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Streintz és Eschenlohr o
5  könyvnyomdáié %
O Ba j á n ,  üódogtér. <>
$  Hirdetések $$X egyszeri iktatásáéit petit a  
O soronként . '  . . 8 kr. o
J  kétszeriért . . . 7 kr. J
X többszöriért . . 6 kr, i
O  nyilttér petitsora 16 kr.

x  Csak bérmentes levelek 
O fogadtatnak el.

O Kéziratok vissza nem kül- $
X  detnek.

Közbiztonságunk.
Ez bizony nagy szó, és minő

sége szerint következményeiben 
áldásos vagy kárhozatos hatása 
szokott lenni. A mi közbiztonsági 
állapotaink nem nevezhetők egy
általán valami kiváló jónak, de 
végkép rosznak sem, hanem ha 
igazságosak akarunk maradni a 
mérleg inkább ez utóbbi kitétel 
felé billen.

A hol jó közbiztonsági viszo
nyok vannak, ott a népek arczá
rói a jólét sugárzik, mert a vé- 
reB verejtékkel szerzett egész ke
resményét vagyoni állapota javí
tására, fejlesztésére felhasználhatja, 
nincsenek az emberek kitéve an
nak, hogy életük, hogy a munka 
és szorgalommal nagy nehezen 
összetakaritott filléreik — sok eset
ben — a család fen tartását biztositó 
alapjuktól egy perezben megúsz
tassanak.

A csalások, lopások, betörések, 
orvtámadások, gyilkosságok, rab
lások esetei úgy helyben mint 
vidékünkön, de mint a napilapok
ból értesülünk az ország egyébb 
részein nemcsak napirenden van
nak, hanem ijjesztő mérvben sza
porodnak olyannyira ; hogy kivé
teles törvényes intézkedések al
kalmazása épenséggel nem lenne 
felesleges, mivel ágy látszik eddigi 
büntető törvényünk, nem bizo
nyult elég hathatósnak a viszo
nyok javulására, nekünk ugyan

nem szándékunk a törvény felett 
bírálatot tartani, mert hivatott kö
rök ebbeli kötelezettségüket elvé
gezték, mi csak annyit jegyezünk 
meg, hogy a törvény szellemét 
annak mikénti végrehajtása tük
rözi vissza. Azt tartjuk, hogy tör
vényünk talán kissé túl humánus 
s lassú, 8 igy benne is de végre
hajtásában is kell hogy hiba le
gyen. Vegyünk példái egy esetet: 
egy nagy családu szegény ember, 
hosszú éveken át fárasztó munká
val összetakarit annyit, hogy egy 
tehenet, vagy lovat szerez és ez 
keresete, családja fentartási alap
ját kezdi képezni, tisztességesen 
ellátja családját. Azonban egy 
szép éjszakán jő a tolvaj, s elvi
szi azt, potomságon elpocsékolja, 
az értéket eldorbézolja; tehát egy
szerre megfoszt egy egész csalá
dot keresete alapjától, tönkre te
szi, nyomorúságba dönti a nélkül, 
hogy önmagát segítette volna az
zal, és ha a tolvaj kézre kerül, 
hát 6 —10 év múlva majd csak 
— erős bizonyítékok mellett — 
valahogyan elitéltetik, de ekközben 
addig is szabadon járván, annyi 
újabb hason cselekménye halmo
zódik össze, hogy soha végeznem 
szakad, mert a törvény nem mu
tatkozik elegendő szigorúnak ily 
cselekmények elriasztására.

A lopások napirenden, majd 
itt majd ott támadtatnak orvul 
emberek és életük s vagyonuktól 
fosztatnak meg, és a rend őrei

nem bizonyulnak elég alkalma 
soknak hasonló cselekmények meg- 
gátlására, a mi — sajnos — sok 
esetben nem rajtuk múlik. Ez a 
körülmény azonban nem elégít
heti ki a polgárok kívánalmait, 
mert ha esetleg a törvény rossz 
és ezt tapasztaljuk, úgy minden
esetre első kötelességünk rendőri 
szervezetünket akkép alakítani, 
hogy a rósz törvény keretén be
lül is közbiztonsági állapotunk 
tűrhető legyen, nagyon természe
tes dolog lévén, hogy a szervezést 
rendőri hivatottság s szellemmel 
rendelkező közegre bízzuk és akkor 
nagyon valószínű hogy a mai ál
lapotok bajosan fognak tovább 
fejlődni.

A rendőrnek állandónak kell 
lenni, hogy ügyköréhez szükségelt 
ismereteket kellőleg elsajátítani 
elég alkalma legyen, tiszta kezű
nek, hogy ismereteit ügyességét 
a társadalom javára érvényesítse, 
de leginkább a vezetőnek kellő 
szellemi fensőséggel és routinnal 
kell bírnia, hogy minden körül
mények között fontos feladata 
megoldásához szükségelt módoza
tot gyorsan felfedezni képességgel 
bírjon.

A rendőri események oly fur
csa körülmények között keletkez
nek és annyira elágazók, hogy a 
rendőrök számára utasítást Írni 
valóban a lehetetlenségek közé 
tartozik, annak leginkább saját

leleményességére kell támasz
kodni.

Ha jó rendőrséget akarunk 
úgy az intézőt soha sem szabad 
egyébb teendővel tulhalmozni e- 
gyóbbel foglalkaztatni, hanem tisz* 
tán csak a rendőri teendővel fog
lalkozzék, azt tanulmányozza foly
ton, hogy bármely eshetőség ese
tére tudomány és tapasztalata, ne
héz feladatának helyes megoldá
sában vezérelje.

Nem mondhatja senki, hogy 
például a in. kir. csendőrség pon
tosan nem teljesítené kötelességét, 
de jó eredményt az sem képes 
kivívni, mert a kezdetben tanúsí
tott erélynek éle vétetvén, ez 
irányban visszaesés észlelhető.

A mi rendőrségünk pedig az ap
ró-cseprő mellékes dolgokban túl
buzgóságot szokott kifejteni, de a jó 
közbiztonság véleményét a maga 
részére kiérdemelni kevés érzékkel 
bir. Minden másra alkalmas lehet, 
csak valódi hivatását betölteni nem 
képes, vagy épenséggel nincs te
hetsége vagy jó hajlama.

Pedig a polgárok nyugalma 
és jóléte megköveteli, hogy az 
annyi költséggel fenntartott appa
rátus ne csak eszköz legyen ma- 
gánczólok kivitelére, hanem nyújt
son biztosítékot arra nézve, hogy 

, a polgárok élete és vagyona nincs 
folyton veszélyeztetve, hogy az 
éj beálltával nem kell mindig re
megni.

T A R C Z A .
S . . .  r B . . .  a kisasszony

emlékkönyvébe.
álom legyen élted, olyan kedves Alom,
Minőt regghajnalon hoz a csöndes szellő, — 
És ha ez Alomnak egyszer vége szakad,
Ha as ébredésnek érája majd eljő :

Legyen ébredésed kedvesebb, mint Almod, 
Legyen ébredésed — — — — — —

Vidám kezdete az örök boldogságnak,
S. G.

Kádár Gazsi.
Rajt.

Ir ta  : T U j l a l c l  U td a J ta l .
A .Magyar Háziasszony* által kitűzött második 

dijjal jutalmazott pályamű.
(Vége.)

Sáfár Imre nőm hagyta magát. 
Megmondta, hogy a ki igazán szeret, 
az képes dnczolni mindennel, az szembe 
mer szállni az egész világgal.

Este fülé Sárika házában össze
gyűltek sokan, hogy megtartsák a kéz
fogót — Szólott is a czigány hege
dűje, ma különös láng volt a húrjában. 
A vendégsereg mulatott; koczcznnt a 
ohár, csattant a csók, csengett a sar
án ty ú.

— Mindég mondtam,, hogy ne bu- 
Bulj Sárikám ! mert úgyis csak az enyém 
leszól.

Sárika szemei megteltek könynyel,

úgy tele volt a szive s olyankor az 
ember nem tud szólani.

— T e : brugós hat aztán igazán 
elveszi az a legény azt az árvák ár
váját : — kérde szorongva Gazsi.

— Hát el azt! Sáfár Péter be- 
gyeskedni meg akaratoskodni fog egy 
kicsit, de Sárika jó, nagyon jo gyer
mek, majd csak megszereti, aztán bele 
törődik a fia választásába. Hejh! dáde ! 
dáde! csak az a vén gyilkos vissza ne 
jönne! Fogadni mernék, hogy mindent 
elrontana.

Kádár Gazsit úgy érintették e 
szavak, mintha tüzes szénnel öntötték 
volna le szivét! Azt hitte, hogy rá sza 
kod a háztető, megnyílik alatta a föld. 
Egy perezre megállóit kezében a he
gedű, de aztán annál erősebben húzta... 
A mit azok a hurok elzokogtak, azok 
a hangok a kádár Gazsi szivéből tör
tek fel. — Homályos szemeivel bele 
nézett a leánynak csillag szemeibe, 
ma este ez volt az ö kótája . . . An
nak a rozzant hegedűnek hangja Altal- 
rezgett a sziveken. Ki tanította azt a 
vén czigányt igy hegedülni ? A szen
vedés zaklatta fel a hangokat a hegedű 
húrjaira. Egyszerre mint egy villany 
ütésre elhallgatott a zene táncz. Az 
udvaron heves szóváltás keletkezett, 
moly erős lármában tört ki . . .

(Sárikának egyszerre olyan nehéz 
lett a szive.) Fütykös bottal, karom 
kodva rontott bo Sáfár gazda.

— llallod-e fiú! Hát akarod még 
ezt a purdét becsületes famíliámba 
csempészni ? Most szólj ! — a bíróhoz

levél jött, hogy „ennek" az apja a na
pokban haza fog jönni az árestombdl.

Lármás zsivaj keletkezett.
— Ugyan ne mondja már Sáfár 

uram ! Mindétig is mondtam, hogy az 
alma nem messze esik a fájától. — 
Megigézték a fiát, ezek a czigányok 
értik ám a Mágyikát — nyelveskedett 
most miden oldalról az irigy asszonynép.

Sárika arcza lángba borult. Sáfár 
Imre magához szorította öt, s fenye
getve emelte tel fokosát, megforgatta 
feje felett és ezt mondta, hogy a 
kinek nem megunt isten szép világa, 
az egy káromló aljas szót se merjen 
kimondani, mert menten megmutatná 
annak, merre van az ut a pokolba.

— Mondok ! — kiált rekedten a 
dühös apa. Szemetet hozol a famíliám
ba, mi? Egy gyilkosnak leányát!

Sárika könyes szemeivel olyan 
kérőén nézett Sáfár Pistára és rcszke- 
tcg fájó hangon mondá :

— Akkor nagyon kérem, mindenre 
kérem, hagyjon el Pista . . .  és . . . — 
zokogásban tört ki — és . . . feled
jen el! . .

— Egy-kottö! — rivalt fel dur
ván az npa.

— Soha! édes apám. Kicseréltük 
mi már a lelkünket, követjük egymást 
a másvilágra is.

Sáfár Pétert bosszúságában majd 
megütötte a guta. Elvereeedett dom
ború rezes arczriról és nyakáról csör
gött az izzadság, a méreg, az epe 
nedve. — Biri néni (kinek három cl 
adó lánya volt) mint a vipera csúszott

az apa háta mögé s mérges hangon, 
tettetett bosszúsággal igy szólt;

— No retiráljon Péter nagyuram! 
Nem engedi a lelkiismeretem, hogy az 
istenben boldogult jó Mária szomszéd
asszonyom magzatja, egy ilyen szeme
tet hozzon a házába, mikor mennyi 
becsületes famíliából való leányt Kap
hatna (itt az ö leányait értette). Ilejhl 
hejh! volnék csak az anyja . . . Lökj® 
el onnan azt a czigány purdét 1 . .

Sáfár Péter uram vállon ragadta a 
szegény Sárikát, hogy eilóditsa a fia 
mellöl . . .

E pillanatban elöugrott a vén czi. 
gány . . . Rengő ősz haja, elfehéivdott- 
torgó Bzeme, iszonyt keltett a je len le
vőkben.

— Ki itt az ur! maga vagy — 
Eleressze azt a gyermeket mert . . .

— Az apja! a gyilkos: hangzott 
minden felöl.

Sárika sikoltva borult az apa keb
lére. Ó! mily biztosan érezte magát; 
milyen régen vágyott erre!

— llát mit akarnak ezzel a gyer
mekkel? hiszen becsületes gyermek ez, 
csakhogy szerencsétlen . . .

Ó! milyen jól estek Sárikának e 
szavak.

Sárika előtt beborulta világ. Nem 
látott senkit, semmit, de érezte, hogy 
öt végtelenül szerető szív dobog mel
lette. Forró csókjaival nedvesítő be a 
vén czigány ránezoa ábrázatát.

— Vigyen el innen édes npátu . . .
Az „édes apám“ szóra egy édes,

kinos érzés nyilallott a vén czigány



A hivatalos hatalom.
Ezen czim alatt közöl a szabad

kai „Szabadság1* egy igen érdekes 
ezikket, mely úgylát-.zik nagyon de na
gyon beleillik a mi viszonyainkba is; 
ugyanis: sem többről sem kevesebbről 
; incs szó, csak arról, hogy ha valaki 
egy pandúr vagy coustablert helytelen 
önérzetet mélyen sérthető magaviseleté 
folytán élesebben találja rendre utasí
tani, hát a bölcs (diplomás) kapitányság 
az illetőre rásüti a „hatóság elleni kihá
gást** és 20—50—100 frt birsággal súj
totta az elég vakmerőket, a tanács 
fellebbezés esetén rendesen áment 
mondott erre, s nálunk további fellő- 
bezésnek helyt nem adtak, hanem le 
kellett izzadni a bírságot, ha esetleg 
nem akart vendéglátásban részeltetni. 
Pedig a kir. Curia régen kimondotta, 
hogy a városi rendőr „hivatalos hata
lommal nem bir." Ez év október 2-án 
21465. sz. a. hozott Ítéletével pedig a 
budapesti kir. itólö tábla — egy előfor
dult esetben — mint harmadfokú bíróság 
újból ki jelenté, hogy a városi rendőr „ha
tóságnak** nem tekinthető. Ha tehát egy 
rendőr ellenében küvettetik el becsü
letsértés, nincs jogukban ezeknek „hi
vatalos hatósági minőségükre" hivatkoz
va elégtételt még pedig a kapitányság
nál kérni, hanem mint más halandó
nak, sértett becsületért orvoslást a já 
rásbiróságnál kell keresnie. Hát bizony 
szomorú dolog, ha ügyvédi oklevéllel 
biró hivatalnok nem akarja, vagy nem 
tudja megkülönböztetni azt, hogy hol 
kezdődik a hivatali állás és meddig 
áll a szolgai.

Do úgy látszik más hol is, nálunk is 
már sokakat megbüntettek, sokaktól ily 
czimen szedtek be b rságot, a mi bizony 
jelentékeny összeget képez, mely hely
telenül szedetett be, s melyről kisül, 
hogy nem törvényes, csakis fogyatékos 
fogalmon alapult. Már most az a jogo
sult kérdés nyomul előtérbe, hogy mi
kép kárpótoltassók az, kitől ily birság 
beszedetett, azt csak nem fogja helyes
nek tekinteni senki, hogy a törvény 
helytelen alkalmazásából valaki kárt 
szenvedjen? hiszen ezrekre rúg az 
összeg, melyet egyesektől ily czimen 
behajtottak, egyeseket minden törvé
nyes alapok nélkül megzaklattak, mert 
meg volt az a jó természet bennük, 
hogy nem is a legkissebb, hanem mind
járt a legnagyobb mérvű büntetést 
applikáltak.

Ilat ha ezt törvény fel nem isme 
réséből cselekedte a „birság kapitány", 
úgy most nyújtson módot a kárpótlásra, 
mert a ki másnak akármily fogyatko
zás következtében kárt okoz, azt meg
téríteni köteles. A törvény kötelmei alól 
annak nem ismerése senkit sem ment föl.

Hírek.
— Kinevezés. Radányi Ernő tőrök 

becsei jbírósági albiró az újvidéki kir. 
ügyészséghez alügyészszó lett kinevezve.

szivébe. T íz év óta vágyott e szót hal
lani — s most, midőn már fülébe súgja 
azt a szerető gyermek . . . most . . . 
most . . .

— Hiszen maga nem az én gyer
mekem !

Sárika felveté fejecskéjét, kerekre 
nyílt könyes szemeit rá tapasztá az 
öregre.

— Hat nem az én apám — ? 
monda sírásig ellágyult hangon — az
tán úgy zokogott, hogy az emberek 
szánni kezdtek.

Sáfár Imre átfogta a leány dere
kát, czirógnttn, vigasztalta.

— Ne sirj drága virágszálam, nem 
hagylak én e l; enyém vagy, feleségül 
veszlek.

.— Hát — magyarázd a vén czi 
gány a bámuló embereknek — én nem 
vagyok Kádár Gazsi — hanem Kádár 
Jóska. Régen nem jártam orré; messze 
földről jövők, mert tudtam, hogy az én 
Gazsi öcséin kiszabadul. A kovácsi 

tisztában, a Csicseri csárdában talál- 
óztam vele. Egy rósz lóczán feküdt 

az istenteremtette — haldoklóit; do 
kezében nyiszorgott a hegedő . . . 
Édes testvér — szólott — én megha
lok. Eredj testvér Simonyiba, ottan la
kik a kis Sárika, mond neki no bú
suljon, mert ö nem volt az én leányom, 
űz ö apja 88-as generális volt, de a 
muszka ármány leverte a magyart, az
tán ö — kibujdosott messze földre.

— Generális! hm! hm! mormog- 
tűk az asszonyok, kezeiket összecsapva.

— A közrn. es köziek, ügyi minist, 
a kővetkező hirdetményt bocsájtotta 
közzé: A búlgár postaigazgatás meg 
keresése folytán, a postautalvány forga
lom Bulgáriával — további intézkedé
sig be lett szüntetve. Ennélfogva Bul 
gáriába postautalványok egyelőre nem 
küldhetők, és az esetleg onnét érkező 
utalványok nem lesznek érvényesítve, 
hanem azok a feladás helyére vissza 
fognak küldetni.

— Esküdtszék) tárgyalás volt f. hó 
18 án Budapesten a Fortunában. Patek 
Jenő dr. szabadkai orvosnak Gálfy 
György szabadkai gyógyszerész és Sto 
ezek Karoly szabadkai lapszerkesztő 
allén, s viszont Gálfy Györgynek Patek 
Jenő dr. ellen indított snjtópörét tár 
gyalták. Patek Jenő azért emelt panaszt, 
mivel a vádlottak a „Bácskai Ellenőr " 
ben a többek közt azt írták róla, hogy: 
„magaviseleté szemtelenül tolakodó, mel
lékes foglalkozása a betegek más világra 
való küldésén kívül az uzsora." K sértő 
czikkre Patek egy „Nyilatkozatnia! fe
lelt, melyben Gálfy György magára 
nézve becsületsértést látott s ezen a czi- 
men Patek ellen viszonvádat emelt. A 
tárgyalás késő estig tartott, mivel a fe
lek több mint 25 bizonyítványt és ok
mány fölolvasását kérték s ezáltal szá
mos törvényszéki határozatot provokál
tak. Az esküdtek csak éjfél után vo
nultak vissza határozathozatal végett, és 
7,3 órakor a verdikt alapján azt az 
Ítéletet hoztak, hogy Gálfy, Stoczck és 
Patek Jenő dr. a kölcsönös rágalmazás 
és sok becsületsértés vádja alól felmen
tetnek de Gálfy és Patek mint magán
vádlók külön külön 299 frt 4 kr. eljá
rási költség megtérítésében elmarnsz- 
taltatnak Gálfy és Patek semmiségi 
panaszt adtak be.

— A kereskedelmi miniszter a bo
rászati és kertészeti szakközegekhez 
rendeletet intézett, melyben elhatározta, 
hogy jövőre a minisztérium filokszera- 
irtás czéljaira szénkéneget csak oly sze
rényebb módú egyéneknek fog dij nél
kül kiszolgáltatni, — a kik városi avagy 
községi elöljárósági bizonyítvánnyal iga
zolják azt, hogy filokszera által infíczi- 
ált szőlőnek birtokosai és hogy a szőlő
művelés kizárólagos keresetforrásukat 
képezi.

— Lengyel Mihály tiszngarai lakós 
f. hó 15-én, a szabadkai vásáron volt 
és tehenét eladta 53 írton. Azután tá
vozott é3 alig ment néhány lépésnyire 
midőn egy 40 frtos pénzcsomagot lelt, 
evvel most tovább indult, — azon szán
dékkal — hogy 90 írtért magának má
sik tehenet fog vásárolni. Azonban mi
dőn kialkudta és fizetni akar észreve
szi, hogy pénze nincs, valamely zseb- 
metsző azt ellopta tőle. Igen szükséges 
lenne, hogy a rendőrség legalább a vá 
sárokon, nagyobb vigyázatot tanúsítana

— Az ám! generális! az nagy ur, 
I majd vissza fog jönni a nagy Kossuth 
! Lajossal. Ne busulj hát Sárika — mert

nincs messze az idő, cs gazdag leszel 
nagyon gazdag. — Ennyit mondott az 
én Gazsi öcsém azután . . . meghalt . . . 
elpattant a hegedű húrja, meg a szív 
húrja is . . .

Az utolsó szavakat már sírva 
mondta. Mindakét kezét oda nyomta a 
szivére, mintha vissza akarná nyomni 
viharzó indulatát, a lelke fájdalmát. — 
Azután körüljártatta szemeit a szobá
ban . . . úgy szeretett volna még to
vább ott maradni, de nem tudott.

Biri néni ez alatt ott magyarázta 
Sáfár uramnak, hogy milyen nagy ur 
az a generális. Mindéiig is mondta ö, 
hogy Sárika nem olyan mint a többi 
czigány leány.

— De megbecsüld ám Imre öcséin !
A czigányok húzták, legények, lá

nyok járták. . . .
A vén czigány hóna alá vette a 

hegedűt s tántorogva ment ki a szobá
ból. Űzte, hajtotta valami, sietett mint 
az űzött vad.

Bejárt mezőt, berket — nem talált 
nyugtot. Elment az erdő legsürüjébo, a 
hová csak tördelve ha látszott el a vi
gadók zaja. — Égő fájdalom kínozta 
szivét. Elvesztette egyetlen gyermekét, 
hogy boldoggá tegye. Ez úgy fájt — 
s olyan jól esett . . .

Leborult a földre, szivéhez szorí
totta egyetlen vigaszát — hegedűjét és 
úgy sirt, úgy sirt . . .

hogy ily dolgok többé ne történjenek. 
Figyelmeztetjük a mi rendőrségünket
is, hogy vásárunkon legyen talpon, ne- 
hogy ilyesmi előforduljon.

— Díszemnek iparosok kitüntetésére. 
Az országos iparegyesület a hazai ipa 
rosok buzdítása érdemeik elismerése s 
ezek által a hazai ipar előmozdítása 
czóljából a jövő évben is többféle disz- 
órmeket fog kiosztani a kiváló iparosok 
valamint a munkások között. Ez érmek 
a következők: I. Diszérem oly iparo
sok számára, kik hazai ipar előmene
telét idézték elő. Ez az érem három 
fokozatban: aranyban, ezüstben és bronz
ban adatik ki. II. Diszérem iparosok 
számára, kik szakmájukban jeles mes
ternek tekintendők. Ez az érem csak 
ezüstben adatik ki. III. Diszérem oly 
iparosok számára, kik a külfölddel való 
versenyképesség feltételeinek megfelelő 
ipartelepet (gyár, műhely) hoztak létre. 
Ez érmet ezüstben és bronzban adják 
ki. IV. Diszérem iparosok számára kik, 
iparukat művészeti irányban fejlesztik. 
Az érmet az illető iparosok folyamod
ványai vagy a megfelelő szakosztály 
ajánlásai alapján az egyesület igazgató
sága ítéli oda s azokat az évi nagy
gyűlésen ünnepélyesen osztják ki. Mun
kások. számára az egyesület ezüst és 
bronz érmeket s azokkal járó elismerő 
okmányokat ad ki. Ez utóbbira nők is 
pályázhatnak, valamint azok is, kik a 
múlt években már pályáztak, de ki
tüntetést nem nyertek. A pályázati ira
tok a kellő igazolványokkal felszerelve 
1885-ik évi decz. hó 31 ig az egye 
sülét igazgatóságához nyújtandók be.

— Katalin-estély. Az itthelyi dal
egylet altul rendezett hangversennyel 
összekötött tegnapi Katalin-estély nem 
igen sikerült, a mennyiben leszá
mítva a működök hozzátartozói — a 
közönség közönye folytán erős deficit
tel végződött. Pedig az előadott dara
bok között különösen Horváth István 
ur fuvola játéka, Tűri* Jenő ur elő
adása, a dal-egylet összhangzatos éneke 
siirii elismerésben részesült. A táncz 
mulatság majdnem reggelig tartott. — 
(A jövő számban majd bővebben.)

— Vaskuton f. hó 11 én éjjel Pes- 
talits Györgytől 4 drb birkát, és f. hó 
16 án 4 drb. birkát 11 libát és 15 db. 
tyúkot ismeretlen tettesek elloptak. — 
Ugyanott f. hó 17-én Krix Jánosnó is
tállójából egy sötét pej 8 éves kancza 
lovát isméi etlen tettesek ellopták.

— A m. kir. Curia döntvénye:
Ila az eladott ingatlan még az eladó 
nevére nincs átírva, a vételár erejéig a 
vevő javára a zálogjog előjegyezhető: —
.1  belényesi kir. jbiróság (1883, nov. 
28 án 2973. sz. a. P. Tógyernek A. 
Péter elleni zálogjog bekebelezési ügyé
ben.) Utasittatik a tkvi iroda, hogy A. 
Petru által kiállított adásvételi szer
ződés alapján a zálogjogot 80 frt vé
telár biztosítása tekintetéből nevezett 
A. Petrunak a b. szt. miklósi 22. sz. 
tjkvben felvett ingatlan birtokára P. 
Tógyer javára „kebelezze" be stb. —
A bnda/>esti kir. Ítélőtábla (1884. okt. 
14. 20634. sz. a.) Minthogy a kérelem 
alapjául szolgáló adásvételi szerződés 
ben a lefizetett vételár biztosításának 
joga még általánosságban sincs meg
engedve, az első bíróság végzése meg- 
változtatik 8 kérvényező a zálogjog 
bekebelezése iránti kérelmével elutasit- 
tatik. — A m. kir. Curia (1885. oktb. 
13. 2392. sz. a.) A budapesti kir. ítélő 
tábla végzése mcgváltoztatik s az első 
bíróságnak végzése oly részbeni módo
sításával, hogy a zálogjog előjegyzése 
30 nap alatti ignzolas terhével rendel 
totik el, egyebekben helybenhagyatik. 
I n d o k o k :  Eladó A. Péter oly föl 
det adván el, melyre vevő részére a 
tulajdonjog bekebelezését megengedi, 
melyet azonban a maga nevére még 
át nem íratott; ezen mulasztás miatt 
kérvényező a megengedett átírást nem 
eszközölhetvén, eladó ellen ebből ne

talán származható kártérítési igényének 
biztosítására a tel. rdts. 65. § a értel
mében a zálogjog előjegyzését kérheti: 
miért is ez a lefizetett 80 frt vételár 
erejéig elrendeltetett. A bekbeelezós 
azonban elrendelhető nem volt, miután 
a tel. rdts. 81. §. kellékei hiányzanak. 
— (A „Jogesetek tára" után.)

— Bikityen e hő 22-én este 11 — 
12 óra között ismeretlen tettesek T o- 
ni i t y M á t y á s  ottani lakost orozva 
megtámadták és agyonütötték.

— Mert nincs hitel. Rácz György, 
Kovács Isván és Patka Imre dautovai 
lakosok munkájokból a mohácsi sziget
ről e hó 23 án hazatértükben Farkas 
Pál ottani lakos korcsmájába tértek 
egy kis pálinkára, hol azután nem mu
tatkozott elégnek a lejárt nemes ital, 
Patka Imre pénz hiányában hitelbe 
akart még hozatni, és midőn a korcs- 
máros nem találta elég szilárdnak a 
hitel alapot, Patka fejszét fogott arra, 
hanem Klenovits János ügyessége a 
borzasztó munka végrehajsásában meg
akadályozta, miközben kiküszöbölték. 
Patka azonban fegyverrel vissza jőve 
a szobában álló mit sem sejtökre az 
ablakon belőtt, és Rácz Györgyöt jobb 
szemén Kovács Istvánt arezon erősön 
sebesitette meg.

A közönség köréből.*)
Tekintetes szerkesztő úri

Tisztelettel felkérjük, szíveskedjék 
becses lapjába a következőket felvenni:

Folyó hó 17-én alulírottaknál mint 
pálinkafőző kazán birtokosoknál egyen
ként a helybeli regalebérlö öt szaglásza 
hét rendőr kíséretében megjelent és a 
talált pálinka mennyiséget minden tör
vényes indok nélkül elszállittatta.

Azon tudakozásunkra, valljon a 
főkapitánynak van-e minderről tudomása 
Scheibner Gyula fii kapitány legnagyobb 
bámulatunkra kijelentette, hogy igen is 
minderről tudomással bír, sőt még ö 
rendelte el ezen eljárást.

A dolog ily állásában nincs más 
tenni valónk, mint felhívni a főkapi
tányt arra, hogy idézzen törvényt vagy 
rendeletet, mely jogot ad neki a ka
zánosok ilynemű zaklatására, és iga
zolja vájjon mi birta reá, hogy a pá- 
linkabéríö kedvéért a mi házibékénket 
megzavarjas bennünket kapezabetyárok 
módjára egy egész ármádia rendőrrel 
ostrom alá fogjon.

ügy tudjuk, hogy a felügyeleti jog 
a pénzügyőrségé és nem a rendőrségé, 
tehát a rendőrségnek betolakodni talán 
Baján sem lehet.

Ha csak az nem volt a czélja, 
hogy minket tán a saját, de minden 
esetre a pálinkabórlö előnyére a kincs
tár hátrányára, s a mi megkárosításunkra

Íiálinkafözósi törvényes jogainktól meg- 
oszszon, s a nagybani fogyasztókat is 
bérlőhöz utalja: — úgy értjük ez eljá
rást.

Mindezeknél fogva felhívjuk e kö
rülményre a polgármester ur figyelmét 
s kérjük kihailgattatásunkat, hogy e 
botrányos ügy egész meztelenségében 
ismerhető legyen.

Baján, 1885. november hó 21-én.
Gyulánszlcy József. 
Horváth Mihály. 
Kmetovits Lajos.
Gilián Antal. 
Osztrogonácz Antal.

S z í n é s z e t .
Zoltán Gyula színigazgató novem

ber 14 én kezdette meg előadásait Ba
ján Csikynek „Nóra" czimű történelmi 
színművével. A színmű igen élénken 
jellemzi a kort, a viszonyokat és a 
szereplő személyeket, melyből tárgya 
merittetett. A társulat mint utóbb meg
győződtünk igen jó és iparkodó erők
kel rendelkezik, mind a mellett e kü
lönben sokkal több fáradságot igénylő 
darab óhajtott élvozetet nem nyújtott, 
mely körülményt csak is annak tulaj
doníthatjuk, hogy a társulat a mint út
ról jött, minden próba és előkészület 
nélkül hozzálátott a nehéz darab elő
adásához, holott a legelső művészek is, 
ha a darab sikerét és a műélvezetet

*) E rovatban közérdekű felszólalások

Kárászok sat. —dij nélkül — a beküldő fele- 
isségo mellett — közöltetnek. Névtelen köz
lemények nem vétetnek tekintetbe



tönkre neui akarják tenni, ésakit kosz- 
szabb próbák után adják elő. A szerep 
kiosztásnál több ügyeimet és Óvatossá
got ajánlunk.

Vasárnap 15 én telt ház előtt ada
tott az „Árendás zsidó.“ A mily czélra 
szánta a szerző, annak megfelel. A kö. 
zönsóget derült kedély állapotban tar
totta.

Kedden 17-én „Nézd meg az any 
ját vedd el a lányát" czimö vígjáték 
adatott, ez előadás a társulat erői iránti 
véleményünket kezdette megváltoztatni. 
Ács Irma (Leontin) szerepét ügyesen 
alakította és játéka egészen megfelelt, 
Szeredi marasztalása, az élvhajhászó nő 
bemutatása igen sikerült. Zoltánná (Ho
mokiné) igen ügyesen alakított. Szál
káidé (Edith) kellemes színpad' alak, 
szerepét igen jól töltötte be. Kovacsits- 
nó kis szerepében nem mutathatta be 
tehetségét, jelenése kellemes. A férfi 
szereplők közül Miskolczy (Téssy T a
más) jól játszott néhol kevésbbé tün
tette ki szerepét, az előítéletes nagybá
csit. Fiatal Téssi (Szalkay) előkelő sze
repekre alkalmas megjelenés. Bessenyei 
(Szeredi) a selypítést leszámítva sze
repét jól alakította. A közönség jó han
gulatban volt.

Szerdán 18 án a „Vadgalamb" 
népszínmű adatott. Tolnai Hermin mu
tatta be szép tehetségét a czimszerep- 
bon, megnyerő alak, kellemes hangjá
val igen alkalmas a derültebb szere
pekre, Takaros paraszt asszony volt. 
Ács Irma (Boris,) az agg szűz (Zoltán
ná) ki sok derült porczet szerzett D i
cső Albertre (Zoltán) vetette férjsovár 
szemeit, a jól összevágott előadás sikerét 
a többi szereplőkkel együtt biztosították. 
Darvaijól alakit ’/iola csengő hangja 
kellemes de kissé bamis volt. A kar
ének nők hangja gyengének bizonyult.

Csütörtökön „A Sabinnök elrab 
lása" czimű bohózat sikerült előadása 
volt, melyben Ács Irma (Borbála) sze
repében a házi zsarnokot mutatta be 
híven. Tólnayné szobalány urához bi
zalmas viszonyát tüntette fel ügyesen. 
Kovdcsitsné (Etelka) a kártya vetés al
kalmával igen kedves volt. Miskolczi 
(Rettegi) hálás szerepét igen jól ját
szotta, a többi szereplő is szépen felelt 
meg hivatásának. t<

Szombaton „Üdvöske" operette ke
rült szilire. A darab szövege nem va
lami különös, csak is a zenéje az. mely 
kedvessé teszi. Bettina (Tolnainé) jele 
nése, csinos éneke, igen sikerült és 
szabályos, az udvari levegőhöz nem 
szokott, a természet vad gyermekét 
igen ügyesen mutatta be. Kovacsicsné 
sikeresen tárta fül a magas körben el 
fojtott lélek fogékonyságát a természet 
egészsége s eszménye iránt. Boái* kelle
mes csengő hangja. Viola (Pippo’l sza
batos áriái a duette mindmegannyi ossz 
hangja járult ahhoz, hogy a közönség 
teljes elismerését kiérdemeljék.

A közjegyzői törvény kiegészítésé
ről és módosításáról

A most összeülő országgyűlés első 
tárgyai között fogja elintézni a köz
jegyzők hatósági körét tágitni akaró 
törvényjavaslatot.

Iiogy a miniszteri, vagy az igaz- 
ságiigyi bizottság által kiigazított javas
lat lesz e elfogadva, még természetesen 
kérdés dolga; de annyi tény, hogy som 
egyik, sem másik nem adja meg a 
közjegyzőnek a hivatali teljes önállósá 
got és nem biztosítja existentiáját ak
ként, a mint azt a közjegyzőtől, elfog
lalt társadalmi állásánál fogva a viszo
nyok megkövetelik, habár úgy a mi- 
nisteri indokolás, mint az igazságügyi 
bizottság jelentése fennen hirdeti, hogy 
a közjegyzők anyagi helyzetének javí
tása egyik föczélja a javaslatnak.

Az igazságügyi bizottság jelenté 
sében kiemeli, hogy a közjegyzői állá
sokhoz kötött remények csak azon szűk 
hatáskör miatt teljesültek részben, 
melyben a közjegyzők eljárhattak — 
holott egészség s jogfejlődés csak ott 
képzelhető, hol a közjegyzői intézmény 
virágzik.

Hogy ez mind arany igazság, azt 
a józanon gondolkozó kétségbe nem 
vanhatja.

Hogy a közjegyzői intézmény lét
jogát nálunk is beigazolta, annak élő 
jelenségei vannak; és hogy nagyobb 
eredményeket nem produkálhat oka az, 
hogy mozgköriik igon szűk, hogy még 
a falusi jegyző is befolyásos ellensége 
a közjegyzőnek, s hogy nem teljesen 
függetlenek, holott a nélkül a közjegy
ző a kezönséges fizetett jogképviselö 
szerepét játsza.

Pedig a közjegyző a lox contrac- 
tus alapián ép úgy szolgáltatta a jogot 
inter volontes. mint a bírói titulust vi
selő az általános törvények alapján in 
invitos.

De hogy hivatását a közjegyző 
betölthesse, szükséges öt függetleníteni, 
szükséges megélhetését nem egyesek, a 
bíróságok és árvaszékek kegyétől füg 
gövó tenni, hanem ezt törvénnyel biz
tosítani, és szükséges a törvény szerint 
összeállított költségjegyzékének marasz
talás és végrehajtásnak alapul szolgáló 
bírói határozat jellegével és erejével 
bírni.

Mert láttuk eddig és a jelenben is, 
hogy a közjegyző megbízatásait akként 
kapjai miként az az illető előadó 
kénye szerint tetszett; és dijai akként 
állapitvák meg, a mikor és a miként 
az előadó épen kegyet akart gyako 
rolni, és nem kevésszer indokolatlan 
limitással a közjegyző a fel előtti bla- 
magenak is ki van téve.

Mikor aztán a megélhetés ekként, 
a bizonytalantól és mások kegyétől 
függ, nagyon természetes, hogy a kegy
vesztes közjegyző a hivatásszerű egyen
lő jogvédelmet egyes ügyfél közönsé
ges védelmére fordítja, mert csak is 
igy láthatja létét biztosítva.

Mikor látja a közjegyző, hogy 
megélhetéséért mindenütt hajlongnia, 
kedveznie és m^g a falusi jegyző ke
gyét is keresnie kell — tudva illető
ségi körének és társadalmilag elfoglalt 
állásának horderejét — nem is csodál
ható, ha elveszti állása iránti kedvét s 
ha ezt elvesztette, lanyhul a munka
kedv, ezzel a bizalom, és igy az intéz
mény ezé Íja lesz kijátszva.

Pedg nálunk a közjegyzői hiva
tal megbecsűlhetlen a közönségre nézve, 
mert a dcmoralisalt viszonyok közepeit, 
a könnyen hozzáférhető hiteles hely 
kenyérként szükséges, mivel ma már 
az okirat- és ügylet koholások nem 
újságok többé, mivel ma már az ipa
rosok egy része is a jobban jövedel
mező zúgirászattal cserélik fel mester
ségeiket és természetesen bántatlanul 
űzik gaz munkájukat.

Hogy pedig a közjegyző a hozzá 
kötött reményeket megvalósíthassa, szük
séges öt emanczipálni a bíróságok és 
hatóságok fennhatósága alól, szükséges 
öt önálló cselekvési körrel felruházni, 
hogy teljesen független legyen a bírák 
é3 árvaszóki ülnököktől; hogy ne le
gyen megélhetése ezek kényéhez, dija 
inak megállapítása ezek tetszéséhez, és 
megbízatásainak száma ezek akaratához 
fűzve: hanem legyen a kir. közjegyző 
is praecise körülirt hatáskörben működő 
és teljesen független közhatóság.

Ha széttekintünk Európa miveit 
államai között, egyedül magunkat ta
láljuk a legkezdetlegesebb közjegyzői 
intézménnyel ellátva; csak nálunk van 
az, hogy a nép nem érezheti teljessé 
gében a közjegyzői ténykedés üdvös
ségét, hanem a közjegyzőt is nem köz
hatóságnak, hanem fizetett jogképviso 
lőnek tekinti és a számos bujtogatók 
közbenjárása folytán még kételyekben 
is él irányában. Mildsevits Márton, 

kir. közjegyző Baján.
(Folyt, kör.)

Csarnok.
Gyümölcs csemege.

(Kivonat a gyümölcsértékesítés czimű könyvből.)

A gyümölcscsemegét legkönnyeb
ben geléoböl állíthatjuk elő, ha azt 
formába öntjük és mig megkeményedik, 
a sütőbe tesszük, hasonlóképen a gyü
mölcsízből is készíthetünk csemegét 
ugyancsak formázás és melegítés által 
s az igy nyert terméket gyümölcssajt
nak nevezzük, melyből legismertebb a 
birsalmasajt.

FrancziaorszAgban a finom szilvából 
is készítenek kitűnő gyümölcssajtot és 
pedig a következő módon: a szilvát 
kimagozzák, üstbe rakják és miután 
vizzel annyira feltöltötték, hogy az azt 
elfedte, a tűzre teszik. Mihelyt az az
után főni kezd, félrehúzzák és durva 
szörszitAn áttörik és miután minden ki
lót '/a czukorrnl megédesittetik,
újra tűzre teszik és folytonos keverés 
közben tiszta sűrűségre befűzik s ekkor 
formába nyomják és gelécben éltartott 
néhány szem eper vagy málnával fel
díszítik és a kemenezében kiszárítják.

Czukroa cseres ny ét a következőleg 
készítünk fohér ezukrot vizben felol
dunk és kevés gelatint, valamint a szin 
kedvéért néhány csepp cochenillot is 
tcsszünk hozzá, azután levágjuk a cse- 
resnyo szárának felét és mindegyiket a

megmaradt szárnál fogva a forró ezukor- 
oldatba mártjuk, lecsepegtetjük és szá 
radús végett gyengén o*ajozott márvány
— vagy palalapra rakjuk, csomagolása 
bonbondobozokban történik.

A ezukrozott gyümölcs készítése sem 
nehéz, akár közönséges szörpöt, akár 
körtegelóct használunk hozzá, legelőször 
is a rostán fekvő gyümölcs néhány percre 
a8zörpbo vagy n gelécbo lesz belomártva 
s lecsepegtetve, mire azt egy porezu- 
korral vastagon behintett asztalon ad
dig hentergetjük, mig egészen fehér 
lesz, a mikor az az aszalóba jön s meg- 
uszaltalik.

Mindezen czikkok forgalomba ke
rülnek, ha mindjárt csak helyben is, de 
közülük a czukroa és ezukrozott gyümölcs 
fontos kiviteli czikket is képez, melynek 
csaknem kizárólag monopoliomát a fran- 
cziák bírják, holott a mint láttuk, an
nak az előállítása oly roppant egyszerű! 
Még az északamerikaiak is, kiknek 
gyümölcsipara annyira fojlett, a fran- 
cziáktól veszik drága pénzen az effé
léket, melyek között mandola, finom 
szilva és mirabella játszik igen nagy 
szerepet, de az őszi és kajszin baraczk 
is (melyet előbb meghámozunk), vala
mint cseresnye, málna és eper is elő
fordul. A csomagolás bönyaku üvegek
ben történik, melyek fejét-nyakát sta 
niol borítja. Hazai gyümölcstermelőink 
bizony nagyobb figyelemre méltathatnák 
a ezukrozott gyümölcs előállítását, és 
ha az aszaláson javítanak, kétségkívül 
nyereséges kiviteli czik válhatnék be
lőle. Miért vásárlunk mindig drága péti- 
zen a külföldtől és miért nem követjük 
azon jó tanácsot, hogy a nyers terményt 
épen a helyszínén kell a nemesítés legma
gasabb fokára emelni ? Mert nem áll az 
a kényelmes kifogás, hogy Franczinor* 
szágttak inkább kedvezett a természet, 
mint nekünk; hanem az már igaz, hogy 
a francziák nálunk sokkal élelmesebbek.

A fent vázolt eljárásnál csak azon 
gyümölcsfajokat vettük tekintbe, me
lyek leginkább előfordulnak; de ezek 
akárhányszor másokkal is pótolhatók, 
mert mindenki azon gyümölcsfajokat 
használja fel, melyekkel épen bir és 
egy kevés gondolkozás, tán egy kis 
kísérlet csakhamar a helyes útra fogja 
vezetni. Tehál gondolkozni és prdidlni. 
Ez legyen a jelszó, hogy e téren, me
lyen még annyit lehet tanulni, javítani, 
és feldezni, mindig újabbat és mindig 
jobbat állítsunk elő. Az elértet sohasem 
tartsuk utolérhetlennek, sem pedig a re- 
czeptet dogmának, mert ez megcsonto
sodásra, megállásra vezet, a megállás 
pedig egyenlő a viszaesésscl. Virág.

Irodalom.
— A ,,Magyar Háziasszony11 czimű ház

tartási, gazdasági ős szépirodalmi hetilap min
den egyes száma újabb és újabb bizonyítékkal 
szolgál arra nézve, hogy ez a lap hivatva van 
minden családban bű vezetőül és ha-znos ta
nácsadóul szolgálni. Mert a „Magyar Háziasz- 
szony“ valóban oly gAzdag tárháza a háztar 
tás, a konyha, a nevelés, az egészségügy, a 
kertészet, szóval a nő egész hatáskörét felöle
lő, alapos közleményeknek, melyek mindannyian 
igazolják azt a jó hirt, melyet e kedvelt lap 4 
évi fenállása óta szerzett magának. A gyakor
lati értékű közleményeken kirül a „Munka 
Után“ czimű szépirodalmi melléklet csinos köl
teményekkel szellemes tározókkal, bes-zélyek- 
kel, rajzokkal és humoreszkekkel, egy-egy 
hosszabb érdekfeszitő regénynycl s ügyes talá
nyokkal szórakoztatja az olvasót. A „Magyar 
Háziasszony11 előfizetési ára egész évre 6 írt, 
fél évre 8 fit, negyed évre 1 fit 50 kr. s a 
kiadó hivatal (Budapesten nagy korona-utc/.a 
19. sz.) melyhez az előfizetések legczélszerűb- 
bon postautalványon intézendők, kívánatra bár
kinek ingyen ós bérmentve szolgál mutatvány 
számokkal. A legnjabbi szám következő tarta
lommal jelent meg :T  Á r t a l o m :  Társadalmi 
életrend. Nagynénitől. — Hogyan legyen jó 
cselédünk ? V. Gnál Karóimtól. — Egyletek és 
jótékonyság. — Házi orvos, — Különfélék. — 
Hajviselet. — Kertészet. — Konybászat. Heti 
étlap. Jánokyné Szlávy Viktóriától. — Hogyan 
főzzünk süssünk ? — Hymon. — Kérdések és 
feleletek. — Fővárosi bevásárlási források. — 
Heti naptár. — Háziczikkek legújabb árjegy
zéke. — Szerkesztői üzenetek. — Kiadóhivatal 
postája. — Hirdetések. „ M u n k a  u t á n “ 
szépirodalmi melléklet tartalma : Atyáink élete. 
Lanka Gusztávtól. — Budapesti élet Szatmári 
Mórtól. — A női méltóság. Győrffy Etelkától.
— Kádár Gazsi. Újlaki Antaltól. — Falusi ro( 
konok, Regény V. Gaál Karolinától — Gondo
latok. — Apróságok. — Bűvöi pont-talány. 
Pataky Tinkától. — Megfejtések.

Szerkeszti! postája.
M. J. Katymár. Ama úri ember talán 

annyit tudhatna, hogyha valaki egész negyeden 
át elfogadja a lapot, — hát az árát is illik 
beküldeni.

A. M. Szabadka. Onnan sok marha volt 
a kiállításon, de a kitüntetési érem nem azo
kat, hanem gazdájokAt illeti. Ók továbbra is 
maradtak a mik voltak,

C hin ai-R ebus.
Csüng Csang—o L—Csftv.

(Megfejtése a jövő számban.)

LigtUneti észlelések Bajén.
1885. nov. 18-tól 24 ig.
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Legkisebb hő- 
mórsók 1.4 0.0 3.7 3.8 U.8 5.1

(Celsius szerint)

Legnagyobb hő- 
uiórsék í t 3.4 89 5.7 75 6.H 18.-1

Szélsebessóg

(másod perc zenként 
méterükben) 8 2 4 12 8 G 14

Légnyom. maxim. 703.4 millim. 
Léguyoin. minim. 743.1 millim. 

Csapadék 10.1 millim.

A D u n a  v í z á l l á s a
(0 felett méterekben.)

1885. nov. 19 töl 25 ig.
Csütörtökön: . . 1.84
Pénteken : . 1.71
Szombaton : . 1.61
Vasárnap : . 1.50
Hétfőn : . . 1.43
Kedden: . 1.36
Szerdán : . 1.29

üzleti tudósítás.
Baja, 1885. nor. 25. 

Arak (méter mázsánként)
Búza uj (minőség szeriut) 7.25 — 7.50
Kétszeres 6. - — 6.—
Rozs „ . 5.80 — 5.85
Zab „ . 5.85 — 5.90
Árpa „ . 5.10 — 5.15
Kukuricza 4.15 — 4.20
Köles 4.50 — 4.—
Bab 6.50 — 7.—

ki 1. cs. lir . szál. ta p z lia jó z á s i  
MENETRENDJE

f. é. november 1 -töl kezdve további in
tézkedésig.

P ó s ta h a jó k :
Bajáról Budapestre: kedden, csütörtö

kön és vasárnap 
d. u. 4 l/j órakor. 
(Éjjeli állomás 
Dombori.)

„ Ursovára: kedden, csütörtökön 
és szombaton 
d. u. 3 órakor. 
(Éjjeli állomás 
Bezdán.) 

S z e m é ly -h a jó k :
Bajáról Budapestre: naponként d. u.

2s/4 órakor.
„ Mohácsra: naponként este Gl/a 

órakor.

Vasúti menetrend junius l-töl.
Budapest—Szabadka—Zimony. 

Budapestről indul 7.55 2.55 3.25 9 — 
Szabadkára ér. 12.53 6.16 8.20 4.30 
Szabadkáról in. 1.23 6.28 9.10 5 52 
Zimonyba órk. 6.06 9.57 3.33 12.44 

Zimony—Szabadka—Budapest. 
Zimonyból in. 10-33 6.09 8.31 3.21 
Szabadkára ér. 4.59 9.38 1.22 10 21 
Szabadkáról in. 6.18 9.48 2.02 10.50 
Budapestre ér. 11.15 1.20 7.15 5.20 

Szabadka—Baja. 
Szabadkáról indul 6.40 2.30 
Bajára érkezik 9.10 4.40 

Baja—Szabadka.
Bajáról indul 10.13 7.14 

| Szabadkára érkezik 12.25 9.50 
Szabadka—Szeged.

Szabadkáról in. 6.30 2.33 6 38 10.35 
Szegedre érk. 7.36 4 21 7.45 12.— 

Szeged—Szabadka.
Szegedről in. 3.30 8.10 10.45 G.32 
Szabadkára ér. 5 20 9.18 12.35 8 

Szabadka—-Zombor. 
Szabadkáról indul 6.02 1.45 8 40
Zomborba érkezik 8.13 3.22 1016 

Zombor—Szabadka. 
Zomborból indul 11.14 8.01 4 07 
Szabadkára érk. 12.49 10.12 5.41 

Szabadka—Pálics. 
Szabadkáról indul 5.18 
Palicsra érkezik 5.33

Palies—Szabadka.
Palicsról indul 5.50 
Szabadkára érkezik 6.10

Jegyzet A vastagabb nyomatott számok 
az esti 6 órától reggeli 6 óra 59 perczig tar* 
jadö éjjeli órákat jelentik. Vígra megjogyo/.te- 
tik, hogy vasár ós ünnepnapokon Szabadka és 
Puiics között este is közlekedik egy vonat.

Felelős szerkesztő ős laptulnjdonos :
D U J M O V I T S  I S T V Á N .



Nagyságos Latinovits Ernő úr borsodi szarvasmarlui-úllomiinyaból Borsodon f. 
évi deczember hó 6-án délután 2 órakor

9 darab selejtezett ökör
14

1

i i

i i

3-4 éves tinó
4 éves bika

nyilvános szóbeli árverés utján azonnali készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek 
el fog adatni.

Az árverés napján vasúton Bikity-Borsodra érkező tisztelt vevők beszállításáról 
gondoskodva leend.

Borsodon, 1885. november 21-én.

Az u ra i kasznárság.

Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, hogy a rendkivül gazdag és 1848-ik évi julius 17- 
től fennálló

[The Gresham Life Assuran.Ee Society]
részéről Baja város, úgy Bács-Bodrogh megye és a vidék területére, a biztosítások gyűjtése tekin
tetében a

F Ő - F E L Ü G Y E L Ő S É G G E L
bizattain meg és felhatalmaztattam 1600, illetve 2000 forinttól a legmagasabb összegekig terjedhető 
élet és halálesetre szóló nyeremény részeltetéssel egybekötött biztosításokat eszközölni.

Az általam képviselt társaság roppant alaptőkével rendelkezvén, biztositottainak a legnagyobb ked
vezményt nyújt.

így, többi között — a legjutányosabb díjtételek mellett — például: ha egy halálesetre kötött, 
avagy vegyes biztosításra legkevesebb 3 évi dij befizettetett, az igazgató-tanácsnak jogában áll a bizto
sított fél kérelmére ennek oly összeget 5°|c, kamat mellett kölcsön gyanánt előlegezni, mely a társaság sza
bályai szerint a viszvásárlásra rendelt értéknek megfelel.

A társaság által nyújtott számos előnyök figyelembe vételét ajánlani vagyok bátor mindazoknak, 
kik felfogva az esélyek lehetőségét, önmaguk és családjuk helyzetét azokkal szemben addig, mig anya
gi helyzetük megengedi, biztosítani óhajtják.

Minden közelebbi, a biztosítani hajlandók részéről kívánt részletes értesítés és felvilágositás- 
sal szolgál

kész szolgájuk
^ - o . j i ^ L O T 7 - i t s  I s t - v á L a a . .

f ő - f e l  ü g y e l ő .
Lakik: Baján, kismészirszék-utcza, 160. szám.

Htrii'ite Eishcn) lír küny ■••• itt fiája 1 UjAn
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