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Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

B a ja , 1 8 8 1 . jú liu s  2 7 .
A városi árvaszék féléves jelenté

ibe néhány megjegyzést tettünk, azon 
liiedelemben, hogy kötelességet teljesí
tettünk altkor, midőn a hibákat feltün
tetve azoknak leküzdését czélozznlt.

A közjó, városunk iránti szeretet 
vezetet csak, midőn a közönség ezen 
legvitálisahb érdekének megóvására sza
vunkat felemeltük.

Barasics József t. barátunk hozzá- j 
szólását is ennek kell vennünk, s vesz- 
szük is, annál inkább, mert t. barátunk 
mint az árvaszék egyik tagja, ezen hi
vatalos állásából kifolyólag is kell, hogy 
érdeklődjék

Mielőtt magára a dolog érdemére 
lérnénk, engedje meg t. barátom, hogy 
csikkének egyik pontjában használt ki
fejezést helyreigazítsam, s ez az, hogy 
az árvaszéket semmittevéssel vádoltuk.

Ezt nem tettük, de n un is tehet
tük, mert a legepésebb iránység sem 
mondhat ja a tények ellenére, miszerint az 
árvaszék semmit sem tett, hanem, mi 
az mondtuk és mondjuk, s ezen álliiá- 
sunkat. fen is tartjuk, hogy az árvaszék 
keveset, igen keveset végzett.

De hát csak nem is mondhattuk 
azt., hogy az árvaszék működésével tel
jesen megvagyunk elégedve, mert maga 
t. barátunk is elismeri, hogy hibák van
nak, a félévi kimutatás szintén igazolja, 
hogy hátra ék van, tehát nem végezte
tett lm minden.

Ha ezt mondjuk, nem abból ítélünk 
csalt, hogy van hátralék, hanem abból, 
hogy oly csekély ügyforgalom mel'ett van 
hátralék.

Mi lelot oka ezen állapotnak?
Az, hogy a munkaerők nem voltak 

kellőleg foglalkoztatva.
Mihói származhatik ez?
Vagy az alkalmazott erők gyenge 

ségéből, vagy a felügyelet hiányából.
Sajnos, nálunk mind a két jelenség 

nyomait (eltalálhatjuk.
A jelenleg alkalmazásban álló ár

vaszéki ülnök urak tőlem sem fogják 
kívánni, hogy feldicsérjem őket, ott van 
működésűk eredménye, kitünteti az, hogy 
tehetség, képesség dolgában kiváló he
lyet foglalnak el.

Nem hízelgésből mondom ezt, nem 
szeretek senkit szembe dicsérni, de mi
után t. barátom, az ülnök urakat felem- 
.itette, mm térhetek ki előlük, ne ve 
gyek rósz néven.

Épen ezen feltevés, igazabban tu
domásból indulok ki akkor, midőn t. ba
rátom állítását ismét helyre kell igazi
tanom.

Azt állítja ugyanis t. barátom, 
hogy az általunk felhozott összehason
lítás az árvaszék és a hajat kir. jbi- 
róség között, nem vág össze, s hogy a 
hajai jbirósng állapotaiból nem leltet meg
ítélni az árvaszéki ügymenetet.

Minő (lualitícatioval bírnak a bírák, 
s minővel uz árvaszéki ülnökök?

Egyenlőkkel, ügyvédek ezek, ügy
védek azok, tehát a munka minőségére 
n gat antia meg van itt is, ott is.

A munka mennyiségére azonban mér- 
liotlcn nagy a különbség. Hogy biráiuk 
f>000 számot intéznek cl évenként, azt 
Barasits ur is tudva, elismeri, viszont 
elfogadom állításának azon részét, hogy

ezen mennyiségnek fele pusztán szám, 
de akkor t. barátomnak el kell fogadni, 
hogy a másik fele ügy, vagyis, hogy 
bíráinlc egyenkint. 2500 számot s 2500 
ügyet végeznek évenkint, s hogy félóven- 
kint egyre esik 1250 szám s 1 250 ügy.

Hasonlítsuk össze ezen eredményt az 
árvaszéki tevékenység"- ], mi tűnik kinkkor.

Az hogy egy bitó végez bírósá
gunknál m a jd  annyi ügyet fé l  év alatt, 
m ennyi az árvaszék összes szám aévenkint.

De fia már levonásokkal foglalko
zott, t. barátom, engedje meg, hogy tegyem 
én is ezt, s hogy említsem fel, miszerint 
az árvaszék összes forgalmából, melyet 
1400-ra teszek évenkint, csak fele önálló 
ügy, azaz 700 ügyet végez két ülnök 
évenkint, vagyis egy ülnök 350 et éven
kint, félévenkint pedig 175 darabot.

Az én nézetem szerint ily munká
ban meg nem erőltet let; magát az ember, 
ha naponkint egy ügyet és egy számot 
intéz el, még 1 5 -  Ki napjában az évnek 
tollat sem kell kezébe venni.

Barasits t. barátom előtt ez a kö
rülmény fel tűnt úgy in, azonban hozzá
tette, hogy „az árvaszék i ülnök ren d 
szerin t közvetlenül a felekkel ta r tja , lég 
többnyire, bonyodalm as hagyatéki vagy  
szám adási ügyben tá rg y a lá sa it, a  m e
lyeknél a jogban  jára tlan ok  á lta l te te
meseti meg van  nehezítve, míg a b írák  
m unkálata, a  letek jo g tn d ó  képviselete  
m ellett fe le tte  könnyítve v a n u.

Hasonlítsuk így össze a tényeket.
Bíróságunk, de uz összes bíróságok

nál is a közvetlenség sokszor előfordul, 
tekintsük csak a bagatell ügyeket, s ve
gyük hozzá, hogy a sommás eljárásnál 
is gyakran maguk jelennek meg a per
lekedő feleit, s hogy tanúkihallgatáson is 
teljesittetnek.

Staiistikai adatok hiányában bizto
san ugyan meg nem határozhatjuk hány 
ily eset van évenkint, de általános a 
vélelem, hogy annyi előfordul, mennyit 
kitesz egy árvaszéki ülnöknek összes 
ügye, tehát ez a mentő körülmény pa- 
ralisalva lévén, elenyészik.

Nehéz ugyan, de nekem meggyőző
désem s e miatt ki is jelenlétit, hogy t. 
barátom azon állítását, mintha a bírónak 
a jogtudók képviselete mellett, működése 
könnyítve lenne, nem osztom egész ter
jedelmében.

Persze, éti más szemüvegen keresz
tül nézem a tényeket, s vonom le azok
ból tapasztalati állításaimat.

A bírónak az absolut igazságot kell 
kutatni, azt kell felismerni s kimondani 
itéletilcg, végzésileg, az ügyvéd az rela
tív működik, előtte saját felének érdeke 
lebeg csak.

Már most, ha két ügyvéd, mind
egyik saját leiének érdekéből vitaija, 
hogy övé az igazság, nem ritkán, itt nem 
csak a bajai viszonyokra ezélzok, nem 
hogy elősegítené vagy könnyítené a bitó 
működését, de sokszor akadályokat gör
dít eléje.

Ezen körülmény nem csalt abból 
áll elő, ha az ügyvéd kötelessége szerint 
védi felének érdekeit, hanem, sajnos, 
s bizonyára t. barátom is tapasztalt 
már oly esetet, hogy az ügyvédet néha 
nem csak a fele érdeke, tehát tiszte 
vezeti, hanem niclléktekintetok is.

Hányszor fordul elő például, hogy 
ügyvéd csupán időt nkar felének nyerni

u kötelezettség teljesítésére, hányszor 
fordul elő eset, a midőn az ügyvédek 
feleik perbeszédeiben személyeskedésekkel 
többet foglalkoznak, mint azok ügyével, 
s kérdem, váljon az ily vagy számtalan 
hasonló eset előnyére, könnyítésére szolgál 
a bírónak ?

Bizonyára nem, hanoin inkább idejét 
rabolja, s a bírót bosszantja.

Közvetlenség mellett, -  minden
napi tapasztalás igazolja -  , a felek 
között sokkal többször sikerül az egyez
ség is, mint mikor jogtudó képviselők 
szerepelnek.

Bonyodalmassá" tekintetében tehát 
a bírónak ismét nagyobb rész jut ki, 
mint az árvaszéki ülnöknek.

Számadási teendők meg pláne agvonra 
zaklatják a bírót, oly számadások, könyv- 
vezetések, statistikai kimutatások, nyil
vántartások stb. vannak kezén, melyeket 
még csak elősorolni is borzad ember, 
s ezen felül a bírónak gyakran 5 - 6 -  
féle czimen pénzeket is kell vezetni, s 
könyvezése csak úgy hemzseg a rubri
kától.

Mindezek ismeretesek ugyan t. ba
rátom előtt, s tudom gyakran ily tortú
rákon keresztül menve szidta a forma
ságokat altár csak a bokrot.

De hát az alakiságnak is meg van 
a maga jogosultsága, szükséges ez is, a 
jó rend, az ellenőrzés lehetősége nyugszik 
ez alapon.

A munkálatok minősége tehát az 
előbbiekből kitünőleg még csak felényire 
sem iiti meg a bírói munkálatnak minő
ségei.

És tessék elhinni, könnyű is a dolog, 
csak tudni s akarni kell végezni.

A kimutatás, vagyis az ellenőrzés 
szükséges mindenütt, mert nem csak oly 
egyének vannak, kik kötelességük tuda
tában végzik kimutatással vagy anélkül 
teendőiket, hanem olyanok is vannak, kik 
a kimutatás nyomása, kényszerítése alalt, 
állván, nehogy hanyagságukért feleletre 
vonassanak, kell hogy dolgozzanak, s dol
goznak c miatt is.

Végre azt állította t. barátom, hogy 
a hátralék oka az is, hogy egyik ülnök 
leköszönése folytán az árvaszék majd 3 
hóig kicgészitctlenül maradt.

I'gy hiszem, a fentiekből kétségte
lenül kitűnt már, miként az ügyforgalmat 
3 hónapon keresztül egy ülnök is végez
hette volna, különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy azon ülnök, ki leköszönt, 
a neki kiosztott ügydarabokat az utolsó 
számig feldolgozta, mielőtt áilását végleg 
elhagyta.

A lehetőség tehát nekünk adja az 
igazat, s bizonyítottnak vehetem, hogy 
a hátralék okát egyedül a felügyelet hi
ánya okozta.

A felügyelet hiányát igazolja az is, 
hogy az árvaszék gyakran hónapokon, vagy 
heteken keresztül illést nem is tartott, 
nem azon időszakot érteni, mikor az ár
vaszék egyik tagja leköszönt, hanoin azon 
időszakot, midőn az teljes volt.

Első pillanatra úgy tűnik fel, mintha 
ezen körülmény, befolyással nem bírna 
az ügymenetre, pedig ha jobban mélyére 
nézünk, azt tapasztaljuk, hogy a vezetés 

i az ülésen történt előadás nyújt már módot 
1 a hivatott közegnek arra, hogy a teendők

kel megbízott közegeket szemmel tartsa, 
naponkint látja az elnök, mi osztatik ki

feldolgozás végett, s ha az illéseken a 
referens keveset vagy épen semmit sem 
ad ebi, tudatával kell már bírni annak, 
hogy képződik a hátralék.

Tudok oly concret esetet, hogy bíró
ság által lett árvaszékünk megkeresve 
valamely kiskorú érdekében, arra halga- 
tott, kénytelen volt a bíróság, miután 
az ügy felsőbb biróságilag lett megsür
getve, az árvaszéket megsürgetni, azonban 
választ igy sem nyert, nem nyert még 
akkor sem, midón arra lett figyelmeztetve, 
hogy a biróság, a felelősség elhárítása 
czéljából kénytelen leend a késedelmezést 
feljelenteni, hanem személyes összekötte- 
tések által lett az ügy, pedig igen lényeg
telen volt, nagynebezen elintézve, s mi 
okozta ezt?

Az, hogy ülés nem volt tartva.
Ha már a szabályrendelet egyik 

intézkedésében megsértetik, nem csoda, 
hogy itt-ott több helyen is könnyedén 
bánnak vele.

Ennyit magáról az ügyforgalomról.
Tekintsük most meg a kezelést.
Barasits t. barátom nagyjában egye

tért, velem, tudjuk mindnyájan hogy baj 
van, tudjuk mindnyájan, hogy a baj oka 
a múlt években rejlik, de hát mondjuk 
ki őszintén, rejlik nem csak a rég múlt
ban, hanem a legközelebb időben is.

A kezelés ezen ágánál baj volt a 
múlt időben az, hogy a közgyámi hivatal 
mintegy nyugalmazás volt, a legrégibb 
tisztviselőt, a legöregebb embert szokták 
oda rakni, pihenni, s ellenőrnek egy oly 
embert, ki a pihenésben támogathatta a 
kiérdemlik közgyámot.

Csak az utolsó 10 évre tekintsünk 
vissza, avagy azok, kik szerencsések vol
tak nem ismerni a közgyámságot, kér
dezzék meg azokat, kik azon időben 
utalva voltak az érintkezésre, majd meg
hallják, hogy az illető öreg urak nem 
csali pihenhettek, nyugalmasan pipázhat
tak, hanem még ott beretválkoztak is,

No az igazi közgyámság volt.
Nem csak ucm ismerték működésük 

körét, nem csak nem haladtak a korral 
előre, hisz már elaggottak is voltak, de 
fogalmuk sem volt a teendőkről.

Én például személyes tapasztalásból 
mondhatom , hogy közgyámjaink havi 
fizetéseikről nyugtáikat mindig azon min
táról Írták le, melyet még 1836. és 
1840. évben talán mások által készít
tettek.

A korlátoltság mindenesetre befo
lyással bírt arra, hogy rendetlenségek, 
zavarok állottak be.

Én azonban ismét a felügyelet hiá
nyát kell hogy elővegyem. Ha valamely 
tisztviselő nem akar dolgozni, vagy nem 
tud dolgozni, ott van az elnök, tegyen 
jelentést a törvényhatóságnak . felelős 
érte, s csak igy szabadulhat meg ő a 
felelősségtől, s ha a törvényhatóság nem 
javít a helyzeten, legalább moshatja 
kezeit, s nem vonható felelősségre.

Nem okozható a mostani árvaszék 
a múlt hibáiért, mondja tisztelt barátom 
és pedig igen helyesen, de ha a hibás 
kezelést, a helytelen könyvelést már a 
mostani árvaszék észlelte s azon nem 
segített, mindenesetre nem járt cl he
lyesen.

Epén t. barátom példáját hozom fel.
Kudits Máté elleni követelése a 

városi árvatárnak kétszer is vezettetik,



a per lefolyt, a város 5912 frtot meg
kapott, még is 4 — 5 ezer foriut mint 
tartozás vezettetik.

Vannak aztán kainatozatlnn tőkék, 
még is a tőkék időközi kamatai évröl- 
évre vezettetnek stb.

Ha az árvaszék vagy annak elnöke 
észlelte az ilyen, vagy ehhez hasonló 
rendetlenséget, miért nem tettek intéz
kedést, hisz módjukban áll, síit köte
lességük.

Ha az árvaszék tapasztalta azt, 
hogy kötvények nincsenek, ha az árva
széli tudja azt, hogy kötvények nincse
nek biztosítva, akkor, habár a múltból 
származik is a baj, kötelessége pótolni 
a hiányt, javítani az árvatár helyzetén, 
s ha ezt nem teszi, a felügyelet hiánya 
áll ismét elő s bizony felelős élte, mert 
kötelességét nem teljesítette.

A törvény rendeli, hogy az árvaszék 
köteles időszakonkiut a pénztári állapo
tot megvizsgálni, kérdem mikor lett az 
megvizsgálva?

A rendetlenséget, mely uralkodik, 
csak szigorú ellenőrzéssel lehet megtörni, 
de akkor az elnöknek kell a felügyeletet 
teljesíteni, mert az az ö kötelessége.

E tekintetben ismét nagy zavar 
uralkodik nálunk.

A  b á cs-b o d ro g h -m eg ye i
tankerület községi tanitó-testiiletéuek f. 
évi augusztus hó 2-ilt és következő nap
jaira szab. kir. Szabadka városába ösz- 
szehivott közgyűlésének sorrendje: Első 
nap. Hétfőn 1881-ik évi augusztus hó 
2-án. Előkészítő tanácskozások: 1. Dél
utáni 4 órakor bizottsági ülés. — 2. 
Esti 7 és fél órakor előértekezlet; ennek 
tárgyai: a) A közgyűlésre érkezett tagok 
üdvözlése, b) A megjelent tagok név
jegyzékének összeállítása, c) Ónálló Írásba 
foglalt indítványok benyújtása, d) A köz
gyűlésre vonatkozó kívánalmak előter- 
jesztése.

Második nap. Kedden, aug. hó 3-án 
közgyü'és. Ennek tárgysorozata: A köz
gyűlés megnyitása. — 2. A körök mű
ködésének előterjesztése. — 3. Az egy
leti bizottságnak, a beérkezett munká
latokra vonatkozó jelentése és az előadók 
kijelölése. -  4 Á kitűzött tételek tár
gyalása, és pedig: a) Miben álljon a jó 
iskolai fegyelem, miképen tartandó az 
fenn, ugv az iskolában, mint azon kívül ? 
b) Mi képezze a női munka tananyagát 
az elemi leányiskola minden osztályában 
és mely módszer használata mellett biz
tosítható annak az életre is kiható gya
korlati eredménye? c) Mely körülmények 
hatnak károsan a mostani iskolai élet
ben a tanuló szellemi és testi fejlő
désre és miképen mcllőztessenek azok?
d) Mennyi legyen a vegytan tananyaga

az elemi népiskolában és mely tünemé
nyek legyenek gyakorlatilag is bemutatva 
a tanulóknak? — 5. A f. évi augusztus 
hó 12-én Budapestre összehívott orszá
gos tanító testületi gyűlésre kiküldendő 
képviselőnek, titkos szavazás utján való 
megválasztása. -  6. A jövő évi köz
gyűlés helyének megállapítása. — 7.
Netáni írásban benyújtott önálló indítvá
nyok tárgyalása. — Tisztujitás.

A közgyűlés reggel 8 órakor fog 
megnyittatni és 12 óráig szakadatlanul 
foljtattatni, ekkor ha a tárgyak a dél
előtt folyamán elvégezhetők nem volná
nak, 3 órai szünet áll be; 3 órakor a 
közgyűlés újból megnyittatik és a napi
rend befejeztéig folytattatik.

Az előkészítő tanácskozások a kir. 
nőtanitó képezde helyiségeiben, a köz
gyűlés pedig a városháza kis termében 
fog megtartatni.

A körök elnökei, iutéze ek igazga
tói, illetőleg a községi iskolaszékek el
nökei felkéretnek, hogy a közgyűlésen 
megjelenő tagok névjegyzékét, a közgyű
lési rendező bizdtság részére, a szabad
kai tanító testület elnöke kezeihez hala
déktalanul küldjék be, hogy az érkező 
tagok elszállásolása iránt a szükséges 
intézkedéseket megtehessék.

Kelt Zomborban, 1881. julius 22.
Sclimausz Endre, s. k.

Bács-Bodrogh megye tankerületi közs. tanitú 
testületének elnöke.

A  közönség k ö ré b ő l*
Mit szeretnénk mi ?

Ha a tck. rendőrkapitányság :
1. A meleg nyári időben napjában 

többször öntöztetné az utczákat, és he- 
tenhint legalább kétszer söpörtetné s az 
így egy bég t ü 11 szemetet rögtön el száll i t- 
ta tná;

2. Ha a szabad fürdésre nem köz
vetlen a gyepmester háza alatti bűzös 
vizet jelölné ki ;

3. Ha a pék-suhanezok utczai fül- 
hasgató trombitálását végleg eltiltaná.

Erre kérve-kérik
Baján, 1881. julins 28.

Többen.

L a k b é r le ti  sza b á lyo k .
Ugyhisszük, hogy a közönségnek 

szolgálatot teszünk az által, ha a lak
bérleti szabályrendeletet, melyet, a köz
gyűlés elfogadott,, s megerősítés végett 
a m. kir. belügyministeriumhoz felter
jesztett, egész terjedelmében közöljük. 
Hogy szükséget pótló javaslat ez, érzi 
mindazon polgár, ki akár bérbeadó, akár 
bérbevevőként fog szerepelni.

• E  rovat alatt a közérdekkel összefüggd köz
lemények díjtalanul, beküldő felelősége mellett kö
zöltéinek. Szerk.

Azon esetben, ha a minisztérium 
áltnl némi változtatással lenne a szabály
zat helybenhagyva, annak idején a vál
togatásokat is közölni fogjuk.

Szab. kir. Baja városa bel- és kül
területére nézve következő lakbérleti sza
bályok nlapittnttak meg:

L akbérleti év.
1. §. A lakbérleli év február 1-éu 

veszi kezdetét.
J.akbérleti negyedév.

2. §. A negyedévek kezdődnek, il
letőleg végződnek : február 1-én, május 
1 én, augusztus 1-éu és november 1-én,

Nyári lakásul felvett lakrészekre 
nézve a nyári idény május 1-vel kezdő
dik és október hó utolsó napjával vég
ződik.

L  a k b  é r.
3. §. A lakbér általában negyed

évenként és előre fizetendő — még azon 
helyiségektől is, melyekre nézve a fel
mondási idő negyedévnél hosszakra sza- 
batott.

Fizetési idő.
4. §. A lakbér minden negyedév 

első napján délutáni G óráig fizetendő.
F o g l a l ó .

5. §. A bérlet megkötésénél az évi 
bérösszegnek 5% , azaz ötszázaléka fog
lalóul rendszerint leteendő, a felek egyez
kedési szabadsága azonban e tekintetben 
nem korlátoztatik.

Felm ondási idő. !
6. §. A felmondási idő a szerződi! 

felek egyébb egyezkedése hiányában a 
következőkben állapittatik meg:

A felmondási idő rendszerint ne
gyed óv. |

Azonban félévi a felmondási idő a 
követiező bérleteknél:

a) 500 frtos és ezt meghaladó min
den lakásoknál.

b) 300 frtos és ezt. meghaladó kö
vetkező helyiségeknél :

bb) ügyvédi, ügynökségi és keres- ' 
kedelmi irodáknál.

(Folytatása következik.)

... _______________________________ — í

K ü lö n fé lé k .
* Ja n k o v ic s  A urél főispán úr ö mél

tósága Szabadkára utazott, hogy az augusz
tus havi közigazgatási bizottság ülését meg
tartsa .

'•q  M im en. Scblcsinger Gyula városunk 
kereskedő osztályának egyik kiváló tagja, el
jegyezte magának Vélsz Laura kisasszonyt 
V illányról.

{  H alálozások. Özv. Linzbauer Antni
n i szül. Szondy Paulina, Szondy Alajos és 
neje szül. Szabó Karolina, úgy gyermekeik 
Mátyás, Irma és I.uiza, és Szondy Mátyás 
a maguk, úgy számos rokonaik és barátaik 
nevében is, megtört szivvel jelentik felejthet- 
len édes atyjuk, ipa s illetve nngyatyjek 
S z o n d y  J á n o s ,  Pereked község nyug. taní
tójának, f. évi julius 20-án délután 5 órakor

(Ballada )

I.

JEjW -sfi ost^n, hús ligetbe deli tirfi azt susogja: 
.Szép czigány, puha kehied lágyabb, mint a hattyu-

to lla ;
Sötét hajad minden szála csillagtalan barna éjfél, 
Bogár szemed égő lángja ragyogóbb a gyémánt

fénynél.

Barna arezod’ megcsókolta a hajnalnak piros fénye* 
Déli rózsa himporánál édesebb az ajkad méze.
Szél termeted sugár, karcsú, mint hazádnak pálma

fája . . . .
Az én keblem oly igaz, bú, szép czigány lány bo

rulj rája . • .*

Barna Csilla < da simul, szemeiből könyüt hullat, 
Ajkaikon a csók lángja majd kialszik, majd ki

gyullad . .
Gyönyörbe fűlt sóhajukat esti szellő szárnyra kapja. 

Szűz (lény lett lut bizdgé- széjjel tipoil áldozatja

II.

Jó  leáayom. czigány népünk 
Gyönyörű szép koszorúja,
Hossz birem van, ifjú szived 
Ne bervassza el a buja.

Deli ifjad, barna fürtös,
Szűz virágod, ki letépte 
Mézbe dobott hazug szókkal:
Ifjú asszony hites férje.

Szép Csillának tekintete 
Olyan lázas, olyan vészes . .
Vadul forog szeme párja 
S kést von e lő . .Jó  hogy éles !

Hazugságért, csalfasógért 
Szálljon rád az égnek átka 
Ifjú asszony bites férjed 
Ne várd többé nyoszolyádba*.

III.
Csendes az est, alszik minden ; álmodik a kis ma

dárka ; j
Kék ibolya, kék nefelcjts piczi keblét mind bezárta, I 
Patak parton, csendes éjben csábitónak hangja leb- j

ben :
.Szép virágom, boldogságom, hagyj pihenni puha

keblen-. 1

Reszket a lány. mint a nyárfa s lassú hangja kél
remegve:

J „Jer ide hát lelkem iíja, hajtsd fejed a hókcbelrc. 
Lágyabb ez, mint palotádban bársony pamlng, selyem 

párna . . .
Jer 1 pihenj meg, úgy is, úgy is, ma pihensz rajt

utoljára*.

Deli ifjú — mit se gyanít — fürtös fejét oda hajtja 
Fulladozó lehellctét égő ajak visszatartja.
Megölelik puha karok . . . meg villan a leány kése 
— Ifjú asszony, hű feleség, elmehetsz a temetésre.

IV.
Ruska czigány foldott hegedűje 
Busán zokog, bánat lakik benne.
De ő húzza s egy-cgy nóta végén, 
Köny-patak foly arcz.ának redőjén.

Szujtos sátor legbelső zugába 
Koszorús lány „dudolgat" m agába;
8 rá-rá néz egy a l v ó  csecsemőre, 
Koporsóra, tarka szemfedőre 

•
El múlnak az ívek — így van ez megírva 
Hej, de Ruska Buját nem viszik a sírba. 
Egyre húzza 8 míg, nótája szomorú . .
8 örült lánya lejín hervail a koszom.

Gubicza Lajos.

hosszú szenvedés s n halotti szentségek alti- 
tntos felvétele után élte 73. évéhen bélliüdés 
következtében történt gyászos kimúltál. —
A megboldogult liiilt tetemei julius bú 22 én 
délután J ómkor fognak n perokedi sir kert 
ben örök nyugalomra helyeztetni; az engesz
telő szent mise áldozat pedig julius 23-án 
reggeli G órakor fog a berkesdi templomban 
az Urunk bemutattatni. Áldás és béke leng
jen a drága porok fölött ! — Ernszt-Cscr 
mell dy Ida és gyermekei: \ i I mos és Ottó ; 
atyja ; Csormendy László és napa özv. Erns/t 
Erzsébet, ugyszinte számos rokonai mélyen 
szomorodott szivvel jelentik szeretett IV-rje, 
veje, és fiának E r n s z t  Gy u l a ,  cs. kir. 
szabadalmazott duna-gözhnjózási-társasági hi
vatalnoknak í. bú 2ö én reggel 7 órakor 
életének 2s-ik évében rövid szenvedés lilán 
történt gyászos elhunytat. Az elhunytnak 
hült tetemei folyó bő 2G-án délután (í érakor 
fognak n szent Rókuslioz ezimzett sirkertben 
ürbk nyugalomra élbolyt zului .  a* engesztelő 
szent-mise pedig folyt* hó 27-eii délelőtt Itt 
órakor fog a helybeli plébánia templomban 
m egtartatni. Haján, 1881. júliusiul 2t>-én. 
Örök áldás és béke h itgjen ti ritka példás létj 
hamvai felett!

/  .Múlt. számunkban omlilettiik, hogy 
Borsod község azon jelenté t. lette, miszerint 
Popellár József bajai illetőségű tégláim - 
zi munkás n tégláim/ egyik kunyhójában 
halva találtatott, tle fején kiileríiszak jele 
niuiatkuzoll. A hirúsági eljárásból, mint 
értesülünk, kitűnt, hogy nevezett nnpszurás 
áldozata lelt., s hogy borzasztó főfájása lévén, 
maga nyilatkozott társainak, hogy Ita baja 
nem csillnpod k, agyon veri magát. A lej
sértés csak börseb, melyet igen valószínűleg 
önmaga ejtett fején, a gunyhóban feltalált 
baltával.

,%  A szülök ü gyeim ébe ajánljuk, 
ltogy azon zöld testeket, inelylyel különösen 
az ablakok közeit szokták bemázolni, a leg
nagyobb elfSvigyázntlal használják csak, mert 
annak alkatrészeiben arscnicum (m irelit) mé
reg van. E napokban K. ur neje egy poltár 
tejbe tett. ily testeket, s midén a poharat 
asztalára helyezve, érkezett vendégét fogadta, 
kis leánya a pohár tartalm át megitta, s nem 
sokára rajta a mérgezés jelei tűntek fel. El 
lehet képzelni a gondos anyát, midőn csak
nem haldokló kétíves gyermekét maga előtte 
látta. Mint értesülünk a leggondosabb ápolás 
és orvosi gyógykezelésnek talán sikerülni 
fog az életet megmenteni.

f y  I la re z  n r a b ló k k a l. F. hó 23-án 
éjjel Mészáros Sebestyén garni lakos, egyike 
a község legvagyonosabb polgárainak, istál
lójába 4 tolvaj lopódzván be, onnan a leg- 

: értékesebb 4 lovat kivezették, de ezen pil- 
' lanatban egy csendőr által észrevétettek. A 

csendőr kiabált rájuk, s midőn ez nem hasz 
nált, fegyverét fogta elé s avval néhány lö
vést tett, mit a tolvajok viszonoztak. Ezen 
nagy éjjeli lárma felriasztotta a községet,

| emberek, asszonyok ijedten futottak az ut- 
! czákon, a tolvajolt lovak pedig megbokro- 
1 sodtak, kitépték köt#fékeiket, s gazdájuk 

házához futottak vissza, a tolvajok pedig 
! nyomtalanul eltűntek. A felriasztott közön

ség gyanítván, hogy a tolvajok a községben 
húzták meg magukat, az egész községet el
állóit ák, s alig 2 órai őrködés után egy 
kocsit láttak, melyen három gyanús külsejű 
ember iilt. Azonnal körülfogták a kocsit kér
dezve a rajta ülőktől, kicsodák, mi járatban 
vannak, midőn Yagner Antal ez idegenek 
gyeplőjét fogta meg. Kérdéseikre az egyik 
ismeretlen botjával Vaguert főbe sújtotta, 
minek következtében földre bukott, a másik 
két ember pedig leugorván a kocsiról, futás
nak eredt, lövésekkel riasztották az üldöző 
két, majd a csendőrök is lőttek rájuk, Iliig 
a kocsinál maradt harmadik idegennel élet- 
halál harc/, fejlődött ki, de végre is leve
retett, elfogatott, két társa azonban elmene
kült. Szemtanuk mondják, hogy oly óriási 
zűrzavar fejlődött ki a községben, s annyi 
lövés történt, mintha csak háborút vívtak 
volna. A rablók revolverekkel s egyik bős- 
nyák p isz to llya l voltak fegyverkezve, melyek 
szijővvel voltak derekukra aggatva. Az. el 
fogott rövid szenvedés után Ultrán a község
háznál elhalt. A megejtett bírósági clőuyo- 
mozáskor beigazolva lett, hogy az elhalt 
egyén Tanurcsits Szima sztanisicsi bires ló
kötő, s hogy társai állítólag két niiliticsi, 

I szintén a legjavából valók. A bíróság már 
) neveiket is tudja, s elfogatásukról azonnal 

intézkedett,



S zabadkán  lóversenyt rendez n 
m ik huszárezred tisztikara, I'. Iió :11-én, 
mely igen érdekesnek Ígérkezik.

2 ) Véren d u lak o d ás volt f. hó 2t>-nu 
Bikityen, a hol Maiiiuzsits Ferencz ottani 
Inkós, Ilabity Bál nevli egyént a mint ez 
éjjel portáján áthaladt — megtámadott, az 
ebből kifejlett dulakodásban Babity 4 élet- 
veszélyes szúrást ejtett támadóján, kinek 
életéhez kevés a remény.

j*j A h n jav ldék l r. k. tanitócgylet 
felfolyaniodott a kultuszministerhez az ellen, 
hogy az országos tanító gyűlésre csak tuui- 
lák választhatók és csak államilag alkalma
zott tanfelügyelők hivatnak meg. A nehez
telés logikája abban kulminál, hogy ha van
nak és mert vannak egyházmegyei tanfelü
gyelők, illctílleg papi rendbeli elemi tanlér- 
fiak, akkor az egész elemi tanügyid érdeklő 
tanácsban is kell nekik szerepet engedni. A 
minister válaszát érdekkel várjuk.

©  F á jsz  veszedelm e. K hó 20-án 
ismeretlen okból tiiz támiült Fájsz községben, 
mely í>2 házat s 11 paprika-malmot semmi
sített meg.

P á ly á z a ti  h ird e tm é n y . Bács- 
Bodrogh-tnegye lelsii II. járáshoz tartozó 
Bács-Almás községében elhalálozás folytán 
megürült o r v o s i  á l l á s  folyó 1881. évi 
augusztus hó 17-én d. e. 10 órakor a köz
ségházánál választás utján fog hetöltetui. 
A pályázni szándékozók felhivatnak, hogy 
az 1870. évi XIV. t. ez. 141!. §-a értelmében 
felszerelt kérvényeiket, alólirott Deák Zsig- 
mood b.-almási szolgnliirónál f. évi augusz
tus hó 10 ik napjáig benyújtsák.

A m ag y ar orsz. segélyzó nüegylet 
hajai II. fiókja jövő hét elején közgyűlést 
tart, melynek tárgyát a magyai szent korona 
országai vöröskereszt egyletével leendő egye
sülés képezi. Az érdeken gyűlésre, a melyre 
a meghívók már kibocsájtuttak, — felkérjük 
a tagok figyelmét. Mint halljuk ugyan ez. 
ügyben az I. fióknak ma leend gyűlése.

Az országos m iip a r  k iá l l í tá s  
helyiségein, a fővárosi redout termeiben se
rényen folyik n munka. A kiállítás előre 
láthatólag igen élénk leend; eddig mintegy 
2000 kiállító jelentkezett. Mint tudjuk a ki
állítás érdekében Baján semmiféle mozga
lom nem indult meg; mig ellenben alig van 
város az országban, mely fed ne karolta vol
na az ügyet. A kiállítás augusztus 14-én 
uyilik meg.

jbt F in ilv e ld e . Vargyas Fűdre (Jyőr- 
megy. kir. tanfelügyelője még a múlt évben 
finevelő intézetet nyitott Győrött 0 — 10 éves 
elemi és 10— 18 éves gymnasiumi tanulóif- 
jak számára. Az intézetet, mint a hozzánk 
leküldött értesítőből látjuk, tíz különböző 
megyéből szép számmal keresték fel a lefolyt 
tanévben a növendékek, még Erdélyből is. A 
növelde tágas, czélszorü helyiségekkel bir s 
kellően felszerelve a néhai Zichy-féle palota 
termeiben van elhelyezve. A növendékek a 
kir. tanfelügyelő szakszerű vezetése mellett az 
intézetben teljes ellátást, szigorú felügyeletet, 
intézeti benlakó korrepetitorok által tanul 
Hiányaikban útm utatást s rendszeres nevelést 
nyernek, tanulmányaikat pedig a győri fő- 
gimnasiutuban nyilvánosan végzik. Az idegen 
nyelvek elsajátítása czéljából német-franczia 
nevelő is van alkalmazva. Bővebb felvilágo
sítással, vagy programmal bárkinek szívesen 
szolgál az intézet tulajdonos. Lakása : Győr 
Király-ulcza 4. bz. a. vnn.

— A tö rv é n y  egy uj kiadása. A magyar 
törvényeknek fölötte practikus kiadása jele
nik meg Teltey Nándor és társa kiadásában, 
melynek ügyvédeink és bírniuk nagyon jé 
hasznát fogják venni, s mely hivatva van 
kiszorítani az eddigi törvény kiadásokat. Az 
1881. évfolyamtól kezdve ugyanis n tÖrvé
nyek évcnkinl jegyzetszélü kiadásban fognak 
kiadatni nyolczndrétü alakban. A gyakorlati 
ügyvéd és bíró, kinek n törvényekben foly
ton folyvást kell lapozgatni, azokba idéze
teket, rendeleteket, bevágó döntvényeket be
jegyezni, örömmel üdvözleluli e kiadást, hol 
n lapoknak csak féloldalán van nyomatva a 
törvény szövege, mig annak másik fele üres, 
hogy nzou jegyzetek lehessenek tehetők, Az 
efélej kiadás előnyei szembeszökők s igy 
azt hisszük Immár fognak tért hódítani. A 
kiadók ll-féle alakban bocsájtjók közre e 
törvényeket: I. A törvények gyűjteményét

évfolyamokban, melyből az eddig alkotott 
B1 törv. czikk jelent meg. II. Az. egyes fon
tos!) törvényeket külön kiadásban, melyből 
eddig -I füzet jelont meg, tartalmazván a 
ezukor-, kávé- és söradó, a csődtörvényt, a 
perrendtartási novellát és n perrendtartást, 
teljes érvényében. III. Az egyes lontosb tör
vényeket zsebkiadásban, csinos és kényelmes 
kötésben, lí  kiadásból eddig megjelent 1) a 

, büntetőtörvény ára 2 frt 40 kr, 2) a csőd
törvény ára 88 kr, lí) a teljes perrendtar
tás az 1808 óta történt módosításaival ára 1 
frt 80 kr. Mindamellett, hogy e törvények 
jó papíron, csinosan és kényelmesen jelen
nek meg, áruk nem uiagasb a többi kiadá
sokénál s ezért jó lelkiismerettel ajánlhat
juk jogtudó olvasóinknak.

@ F aóriások  hazánkban. II á r s f a. 
A bnjmóczi (Bajmóc mezőváros Nyitrame- 
gyében) várkastély kertjében áll egy vén 
hársfa, melyet Trcncsényi Csák Máté, Baj- 

1 mécz várának egykori ura, ültetett 1301-ben, 
vagyis 111. Endre, az Arpndház végsó utó
dának halála után. — Nagy Lajos leánya, 
Mária, e hársfa alatt országgyűlést tartván, 
a kormányt. Zsigmoudnak adta át. — V. 
László allat a husziták itt tartották lázitó 
szónoklataikat. — Mátyás király piaiig e 
hársfa árnyékában nem egyszer adott fényes 
lakomát. — Körülctc három öl. Köriilövidzö 
falóczája 50 embernek kényelmes helyet ád. 
Ágai és gályái a vihar ellen erős vasknp- 
csokkal vannak megerősítve. Bajmóc várá
nak jelenlegi ura, gróf Fállfi János, e tör
ténetileg nevezetes hársfára igen nagy gon- 

; dót forilit. K ö r t e I a, Apátiában (mező- 
1 város a Jászkerületbcu) van egy körtefa a 

szőlőhegyen, mely legnagyobbnak fartntik 
1 egész Magyarországban. G esz. t é n y é  f á k. 

Sopronnál igen vastag és vén gesztenyefák 
vannak, melyek, Bredtzky s más magyar 
írók szerint, még azon időkből származnak, 
mikor a rómaiak Pannóniát bírták. M 0-
g y o r ó f a. Diósgyőrött egy óriás mogyoróik 

! áll melyet állítólag Lajos király leánya, Má- 
] rí királynő ültetett volna. Magassága — két 
j évvel azelőtt — it1/, öl, derekának átmérője 

pedig I 3/, láb volt. 1871-ben 24 kiló mogyo
rót term ett. Gyümölcs finom, nem a közön
séges bolyhos m agú, ennek magva fehér, 
fényes. S z i l v á i n .  A magsai szállóbeli 
lévő egyik szilvafa törzsének kerülete három 
méter.

0  E lőfizetési fe lh ív ás  Gyöngyösy 
Sámuel volt miskolczi, most tiszanánai ref. 
lelkész újabb egyházirodalmi müveire. A 
protestáns egyházi irodalom termékoinck 
terjesztése körül, alólirott már évek óta, 
nagy áldozatokkal fáradozik': a kiadásában 
megjelent egyházi müvek, a sajtó hason ter
mékeivel a versenyt mindig előnyösen kiál- 
lották amennyiben főtörekvése folytonosan 
oda volt irányozva, hogy korszerű s a meny
nyire lehet hézag pótló munkákat adjon s ez 
által a protcstantismusnak szolgálatot tegyen. 
Nem volt ugyan mindig arányban a pártfo
gás az áldozatokkal, s a mutatkozó közöny 
m ár már visszariasztotta e térről, mindazon 
által azon reményben, hogy a közöny csak a 
közelebbi mostoha éveknek volt követkéz 
méuye, elhatározta magát , hogy a prot. 
egyh. irodalom terén előnyösen ismert Gyön
gyösy Sámuel ujalib, kiválló érdekli egyházi 
müveinek kiadását kellő pártfogás reményé
ben megfogja kisérleui. Ugyanazért előfize
tést, illetőleg előjegyzést nyitok meg a tent- 
cm litett szerző következő müveire : I., Köz
napi templomi imák főtekintettel az évsza
kokra félvászonba kötve 2 frt. II., Vasárnapi 
és ünnepi imák templomi használatra fél 
vászonba kötve 2 frt. III., Magyar protes
táns egyházi szónoklatok III, IV-ik füzet 
egyenként 1 frt 50 kr. a kettő 3 frt. A fü
zetek évnegyedenként jelennek meg és bér
mentesen utánvétellel küldetnek meg. Kelt 
Miskolczon 1881, juh 15-én. Ferenczi B. 
kiadó-könyvárus.

A „K épes C salád i L apok11 42.
száma — Mehner Vilmos kiadásában — igen 
változatos tartalommal jelent meg. Ára egy 
űzetnek 15 kr.

ö  A jáitlkozás. Egy kitűnő oklevéllel 
bíró tanító, ki a zenében is jártas, — órák 
adáséira ajánlkozik. Ajánlatok e lap kiadó
hivatalába „Tanító" czitnin küldendők.

Egy Jó házból való fiatal ember 
ajánlkozik helyben úgymint vidékre irodai 
vagy gazdasági szolgálatra; az illető három 
nyelvet beszél, u. m: magyarul, németül és 
szerbül. Bővebb értesítéssel szolgál e lapok 
k i a d ó h i v a t a l a .

Ü zleti tudósítás.
Baján, 1881. július 30-án.

B ú z a ...........................................10.60
Bab.................................................... 6.50
Zab .   5.60
Árpa.................................................. 5.80
Rozs.................................................. 7.75
K f t l e s .............................................5.20
Kukoricza........................................5.60
Az árak 100 kilogr. után.

D U N A  G Ő Z H A J Ó / ,  ÁSI  TÁ R S U L A T  
Pósta- és személyszállító hajóinak

M E N E T R E N D J E .
l’ÓHtiihiijonicnetck :

Ónjáról OurinpeMtrc : naponkint szombat kivéte
lével rop. -1 és fél órakor. 

Dnjnrol Gnlnrzrn hétfőn, csütörtökön és szomba
ton reggeli 6 órakor.

Szómél.\H7,»llilohnjómenetek : 
Rajáról II úrin pont re : naponként d. u. 4 ’/, órakor 
Ónjáról Mohámra : „ esti 8 „

S zerk esztő i válasz.
Z. K. Nagyon erőltetett, nem közölhető.
F. Az éj, el van temetve.
13. Zs. Nem kielégítő.
1. J. Bpost. Merengés; Csak egy szóra; Em- 

lókszel-c; annyira kezdetleges kísérletek, hogy papír
kosárba sem valók.

A. Cí. Merengés; N. liőcze; Boldogságom elő
estéjén, elmaradnak.

II—y. Ila este eljön . . . még az éj is elborít á.
K. Béla. A kidolgozás pongyola, nem közölhető.

N y í l t  té r  *
Egy jó házból való s kellő 
előismeretekkel biró fiú fel

vétetik

T aiohczül
Nánay Lajos

könyvnyomdájában Baján.
* E rovat alatt közlöttekért nem válal fele

lősséget a szerk.

ö r .  Elórj JPerencz
m. I:. lionv. főorvos

m ó l o s a k a t
készít

AMERIKAI
módszer szerint.

Rendel: délelőtt 10-töl 1-ig, délután 
2-től b-ig.

Lakik B A J Á N  Schlieszer-féle házban, 
a „Ilorák“ vendéglő mellett.

Felelős szerkesztő : 
C S E R B A  F E R E N C .

HIRDETÉSEK.

K itün tetve G ráczban 1880.

Tcmesváry Mór
BUDAPEST,

Király ntcza 1. Br. Orczyféle ház.
A legelegánsabb és legolcsóbb saját gyártmánya 
lábbeliek a legnagyobb és leggazdagabb választékban.

Nőknek.
Eberlasting ezugos topán szivalaku félrámás

talppal elegáns T agon ............................... 3 f t3 0 k r
Eberlasting ezugos topán lakorral, erős talppal 3 „ — „ 
Bőr „ „ „ szögeit „ 3 „ — „

„ .. r zerge vagy sagrin-bőr
szivalaku szögeit ta lppal...........................3 „ 60 „

Bőr ezugos topán zcrgebőrből, préselt elő- 
résszel sár és cső e l l e n ..........................3 „ 40 „

Uraknak.
Topánok sági in vagy zcrgebőrből erős talppal 3 ft 80 kr 

„ vikszos bőrből erős srófolt kettős
ta lp p a l ......................... 4  r —  „

„ bagariabőrből erős srófolt 2-ős talppal 4 „ — * 
y, orosz bagaria b ő r „ 5 „ — „
„ keztyüborbŐl (Kalbskid) kitűnő

m in ő sé g ű ........................................ 5 „ — «
Regatta fél topánok zerge vagy.sagrin bőrből. 3 * 60 „ 
Csizmák erős vichsz vagy bagaria bőrből sró

folt kettős talppal légiin............................... 9 p — *
Térdcsizma hátulvarrott csatokkal kettős 

bagariabőrből háromszor srófolt talppal,
v íz m e n te s ................................................... 9 w5 0 n

Térdcsizma hátulvarrott orosz bagariából, 
háromszor srófolt kettős talppal, óvszer
nedvesség e l l e n .................................... T2 „ — „

Gyermekczipők vichs vagy sagrinből . . . 2 „ 10 „ 
Leány czipő eberlaszting vagy bőrből . 1.80- 2.40 „
Gyermek czipők.................... G() k r t ó l - 1 Irt 20 krig.
Megrendelések utánvét vagy az összeg előleges be
küldése mellett eszközöltetnek, nem tetsző áruk 
készséggel visszacseréltetnck. Árjegyzések kívánatra 

ingyen.

nnrrnohniKtCN Krrrisrhunirsirrtriink.
^^ibewHhrtca Hcilwasser bot Magon-, I.ungen- 

nini Koblkopf-Krankhclten, amtlich 
analyíirt durch k. k. Prof Dr. Jós. Lerch in Prag. DIp Urochlire „ I)e r Kron- 

dorfor Snuprbrnnn" von Medizinalrath I»r. K U r h  gratD durch dió

Brnnnen-UuternclimnnE Kall & Ca  m Kroudorí bei Carlstai 
A legdúsabb szénsav tartalm ú eredeti égvényes

Iegkcllemosebb üdítőital, hasznos gyógyvíz gyomor-, tüdő- és gége- 
bajoknál.

Hivatalosan elemezve Dr. L e r c l l  J ó z se f által Prágában. A  
kroudorfi savanytíviz leírása Dr. K is e k  által kapható ingyen 

n hnjni fArnktnrltnn

SOTBSSM  f
üvegkereskedésében ,

liova a megrendelések küldendők.
A  n  a i

100 üveg 2 ládában . . . . .  31 frt
f)0 „ 1 „ . . . . ...................................... 16 „

Egyenként . . . . .  .......................... . . . . .  — * 34 kr.
10 üvegnél, vngy hu kcvmbb is, a csomagolásért 20 kr. számittatik.^
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