. — 
Szabadkáról SzorcBÍk Pál, 10. huszárezredben kös- 
vitéz megszökött, de Zentán elfogatván, visszatolou- 
czoltatott. — Ú j v i d é k e n  Bende Imre apát-plé
bános ur 100 frtot adott a nála újév napján tisztel
gő küldöttségnek, mely egy r. k. templom építésére 
az első alapot képezze — Újvidéken Szabó Pál 
káplán az ottani kir. kath. főgyrtnmsiuin segélyalap
jának 50 írttal alapitó tagjává lett. — Árverés. 
Újvidéken január 19-ón Schönberger Páni ingatla
naira 2092 frt értékben. — Z e n t á n  Buráuy Mihály 
kereskedősegéd dcczember 29-én a népkerti kioszk
ban agyon lőtte magát. — Zentán Sólymosi Klek, a 
budapesti népszínház első komikusa, vendégszerepei. 
— A p a t i n  bá n  a múlt évben született 680 gyer
mek, meghalt 307 személy.

Heti naptár.
( J A N U Á R  h ó  31 n a p . )

19 Hétfő Kamit
20 Kedd Káli. Seb.
21 Szerda Ágnes
22 Csütörtök i Vincze
2.1 Péntek Sz. Mária élj. 
j24i Szombat Tiniót 
25 Vasárnap Pál ford.
I I

Iloldvdttozdi 
Kiló negyed 

24-én 2. 6. 42 
pk reggel 
tisza, mérsé
kelt idővel

Üzleti tudósítás.
Baján, 1885. januárhó lo.

Búza u j .................................... . 7.10
Zab .................................... 5.85
Á r p a ....................................
R o z s ....................................
Kukoriezn u j ........................ . 4.30
K ö l e s ..................................... . 5 .30
Bab u j .................................... 7.50

Az áruk IOO kilogr. utáD.

V a s ú t i menetrend

B a já ró l -  S z ab ad k á ig .
Bajáról indul . . .  d. e. 10 órakor.
Bikity-Borsód „ . . 10 „ 45 pk
Bács-Alinás „ . . „ 11 „ 30 „
Csikeria „ . . „ 11 „ 58 ,
Szabadkára érkezik . . déli 12 „ 32 „

Budapestre « esti 8 „ lő »
Szegedre ,. d.u. 4 * 35 »
Gombosra ,  esti 7 „ 11 „

Hirdetmény.
Alulírott tisztelettel ajánlja a nagy

érdemű közönségnek itthelyben, k a -  
azárnya-ufeza, 7.  sz. a. Schiuner-
féle házban lévő

k o s á r -  és k o c s i - k a s k ö t ö
üzletét, hol is minden e szakba vágó 
munkák a lehető legjutányosabb árak 
mellett készíttetnek.

Tisztelettel
KRÍM MÁTYÁS.

Felelős szerkesztő:
C S E U B A F E R E ti C.

I I I B D E T T I E I I .
Lovag prandatii Hilleprand Gusztáv ur ő méltóságának SLAYONIÁBAN fekvő uradalmain alább- 

) jegyzett tégláknak 1885. évben leendő készítésére árlejtés hirdettetik.
Valpói uradalom.

I . Az állandó téglatéren Valpó közelében :
300.000 drb faltégla
200.000 „ cserép

30.000 „ kúttégla
10.000 ,, kövezottégla
3,000 „ párkánytégla
I I . A  selcei téglaégető háznál:

80 000 esetleg 160,000 darab faltégla.

Dolni-HIiholjaoi uradalom.
I. Az állandó téglatéren P o r é  é-en.

70,000 drb faltégla
160,000 „ cserép

1,500 „ párkány tégla
II . A b a d j e v o i  téglaégető háznál:

80.000 drb faltégla
I I I . A  m a r t i n é i  téglaégető háznál:

160.000 drb faltégla.
Ajánlatok 150 Irt bánatpénzzel minden egyes uradalomra legkésőbb f. évi február hó 8-ig a jószág

igazgatósághoz Dolni-Miholjacra küldendők.
A feltételek kívánatra az uradalom épitó-hivatalai által inegkiildetnek, ugyezektől felvilágosítások 

is nyerhetők. i
(Utánnyomás nem dijarfatlk ) A .  Z  ó p i t ő - h i  v a t a l .
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Midőn ezelőtt negyed évvel lapunkat megindítot
tuk, programmunkbau hangsúlyoztuk, hogy csak oly 
müveket fogunk közölni, melyek az olvasó szellemét 
emelik és nemesítik, igyekezni fogunk, hogy lapunk 
minden müveit magyar család nélkülözhettél! olvasmá
nyává váljék és azt minden auya bátran adhassa serdülő 
leánya kezébe.

Nem kiméivé semmi költséget, nem rettenvén 
vissza semmiféle áldozattól, minden törekvésünket oda 
irányoztuk, hogy kiadott piogramnii.nkat híven teljesít- 
sük és most egy évnegyed múlva báiian hivatkozhatui  ̂
rövid, de már is nyomothagyó mu tutikra és önérzett^ 
terjeszthetjük elő eddig megjelent fám áink tintáimét .

Regények: „Székely támad, Székely hátija- 
történeti regény P. Szathtnáry Károly tói ; „Izsák** 
társadalmi regény Kazár Emiltől; „Palkó vitéz- hu
moros uépreg. ny Margitay Dezsőtől ; ,.A paraszt gróí 
fla“ Sziklay Jánostól; ,Ri lesz az örökös ?“ Hart- 
mau Plöntöl. —- E beszélések és rajzok : ,,A megfejelt 
család** elbeszélés P. Szathmáry Károlyiéi j „Égy 
magyar ördög*' regényes korrajz és „A club1* cseve
gések a megyei életből Mikszáth Kálmántól ; „Kará
csony eal a tengeren** igaz történet Balázs Sándortól. 
Azonkívül költemények : Komócsy Józseftől, Kiss Jó 

Sándortól, Benedek

Eszerint munkatársaink az irodalomban j ól  ismert 
tisztelt nevek, kiknek legnagyobb részével találkozunk a 
Kisfaludy- és Petöfi-társaság fölolvasó ülésein.

A „Gondüző1' tehát az egyedüli szépirodalmi 
lap hazánkban, mely kivétel nélkül elsőrangú Íróink 
által támogatva, czélul tűzte ki inagáuak, hogy bármily 
áldozatokkal is folytatni fogja az erkölcs és szellem 
nemesítésének magasztos föladatát.

Az összes hozni sajtó nyilatkozata szerint a 
„Gondüző'1 szépirodalmi hetilap elsőrendű ere
deti regény-tartalmat, csinos kiállítását és olcsó 
órát tekintve, páratlanul áll irodalmunkban.

A „G ondűző- -ben a család minden tagja megta
lálja a maga olvasni valóját, mert a lelket és erkölcsöt 
nemesitő érdekes regényeken kivül, helyet találnak az 
ismeretterjesztő közlések, a humor, clmésség és szóra
koztató cikkek. A rózsaszín borítékon „A magyar 
gnzdasszony“ cziniű állandó rovat a család, konyha 
és kert számára hoz nélkUlözhetlen és hasznos tudni
valókat, havonkint egyszer kimerítő divattudositást, 
azonkívül pedig adomákat és talányokat, melyeknek he
lyes megfejtésére minden számban tetemes értékű ju
talmat tűztünk ki.

Habár eddig a kezdés nehézségével kelle is küz- 
deniink, azért lankadatlanul fogunk arra törekedni, hogy 
a legjobb írókat egyesitve magunk körül lapunkat a 
tökély legmagasabb fokára emeljük.

zseftől, Reviczky Gyulától, Lévai 
Aladártól stb. stb.

A „G ondüző11 újévi számában egyezerre három eredeti regényt kezdünk meg: T olnay L ajostól „Az uj főispán- , V értesy  A rnoldtól 
„Csiricsári Bertalan ur ő méltósága- és M argitay  D ezsőtől „A végzet" czimiiekt t. Azonkívül elbeszéléseket, humoreszkeket, költeményeket es nij/okut 
a hgkiválóbb hazai íróktól.

Rendületlenül meg fogunk maradni < ddigi piopr: n n unk mellett és kérjük hazai irodalmunk pártolóit, hogy a „Gondüző- előfizetőinek sorába lépve hazafias 
vállalatunkat előmozdítsm kegyeskedjenek, mert in ni csupán 166 ívnyi eredeti regényt, beszélyt költeményt, e mellé nem csupán 25  Ívn y i szórakoztató olvasmányt 
adunk évenkint csekély 6 írtért előfizetőinknek, hamm megválogatva, a legjobb irók legkiválóbb munkáinak tárházává igyekszünk tenni azt a I5<> ivet, melyek 
bekötve 15 kötetet adnak és mirdenkoria meg fogják tartani becsét, a 25 ivnyl borítékon ptdig a vegyesek egész tarka világát igyekszünk egyesíteni.

A GONDŰZŐ megjelen minden vasárnap süitien nyomatott három ivén, tél Ívnyi színes borítékkal.
E L Ő F I Z E T É S I  Á E A :

Egy évre 6 forint, félévre 3  forint, Negyedévre 1 forint 6 0  krajozár.

R E N D K ÍV Ü L I-  JU T A L O M :
Hogy t. előfizetőinknek minden irányban kedveskedhessünk, elhatároztuk, hogy nem kiméivé semmi költséget, e téren is a lehető legnagyobb áldozatot hozzuk 

s oly szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hirneves hazánkfia Munkácsy Mihálynak
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czimű kitűnő eredeti olajfestményét kizárólag előfizetőink számára sokszorosíthassuk.
E kép aranyozott b u r o k  kerettel együtt 110 cm. széles, 84. cm. magas, és a/.t előfizetőink csekély 6  forint árún megrendülhetik. Budapesten kivül lakó 

előfizetőknek ezen kívül 1 f r t  csomagolási dijat kell fizetniük.
E képet mindegyik előfizető m é g  a n e g y e d é v e s  i s  — azonnal megkaphatja, mihelyt az illető előfizetési összeget beküldi. 
Mutatvány-számokat ingyen és bérmentve küldünk mindenkinek, kik eziránt alulirt kiadóhoz fordulnak.
G yűjtőknek 10 előfizető után 1 tiszteletp éld án yt adónk.
Az előfizetési összegek legczélszerübben posta utalványon küldendők a „Gondüző- kiadó-hivatalába:

S Z É K E L Y  A L A P  A ll,
a „Gondüző- kiadó-tulajdonosa. Budapesten, VII. Dobutcza 14.

______ .
* ~ - r *

„ f lu z n s  to ly ó  é v i F eb ru á r  20-én "

^ C S E M - S O R S JÁTElC
* 1. főnyere m é ny fo r in t

2. főnyeremény 20.000 3. főnyeremény 10.000 forint o. ért.
A *ors,oay«k kaphatók:

lovhbbl nyererrények

KOOO frt 
■>000 frt

f u t m i m i i  ounoüLiiiir
Ilaivanl-tilcta BUDAPEST N razéll Caslno 

üívszinDn ■■ id:i:ivi yil; ,knál, loitoKviiiiodék és szivartözsdéknél.
2 0 0 0  f r t  
Í O O O  f r t

sorsjegy

KI
forint

O. Ó.
A "'itajrfyak »ala- 
tninl a loraoliai 

jrpyiak port/mmn 
t»« iTi«|kOldéuu'inl- 
jábot 15 krajrsir 
melléklendő a mag-

j^^Minden nyeremény készpénzben kifizettetik^1̂

ff
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