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E lőfizetési árak

Egész évre . . 5 frt — kr.
*01 n • • 2 frt 50 kr.
Negyed „ . . . 1 fit 25 kr.
Tanítóknak egy évre 3 frt — kr.

Hirdetések
a legjutányosabban számíttatnak, 

-•sx s* *-

Mcgjelen minden vasárnap.

Baja, 1883. szeptember 30.

BA J A Szerkesztőség
hova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők: 
n  o c b u n-u I c e a 43. a z á  m

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
v e g y e s  t a r ta lm ú  h e t i la p

E g y e s  s z á m á r a 8 k r. Kéziratok nem adatnak vissza.

A városi költségvetés.
Előttünk fekszik az 1884-ik évi 

költségelőirányzat, melynek tételei arról 
győznek meg, hogy az igazgatásban le
hető takarékosságot lejt ki a hatóság.

Nem czélunk most azt részletekben 
taglalni, csupán az általános tételekre 
szorítkozunk, tesszük ezt azért, mert 
lapunk zártakor ju to tt a nyomtatvány 
birtokunkba.

A költségvetés szerint az egyen
súly a városi háztartásban úgy áll fon, 
hogy a deficit eltüntetésére 20%  pótadó 
van felvéve.

Evenkint hangsúlyoztuk, s ezen 
óhajtásunknak ma is kifejezést kivárniuk 
adni, hogy a helyes igazgatás legszebb, 
legtalálóbb bizonyítéka az, midőn a gaz
dálkodásban a kiadások tételeinek össze
ge nem haladja túl a bevételi össze
geket.

Midőn ezt hangoztatjuk, nem zár
kózunk el annak tudatától azonban, hogy 
emelkedett igényeink, a város jövőjének 
emelése és újítások, terheket rónak vál
óinkra, melyek részben beruházásoknak 
tekintendők, s melyek a közvagyon érté
kének megóvására szüksógképen felveen
dők, így azon körülmény, hogy pótadó
val bírjuk fentartani az egyensúlyt, nem 
esik a hatóság gondosságának terhére.

Sok igényünk van, a múlt évek 
anyagi bonyodalmakba keverték váro
sunkat, akkor, midőn egyes városok leg
inkább hoztak áldozatokat, s biztosítot
ták emelkedésüket, mi a csőd szégyene

B o l o n d  K a t ó .
■ Beizély. —

Irta: P E R É  NY 1 KAI,M ÁN.
Rongyos, vén koldusleány, a kivel a 

dajkák a sírni nem szűnő kis gyermeket 
jesztgetik; aki mellett a járókelők húzó
dozva mennek cl s azt a rongyos alamizsna
fillért is tétován, félve vetik szinehagyott, 
foltos kötényébe, aki elöl az ebek is szűkülve 
vonulnak félre, akit még koldus-társai is 
messze elkerülnek, mert őrült, mert bolond!

Szegény Bolond Kató! . . .
l’edig oly szerényen húzódik meg az 

uieza legelrejtettebb, legsötétebb zugába s 
nem nyújtja tolakodón, szemtelenül alamizsna 
után sovány, megaszott kezeit.

Beesett, sötét szemeit egy pontra sze. 
gezve, üsszekuporodottan vár s ha véletlenül, 
akad a mellette clmcnök között egy-egy, 
akinek szive is vuu s feléje dobja fillérjét, 
átdólug nyújtja ki az után remegő karjait.

Egész éven át úgy ül csendesen, nyu
godtan, csuk midőn az első hópilie ráfiul] 
aszott, ránezos arczára; vész oda nyugal
mat . . . .

Ilyenkor jó öt néhány nupra elkerülni, 
mert megjönnek kétségbeesésének sötét órái l

Ekkor aztán szitokra nyílnak ajkai az 
öt hógolyókkal ütlegelő, vásott sulmnczok 
ellen » görbe botját felemelve, fenyegeti a 
járó-kelőket.

A tél első napjain ád egy-két kétségbe
esett életjelt magáról, őrültsége fokozódik, 
szemei vésztjelzö lángüan loboguak.

, , . Hisz- akkor is ép az első hó

ellen voltunk kénytelenek csupán küz
deni.

így maradiunk el, igy hanyatlott 
városunk, s most, midőn a múlt. fenye
gető, vészterhes fellegei eltűntek, gyor
sabban kell mozognunk mimlcu téren, 
mert ki nem halad, hátra marad.

A házi pénztár költségvetésében, 
mely szerint 183,455 frt 55% kr be
vétellel szemben ugyanannyi kiadás van 
előirányozva, teljesen megnyugszunk.

A törlesztőpénztár költségvetése meg
nyugtatást nyújt arra, hogy hatóságunk 
a vasúti szárnyvonal költségeinek fede
zetéről kellőleg gondoskodott, mert ma 
már köztudomású, miszerint szárnyvas- 
utunk csakugyan kiépíttetik, igy a fel
ajánlott összeg lefizetésének időpontja is 
beáll.

A gondosság ezen jeleivel találko
zunk a kórházi pénztárnál is, hol 10078 
frt 25 kr bevétellel 9781 frt 40 kr 
kiadás szerepel, melynél tehát 296 frt 
85 kr felesleg mutatkozik.

Megnyugtatásul szolgál ezen körül
mény a közönségre, mert látja, hogy a 
hatóság gondot fordít a közvagyonra, 
mely cgyszersmint a polgárság közva- 
gyonosodására is befolyással bir.

Baja város költségvetési
e lő i r á n y z a ta  a z  I S S l i l i k  é v r e .

A) H á z i p é n z t á r .
I. BEVÉTEL.

a) Rendes bevételek: Készpénzmarad
vány az 1883-ik évről 2065, szölŐdézsma- 
váltsági kötvény 566. szám F. T. Ü. E után

terített szemfedöt a gyászbaborult tájra, mi
dőn az ö boldogsága, mindene odaveszett, 
midőn egy átkozott éjjelen az örök setétség 
lelkére pihentető, le nehéz ónszárnyait1

Szegény Bolond Kató I . . .  de szomo
rú is az ő története I

Mert nem volt ő mindig ilyen nyomo
rult, elhagyott koldusleány, kit csak az em
berek undoritására s a pajkos suhanezok 
örömére fűz a nyomorúság uehéz lánczaival 
ahhoz a lecsiszolt, porladozó sarokkőhöz — 
a teremtő.

Mert nem vetette meg, nem pökte le 
öt egykor boldog, boldogtalan !

Mert voltak egykor sokan, kik talán a 
halál torkába rohantak volna egy boldogító 
pillantásáért s a tenger mélyének valamennyi 
kincseit felkutatták volna, hogyha az ö kar
csú derekát átölelve, édesen suttoghatják íü 
lébe : „Katinkám egyetlenem!"

De n/. már oly régen volt 1 . . . azóta 
annyi tenger idő röpült el, hogy az egész ta
lán már nem is igaz !

*
Mindenki csak „szép Katinkádnak ne- 

vezgette ö t ; a „szép“-ou kivid talán más 
vezető-nevét nem is ismerték.

Ott lakott a kis város egyik félreeső, 
de tiszta utczácskájában.

Apátián, anyátlan, árva volt az isten
adta s szülői két szép ragyogó szemén, holló- 
fürtein, patyolat-arczán s gazella-termetén 
kívül egyebet örökségül nem hagylak rá.

De azért nem esett kétségbe! . . Hisz 
ép, erős, egészségeb volt s fehér, kis kezei 
úgy lorgatták a tüt, mintha minden egyes 
ujjacskája mindinegaunyi végtelen ügycsségü 
tüudérke lett volna.

Két keze munkájával szerzett annyit^

1871. jan. hó 1-töl kamatozó 13120 frt évi 
kamatja 610, mátéházi és cserepesi földek 
haszonbér jövedelme 59798.35%, bajai legelő- 
földek haszonbér-jövedelme 1126.80, eperés 
ukácziak, csemeték és oltványok eladásából 
925, tégla és cserép eladásból —, tégla és 
cserépégetési jog haszonbéréből 1200, mész- 
égetési jog czirnén 253, fakirakodó hely bér
jövedelme 160, a Dunagözhajózási társulattól 
cserébe vett 371 Q ° terület haszonbéréből 
135, ház- és szállásolúsi bérekből 494.24, az 
új bérház jövedelméből 6273, lakhatási és 
korcs mái látási ipar engedélyek czirnén 170, 
kövezetvám és heiypénzszedési jog haszon
béréből 23201, a dunai oldalon felállított vám 
haszonbéréből 4000, vadászati jog haszonbé
réből 80, halászati jog haszonbéréből 12, a 
Fcrcncz-csatorna részvény-társaság bajai ki
kötőjének haszonbér jövedelme 1500, köz
munka váltság czirnén 3500, perköltségek és 
bélyegek megtérítéséből 50, városi togmányo- 
kért fizetendő dijakból 360, regi bútorok, 
anyagok és eszközök eladásából 225, kir. adó- 
végrehajtási dijakból 140, mérték-hitelesítés 
és mázsapénz czimen befolyó jövedelmekből 
1985, párbér czirnén 3000, ujonezok felül
vizsgálati költségeinek visszatérítéséből 55, 
ápolási költségek megtérítéséből 220, előle
gezések visszatérítéséből 175, cselédkönyvok, 
igazolási jegyek és adókönyvecskék váltásából 
30, gyalogjárdák költségeinek megtérítéséből 
87<>0, külön czimü bevételekből, kint lévő 
haszonbér s egyéb hátralékos tartozásokból 
9905, kereskedelmi iskolára segély 1800, köz
vágóhíd jövedelméből 1190,103.040 frt 80 kr. 
állami adó után kivetett 20 °/,-os városi pót
adó 20608.16, összesen 153946 frt 65% kr.

b) Rendkívüli bevételek : 501 hold föld
nek 1884-ik évig befolyt vételárából teurna- 
radt 14886.66, 501 hold földért 1884-ben 
fizetendő */9 ed rész vételár 8471.66, a vé
telár 7°/, 08 kamatai 4777.13, pénzintézetek
nél elhelyezett ezen tökék után időközi kamat 
jövedelem 1373.55, összesen 29509 frt.

II. KIADÁS.
a) Rendes kiadások: Városi tisztviselők 

fizetésére 33665, nyug- és kegydijakra 1850, 
szerződéses egyének fizetésére 1271, kézbe
sítők fizetésére 1000, városi szolgaszemélyzet 
bérére 4188, városi szolgaszemélyzet ruháza
tára 1560, városi rendőrök (constablerck) és 
külőrök fizetésére, fegyverzet és ruházat 
10295, irodai szerek, eszközök, nyomtatvá-

hogy magát fentarthassa s egyetlen testvére: 
Mariskáért, kit a főváros egyik zárdájában 
neveltetett, az évi pénzt megfizethesse.

Az igaz, hogy igényei szerények voltak; 
két csinos, tiszta kis szobácska, kevés élel
miszer, arasznyi kis kertecske, a kristálylyal 
vetekedő, ragyogó tisztaságú ablakok közé 
egy pár cserép virág — elég volt az ö 
boldogságához.

Nem is látták soha szomorúnak ; nap
hosszat vidoran trillázva, énekelve üldögélt 
virágos ablakánál, mialatt a tü gyorsan 
csillogott hófehér kezében s a nyers vászon
darabkák egy-egy szoknyu, vagy czifrán bod- 
rozolt hálóíökötő alakját öltötték magukra.

Soká tartott igy csöndes boldogságai 
majdnem másfél esztendeig.

. . De egyszer aztán nem csillogót,
oly gyorsan, oly könnyedén a tücske, nem 
fogyott oly hamar a vászon s a piros kis 
ajkak vidám pucsirtadalait hosszú, nehéz só
hajok váltották lel.

Könnyű mindezekből még a leglaiku- 
sabb egyéniségnek is kitalálni, hogy Katinka- 
ki eddig a szépelgő gavallérok ömlengésein 
csak mosolyogni tudott s az udvarlókat gú
nyos kaczagásával űzte el ajtajától, szivecs- 
kéjét most hevesebben érezte dobogni, egy
szóval : szerelmes lett.

Mert bizony, ha valaki minduntalan 
ki-kitcgintgél az ablakon, a munka lassaD 
folyik s ha valaki, aki elébb vidám, szorgal
mas volt, egyszerre kelletlenül, sóhajtozvu 
dolgozik, annak bizonyosan a szivében van a baj.

Kivált, lm az u valaki fiatal s hozzá 
még leány!

. . . Katinka tehát egyre lassabban 
dolgozott, uagyokat sóhajtott s folyton az 
utczára tckiutgélt.

uyok, könyvkötő munkák és egyébb e szak
mába vágó hasonló szükségletekre 2055, 
kiküldetések alkalmával napidijak és úti költ
ségekre 400, házbérek, katonai tisztilak ós 
iskolai helyiségekre 430, perköltség, bélyeg 
és illetékekre 245, ujonezozási és utóállitási 
költségekre 230, természetbeni járandósá
gokra, fa és szén fűtésre 2630, állami egye
nes adóra és illeték egyenértékre 10422.16, 
városi kertészet és faiskola költségére 880, a 
város utczáin és terein, úgy az országutakon 
fák ültetésére, öntözésére, gödrök ásatására 
295, bútorok, eszközök, epületfa, vasáruk, 
kelmék és hasonló anyagok beszerzésére, úgy 
eszközök fentartása és javítására megkíván
taié költségekre 1644, városi középületek, 
csatornák, kutak, a róni. kath. plébánia temp
lom, plébánia lak stb. jókarban tartására, 
javítására s ezekhez szükségeltető anyagok 
beszerzésére 2608-45, az utczák kövezésére, 
kövezet javítására, a szent jánosi töltés jó
karban tartására, kőanyagok beszerzésére, fu
varosok, kövezők és napszámosoknak 15500, 
utczai járdák készítésére és a szükségeltető 
anyagok beszerzésére, építők, fuvarosok, nap
számosoknak sat. 7700, közmunka váltságból, 
országutak építésére és javítására 3500, ut
czai csatornák létesítésére és tisztogatására 
50, védtöltések építési és javítási költségére 
1220, bel- és külvizek lecsapolási költségére 
és töltések készítésére 150, rendőri szerek 
és eszközök íentartására, valamint a tűzoltói 
intézmény szervezésére és fejlesztésére 1470, 
ideiglenes fegyenczek ellátására és tolonczo- 
lási költségekre 20, a kövezet söprése éa tisz
togatása úgy gödrök töltésére 950, fogmá- 
nyok és bérkocsi költségekre 448, utczák, 
közterek és középületek világítására 6566-75, 
középületek tüzkártalanitási biztosítására 
290*91, róm. kath. lelkész és kántor fizeté
sére 3500, népiskolai tanítók, tanítónők és 
hitelemzök fizetésére 15542*40, szegény sorsú 
iskolás gyermekek ruházatára, könyvekre és 
egyéb népnevelési czólokra 600, néptanítók 
uyugdij alapjára 165, szegények árvák és 
lelenczek tartására 450, szegények részére 
kiszolgáltatandó gyógyszerekért 120, vidéki 
kórházakban ápolt bajai illetőségűek után 
felmerült gyógyköltségek megtérítése czirnén 
2590, városi beteg cselédek részére gyógy
szerekért 55, a várost szenvedöleg illető tö- 
kf pénzek után fizetendő kamatokra 398'37, 
alamizsnákra, adakozásokra és segélyezésekre 
160, mértékhitelesitésnél napszámosok fize-

De volt is ám ott mit néznie! . . .
Hisz a gazdag TölgyeB Adorjánnak 

egyetlen fia Pista, a göndörhaju, nyalka kis 
legény, ki nemrég került haza a fővárosból, 
naponta ott tánczoltatta el egy párszor tüzes 
paripáját a szép Katinka ablaka előtt.

Az már igaz, hogy nagyon csinos fiú 
volt; hozzá még elég vakmerő, hogy egy 
napon Katinkának — szándékosan, vagy vé
letlenül — nyitva felejtett ablakába egy kis 
rózsabimbót dobjon, u legcsábitóbb mosoly 
kíséretében.

. . . Szegény leány! . . . hány csókkal 
halmozta el azt a kis virágszálat, mennyi 
rejtett könyüvel öntözgette meg, azt elmon
dani nem lehet.

De volt is oka r á ; hisz’ úgy fájt sze
gény szivecskéje I

Mert remélhette-e azt, hogy az a büsz
ke, gazdag fiatal ember őt, a szegény varró
leányt arra egykor majd érdemesíti, hogy 
oldalához emelve, boldogan suttogja neki; 
„Édes. kicsi feleségemI"

Szegény Katinka I . . . az ő egyszerit 
ártatlanságában mégis arra gondolt, hogy az 
imádott ifjú nejévé legyeu. Vagy hisz az az 
odavetett rózsa nem-e a föl tétlen szerelem 
jelképe volt ? I

. . . Szegényke 1 . . . még oly tapasz
talatlan volt, oly kevéssé imerte a világot I 

*
Egyik rózsa után jött a másik, ezután 

egy egész virágcsokor, végtére egy illatos, 
rózsaszínű kis levélke.

Csak néhány sor volt az egész, mégis 
oly sokat, egy egész mennyországot, vagy 
talán még annál is többet rejtett mugában.

Boldogság volt minden sora, azereleiq 
ümüücu betűje.



tésére 340, ktllönczimü előre nem látható 
kiadásokra 6846,23#/a, szorgalmasabb tiszt
viselők ée cselédek jutalmazására 600, a kór
házi alapból az uj bérház felépítésére fordí
tott 44,539 fit 82 kr. töke jövedelem <»'. 
kamatja cziméu 2672 38, nyugdíj alapra 25 
éven át fizetni kötelezett 50-000 írt második 
részlet 2000, a kereskedelmi és ipariskolára 
8650, vágóhíd fentartásának kiadásai 940, 
összesen 153946 Írt55,/a kr.

b) Rendkívüli kiadásuk: A vasútra tel
ajánlott 200.000 frt 40.000 frtos részletének 
törlesztésére 18000, iskola építésre és egyéb 
befektetésekre 11509, összesen 29509 frt.

(Folyt. kóv.

K ü lö n fé lé k .
— Tisztelettel kérjük mindazokat, kik

nek előfizetésük e hó végén lejár, szíveskedje
nek az utolsó negyedre járó dijat beküldeni.

A „Baja“ seerk. és kiadóhivatala.
— Jankovlch Aurél főispán úr a sza

badkai kiállításon résztvevőn, e hét folyamán 
érkezett vissza. Az országos kiállítás szabad
kai alkerületére Jankovieh Aurél főispán úr 
ö méltósága lett elnökül választva.

* TÜrr István tábornok úr, városunk 
kitűnő szülötte a múlt napokban csaknem 
áldozatául esett a vasútnak. Ugyanis, midőn 
Bpeströl Görögországba utazott, a vonat ki
siklott, az utasok rémülete általános volt, 
csupán Türr István tábornok tar tóttá meg 
hidegvérüségét és nyugalmát, sót élczelódni 
kezdett a veszedelmes pillanatban.

□  A baja-szabadkai szárnyvasut 
tárgyában a közmunka és közlekedési minis- 
tér a kővetkező leiratot intézte Baja város 
közönségéhez :

„28345. sz. Baja város közönségének. 
E város kereskedői és iparosai folyó évi aug. 
13-án a m. k. ministerelnök úrhoz intézett 
és onnét hozzám áttett együttes kérvényük
kel a baja szabadkai szárnyvasutuak még ez 
évben leendő kiépítéséért folyamodtak. Mel
lőzve azon fontos indokokat, melynek követ
keztében eddig a kérdéses vasútvonalnak ki
építését a kivitel stádiumába juttatnom nem 
lehetett, értesíteni kívánom a város közönsé
gét, hogy tekintettel az 1881. XLV. t. ez. 9.
§ ának rendelkezésére, a törvényhozás 1 e g- 
k ö z e l e b b i  ülésszaka alatt t ö r v é n y j a 
v a s l a t o t  fogok előterjeszteni, melynek 
elfogadása esetén a kérdéses vasútvonalnak 
k i é p í t é s e  j ö v ő  é v b e n  foganatba ve
hető és kiépíthető leend. — Felhívom a város 
közönségét, hogy ezen válaszomat a város 
kereskedőivel és iparosaival alkalmas módon 
tudassa. — Budapesten, 1883. szeptember 14. 
Br. K e rn é n  y.“

Ezen miniszteri rendelet világos szavai 
— úgy hisszük — a legsötétebb kétkedők 
aggályait is elfogják oszlatni, és igy remélni 
lehet, hogy szárnyvasutunk kérdése végre is 
megszűnik kortesfogások játéklabdájául szol
gálni.

Rózsa után bokréta, bokréta után levél, 
levél után találkozás, boldogsággal, gyönyör
rel telt pásztoróra.

így volt ez mindig; miért lett volna 
hát az egyszer kivétel?! . . .

. . . Szép, holdvilágos, nyári éj volt! 
. . .  A csillagok delejes fénynyel áraszták el 
a rózsa félig kinyílt kebelét.

A csillag ragyogott, a harmat csillogott, 
a kis kert virágai nehéz, mámoros illatot 
leheltek; az orgouabokrok ábrándosán in
gatták setét lombjaikat, melyeknek titokzatos 
árnyában először halkan, majd mindegyre 
erősebben, fájdalmasabban kezdett dalolni 
egy idetévedt, párjavesztett csalogány.

A kis szoba nyitott ablakán behatolt, 
a holdsugár, a csillagragyogás; apró, látha
tatlan tündérkék, szárnyaikra véve, szépen, 
csöndesen behordták a virágok mámoros illa
tát, a fülemile fájó, panaszos danáját! . . .

S a kis szoba a szerelem kápolnájává 
le tt ; a harangvirág csengő suttogása elve
gyült a csók édes, mámoros csattanásával s 
szólt szebben, emelkedetteben az orgona áhi- 
latos hangjánál a csalogánydal bús melódiája.

S miként öröktüz ragyog az oltárkép 
elő tt: a hold ábrándos sugarai megtörve ra
gyogtak a szép leánynak csak félig födött, 
hószinü kebelén, patyolat karjain.

Azon a szerelemtől ziháló kebelen, 
melyre Tölgyes Pista hajtá forró fejét, azon 
a puha két karon, amely szerelmesét lázasan, 
boldogan tiirtá átölelve.

Katinka végtelenül szeretett s szerel
mében öntudatluuul vétkezett.

Hisz' a csillagok oly delejesen ragyog
tak, a virágok oly szédítő illatot szórtak.

Tudta is ő, hogy mit cselekszik, csak

— I)r. Ladányi Mór, orvosi karunk 
egyik legképzettebb és legkeresettebb tagja, 
a takarékpénztár épületében birt lakását a 
Szent-A utal utczábun lévő saját házába he
lyezte át.

* Erdélyi Gyula a „Bajai Közlöny" 
szerkesztője f. év október 1 én kezdi meg 
büntetésének kitöltéséi a sajtó-bíróság ítélete 
folytán. Távollétében dr. Hermán Adolf lesz 
u lap felelős szerkesztője.

úb Ismét párbaj Ilire jár szerte, állí
tólag egy tiszt és ügyvéd között összekocz- 
czauús volt, mások szerint félreértés, mire 
vérnek kell folyni.

— Színi Jelentés. Tisztelettel van sze
rencsém a u. e. szinpártoló közönségnek tu
domására hozni, miszerint 28 tagból álló s a vi
déki színészet legjobb erőiből szervezett drá
ma-, vígjáték-, népszínmű- és operette szintár 
sulatommal lolyó évi okt. 13-án Baján a „Bá
rány*1 vendéglő termében a téli sziui idényt 
„Bánk-bán*‘ Ivatoua J. 5 felvonásos drámájá
val uyitaudom meg. Minden erőmből oda 
fogok iparkodui, hogy a müigéuyekuek meg
felelve, nagyrabecsült pártfogásukat és elis
merésüket kivívhassam, azért valamint 
a hazai, úgy a külföld legújabb színi termé
keit a leguagyobb anyagi áldozatok árán is 
siettem megszerezni, hogy azok színre hoza
talával u n. é. közönségnek minél több élve
zetdús estét szerezhessek. — Az előadandó 
darabok közül a legközelebbi újdonságok : 
Koldusdiák. Donna Juauita. Fecsegök. Gas- 
cognei nemes. Dragouyosok. Kanári herczegnő. 
Ahol unatkoznak. Bozóti Márta. Utolsó sze
relem. Két Rantzau. Szellemidózők. Kéjuta
zás. Falu legszebb leáuya. Tót leánya. Fütty. 
Sátán leánya. Tót leány. Komám asszony. 
Azou ígéretem melleit vau szerencsém mind
ezt tudatni, miszerint az idöközöukiut meg
jelenendő újabb müveket szintén megszerezni 
kötelességemnek ismereudem. Társulati név
sor : Férfiak : Balog Alajos, igazgató. Balog 
Árpád, rendező. Somogyi Antal. Kiss Sándor. 
Matousek Ferencz, karnagy. Yeselényi Antal. 
Raiz Ödön. Keleti Márton. Csete Lajos. Mik
sai József. Kacskovics Ödöu. Fekete Mihály, 
szertárnok. Gáncsi Elek. Tóth József. Nők: Ba
log Alajosné. Rúzsai Etel. Bodor Etel. Kova- 
csicsné Sarolta. Matousekné Emma. Cseténé 
Ernesztina. Keletiné Hajnalka. Veselényiné 
Anna. Birő Róza. Rajzné Gizella. Virányi Ve
rőn. Somogyiné Berta. Csomafáy Mariska. Ko- 
vacsics Kornél. Gyermekszerepekre: Kovacsics 
Margit. Huszonnégy évi színigazgatói gyakor
latom alatt mindenkor szerencsés voltam ke- 
rekded, s összevágó előadásaim által az 
elismerést s a pártfogást kivívni; most is, 
mint a múltban, minden igyekezetem az le
end, hogy u/.t magam és színtársulatom ré
szére megnyerhessem s állandóan biztosítsam. 
Tekintve a mai szorult pénzviszonyokat, 
elhatároztam a lehető legjutányosabb áron 
bérletet nyitni és pedig : I. rendű ülőhely 40 
élőadásra 20 frt, 20 előadásra 12 frt, 10 elő
adásra 7 frt. II. rendű ülőhely 40 előadásra 
16 frt, 2o előadásra 10 frt, 10 előadásra 5 
frt. A bérlet folyam „Koldusdiák" legújabb 
operettel veszi kezdetét. Bérletgyüjléssel So
mogyi Antal, társulatom tagja van megbízva. 
Kiváló tisztelettel maradva vagyok a n. é. 
közönségnek —- Baján, 1883. szeptember hó

hogy azé lehetett, akiért a szive dobogott 
akihez minden gondolata visszatért.

Többé nem is gondolt arra, hogy Pis
tának neje legyen; előtte már csak egy czél 
lebegett: szeretni végtelenül, forrón teijes 
odaadással.

S aki ily Őrülten szeret, az többé nem 
fontolgat! . . . gondtalanul tépi le a jelen 
rózsáit, nem törődve a jövővel.

»

Boldogított szerelmével lassan vissza
tért Katinka régi kedve is.

Újra vidám dal röppent el ajkairól s a 
tű ismét oly gyorsan forgott apró ujjacskái 
között.

Ma különösen gombban dolgozott, mert 
igen fontos munkája volt.

Mariska nővérének készité az első hosz- 
szu ruhát, ki holnap fog visszatérni, búcsút 
mondva a zárdának.

Meg akarta lepni a kedves kis leányt, a 
szeretett nővért.

A nap lenyugodott, a ruha elkészült s 
Katinka igen elégedettnek érzé magát.

Alig várta a másnapot, melyen egy év 
óta nem látott, egyetleu testvére fog megér
kezni.

Végre édes nyugtalansággal átvirrasz
tott éj után az is megvirradt s Mariska sze
rető nénje karjaiba hullott.

A két szép leány alig győzte eléggé 
bámulni, csókolni egymást.

Mert a nagy idő alatt, hogy távol vol
tak egymástól — Mariska is igen kifejlett.

A gyermekleányból ábrándos, kékszemű 
hajadon lett.

. . . .  Mariskával uj, szebb, vidámabb 
élet költözött a kis hajlékba.

26. — hódoló tisztelőjük B a l o g h  A 1 a- 
j o s, színigazgató.

tim ekl lálogntnH Kalocsáról írják la
punknak : C s ib  á s  Antal t-rnrkiiradalini nagybérlő
nek azon ritka szerencséje volt, hogy tlrágszóli bir
tokán II ay n a lil l.ajos bíborunk érsek urat e bö 
20-án hajlékában vendégéül tisztelhette A/, előre értő- 
sült bérlő megtett mindent Ö eininentiájának díszes fo
gadtatására, s ez alkalommal őss/együjté családját is A 
dragszéli puszta határánál üunopieseu leldiszitett ti 
lovas kíséretében a család két tagja varta el az 
érseket, ki az oldala melletti kanonok titkárja é» 
jószágigazgatójának kíséretében déli ÍJ óra után 
érkezeit meg. A lakteremhen családja élén Csiliás 
Antal üdvszavakkal fogadta ő eininentiáját, és mint 
buzgó vallásos ember családjára apostoli áldását 
kérte. Megható jelenet volt, midőn erre a családnak 
apraja nagyja a bíboros főpapnak áldását térdre 
borulva fogadta, az ebédnél csak az a kis megbo 
esátható excessus történt, hegy azt Csibás Antal, 
az érsek elöleges kikérése ellenére az egyszerűségen 
túl fényesebben állította ki Khéd alatt Kaja város 
főjeg zoje Á l la g a  Imre (ki Csibás Antal fiának, 
Ferenczuek ipja) mondott a család nevében ö emi- 
neutiájára leiköszöntőt, molyét imaszcrüeu e sza
vakkal fejezett b e : „Midőn Kminentiádnalc magas 
állami és társadalmai állásából hozzánk való kegyes 
leereszkedéseért a leghálásabh köszonetiinket nyilvá
nítjuk, elméinknek az Istenhez való felemelkedésé
ben meghatva kérjük az Egek Urát, a Mindenható 
nagy Istent, hallgassa és valósítsa meg szivemnek 
azon őszinte, buzgó és forró óhaját, hogy Emiiicn- 
tiad a katbolika anyaszcntcgyliázunk díszére, a tu
dományok javára kedves magyar hazánk holdogitá- 
sára és nekünk hiveiuek kiváló örömére sokáig, 
igen sokáig boldogan éljen!* — Erre a bikornok 
rögtön elmés szép mondatokkal fűszerezve viszonoz
ta a felköszöutést, hangsúlyozva, hogy látogatását 
nem tekinti leereszkedésnek, mert vallásos érzelmű 
hívei közt, úgyis, mint jószága bérlőjénél, othouos- 
nak érzi magút. Ebéd után ő Eniinontiája a csa
lád térti tagjainak és saját kíséretének körében 
megtekintette az épületeket, a gazdasági jószagokat, 
és a magtárakban összekalinnzott idei termést, és 
miután még egy ideig a család körében magát lát
hatólag kedélyesen érezte, f> óra felé búcsút vett, 
és a családi tagoktól, úgy a kis bauilei iuimól a 
puszta határúig kisértetve, eltávozott. — Mondani 
sem kell, hogy eltávozása után is a megtiszteltetés 
által túlboldog család még sokáig a kiváló főpásztor 
megnyerő magas úri modorának dicsőítésével foglal
kozott. „B. K>

C? Lövöldénk beit c hó 30-án lesz ti 
libulövészeti mulatozás, melyre ómagyar meg
hívóink igy szólnak : t. ez. tisztelettel kéretik, 
a libalövészeti mulatozásra szivesleg meg
jelenni.

O  A bajai polgári-lövöldében az
1883. szeptemberhó 23-iki lövészet alkalmá
val 480 lövés történt 225 egységgel, ezek kö
zött volt 1 szeg, 6 négyes, 23 hármas, 43 
kettős, és 41 egyes kör. Szeget lőtt: Cserba 
Ferencz ; négyeseket lőttek : Steril Lipót 2, 
Cserba Ferencz 1, Eckert István 1, Koller 
Hugó 1, Spitzer Álór 1 : hármasokat lőttek : 
Eckert István 8, Lembcrgcr Ernő 6, C'serba 
Ferencz 4, Koller Hugó 4, Spitzer Mór 1.

^  Égy mcgl ebet ősén jó karban levő 
zongora igen jutányos árért eladó. Bővebb 
tudósítás e lapok kiadóhivatalában kapható.

8 V égre m egszabadítva 1
„Több évig szenvedtem altesti bajok

ban, székrekedésben, midőn végre egy doboz 
svájezi labdacshoz jutottam, mely Bramlt 
Richard gyógyszerész úrtól való, s azt hasz
nálva, már féléve, hogy minden bajomtól 
megszabadultam, mit ezennel bizonyítok. Sell- 
ner főpolgármester, u. p. Wcissensuls. Anna- 
völgyi huta Csehországban, junius 1-éu."

Most már két ajak hangzott vidáman a 
pacsirtákkal, két tücske villogott a nap fel
keltével.

Tölgyes Pista gyakran ellátogatott n két 
nővérhez, de Mariska előtt titok maradt 
Katinkával fűzött viszonya.

Mariska, kinek keblét eddig még nem 
érintó semmi földi érzelem, egyszerre szóra
kozott, ábrándos kezdett lenni.

Megszerette Tölgyes Pistát, ki a tapasz
talatlan leány cgy*egy szavából, mozdulatá
ból, vagy kedves zavarából ezt könnyen 
megtudhatta.

S a fiatal leányka, midőn már nővére 
elpihent u szomszéd kis szobában, sok, csőn* 
des éjjelen merengett ki a csillagos éjsza 
kába.

Egy éjjel ismét ott ült nyitott ablaká
nál . . .

. . .  A csillag ragyogott, a harmat 
csillogott, a kis kert virágai mámoros illatot 
leheltek s az orgonabokrok között megjelent 
az a régi, kis csalogány.

Egyszerre u bokrok szétnyíltak s az 
ablakon egy sötét alak surrant be halkan, 
óvatosan.

Muriska kiáltani akart, de remegő aj
kait forró, édes csókkal zárták be.

Két sötét szem villogott feléje csábitón, 
delejesen, két ajak suttogá lázasan, remegő 
hangon:

— Szeretlek, szeretlek I Ne taszíts el 
magadtól, ne tégy semmivé, ne tépd össze a 
szivemet.

S a leányka szive hangosabban doho
gott, talán a szép, meleg könyörgés inditá 
azt meg : vére gyorsabban keringett, hangja 
elakadt, feje szédült . . .

Egy, eddig ismeretlen ország kapui tá

Mindenki tudja, mily súlyos betegségek 
származnak a székrekedésből, azok elleu si
essen tehát mindenki magát megvédeni, az e 
bajban, minden létező szerek közt leghatal
masabb szerrel; n svájezi labdacsokkal, me
nni vekből egy doboz 70 k ívért kapható a 
gyógyszertárakban.

K ö zg a zd a sá g .
Utasítás a/, tisztig ellen követendő 

eljárást illetőleg.
(Kiadta a földinivelés- ipar ás kereskedelemügyi 

miniszter.)
I.

A gabona-feleken előforduló üszögkóro
kat az élősdi gombák uz úgynevezett üszöggom
bák idézik elő.

Hu az üszögport egy erősen nagyító 
mikroszkóppal megvizsgáljuk, uzt fogjuk ta
pasztalni, hogy az a fekete por rendkívül 
sok hólyagalaku képződményből, spórákból 
áll. A spóra az Uszöguövéuy magvának mond
ható. A spórák legtöbbje csiraképes.

Az. üszög spórái, melyek uz üszögös 
magvak belsejében fordulnak elő, az aratás
kor uagyobbára a kalászban maradnak és 
csak a cséplésnél szabadulnak ki ti magbu
rokból, gyakran oly mennyiségben, hogy a 
cséplők olyanok lesznek, miut a kéménysep
rők. Ilyeukor a spórák legnagyobb része a 
szalmára, pelyvára és az egészséges magvak 
felületére tapad, különösen u búzáimig sző
rös végére. Az. ily búzát „üszögösnek" (spitz- 
brandig) mondjuk. Az, üszögös magvak egy 
része a cséplésnél nem reped föl és ezek 
sértetlenül kerülnek a kicsépelt búza közé.

Ha már most ily üszöglcpte búzát hasz
nálunk vetőmagul, akkor a következő évbeu 
ha különben a viszonyok az üszög íejlődösére 
kedvezők, ismét üszögös búzát fogunk aratui, 
mert hisz a búzával együtt az üszög-spórá
kat, az üszög-gomba magvait is elvetettük.

Sajnos, hogy ez még oly gyakran meg
történik, pedig a kár, mit az. üszög okoz, 
igen jelentékeny lehet. Nem tartozik a rit
kaságok közé, hogy a búzának 30, 40, 50, 
sőt még több százaléka is üszögös. Minden 
túlzás nélkül lehet azt mondani, hogy nálunk, 
ahol a búza a főveteméuy, az oly években, 
midőn sok üszög mutatkozik, sok millióra 
menő nemzeti vagyon megy tönkre az üszög 
miatt. E kár pedig annál sajnálatosabb, mert 
egyes-egyed ül az illető gazdák mulasztása az 
oka ; mert ha a vetőmagnak szánt búzát 
szabályszerűen csáváznák (páczolnák) és va
lamennyi az üszög ellen szolgáló intézkedést 
foganatosítanák, e nagy baj említésre nem 
méltó csekélységet tenne ki, sőt kedvező kö
rülmények között teljesen megszűnnék.

Hogy a szabályszerű csávázás (páczolás) 
hasznos, sót rendkívül hasznos, azt már ezer, 
meg ezer gazda tapasztalta.

A számos ízben lelkiismeretes módon 
tett kísérletek világos tanúságot tesznek ki
csinyben és nagyban a szabályszerű csávázás- 
tiiik előnyéről, hasznáról és azért melegen 
ajánlható minden gazdának a búza szabály- 
szerű csávázása, miut legbiztosabb szer az 
üszög elleu.

rultak fel előtte, oda csábítgatta öt a tiltott 
boldogság.

Remegni kezdett! . . .
Belépjen-e, vagy maradjon ? !
A szív és az ész iszonyú h a rez ra  k e l

tek ; de az  a két halvány ajk  egyre kérőbben, 
egyre lázasabban su tto g á  :

— Szeress, szeress I . . .  Ne taszíts el 
magadtól, ne tépd össze a szivemet!

. . . S a harcz egyre ingadozóbbá lett, 
végre is a szív győzött s az ész szavát elnyom
ta zajos dobogásával.

A szép leánynak nem volt ereje ellent-
állni I

S ez a kis szoba is a szerelem kápol
nája lelt s a holdsugár megtörve fényiéit azon 
a hófehér kebelen, melyre Tölgyes Pista 
hajtá forró fejét s azon a patyolat karokou, 
melyek a szerelmest ölelték át hevesen, bol
dogan.

Mariska szeretett — s vetkezett I

Tölgyes Pista, a nagyvilágban teljesen 
kiművelt Don Juuu, okosan fel tudta fogúi
helyzetét.

Kétszeresen boldog vo lt; kettőt boldo
gított I

8 a két szép leány ösztönszerüleg tit
kolta el viszonyát a másik előtt.

Így múlt el a nyár s az ősz.
Lehulltak áfák lombjai, bús szellő su

hogott végig a kis város kopár, kihalt utczá- 
iu, melyeket az első hófehér szemíedővel bo
ntott.

Viharos, zuzinarás est volt I
Mariska szobája újra a boldogság, a 

szerelem színhelye lett.
. . . S zív a szíven zujlott, a jk  az ajkon

égett.



I I .

A búza csávázásának (páczol&sának) a 
legczéhavezetöbb, legsikeresebb módja a kö
vetkező :

*/« kilogrumm rézgíilicz (kékkő, kékgá- 
licz) porrá töretik és mintegy egy-iiier lor- 
róvizben lelold.itik.

Ezen oldat egy :5—:» hectoliter nagyságú 
kádba öntetik, amelybe megelőzőleg ltK) li
ter kút- vagy folyóvíz töltetett. Az egész fo
lyadék egy párszor jól felka vartutik és okkor 
a csávázandó búzából 2í»() liter töltetik a 
kádba.

A búza beöntésnek az a legezélszeriibb 
módja, hogy e kád fölé egy ritka szemű szi
tát tartuuk s erre öntjük a búzát; mert ek
kor lussankent és eloszlódoltan kerül a búza 
a folyadékba és a könnyű magvak, különö
sen pedig az üszöggel teltek, felszínén ma
radnak s innen könnyen lemérhetek.

A csávának (páczoló folyadéknak) min
tegy tenyérnyi magasságra kell a búza fölött 
állunia ; ha nem borítja ily magasságra a bú
zát, akkor megfelelő mennyiségű vizet kell 
hozzá tölteni, hogy a víztől megdagadó búza 
később álljon ki a csávából. A csávában 
12—14 óra hosszat marad a búza, ez idő 
alatt égj párszor felkavartatik, hogy a bú
za közölt levő üszöggel telt szemek a fel
színre kerüljenek, ezeket minden kavarás után 
le kell merni s eltávolítani.

A mondott idő múlva a csávázott búza, 
mely eközben a csáva legnagyobb részét fel
itta, és melynek teriméje jelentékenyen meg- 
nagyobbodott, kivétetik a kádból és egy szel- 
ltís helyen szétteregettetvén, szárítás végett, 
néhányszor átlapátoltalik. A szárításnál arra 
kell ügyelni, hogy a búza fel ne melegedjék ; 
mert különben a búza csiraképcssége könnyen 
kárt szenved. Az ily módon kezelt búzát lehet 
már D—t» óra muiva vetni kézzel, 24 óra 
múlva pedig géppel is.

Aesávázás e módjánál valamennyi üszög- 
spóra csiraképessége elöletik a nélkül, hogy 
egészséges, ép búza csiraképcssége kárt szen- 
vedue. Ha azonban géppel csépelt búzát 
csávázunk, a búza egy része csiraképességét 
elveszti, llgyanis, különösen a dob gyors 
forgásánál sok mag megsérül, azaz csekélyebb, 
mélyebb repedések keletkeznek a magon, 
melyek gyakran csak a nagyitó üveg segélyé
vid láthatók. 11a már most a csávázásiad a 
lolyadék az ily repedéseken át az embrióig 
hatol, akkor annak csiraképességét egészen 
elölheti. Azon kísérletekből, melyek ez irány
ban tétettek, kitűnt, hogy az említett ókból 
a vetőmagnak 10— 50, sőt még több százalé
ka is csiraképtelenné válhátik.

Ezen okból nagyon ajánlatos, hogy a 
vetőmagnak szánt búzát, ne géppel, hanem 
nyomtatás által vagy gőzcséppel csépcltcs- 
sük ki.

Ila pedig bármely okból kénytelenek 
vagyunk géppel csépelt búzát csávázni, akkor 
próba-csávázás és csiráztatás által határoz
zuk meg, a búzának hány százaléka veszti 
el csiraképességét a csávázás által, magától 
értetik, hogy ezen százalék szerint mogfelelö- 
leg nagyobbra szabjuk a holdnnkinti vetőmag 
szükségletet, hogy a vetés megkívántaié sűrű
ségű legyen.

E pillanatban Katinka felébredt s a 
másik szobából beható neszre ügyelmessé 
lévén, a kulcslyukhoz lopódzott.

Irtózattal tölté meg szivét az előtte 
feltáruló jelenet.

A kandalló félig bevilágitá a kis szobát 
s az idylli jelenetet.

Testvérét ott látta — szeretője karjai 
közölt.

Az ajtózávúrba fogódzott, hogy össze 
ne rogyjon; szivét keserű érzelem fogta el.

Látta önmagát megsemmisítve, szerel
mét kijátszva ; azt az őrült, végtelen szerel
met, a melyért mindenét föláldozta.

S e pillanatban irtózatos boszuszomj 
fogta el lelkét s egy, az asztalon heverő 
kést fel ragadva, véríagyasztó kiáltással beta- 
szitá az ajótt.

— Add vissza szeretőmet I . . . Add 
vissza testvéremet! Vagy jobb, legyetek a 
pokolé, melynek egymást eljegyeztétek !

S egy jól irányzott döféssel a meglepe
téstől elképedt csábító szivébe nmrtá késet.

A gyilkos eszközt testvérére emelni 
már nem volt ereje, de nem is volt arra 
szükség.

Mariska lelke az utolsó csókba forradt 
bele; szive az utolsó csókkal meghasadt.

Megölte ót a szégyen I . . .
llalavány nrezok, piros vér, örjöngö, 

*úgó szélvész, mely gúnyos kaczaj közt 
zörgeti az nblakot! . . .

. . . Katinka a borzalom sikolyával ro
gyott össze ; megölte lelkét pokoli niftvc.

S mit megbocsátott a törvényszék, azt 
az örült nem bocsáthatja meg magának !

„K. <Js. L.“

Ha például azt tapasztaljuk a próba 
csávfizásnál, hogy a búzának lon/0-ja veszti 
H csiraképességét, akkor l(),/-kal több hu
zat lógunk elvetni, nehogy a vetés ritkás 
legyen.

Az ily csávázási és csiráztatási próbára 
elégséges ItK) buzaszom, mely szabályazerüleg 
csávázandó, és egy viréigcse.répben elvetendő. 
A kikelt növények számából igen könnyen 
megállapíthatjuk, hogy a búzának hánv szá
zaléka ment tönkre a csávúzásnűl.

Budapesti értéktőzsde. (K o r i t z 
A n t a l  és t á r s a ,  bank- és váltó ház 
jelentése.) Budapest, szept. 21.

Végre ismét kedvező tőzsdehétröl 
tehetünk jelentést. A horvátországi lá
zongás ós a dunántúli antisemita zavar
gás megszűnése nem mulasztották cl jó 
hatást kelteni s mivel a külpolitikai vi
szonyok is békésebb jelleget öltöttek, c 
héten álialános javulás állott be és a 
szilárd irányzat, melyet már a múlt na
pokban a londoni kamatláblcszállitás elő
idézett, tovább fejlődött. Az áremelke
désre az a impulsus külföldről jött. Külö
nösen a berlini tőzsde mutatkozott bausse-ra 
hajlandónak, s mive! nálunk a fentebb 
említett okoknál fogva e hajlandóság 
szintén nem hiányzott, a hét tolja mán 
csakugyan jelentékeny bausse keletkezett. 
A  bausscmozgalombftn tuluyomólag hitel
részvények, aztán járadékpapirok, más 
értékek azonban kevésbbé részesedtek,

J)e az áremelkedésre irányuló moz
galom nem volt tartós. Már a hét má
sodik felében részint nyeroménvrcaÜzácziók, 
résziut gyengébb külföldi jegyzések nyo
mást gyakoroltak az árfolyamokra, s az 
elért eredmény bizonyára veszendőbe ment 
volna, ha Tisza miniszterelnök beszéde 
az angol bank ujabbi kamatláb leszállí
tásáról terjesztett hírek nem támagatják 
az árállást annyira, hogy a múlt heti 
zárlathoz mégis figyelemre méltó emel
kedés mutatkozik. A  külföldi tőzsdéken 
különösen az keltett kedvezőtlen benyo
mást, hogy a franczia-khinai ügy, melyet 
már befejezettnek hittek, uiég mindig 
tárgyalások alapját képezi.

Ami az üzlet részleteit illeti, ár
emelkedés mutatkozik osztrák és magyar 
hitelrés/.vényeUbcn, járadékokban és né
mely vasúti részvényekben. Ezen emel
kedés mindazonáltal az utóbbi napok gyen
gébb irányzata által redukálódott. A 
forgalom hitelrészvéuyekbcn olykor meg
lehetős mérveket öltött, utóbb azonban 
a tőzsde inkább üzlcttclen volt. A  hely 
és értékek piaczán alig volt forgalom, 
némely malompapirok olcsóbban kinál- 
tattak.

A múlt heti és mai árfolyamok közti 
különbséget kitünteti az aianti táblázat;

szept. 14. szept. 21.
magy. hitelrészvény. 293.20 293- —
oszt. ,, 294-25 294-60
4 V0-os magy. aranyjár. 8710 87-05
B°/,-os magy. arauyjár 119.— 119-30
5°/,-os „ papirjar 85.80 88 30
oszt. magy. állam vasat 321 ■ - 320-25
inagy. leszám. bank •10-50 90-76

» dljsoryegy 112.50 113 50
tiszai sorsjegy 11Ü-— 109.50
cs. kir. arany 569 5-69
Napóleon dór 9-50 9 51
váltó Londonra 12010 1.9-95

Parisra 47-35 47. .5
„ Berlinre 68-50 58-60

Hivatalos hirdetések dijai.
Egyszeri beiktatás 100 szóig 1 frt 30 kr

„ „ 200 „ 1 „ 90 „
Minden további 100 szóért „ 70 „ 
3-szori beiktatás 100 szóig 3 „ — „

„ „ 200 „ 4 „ 60 „
Minden további 100 szóért — „ 50 „ 
Bélyeg, nyugtadíj és igazoló lappéldány 
árai fenti összegekben bcnufoglaltatnak 

Lapunk széles terjedtségénél fogva 
hivatalos hirdetések közlésére különösen 
alkalma s

A ,.Halja- kiadóhivatala.

Vzteti tudósítás.
Haján, 1833 szeptember 26-ái

Búza u j ...................................9 őO
/,«|] ó .................................. B-'J*
Á r p a ...................................*-,n
Rozs u j ...................................
Kukoritza..............................
Köles ..........................................6.7o
................................................ü-
Az árak 100 kilogr. alán.

AZ ELSŐ CS. KIK.
D U N A  OÖ7. I I A. I  ()/.  ÁK1 t á r s u l a t

pósta- és mm ... tó hajóinak
M E N E T R E N D J E .

ÉrvényeslSKi.jun 1 7-1ö! U>,nhl.iintézkedésig.
P o s t a  h aj ó k ;

Ó njáról M ohácsra . /.in ioiivöa . naponként
i <■•»••< i, órakor.

B ajáiu l Iliid.ip. -lre  ■ ! 1 M|í|!oli 4 órakor.
S /. e iu é 1 y s z á l l í t  ó h aj  ó k ;

B a já ró l B iiiiap t stre  : n a p o n k i n t  délbe 12 
órakor.

B ajáró l M oluuf.ni naponta efeti 8 órakor. 

Felelős szerkesztő:
C S E li II A E li K E X € .

2433. szám. 
árv. 1883.

Árverési liírileiaiéiiy.
Baja város árvaszéke részéről köz- 

liirré tétetik, miszerint néhai Kocsis L a 
jos ügyvéd, volt zom bori lakos hagyaté
kához tartozó, a bajai 1385. sz. tjkvben
A. I. 1500. lu . 1419. ö. i. sz. alatt 
felvett, Bajáu, a belvárosiját), zöldfa-ut- 
czában 072. sorsz. alatt fekvő, 4 szobát, 
2 konyhát, falélszerf, pinezét és élés
kamrát tartalmazó Jakház és hozzátar
tozó 100 Q ölnyi udvarterület, mely 22G0 
forintra beesültetctt, — Báes-Bodrogh 
megye tok. árvaszékéuek 7212. sz./árv. 
1883. sz. megkeresése folytán, a gyám* 
hatóságilag jóváhagyott és Szűcs Ferenc?, 
városi aljegyző hivatalában megtekinthető 
árverési föltételek mellett 1883-ik évi 
október hó 14-ik napján d. u. 3 órakor 
a helyszínén megtartandó nyilvános ár
verés utján Sztrilich Mihály zorabori la
kos végrendeleti végrehajtó, vagy meg- 
bizotija közben jötte mellett cl fog adatni.

Baja város árvaszéke, 1883. szep
tember 23,

S z ű c s  F e r e n c z ,
aljegyző, mint kiküldött.

Egy jó házból való fiú 
mint

t a n u l ó

Árverési hirdetmény I
A bajai kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság részéről SíraiiHZ Ha
iti inon bajai lakós végrehajtató kérelme 
folytán néhai II.tkn IL o  .lö sze i' örö
kösei végrehajtást szenvedő ellen a vég
rehajtási árverés 222 ír t 73 kr töke, 
ennek 1880. évi áprilkó 8-tól járó G°/u 
kamatai, összesen 20 frt 85 kr eddigi, 
valamint 11 ír t 70 kr jelenlegi és a még 
felmerülendő költségek kielégítése végett 
az 1 8 8 1 évi LX. t. ez. 144. és 146. 
i$-a értelmében a szabadkai kir. törvény
szék területén lévő bajai 1102. sz, tjkben 
foglalt Makalkó Jószef nevén álló A. I. 
1261 hr. 1200 öi. sz. 1207 írtra  becsült 
ház és hozzátartozó 163 [Jö l beltclek- 
re ezennel elrendeltetik és annak a keb. 
tlkkvi. iroda helyiségében leendő meg
tartására határidőül 1 8 8 3 - ik  é v i de - 
e z e m b e r l ió  iO - i k  napjának d. u. & 
órája kitüzetik, mely alkalommal a jelzett 
ingatlan a kikiáltási áron alul is eladat- 
ni fog.

Az ingatlan a fent kitett árban fog 
kikiáltatui. Árverezni kívánók tartoznak 
a kikiáltási ár 10°/u-kát készpénzben 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. járásbíróság mint tlkkönyvi 
hatóság.

Baján, 1883. szeptember G-án.
Rácz,

kir. járásbiró.

Hirdetés.
A szentistváni templomnál fölösle

gessé vált egy

harmonium,
amiért is a templom számára elfog adatni. 
A harmonium négy változatú és jó  ál
lapotban vau- Venni szándékozók szíves
kedjenek jelentkezni az alulírottnál.

Szen-lstván, 1883. szeptember 26.
Tóth József,

plébános.

felvétetik Krsztanits Hari-
tón fűszer-üzletében Baján.

5186.
t.kT 1883732-

Á r v e r é s i  ű  i d c i a i é n y !
A bajai k»r. jbiróság mint tkvi. 

hatósága részéről f i ö w e n t h n t  Mór 
végrehajtató kérelme folytán, Hcvnrac 
.József és Kubnfov Alii.lás garai 
lakós végrehajtást szenvedő ellen a vég
rehajtási árverés 67 frt tőke, ennek 
1880. évi augusztusba 15-ik napjától 
járó 6°/0 kamatai és összesen 53 frt 
40 kr eddigi valamint 11 frt 70 kr 
jelculegi és a még felmerülendő költ
ségek kielégítése végett az 1881. évi LX. 
t. ez. 144 és 146 §-a értelmében a 
szabadkai kir. törvényszék területén lévő 
a garai 1656. számú tjkvben foglalt s 
Sevarac József és Kubatovics Miklós ke • 
zös nevén álló A. 1. 1 — 14 sz. a 1986 
írtra becsült ‘/8-ad telek föld és utáua 
járó ligeloilletméuyre a végrehajtási árve
rés ezennel elrendeltetik, és annak a Ga- 
ra község házánál lceudö megtartására 
határidőül, 1 8 8 3 .  é v i  d c c z e m b e r  
lio | . 9 Ó  n a p j á n a k  d é l u t á n i  3  
órája kitüzetik, mely alkalommal a 
jelzett iugatlan a beesárou alul is cla
datni fog.

Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. 
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát készpénzben, 
vagy óvadék képes papírban a kiküldött 
kezéhez letenui.

A kir. jbiróság mint tclckkvi hatóság.
Baján, 1883. évi szepteraberhó 6.

Rácz,
kir. járásbiró.

szeletre

szab.

„Trlim iplr1 szab. répa- és
g y ö k  ér vágó tömör vas ég 
aczél, felülmulhatlannak ismert. 
Képesség óránként 700.2500 
kiló durvább vagy finomabb 

ára 25 frttól 50 írtig. Továbbá 
Szecskavágó-gép ára 
csak 35 frttól 45 írtig, 
tömör vas és és acélból, 
szalma és egyéb zöldab- 
rakvágó 4-féle hosszúsá

gú vágással kapható 
KKALSZ &  Co. cs. k. 

gépgyárában Bécs, (Wiihrillg.)

É r te s ít é s !
A lulírott van szerencsém a n. é. 

közönség becses tudomására juttatni, mi
szerint itt helyben, szakadás-uteza 328. 
sz. a. l)obry-féle házban egy

íh z o m z l it i t
rendeztem be, s elvállalok miuden e szak
ba vágó munkákat, valamint a legjobb 
minőségű (hazai gyártmány) és a legújabb 
divatu (lamask asztalterítők, törül
közők, szalvéták stb. kaphatók a 
lehető jutányos árakon.

Vidéki megrendelések a legrövidebb 
idő alatt eszközöltetnek.

A  n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok

tisztelettel
H a r tm a n  Z s lg m o m l,

raű-szövő.

BORSAJTÓK
(,M» ■ «  Í Í W J K  J h t  )
mint nagyobb használatra. — F,'Í8iiictő-bizonyltványok” lO(XLnél 
több sajtokról. Rajzok ós árak kívánatra ingyen és bérmentve.
Szőlőmalmok legújabb szerkezetűek.

legújabb rendszer szerint, kis 
térséget foglalnak el, kétszer any
uját préselnek, mint az azelőttiek, 
könnyű kczclésOok, szilárd és tar
tós szei kezet (lek,készíttetnek min
denféle nagyságban úgy magáit

ldejckoráni megrendelés kívánatos.
Pb. M ayfarth & Co. Béosben,

11. Pratcrstrasso C6. 
ü y á r ; Frauklurt a/M



t ó ®

E l l e s i  i e s.
Van szerencsém a n ó. ! özonsé" be i ' f.udomására juttatni, miszerint itt 

helyben, (BMüglér, Scliciblicr-féltó lláz) a mai kor színvonalán álló, düs és 
ízlésesen felszerelt

női ős főrfi pipere divaícsariioítü
rendeztem be,

Iliidnpcst, Bocs és a külföldön legutóbbi időben személyesen tett 
bevásárlásaim alkalmával kiváló ügyelőmmel voltam egy teljes választás összeállí
tására, minélfogva minden minőségű csipke, szalag’, sz ínes es fekete bár- 
sonyszalag. női d ivatkalapok. mindennemű k ész  fehérneműk, hím
zett volánok, ruhaékitó bársony atlasz és pliisök minden színben. 
N ői és férfi k eztyiik , czipök úgyszintén Kész g-yermekruhak, női 
alsó szokn yák  s minden még számtalan e szakmába vágó czikkek kaphatók.

Midőn vállalatomat a nagyon í. női és iéili Ló/önség pártoló ügyeimébe aján
lanám, hangsúlyozom, miként pár ev id.it; í) é v i g  ö n á ü ló la g  h a s o n n e m ü
üzletet folytattam; ennélfogva jártasságom e téren, úgyszintén összeköttetéseim 
elsőrendű gyárak- és szállítókkal garantiául szolgál hogy pártfogóim kívánalmát 
folyton a divattal haladó szolid árukkal valamint jutányos árszámitássnl magamnak 
kiérdemelni és feutartani fogom.

A jáulra magam a r. é. közönség becses pái'tfogásába, maradtam
legmélyebb tisztelettel

B o r i s z á k /  s t v á n.

m m
ewj|  S ü y  •* legtisztább égvényos

leyjobb Asztali-es iidilö ital,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gége bajoknál, 

gyumor-cs hólyag hurutnál.

E D E C S E K (az emésztés elősegítésére).
MattOlli Henrik, Karlsbadban tCsohország).

és ü i i i i . i . i <  k  i n  i h i m : * t i : x .

E lső  b u d a p e s t i  Trieur, r o s t a le m e z  és g a z d a sá g i g ép g y á r
a M a v g i t ii i d k ö z o l  é 1) e n.

Ajánlják s z o l i d  s z e r k ó  z e t ü és javított gyártmányukat m n t :

W i c a r $ s « i

cn. kir. szab. péiizszekrény-gynrosok,
Béce, B U D A P E S T ,  Prága.
Fiók-raktár : Budapest, sugárút 2. az. (Fronclére palota), 

ajánlják az ismert s kitűnő gyártmányú t (ÍZmentes és betörés elleni biztos

JAL) II iy CT■ -

P f l
!
I

$
kéziszekrényeit, másolósajtóit és íníízárjait

a legnagyobb választékban a legjutányosabb árakon.
Képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve küldetik.

Ml. Minden lé lrcértéa kikerülése végett kérjük a n. é. közön
ségét ezégiinket, mely m ar több mint 2 0  év óta fennáll, a hason, de sok
kal később keletkezett (W iesc 'IIVADAHés T á rsa ) ezéggel össze nem 
téveszteni.

Trieurök gazdaság- szám ára :
Járgány-cséplőgépek,
.S/elclŐ rosták,
Kukovicza morzsolok,
Szecska vágók,
Borsajtók.

K ülön legessegek  malmok szá 
mára :

Dupla malmok,
Malom tricurhcngerck,
Gabona osztályzó-hengcrck,
Koptató gépeli,

A rjeg /zék ek  kivonatra

Daraválasztó gépek,
Tarárok, 1 )etacbcrők.

M alom alkatrészek  u. mint:
Trans missiók,
Szijkerekek.

R osta lem ezek :
(Cséplőgép rosták,
Liszthcnger sziták,
Koptató lemezek,
Ráspoly lemezek, 
s. t. b.

in gyen  és bérmentve.

y L ü
gép - e s  rosía lem cz-gyara

gyár : kiils<
link ( á r :  vnczi-körut 08 .f i !  U 1 !  \  E® f ű  N  T 1 : k,ils" v"rii"'-

A jánlja minden gazdasági kiállításon 
kitüntetett

T  r i o ii r - j ó i  t
váltható szitákkal.

Gabona tisztitó-rostákat. f.
Tengeri- morzsolóbcat.

Lyukasztott és hasított lemezeket, ' 
m alm ok, m ehewzefi és lec lin i-

k a i czélokra J

szabadalmazott í í® 1

r k é l u d
közönséges és aezél ekéket

esi plögép - lemezszitákat
gözcséplő és jái'gánycséplőkliöz.

és minden egyéb g a z d a sá g i
g ép ek et.

Továbbá e téren a legujabbat:

S C I  IM ID  II. s z a b a d a lm a z o tt  n e m ze ti ro stá t,
•’ 11 n .ii' egyedüli jogo tott gyártója Nagysága: -r \" maga ét V gzélo gulya ÖO kiló, árab&frt,

J « * r a  * ■ “ £ Á w  «»„

ügynökség és raktár B a j á n :  ( ír o m  ürm ük és fa r ín n a l tőute/u, ‘275. szám.

Nyomatott JNánay Lajos kbny v'iyomdájábau Baján.


