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Egész évre . . . 5 írt — kr.
Fél „ . . . 2 fft 50 kr.
Negyed „ . . . 1 fit 25 kr.
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Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.
vegyes ta rta lm ú  hetilap

Megjeleu minden vasárnap. E g y e s  s z  á in á r a 8 k r. Kéziratok nem adatnak vissza.

Haja város törvény hatosa- 
gátiak közgyűlése

1885. május hú 14.
Drescher Ede polgármester mint el

nök, üdvözli a megjelent biz. tagokat 
s az ülést megnyitja, jelenti, hogy épen 
most vette azon szomorú liir t, miszerint 
idősb Devics A la jos városi főszámvevő, 
a törvényhatóságnak kitűnő szorgalmú 
és munkásságu tisztviselője meghalt, in
dítványozza, hogy elhunyta felett érzett 
fájdalmát a közgyűlés jegyzőkönyvileg 
fejezze k i a gyászoló családnak. Egy 
hangúlag elfogadtatott.

Csorba Fereucz biz. tag a napirend 
előtt sürgősségi indítványt terjeszt elő az 
utczák és terek éjjeli világítása iránt, 
előadja, hogy habar a statútum szerint 
tudja, miszerint az indítványok csak úgy 
tárgyalhatok, ha 24 óra előtt adatnak 
be, de vannak fontos ügyek, melyeknek 
tárgyalása még is elrendelhető, s miután 
a személy- és vagyonbiztonság, úgy tej- 
lödó városunk repututiója egyaránt meg
követelik, hogy a nyál i évadon át is az 
uiczák és terek éjjelem, int világítva le
gyenek, s miután mindenki átérzi, hogy 
a sötét éjszakákon nem csak vagyonunk, 
de személtünk is exponálva vau és pe
dig úgy, hogy a tettes seui lehet kipu
hatolható, kéri, hogy mondja k i a tek. 
közgyűlés, miszerint ezen indítványt tár
gyalni kívánja, s az éjjeli világítást ezen 
nyári évadra is elrendeli.

Drescher Ede polgármester ezen in 
dítvány tárgyalását a statútum rendel
kezése alapján elhalasztani kéri, de ha 
a bizottság kívánná a statútum ellenére 
is az indítvány tárgyalását, azt a k itű 
zött tárgyak letárgyalása után vegye 
elő. Szavazás rendeltetvén el, Cser ha 
indítványa elfogadtatott.

Szutrély L ipót biz. tag meleg sza
vakban emlékezik meg városunk érdem

T Á R C SA .
A „Falu nótáidból.

xx.
— A K á d a s  J ó z s i  esete. —
Hamis az a leányféle,
Nem jó szóbaállni vélel . . .
Kádas Józsi szóbaállott, —
Egy gyei gyűrűt, szivet váltott.

Csipke Bori* szeme párja 
Tengor-csillag fényót zárja; —
Mégis sötét, mint az éjfél,
Belenézni sok legény tél.

Kádos Józsi belenézett 
B úgy megfogta az igézet,
Hogy se ide, hogy se oda, — 
Mindhalálig meg volt fogva.

Csipke Boris, a nagy csalfa,
Szegény Józsit egyre csalta;
Mutatta, hogy öt szereti, — 
b a gróf urti tetszett neki.

Kúppal folyton arra gondolt,
Éjjel álma csak arról volt; —
Ajakáról, mely beszédes, - 
Csókjáról, msly olyan édes . . .

A grófurti tudta nagyon,
Hogy a dolog meddig vagyon) —
Látta, hogy a sok szép beszéd 
Élvette a leány eszót . . .

Szerencsétlen Csipke Boris, 
Az a tiéd de nagy sor isi — 
A szégyent, a gyalázatot 
Nem sokáig takarhatod.

Tudják la már, istenverte, 
Négy eu t ctlat faluiw te i

dús polgármesteréről, kiemeli azon vesz
teség nagyságát, mely polgármester urat 
élte nejének elhunyta által, indítván)óz
za, hogy a közgyűlés fejezze k i részvé
tét ezen gyászos oset teleti, arról jegyző
könyvileg értesítse a város polgármesterét. 
Általános helyesléssel fogadtatott el.

E rdé ly i Gyula előterjeszti a városi 
tanácsnak javaslatát a vámsz.dósi jog
nak 2 '/j évre leendő has// ! bérbeadása 
iránt, mi egyhangúlag e lfogha to tt, a 
vasúton érkezett áruk után járó vámot 
a város maga fogja kezelni, mert az 
állomásfőuökségtól az áruk súlya mindig 
kimutattatik, igy a kezelés könnyen tel
jesíthető. A  tanácsi előterjesztés elfo
gadtatott.

Elfogadtatott a tanács előterjesztése, 
az állategészségre vonatkozó miniszteri 
leirat végrehajtása iránt, úgy egy bolt 
helyiségnek bérbeadása iránt, valamint 
helycslőleg tudomásul vétetett a tanács 
azon eljárása, hogy a városi kereskedelmi 
és ipariskolánál működő r. katli. lelkésznek 
1884/5. tanévre 70 fi t, a többi hit fele
kezeti lelkésznek 20 — 25 frt. javadalma
zás kifizettetett, s egyúttal Csorba Fereucz 
biz. tag indítványa is elfogadtatott, hogy 
a nópuevelésügyi bizottság utasittassék, 
miszerint javaslatot dolgozzon ki s ter
jesszen a közgyűlés elé a hitoktatóknak 
javadalmazása iránt.

Scheibuer Gyula főkapitány előter
jeszti a városi tanácsnak javaslatát mely
ben iuditványoztatik, hogy a hatóságilag 
engedélyezett zálogházakban elzálogosí
tandó arany, ezüst és ékszerekre a ka
matláb 18% , egyébb ingóságokra S o k 
ban állapíttassák meg.

Csorba Fereucz biz. tag nem fo
gadja el a tanács javaslatát, mert ezen 
kamatláb tulságosau nagy, s ha ez en
gedélyeztetik, azon uéposztályon, mely a 
zálogházakra van utalva, nem csuk nem 
fogunk segíteni, kauem még nagyobb anya

A felrégen, az alvégen 
Rólad szól a nóta rógeu.

Alkonyaikor — minden ünnep’ - 
Ablak alatt összeülnek,
8 dalolgainak ogy leányról — 
balba esett virágszálról . . .

Az alkonyi szellő pedig 
Köritlöltök epekedik,
A bús nótát szárnyra kapja, 
b a Tiszánál továbbadja.

* •
Tisza partján a révészek 
Munka után hcvcrészuck. —
Kádas Józsi révészlegény,
Keni tud cluyugodui, szegény.

Behogy nyuglmt, dehogy uyugbat - 
Elnyugodui dehogy tudhat;
Hossz goudolat tartja ébren, —
Csakúgy forr az elméjében.

Gondolkodik, töprenkedik 
Még egynéhány perczenctig —
8 tett azután olyuu dolgot,
Amit, jobb, ha el se' mondok . . .

Meghallhatod sokkal szebbou 
A haboktól, esti csendben . . •
— Hamis az a leány féle,
Keni jó szóbaállni vélel

— Jászladany, -

Száva János.

A tutajos.
(Rajz a felvidéki népéletből.)

Ki lehelne más a tutajos, mint egy 
fenyőfa magasságú derék tőt legény, széles 
karimáju kaluppa! a fején és sárga csatos 
jlUzővel a d e r e k ú n .

gi bajba döntjük. A  törvén)hatóság okkor, 
midőn gy hatósági zálogintézetet, lépte
tett életbe nagy jótéteményt nyújtott a 
szegénysorsu polgároknak, s most nem 
rég a törvényhatóság a hatósági zálog
ház forgalmára ismét nagyobb hitelt 
nyújtott, s ha tehát komolyan akarjuk 
a megkezdett jótéteményt tetézni, akkor, 
tekintettel arra, hogy a városi zálog
háznál az arany, ezüst és ékszerekre 
12°/0, egyébb ingóságokra 18% szede
tik, ezen kamatláb szabassék meg a ha
tóságilag engedélyezett mogánzáioghá- 
zakra is.

D r. Ladányi Mór biz. tag szintén 
magasnak tartja a tanács által proponált 
kamatlábat, de Csorba által tett indít
ványban ajánlott kamatlábat oly csekély
nek tartja, hogy ez által lehetetlenné 
lesz téve, hogy magánosok zálogházat 
tartsanak fen, s végre is, ha a publi- 
cumnak tetszik magasabb perczenttcl 
dolgozó zálogházhoz fordulni, az az illető 
buja, s ha magánosok m in tartanak fen 
hatóságilag engidé y zett zálogházakat, 
majd nagyobb baj származik abból, ha 
dugzálogházakban még magasabb perczen- 
tet fognak szedni.

Csorba Fereucz biz. tag rcflcctál 
Ladányi által mondottakra, s oda utal, 
hogy igen is kötelessége a hatóságnak 
oda hatni, hogy a közönség olcsón jusson 
kölcsönhöz, s ha ezt teszi nem korlátozza 
az egyéni szabad akaratot, hisz vannak 
országok például, hol a törvényhozás a 
szeszes italok élvező*ét korlátozza, tiltja, 
s mikor ezt teszi, az emberi méltóságot 
védi, s ha szabad ezen hasonlatból követ
keztetést levonni, kötelessége a törvény- 
hatóságnak úgy intézkedni, hogy ne le
gyen alkalma a szegény osztálynak oly 
helyre fordulni, hol reá biztos anyagi 
bukás vár, s hogy dugzálogház legyen, 
az nem következik, hogy van rendőrsé
günk, állítsa a jogosulatlan egyéneket

A szíj-szerszám, csat és pityke, kitesz 
rajta vagy tizenkét fontot, mégis úgy járja 
vele a dudaszónál, hogy leválik a lábáról a 
bocskor.

Isten neki, — hisz úgy is újat vett 
már a rózsahegyi vásáron, mert nagy ut 
áll ám előtte, lemegy a tutajjal Szegedig, 
onnét meg a saját alkalmatosságán vissza
felé olyan utat kell tennie, hogy amire 
hazaér, a borovicska-bogyónak, — amely 
még csak most virágzik — rég kulacsbau 
fog kotyogni a leve.

Hej, de kell is egy kis sziverösitó ahhoz 
a dologhoz, amelyet a tutajos végez, mert 
a fenyőfákat kivágni, leczipelui a Vagra, 
összekötni tutajnak és megrakni deres vas
tagságú és koporsó vékonyságú deszkákkal, 
legalább is olyun munka, mint a minőt valaha 
Noé apáuk végezett, mikor összekalapálta a 
bárkát, már pedig tudvalevőleg ez is ad
dig erösitgette a szivét ennél a munkánál, 
hogy imádott neje zsineget kötött a poha
rára, hogy ez is le ne menjen valahogy a 
torkán.

Ha Noé apánk telte, miért ne tehetne 
Andris is, ki már tegnap itta meg az áldo
mást, mert elkészült a tutaj.

Ott ringatja a Vág a lietavai oldalon, 
az átkelőnél, rajta van már a kormány lapát 
is, a bak is, csak meg a fakanalas kosarat 
helyezgeti el rajta, hogy legyen mit viselni 
a hátán, lu  hazaidé gyalogol — azután 
kilábol a partra, odaül egy levágott falürzsre, 
s nézegeti, mily örömmel emeli a hátán 
a tutajt a folyó, hát ha még majd Ö áll 
oda a végére és megindul a szerszám, - az 
lesz csak a dicső pillanat I

Holnap lesz az indulás, - címéi a 
gondolatnál egyszerre dkouiorodik a legény

törvény elé, majd elmúlik kedve az ily  
fajtájú uzsoráskodónak. Ha  esetleg ucin 
lenne magánosok által zálogintézet fen- 
tartva, s a városi elegendő nem volna, 
nyisson a hatóság fiók zálogházat a 
szükséghez képest, inért nem lehet czélja 
a hatóságnak az, hogy egyeseknek jó l 
jövedelmező üzletet engedélyezzen s anyagi 
bajt, okozzon ez által ott, hol nagyon is 
olcsón kell segíteni, ajáulja indítványát 
elfogadás végett.

Drescher Ede polgármester szavazás 
alá bocsájtja első sorban a tanács, má
sodsorban dr. Ladányi és harmadsorban 
Csorba indítványát az ajánlott kamatlá
bak nagysága szerint, midőn Tury tiszti 
ügyész kér szót, hogy álláspontját indo
kolja, Drescher polgármester kijelenti, 
hogy a vita már berekesztetett, igy csu
pán a kérdés miként feltevéséről lehet 
beszélni , de ha a közgyűlés nem 
precedens megalkotását tekintve meg
engedi ügyész urnák a szóllást, maga részé
ről nem ellenzi, mire Tury ügyész k i
jelenti, hogy Ladányi biz. tag indítványát 
támogatja, Ladányi által felhozott indo
kok alapján. (Közbeszóllás, szavazzon te
hát arra ! Szavazzunk 1)

Drescher Ede polgármester felszól
ít ja  a biz. tagokat, kogy felállással 
szavazzanak azok, kik a tanács javasla
tát fogadják el, s miután senki sem ál
lott fel, felhívja azokat, kik Ladányi 
indítványát fogadják el álljanak fe l, 
mire néhány tag feláll, végre felhívja a 
biz. tagokat, hogy azok, kik Cserba in
dítványát fogadják el, álljanak fel, mire 
pár tagon kívül a jelenlevők felállanak, 
erre Drescher polgármester kimondja a 
határozatot, hogy a magánosok által 
engedélyezett zálogintézeteknél is oly 
kamatláb engedélyeztetik illetve szaba- 
tik meg, mint a mily a városi zálogin
tézetnél vau meghatározva.

Scheibuer főkapitány előadja a köz-

arcza, nagyot sóhajt, mint kilyukudt hólyag, 
— hátra tolja a kalapját a fején és szomo
rúan tekint a lietavai torony tetejére, melyre 
bucsusugarait hinti a lenyugvó nap.

Meglátja-e még azt valaha Lietaván 
9 hosszan nézi míg az minden teketória 
nélkül lebukik, s azután, amint a homály 
kezd lappangani, kiveszi jávorfa-furulyáját 
a tüszőjéből s oly édes odaadással fújja belé 
a lelket egész mélyéig, mintha a dalban 
fájdalmát akarná közölni a vidékkel.

Egész falu hallja a dalt, de nem érti 
meg csak Anikó, ez a liliom karú leány, kinek 
két hét óta folyton ott a szemén a köny, most 
megtörüli, hogy ne lássák, mert végig megy 
a falun egy kosárral a kezében, a tutajig.

A dal ellialgat, de annál hangosabban 
vernek a szivek odakiut a folyó partján, — 
mig cihaugzik az utolsó csók és eltebben az 
utolsó sóhaj, azutáu éj lesz, s az éj utáu 
hajnal és szürkületkor már indul a tutaj, 
lassan, mintha tudná, mily nehezen válik meg 
a gazdája innét.

Andris ott áll a kormáuylapátuál a 
szomorúan néz visszafelé; s mire a nap 
megaranyozza a lietavai tornyot, Andris mar 
nem lát belőle semmit, egy köny esik szemé
ből a folyóba.

Nem a hajósok ily elhullott könyétől 
terem a tengerben az igazi gyöngy ?

Ki tudja ? . . .
Mikor delet harangoznak a tcplicskai 

toronyban, már a füzes alatt kikötött a 
tutaj.

Hej Teplicskától kezdve nem lesz ilyen 
szomorú többé az Andris élete, de a társáé 
sem, mert, hozzájuk szegődik az árendás/ 
a vasút drága, kocsija nincs, — hát mire 
való a tutaj ?



egészségi ügyre vonatkozó szabályrende
letet, mely hosszas tárgyalás, ólénk vita 
után csekély módosítással elfogadtatott.

Néhány csekélyebb érdekli ügynek 
letárgyalása u'án elnöklő polgármester 
az ülést berekeszti.

Színészet.
Közönségünk szeszélyes, ez egy újabb 

jellemvonás. Minden ok nélkül elmarad olyan 
előadásokról, hol pedig élvezetet talált volna, 
s hol egyúttal az érdemet jutalmazhatta 
volna.

így volt Gyöngyi Izsó jutalomjátéka 
eredményteleu, pedig, mint a társulat első
rendű tagja tömeges pártolást érdemel.

Sajnos, nem emelkedik a részvét a mű
ködő színtársulat iránt. Mi lehet ennek oka, 
nem feszegetjük újra, csak bánkódunk felette.

A lefolyt héten, hogy az előadott dara
bokat ne részletezzük , különös tetszésben 
részesültek Erdélyi Marietta, Bácskai Julcsa, 
Hatvaniné, Gyöngyi, Boross, Kápolnai, Fe- 
renczi, Sajó, Litzeumayer nővérek művészt 
játékai.

Az igazgató (3 előadásra uj bérlétét 
hirdet, de mint halljuk, csekély lesz az ered
mény, pedig leginkább újdonságok kerülnek 
színre.

A nagy hőségről nem lehet panasz, az 
idő komor, őszi, a terem tehát tűrhető, s 
ha mégis üres marad a szinterem, a közön
ség közönye szomorú bizonylatot ad a szin- 
ügy iránti érzékünkről.

Tán nem lenne helytelen, ha az igaz
gató az előadásokat 8 órakor kezdetné, mert 
a ’/a 8 órai előadás sok családot tart vissza.

Tekintetes Szerkesztőség I
Becses lakjában leendő szives közzététel vé

gett van szerencséin a t. közönség érdekében a 
következőket közölni.

A baja-szabadkai vasúti vonalon naponként 
kétszer közlekedő vonatok f. hó 15-től kezdve úgy 
a levél mint a kocsiposta közvetítésére felhasznal- 
tatuak.

A reggel 10 órakor induló vonathoz a külde
mények felvételének zár órája — tekintve egyrészt, 
hogy Szabadkáról a vonat 9 óra 15 perczkor érkezik 
és a postaszemélyzet az ezen vonattal hozott posta 
feldolgozására is igénybe vétetik, inas részt meg a 
10 órakor induló vonattal a postai küldemények to
vábbítása korlátoltabb, mint a délutáni vonaté — 
reggel 8 óra 35 perez. Az ezen időn túl érkező kö
zönség a posta elindításáig várakozni tartozik.

A  üélután 5 óra 45 perczkor induló vonattal 
már az összes postai küldemények el tovabbittatnak, 
tehát azoknak teldolgozására is több idő igényeltelik 
és ezért a leiadási zár óra 4 óra 30 perez.

A mennyiben pedig a szabadkai irányból a 
posta 5 órakor, tehát az elinduló posta előtt néhány 
perczczel érkezik Bajára és a személyzet ezen posta 
ledolgozásával ismét ioglalkoztatva vau, felkéretik 
a t. közönség, hogy a sajat érdekében is t. i. hogy 
a beérkező posta ideje korán feldolgozható éa kéz
besíthető legyen, továbbá hegy a feladui szándékolt 
küldemények késedelem nélkül továbbíthatók legye
nek, a feladási zárórákat megtartani szíveskedjék.

Baján, 18Ö5. évi május hó 15-én
tisztelettel kész szolgája

Manhold István.

Különfélék.
* Személyi liir. Jankovich Aurél főis

pán ur hivatalos ügyekben több napra eltá
vozott.

Budapesten sok dolga van néki, az 
üzlet után kell nézni, két hét telik ugyan 
bele, inig a tutaj odaér, no de az alatt 
meg nem szökik se a borkereskedő, se a 
bizonyos, aki tőle a juhturót veszi , sőt 
ellenkezőleg ez idő alatt kihúzzák a sorsje
gyeit és ö személyesen győződhetik meg annak 
eredményéről.

Be is csomagolja azokat egy fakó bőr- 
táskába, megtapogatja oldalán a tárczát, 
kkauyarul a gyalog utón a tutajhoz és azt 
mondja, hogy mehetünk.

— Megyünk, megyünk — mondja pipá
ját a tutaj széléu kiverve és a nyakacsigája 
mögé dugva Andris, — csak megigazítom a 
deszka-kalibát, mert olyan meleg a nap, hogy 
kiégeti a szemét, ha az alá nem bújik.

Az árendás odanyomja, Andris kezébe 
a dohányos zacskóját, s mire elkészül a 
kaliba, hasra fekszik az alatt s elindul a 
tutaj.

Lassan megy a tutaj mintha csak igazán 
a sorsjegyek kihúzása idejére volna szabad 
megérkeznie Budapestre, de a helyett süt a 
nap, még pitiig olyan íorróan, hogy a szegény 
árendásnak még a kalibában is olvad a feje 
lágya, alig várja, hogy jöjön az est s ha az 
lnegjö, kimászik a jámbor és vele a kulacs, 
kulucscsal a jókedv s azután az — álom.

így tart ez már öt napig, olyan messze 
járnak már, hogy a kraloráni hegy teteje 
»em látszik, csak a Vág van velük meg a 
tutaj, meg nappal ez az iszonyatos meleg, 
a szegény árendás már a kabátját is a feje 
alá tette — mert majdnem elolvadt.

Se baj, nem tart már nagyon sokáig, 
li.oet jön az utolsó viz-esés Beczkó alatt, 
ttliol miutegy tomboló szörnyeteg válik meg 
pbgy leomlással u Vág a hegyektől, melyek

1- Halálozás. Idősebb Devits Alajos vá
rosi főszámvevö, a törvényhatóság egyik leg
munkásabb s legidősebb tisztviselője e hó
14-éu elhunyt. Temetése uagy részvét mellett 
lf> éu történt. Az elhunyt koporsóját számos 
díszes koszorú borította, s a városi tisztikar 
élén Drescher Ede polgármesterrel helyezte 
az elhunytat a gyászkocsira. Legyen áldott 
emléke. A család által kiadott gyászjelentés 
következőleg hangzik: Id. Devics Aíajosnó szül. 
Fogt Katalin, ifj- Devics Alajos és ueje Karácson
Rózsa, valamim gyermekeik Rózsa és Károly 
mélyen szomorodott szívvel jelentik a felejthe
tetlen férj, apa és nagyapának, i d. D e v i c s  
Al a j o s ,  városi töszamvevőnek, folyó ho 
14-én délben 12 órakor életéuek 71-ik éa bol
dog házasságának 45. évében, hosszas szenve
dés után történt gyászos elhunytét. Az mtenben 
boldogultnak hült teteme f. hó ló-én d. u. ó 
órakor fog a Szcut-Rókushoz czimzett sirkert- 
ben a családi sírboltban örök nyugalomra el
helyeztetni. Az engesztelő szent mise-áldozat 
f. hó 16 án d, e. 10 órakor fog aj Rókus-ká- 
polnában az Urnák bemutattatni. Baján, 1885. 
május 14. Béke lebegjen porai fölötti

* Táiiczmulatság. Neumann Márkus 
táncz- és illemtanitó 1885. évi május hó 21 én 
a „Nemzeti szálloda" termében Ni t s c h n e r  
J a n k a  kisasszony, mint lady patroues fel
ügyelete mellett lótánezpróbát és tánezvi- 
galmat rendez. Belépti-dij: családjegy 2 írt, 
személyjegy 1 frt. — A fötánezpróba kez
dete 7, a táncz vigalomé 9 órakor.

— Majális. A bajai izr. hitközség elemi 
iskoláinak növendékei múlt hétfőn majálist 
tartottak a szt.-Janosi erdőben.

Nagy dér volt f. hó 12-én éjjel, mi 
nagy kárt okozott a szölókb en es vetésekben

— Meghívás. A bajai ipartestület f. 
év májuBhó 25-én délelőtt '/a 10 órakor a 
városház tanácstermében közgyűlést ta rt, 
melynek tárgyai: a jegyzői fizetés, és az évi 
költségvetés meghatározása. Felhivatnak te
hát a vároB területén lévő azon iparosok, 
kik a földinivelés, ipar és kereskedelemügyi 
minisztérium 39,206/1884. számú szabályren
delet 2. § ában felsorolt, s képesítéshez kö
tött mesterséget önállóan űznek, b a névsor 
hiányossága végett névre szóló meghívót nem 
kaptak, a közgyűlés n megjelenni szívesked
jenek. Egyúttal éiLesietnek az összes képesí
téshez kötött mestei Béggel önállóan foglalkozó 
összes iparosok, miszerint május hó 3 án 
tartott elöljárósági gyűlésen alelnöknek Pintér 
Ferencz, pénztárnoknak Drescher Lajos, gaz
dának Repka Mihály, ideiglenes jegyzőnek 
pedig Szalay István urak választattuk, ezek 
szerint a testület teljesen szervezve van, mű
ködését mihamarabb megkezdendő Baján, 
1885. év májushó 14-én. Ipartestületi elnökség.

* A hajai polgári lövőkertbeu 1885. 
évi május hó 3-án, a megnyitás alkalmával 
300 lövés történt, 151 egységgel; ezek közt 
Yolt: 1 négyes, 19 hármas, 28 kettős és 34 
egyes kör. Négyest lőtt: Bielek Zoltán, hár
masokat lőttek: Eckert István 7, Lemberger 
Ernő 4, Cserba Ferencz 3, Bielek Zoltán 2, 
Koller Hugó 2, és Stern Lipót 1. 1885. május 
10 én 450 lövés történt, 207 egységgel; ezek 
közt volt 4 négyes, 27 hármas, 37 kettős, és 
36 egyes kör. Négyeseket lőttek: Bittermann 
Károly 1, Drégely Ferencz 1, Eckert István 
1, Koller Hugó 1, hármasokat lőttek: Eckert 
István 7, Lemberger Ernő 0, Peschke Károly

közt született. Hej, nehéz munka lesz az ott, 
lesiklani a tutajjal, elő kell venni nappal is 
a kulacsot, de nem is kell elővenni, hisz ott 
függ az Andris nyakában és ürül szemlá
tomást — mig a gazdája alszik mint bunda

Itt van a viz-esés!
— Elő a bakkal! — kiált a szomszéd

jára Andris, s előveszik a bakot, odateBzik 
a tutaj végére s elkezdik irgalmatlanul nyom
ni, hogy föl ne billenjen a jármű, már min
den rendén van, a tutaj félig kiáll az esés 
fölött, hogy egyszerre lepottyanjon, midőn 
lecsúszik a nagy erőködésben Andris nyaká
ról a kulacs a vízbe s mig az felbajol a 
bakról, hogy elkapja, felbillen a tutaj és 
olyan bukfenczet vet velük, hogy egyszerre 
mind oda kerültek, a hol a kulacs volt — a 
víz fenekére.

Szervusz kulacs I
Az árendás a nagy melegben épen 

azt álmodta, hogy fürdőt vesz.
— Pompás, — kiáltott fel a habok közt 

és kapkodott eszeveszett módra.
— Dehogy pompás, — ordított Andris 

és megragadta a nyakát s húzta ki a partra, 
hogy valahogy túl ne igya magát.

Mire az árendás magához tért a zöld 
gyepen és töprenkedett jobbra-balra, hogy 
mikép került oda, a tutajosok megigazitálc 
az alatt a tutajt, reá rakták a vízbe hullt 
deszkákat és azt mondták az árendásnak, hogy 
— mehetünk-

— Hát menjünk, — és indult vizei 
ruhájában, amint volt, a tutajhoz, hogy 
majd kiszárítja u napon, — de hol a kabát, 
a börtáska és benne a sorsjegy? Hab, oda 
van, lenn maradt a vízben, elúszott, végein 
van, el vagyok veszve, — es keresik m<ml a

5. Blttetmann Károly 3, Urégely Ferencz 2, 
Koller Hugó 2, Ilerczfeld Victor 1, Radány 
Kálmán 1. . . .o A liouvédtlsztl özvegyek es ár
vák nyugdíjalapja javára a zombori sziuházban 
a folyó éY május havának második felében 
Hegyi Aranka úrhölgy, a budapesti népszínház 
tagjanak szives közreműködésével hangver
seny s az ezt megelőző napon műkedvelői 
előadás fog tartatni. Tekintettel a magasztos 
nemzeti czélra, mely bizonyára egy nemesen 
érző Bzivet sem hagy hidegen ; tekintve to
vábbá, hogy az élő nemzedékben is még sokan 
vannak, kik mint a magyar fegyverek közel
múlt dicsőségének tényleges részesei nemcsak 
lclkescdui, hanem tehetségükhöz képest a 
béke filléreivel járulni is hajlaudók a haza 
szolgálatában támusztulauul maradó árvák 
és ö z v e g y e k  könnyeinek letörléséhez : 
alulírott bizottság bizalmasan könyörög a n. 
é. közönség lelkes tagjaihoz, ne sajnáljanak 
mulatságokon, társas összejöveteleken, kaszi
nókban s mindenütt, uliol a siker megközelí
tése eredménnyel kecsegtet, a szeretet és 
részvét filléreit olyan egyénektől is összegyűj
teni, a kik talán a távolságnál, vagy egyébb 
viszonyaiknál fogva a mondott hazafius czél 
elősegítésében gátolva lesznek. Bármily cse
kély pénzbeli áldozatot hálával fogad s hir- 
lupilag nyugtat Dr. Wolf Kálmán, a rendező 
bizottság pénztárosa Zomborban.

— Az első m agyar gyapjumosó és 
bizományi részvény-társaság Dudapesten, la
punk mai számában megjelent hirdetését b. 
olvasóinknak figyelmébe ajánljuk Ezen inté
zet 17 év óta fenáll s a legjobb hírnévnek 
örvend. Elvállal háton mosott és mosatlau 
nyírt, valamint bőrről nyírott és tímár gyap
jút gyárilag való mosásra és bizományi el
adásra. Előlegeket nyújt jutányos kamatláb 
mellett. Lelkiismeretes eljárása folytán a 
gyapjú-kereskedők bizalmát teljes mértékben 
kiérdemli.

— Vörösmarty Mihály összes mun
káinak 27. — 30. füzete megjelent Mehuer 
Vilmos kiadásában Budapesten. — Egy fü
zet ára 35 kr. - - Ajánljuk t. olvasóink b. 
figyelmébe.

A „Képes Családi Lapok“  32.
száma Mehner Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal jelent meg. Egyes szám 
ára 15 kr.

* Vettük az „Olvasókör" képes regény 
folyóirat 27-ik füzetét, mellyel a „ Gyé 
m á n t  k i r á l y "  czimü kitűnő regény véget 
ért. — Ezen valóban díszes kiállítású folyó
irat legújabb regénye a „ P á r i s i  vér -  
d r á m a "  mely a írancziák legkedveltebb 
Írója, Montepin laver tollából folyt. Ezen 
regény ép oly szépen és díszesen van kiállítva 
mint a most véget ért „Gyémánt király". — 
Előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 
3 frt, évnegyedre 1 frt 50 kr. — Mutatvány 
szám mindenkinek ingyen és bérmentve kül
detik, ki eziránt egy levelező lapon a kiadó- 
hivatalhoz fordul, mely Budapest, Stáczió- 
utcza 31. sz. a. van.

J  A kereskedői köröket arró l az 
érdekes és fonton eseményről értesítjük, hogy 
a fővárosban megjeleuó „Magyar Lloyd" 
czimü gabona- és terményüzleli szaklapot 
szerkesztője Steiner József, ösmert közgaz
dasági iró, e héten beszüntette és beolvasztot
ta a Hubenay József és Kende Zsigmond

hárman viz fölött és viz alatt, de hasztalan, 
nem volt a nyoma sel

AndriB felajánlotta kárpótlásul az áren
dásnak mindenét, a tüszőjét és a furulyáját, 
de az rá Be nézett, fogta magát, nyargalt 
egyenesen a legközelebbi falu felé s eltűnt 
nemsokára a tutajosok szemei elöl,

AndriB megcsókolta a furulyáját, azután 
az ajkához emelte, — hej mégis csak jó, 
hogy el nem fogadta tőle és furulyázott egész 
éjen át s várta az árendást.

Másnap aztán útra keltek, mert az nem 
jött, ki tudja, hová lett.

Tíz nap alatt Szegeden voltak, átadták 
a deszkát, meg a kisétő levelet, mely úgy 
átázott az Andris tüszőjében, hogy a deszka- 
kereskedő máig is betűzi, hogy mi van benne 
írva — aztán elment a két legény.

Az egyik beszegödött az aratáshoz 
csak ősszel tér haza, a másiknak nagyon 
hosszú lett volna az idő őszig, bántotta a 
szivet a kis kékszemü leány, meg a szürke 
szemű árendás.

De jó, hogy annak holmijával együtt 
ott veszett a vízben az ó fakanulas kosara 
is, legalább nem kell árulnia, hamarább 
hazaér.

S hazaért nemsokára, estve volt, a nap 
épen ott búcsúzott megint a torony tetején, 
midőn kikanyarult a hegyek közül és a ho
mály kezdett lappaugani, midőn sjakáboz 
emelte ismét a furulyát a kis ablak előtt, a 
mire kijött Anikó és azt súgta a fülébe:

— Többet nem bocsátlak el, enyém 
maradsz örökre I

Alalomhcgyi litván,

szerkesztése alatt megjelenő és nagy elterje
désnek örvendő „Magyar Kereskedők Lap
jáéba. A „Magyar Kereskedők Lapja" tehát 
most már az összes kereskedelmi osztályok 
érdekeinek képviselője és a hetenkint két 
tömör nyomású ivén megjelenő szaklap auy- 
nyiru érdekea és változatos tartalmú, hogy 
azt a legmelegebben ajánlhatjuk az érdekelt 
körök figyelmébe, azzal a megjegyzéssel, hogy 
a Magyar Kereskedők Lapja kiadóhivatala 
szívesen küld mutatványszámokat bárkiuek. 
Megkeresések és megrendelések: Budapest, 
Fürdö-utcza 4. sz. alá intézendök.

* A kulai kir. járásbirósági fogháznál 
teljesítendő átalakítási és helyreállítási mun
kálatok biztosítására f. évi május hó 31-én
d. e. 9 órakor, a kulai kir. járásbíróság hi
vatalos helyiségeiben zárt írásbeli ajánlatok
kal egybekapcsolt nyilvános árlejtés fog tar
tatni. Az árlejtési feltételek és költségelő
irányzat a hivatalos órák alatt a kulai kir. 
járásbíróságnál, úgy a zombori kir. ügyész
ségnél megtekintholök.

— A k iá llítá s  budgetjo. A megnyitás 
napjáig az orsz. bizottság összes kiadásai
1.596.000 forintra rúgtak, mely összegből a 
hivatalos építkezésekre 1.220,000 frt (ebből 
az iparcsaruokra 526.000 frt) esik. Az álla
mi előlegekből, a sorsjáték jövedelméből, to
vábbá a tórdij- és ogyébb bevételekből a 
feuti kiadásokon felül 90.000 frt készpénz 
maradt a bizottság rendelkezésére. A jöve
delmek közt az eddigi térdij-részletfizetések, 
melyek tudvalevőleg kötelezöleg '/3‘0t tesznek,
50.000 írttal szerepelnek, úgy hogy mintegy 
százezer írtnak kellene még befolyni a további 
részletekből. A kiállítás tartama alatt a folyó 
kezelési és személyi kiadások havi 30 — 40.000 
írttal vannak előirányozva.

A  falun  v a g y  p u sz tá n  la k ó k n a k
nem ujáulhuto elégge, hogy a háznál mindig 
készletben légyen egy doboz Brandt Ii. gyógy
szerész-féle svnjc/.i labdacs, hogy a rögtön 
föllépő bajoku.ii) (székrekedés, kólika, vérto
lulás, máj- és epebajok stb.) e biztos és legki
sebb fájdalmat sem okozo házi gyógyszert 
(egy doboz ára 70 kr. a gyógyszertárukban) 
azonnal használhassák. Minthogy Magyaror
szágban Bramlt It. gyógyszerész svajezi labda
csainak különféle utánzatai léteznek, arra kell 
gondosan figyelni, hogy minden dobozon, 
ezégjegyül, egy fehér kereszt vörös mezőben 
s Brandt R. névaláírása meglegyen.

Csarnok.
X  magjai- vöröskereszt egylet 

telepe a kiállításon.
Országos kiállításunk egyik fénypont

jának nevezte ő  felsége a király a magyar- 
országi vörös-kereszt egylet gyüjtemenyes 
kiállítását, ama festői elrendezésű telepet, 
mely e népszerű egylet nemes irányú műkö
dését tárja a látogató szemei elé. Úgy a ki
rály maga, valamint az uralkodó ház tagjai 
ismételve kijelentették, az őket kalauzoló 
Ivánka Imrének, az egylet buzgó és fáradha
tatlan gondnokának, hogy e telep méltóan 
mutatja be a hazai közönségnek a magyar- 
országi vörös-kereszt-égj letet, mely Európa 
e nemű intézményei közölt a legkiválóbb 
helyek egyikét foglalja el. A telep (^rende
zéséről a „Correspomlance de Pestn" ava
tott kézből a kö vetkező leírást kapja: A 
vörös-kereszt-egylet kiállítása már felfogásá
nál és elrendezésénél fogva is nevezetes. Ki
tünteti uz eljárást a sebesültek felszedetténél 
a bareztéren, első ápolását a tábori gyógy
helyen, a szállítási edzkúzükct a tábori kór
házban, a tábori kórház berendezését és a 
sebesültek áthelyezését innen a tartalék kór
házba, a hol véggyógyulásukat várhatják.

A legkulömbüzöbb hordagyak, azok
nak elhelyezése a közönséges parasztko- 
csíkra és a városi szállító eszközökre, a 
hordágyak r e n d s z e r e s  a l k a l m a z á s a  
a szabályszerű és eddig legjobbaknak elis
mert Lohuert-féle sebesült szállító kocsikon 
vaunak itt feltüntetve, nevezetes továbbá a 
hegyi sebesült szállító oszlop felszerelése, 
melynek rendszere az, hogy a magaslatról a 
tiroh hordagyakban lóháton lehozott, vagy 
egy causztatou tovább szállított, vagy pedig 
bosuyák nyeregre helyezett sebesültek odáig 
lejutnak, a hol már két ember rendes hord
ágyon viheti tovább az egyszerű, de igen 
leleményesen farugóval ellátott parasztszeké
rig (Tarautas), a melyen a legrosszabb utón 
rázkódás nélkül juthatni u kötöző helyig, a 
honnan már a rendes szállító kocsi viheti 
őket odább

Látható itt egy mütősátor is felszerelve 
mindazon mütöeszko/.ökkel és gyógyszerekkel 
a melyek az első segély nyújtáshoz szüksé
gesek, sót nagyobb műtéthez is alkalmasak.

Mellette áll u tábori kórház konyhája, 
külümbüzó főző készülékeivel és két tábori 
kórházi sátor, u melyek eddig mint legjobbak 
ismertettek el: t. i. u Dócker-fele külömóöző 
alakbun összerakható csinos ház és a Irán- 
czia hadsereg által használt Tbollet-féie. Ez 
utóbbi ágyakkal, az orvos rendelő szobécs* 
kájaval, az ápolónő tartózkodó helyével, für* 
dövcl és egyébb szükségesekkel van felsze
relni, tuigleü a Dótker-léle sátor azgu Um



eszközöket mutatja fel, a melyek egyrészt a 
sebesüli hordozók, másrészt a betegápolónők 
kiképi ztetéséncl használtatnak.

Előttünk látunk egy sor kocsit, melyok 
czélszerüen berendezve a tábori kórházi ágyak 
és kórházi ágy-felszerolések elhelyezésére 
szolgálnak, továbbá Bebesiilt szállító kocsikat 
és több eféléket.

Ezután belépünk a vörös-kereszt-egy let 
kiállításának főtárgyához, magába az épület
be, mely nem más, mint egy ideiglenes tar
talék-kórház, a melyet a kiállítás után szét 
fognak szedui és úgy a mint van, az Erzsé
bet kórház telkén felállítani, hogy ott 44 
sebesült elhelyezésére szolgálhasson. Az épü
let szerkesztésének egyszerűségét, világos 
és szellüB voltát és czólszerü beosztását a 
Bzakfériiak általánosan elismerik.

A belépő előtt függ a szemközti falon 
0  felségeik a király és királyné igen jól festett 
arczképe, kiknek védszárnyai és hatalmas 
pártfogása alatt nyerte az egylet gyors fejől- 
dését, melyet a keletkezése óla a mai napig 
változó igazgatóságok névjegyzéke, de külö
nösen azon két térkép tüntet fel, a melyek
nek egyike az országban levő választmányok 
és fiókegyletek létezését, a másik pedig azo
kat a kórházakat, nyugvó és üdítő helye
ket tünteti fel, melyeknek gondozását a ma
gyar országos vörös-kereszt-egylet vállalta 
magára. Különböző minták, az egylet kiadvá
nyai, az Erzsébet-kórház tervei foglalják el 
az egyik oldalt. A másik oldalon uyolez kü- 
lömbözö ágy és felszerelés van felállítva, a 
mint azok az egylet kórházaiban használtatni 
fognak.

A kórteremből a folyosóra kilépve jobb
ról egy ápolónőnek szánt szoba van, balról 
theakouyha és fürdő. Ismét jobbról az orvos 
szobája, kézi gyógyszertárakkal és egyébb 
szükségletekkel, balról a mütó-szoba felsze
relve a tudomány legvúlogatottabb eszkö
zeivel.

Belépünk a második kórterembe; de 
ime, ez már nem kórterem, hanem a honvéd
ség felszerelése. Itt láthatjuk azon fegyvereket 
és töltényeket, a melyek azon sebeket okoz
zák, melyeknek gyógyítása épen a vörös-ke- 
reszt-egylet feladata.

A vörös-kereszt-egy 1 t szives készség
gel engedte át ezen kórtermei a honvédelmi 
minisztériumnak, a mely viszont majdnem 
50U sebesült hordozót engedett át állomá
nyából, hogy azokat a vörös kereszt-egylet 
saját költségén kiképeztethesse, felruház
hassa, felszerelhesse, mert ezek vaunak hivat
va a magyar Yörös-kereszt egyletnek több 
mint 20U kocsiból ólló sebesült szállító és 
kórházi oszlopait a csatatérre kisérni és 
együttesen az ápolónőkkel az emberiség leg
nemesebb feladatát teljesíteni.

Nem mellőzhetjük hallgatással azon 
kis rögtönzött gunyhót, a melyben 5 ideig
lenes ágy vau elhelyezve. Az egész gunyhó 
erdei fából és gályákból van összetákolva, 
gyékénynyel fedve, sárral tapasztva: nincs 
benne egy szeg sem. Egy fűrész, egy fúró, 
egy balta azon eszközök, a melyekkel készült 
és mégis télen, nyáron, mint mindenki meg
győződhetik, biztos menhelyet szolgáltat a 
szerencsétleneknek.

Közgazdaság.
Trieszti általános biztosító társa

ság (Assecurazlonl Generáli.)
Lapunk hirdetményi rovatában közöljük 

ezen 1831-ben alapított, nemcsak legrégibb, 
hanem egyszersmind a legnagyobb biztosító 
intézetekhez tartozó társaság 1884. évi, immár 
53. évi zárszámadását éB mérlegét. Az összdíj- 
és illeték-bevétel a most lefolyt évben, az 
összes biztosítási ágakban, ki élt 13 758,097 
írt 20 krt, a tőkék kamata fejében pedig 
bevételeztetett 1.200,518 írt 63 kr. Az 1884-ik 
évben 42,543 káresetben kifizetett kárösszeg 
8.637,590 fit 13 kr, s így a Generáli alapí
tása óta 508,581 káresetben, 178.423,338 
írt 51 krnyi kártérítést adott. Az 1.644,965 
írt 25 krral kimutatott bö nyereségből első 
sorban is az ez irányban, igen ovatos társa
sági alapszabályok intézkedéseinek megfelelő
ig ,  a 316,296 írt 8 kinyi értókpapirnyereség 
az árfolyam-hullámzások fedezetére alakított 
tartalékhoz csatoltatott, mely ennek folytán 
845,474 írt 93 krra emelkedett; továbbá
300,000 írt az ingatlan tartalékhoz Íratott, 
mely ez által 707,145 írt 65 krra gyarapo
dott. Habár a jégbiztositási ág csak 154 244 
írt 38 krnyi nyereséget mutatott fel, mégis 
kerek összegben 200,000 írt fordittatott 
iégbiztOBitási tartalék alakításéra, melynek 
az a rendeltetése, hogy ezen igen veszélyes 
biztosítási ágban a rosszabb évek terhesebb 
vesztesége ellen némi fedezetet nyújtson. 
A díjtartalék 1.100,200 frt 30 krral szapo
rodott, úgy, hogy az 1884. évi deczember 31-én 
20.176,592 frt 39 krnyi tekintélyes összeget 
ért el. Az intézet összes biztosítéki alapjai 
ezek szerint, a lefolyt évben 1.974,521 frt 
04 krral gyarupodtak és kiteszuek részvény
tökében és készpénztartalékokban 31.490,87o 
frt 82 krt, mely is, mint uzt u közzétett 
vagyon-kimutatás igazolja, teljesen jó érté
kekben van elhelyezve. A tartaléktőkék ily 
busás gyarapítása mellett is, az intézet abban 
a helyzetbeu van, hogy a 316 írttal befize
tett részvények után 300 frankot vagyis 
120 frt aranyban fizet osztalékul. Az intézet 
Üzletének folytonos haladását és tartós fejlő
dését n»gy mértékben elősegíti a már bírt biz* 
tositó állas* Az tlcuii biztosítási ágbau jövő

években esedékes dijkötelczvények 21.060,641 
frt 33 krra mennek, az életbiztosítási ágban 
pedig 1884. évi deczember 31-én 83.174,458 
frt 78 krnyi tőke volt biztosítva.

Üzleti tudósítás.
Haján, 1885. roájuslió 13.

Búza u j ......................................... 7.80
Zab ......................................... 0.45
Á r p a ......................................... 0.40
R o z s ......................................... 7.85
Kukoricza u j ...............................5.80
Köles . . . . . . . .  5.35
Bab u j ......................................... 7.50
Az árak 100 kilogr. után.

N yílt tér*
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S M K U Y J K J Í T

legjobb asztali- és üdítő ital,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégchajoknál, gyomor- és hólyaghu

rutnál.

l i i i l l o i l i  Henrik, Karlibad is  Budapest.
*E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele

lősséget a Bzcrk.

A Z E L SŐ  CS. K IR .

n U N A O Ö Z I I A J Ó Z Á S l  T ÁRS UL AT
M E N E T R E N D J E .

Érvéujes 1885. íeb. 21-től további intézkedésig 
SZEMÉLY- és POSTAHAJOK:

Bndnpeatre: naponta kétszer, reggeli 3 óra 15 
perezkor, és délutáni 3 órakor.

Mohácsra : naponta kétszer, reggeli 6 óra 45 
perezkor, és cstve 8 óra 40 perezkor.

Újvidékre: naponta reggeli G óra lő perezkor.
Ziinony, Bclgrád és l ’anesovára : kedden, szer

dán, pénteken ó. vasárnap reggeli 6 
óra 45 perezkor.

Oreovara és a DunafejcdcIeiiiBCgckbo : szerdán, 
pénteken és vasárnap reggeli 6 óra 
45 perezkor.

A hajók indulása Budapestről : déli 12 órakor és 
éjjeli 11 órakor.

Ér kezés Budapestre : hajnalban 3 órakor ós dél
után 2 óra 45 perezkor.

menetrend

B a já ró l -  S z a b a d k á ra .
Bajáról indul naponkint kétszer d. e. 10 órakor 

és délután ’/, G órakor

Tulajdonomat képező és 
az István-megye városrész
ben fekvő

k e r t j e i m
szabad kézből eladók.

Pajor József.
Felelős szerkesztő:

CSEKK A F E RE N C.
69.jz . 

hagy. 88$".

Árverést hirdetmény.
Alólirott kir. közjegyző részéről köz

hírré tétetik, miszerint Uacs-Bodrogh megye 
tek. ár vaszekének 8728/árv. 884. sz. végzé
sével néhai Nztipanov Simon és Auguaztin 
volt szántóval lakósok hagyatékát képező 
és a száutovai 846. sz. tjkvi l/t  telekből 
telek föld 800 frt, a a szántóval 375. u , tjkvi

399. hr. ház és telek 300 frt becsértékben, 
továbbá a néh. Nagy György volt szántovai 
lukós hagyatékához tartozó s a szántovai 
346. 8Ztjkvi 369. lír. sz. ház 400 frt kikiál
tási árban elrendelt, s az ezennel Szántóvá 
község házához folyó évi május hó 31. 
napjának délutáni 2 órájára kitűzött árve
résen eladatnak a közetkező leltételek mel
lett :

1. Az ingatlanok a kikiállási áron alul 
el nem adatnak.

2. Árverezni szándékozók kötelesek az 
árverés kezdete előtt, a becsár 10°/0 át kész
pénzben vagy ovadékkepes papírban, a kikül
dött kezeibe letenni.

3. A vételár 3 egyenlő részletben fize
tendő, és pedig azi első részlet az árveréstől 
számított két —2— ho alatt, a második 
részlet 4 hó alatt, s végül az utolsó részlet, 
a bánatpénz betudásával hat —6 — hó alatt, 
az árverés napjától járó 6°/0-os kamatokkal 
Bács-Bodrogh megye központi árva pénztá
rába.

A Nagy György hagyatékához tartozó 
ház vételára ellenben alólirtoál fizetendő.

■1. Köteles vevő a vett házat tűzkár 
ellen biztosítani s ennek megtörténtét az 
árvaszéknél |5  nap alatt igazolni.

5 Vevő a vett ingatlanoknak és pedig 
a lakháznak folyó évi szeptember hó 29-én, 
az ugarban lévő földnek az árverés jóváha
gyásakor, a bevetettnek ellenben a termés 
letakar!tása után lép tényleges birtokába, 
öt illeti ez időtől az adó viselése is, valamint 
az illeték s az árverés költségei is. A hir
detési költség a hagyatékot terheli.

6 A tulajdonjog a vételár és járulékai
nak teljes lefizetése után fog a kiállítandó 
szerződés a'apján bekebeleztetm.

7. Amennyiben vevő az árverési feltéa 
tel?k bármelyikének eleget nem tenne, kar
ós veszélyéi’::, bánatpénzének elvesztése mei- 
ieu, u; árveres tarcatik, meiy alkalommal 
a vett ingatlan az elébbi vételáron alól is 
eladatik.

Az árverés joghatály., árvaszéki jóvá
hagyástól tétetik függővé.

Baján, 1885. május 6.
Miláaevits Márton,

kir. közjegyző.

•^KIÁLLÍTÁS
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GYAPJUMOSÓ- és BIZOMÁNYI
részv.-társaság BUDAPESTEN,

mely 1869-ben nevezetes gazdák és kereskedők által, a hazai gyapjú előnyösebb értéke
sítése érdekében alapittatott, az ez évi idény beálltával ajánlja

gyapjuterniclók és gyapjukereskedöknek
az intézet szolgálatát, mely a külföldi legnagyobb gyapjumosó intézetek elismert 
módszere után van berendezve, és mely miut ilyen, eddig a fövárösban Budapesten 
egyedül létezik, — igénybe venni.

Intézetünk tizenhét évi fenállása óta, legkitűnőbb, kifogástalan mosás és szaksze
rű kezelés által sikerült az általunk mosott gyapjúnak, a kül- és belföld minden 
gyári helyén oly hírnevet szerezni, hogy ez mindenütt előnnyel vásároltatik.

Nagyszabású intézetünkbeu évenkint 100,000 métermázsa gyapjú mosása eszkö
zölhető, tehát azon helyzetben vagyunk, hogy bármely mennyiségben hozzánk ér
kező gyapjút — a leguagyobb tolongásban is — lehető legrövidebb idő alatt moshat
juk és — széleskörű összeköttetésünk folytán — a lehető legmagasabb árakon 
gyorsan eladhatjuk.

öndicsekedés helyett csak megemlítjük, miszerint hazánk legnagyobb gazdái- és 
gyapjukereskedőitöl kezdve a legkisebbekig, még pedig túlnyomó részben, vállala
tunk kezdetétől fogva, évenkint szakadatlanul tiszteltetünk meg gyapjuküldeményeik- 
kel és számtalan elismerő nyilatkozat birtokában vagyunk, melyek a kielégítő érté- 
késitést igazolják és melyek eredetiben nálunk megtekinthetők és ezekről másolato
kat szívesen küldünk.

Mosásunk és kezelésünk kitűnő módszere az által is elismertnek tekintendő, 
mivel a londoni, bécsi, és philadelphiai villágkiállitáson a szakbizottság által és a 
győri, biharmegyei, szegedi, s.-a.-ujhelyi, székesfehérvári, és trieszti kiállításokon 
arany érem és elismerő oklevéllel tüntettetett ki.

Elvállalunk igen jutányos feltételek mellett mindennemű gyapjút gydrszerü 
mosásra és bizományi eladásra, esetleg csak bizományi eladásra.

Kívánatra, a hozzánk gyárszerü mosásra küldendő gyapjú részére üres zsáko
kat ingyen kölcsönzüuk, mérsékelt kamat mellett kívánatra előleget nyújtunk és ná
lunk raktározott gyapjúért raktárdíj és biztosítási illeték nem fizetendő.

Az által, hogy ti bel- és külföld minden gyári helyén ügyes ügynökök által 
képviselve vagyunk, nemcsak a gyárilag nálunk mosott gyapjút, hanem csakis bizo
mányi eladás végett hozzánk küldött mindennemű hdtonmosott, zsírban nyírt, bőr- és 
timdrgyapjut gyorsan s legmagasabb árak mellett adhatjuk el.

A vasút es gőzhajó állomásokhoz érkezett gyapjukülderaények átszállítását 
gyárunkba teljesítjük és kérjük a küldeményeket pontosan ezégünkre 

lilsti inngyar
gyapjumosó- és bizományi részv.-társaság Budapesten

czimezni.
az osztályozás és mosás sorrendben és gyorsan történik és a legcsekélyebb 

mennyiség is szigorúan elkülönítve mosatik.
Miután a vevő részéről a gyapjú átvétetett, gyapjú árát és az elszámolást 

azonnal megbízóink kezeihez juttatjuk.
Kiváuaira bö felvilágosítás készséggel adatik és kimentő programútok díjmen

tesen küldetnek.
Igazgatóság;: Fe lügye lő -b izo ttság :

Visontai Kuvnch László, elnök. Mualay Sándor, elnök.
lloiU/Ver Miksa, alelnök Cséry Lajos,
kárnál Albert. Huszár látván.
Forrni Henrik, ftádosy György.

t kuli karoly, vezérigazgató.
t Minden kívánt felvilágosítás városi irodánkban Neuaebauer Gyula urnái, Ká-
j roly-kórút 3. sz. Huszár-féle házban is készséggel adatik, hol programmok is kaphatok.
’ (Utánnyoraat nem dijaztatik.) Jgj
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