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Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Náuuy Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
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li g y e s  s /. á m A r n  s k r. Kéziratok nem adatnak vissza.

Baja város törvény hatáséi- 
\  yánalc közgyűlése

18M. juliuBhÓ l.r).

Jankovich A urél főispán ur üdvö
zölvén a megjelent tagokat, a közgyűlést 
megnyitottunk je len tette  ki.

Itajcsáuyi .József tanácsnok mint 
előadó ismerteti az istvánmegyei iskola 
tervezetét s azon módosításokat, melyeket 
a minisztérium hozott javaslatba, értesíti 
a közgyűlést, hogy a tervezet alapjáu 
árlejtés ta rtato tt meg, s habár a költ
ségjegyzék a minimális alapokon készült, 
az eredmény az lett, hogy Hunyadi A u
lai 918 Írttal te tt olcsóbb ajánlatot, 
miért is az eredményt elfogadás végett 
ajánlja. A közgyűlés egyhangúlag hely
benhagyja s megerősíti az árlejtést.

Jankovich Aurél főispán előadja, 
miszerint a járvány os betegségek legpusz
títóbb faja, a cholera Egyiptomban ki
ütött, s habár az európai államok a 
szükséges óvintézkedéseket megtették, az 
ország minden hatósága iparkodik rend
szabályokat életbelép letni, hogy a vész 
megakadályoztassék. Az ország kormá
nyától is adatott, ki fel hívás a törvény- 
hatóságokhoz, s azért, habár az egész
ségügyi szakosztály már saját kebelében 
dolgozott is ki javaslatot, kéri a minisz
teri rendelet felolvasását.

Erdély i Gyula t. aljegyző mint elő
adó felolvassa a miniszteri rendeletet, 
majd az egészségügyi-bizottság javasla
tát, úgy a városi tanácsnak véleményes 
jelentését, mire Dr. Nikolsburgcr Károly 
emel szót. Ismerteti a cholera betegsé
get tudományos szempontokból, előadja 
historice a pusztító járvány fellépését, s 
azon következtetésre is ju t, hogy a be
tegséget nagy mérvben segíti elő a fé
lelem, ez okból, habár az óvintézkedések 
megléteiét feltétlenül szükségesnek tartja, 
oly lágköiii s az ('gyesek magánjogaiba 
ütköző rendszabályokat ez utial annál

VÁMOSA.
A lókötő Jia.

(Elbeszélés.)
li la: LAKOS GYULA. —

Az a csöndes, egyhangúsággal teljesnek 
látszó virágos, ragyogó, délibábos róna, mely 
a Tisza-Uuna között terül el, szebb gyere
ket, különb legényt nem szült Kótás Ferinél 
s hozzá hasonlót nem is szül többet inig a 
világ, világ lesz. Legalább aki csak ismerte 
Ferit, mindenki ezen a véleményeu volt.

Szép bodor barna baja, sugár szálas 
legény volt Feri. Nemcsak a leányok, hanem 
még a menyecskék is csakúgy bomlottak 
utána. Mar az is boldognak érezte magát, 
akit egy édes szóra méltatott, vagy ha úgy 
jött ki a sora, hogy tán ez alkalmával meg- 
tánczoltatotl; hát még az liogyue érezte voina 
boldoguak magát, akit aranyos kincsének, 
édes boldogságának nevezett, akit szerető 
szivére ölelt és akinek csókért vágyó mo
solygo kis szájára csókolta bánatot csititó, 
örömet támasztó, boldogságról megnyugtató 
édes csókját csinos, pörgő fekete bajusza 
alatt piroslú ajkának. Mar pedig ilyentéléje 
is volt Ferinek. Volt bizony szeretője, babája, 
akit lépten-nyomon édes boldogságának, földi 
meny országának nevezett. Annak pedig bá- 
torsúgosaii nevezhette is.

No, mert hát Ferinek is volt nemcsak 
esze, hanem szeme is. Olyan lányt választott 
babájának, akinek a szépsége versenyre kelt 
akárkinek a szépségével, pedig hát nem is 
volt kifestve soha, azt sem tudta, mire vuló 
az arezfestek.

De bál ez nem volt baj.
Az ugyan még a mai világbau sem va*

kevésbé helyeselhet, mert indokolatlan 
félelmet gerjeszt a közönségben. A köz
egészségügyi-bizottságnak javaslatát pon- 
lonkint tárgyalván kivihetetlennek ta itja , 
hogy minden apró marha vágatása a 
város belterületén eltdiassék, hogy a 
város beltel ülőién levő gyárakból a trágya 
azonnal clhordassék, hogy u Spitzer S i
mon-féle disznóhizlalda azonnal eltávolít
tassák, s hogy a város belterületén az 
egyesek két sertésen felül ne hizlalhas
sanak. Ellenben az utczák és közterek 
tisztántartását a ön tűz Le léiét feltétlenül 
helyesli, de megkívánja, hogy a szemét 
és hulladékkal ion ulczahomok ne hasz
náltassák az ütezagödrök egyengetésére, 
— hogy a középületek ürulékgödrei íer- 
LÖzteleuiiessenek, az élelmiszerek rendő
rileg és orvosilag szigorúan megvizsgál
tassanak, s hogy különösen, az úgyne
vezett Sugovicza medre a kikötővel oly 
nemű összeköttetésbe hozassák, mely ál
tal az ott rotliató viz eltávolítható le
gyen, s hogy abban folyó viz tartassák. 
Ezen pont keresztülvitelét a legsürgősebb
nek tartja.

Dr. Ladányi Mór a közegészségügyi 
bizottság javaslatát egészben elfogadásra 
ajánlja, megjegyzi, hogy ha az intézke
désekben azt tekintjük, miszerint az egye
sek érdekeibe ne ütközzék, csak a köz
érdek fog szenvedni. Az egészségügy any- 
nyira fontos, hogy az előtt a népszerűség 
hajliászatnak iudoka nincs.

Főispán ur ö méltósága megjegyzi, 
hogy az óvrendsz.abályok alkotásánál is 
figyelőmmel kell lenni arra, hogy oly in 
tézkedések életbeléptetése rendeltessék csak 
el, melyek keresztül is vihetők, igy ne
vezetesen, a javaslat azon része, hogy 
egy esek csak két sertést hizlalhassanak 
házaiknál, már álig volna keresztülvihető, 
de másrészről sokkal veszélyesebb is az, 
ha két sertés tartatik tisztátlauul, mintha 
ő darab, gondos tisztasággal, -  igy' van 
ez ismét az apró marliavágalásával is,

lami nagy haj, sőt talán nagyon is becsülendő, 
ha valaki nem tud az arezfestókekröl sem
mit, mert egyik hírneves tudósunk is azt 
jegyző meg valamelyik könyvében, hogy na
gyon kívánatos volna, ha mielőbb, minél 
többen átlátnák az arezfestékek káros voltát.

Feri szeretője Pannika, a gazdag Ilal- 
mosék egyetlen kis Pannikája nemcsak szép, 
okos, bátor és szókimondó leány volt, hanem 
gazdag is, a falu leggazdagabb leánya.

Nem hiába hogy egyetlen gyermeke 
volt szüleinek, hanem szerették is ezek, mint 
lelkűk felét, miudeu kívánságát teljesítették, 
gyönyörűségükre szolgált, ha örömet szerez
hettek neki ; az édes anyja, az meg még a 
csillagot is reá rakta volna.

Az igaz, hogy a Puuuiku szülei eleinte 
haliam sem akarlak arról, hogy leányukból 
Kólas Fenne legyen, külöuöseu az öreg Hal
mos egyre verte a melléi, hogy erre meg 
amarra majd megmutatja ó, hogy abból bi
zony semmi seui lesz, meri ha az öreg Ko- 
tas lókoto ■ uit, elobb-'itobb úgy is uz lesz a 
fiából is, azt már úgy szokás mondani, hogy 
az alma nem uicszsze esik a fájától, már pe
dig olyan nincs, hogy lokoló famíliával ke
veredjek rokonságba a nemes Halmos nem
zetség.

Azonban később eugedékeny lett az 
öreg, kivált, mikor már nemcsak Pannika, 
hauem az édes anyja is rimankodott : ne le
gyen mar olyan makacs, tekintsen arra is, 
hogy megreped a lányuk szive uz után a le
gény uluii, annyi mar bizonyos, ha eltilt
ják tó le.

De már ezt nem engedhette az öreg 
Halmos, inkább a nagytemplom tornya dől
jön le, mint ez megtörténjek ; pedig már az 
is mar milyen nagy kár lenne.

ajánlja tehát, hogy a városi tanács ja 
vaslatával modosittotlan fogadtassék cl 
az egészségügy i szakosztály javaslata.

Kazal Jáuos figyelmezteti a ható
ságot a Sugoviczába lefolyó csatornákra, 
inig Pap József belemélyedt a mesélgc- 
tcsbe, s már eoustatáljn, hogy cholera 
beteget is talált, mert annak li dny széke
lése volt, azonban az ő vörös borától 
meggyógyult. Bizonyosan jól lakott ba- 
raczkkal s tan sillerrel a biz. tag paticusc, 
mondják közbe.

Diescher Ede polgármester ajánlja 
a tanácsi előterjesztés elfogadását, mire 
az elfogadtatott.

Polgármester előterjeszti Tury Fe- 
rencz hely. földköny v nyilvántartó kér
vényét négy bi li szabadságidő engedélye
zéséért. A szabadságidő megadatott.

Koldusaink.
A mindenség bölcs ura úgy alkotta 

az emberi kebelt, liogy az sok nemes 
tulajdonoknak lön hazája. A kebel nemes 
tulajdonai között — mint a kert virá
gai között a rózsa, egyik legbecsesebb a 
felebaráti szeretet s a szegények iránt 
a könyöriiletesség érzete. Azonban a ke
bel díszét, eme legszebb tulajdouát, az 
ott létrejöhető közöny, önérdek, mint a 
kert rózsáját, az o tt felbukkanó dudva 
növények, könnyen elnyomhatják és az 
életben számtalan egyénnél el is nyomják. 
S ki tudná megmondani mikor jő cl 
azon boldog idő, midőn az emberek keb
let kizárólagosan csak nemes indulatok 
díszítik ? Ki tudja, mikor jő  cl azou 
idő, midőn az emberiség keblében ösz- 
szesen véve a felebaráti szeretet önzet
len tisztasággal illatozó virág leszen ? 
Ki tudja, mikor leend az, midőn az is
teni nagy parancsot: „Szeresd felebará
todat, mint magadat* minden kebel egy
formán érti és érzi ? Fájdalom, ez időtől

még távol állunk. Kebleinket még ina a 
felcbaráti, a könyörre méltók iránt való 
szeretet, korántsem melegíti annyira és 
oly mérvben, mint a meunyibeu az kí
vánatos volna s a mennyivel mind az 
emberi kebel magát, raiud az, kinek kö- 
nyörületességböl folyó szeretetünk mele
gére szüksége van, megelégedettnek tud- 
batuá. Erről tesz tanúbizonyságot ügye- 
fogyott szegényeink helyzete, szánandó 
sorsa, kiknek ügyét emberbaráti köteles
ségünk érzetéből folyó szeretetünk mele
gével eddig még fel nem karoltuk s iráutuk 
láu inkább rideg közönyösséget tanusituuk 
a helyett, hogy őket félebaráti szerete
tünk boldogító körébe vonva, sorsukat 
türhetöbbé, rájuk nézve az élet végnap
ja it elviselhetőbbé tenni iparkodnánk. Sok
szor volt már szó a közönség előtt 
koldusaink helyzetéről, sok esetben volt 
már a közönség nemesebb érzéséhez me
leg hangú felhívás intézve ezen ügyefo- 
gyottak ügye rendezése tárgyában, a mégis 
minden, mintha sziveinkből a felebaráti 
szeretet kihalt, s o tt a közönyösség ütött 
volna tanyát, a régi kerékvágásban halad.

Ma is, mint ezelőtt az emberek 
könyörületessógére szorult szegények kény
telenek házról-bázra járni, s vajmi sok 
esetben már a gondosan becsukva tarto tt 
kapu küszöbénél érezni a benn lakók 
segélyt nem nyújtó meleg érzelmeit. Ma 
is, mint ez előtt koldusaink legtöbbje, 
oly öltözetben járja össze a várost, mely 
egyrészről arról tesz csodaszert! tanúbizony
ságot, hogy ily rougybac, mikép lehet 
daczolni — a különben is roszul táplált 
emberi testnek -  a zord idők viszon, 
tagságaival, másrészről meg arról is- 
hogy ily rongyban járók, sokszor köz- 
erkölcsiséget sértő öltözetük megtüréséhez, 
hatóság, közönség részéről átalánvéve 
kemény elnézés szükséges! Ma is, mint 
ezelőtt munkaképes, de munkakerülő fel
csaphat koldusnak s inkább tűri a kö
zönségnél inauap még a valóban koldusok

Meg hát abban is igazat adott az any- 
joknak, hogy akármi is volt az üreg Kótás, 
azért a fiából válhatik becsületes ember, hi
szen gyerek korától ott növekedett a kereszt
anyjánál, ott pedig nem látott, nem hallott 
egyebet és igy nem is tanulhatott egyebet 
a jónál.

Punktum I . . . Minden úgy történt, 
amint Pannika akarta. Mikor megkérte Feri 
a kezét, oda adták neki.

A kézfogót meg is tartották, úgy, amint 
egy módos húznál dukál. Volt bor is, czigány 
is, meg aztúu jó kedv is egész világos 
viradtig.

Ejfél után még az öreg Halmos is 
táuczra illeszgette magát, úgy megjött a 
kedve. Az pedig már uem bolondság, ha va- 
lukiuek hatvan esztendős korában olyau nagy 
a kedve, hogy ilyen tettre vetemedik.

Persze, uz öreg asszonyok csóválták a 
fejeiket és összesúgtak-búgtak, hogy az öreg 
Halmos nyilván vesztét érzi, azért vau uagy 
kedve, vagy mert vén lettére az esze szán
dékozik valahova, p dig hát az egészet, amit 
tett, csak azért tette, mert a lelke is örült, 
hogy egyetlen leányának azzal is kívánságát 
teljesítette, azzal is örömet szerezhetett neki, 
hogy althoz adta leleségíil. akihez kíván
kozott.

Örült is Pannika uagyou, de nagyon ; 
igaz, hogy aztán a Feri öröme sem ismert 
hutáit és végtelen volt, mint a nagy világ.

Haiinos egyszersmind büszke is volt, 
felette büszke, lm úgy elgondolta magában, 
hogy ö most nemcsak leányának kívánságát 
teljesiti azáltal, hogy ahhoz adja lelesegül, a 
kiért szive eped hanem ezáltal egy kikiáltott 
rossz embernek, egy lókütöuek a fiát is fel
emeli a szennyből, a sárból, u becsületes em

berek sorába, ahova oda is illik, akárki, akár
mi volt az apja.

Milyen szép volt ez az öreg Halmostól, 
hogy ily nemesen gondolkozott. Büszke is 
lehetett tetőtől talpig és minden ember az 
lehet, ha igy gondolkozik.

A kézfogó után a napok múltak, egyre 
múltak, mig végre elérkezett az a nap, az a 
vasárnap, amelyiken harmadszor hirdette ki 
a pap a szószékről, hogy Kótás Feri veszi 
mugának házastársul Halmos Audrás uram 
hajadon leányát, Pannikát.

Nincs a világon olyan paraszt leány, aki 
olyankor el merne menni a templomba, mi
kor valakivel kihirdeti a pap ; ha meggondolja 
az ember, vau is ám abban valami; de Pau- 
uikábun volt annyi bátorság, megmerte tenni 
és elment a templomba, mikor harmadszor 
hirdette a pap. Hallani akarta, hogy is hang
zik hát az ő neve meg a Ferié onnan a szó
székről, aztán látni akarta azt a sok irigy 
pillantást, ami ráesik, mert hiába, akárki mit 
momljou, nagyou irigyelték tőle a lányok 
Ferit, de Pannika uem félt attól, hogy irigy 
tekintetüket ki nem bírja állni.

Ki is állta és nem történt egy baj se, 
egész addig, mig a tisztelendő ur be uem vé
gezte a hirdetést, de eunek megtörténte utáu 
bizouy czifra egy dolog történt az Isten há
zában.

A tisztelendő ur épen a szószékről jött 
lefelé, Pannika meg az Üdvüzlégy Máriának 
az utolját moudta, ott, hogy : Istennek szent 
anyja imádj Istent érettünk, bűnösökért . . . .  
mikor egyszer csak suttogva, de elég értbe- 
tőén megszólalt a háta mögött a Boldi kései) 
Péter leánya, Borosa.

Zsák meglelte foltját a lókötö fiábau,
Megjegyzendő, az fuluszerte tudva volt*



irányában is oly gyakran előforduló ri
deg bánást s hideg elutasítást, semhogy 
életét megfeszített erő által és utján 
szerzett munkabérrel tartsa f< un. Ma is, 
mint ezelőtt, a koldus visszaélhet nyert 
könyöradomáuyaival, nem fentartásara, 
hanem dorbézolásra fordítva azt. -  Ma 
is megtörténhet, s táu még sokkal in
kább mint azelőtt, hogy hosszas kérege
tés folytán sem kereshet meg annyit, 
mennyi fenntartásához szükséges s ismét 
csak éhezik. Ma is, s táu még inkább 
mint azelőtt, a koldusok iránt felebaráti 
szeretetet tanúsító egyén könyörületessé#*, 
a nála napoukiut nagyobb tömegben jelent
kező szegények által addig fokoztatik, mig 
be nem látja, hogy túlhajtott jótékonyságot 
szerény anyagi helyzetével szemben nem 
gyakorolhat. Ma is, tán még jobban mint az
előtt városunk közönségének csak egy 
kis — s bizony nem a gazdagabb — 
része nyitja meg ajtajait a szegény előtt, 
de a nagy rész becsüket ajtó t tart, igy 
oldva fel magát véglegesen egyik köz-teher 
viselésétől, így mutatva könyört a szegény 
szánandó sorsa iránt.

Hogy ma, anyagi viszonyaink sú
lyosabb állapotba jutása folytán, koldu
saink helyzete aggasztóbb, mint volt 
megelőzőleg, azt bizouyitani felesleges s 
csak felemlíteni szükséges. Az élet bajai, 
küzdelmei elől kitérni vajmi kevés em
bernek áll hatalmában. A küzdelmek kö
zött elmerültuél a koldus folytonos légió 
számban történő látogatása alkalmatlan 
teher, s nem csoda, ha a látogatóval 
szemben hidegséget tanúsít, daczára annak, 
hogy a szegényt istápolni kötelességének 
vallja. A szánandó szegény pedig az em
beri kebel jobbau-jobban erösbödö hideg
sége folytán siralmas helyzetét kétszei te 
nehezebben, keservesebben viselni kény
telen.

Minél ezek mit bizonyítanak ? Azt, 
hogy szegényeink ügye merőben ren
dezetlen, hogy velők eddig ki sem tö
rődött, de azt is, hogy a jelen állapot 
részben igazságtalan, részben a mai idő
ben mindenütt s oly erősen hangoztatott 
humánus eljárással, a felebaráti szeretet
tel ellentétes s egészben véve pedig azt, 
hogy a helyzet jelene egy királyi város 
méltóságával össze nem férő. S ép azért, 
ha valódi humanusságot akarunk tettel 
mutatni fel, ha felebaráti igaz szerete
tünk nek tényleges kifejezést adni akarunk, 
szegényeink helyzetét nem javítani, ha
nem gyökeresen orvosolni sürgős és mul- 
hatlau kötelességünknek kell ismernünk.

És szerény véleményem szerint ez 
a gyökeres orvoslás odaadó komoly aka
ra t mellett nem is lehet oly nehéz fel

hogy Borcsa annyira maszlagos volt Kótás 
Feriért, hogy majd megveszett értté.

Hallván Pannika a Borcsa által mon
dottakat, egy pillanatra hátra tekintett és 
mikor látta, hogy Borcsával együtt három
négy lány mosolyogva tekint rá, visszafordí
totta tekintetét az oltár felé és tovább imád
kozott, de alig hogy ezt tette, újra megszó
lalt az előbbi hang.

—- Nézzétek már lányok, még csak nem 
is szégyenli magát a gyalázatos.

Ezt már nem tűrhette Pannika és hátra 
fordulva bátran, indulatosan oda szólt Bor
csa hoz.

— Kiről mered ezt mondani Borcsa ?
— Te rólad, te gyönyörű ! — szólt a 

gúnyos válasz.
— Hallgass, inig szépen vagy, mert 

megjárod ; hagyj imádkozni. Azért jöttem én 
a templomba, hogy imádkozzam, nein, hogy 
veszekedjünk, — valaszolá Pannika.

— Majd ba fagy ! Akkor sem hallgatok, 
ha ilyen, lókötö iiauak a kutyukája mondja. 
Érted-e ? !

Ennél többet aztán nem mondhatolt 
Borcsa, mert Pannika abban a pillanatban 
hatra fordult és nagy hirtelen úgy képen te
remtette, hogy mind az öt ujja helye meglát
szott azon. Erre nagy dulakodás, zsivaj támadt 
a templomban és isten tudja, mi történhetett 
volna, ha a tisztelendő ur erélyesen fellépve 
rendet nem csinál.

Pannikát, mert verekedni mert az Isten 
házában, a tisztelendő ur a templom ele tér
depeltette és úgy kellett bevárnia olt, inig az 
egész nép ki nem takarodott onnan.

Szegénynek majd kiégett a szeme. Sirt, 
zokogott, eltukarta üzemel selyem kötényé
vel. Úja l mert nem aok szegyen van nagyobb

adat, mint a minőnek táu első tekintetre 
látszik. S megvallom szerintem e téren 
határozottan szembetűnő haladás akkor 
történnék, az igaz felebarátiszerctet kol
dusaink iránt akkor nyerne tényleges 
kifejezést, ha a valóban koldusaink szá
mára egy oly ház rendeztetnék bo tisz
tasággal* ugyan, de szegényes egyszerű
séggel, hol sz gényeiuk egy gondnok vc- 
zeiése alatt, egy felügyelő s háztartást 
vezető felügyelete mellett, együttesen csa
ládias életet’ élhetnének. J tt a szegények 
házában nyernének a városban átutazó 
szegények egy napra élelmet és hajlékot. 
Az itt* meg betegeteket, vagy elhalókat 
a városi kórház venné át további eljárás 
végett. Koldulni senkinek és sohasem 
lehetne, hanem minden szegénynek — 
bizonyos fegyelmi szabályok alatt — 
folytonosan a szegények házában benn 
kellene laknia s még templomba sem 
mehetnének, hanem az illető lelkész lá
togatná meg koroukiut őket. Minden 
szegény benn a házban nyerne élelme
zést, szerényes ruházatot. Az igaz, hogy 
egy ilyen ház berendezése a város pénz
tárára terhet róna, de nem oly nagyot, 
hogy saját szegényeink érdekében ez egy
szer s mindenkorra történendő tehertől 
visszariadni lehetne annyival is inkább, 
mert a szegények által benn a házban 
rendszeresen végzendő kisebb házi-ipar- 
munka , a jóuevü szegények házában 
élte végnapjait tölteni kívánó egyesek 
utáu maradandó vagyonka, a város kö
zönségének a szegények házára törtéucudő 
évnegyedenként adakozása biztosan adna 
olyan jövedelmet, melylyel a reudes ki
adásokat, a városi pénztár tcrheltetése 
nélkül könnyű szerrel lehetne fedezni. 
Úgy hiszem, egy 20,000 lélekkel biró 
város 4 0 - 6 0  szegényt minden megeről
tetés nélkül eltarthat.

A szegények háza számára az év- 
uegyedes gyűjtést rendszerint egy ható
sági közeg végezhetné, kinek kötelessége 
lenne miuden házat, minden lakót meg
keresni, s a készpénz adományt az illető 
adományozó által hivatalos könyvébe ik- 
tattatni, esetleg a terményekben nyújtott 
adomány, jegyzékeitetni s gyűjtését a 
gondnoknak átszogáltatni, ki eljárásáért 
a városi tanácsnak felelőséggel tartoznék. 
Ez a kiküldendő hatósági közeg úgy 
gondolom megtudná nyittatni azon kapu
kat, melyek szegények előtt sohasem nyíl
nak meg, Könyve jó tanúságot tenne 
arra nézve, hogy közönségünk egyes tag
jai keblében a fele barátiszeretet minő 
mérvben él. — A gondnok ollenőrködése 
mellett a szegények élelmezését, felügye
letét, a munka beosztást a felügyelő tel-

annál, ha az eladó lányt a templom elé tér- 
depeltetik, hozzá még, ha menyasszony az 
a leány.

Kótás Feri meg mikor megtudta, hogy 
miért történt a Pannikával, ami történt, 
mint a szélvész rohant Boldi Késes Borcsa 
után s mikor utói érte, megfogta pártáját, le
rántotta léjéről és beletaposta a sárba.

Ez meg már a legnagyobb szégyen a 
világon, ami egy leányt érhet, kivált mikor 
azt is rákiáltják száz és száz ember füle hal
lattára, amit Feri kiáltott Borosára, hogy :

— Te gyalázat lánya, nein illet már meg 
téged a szűzi párta. Én mondom azt, én tu
dom, mert szeretőm voltál, mint már tudja 
Isten, hány legénynek.

Borcsa megkapta, amit keresett és igy 
meggyalazva mehetett haza, vagy a hova 
neki tetszett.

Feri ott hagyta a faképnél és visszafu
tott a templom elé, ahol is midőn odaért, 
felölelte Pannikát a földről dohogó kehiére, 
lccsókolta könyeit, aztán szerelmetes szavak
kal csitigatta szegényt egész utón, migcsak 
haza nem értek.

Otthon Halmosáé is segített Pannikát 
vigasztalni és addig-addig, hogy valamiképen 
megvigasztaiódott.

Az öreg Halmos meg dúlt fiilt, majd 
megette magát, olyan haiagos volt. Még a 
paphoz is elment és megkérdezte tőle, hogy 
miféle jusnál lógva állította pelengérre le
ányát V He hát a papnak is igazsága volt, 
hogy a lelkipásztornak kutyakötelessségr a 
templomban rendetlenkedóket mcgleddcm. Es 
igy hiába koptatta az öreg Halmos a száját 
is, meg a csizmáját is.

— Ami megtörtént, azt már nem lehe
te tt uh go cm történtté változtatni, tucg hűt

jcsitené, ki eljárásáért felelősséggel a 
gondnoknak tartoznék.

Ezeket s igy téve a közönség meg- 
kiinéltctnék a zaklatásoktól, a koldus 
az idő viszontagságaitól, meggátoltatnék 
a koldusok rongyban való tisztelgése, 
eleje vétetnék az adományok eshetólegos 
oldorbélozásának, az emberbaráti szüre
teiből folyó segélyre u talt nem esnék 
kétségbe élte végnapjai felöl, tudva, hogy 
van helye, hol fejét nyugodtan lehajt
hatja, a közönség pedig nyugodt lólok- 
ismerettel gondolhatna saját szegényeire, 
meg lóvén győződve, hogy irányukban 
kötelességét teljesítő, s keblébeu honoló 
felebaráti igaz szeretetet tettel bizo- 
nyitá be.

Városunk vezetőit, a hatóságot min
den szép, nemes és jó terén a haladás 
komoly bajnokának ismerve, a közönsé
get saját szegényeink sorsa iránt igaz
ságosnak, a mostoha anyagi viszonyok 
daczára is azokról gondoskodónak, az 
itt-o tt mutatkozó közönyösség s könyö
r ü ld  ismeret hiánya daczára is a felc- 
barátiszeretet ismerő- és érzőnek tartva : 
szegényeink sorsa javítására vonatkozó 
s fentebb kifejtett nézeteimet törvényha
tóságunk nagybecsű figyelmébe, szives 
jóakaratába melegen ajánlom.

Borza Nándor.

Különfélék.
•' A zon  t. ez. e lőfizetőinket, k ik 

nek  előfizetési d ijok  junius v ég é v e l 
lejárt, tisz te le tte l kérjük, h o g y  előfi
ze tősök et m ielőbb m egújítan i sz í
veskedjenek.

A  szerk. és k iadó-hivatal.
— Kinevezés. I)r. Haynald Lajos ka

locsai érsek-bibornok úr ö etuencziája, Baja 
városi hitelemzőuek Fonyó Pál ur helyébe 
Sartl'enberger Adáui kalocsai-egyházmegyei 
áldozárt nevezte ki.

,5 H irdetm ény. Baja város polgár- 
mesteri hivatala részéről közhírré tetetik, 
miszerint az 1883-ik évi XXIII. t. ez. 14. és 
31. §§ ai értelmében az 1883/84-ik évi fegy
veradó és vadászati adó kivetésre szolgáló 
bejelentések a városi adóügyi hivatalnál f. évi 
juliushó utolsó napjáig nyújtandók be. Ly 
bejelentések még azok által is beadandók, kik 
a folyó évre még a régebbi törvény értelmé
ben voltak fegyveradóvul megróva. — Mind
azok, kik ebbeli bejelentéseiket a kitűzött 
batáridőben benyújtani elmulasztják, az idé
zett törvény 43. §-ábuu megszabott pénzbír
sággal fognak bűn tettetni. — Baján. 1883. 
juiius 17. — D r e s c h c r  E d e, polgár- 
mester.

H A báesmegyei női kézmfi-ipar-
kiál l i tás tárgyában a zombori jótékony 
magyar nőegylet f. hó 10 éu tartott választ
mányi ülésében a következő határozatokat 
hozta: 1) A kiállítás helyisége a városháza 
nagyterme ; tartama szeptemberhó 2-tól ‘J-ig;

Boldi Késes Borcsa volt az oka mindennek, 
ő nem nyughutott, ö nem lért a bőrében, a 
miért aztán ki is kapta a maga részét a 
meggyaláz tatásból tetős-tetejével és igy csa
kis ö szégyelheti igazán magát a világ clótt.

De bizony Borcsa mindent tett, csuk 
azt nem, hogy szégyeltc volna magát.

Mikor estefelé elment hozzá Bátor 
Mengyi, a szeretője, neki biztatta azt, hogy 
az Isten áldja meg, ha igazán szereti, ne 
hagyja rajta száradni azt a szégyent, azt a 
gyalázatot, amibe Kótás Feri keverte, ha
nem szedje össze czimboráit és estére mikor 
észreveszik, hogy hazafelé megy Feri : áll
ják útját és lássák el amúgy isten gazában, 
így aztán majd letörik egy kicsit a szarva.

Bátor Mengyi szót fogadott Borosának 
és úgy éjiéi korul, mikor is semmi rosszat 
sem sejtve, hazafelé ballagott Feri a kis 
Szijas közénél útját állottá botokkal felfegy
verkezett hat cziinboráj ival.

Feri nem szokott megijedni a maga ár
nyékától, de most, hogy ily váratlanul, azt 
sem tudván, hogy kik, rátámadtak, egy 
kissé megrettent, de ez nem sokáig tartott, 
csak addig, inig egy legény kezéből ki nem 
csavarta a botot, amivel aztán addig ütött, 
vágott maga körül, azt a kit ért, mig há
rom legény a földön nem hevert, a többi 
meg, ki merre látott, el nem szaladt.

Elég haj volt az, hogy addig ütött vá
gott maga körül, mert a földön maradt 
három legény közül egy, épen Bátor Mengyi, 
a szenvedett sérülések következtében harmad
nap meghalt, egy meg meg lelesztendö múlva 
is nyomta uz agyat.

Ferinek, hu börtönbe és törvény elé 
nem akart kerülni, menekülni kellett L'gy 
is tett. Mikor már u törvény közegei keresték,

a kiállítás helyisége a közönség számára 
nyitva áll d. e. s -12, d. u. 3—(> óráig. 2) 
A kiállítás különféle teendőit c következő 
uégy bizottság fogja intézni: a r e n d e z Ö- 
bizottság, melynek elnöke Esztergomi Bor
bála ; a í e I ü g y e I ó-bizottság, melynek 
elnöke Czcdlcr Teréz ; a p é n / . t á r  i bizott
ság, melynek elnöke Yojuics Berta, végre a 
j u r y-bizottság, melynek elnöke Sándor Bé
láin*. Ezen utóbbi bizottságnak tagja 1 v á- 
n o v i c s A n n a kisasszony is, ki a kiállítás 
sikere körül Baján oly lelkesen fáradozott.

A m agyar nyelvi pót tini folyam 
az idén városunkban negyedízben tarlntik. 
Megnyitotta l'ziríusz Ferenc/ kir. tanácsos 
és tanfelügyelő e hó b-én, nehány magyar 
szóvul üdvözölvén a megjelent tanítókat és 
tanítónőket. Azután az igazgató és póttanfo- 
lyum vezető német nyelven, melyet majdnem 
kivétel nélkül mindnyájan értenek, — hosz- 
szabban előadta a megjelenés czélját, a teendők 
beosztását és kitartó szorgalomra buzdította 
az cgybegylilt tanulni Yágyó öreg növendéke
ket, mire azok a magyarnyelvi és egyéb 
nyelvismeret szerint három csoportba osztat
tak he. Az egyik csoportban vannak a németül 
jól beszélők, kik egyúttal a magyar nyelvben 
is némi jártassággal bírnak, a másik két cso
portban vannak szerb ajkúak. Mint értesülünk, 
eddig a bejelentett 13»t tanító és tanítónő kö
zül megérkezett és az előadást igen rendesen 
látogatja III'). Ezek közül 4<t osztatott be 
dr. Bartscli Samu igazgató úrhoz, ki magyar 
és német nyelven, 4d Bocskay Kristól tanár 
úrhoz és 3ó IVtrovácz István tanár úrhóz, 
kik szerb nyelven tartanak előadásokat.

— B rutalitás. Felháborító eset híre 
terjedt el városunkban, mely valónak is bi
zonyult. Ugyanis L. M. 11 éves kis leányon 
erőszak lett elkövetve. A tettes Sz. J. azon
nal elfogatott, a a bíróság által letartóztatva 
lett. Mint halljuk tettes beismerte tettét, s 
a letartóztatást elrendelő végzés ellen feleb- 
bezést jelentett be, miért az iratok a sza
badkai kir. trszékhez küldettek.

®  M agtárfeltörés gyanúja miatt rend
őrségünk letartóztatta Kőim és Fischot ke
reskedők panasza folytán Schreiner Mihályt 
és nejét. A kár ÍIÍK) Irtot tesz. Gyanú 
annyiból terhe i nevezetteket, mert a magtár 
felügyeletére ők vannak fellogadva, s csak 
lakszobájukou keresztül lehet a magtárba 
jutni, s mert nevezetteknél oly bab találta
tott, melyet károsok sajátjuknak mondanak.

$  Muttoni H enrik cs. és kir. udvari 
szállító újólag 0500 palaczfc Giesshilblert bo
csátott a cs. kir. katona-kórházak, valamint 
a katonaság családjainak rendelkezésére. Az 
ásványvíz szétosztása alkalmával kü'önöseu 
a Boszuiában lévő katona-kórházakat kívánta 
tekintetbe vétetni.

— Rendőri h ír. Abdallah — ez a 
„Nemzeti Szálloda” kávéházában alkalmazott 
szerccsen pinezór neve — e hó 14-6n egy 
jóbarátot fogadott magához szobájába, kit 
ajánlatára a kávés másnap kisegítő pinezó- 
rül alkalmazott. Ez azonban rútul visszaélt 
a benne helyezett bizalommal, mert mig a 
kávés fia, í). M. másnap d. u. f> órakor a 
fürdőbe ment, a fekete Abdallah fehér szinti, 
de fekete szivü pajtása feltörte a szekrény- 
fiát, onnan I). M.-nak mintegy 180 Irt értékű 
arany óráját és lánczát ellopta és c tárgyak
kal nyomtalanul tovább állott.

kutatták, úgy eltűnt, hogy Halmosék sein 
tudtak felőle semmit

De még most setn tudja bizonyosan 
senki, hogy merre lehet, hogy él-e, vagy 
már meg is halt.

Igaz, némelyek azt beszélik, hogy tán 
oda menekült, a honnan mindenki minél 
előbb szabadulni kívánkozik ; ugyanis, hogy 
beállt volna katonának, de ezt hiszik is meg 
nem is. Ki tudja hova lett, mi lett belőle ? !

Bizonytalanságban, remény nélkül hagy
ta szegény Pannikát, akit addig gyötört, addig 
hervasztott a bánat, mig végre az ősz virá
gaival együtt sírba hervadt.

Szóbeszéd közt, lm megemlékeznek Kó
tás Feriről, mindig azzal végzik a beszédet, 
hogy hu Cl is Feri, nem sokat érhet mar 
az ó élete, mert ott kint pihen öröme, re
ménye, vágya, életének édes boldogsága, egy 
öl mélyen, a falu csöndes temetőjében.

Boldi Késes Borosának meg Bátor Men
gyi helyett udott az Isten másik szeretőt és 
igy oda se néz semminek } éli világát, mint 
annak előtte. De hát majd megbüuhódik 
még ó bűneiért, mert az Isten vár, sokáig 
vár néha, de nem felejt.

Mig uz emberek ki nem tudják gon
dolni, hogy hová is lehetett Kótás Feri, addig 
a Szent-György alatt folyó Zagyva hullám
fodrain tánezoló habok egymásnak halkan, 
nagy titokban, örökké csak egy szép legény
ről, a legszebbről susognak, akinek nagy 
álmát vétek lenne zavarni, ha már a hullá
mok köblökbe fogadták.

De ugyan ki értené meg u habok tit
kos susogását V - Sokszor jobb is, hogy 
nem érti senki. Sokszor jó, hogy a habok 
nem tudnak beszélni.



— Tűz. Múlt számunkban jeleztük, 
hogy Spitzer Albert gyufagyára kigyuladt, s 
hogy alapos gyanú van arra, mikép a tűz 
gyújtogatásból eredt. Hé t f ő n  reggeli ' , ij 
órakor ismét tüzet jelzett a toronyőr; a tű
zoltók nyomban a helyszínén, S p i t  z e r 
gyufagyárában termettek, hol ismét a tűz 
volt. Alig egy félóra alatt a tűz teljesen fé
kezve volt, ami tűzoltóink érdeme. A tűz 
ezúttal a „Szél- utczára esd oldalon volt, s 
mint tudjuk ismét nyomokat találtak, mi 
arra következtet, hogy a tűz aljas bőszéből 
eredt sőt, ha a füst nem oly borzasztó lett 
volna, még a gyújtó anyagot is feltalálni 
lehetett volna. Ez ügyben most vizsgálat 
folyik, s hiszsziik, mikép jövő számunkban 
már a tettes nevét is kiírhatjuk, akinek min
denesetre nagyon is melege leeud. Szerencse, 
hogy a tűz teljes szélcsend alkalmakor ütött 
ki, mert ellenesetben iszonyú pusztítás lett 
volna. Jellemző, hogy az első tűz is ép '/*6 
órakor ütött ki, mint a második. Tán jó lenne 
a rendőröknek éjeimként többször ebei nézni 
a gyár felé, hogy vájjon nem e vesznek észre 
gyanúsat, mert állítólag a tettes azon szán
dékban van szavai szerint ha hatvan- 
szőr lesz felépítve, hatvanszor fog felgyúj
tani.

Csarnok.
A szerelem Áldozata.

A szerelem setét verem . . . .

„A szerelem oly szer, melyből kis adag 
orvosság; sok méreg." Kokon értelmű köz
mondás ehhez ez, hogy : „a szerelem 
észvezórkedés nélkül örvénybe sodor."

Dehogy a szerelem ölő ménggé ne 
váljon, és hogy ez örvénybe ne sodor
jon, e végből legyen a nevelő-szülőknek 
főczélja, hogy a nők nevelésénél és ta
nításánál legelső és legfőbb dolog le
gyen a mindenre kiterjedő szeretet fej
lesztése, hogy a leánygyermekeknek ék
szerük legyen az erény, fegyverük a 
szelídség, börtönük a szerelem. Es ezek 
közül egyet sem szabad elhanyagolni, 
mert ha ezt teszi, a „szívnek egy része 
üresen marad s ez üres helyet a laza 
erkölcsök burjáua veri fel s lelke a 
hétküzuapiasbág felé hajlik."

Nemcsak pacdagogiai okok harczol - 
nak c mellett, hanem az élethivatás el
térő iránya is megköveteli, hogy a nő
nem az okszerű tiszta és erényes szere
lemre neveltessék. A  szülőknek púiig, 
kik terhes és magasztos feladatukat tö
kéletesen megoldani akarják, nem szabad 
ezt szem elől téveszteni.

Kétségtelen ezéit, hogy a nők ne
velésénél a szív  nemesítése az első he
lyet foglalja el. De kétségtelen az is, 
hogy a gondozó szülőknek ez a legter- 
hesebb feladata, de egyszersmind a leg
nemesebb is, mert ha ők nem divat 
majmolót, nem a nagy mértékben elha
rapódzott félszeg szokásoknak követőket; 
hanem eszményi, a szó igazi értelmében 
müveit nőt nevelnek a társadalomnak : 
akkor ők „hivatásuk betöltésében tudó- 
sabb a legnagyobb tudósnál, vitézebb a 
legnagyobb vitéznél" — kikről az írás 
szerint elmondhatjuk, hogy : „ők ragyo
góbbak a csillagoknál."

És ezt csak úgy és akkor lehet 
rájuk alkalmazni, ha ama czélnak és 
feladatnak megtelelnek, melyet kell, hogy 
minden szülő maga elé tűzzön.

„Mindenre nevelni kell az ifjúságot" 
— mondja a pacdagogiai elv — és 
igy a leánygyermeket is a szerelemre 
-— annak idijéu — kell uevelui. H a 
pedig ezt elhanyagoljuk, mit nyerünk:
. . . utalok az alábbi elbeszélésemre, 
kérve olvasóimat vonják le belőle az 
erkölcsi tanúságot s Ítéljen a szomorú 
tény felett.

Angollá még alig volt tizeukilencz 
éves, mar is oly nagy gyűjteménye volt 
a különféle emlékből, hogy már helyet 
sem talált nekik.

Volt csokor, préselt világ, levélke, 
Írott dal, bársony szallagra arany hetük
kel irt szavak, . . . ilyenek : eskü . . . 
örök szerelem . • . stb. és ezeknek azt 
mondta nekem, hogy mindnyájuknak tit
kos jelentőségük van.

Egy-cgy édes órának, egy boldog, 
kölcsönös Ígéretnek emléke, egy titkos 
izenet, egy néma szerelmi vallomás volt 
egykor mindenik.

H át azok a levélkék ? . . Mennyi 
titkot tartalmaznak ! . . . fis Angollá 
nem becsülte ezeket . • • Gyűjtögette, 
de csak unalomból. S ha unatkozott 
elö-elóvett egyet s gúnyos, keserű ka- 
czajba tört ki ajka, mialatt szemeiben

künuyelinííség sfcikrái gyúltak ki. M int 
egy szép daomou úgy tudott ezeken 
gyönyörködni. Angollá olyan volt, ki 
mindent tehe tett, de különösen a férli 
sziveket megiudta nyerni, s ha úgy akarta, 
ha szeszélye kívánta, lángba boríto tta  a 
sziveket, de csak vágy és unalomból. 
Tetszett neki az ilyen mulatság !

Mondom úgy já tszo tt a  férli szivek
kel mint a gyermekek a ruggyanta lab
dával. E llökte magától s a másik percz- 
ben már öhdésro tá r ta  ki hófehér karjá t 
érte. Valóságos diadalmas csa tá t nyerő 
hadvezér volt. J)e volt is neki annyi 
érdemjelei, akár egy világot hóditó fő
vezérnek !

A legyőzött lovagok arczképeikből 
egy gyönyörű képtárt lehetne összeáll i- 
taui, melyek minden rangú és rendű 
u takból áll, Es ezek mind szerették őt, 
de Angollá — bár az egyik nap ezt 
ölelte, másik nap amaz után epedet, nem 
szerete tt senkit. (> ma ezt hóditólta 
meg, holnap am azt csókolta. A zt mond
ták ismerősei róla, hogy nem tud sze
retni.

Egy séta  alkalommal Angollá egy 
hársfa a la tt  m egpillantotta A rth u r t és 
ez alkalommal neki azon ötlete tám adt, 
hogy elfogja bolouditaui. S ikerü lt is neki.

A rt húr csinos és gavallér gyerek 
volt, arcza filigrán metszésű, term ete 
sudár, magas és szabályos volt. Szemei 
kékek, melyek igeu ábrándosnak te tsze tt 
Angcllának.

E z hozzá lépett és lehevert mellé 
a puha pázsitra. Alávetette lángoló fe
kete szemének csábos tekin teté t A rthurra , 
és hanyagul az t moudta neki :

— E jn y e ! — nem is tudtam, hogy 
magának milyen szép kék szemei vaunak, 
m aga egészen szép gyerek !

A rthurnak  te tsze tt ez a hízelgő 
nyilatkozat, igaz, sokszor mondták már 
ezt neki, de sohasem hangzott ezen di
cséret oly szépen, mint Angcllának lágy- 
csengésű hangjával, közelebb húzódott 
hozzá s igazán, lelke mélyéből emelte 
szép szemeit a csábitó leányra s aztán 
halkun, szerelmesen a fülébe súgta :

—  Angollá, én nagyon szeretem 
magát.

E ttő l a percztől kezdve megértet
ték egymást., és a szép leány já tszott a 
gyerekkel. S im ogatta, ölelte, csókolta és 
úgy bánt vele, mint a kis Miczike a 
bábujával.

A rtliu r rabja le tt a csábítónak, mint 
a fényt az árny, úgy követte ő t. M int 
szokás m ondani; lelke mélyéből szerette, 
és a  szegény liu nem vette észre, hogy 
azok az őrjöngő, mámoros csókok, meleg 
ölelések ép oly szinészieseu adattak , mint 
a minő hazugsággal mondta Augella a 
csillagok fénye mellett A ri búrnak, hogy :

— M eghalok érted . . .
Nem h itte, hogy ez csak azért van 

mondva, hogy jobban cl kábítsa, hogy 
annál könnyebben azzá legyen, mivé ? . . . 
majd meglátjuk később.

Egy — A rth u rra  nézve boldogtalan 
napon — megunta Angollá a játékot, 
u n ta tta  A rtliu r szerelme, gyöngédsége, 
szóval: k ifáradt a szcrelmeskedésben. Meg
mondta ucki hidegen és rövid*u hogy;

— V álnunk k e ll!
A rtliu r szédült. K önyck tódultak 

szemeibe, de ezeket fél tiasan visszafoj
to tta . E rre  nem volt elkészülve. Nem 
h itte , nem akarta  hinni, hogy neki el 
kell hagyni azt, k it oly forrón szeretet, 
kinek hajlékony, özi term etét oly sok
szor karjai közt ta rto tta , kinek szemei
ben oly sokszor szcrelcmittasnn nyugodtak 
szemei.

H osszasan, hosszan függött szép kék 
szemei A ngcllán, s mint egy elfo jto tt zoko
gással két d é :

—  M it mondott ?
— Vállnunk kell 1
— Hát. soha többé?
— Soha* -  felelt A ugella könnyel

műen és fejét elforditá tőle. A  bánatos 
gyerek könyörögni kezdett, lágyan sut
togta, hogy:

„Csak egy cseppet önts a fájdalom tüzére,
Kgy csepp* t, a remény kutyából, óh leány.“

Augella szőtlan maradt. — Artliur 
örökre elhagyta öt.

M ikor A rtliu r Angollá szemei elől 
eltűnt, ez hangos kacajban tö rt k i ........

A rthu rt o tt találjuk most szobájá

ban, nyitott ablaknál, hol mereug az éj 
csendes titka felett. Néha cgy-cgy ra
gyogó csillagot vesz szemügyre, mely 
egyszerre eltűnik. És ezen eltud gondol
kodni. Azt kérdezi magától, miért hull ez 
alá, mikor szépen ragyog ? . , . Miért, 
hagyja cl a leány kedvesét akkor, mikor 
ez legjobban szereti í . . .  .

. . . Elkomorul . . . zsebébe nyúl 
és késének éles, fíuom pengéjét szivébe 
szúrja . . . Egy hörgés és — halál.

lf j . J ung Ferenci.

Törvényszéki csarnok.
A s /. a I) n (I k a i j> o s 1 a r a I) I á a.

A múlt év február hó 7 én délelőtt 
indult cl Szabadkáról a carriol-posta Bács* 
Almáson át Bikityre. Almásról délelőtt IL 
óra 4f> perczkor továbbították, de Bikityre 
a posta helyett csak a lovak érkeztek tneg 
késő éjjel.

A csendőrük azonnal keresésére indul
tak s a postakocsit feltörve és kirabolva 
Bikity határában az országuttól mintegy 
2U< H i lépésre egy domb mögött találták meg, 
a kocsis pedig, M e n h o 11 z e r József agyon
verve és szurási sebekkel a kocsi mellett 
feküdt.

Az elrablóit pénzösszeg 17,572 frtot 
tett. Megindittatváu a nyomozás, a gyanít 
B a g i János és F á b i k Lőrinc/ ellen irá
nyult, kik csekélyebb lopásért az almási 
csendörségnél voltak letartóztatva s a rab
lógyilkosság napján délelőtt 11 óra előtt 
bocsáttattak szabadon.

E két egyént a carriol-posta előtt 
mintegy félórával látta az utón haladni egy 
bikityi asszony s két fanyesö ember is, kik 
még ezeken kívül valamivel a postakocsi előtt 
láttak egy úri kocsit, is baladni, melyen négy 
egyén ült. Bagi és Fábik letartóztatásukkor 
mindent tagadtak s igazolák. hogy ők sokkal 
a carriol előtt haladtak s Bikity alatt az 
országúiról letérve, mellékuton mentek a 
faluba.

Eközben a csendőr-őrmesternek feltűnt 
bizonyos Ércek József költekezése, s házku
tatás rendeltetvén el nála, padlásán a széna 
között csakugyan meg is találtak az elrab- 
lott pénzből 0783 frtot.. Freck azt állította, 
hogy ó a szőlőbe menvén, két embert látott, 
kik valamit elástak s feléjük közeledvén a 
fenti összeget csak egyikétől Bagi Jánostól 
kapta oly feltétel alatt, hogy a látottakról 
hallgasson. Bagi és társa Fábik mesének mon
dották Freck ez elbeszélését s következetesen 
tagadták a bünrészességet.

A kir. ügyész ennek folytán s tekintve 
azt, hogy a nevezett két egyént a csendőrök 
alig egy óránál előbb bocsátották szabadon, 
s igy semmiféle támadó eszközzel nem birt, 
el is elejtette ellenük a vádat, hanem Freck 
Józsefet kérte rablással párosult emberölés 
miatt elitélni. A védő csak bűnpártolást, leg
feljebb orgazdaságot látott fenforogni.

A szabadkai törvényszék csakugyan fel 
is mentette őket a gyilkosság és rablás alól 
s Bagi János és Fábik Lörincz szabadlábra 
való helyezését rendelte e l ; ellenben Freck 
Józsefet a btk. 370. § ba ütköző s 372. §. 
szerint minősülő orgazdaság bűntettében ta
lálta bűnösnek 8 tekintve a súlyosító körül
ményeket, ötévi fegyházra és tízévi hivatal
vesztésre ítélte. Ez Ítélet ellen a vádlott és 
a kir. ügyész felebbeztek.

A kir.tábla, hol az ügy e hó 17-én került 
tárgyalás alá, a törvényszék ítéletét végzési- 
lég feloldotta s a szabadkai törvényszéket 
a további eljárás és vizsgálat kiegészítésére 
utasította ; jelesen mindazon irányban elren
delte a vizsgálatot, melyek a tényállást felde
ríthetik, igy Beik almási postamester kihall
gatására kísérlet sem történt, nem vizsgálta
tott, hogy kik mentek azon az úri fogaton, 
mely akkortájban a carriol előtt haladt; 
hézagosnak találta a tábla, hogy a fanyesö 
emberek nem szembesittettek Bagi és Falúk
kal V váljon az utón látott egyénekben őket 
ismerik-e lel ? nem szembesittettek ezek vé
gül a bikityi usszonynyal sem.

Közgazdaság.
Budapesti ártékdözsde. ( K o r i t / .  

A n t a l  és t á r s a  bank- és váltó-ház 
jelentése.) Budapest, jul. 13.

A dióiéra hatását ellensúlyozták 
a kedvező aratási kilátások s főképen 
ez utóbbiak befolyásának tulajdonítható 
azon jelenség, hogy a saison-mortc nak 
teljesén megfelelő üzlcttelonség mellett, 
sőt ennek daczára a tőzsde irányzata 
egészen a hét végéig alapjában szilárd 
volt _  s hogy nem fejlődött ki áre- 
mclkedő mozgalom, sőt a hét végén még 
hanyatló irányzat ju to tt érvényre, ez 
onnan van, mert némely politikai ese
mények zavarólag hatottak közre. Ilyen 
volt első sorban az angolok és francziák 
közti összekoczczauás Madagascar szigc 
tón, mely nagy vihart keltett az augol

sajtóban. Ezen eseményt a tőzsde annál 
inkább figyelőmre móltatja, mert utóbbi 
időben több tekintetben mutatkoztak sur- 
lódások az angolok és a francziák közö tt: 
úgy a tonkingi ügyben és utóbb a cho- 
lera elleni óvintézkedések kérdésében is.

De, mint említettük, a hét folya
mán uralkodó volt a kedvező aratási kilátá
sok befolyása. Első sorban magyar állami 
értékpapírokra volt ez kedvező hatással, 
a meunyibeu — ezek magasabb árfolya
mokat értek el, aztán vasúti értékekre 
és végre malompapirokra. Más iparválla
latok közül külöuöseu Ganz-féle gyár 
részvényei favorisáitattak azon jelentésre, 
hogy a magyar kormány ezen gyárnál 
fogja megrendelni az államvasutak ko- 
csiszükségletót; egyéb vasipari vállalatok 
részvényei iránt is érdeklődés mutatko
zott. Az üzlet menetét illetőleg megje
gyezzük, hogy az irányzat csak a leg
utóbbi napokon vált lanyhábbá. A  for
galom általában véve igen gyenge volt, 
a mint ezt az év ezen szakában más
ként várni uem is lehet.

A  múlt heti és mai árfolyamok közti
különbséget kitünteti az alanti táblázat

jul. G. jtd. 13.
oszt. hitelrészvéuy. 202.— 294.-
magy. * 294— 205-80
4%-os magy. aranyjár 88-35 88 GO
l>V os “'agy- aranyjár 11050 110 75
r>°/,-os „ papirjár 80 75 87—
oszt. magy. állam vasút 324.— 327-25
inagy. leszárn. bank 80-75 80-25

„ dijsorsjegy 114-75 115—
tiszai sorsjegy llU v 110—
es. kir. arany 5-G7 5G5
Napoleou’dor 0-48 0-49
váltó liondoura 110.00 110-05

„ I’árisra 47-35 47-45
,  Berlinre 58-40 58.50

AZ ELSŐ CS. KIR
D U N A G Ö Z U A J Ó Z Á S I  T Á R S U L A T

■pósta• és személyszállító hajóinak
M E N E T R E N D J E .

Érvényes 1883. évi juniushó 17-töl tovább 
intézkedésig.

P o s t a-h aj ó k :
Bajáról tialnezra szerdái! pénteken és vasárnap 

reggel G órakor.
H ajúról Z in ionybn  hétfőn, kedden, csütörtökön és 

szombaton <5 órakor reggel. 
H ajúról Budapestre mindennap 4 órakor reggel.

Sz e mé l y  s z á l l í t ó - ha j ók  :
Bajáról Budapestre: n a p o n k i n t  délbe 12 

órakor.
H ajúról >lo liacsrn  : naponta esti H órakor.

Üzleti tudósítás.
Baján, 1883. julius 18-én

Búza ..............................  9.70
Bab..........................................  —
Zab ......................................... 5.70
Á r p a ..........................................6.60
Rozs...............................................6’50
K ö le s ....................................  —
Kukoticza............................... —
Az árak 100 kilogr. után.___________

Felelős szerkesztő: Főmunkatárs:
Cserba Ferenc, dr. Devich László.

G150.
t.k. 1882.8z'

Árverési hirdetmény!
A bajai kir. jbiróság mint tkvi. 

hatósága részéről Baja város árvatá
ra végrehajtató kérelme folytán, ftyazó  
István és neje sz. Barakovits Mária
bajai lakos, mint végrehajtást szenvedők 
ellen a végrehajtási árverés 247 írt. 
84 tőke, ennek 1862. évi január 13. 
napjától járó 6°/„ kamatai és összesen 
43 frt 80 kr eddigi valamint 10 frt 
55 kr jelenlegi és a még felmerülendő 
költségek kielégítése végett az 1881. évi 
LX. t. ez. 144 és 146 §-a értelmében 
a szabadkai kir. törvényszék területén 
lévő bajai 2188 számú tjkvbeu foglalt 3 
Nyúzó István és neje Barakovits Mária 
közös nevén álló A. f  alatti 2561/b. 
hrz. számú 656 Írtra becsült 1380 '/, 
□ ö l  nagyságú szőlő, szántóföld és ka
szálóra a végrehajtási árverés ezennel 
elrendeltetik, és annak a bajai jbiróság 
tkv. helyiségében leendő megtartására 
határidőül, évi Hxcptoinber
lió 2!>-ik napjának délutáni 3  
órája kitüzetik, mely alkalommal a 
jelzett ingatlan a becsáron alul is cla
datni fog.

Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. 
Árverezni kiváltók tartoznak az ingatlan 
becsáráuak 10 százalékát készpénzben, 
vagy óvadék képes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. jbiróság mint telckkvi hatóság.
Baján, 1883. évi május hó 12-én.

Szundy.
helyettes kir. járásbiró,



&  *»* * __________mint bárhol ____________________ M

NAnay Lajos
K  Ö  M 1  V  j f  5  O T I D  . 1 . 1 . 1

Baján, „Bóaoi'M ér, Scheibucr-fcle ház. 

elvállal mindennemű

önálló munkák, rophatok, táblázatok, 
körlevelek,

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

számlák, gyászjelentések,
liili a«aN/.ok, ai j< «> /ekek  

és részvény ek
pontos é; Ízléses elkészítését a légjutányosalili árai: mellett. 

Ugyanitt kapható mindennemű

H T O M T A T V Á N T
ügyvédek és községek részére

legtisztább éyvényas

SKYRMU-KJÍT
legjobb Asztali-és ilditö ital,

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, yégu bajuknál, gyomor-éti hólyag hurutnál.
EDECSEK (az emésztés elősegítésére).

Mattold Henrik, Karlsbadliau Csehország).
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Mid, Első budapesti Trieur. rostalemez és gazdasági gépgyár 

a M a r g i 1 li i ti k ö z e I é 1) c n.
Ajánlják s z o l i d  s z e r k o /. v. t ii é> javított gyártmányukat mnt :
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t ó ? i /  v : -  :  ;■  V

I
w

r H i á

I
ajánlják 

»
1 Jaraválasztó gépek, 
Tatárok, Dctacherök.
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<*m. kir. szab pénzszokréiiy-gyárosok. p̂
Bécs, B U D A P E S T ,  Prága. G

F ió k - r a k ln r  : H iu la p c s í. s u g á r u l  t!. sz . (F ronci<>ro p a lo ta ) .  ; £ 
az ismert s kitűnő gyártmányú I í í / l l ic i l lo s  és lM*tör<»s 1‘l l i ‘ll i  b iz to s  v '

__ * _ * „ __ , _  ..._____  < •) Trieurök gazd a sá g  szám ára:

K I Z - S Z E K B E 91E I T , { SlIrSil
k ó z is z e k r ó i iy r i t .  m á s o ló s a j ló i l  és  im íz a r ja i t  i k Szecakaidgók,

a legnagyolili választékban a legjutányosabb árakon. ( |i K ülön legességek  m alm ok szá-
Képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. y  m á r a :

NI). Minden félreértés kikerülése véged kérjük n n. é. bűzön- \ * Dupla malmok,
segeí ezégünkef. mely m ór löbb mint ÍO  év ói« (ennőll. a liánon. «le sok- ( \ Múlom tricurhengerck,
kai később keletkezed (Wie.se TIV VOAII én T á rsa ) ezeggol Össze nem i Gabona úsztálvzó-hen"erek 
téveszteni. •’ " ’Vj r Koptató

______ Ár jé g  zékek  k ívánatra
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Trausmissiók,
Szíj kerekek.

lem ezek :
Cséplőgép rosták, 
Liszt henger sziták, 
Koptató 
Ráspoly 
s. t. b.

K é p -  é s  rosfa leiiiez-K yóra
B e T I f e  /& S ®  M A É ti BJÓr : bíllftö vá<zi-iil.

-MW l m  H. B ' i  ^  I  IIni.tar: váczi-líői'ilt (W.
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Ajánlja minden gazdasági kiállításon 
kitüntetett

váltható szitákkal.

Gabona tisztitorostákat. 
Tengeri-morzsolókat.

szabadalmazott

l n i r i K s i o i  r l i é k c l
közönséges ős aczél ekéket
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VT r i o u r - j o i l
IMÍllllAtZ O'fillíi.’l.'nl .JUHEÖ yLá ni! " ^ 'MM

cséplőgép - lemezszitákat ®

«'s minden egyeli Ka/.<lasáKÍ (?.
1 K é p e k e t .

Lyukasztott és hasított lemezeket, ' j  i 
m aliitok, iiie lies/.eti és lee ln ií- j Q [ ^ d l l |"

Továbbá e téren a legújabbal:

S GÍ TMI I )  H . sz a b a d a lm a z o tt  n e m z e ti rostá t,
lhh“ - augusztus •'•un 17,:»o< sz. nlntf szabadalmazva mint egyedüli jogosított gyártója Nagysága: I' J" magas és t"  széles, oilya fxi kiló, ára 05 frl. 

^  *<^ ^ « * > *  W B ^ g ^ a a s i l r x t  * » O i - ■ »■ «*■■

( gynokseg és raktár b a j á n :  (*r»*z Henrik és lai'Hánal főiile/a, :I7i>. szám.
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Nyomatott JSánay Jvajes kbnyvnypnidájában Raján.


