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Mához egykéire válaszúinak meg 

a bizottsági tagok, s mint előre jeleztük, 
a választás erős mozgalmakat, meglehe
tős magas hullámokat fog idózui.

Természetesnek tartjuk ezt, só t  bi
zonyos korlátokig ha kiterjed a mozga
lom, azon csak örülni lehet., hisz ezen 
mozgalom jelzi azon szeretetet, jelzi azon 
meleg érdeklődést, melylyel a közönség 
minden tagja kell hogy viseltessék váro
sunk jóléte iránt.

K ét körülményt azonban már most 
nem lehet szó nélkül hagyni, s ezen két 
körülmény az eddigi mozgalomnak árnya, 
bizonyos mértékig szégyene.

Egyik az, hogy bizonyos körökben 
politikai okokkal kor-eskeduek, a másik 
az, hogy ugyanazon körben kimondatott, 
nem kell tisztviselőt választani.

Már a múltkor kimondottuk, hogy a 
politikának ezeu kizárólag községi érdekű 
választáshoz nincs köze, most is hangoz
tatjuk ezt, óva figyelmeztetünk minden 
választó polgárt, tegyen le a politikai 
mellék tekintetről, csupán egyetlen egyet, 
városunk javát tekintsék, **ze» városét, 
melynek n ittt kiválókig szüksége van oly 
tagokból áno bizottságra, mely egy vég- 
czél feé  törekszik, s e c/.él a város 
szellemi és anyagi felvirágoztatása.

Ha már iyen czélzatu mozgalmat 
határozottan c ítélünk, kell hogy iltakozó 
szót emeljünk azon irány képviselői ellen, 
kik azt hangoztatok, hogy tisztviselőt 
épen ne válasszunk.

A szegénység legcclatansabb bizo
nyítéka ez.

A tisztviselő, ki tehetségét, egész
ségét a közönség szolgálatának szentelte 
fel, váljon oly egyéu-e, ki nem méltó 
arra, hogy Baja város bizottságában he
lyet foglaljon?

Váljon azon egyének, kik ily elve
ket vallanak, meggondolték-e, hogy hány

esetben, az élet viszontagságai közepette, 
épen a tisztviselő az, ki bajában segit, 
ki kész a nap bármely szakában a hoz 
^fordulónak, tehetségéhez mérten, segé
lyére lenni.

S váljon azon iparos, kereskedő, 
mely oly elveket akar követni, mivel 
méltóbb arra, hogy a város közgyűlésé
ben tagsági jogot nyerjen, szemben azon 
tisztviselővel, mely képzettség tekinteté
ben sokkal felette áll, s kihez, az ily 
elvű városi kaudidatas-honatya minden
kor tanácsért szokott fordulni ?

Mire vezet az ily mozgalom, mit 
idézne elő az ily fajta izgatás.

Megingatja a törvény által alkotott 
testület tagjai iránt tartozó köteles tisz
teletet, lábbal tiporná a különben sem 
háládatos pálya utolsó tekintélyét.

Az a tisztviselő, ki társadalmi ál
lásánál fogva vezető szerepre van hi 
vatva. igen is jogosan aspirálhat a bi
zottsági tagságra, az a tisztviselő, melyben 
a független gondolkozást, a szabad aka
ratból kiinduló elhatározást, cselekvést 
kétségbe merik vouni, legalább is oly 
joggal aspirálhat, ezen tagsági helyekre, 
mint azon ember, azon polgár, ki vá
lással, kaiapácscsai, liierrel kezében dol
gozik saját és családja fentartásáért, 
mert ha ezen phyzikai munka becsületes 
kenyérkereset, s ily foglalkozású polgá
rok javára vannak a városnak úgy a tiszt
viselő. ki testi munkásság mellett szel
lemi erejét is a városi jólét kivivására 
fordítja, nem csak javára, hanem díszére 
is válik a városnak,

Tiltakozunk tehát az ily tendeu- 
tiáju mozgalom ellen, s különösen azon 
kifejezések ellen, melyek a democratia 
alapigazsága, a polgári egyenlőség ellen 
használtatnak akkor, midőn az iparos 
magának akarja vindicalni a legdíszesebb 
czimet, azt hogy ő a polgár, a társada
lom többi tagjai rovására.

A  szabad magyar hazában szabad 
polgárok vagyunk mindannyian, s az ki 
nem iparos, nem kereskedő, épen olyan 
polgár, mint a ki munkás kezével, ve
rejtékkel keresi meg becsületes utón 
kenyerét.

Baja város polgárai ! a jók javát, 
foglalkozásra való tekintet nélkül válasz- 
szűk a bizottságba.
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R o ssz  szo ká so k .
Igen sok embernek az a rossz szo

kása van, hogy felebarátjaikat mindig 
fitymálják. Ismerik mindenki hibáját , 
jobban, mint a magukét. „Oly dolgokat 
beszélhetek önnek erről és erről, hogy 
bámulni fog.*

Ez képezi a szokásos szólásmódot, 
melyekkel a távollevőket szapulják és 
megfosztják minden tulajdonságától, mely 
jobb fényben tüntetné elő Előnyeitől 
megfosztják, gyöngéit, p.dig szembeszö- 
kőletí emelik ki. Nem bízom az olyak 
bán, kik legott e szavakkal kezdik : 
„Hallotta már azt a gyönyörű történe
tet ?* . . . .  „Azt mondják B.-uéről, 
hogy . . . “ „Különös újságot mondok, 
de ne hogy tovább adja, mert még ti
tokban kell maradnia.* A zért nem bí
zom ezekben, mert rendesen a családok 
legtitkosabb magándolgait ütik dobra, 
mert a magánéletet szöszölik untalan. 
Nem vagyunk biztoask abban, vájjon nem 
bivnak-e később tanuul vagy pedig nem 
állítják e, hogy tőlünk hallo tták , ha 
gonosz nyelvük esetleg rágalmazási pörbe 
keveri őket. H a  ujságolásuk szóárjába a 
helyeslés vagy bámulat egyetlen szavát 
vetjük is oda, legott fölfogják és tovább 
viszik, mondván: „Ez meg ez ugyanazt 
mondta*; ily módon pletyka-társat fog
nak, a kire hivatkozhatnak és ily módon 
gyakran bajba keveredünk, a nélkül,

hogy sejtenénk, hóimét származott. Van
nak emberek, kik megfogják kezünket 
vagy kabátunk gombját, megáiiittanak 
és mintlétünkről tudakozódnak. Ezt kö
vetik a politikai vélemények, oly néze
tek kerülnek szőnyegre, mikről tudui sem 
akarunk, de végig kell hallgatnunk, mert 
hát az udvariasság szabálya követeli.

Ne adjatok fölvilágositást az ily 
járdataposóknak, ezek csupa hirhajhá- 
szók, kik közlésre méltó hirek után 
járnak, a magánlag koczkáztatott meg
jegyzéseket készpénz gyanánt veszik, 
továbbadják és ha egyszer fülöncsipik, 
mossák kezüket és az illem szabályain 
túlhajtott szószátyárkodásukat a vigyá
zatlanul elejtett megjegyzések fonására 
vezetik vissza, ő k  maguk mindig kijut
nak a hínárból, ellenben mi, kik bizal
mas pillanatban olyasmit mondtunk ne
kik, mit nem szokás ismételni, bizalmun
kért a legnagyobb kellemetlenséget 
aratjuk. -  E  mellett az ily emberek
nél az a legrosszabb, hogy nem egy
könnyen menekülhetünk tolakodásuk elől 
olyanok, mint a kullancs, mindenütt és 
minden alkalommal belénk kapaszkod
nak Akarva, nem akarva, helyt kell 
állatiunk. Elkerülésükre csupán egy mód 
van: módnélküli durvaság.

Azok, kik a hallás és pletykálás 
mesterségét űzik, többnyire oly művelet
lenek, hogy az értelmes embereknek a 
legszükségesebb tulajdonát se bírják. Ama 
szerencsefiak köze tartoznak, kik semmi
ből lettek valamivé és épp azért azt 
képzelik, hogy magasabb polezon álla
nak előbbi felebarátjaiknál és jogokban 
van, hogy mások hibáit és erényeit szö
szöljék. Ezek üldözik leginkább azokat, 
kik nem tisztelik őket. Különösen pedig 
a nőknél van meg ez a rögeszme, hogy 
mindenki ügyeibe ártsák magukat, a 
legesekéi} ebb dologgal is törődnek, legyen 
az bár valamely vetélytársad selyem

Őszi kép.
Gélyam&dár szállt a torony-gombjára,

Kl-i/.éttckint a letarolt határra.
Husultábau néha-néha kelepet;
Tudatja, hogy hoaizu — aessie útra kai.

Süvöltő szél kavarja az utcaaport,
Szalmát, pelyhet, ezemétrongyot összehord, 
Megrázza az ócska torouy-ablakot,
Lc-leizakit belőle egy darabot.

Megvigálja a fák lombját ugynucsak,
Hogy arról a levelek lebullaoak, —
Kleket meg egyre-máura felkapja 
S csapja, viszi aa iramló patakba.

Kirolian a dcrciedett mezőre,
llúj a rzigány sátor alá előle —
8 úgy bünteti meg őkéimét, a bátort; 
Fenekeitől fordítja fel a sátort.

Szánt a béres keservesen, szél ellen,
Libeg-lobog gyolcegatyája szélesen.
Viszi a szél az ostoroe kalapját,
Fut utánua 8 elkerekit egy adtát.

A tanyának tárva-nyitva ajtaja . . .
I’ista bácsi! tegya be . . . mert majd ha a 
Szél teszi b e.. lem  megmondtam, lássa kend?— 
Hecsapta, hogy bele a ház csakúgy reng.

Gémei kút a tanya előtt, ostora 
Lóbálódzik hol emide, hol oda.
Közbe-közbe nyavalyásán csikorog; —
Hizony egyszer ketté törik a korog.

Fésüli a szél a kazlok tetejét,
Alinak rajtok szalmaszélak szói teásét.
Kereplő zúg egyiknek a begyében;
A kis Jancsi ast hallgatni megy épen

Országúton ballag, megy egy drótos tol, 
JU'zugjebcu tartogatja a botot;

Mert utánna három kuvasz iramlik,
Ugatások lmt határba kfhullik.

Szent-György felől harangszót ver át a szél, 
l ’ista bácsi, ahogy hallja; esőt vél, —
He is fordul a tanyába egy nyomba’,
Hogy megnézze azt n kclendárjomba’, —

Csemcr molnár vászuazza n vitorlát,
Szilaj a szél; attól fél, hogy veszélyt lát. 
Most meg figyel . .  . Órát üt a faluban . . . 
Zsebórát néz . . . Nála is óp annyi van 1

Végre a szél lecsendcsül. — Melegen
Süt ki a nap, rózsát lest a fel légén . .
— Fenn az égen rózsafelhők, napmosoly . . 
Lenn a földön a természet haldokol . ■ .

Ahogy nézek a vidéken szerteszét,
Hallgatva a bús elmúlás halk neszét,
Úgy elfogja lelkcmet a gondolat,
Hogy az idő felettünk is elhaladt — 

Já8z-Ladány. —
Száva János.

A  H ö lg y fu tá r .  
Emlékezés » forradalom utáni 

irodalomra.
B A L Á Z S  S Á N D O R T Ó L .  

Igénytelen, kis alakú féliven megjele
nő szépirodalmi és társadalmi tartalmú na
pilap volt, molyét K o z m a Vazul nyomdász, 
mint kiadó, N a g y  Ignácz, mint szerkesztő 
az 1850-ik év, már nem emlékszem egész 
biztonsággal melyik havában indítottak meg.

Rendkívül színtelen, ártatlan lap volt 
különösen eleinte - de nem ifi igen lehetett 
más. Nemcsak azért, mert a rendőri coll
atira rendkívüli szigorral já rt el minden 
magyar lap cs könyv irányában, hanem 
azért is, mert nem léteztek magyar Írók. 
fii bujdosott, ki börtönben sinlödött, ki

katonának volt besorozva. A legtöbbnek 
pedig még nevét megemlíteni sem volt sza
bad, de nem is lett volna tanácsos, mert 
a rendőrség rögtön kérdőre fogta volna a 
szerkesztőt, hogy tudassa vele az illető rej
tekhelyét. Mert a régibb magyar Írók közül 
egyetlen sem létezett, ki inkább kevésbbé, 
egy vagy más tekintetben ne kompromittál
ta volna magát a forradalomban. S ezért 
mindnyájan üldözés tárgyai voltak.

Jókai bujdosott, Jósika mint szám
űzött külföldön élt, Kuthy Lajos, a szeren
csétlen Kutby Lajos pedig kétségbeesve 
nemzete és hazája jövendője fölött, de kü
lönben sem lévén képes nélkülözéseket tűrni, 
hivatalt vállalt s ezzel nevét népszerűtlenné 
és gyülőltté tette a nemzet előtt, ki soha
sem tudta megbocsátani neki, hogy miDt a 
nagy vértanúnak, gróf Batthányi Lajosnak 
volt titkára egyike volt a legelső magyar 
embereknek, kik nz önkén} es uralom szolgá
latába léptek. Fraukenburg Bécsben bivata- 
loakodott és akkor éppen semmit sem irt 
vagy legalább nem bocsátott közre. Lauka 
Gusztáv voli az egyetlen a régibb irók kö
zül, kinek nevével egy egy vig beszély vagy 
humorieztikus vidéki levél alatt gyakrabban 
lehetett a Uölgyfutárbau találkozni.

Maga a szerkesztő Nagy Ignácz egy 
már testben lélekben megtört öreg ember 
volt, ki egy pár élezen, adomán és biren kí
vül édes-keveBct irt lapjába. Vajda János és 
Lévay József is, valamint Lisznyay Kálmán 
éi Székely József is csak később mertek a 
nyilvánosság teréu mutatkozni.

A Hölgyfutárba tehát az egy Lauka 
Gusztávon kívül többnyire CBak ismeretlen 
nevű, kezdő fiatal emberek írtak , vagy 
szórványosan álnév alatt egy-egy régibb

iró. A fiatal kezdő irók közül, midén én 
Pestre kerültem, legismertebb volt Roboz, 
ki itt szerzett magának nevet, töméntelen 
sokat irt s a közönség tetszését megnyerte, 
valamint Beöthy Kászló, ki humorisztikos 
novelláival és más élezés dolgozataival csak
hamar a közönség kedvenezévé vált. Kriti
kákkal és 'aesthetikai dolgozatokkal Atidy 
Vilmos látta el a lapot, ki később azonban 
egészen elhallgatott és ügyvédeskedésre adta 
magát.

Azután lassanként következett az úgy
nevezett uj generáczió ; Tóth Endre, Tóth 
Kálmán, Zalár, P. Szathmáry Károly, Abo- 
nyi Lajos, később Vadnay Károly, én éa még 
uéhányau, kik azonban korán kiálltaka küzdők 
sorából.

De a Hölgyfutár daczára annak, hogy 
csak ujonczokból álló gárda fölött rendelke
zett, a kik akkor első szárnypróbálgatásaikat 
tették, mégis hivatást töltött be és szolgála
tot tett úgy a közönségnek mint az iroda
lomnak és egyáltalában a magyar társada
lomnak.

Szórakozást és vigasztalást nyújtott a 
levert és kétségbe esett nemzetnek, a fővá
rosban egy kis szigetet, a magyar társada
lom és művészet központját képezte s minde
nek fölött az által, hogy az újabb iról 
generácziot úgy szólva megteremtette és föl
nevelte. Ez a jó Nagy Ignácz, irodalmi pá
lyájának egyik legnagyobb és örök érdeme 
marad-

Nem akarok most Nagy Ignácz iról 
jellemzésébe bocsátkozni. A „Tisztujitás* stb. 
szerzőit eléggé ismeri a magyar közönség# 
itt csak aa iró magánegyéniségéröl akarok 
beszélni, kit a véletlen szerencséjéből köze
lebbről volt alkalmam megismerhetni.



aszálya, jaj annak az ifjúnak, ki nara 
eléggé mélyen bókol valamely cevere- 
hölgynok éa el lehet reá készülve, hogy 
a legközelebbi táüczvigaloumál kosarat 
kap. Á kőzuapiasjttg emlőjén neveit 
és az elemi oktatás járszalagán ín’QÓtt 
szűkkeblűéit mindent képesek fcleuui, 
kötelességet, felebaráti a-eretetet és bálát, 
annak azonban 'd ia  • bcuT anak rneg, 
ki uera rószcsiti a kellő adag figyelemben.

Mi dagö'ztja a névéről: taraját y A 
kora udvarlás, ez teszi okét hiúvá, azt 
képzelik, hogy e szerolinüké: t \ ••rsengo 
ifjú szivének nyugalma szemüknek egyet
len pillantásától függ, a miért aziáu 
kísértésbe jöuuek, hogy büszkélkedjenek 
a nekik hozott hódolatokkal és játékot 
űzzenek imádóik jobb érzőimével. -  Az 
együgyű leányka, kit a természet kellemes 
arczczal áldott meg, egyszerre fontos 
egyéniségnek képzeli magát; kezd ka 
ezérkodni, kegyét az irányában pazarolt 
hízelgés foka szerint osztogatja és vele 
született szűzies tartózkodása oly biztos 
társalgási gyakorlatot nyer, hogy fesztc 
lenül bir mozogni egy tuczat férfi közt. 
Mi emberekül a legcsekélyebb indító ok 
miatt is bukhatunk, h l  meghallgatjuk 
gyöngéinket, hódolunk szenvedélyeinknek 
vagy pedig szabad folyást engedünk b'u- 
ságunknak, mig ellenben a kellő adag 
önismeret, a műveltség bizonyos foka és 
az illő korlátok közt maradt tartózkodás 
megóv minden bajtól. Karczfalvi.
B á r ó  R u d i i t  J ó z s e f  m á so d ik  

végren d ele te .
Ép ész és elmével átgondolva, határo

zottan kijelentem, hogy azon végrendeletem, 
mely Alföldy Gedeon kir. közjegyző urnái 
van megérzés végett általam letéve, ugyszinte 
azon végrendeletem, mely Gromon Dezső jó 
barátomnál van s ugyanoly szövegű, mint 
amelyik Alföldy Gedeon kir. közjegyző urnái 
van, érvénytelen b ennek folytán összes ingö 
és ingatlan vagyonomról, újra határozottan 
kijelentem, hogy ép ésszel és elmével követ
kezőleg intézkedem:

1. összes ingatlan vagyonom hét egyenlő 
értékű részre osztassák fel s ennek két heted
részét törvényes nőmnek tulajdoni jogul ha
gyományozom, egy hetedrésznek felét Rudits 
Károly nagybátyámnak, másik felét Rudits 
Mihály unokaöcsémnek, egy hetedrészét Voj- 
nits Etelka nagynénimnek, egy hetedrészét 
elhunyt Kovácsiéi Antal fiú- éB leánygyerme
keinek egyenlő részben, végre egy hetedrészé
nek felél Claudius Ilkának, a második heted
résznek egy harmadét Weise Izabellának, a 
második harmadot Alföldy István tiszttartóm
nak, a harmadik harmadát Balosiy Lenkének 
tulajdonjogul hagyományozom.

2. Összes ingó vagyonom eladandó és 
az abból bejött pénzösszeget Almás és Kun-

En voltam ugyanis a Hölgyfutár első 
segédszerkesztője, midőn már Nagy Ignácz 
annyira elgyöngült, hogy az újdonságok és 
szini kritikák megírása is terhére vált.

Azaz, hogy nem is annyira segédszer
kesztő mint ujdonságiró voltam, mert a be
küldött müveit átolvasását és kicsiszolását, 
valamint a lap revízióját ezután is Nagy 
Ignácz végezte. Én pedig csak híreket és 
újdonságokat szedtem össze hallomásból és 
a kávéházakban levő lapokból. Mert akkor 
szerkesztőségekről nem volt szó.

Nagy Ignáczot, valahányszor csak meg
jelentem nála, mindig aa Íróasztala előtti 
karosszékben ülve találtam olvasgatva a kéz
iratokat, vagy hátradőlve elmélázva. Előtte 
táleza borral, melyből idóközönkint ivogatott 
egy-egy félpohárral.

Arcza komoly, sőt komor volt s sze
meiből életunalom éa fájdalom volt kiolvas
ható. Lábai oly gyöngék voltak, hogy már 
nem is járt ki lakásából. Neje többnyire ott 
kötögetett oldala mellett, de ha idegen jött 
látogatóba, rögtön odahagyta a szobát. A 
rossz nyelvek azt beszélték, hogy az öreg 
ur féltékeny, ami különben nem is lett volna 
csoda. Arcza vörös bibire okkal volt tele 
s általában egyike volt ». iígrutabb a rco k 
nak, csak nagy nehezen lehetett rajta fölfi. 
dezni a szellem bizonyos kinyomatát, a mi 
rút vonásait némileg enyhített!

Fiatal korában élénk és szellemes tar 
salgó volt, lelke a muia. Ságoknak, de ekkor 
már Tilággy ül ülővé vált, hallgatsz, a ki tyve' 
len szóval sem mondott többet, mint épen 
mondania kellett

„El tetsze t hozni » k n r  -ot, köszö
nöm, ulúsuiolgáj. — Ez volt i u ' es túr 
Mlgásuak,

baja köz Hegeknek, mint testületnek közezé- 
lókra forditaodókat hagyományozom.

3. összes ingatlan vagyouomnak jöve
delmét nőmnek hagyományozom, mindaddig, 
inig özvegy r nevemet viselendő

4 Összes üst ékszereim és arany ék
szereimet Groinor. Dezső, Sándor Béla és if;. 
Srögyény: 1 :ló és Latinovits Gábor jó 
baratninir.ak hagyományozom.

[. Ha netalán örököseim közül egyik 
vagy ' iáik a. •••* i iudannyian nem akarnák 
a »í • letvo : V;ik általam hagyott hagyó- 
mii \ ' Vlíogadui - i.zon esetben aként intéz
kedem, h- gj a* cinem fogadott hagyományom 
H r ‘.-hi. i: .yhoicg;-*- 500 legkevesebb állami 

között egyenlő részben ŐSZ*
tassék 'el.

" Kei’ Budapest, 1863. évben, npnl 17-éu.
F 11. Bdró Rudits József s. k.

Mi alulírott együttesen jelenlevő tanuk 
mindhárman kijelentjük, hogy előttijük báró 
Rudits József ur kit mi személyesen ismerünk, 
a jeleu okmámanyt sajátkezűig irt éi aláirt 
végrendeletének kijelentette, mit mi azzal 
írunk alá, hogy báró Rudits J ózbcí u rat tel
jesen épeimével bírónak találtuk, mit szükség 
esetére bármikor esküvel is megerősíteni 
mindhármán készek vagyunk.

Kelt Budapesten, 1663 ik évi ópril 17-én.
P. II. V o jn its  B a r n a b á s  S k.
P. II. Milassin Mihály s. k.
P II Garas Aliért i). k 

felkért tanuk.
Ezen végrendelet a mai napon a buda

pesti kir. törvényszéknél szabály Bzerint ki- 
hirdettetett.

Budapesten, 1885. október 19-én.
Reviczky Ambrus s. k. 

türvsíébi bíró.
Kridl Adolf a. k. 

tömzéki jagyrö.

H ir d e tm é n y .
Baja város kapitányi hivatala által 

közhírré tétetik, miszerint azou helybeli 
iparos és kereskedők névjegyzéke, kik az 
iparhntésógi megbízottak választásánál 
cselekvő és szenvedő választóképességgel 
bírnak, összeállíttatott, és 1885. évi no
vember hó 3-tól bezárólag 10-ig a kapi
tányi hivatalban közszemlére kitétetvén, 
a hivatalos órák alatt bárki által bete- 
kinthetők.

Felhivatnak mindazok, kik netán 
abból kimaradtak és felvétetni kívánnak, 
továbbá kik netán felvétettek a nélkül 
hogy önálló iparos- vagy kereskedők s 
igy kihagyandók lennének, végre mindazok, 
kik 20 írtnál kevesebb III. osztályú ke
reseti adóval vannak felvéve, azonban 
tényleg többet fizetnek, miszerint fenti 
határidőn belül a névjegyzékbe pótlólagos 
felvétel, abból leendő kihagyás, esetleg 
az adóösszeg helyesbítése iránti felszó
lamlásokat fenti határidőn belül ezen 
kapitányságnál írásban annál bizonyosab-

Egy napon nem volt otthon a felesége, 
leültetett, sőt borral is megkínált. Mintegy 
negyedóráig voltam nála, a nélkül, hogy 
egyetlen szót is szólt volna. Én sem azóltam, 
szerénységből azt vártam, hogy ő kezdjen 
valamit, de bizony nem kezdett. Utoljára 
megsokaltam a dolgot. Fölkeltem s azt mond
ván, hogy elég lesz már a csevegésből, meg
hajtottam magamat. Erre is csak annyit felelt, 
hogy alásszolgája. Még el sem mosolyódott. 
Kedélye is nyomóit éa beteg volt s hogy 
még egészen el nem fonnyadt, egyetlen egy
szer adta jelét.

Egy tavaszi délután vékony kabátban 
mentem hozzá, pedig odakünn havasi eső 
esett és metsző szél fújt. De a reggel még 
Bzép volt s oly meleg, hogy ettől elámitra 
ifjú könnyelműségből eladtam felöltőmet. l>e 
a nemezis hamar utolért. Dideregve léptem 
szobájába, ó  észrevett és azt kérdezte, miért 
nem veszek felsökabátot.

- Fogadásból. Felelém zavarodottan
-  Hogy hogy?

Ma reggel oly meleg szép idő volt, 
hogy egyik barátommal fogadtam, hogy e 
tavaszon nem fogok többé felöltőt fölvenni.

Erre kissé mégis elmosolyodott, mert 
kitalálta a valóságot.

•— Fiatal koromban én is sokszor tettem 
ily fogadóst, azért adok önnek egy jó ta
nácsot Vegyen magára két inget, ha van.

Ez volt. egyetlen kedélyes szó, mit 
valaha tóle hallottam — d« ez is mily 
r ideg :

Mily élet>\K<>ián mehetett aBtegény öreg
is keresztül !

bán b-nyújtani • ! ne mulasszák, mivel 
a késóbh btiadandr fcb/ólamlások figye
lembe vétetni uera fognak.

Megjegyeztctih, hogy felszólamlással 
bárki élhet s hogy csakis azok lesznek 
választhatók, kik legalább 20 ír t III. 
osztályú kereseti adóval vannak megróva.

Baja, 1885. október 24.
Scheibner Gyula}

főkapitány.

F e lh ív á s
a belvárosi választó polgárokhoz-

Baja város törvényhatósági bizott
sága a kebeléből a folyó év végén kilépő 
bizottsági tagok helyeinek betöltését el
rendelvén, a választás eszközlésére határ
időül folyó évi november hó 15-ik napját 
tűrte  ki.

Miután a közönség egyik fő-érdekót
képezi, hogy a törvény hatósági bizottság 
tanácskozásaiban értelmes, független és 
megbízóikat híven képviselő férfiak ve
gyenek részt, szükséges, hogy a belvárosi 
kerület választói a választandó bizottsági 
tagok névsora iránt eleve megállapodásra 
jussanak és a bizottsági tagságra legmél
tóbb és legérdtíincscbb egyéneket kije
löljék.

Felhívjuk ennél fogva tisztelt vá
lasztó polgártársainkat, hogy a folyó évi november hó 8-ikán vasárnap délután 3 órakor a városháza közgyűlési termében e tárgyban tartandó értekezle
ten minél nagyobb számban megjelenni 
szíveskedjenek.

Baján, 1885, évi november hó 1-én.
Dr. Ivánovits Pál 

Drescher Ede 
Újhelyi Géza 

Eurtyady Antal 
Nánay Lajos 
Király Sándor 
Eeller János 
Lerner Antal 
Laforsch János 
Rosenberg Mór

Paukovits Ernő 
Dr. Bartsch Samu 
Dr. Ladányi Mór 
Scherer Antal 
Schwalm József 
Eckert István 

Schnetzer Ferenci 
Kazal János 
Beyer Károly 
Kováts Pál

Frankenberger Ferencz.

K ü l ö n f é l é k .
— Bíró Antal szabadkai kir, trszéki el

nök e f. hó 4. és 5. napjain Baján tartózko
dott, hol a kir. járásbíróság ügyvitelét vizs
gálta meg. — A vizsgálat megejtése után 
kijelentette, hogy daczára a rohamosan emel
kedő ügyforgalomnak, alig Bzámba vehető 
hátralék tanúsítja a biróság szívós munkás
ságát. Ezen elismerését fejezte ki a kitűnő 
munkásságu Rácz József kir. járásbiró előtt, 
mint a ki a biróság vezetésében is kiváló 
érdemeket szerzett.

— Kinevezés. A szabadkai kir. ügyész
séghez Trajber Vincze kir. alügyésznek lett 
kinevezve.

— K itüntetés. F ö l d v á r y  Mi 
h á l y t ,  Pestmegye alispánját, ő  felsége, a 
közszolgálat terén szerzett érdemeinek elisme
réséül a III. osztályú vaskorona-renddel tün
tette ki.

— A magyar cilsterczi rend a
legújabb kimutatás szerint, 127 tagból áll. 
Ezek közt hittudományi tanár négy, a gim
náziumi tanügy terén működik 52, Jelkész- 
kedik 15, rendi hivatalra van alk iImazva 10, 
a pálya kezdetén van 33 tanuló és tiz ujoncz. 
Van köztük egy akadémikus, tudori fokot 
nyert tizenegy s tanári oklevelet szerzett 
hatvan. A rend négy gimnáziumot tart fönn. 
Egerben, Székesfehérvárit, Pécsett és Baján 
b ezekben az idén összesen 1523 tanuló van. 
Plébániája a rendnek csak húsz van s ezek 
területén összesen huszonhét templom és 
kápolna, összesen 37,450 hivő számára.

* Tisza Kálmán miniszterelnök nov.
4-én Ülte meg miniszterelnökségének 10-ik év
fordulóját.

* i  belvárosi választó közönség ma 
délután 3 órakor értekezletet tar'.

Á választásokm  erősen tömörülnek 
n pártok, minden kerületben több névsor 
kering, alig-a'ir van oly nevű polgár, mely 
minden névsorban szerepein'*. Illába sok a 

n 1 • i ü- ii nagy
Zoltán Gyula önigazgató e héten 

a bériét eszközlése v 'g 't t  v árosunkban idő
zött .'. mondhat*1’k. h 6  r / körülbelül sike
rül* mert miit ért- - \i.L mér eddig 
Vagy is) bérlet van Ai-raink az étkező 
Hzinláisulatot u t *0/"" ve> pártfo
gásába.

Az őrs/,, k iá llításod  Budapesten 
összesen 11,810 kiállító vett részt.

* Orsii) Vilmos szabadkai kir. töívszé- 
ki bíró nyugdijaztatott.

ióomborhun d s z e r b  nemzeti szín
társulat e bó j-éD kezdte ung előadásait,

— Busáé alap. A nagyérdemű adakozó 
közűn,-égnek szives tudomására hozzuk, hogy 
u könnyebben eszközölhető gyűjtés czéljából 
dr l í ra i. vimu. illetve dr. Klein Miksa és 
.Schcer 1 • i át oi* j t ellenjegyzett „Gyűjtő 
ivek .i B.m-i-alap javára** lőnek kiadva és 
pedig a következő uraknak és hölgyeknek: 
1. Hesser Gyula ügyvéd, 2. sz. Borsodi 
Zsigiüond, 3. s/. Biuck Pál, 4. sz. Keich 
Vilmos, 5. sz. Seheer Bernét, 0. sz. Wiesel 
■Mór, 7. sz. Ifj. Kőim Henrik, 8. sz. Somogyi 
Emit, 9. .z. íd. Fischer Adolf, 10. sz. Sebőn 
Antal. J l. sz. dr. BrutkSamu, 12. sz. Boncban 
Péter, 18. sz. ! lciscliman Manó, 14. szám 
Valentin Emil, D>. Herzfeld Viktor, 16. 
óh 17. sz. Brin k Izidor, Jd. sz. Wcidinger 
Zsigmoud, 19.8/,. Boschán Teréz k. a 20. sz. 
Bcrger Berta k. a . ,  J l. sz. Éried Malvin k. a. 
22. sz. Ooiiii.ger Etel k. a. 23. bz. Kozenberg 
Bella k. a. A IV,.,hé>- |ubilne.uin*bizottság.

* Szűkön katona sorsa. Szeremloi 
születésű és decsi illetőségű Ács István, 4-ik 
honvédhuszár czredbeli csapatjából többször 
megszökött Utóbbi megszökése után október
27-éu Decsre Im am eut; a községi Őrök meg
érkezéséről értesülvén, elfogntására keltek. 
A aevezett szökevény az őt elfogni akaró 
öröknek baltával kezében ellent állt. Egyik ér 
fegyvert ragadott és Ácsot keresztül lőtte. 
Életben maradásához semmi remény. Az elöl
járóság a szegzárdi kir. ügyészséghez szállí
totta.

— Foktő nyakig úszik a boldogtág
ban — irja u „ív. N." — A bornak litere 
12 kr a kon salakban. A disznóhusnuk kilója 
40, a birkahús 28 kr.

M in t v a la m e ly  k eg y e n cz , a ki
mindenült hódit, majd minden családnál, sze
génynél s gazdagnál egyaránt otthouos a 
Brandt R. gyógyszerész svajezi labdacsa, 
mely különösen kellemes, biztos s ártalmat
lan hatása által máj- és epebajokban, arany
eres bántalmakban stb. minden egyéb házi 
Bzert a használatból kiszorított. Minden va
lódi dobozon (a gyógyszertárakban 70 krért 
kapható) ezégjegyül: egy fehér kereszt vörös 
mezőben s Brandt R. névaláírása látható.

I r o d a lo m .
Lj könyvek. A Franklin-Társulat ki

adásában Budapesten, ujabbau megjelentek: 
Falusi könyvtár. 30. füzet. A termőföldről, 
annak míveléséröl és javításáról. A gazda
közönség használatára irta Réti János. Ára 
fűzve 50 kr. — Olcsó könyvtár. 189—19G. 
füzetei. Szerkeszti Gyulai Pál. „Az erdélyi 
czigány népköltészet.1* 20 kr. „Iliavata" 40 
kr. „Emlékbeszéd Szemere Pál felett" 20 kr. 
„A szégyenlős." 20 kr. „A raveloei takács." 
60 kr. „Nézd meg az anyját." 30 kr. „A ki- 
lenczvenes évek reforineszméi és előzmé
nyeik." 40 kr. „A bürök." 20 kr. — Törté
nelmi könyvtár. 78 — 80. füzet. „Az éjszak- 
amerikai egyesült államok megalapítása" 40 
kr. „Lorántfy Zsuzsánna" 40 kr. „Salauiou" 
40 kr.

Az Egyetem es Regénytár, Singer és 
Wolfner budapesti kiadók e kitűnő vállalata, 
mely fennállásának rövid ideje alatt ország
szerte közkedveltséget és szinte példátlan 
nagy keletet ért el, épp most bocsátotta ki 
negyedik kötetét, lia  az első két kötet a 
nagynevű O b n e t Györgynek legújabb mü
vét, a Bányát, a harmadik pedig a legkedvel
tebb magyar elbeszélők egyikének, M i k- 
s z á t h  Kálmánnak az Összes kritika által 
jelesnek elismert elbeszélését „A lohinai fű" 
cziműt közölte, a negyedik kötetben az angol 
regényirodalom egyik legfényesebb tehetségé
vel, a nem régen elhunyt I l u g h  Conwa y-  
vel ismerkedünk meg, kinek ezen utolsó, ere
detiben is csak most megjelent regényének 
magyar fordításával a kiadók minden más 
idegen nyelvű kiadást megelőztek s kinek 
müvei Angliában és Amerikában tényleg a 
legolYasottabbuk. Conway mindig érdekesen 
tudja megválasztani tárgyát, lélektani alapon 
nyugvó jellemzései tökéletesek, meseszövése 
érdekfeszitő, előadása egyszerű, nemes, mely
ben a megkapó emelkedettség könnyeken át- 
csíIIauó humorral váltakozik. „A B e a tr ic e  
H á z a s s á g á é b a n ,  melynek az előttünk 
levő kötet az első részét tartalmazza, a jeles 
iró eme tulajdonai fokozottabb mérvben ta
lálhatók föl. A Talbcrt testvérek humoros 
alakjai egy Dickens tollára volnának méltók. 
Beatrice, e fényalak, s mellette a fegyházból 
kiszabadult Hcrvey sötét visszataszító alakja, 
Mm. Miller, az önfeláldozó hű lélek, Mr. 
Mordle a szerelmes fiatal auglikánus lelkész, 
mind oly tökéletesen megrajzolt jellemek, 
melyek a rendkívül érdekes mese nélkül is 
méltán elégítenék ki az olvasót. A ki e kötet 
olvasásába bel* k zd, le uein teheti, míg vé
gére nem ért, s hu elolvasta, alig várhatja a 
másodikat II ;/űk, hogy a derék kiadók e 
ruü kibocsát inával csak emelni fogják válla
la tu k u l rn .• kedvelt:,égét. A regény máso
dik én befejező kötete legközelebb fog meg- 
jelenni. Egy yv díszes kiállítású piros vászon 
kötet ára kr.

Megjeleni „Katholikus Hitoktatás" 
havi folyóirat a hitoktatás elméleti és gya- 
koilat' műveiésere. Tartalma Uovataiuk.

- Hitoktatásunk jelen • l. A hitelemzés 
törtére léből - Dr. Majer István (képpel.)

Izsák feláldoztatAsa (biblia oloadás a 2. 
osztályban.) — Hatósági rendeletek : Ipolyi 
A őexcellenciájának intézkedése a hitelem- 
zéstant illetőiéi' Irodalom . Herder bib
liai kepék. Fonyo UilcluBucatAu ptb. — Ve



gyesek. -  Szerkesztői nyilatkozat, üzenetek 
cb megreudelési felhiváBOk a borítékon. Szer- 
kcBZtd éa kiadó: Fonyó Pál, Kalocsán.

Kgy Ízben levelet kapott, 
kz a vers volt. benne megírva:

Patkószögek.
E g y  v i d é k i  v á r ó i  temetőjében kftvet- 

kvaé alrirat olvsibató: „Itt nyoguik kedvei nőm, 
ki leljeB életében erényei volt é» kolerában balt

mert biava a i 0r6k QdvOuégbeo, éretleo gyO- 
■IIm M evett.

T é v é i  f e lh á b o r o d á s .  Egy Öreg asszony 
prédikáció kőiben elaludt és rézkapcsu óriási riol- 
tárját ilejté. A iajra fölháborodva ébredt föl és 
kiállá:

— Már ismét bögrét törtél el ? No megállj 
majd megtanítalak, hogy jobban vigyái* 1

V i i a g a  a l k a lm á r a !  a gyerekek a bib
liából olvasnak. — Folytasd, Pista, a legközelebbi 
fejt tetet.

— P i s t a :  Noénak három fia volt és (ekkor 
egy helyett két lapot farditott) kivül-belül kétráuy- 
uyal kente be.

•
S r s r a k  j ö v e a d d b e l i  m a g y a r á z a 

ta: V iz :  tiszta folyadék, mely h a j d a n  írásul 
szolgált.

A b e c s ü l e t :  kitűnő tréfa.
V a g y o n :  az emberek kir áló tulajdona.
Ü g y v é d :  tanult férfiú, ki megmenti más va

gyonát, hogy magának tartsa.
K e d v e s t  ni: szokott megszólítás férj, fe

leség, s mások közt, melynél az ellenkezőt lehet 
goadolui.

É y e 1 r : oly ló, mely néha kirúg és elragad.

Ssgitfini akarok a kead baján,
Csak kövesse tanácsom, de igazán 
S elhiheti jó Füzéri Bódog :
Olyan mint kend, nem lesz földön boldog.

Jó barátnőmet ajáulom kendnek,
Saép leányai has/.aát veszik enaek,
Okos tanácsot á<! jóban » szépben; 
Megörül kend, megköszöni szépen.

Neje ha nem tud mit főzzóu-Rtssön,
Miként forraljon üstben és üstön, 
Forduljon hozzá megmondja neki,
Mennyit hoaiá, mennyit meritseu ki.

Tervez az neki olyan étlapot,
Milyent eddig még sehasem kapott,
Beteg ha van s orvos niucs közelben,
Apró nagyobb bajon, hogy segítsen.

Dívik nála még ac a jó Mókás,
Hogy leírja a czélszcrű moiást:
Uborkát hogyan tegyen el télre
S a jó Isten tudja, mennyi efféle

Ha elkészülnek a konyha körül,
A bnrátném vile együtt örül;
Ha túl mentek a sok kemény tusán, 
Mulattatja, de csak .munka után- .

Barátnőmre tudom hogy kiváncsi,
A nevét mért ne írjam hát ki:
Hogy jó alkalmat kend ne mulasBion : 
Barátnőink: .M agyar H á z ia s sz o n y - .

C sa rn o k .
A családi boldogság.

Igaz történet.

Balsors sújtotta ember volt Füzér' 
Bódog.

A falu népe Boká nem hitt boldogtalan
ságában : Ki is hitte volna erről a derék 
jóravaló földesurról, akinek az Isten mind a 
két kezével látszott mérni az áldásból, hogy 
boldogtalan ?

Volt neki kis tehene, nagy tehene, tü
zes bora, vastag teje.

Abból, amit a gazdáizata hozott a 
konyhára minden évben jócskán félre tehet 
annyit, hogy igaz hírmondónak beválbatik.

Volt kinek 1
A kinek ád az Isten gyermeket, ád 

kenyeret is melléje.
Füzéri uramra megfordítva illett ez a 

közmondás, mert a kenyér mellett volt neki, 
nagy is, apró is abból a jószágból, a mi re
ményünk, jövönk : a gyermek.

Hét sarja volt, mind a bét leány 1
Vannak sokan, a kik erre rámondanák, 

hogy: „Adtál Uram áldást, de nincs benne 
köszönet."

Füzéri nem úgy vélekedett. Neki a gyer
mek gyermek volt, édes, kedves egyetlen 
gyermeke. Igen egyetlen. Mert bár a termé
szet hétszer ismétlődött nemzettjeiben egy
formán, olyan egyformán, mintha hét tojás 
került volna ki az anya méhéböl: neki 
mind a hét egyetlen gyermeke volt.

Más volt a mi szeget ütött a fejébe.
Füzéri uramasszony, egy szegény grófi 

család utolsó ivadéka volt. Apja, anyja zsenge 
fiatalságában árvára hagyták. Távoli rokon
hoz került, a ki elkényeztette.

Finom, müveit leány lett belőle.
Értett mindenhez a mi a társadalm 

műveltség keretébe tartozik. Tudott szépen 
zongorázni, kitünően parlirozott s azonfelül 
idyllis verseket faragott. De a háztartás kö
rül nem értett semmihez.

Ez volt Füzéri uram baja, de ebbe is 
még cBak valahogy beletörődött volna. Az 
anyjuk nem értett ugyan a főzés-sütéshez, a 
mosáshoz, a bevásárláshoz, de ezt még csak 
elvégezhették a cselédek. Hogy mikép ? Ez 
olyan kérdés, a melynek csak egy válasza 
lehet, minek is mondjam hát cl ?

A főbenjáró hiba azt volt, hogy a hét 
egyetlen büszkeség, az a hét kiváltságos, 
kitűnő bimbó neui tanulhatott a háztartás 
körül.

Füzéri uram soká tepelödött, töpren 
kedett nzon, hogy lehetne c bajon segiteni.

A  cselédektől tanulhatott unuyit a hét 
egyetlen, a mennyi okvetlen szükséges min
den háziasszonynak. De amint a praktikus 
Füzéri uram inondá, a legfontosabbat nem 
tanulhatták tőlük: a paraucsolést, a rendel
kezést, az útmutatást.

Aztán zr. az étlap. Mindennap borjú 
pörkölt, párolt sárga répa a todja Isten 
miféle hamarjában összekapott, rögtönzött étel.

Elmesélte ezt a baját Füséri uram bol
dog boldogtalannak.

„ A n d r e a - asszony ukkép szerkeszti 
Hogy élvezetet talál mindenki 
Főzés-mosásról ir benne biz a 
Derék asszony „V. G a á 1 K a r o lin a * .

Sok hasznos olvasmányt benne tarkit 
Szép regény, mit ir „8 i k o r M a r g it*  
Budapesti életről (oh pardon)
Megírja benne jó „Fenyő Márton.*

Van benne még sok, minek említsem meg, 
Tegyen oda kend elé ezégeruek?
Meg írom csak még, hogy nem sokára 
Eljő a „ H á z ia s s z o n y  n a p tá ra .*

Ha segitni akar hát baján,
Megvegye ezt él pedig bamaránl 
11a tanáciom; jó. PGzéri Bódog 
Nyomban követi, akkor Iobz boldog.

Több se kellett Füzéri uramnak fogta 
magát és nyomban követte ismeretlen ba
rátja tanácsát. Azóta nincsen boldogabb em
ber nálánál. A felesége is, a leányai is olyau 
háziasszonyok lettek, hogy járta hírét heted
hét vármegye határán.

Sokszor mondogatta ezután Füzéri uram: 
„A családi boldogságomat egyedül a 

Magyar Háziasszonynak és érdekes „Nap
táráénak köszönöm. Áldja meg érte a jó 
Isten és el ne mulasszátok mentül előbb elő
fizetni a Magyar Háziasszonyra és megvenni 
a naptárát 1“ Fenyő Márton.

K ö z g a zd a sá g .
* A budapesti gabnatözsdéről. (Bu

dapest, 1385. november 5. Steiner József 
jelentése.) A nagy hozatal és a külföldi pia- 
ezok lanyha irányzata daczára itt az üzlet 
eléggé szilárdan tartja magát. A politikai 
helyzet bizonytalansága árutulajdonosokat tar
tózkodó állásra bnzditotta. Mérsékelt ajánlat 
és kínálat mellett az üzlet izük határok közt 
mozgott. — Búza. A malmok és a kivitel 
mérsékelten vásároltak, az árak tartják ma
gukat. Mai árjegyzéseink : Tiszavidéki —, 
fehérmegyei és bácskai búza 70—81 kilós
7.50 - 8.25 frt, peatvidéki 10, éjszakvidéki 
40 krral olcsóbb. — Rozs. Csendes irányzat 
mellett kevéB forgalmunk volt. Kisebb ^éte
lek 6 írtról —■ 0.35 írtig fizettettek. Árpa. 
Takarmányáru 5 írttól 5.70 írtig, égetni 
való 5.90 0.50 írtig, maláta árpa 7—7.50 
írtig — elsőrendű sörfőzdéi 8 —8*/« írtig 
fizettetett. Zab csendes G 10—6.50 írtig kelt. 
— Tengeri ó áru 5.40—5.00 írtig, uj ten
geri 4.20—4.50 írtig kelt. Martonvésáron 
4.15 írt, Zsombolyán 3.60 frt, Aradon decz. 
—inárcziusra 4 25 frt. — Repcze. Kevés 
üzlet volt. Kisebb tételek 10.50—11.50 írtig 
fizettetett minŐBég szerint. — Köles csendes 
irányzatét követ, malmaink tartózkodók, ki
sebb tételek 4.80-5.20 írtig keltek. — 
Bab csendes, erdélyi 8.00 írtig. Törpe bab 
Gyöngyösön 11 írton kelt, barna bab hely
ben 8 írton kelt. Kendermag nagy kínálat 
folytán csökkent, erdélyi 9—9.25 forint, du- 
navidéki 8.50 írton kelt. — Gabnabatáridők. 
A spekuláczió és a contréminc tartózkodó 
állásbau maradnak — az üzlet alaphaugulata 
szilárd és támpontot nyer a keleti események 
színhelyéről érkező aggodalmat keltő hírek
ben. Búza tavaszra 1*86. márrzius-április
ra köttetett. Uj búza őszre 1886. szeptember 
—októberre 8.58—8.05 írtig köttetett. Zab 
tavaszra 1880. márcziui— áprilisra6.86-6.90 
forint közt mozgott. — Tengeri 1886. május 
—júniusra 6.54 — 5.6«> írtig köttetett. — Uj 
káposzta repcze 1886. aug.—szept. 11 °/4 frt

igértetik, 12 írtra tartatik. Pénzelőleg hely
ben beraktározott árukra évi 55/8- 0 száza
lékra szolgáltaik. — Courtage métermázsán- 
kint 3 kr kész áruknál és 2 kr. határidőknél.
‘7  fedezet botét, határidő műveleteknél kö
tésenként (1000 métermézsa) 300—500 frt.

V a s ú t m en e tre n d

B a já ró l - S z a b a d k á ra .
Bajiról indul naponkint kétszer d. p. 10 óra é* 13 

pereskor és esto V óra és 14 pereskor.

Ü zle ti tu d ó sítá s .
Haján, 1885. uovemb. 4.

Búza u j ...................................  7.15
Zab ...................................   ö.8()
Á r p a ..........................................5.20
R o z s ...............................  5.80
Kukoricza u j ................................4.70
Bab u j........................................... 0.50

Az árak 100 kilogr. után.

J le t i  n a p tá r .
N 0  V E M II K tt 11 6  (30 NAP)

a Hétre Tivadar
10 Kedd
11 fci.erda Márt. pk. Elsőn egyed.
12; Csütörtök 14-én ti ó.

15 p. éjjel
14; Szombat Jakund szép és szelíd
15 Vasárnap Lipót idővel

A Z  ELSŐ CS. K IS

U U N A GÓ Z I 1 A J ÓZ ÁS I  T Á R S U L A T  
M E N E T R E N D J E .

Érvényes 1885. nov. 1-től további intézkedésig 
SZEMÉLY-HAJÓK:

B udapestre: naponta délutáui 3 órakor 
Mohácsra : naponta estve 8 órakor.

POSTA-IIA JÓK :
Bajáról Budapestre : kedden, csütörtökön és va

sárnap délután 5 órakor.
Bajáról Orsova-Ualnczra kedden, csütörtökön 

és szombatos délután 3 órakor. Ejje- 
állomús : Bezdán.

mm rn
Táncztanitós.

Alulírott a n. é. közönséget a leg
mélyebb tisztelettel bátorkodik értesíteni, 
hogy magyar, néniéi és franczia vezónynyel 
minden divatos kül- és belföldi tánezokban 
oktatást nyújt. A táneztanitás Csütör
tökön, november hó 5-éu vette kezde
tét a „Nemzeti szálloda- nagytermében. 
A taueztauitás tanítványaimnak, szombat 
kivételével, este 5 -6  és 8—9 óra közt 
tartatik.

Minden hétfőn, csütörtökön, pénteken 
és vasárnap táuczkoszoru tartatik 9 — 11 
óráig.

A tanítandó tánezok jegyzéke: Nagy 
mazur. ParacBiuko kollóval. Vasse-Vijen. 
Lcngyelke. Polka-francaise. Gyors polka. 
Három és hat lépésű keringő. Franczia 
négyes (ó és uj). Körmagyar. Palotás 
csárdás négy alakzattal. Jogász csárdás. 
Reiuer Pólka

Gyakorlott tánezosok és táuczosnők 
a társas-tánezok vezényét magyar, német 
és franczia nyelven könnyű módszerrel 
tanulhatják, mire figyelmeztetni bátor
kodom

Tehetségem bebizonyítására megjegy
zem, hogy tánczaimat a Lözönség legna
gyobb megelégedése mellett 8 év előtt itt 
helyben, úgy Gerő, Szuper, Lászy, Gáspár, 
Bobcó és Soús színigazgatók alatt is elő- 
adám.

Mérsékelt díj mellett magánházak
ban is adok oktatást.

5 éves gyermekek tanításra elfogad
tatnak.

Egyúttal 'jelentem, hogy nj táncz- 
tanitási tanfolyamot nyitok. Jelentkezni 
lehet a „Nemzeti szállodádban reggeli 
8 —10 ig, délután 1 — 2 óráig,

Belépti dij személyenként hétköz
nap 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
üardedámeok nem fizetnek.

Legnagyobb tisztelettel
Reiner Illés,

tánezmüvész és illemtanár Aradról.

CSALHATATLAN.
R n h n r n n H u m  é s  M a k A ,t n ö v e s z tőr V O D O r a n i i U I I l  gze r ) egy tudományos alapra
és sok erednieDyre fektetett szer a kopaszság, h a j
k ihullás, korpaképzödés és szűrkűlés ellen. E gyet
len, tényleg eredményeket felmutató szakálnövesztö 
és erősítő  szer. Üdítő és élesztő tulajdonságáért 
„Uoborantium" továbbá m egbízható szer emlékező 

gyengeség és fejfájás ellen . E gy eredeti üveg ára 1 frt 50  kr, próbaüveg 1 Irt 
A o m n t l m i m  (hajeriititü olaj) finom és utánozhatlan, a hajat simulékonynyá és 

JY U o IIlL b lL U I.il hullámossá teszi. Eredeti üveg ára 1 irt 60 kr. Próbaüveg 1 frt 
T ? o n  rlrv IT A L A  keleti szépitösxer, eredmények gyöngéd, fthér és tu ti frissuégst 
J jjd li 11L I l L U L  eltávolít szeplőt és májfoltokat Ára 85 kr.

Bouquett du Serail de Grolich SűJSjüi^ * 0 ^  ÍSK
szereknek. Ára 1 Irt 50 és 80 kr.

Morvái kárpát szájvíz »«iíc,i»«tv.i w kr.
Grolich-féle haj- és szakái festő szer í3^'#ik<íw1{Stkrb‘r°* 
Grolich Hail Milkon ^
Grolich-féle Poudre dépilatoire b.jcitáv.utó.i.r m kr.
Grolich-féle korpaviz .ltiToli* gyorsan é . biztosan hajkorptt. 1 frt.

Grolich-féle májusvirágkenőcs K iT tí. 1“ik'!ní‘;, * ‘p°-
Grolich-féle Flóra-hajpor frMr «■ róiiuiin  Icgfinombb hsigypor 60 kr. 

Grolich-féle Flóra rózsa arezfestö ajkak és arezfestéire 50 kr. 

S 0 T  Minden orvosok felügyelete alatt készítve. 
Használati utasítások , köszönőlevelek és nyilatkozatok

minden erikkhez mellékelvék.
Gyár és közp. raktár O R O L I C I I  J.  H r U n n b e n  Stadthofplatz.

Orvosok elismerik a Grolich-féle készítmények hasznosságát, tartós vásárlás által, 
a t k. Máiméi Alajos ur, gyakorló orvos St. Pétéiben Apr. 25. 1885. „Kérem posta-i«y ir . . ....

utánvét mellett nekem 8 üveg llohorantiu 
mellett mint több éves vevője, küldeni.* 

Tisztelettel

___  , . . . ____ poi
és 3 üveg kosmetikum megfelelő engedmény

tU.VUEL, gyfck. orvos.
Főraktár és vidékér* egyedül

Brachfeld N in a  lll& tszer-k e resk ed é ie .
Budapest: Neruda Nándor, lmtv&ni-utcza 10., továbbá kapható minden nagyobb 

gyógytárban és kereskedésben, hol erre vonatkozó falragaszok a kirakatban láthatók.
(M P Haldrototian a Grolich-fele készítmények kérendök, luiuthogy csakis ezekért 

vállaltatik teljae szavatosság. •



Á r v e r é s i  h ird e tm é n y .
Alulírott birós. végrehajtó az 1881. 

évi 60. t. ez. 102. § a értelmében ezeu- 
nel közzé teszi, hogy az alrnási kir. já
rásbíróság 3732/885. számú végzésével 
H esse r  Ig n á c  z végrehajtató javára 
KrauBZ J a k a b  végrehajtást szenvedő 
ellen 500 frt tőke és jkai kielégítésére 
lefoglalt és 336 frtra becsült bolti 
fűszer-festék és rövid áruk, ágy és bútor 
és ruhanemüek stbből álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 3750/885 számú

kiküldő végzés folytán a helyszínén vagyis: 
Almáson a foglalás helyiségében leendő 
eszközlésére határidőül 1885. övi n o 
v em b er hó 1 0 -ik  n a p ja n a k  dél
e lő tti 9  ó ra ja  tűzetik ki, ős ahhoz a 
venni szándékozók azzal hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árveré
sen becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vétel
ára az 1881. évi 60. t. ez. 108. §-bau 
megállapított feltételek szerint íog ki
fizettetni.

Kelt Almáson, 1885. évi november 
hó 2-án.

h á z e l a d As .
Alulírottnak Haján, a régi fürdő 

utczábau 383. szám alatt lévő

A LEÓI JÓIM

CZIGARETTA-PAPIR
a valódi

lakháza ,  LE HOUBLOil
szabad kézhűl eladó.

Bővebb felvilágosítással szolgál 
karlovits Istvíiii

C'AWLEY i'N IlKM tV-Töl PárlZbbnn.
U tá n iá n o k tó i  m in d ö n k i o v a tlk .

’ A cnijíareita-}>uj>ir csak akkor valódi,
lia minden egyes lap , 6 \

| LE llOL'lil.OiV bélyeggel ín min- 
SVT) deuik boríték az alant álló véd- , 

jegygyei és aláírással el vau látva.

BérlM*a«las*
Bácsmegye, Kigyicza község határában levő külső ma

jorsági birtokomból 1012 hold szántó föld, 65 hold kaszáló, 
301 hold legelő, összesen 1378 catastralis hold, egy tagba, 
a rajtok levő épületekkel esryütt, a most jövő 
é v i ja^llárElÓ l-lő fl a bérlő tetszése szerinti időtartamra 
bérbe adatik. Idevonatkozó ajánlatok KiOvacBl •JÓ*M‘f-hez, 
mint tulajdonoshoz Riyyiczara (posta helyben) intezendők.

Ikt rz. 8144. 
1885. tkvi.

IB iiM lH in é iiy
A bajai kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság részéről közzé tétetik ; miszerint a s/.abadka-hajai száriiyvasilt számára az alább 

megnevezett határokban kisajátított területekről elkészített összeírás, térkép és egyedi kimutatás hitelesítésére a helysziuére a következő határna
pok tűzetnek ki, úgymint :

K u n b a ja  pusztára nézve 1885. november hó 18-án d. e. 9 óra ) 
B á c s - A lm á s  községre nézve ugyanaznap d. e. 9 óra )
B o r s ó d  községre nézve 1885. november hó 19. és 20-án d. e. 9 óra)

)B i k i t y  községre nézve ugyanakkor
B a ja  városra nézve 1885. november hó 21-én d. e

a hács-almási indóháznál.

a bikityi indóháznál.

kisa-

9 óra a hajai indóháznál.
Az érdekellek jogában áll, a hitelesítendő munkálatokat a telekkönyvi hatóságnál a kitűzött határnapok alatt megtekinteni.
Az érdekeltek elmaradása a hitelesítést nem gátolja.
Az érdekeltek végre felhivatnak, miszerint netaláni észrevételeiket a fennebbi határnapon a bizottság elStt előterjesszék, különben 

játitás és a felvett térfogat, úgy a feljegyzett szolgalmak s jogosultságok iránti kifogásaik többé tekintetbe nem jöhetnek.
isgyuttal felhivatnak mindazok, a kik a fennebbi határokban a szabatlkabajai szárnyvasut számára kisajátított területekért járó és az 

egyedi kimutatásban kitett kártalanítási összeg mennyiségére nézve ellenvetéseket tenni akarnak, vagy ezen összegre bármi czim alatt igényt tartanak: 
ezeket 1885. évi november hó 30-ig ezen telekkönyvi hatóságnál annál bizonyosabban bejelentsék, minthogy a később jelentkezők észrevételeire s 
igényeire semmi tekintet nem lévén, a kisajátilási és kártalanítási összeg annak és azon mennyiségben fog kiadatni, a kinek nevére és a mely összeg
gel az az egyedi kimutatásban ki van téve, a bekebelezett vagy felülkeblezett tételek pedig ezentúl a kisajátított területről hivatalból le fog
nak töröltetni.

Az összeírás, térkép és egyedi kimutatás a tclekkivatallian betekinthetek.
Kelt a kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóságnál.

Kaján, 1885. évi október hó 15-én. R á t C X

ki r .  j á r &s b i r ó .

i i a ű í

Nyomatott Nánay I.ajos könyvnyomdájában llaján


