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. Tanítóknak egy évre 3 írt — kr.

Hirdetóaelr
leR)Ui.ányOöitl)t'an számíttatnak

M egje le li m in d e n  vaanrim p.

BAJA
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Bserkeast3ség
hova a lap szellemi részét illető 

közlemények küldendők: 
S ie n t - A n  t a l - u t c ia  28. •tAm

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánaj Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

K g y c s H i ú m  á r a  8 kr . Kéziratok ucm adatnak vissza.

Egy szo m o rú  je len ség .
Az , 6 l e t u o t B a g “, mely > 

criviiizáczió e^yik korcs-szülöttje, nem 
csak az előrehaladott kora s küzdelmekbeu 
kifáradt omberisóg, de az életet még nem 
ismerő 8 esak ennek küszöbén álló ifjú
ságra is ráuyoruá sötét bélyegót, mely 
elijesztő szomorú jeJenségc korunknak.

Ma már nem ritkaság, hogy 10 — 12 
Ive* gyermekek igy kiáltsanak fel - -  -  
„meguntam az 010101* vagy .megölöm 
magamat* s minden tartózkodás nélkül 
fennen társalognak apró barátaikkal az 
öngyilkosság nemeiről. Bői, kitől tanul' 
hatják ezt el, ha nem egymástól a házon 
kivfll, hol számtalan példa lebeg előttük 
a nagy és kisebb városi hírek és ese
mények alakjában, mely képzelottiket fel
izgatva mintegy dicsfényt von az öngyil 
koiok feje körül.

Mig a gyermekek otthon vannak, a 
goudos szülők féltékenyen igyekeznek őket 
megvédeni miuden rossz benyomástól és 
befolyástól; de aztán ha elhagyják a 
szülői házat, hogy szellemi kincseket gyűj
teni menjenek az iskolákba, ki ellenőrzi 
a gyermekek erkölcsi és szivvilágát— 
mely pedig oly tág s oly vágy teli érzel
mekkel nyílik meg minden jó él rossz 
befogadására ! (?)

Az öregek panaszát, hogy ,m i 
m ár t ö b b é n i n c s e n e k g y e r m e -  
kek* nagyrészben, sajuos, hogy megva
lósulva szemlélhetjük, s mióta a civilizáció 
rohamosan halad előre, egyik felől nappali 
fényt terjesztve, másfelől annál hosszabbra 
ayilik árnyéka, s ijesztő módon szapo
rodnak és tenyésznek ez árnyékban a 
vallástalanság, kényelemszeretet, nagyra- 
vágyái és álbüszkeség fiatal áldozatai, 
kiket a beteges képzelgés az öngyilkosság 
örvényébe sodor, vagy ha vau egy kis 
életösztönük még is, a legjobb esetben 
tunya semmittevésbe sülyedve & család és 
emberiség szégyenére válnak.

Szegény erkölcsi nyomorultak, ki 
fog rajtatok segíteni, ba nem a szivképzó 
iskolák, és a kötelessógszurctó emberek, 
kik az élet emez egyik legfontosabb er
kölcsi emeltyűjére a . k ö t e l e s s é g -  
s z e r e t e t i  e* fektetve a fósulyt, 
eunok ismeretét és szeretetét át kellene 
vinniük a zsenge ifjúi szivekbe; de ha 
ezt oly erős testületek nem képesek ki
vinni, mit tehetnek gyenge egyesek ?1 
Mit tehet az aggódó szülő, ha gyermekeit 
telve hittel, jó reménnyel és szeretettel 
bocsátja útnak a nagyvilágba s azok c 
három isteni erény nélkül üres szívvel 
ólotuntau térnek vissza a családi tűzhely
hez. Használ-e itt többé a szülői szó?

Hiába mondja a jó anya sivár lelkű 
gyermekének • .légy erős, mert nagyobb 
lelki erény a szenvedéssel szembe szállva 
élni, mint az életet eldobni magunktól* 
Szavainak, könyeinek többé díiicb hatása 
s fájdalommal tapasztala, hogy amit oly 
gondosan épített Bzerető lelke a családi 
körben, az a kicsi, de erősnek hitt erkölcsi 
épület: a kötelesség szeretető egész alap
jában megrendülve, összeomlással fenyegeti.

Melyik szülőnek ne volna a legfor
róbb óhajtása, hogy gyermekeit, kikért 
él és küzd minden balvégzettel, testben 
lélekben életerőseu lássa felvirulni? 8 
mennyi csalódás éri e részben a szülőket.

A bűnt vagyis az „életunstágot* 
gyakran az iskolai rossz nevelésre hárít
ják, mig a tanítók viszont a házi nevelés 
hiányát okozzák. Itt-ott lehet is egyiknek 
másiknak erre befolyása, bár egészben a 
korszellem az, a mi ez árnyat maga után 
vonja - s hogy szülőknek, s tanítónak 
ez árny kisebbítésén és elűzésén lehető
leg vált vetve kellene közremiiködniök, ez 
annál kívánatosabb lenne, minél gya- 
koriabb áldozatokat követel magának az 
úgynevezett „élotuntság", mert nemcsak 
a nagyvilágban mozgó, de a családi kör
ben éló leányok erkölcsi világát is be- 
mételyezte már e ragáivoa betegség —

s itt e téren az anyáknak kellene erélye
sebben fellépniök.

Ha minden anya jó példával tuenue 
eló tetteiben s nemcsak szavakkal , s 
több figyelmet fordítana gyermekeire, 
mint a nyilvános szereplésekre, vagy 
toilettjeire, úgy erős meggyőződésem, 
hogy egyelőre legalább leányaink között 
kevesebb lenne az úgynevezett „elkesere
dett lélek*, mely világfáddal mára csak a 
haláltól remél gyógyirt.

Csepegtesse mindeu anya először is 
leánya szivébe az igazi mély tiszta val
lásosságot, mely a mások iránti részvét 
és szeretőien alapszik. Hogy majdan, ha 
bánat vagy gondnok sújtják, felemelkedni 
tudjon önköróbeu övéiért. Nevelje ót fó- 
kóp munka3zeretővó és kötelességérzóvé, 
hogy bármi csapás éri az életben, türe- 
lemmol munkálkodni és élni tudjon övéiért, 
mert sajnos, hogy a divatos nevelés 
kátéjából meglehetősen hiányzik a házi
asság és kötelességszeretet abcéje, ami 
a leányt jó nővé és anyává képezi, s a 
kényelemszeretet utáui vágy a legszelídebb 
leányleiket is rabigájába hajtja, ha hiány
zik a gondos verető.

M. H.

F ő v á ro s i levél.
Budapest, ektóber 38.

Midón jelen sorok becses lapjában nap
világot látnak, idefönt már javában járja az 
„őszi versek11 évadja. Szegény szerkesztők, 
nem irigylem sorsukat. — Mér csak azoknak 
a százával érkézé, érzelgöen vizenyős köl
teményeknek papírkosárba vetéséhez is mek
kora türelem kívántatik, hát még elolvasá
sukhoz.

Mélyen tisztelt szerkesztő ur is bizo
nyára gyönyörködhetik bennök: ,,a hulló lom
bokban, síró fuvallatban, hervadozó ligetek
ben . . .  pusztulásban . . . .  halálban »tb.u

Még cBak néhány szivrepesztó „Ah* 
meg „01iu, minéi több gondolatjel, amelyek 
helyébe utóvégre legpoétikusabb eszméket 
Képzelhetni — és mindez egybeöltve és össze 
rázva úgynevezett kö l t e mé ny  alakjában

veszélyezteti a közbiztonságot. Mikor alkotja 
már meg Csemegi szerkesztők gyönyörűségére 
az uj paiagraphust: „Aki ezentúl őszi ver
set követ el, k ö z  c s e n d h á b o r í t ó *  
v é t s é g é b e  esik és büntetésül 15—1 OO-ig 
terjedhető hasonló versnek — elolvasására 
szorítandó.14

Vigasztalódjunk, eljön erre is az idő. — 
Rójál a rúd minden rosszra. Ez  irtó szerint 
például Budapesten a házi urakat és a lutri- 
szédelgőket püfölgeti hatalmasan a közvéle
mény , amazokat — mini a „rozzant bán 
tragoediójánaku lelketlen Bzerztíít, ezeket — 
mert könnyenhivöknek jó pénzért Bécsból 
rendelt nyerőszámokat jósolgatnak. Hiába, 
a prófétákat mindig félreismeri n hálátlan 
társadalom.

A politikai élet idefenn most teljesen 
ezuuetel. — Ott hagytuk ei, ahol Szapáry 
ininister garnirozáB nélkül tálalta fel a hon
atyáknak az uj költségvetést, amire Saüágyi 
Desző jegyezte meg hamarosan, hogy ennek 
még folytatása is lesz. Mert akár van a bud- 
getbeu deficit, akár nincs, az csak szószban 
feleresztve jó, — lévén ez már természete a 
magyarnak.

Míg azonban a politikát csináló hon
atyák egy része nyugalomra, más része dele- 
gáczióra ment, s mialatt a szerbek nupról- 
uapra „átlépték a bolgár határt, — ami azon
ban még megerősítésre vár,* — addig a 
fővárosban a lefolyt héten az uj városatyák 
körül összpontosult az érdeklődés, mely ölj 
mérveket öltött, hogy minden egyea város
részben ellenséges pártok alakultak; sasok, 
baglyok, fehér lovak s más efféle történelmi 
becscsel biró elnevezések alatt. A jelen vi
szonyok között még megérjük, hogy az ujvá- 
rosházi tanácsterem zsölléi is nemesebb &m- 
biczió tárgyaivá lesznek, — de meg talán aat 
is, — mint az már valahol a Sándor-utczában 
megtörtént, — hogy az újdonsült városi kép
viselő csupa szórakozottságból mandátum 
helyett választói számláját fogja bemutatni.

Hogy a hétnek bú krónikáját adhassam, 
meg kell még emlékeznem egy országot vi
lágot bámulatba ejtő eseményről. Ha azt 
mondanám, hogy a Gellérthegyi czitadellát 
kisdedovóvá alakítják, hogy a lipótvárosi, ba
zilikát az ipát csarnok kupolájával fogják 
befedni, hogy a Hentzi-szobrot a bécsi mú
zeumba szállítják, hogy a Magyar Állam 
szerkesztője jegyet váltott Roth&child Natá
liával - mindez könnyebben hihető, mint 
a? a megtörtént tény, hogy bizottság ült

T Á R C SA .
Lelkem lelke . . .

Lelkem lelke, barna kii lény galambom,
8 lima nyugtom, ninc* éjjelem, se nappalom,
Mióta elköltöztél mis batárba
Baifény lelkem jaj, de il  fáj, de árral

Tárol tóled, bu közt élek. czillagom,
Hogy izerelmeil talán »oh'*o bírhatom,
Ettől magam hogy érezzem boldognak 1 . . . 
A könyeim patakmóárn omolnak.

Barna kis lány, hogyha lelked nem szerit, 
Nem rárok jót, nem kiránok egyebet!
Éltem fája idl élűit reeeaen ki 
8 ne azereesen se az isten, se eenki.

Lakói Qyula.

H o l ta k  estéje .
Mily gyönyörű az est; a Bzellő halk sut

togással játszik a már-már lombtalanná váló 
fák koronái között, az égen miriadnyi csil
iig ragyog. Fenséges, lélekemelő mindeu. A 
harangok bús dallammal zugnak. A tömeg 
fel-alá hullámzik az utczákon és a temető 
airhantjai közt. Bámulják a gazdagok pom
pával kétkedő sírjait, nézik, mint hajtja fejét 
boldogult férje egyszerű fakeresztjére C6 zo
kog, a szegény özvegy. A márvány kövek 
viszíényét adják a síron égő ezernyi mécs és 
gyertyának, Az egész temető tüzárbau úszik, 
az egész egy lángtenger.

Mily bűvös látványt nyújt a számlál- 
hatlan mécs és gyertyaláng; a füst, a mint 
a fák gyér loiubkoronáját ködlepJlol veszi 
köfül, melyeit csak bágyadtan szűrődik át. a

ho:d és a ragyogó csillagok fénye Min
den oly ünuepies és megragadó, de mégi6 
elszomorító.

Hisz ma a holtak estéje van.
Itt látható a város szegénye, gazdaga, 

nagyja, npraja; mind tarkó csoportozatokbau 
Tégy est.

Itt nincsen különbség. Mindegyik gyá
szol Mindegyiknek van halottja. A gyermek
nek szülei, a férjnek neje és viszont.

Mindegyik fölkeresi szeretettjei sírját és 
imádkozik lelkeikért . . . Hány forró ima, 
nehéz sóhaj száll itt ég felé! Hány fogadás, 
hány eskü tétetik 1 Ki tudná mind ?l

Ott térdel a szegényes sir mellett egy 
halováoy nő; kezei imára kulceolvák, sze
mében köny ragyog. Elhunyt férjét siratja.

Itt egy férfi ül; bánkódó arczczal te 
kint a airhalomra; talán neje nyugszik itt...

Nem távol ezektől néhány gyermek zo
kog egy kettős airdomb fölött. Oly szivszag- 
gutó ezt nézni. Szegény árvák 1 Meghalt szü
leiket siratják . . . .

Ez mind oly szomorú, megható . . .
Gördülj le függöny l Takard el Iládes 

birodalmát ! Hadd nyugodjanak a holtak . .
Amott a temető szelén, hol a gyertyák 

ezernyi fénye az esthomálylyal összefoly, két 
szomoruf&z egymásba hajló ágai alatt két 
alak ül a pádon. A mécs, mely szines üveg
falaival kísérletiek lénybe borítja a sirhantot 
s piros fényével tündérieseu ragyogja be a 
párnak arczát.

Egymásra bajolvák, karjaik körül öle
lik egymás derekát, fürtjeik egymásba om
lanak.

Mindeu oly fenséges körülök, sen
ki sem zavarja jelenlétével a magasztos 
cscndrt. Az enyhe alkonyi szellő csak néha

hoz tört suttogó hangokat. . . Ajk ajakra
forr, csendes csók nesze ba'latszik..........
Talán most esküdtek örök hűséget egymás
nak a bolt szülők Bírja fölött, körül lengve 
ezek szellemétől . . .

Hagyjuk őket — ők boldogok . . .
A tömeg ritkulni kezd ; a gyertyák és 

mécsek lassanként kialszanak. Néhóny szo
morú alak lézeng még itt-ott. Némely gyertya 
küzd még a homály ellen, egyet-egyet lob
ban s kísérteties sötétbe vész. Az élők eltá
voznak, a holtak pedig vissza foglalják bi
rodalmukat . . < Scha/er Károly.

K i s  tö r tén e t a fo r ra d a lo m b ó l.
(Rivi*.)

Irta : KArELLER ISTVÁN.
Minden nemzet történetében fordulnak 

elő oly mozzanatok, melyek hallatára még 
a késő unokák szive is erősebben dobog, b 
melyekre azon nemzet fiai mindig büszkék 
lesznek.

A magyarok legújabb történetében, 
mely telve volt a szenvedések könyeivel, egy 
ily mozzanat azon idő, midőn a „Talpra 
magyar* egetverö szózatára az egész uem- 
zet fegyverben állt, és megmutatta az ellene 
föltámadt népeknek, hogy a magyar nem 
korcsosult el, hogy még mindig azon uép 
lakja a Duna és Tisza térségeit, melyekkel 
Árpád azt elfoglalta, melyekkel IV. Béla a 
második tatárjárást visszaverte, melyekkel a 
Hunyadiak nemcsak a hazát, hanem egész 
Európát, az egész kereszténységet védelmez
ték a tuluyomó izlam ellenében, a melyek 
Mária Terézia felhívásának, akkor, midőn

majdnem egész Európa ellen kellett síkra 
szúllaui, ezen híressé vált mondattal felel
tek . „Móriamul pro rege nostro 1“

Dicső kor 1
Nézd ott az elagott atyát, ki mái 

nem képes fegyvert fogni, mily örömmel, 
mily büszkeséggel nézi hurezba távozó fiait, 
s az anya ott áll köuyczvc, midőn fiait, éle
tének boldogságát, távozni tálja, de azután, 
mintha szégyenlené, hogy oly gyöngeséget 
árult el, hamar letörli az anyai szív gyémánt 
caeppcit b áldást kér a Mindenhatótól fiaira. 
„5 ha elesnek a harr.z mezején ? ha utoljára 
szorítottad kebledhez ?u kérdi tőle az anyai 
szív. „Akkor büszke leszek, mert a hazáért 
estek el I" feleli a honleány.

Nem jutnak-e önkénytelenül eBZünkbe 
a Bp&rtai anya ezen szavai: „Vagy ezzel, 
vagy ezen !"

Nézz oda 1 Látod azon csapatét, mely 
ott küzd a nemzeti zászló körül, bátran, 
elszántan ; még néhány hó előtt az iskola 
padjain várták remegve szigorú tanítójuk 
megjelenését s most hősök ők, kik az öl
döklő harezokban a veszélyt keresik; né
hány nap a gyermekeket férfiakká nevelte. 
S oh ! hány ily eset fordult elő, melyet Clio 
nem jegyzet föl számunkra s melyek mégis 
érdemesek volnának, hogy dicső szabadság- 
haiozunk történetében arany betűkkel tün
dököljenek.

Dicső kor l mely ily férfiakat, ily har- 
ezosokat adott a honnak 1

Dicső kor i mely ily női sziveket 
nevelt I

* « *
Nem messze a Tiszától fekszik B .. .  * 

falu; messziről, észak felöl, a Kárpátok ké
kes bérezel szegélyezik a láthatárt i  többi



Össze — a tcapecléabe esett tudományon aka
démia megreformálására. Az emberek árnul* * 
va tekintenek a merész újítókra, miutba azt 
látszanának kérdezni, lehet-e más e/élja is 
egy tudományon intézetnek u pénzgvüjtésen 
éa'megörült \egreniie!kezők örököseivel való 
perlekedése a kívül. Különös, szinte hihetetlen 
és Trcfort mégis csodákét készül müveim 
Vájjon el fognak-t siilui !

Itt vau már a halottak uapja, emlékez
tetője az örök enyészetnek Kétszerte lehan
golóbb reánk nézve most, mikor szinte egyide
jűleg elveszítjük szemünk fényét, az országos 
kiállítást. A mit oly nagy erőfeszítéssel, annyi 
kitartással építettünk föl. most gyermeki 
könnyelműséggel sietünk lerombolni. Egy hét 
múlva a párját ritkító, eleven pezsgésii, tar
kabarka korzó megszűnik, a nagy szökőkút 
kristályvize elapad, a tündéries villamlámpács- 
kák kialszanak és ismét ácsok veszik át bi
rodalmukat. Ez a nyomasztó érzés fogja el a 
kiállítás minden látogatóját, talán még ama 
szabadalmazott kékvórúeket is, kiknek tiszte
letére a demokratikus ipar területén^ az ipar
gróf külön arisztokrata széksort állíttatott 
föl. Siet is még egyszer mindenki búcsút 
venni a kedves helytől, mely az egész or
szágra annyi dicsőséget hozott. Emléke ma 
radandó lesz mindnyájunknál.Füredi Miklós.

R e n d e le t
az Iparhatósági megbízottak vá

lasztása ügyében.
Az 1884. éli XVII. törTénjczikkbe ik

tatott ipartörvéoy 172. §-a értelmében az 
iparhatósági megbízottak évenkint újból leven 
válaaztandók, tekintettel arra, hogy ezen tör
vény m. é. október 1-én lépvén életbe, a meg 
bisattak megválasztása a kezdet nehézségei 
miatt országszerte egyszerre foganatosítható 
nem volt, miért is a végből, hogy e részben 
az ország egész területén egyöntetű eljárás 
követtessék, az újra választások évfordulóját 
ezúttal és ezentulra a naptári év első napjára 
tűzöm ki.

Ennek folytán a jelenleg működésben 
álló iparhatósági megbízottak működése — 
történt légyen megválasztásuk akár a múlt, 
akár a jelen év folyamán — a folyó év de- 
oxember 31-ig fog terjedni, s az újra válasz
tandó megbízottak működése a jövő évi január 
l-töl ugyanazon év deczember 31-ig terjed.

Ezen egyöntetű eljárásnak biztosítása 
szempontjából a következőket rendelem:

A törvényhatóságok saját hatáskörükben 
intézkednek arról, hogy az iparosok és keres
kedők névlajstromai mindazon városokban ille
tőleg községekben, a melyek I. fokú iparható
ság! székhelyek, legkésőbb az év október 31-ig 
össseállitassanak és szokásos kihirdetés mellett 
azon figyelmeztetéssel tétessenek ki 8 naprs 
az illető Tárosban vagy községben közszem
lére, hogy azok ellen felszólalásnak van helye.

Ily felszólamlások mindig november 
10-ig nyújtandók be írásban az illetékes I. 
fokú iparhatósághoz, honnan azok netaláni 
észrevételek kíséretében a II. fokú iparha
tósághoz haladék nélkül íelterjesztendök.

A II. fokú iparhatóság ily felszólamlá
sok felett végérvényesen dönt és •  névjegyzé
kek a hozott határozatok szerint kiigazitandók.

rilágtáj felé azonban semmi Bem gátolja a 
szem röptét, mert nagy távolságra, a med
dig a föld nem ölelkezik az éggel, rónaság 
terül el, melyen csak a dús vetés arany-ka
lászai hullámzanak.

Ide íb elérkezett a rémhír: „A haza 
veszélyben forog" s most apraja-nagyja el
hagyja a falut, csendes otthonát, hogy kard
dal kezében hazáját megvédje; itt látjuk 
búcsúzni az anyát fiától, kit még gyermek
nek nevezhetnénk, ha azon elszántság, mely- 
Ijel hazája védelmére siet, azon lelkesedés, 
melylyel a honvédsipkát felveszi nem mu
tatná, hogy ezen gyermekben férfi szív do
bog ; itt búcsúzik az anya, a hitves, a jegyes: 
mindenkinek van valakije, a kiért remegnie 
kell s mégis nőink nem nehezítik az elválást 
gyönge könyekkel, hanem ellenkezőleg buz
dították a harezra, a kitartásra.

Az ujonezok között leginkább tűnik ki 
egy körülbelül 23—24 éves fiatal ember 
deli termete, szép alakja által ; különben 
egész megjelenésében vaD valami, mi öt az 
első pillanattól kezdve érdekessé teszi, a mi 
rokonszenvet kelt az emberi szívben. Tekin
tete a bánatot, fájdalmat fejezi k i ; s most 
miután már felcsapott honvédnek, az egész 
falut még egyszer — talán utoljára -  át 
akarja járni, hogy azon helyektől, a melyek 
életére befolyással voltak, melyek látták öt* 
mint jét6zó gyermeket, melyt k ifjúsága min
den boldogságának, fájdalmának, csalódásá
nak és reményének tanúi "Jtak, búcsút ve 
gyen. Így ér ki a faluból, hogy szüleinek i-; 
búcsút mondjon, kik mélyen s ' Id alaa a 
temetőből, nyugszanak; de ok, meg fogják 
érteni azéit miauén szawit rf áldásukat fog
ták onnan felülről reá küldeni.

A üi'üt így, gondolataiban elmerülve,

A névjegyzékek mintája, klllon az ipa
rosokra es külön a kereskedőkre nézve 1. a' 
és 1 b) alatt mellékelteik.

A választók névjegyzéke ezek szerint 
megállapít tiltván, az I toku iparhatóság 
évenkint deczeiuberhó folyamára választási 
uapot tűz ki és a választás szabályszerű fo- 
gsnatoBitásáról gondoskodik.

A választás uapja az illető városban vagy 
községben legalább 8 nappal megelőzőleg a 
választandó iparhatósági megbízottak számá
nak megjelölése mellett, BzokáBOB módon köz
hírré teendő.

A választandó iparhatóság! megbízott
iak számára nézve nz 188ő. évi ipartörvény
160., illetőleg 17". §-ai irányadók.

Választó miudeu, az illető városban vagy 
községben lakó iparos (kereskedő,) kinek neve 
a választók névjegyzékeiben benfoglaltatik; 
választható pedig ezek közül az, t  ki legalább 
ia az általam e czélból már a múlt év folya
mán megállapított adóminimumot fizeti.

A mely I. fokú iparhatóság székhelyére 
vonatkozólag a múlt év folyamán a választ
hatóságra jogosító legcsekélyeb adóösszeget, 
bármi okból meg nem állapítottam, vagy a 
hol a változott helyi körülmény folytán a 
megállapított adóösszegnek is ajánlatosnak 
mutatkozik, e részben az illető elsőfokú ipar
hatóság a törvényhatóság utján hozzám hala
dék nélkül javaslatot tesz.

A választás megtörténte és annak ered
ménye legkésőbb január hó folyamán, a szintén 
mellékelt II. minta Bzerint a törvényhatóság 
által hozzám bejelentendő.

Miheztartás végett megjegyzem, hogy 
azon szabad királyi és rendezett tanácsú vá
rosokban, a hol egyszersmind szolgabirói lak
hely is van, az említett 172. § nak megfele
lő ig  az ugyanazon városban lakó iparosok 
(kereskedők) az illető szolgabirók mellé szin
tén 20—20 iparhatósági megbízottat válasz
tanak.

Ily városokban a szolgabiró mellé vá
lasztandó iparhatósági megbízottak választása 
iránt, a városi tanács a szolgabiróval egyet
értő ig  intézkedik.

Kilépő megbízottak újra választhatók.
Ezek után felhívom a törvényhatóságot, 

hogy az iparhatósági megbízottak újra vá
lasztása iránt a fennebbiek szerint éB a meg
jelölt határidők alatt saját hatáskörében éven
kint olykép intézkedjék, hogy az újonnan 
megválasztott megbízottak működésüket min
dig január 1 én akadálytalanul megkezdhessék.

Budapest, 1885. október hó 4-én.
A minister helyett:

Matlekovits.
E lő lege*  s z ín i je len tés .
Alólirott színigazgató mély tiszte

lettel jelentem Baja és vidéke nagyérdemű 
színművészet-pártoló lelkes közönségének, 
miszorint jól szervezett és a jelenkor 
műigényeinek minden tekintetben megfe
lelő dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operetteszíntársulatommal november hó 6 án megérkezem s előadásaim sorozatát 
megkezdem.

A társulat névsora. Férfiak : Zoltán Gyula igazgató, jellemszinész. Szabó

kiér a temetőbe, szülei Birhalmán egy ifjú 
leány térdelt; fejét az egyszerű keresztfára 
hajtva, melyet szőke haja, mely sürü lür- 
tökben hullámzik alá, egészen eltakar; karcsú 
termete, minő csak egy Phidias képzelő te
hetségében születhetik, egészen a kereszthez 
simul; midőn a lépések zaja öt felriasztá, 
fejét felemeli, s csak akkor láthattad meg 
szép kék szemeit, melyekből a szendeség, a 
nőiesség sugárzott s melyekben a nyári ég 
tiszta kékjét véled feltalálni.

„Rózsa! te itt? szólt az ifjú. „Atyád 
akarata ellenére ?“

„Igen, Dezső, tudtam, hogy He el 
fogsz jönni, s még egyszer akartalak látuii 
még egyszer akartam hallani tőled, hogy 
szeretsz, s bár atyám megtiltotta, hogy ve 
led beszéljek, bár ő téged, midőn kezemet 
megkérted, visszautasított, megbántott, még 
egyszer akartam mondani, hogy szeretlek, 
hogy szeretni foglak örökké, hogy a tied 
leszek. Ne szakits félbe I Tudom mit akarsz 
mondani, hogy atyám sohasem fog házassá
gunkba egyezni, mert te, az ö felfogása sze
rint szegény vagy, és én, amint mondják, a 
falu leggazdagabb leánya vagyok ; de te nem 
ismered atyámat, ö szeret engem s kész ér
tem mindent megtenni. Ha látni fogja, hogy 
szerelmem álhatatos, végre belenyugszik. 
Hisz ö maga mondta, „leányomat boldog
nak kell látnom1 és lehetek-e nélküled bol
dog ? -------

„Lásd, midőn jöttél, épen szüleid sirhal- 
mán imádkoztam, kértem az Istent, hogy a 
tied lehessek, anélkül, hogy szüleim haragját 
magamra vonjam és ’kkor, úgy tetszett 
nekem, u.iL'ba szü'cid feleltek vo!/a, hogy 
87. Isten kérésemet meghallgatta.*

Egy ideig némán állt ott a pár egymást

Gyula, apa (rendező). Nyéki János, ko
mikus (titkár). Paksy Mihály, kedélyes 
apa. Viola József, népsziumü- és ope- 
retteénekes. Asztalos Sándor, operette- 
hulló. Hoár József, kardalos és lestó. 
(diszmester). Vérségi István, karmester. Besenyei Lajos. szerelmes és társalgó. Garami Imre, segédszinész és kardalos. Aradi Kálmán, segédsziuész és kardalos Miskolczy László, bonvívant és szeles 
gavallér.'Bajkay Sándor, operette-tenor. Szalay Benő,' szertárnok. Szombathy Vilmos, súgó. Keresztély János, Kovács József, Horváth Adolf, Cséki Mihály, 
kardalosok. Nők : Zoltán Gyulára, tár
salgó és anya Tolnainé Ilerviin, nép
színmű- és operetteénekesnő. Ács Irma, 
fiatal hősnő és szende. Kovácsics Sarolta, 
népszínmű és operetteénekesnő. Nyékiné Lujza, kemika és operetteénekesnő. Tolnai Mari, segédszende és kardalosnő. Szabó Mariska, fiatal szende és operet- 
teénokesnö. Kapós Ágnes, Újvári Paula, Kiss Mari, Tihanyi Katicza, Tihanyi Margit, Csékiné, kardaloanők. Gyermek
szerepekre : Zoltán Ilonka.

Előadandó darabok : Fekete gyémántok, Sabin nők elrablása, Egy csók a sírban, Czigány Panna, Nóra, Buborékok, Arany ember, Senki fia, Vadgalamb, Búzavirág, Árendás zsidó, Szerelem és becsület, Denise, Petőfi élete és halála, Vasgyáros, Egy magyar huszár káplár Bécsben, Miatyánk isten..Operet
tek : Koldusdiák, Rip-Rip, Üdvöske, Kisasszony feleségem, Kapitány kisasz- tzony, Kanári herczegnö, Nap és hold, 
Boccacció, Kornevillei.Nagyérdemű közönség ! Mielőtt elő
adásaim sorozatát e hazafias érzelmeiért 
oly jó hírnévnek örvendő nemes város 
kebelében megkezdeni szerencsés leendek, 
biztat ama remény, hogy Baja éa vidéke 
lelkes közönsége tekintve hogy műsoromba 
a budapesti nemzeti ős népszínházak 
legújabb és legjelesebb darabjait vettem 
fel, melyeknek Összevágó előadásaival 
iparkodni fogok a n. é. közönség müigényei- 
nek megfelelni s hazafias pártfogását ki
érdemelni nem vonja meg tőlem eddig 
tapasztalt szives pártfogását.

Egyúttal bátorkodom megjegyezni, 
hogy színtársulatom némi clőleges biztosí
tékául 15 előadásra bérletet nyitok, 
melynek felkarolására azon ígéretem mel
lett kérem a raűértő közönséget, hogy 
részvétéért oly élvezetes előadásokban 
részesülend, minőben csak a legtekinté
lyesebb városok közönsége szokott, mert 
egyedüli törekvésem, hogy ez által a 
nemzeti szinügynek hitelt és becsülést 
is szerezzek.

átkarolva, mig a mély csendet dobpergés 
nem szakitá félbe.

„Ez a jel az indulásra I Mennem kell. 
Gondolj néha rám ia, ki oly forrón szeretett, 
hogy még a sir, mely minden érzelmet elnyel, 
sem lesz képes szerelmemet eloltani. Isten 
veled 1“

„Isten veled! Nálad leszek mindenkor, 
mindenhol, mindig; s ha majd visszatérsz 
csendes falunkba b szerelmed r.em változott, 
akkor a tied leszek I Gondolj mindig arra, 
hogy szüleid nekem megmondták, hogy egy
máséi leszünk."

Langy szellő rezgeté meg a szülök 
hamvából eredt fát, mintha ők kiterjesztvén 
karjaikat áldásukat adnák ezen frigyre.

• ••
Néhány nap a íentcmlitett események 

után egy kis osztrák csapat érkezett a fa
luba, mely a hadsereg zömének előőrsét 
képezte. Rózsa atyjához két fiatal tiszt 
szállásoltatott be.

Az egyik, Láng kapitány, magas, erő
teljes alakjánál fogva már katonának te
remtve, alattvalói iránt durva, föllebbvalói 
iránt azonban annál alázatosabb; a másik 
báró llohenfels, ki magas rangú és gazdag 
családból származott ugyan, de kicsapongó 
életénél fogvu egész örökségét már elfecsé
relte és csak üldözői elől akarván menekül 
ni, lépett be a hadseregbe.

Ilohenlelsook is feltűnt Rózsa szépsé
ge, de még inkább gazdagsága, s ezért azt 
goudoiván, hogy ezen unalmas időt, m Ivet 
a faluban kell töltenie, nem töltheti el 
jobban, mintha Rozsának szerelmet vall r 
mt-ikeri atyjától, — hátha kedvez a sze
rencse —- így mindjárt pénzzavarából is ki 

letz segítve.

Bérletái- 1.1 előadásra: Karszék 10 
Irt, zártBzék 7 Irt, 60 kr. A bérlctgyuj- 
lé»t személyesei! fogom eszközölni, mire 
nézve mér november 1-én megérkezem.

A színi előadások megkezdését uj 
jelentésekkel fogom szives tudomásaikra 
hozni.

A mélyen tisztelt közönség Bzivee 
pártfogását kéri alázatos tisztelettel

Zoltán Gyula, 
szín igazgató.

H ir d e tm é n y .
Az 1884. évi XVII. t. ez. 141. §. 

értelmében az ipartestület kebelében meg
alakult bóké.totó bizottság alapszabályait 
a földmivelés, ipar és keroskedelmi nagy- 
méltóiágu minisztérium 1885, évi októ
berhó 9-én 53137. sz. magas leiratával 
jóváhagyta.

Értesittetnek tehát Baja város te
rületén lévő képesítéshez kötött mester
séggel foglalkozó iparosok, segédek és 
tanonezok, miszerint a fenti törvényezikk 
176. §. értelmében az iparosok és a 
tanonezok, segédek vagy munkások kö
zött felmerülő azon súrlódások és vitás 
kérdések, melyek a munka- vagy tan vi
szony megkezdésére, folytatására vagy 
megszűnésére, annak tartama alatt fenn
álló kölcsönös kötelezettségek teljesítésé
re, a munka- vagy tan viszony megszűné
séből keletkező kártérítési követelésekre 
vonatkoznak, panaszaikat naponta reggeli 
8 órától déli 12 óráig szóval vagy írás
ban az ipartcstület hivatalos helyiségébe 
(Tóth Kálmán utcza, Olay-féle ház, kapu 
alatt balra, első ajtó) bejelenthetik.

Megjegyeztetik, miszerint az alap
szabályok 13. §. értelmében a téli 6 
hónap alatt esti 7 órakor, a nyári 6 
hónap alatt pedig esti 8 órakor mindeu 
hétfőn gyűlés tartatik, mely alkalommal 
a felek előzetes bejelentés nélkül is 
megjelenhetnek a bizottság előtt, peres 
ügyük elintézése végett.

Baján, 1885. évi október hó 25.
Az ipartestületi elnökség.

K ü l ö n f é l é k .
— Jankovlch Aurél főispáu úr több 

uapi távoliét utáu körünkbe érkezett.
% A m agyar delegaczió m. hó 22-éu 

Bécsben tartott első ülésén elnökké dr. Hayn&ld 
Lajos bíboros érsekünket, a külügyi és faap- 
lóbiráló bizottságba Latinovics Gábor váro
sunk szerétéit orsz. képviselőjét, a tengeré
szeti és naplóbirálói albizottságba Bcnde 
Imre, újvidéki orsa. kópv. választotta meg.

— Siondy Mátyás türv. biró ur tisz
teletére a Casinó díszes helyiségében búcsú-

Egy szép délután, midőn semmi teen
dőik nem voltak, Hoheníels megkérte Rózsa 
kezét, felhozván atyja előtt szép állását, 
gazdagságát, bárói czimét és végre Rózsa 
iránti nagy szerelmét. Rózsa atyja persze 
nagyon csudálkozott, hogy az ő leánya ily 
nagy szerencséhez jutott, hanem aaért leá
nyának kezét mégis csak megtagadta a bá
rótól. Ö, ki testcBtöl-lelkestöl magyar volt, 
annak adja leányát, ki hazája alkotmánya 
ellen küzd ? Nem ! Soha I

Most meg Hobenfels cBudálkozott, hogy 
egy paraszt — bármily gazdag — leányát 
nem adja egy bárónak. Szép reményei, hogy 
majd Rózsa hozományából hitelezőit kifizeti, 
kudarezot vallottak. S ez még inkább inge
relte öt s azonnal elhatározta, bogy adott 
alkalommal elrabolja a leányt, remélvén, 
hogy végre mégiB bele fog nyugodni az atya 
leányának ily nagy szerencséjébe.

Az alkalom nem késett.
Néhány nap múlva Uohenfcls határo

zott parancsot kapott, hogy kis csapatával 
haladéktalanul a fősereghez, mely több mért- 
földnyi távolságban táborozott a falutól, 
csatlakozzék b hogy a környéken portyázó 
kisebb-nagyobb csapatokat is magához vegye. 
Hoheníels egész nyugodtan távozott késő 
délután a faluból s a falu népessége a leg
nagyobb Örömmel látta vendégének elvonu
lását és most bosBzu idő óta mindenki nyu
godtan baj tájé fejét, hogy a napi fáradalmakat 
kipihenje. Éjjel azonban, midőn már min
denki nyugodott, llohenfels, néhány megbíz
ható emberével viaszaiéit a faluba s egyene- 
ren Rózsa házába tört, a melynek minden 
zugát ösmervén, minden akadály nélkül ra
bolta el Rózoút, kinek még segély-kiáltásra 
Bem muradt ideje, b innen egyenesen tábo-



oBtély tartatott m. hó 30-án. Nagyszámú jó 
barát nyűit össze, hogy szeretőiének, tiszte
letének kifejezést adauiló az estét együtt 
töltsék el. A kifogástalan jó kedv fűszerezve 
1 Jankó (iábor lelkesítő nótáival késő éjjelig 
együtt tartotta a társaságot. Vacsora alatt 
Scultéty Zsigmond aljárúsbiró köszöutötte 
lel első sorban a távozó Szoudy Mátyást, 
majd Szutrély Lipói és Dr. Nikoliburger 
Károly éltették a távozói, ki mélyen meghatva 
mondott köszönetét. A távozónak, ki hosszú 
ideig tartó működésé alatt a közönség osz
tatlan tiszteletét vívta ki, szerencsét kívá
nunk uj állásában.

—  A fögyinnaslum l ifjúság segélyzö- 
egyesülete október 21 ikén tartotta első ala
kuló közgyűlését s folytatta 25-ikéu az inté
zeti igazgató vezetése alatt. Az ifjúság a 
nmlt. vall. és közokt. ni. kir. magas Minis te- 
riurn által 1882. év februárhó 0-ikáu 4104. 
sz. a. jóváhagyott alapszabályokból, meggyő
ződött arról, hogy a szegény sorsú tauulók 
segélyezésére, a háromezer forintot meghaladó 
segélyegyleti alaptőkének szabályszerű keze
lése méltó tárgya a közérdeklődésnek : épeu 
azért nagyon élénk részvéttel és szép szám
mal jelent meg a közgyü'ésen. A közgyűlés 
lúogeiulekezett a múlt evek szerencsés ered
ményéről, a tagok buzgalmáról, dr. Platz 
Bonifácz segélyegyleti felügyelő ur lelkes 
munkásságáról, az egyesület jótevőiről, a nagy
érdemű „Bajai Takarékpénztár" kegyes jóin 
dulatáról, hol a szegény ifjak segélyegyleti 
alaptőkéje 5°/0-os kamatot élvez s ezenfelül 
évenkint még külön pártolásban is részesül. 
Megbeszélés tárgyát képezte az alapszabályok 
egy pontjának módosítása, egyhangú pár
tolásra talált az indítvány, hogy a pártoló 
tagok dija egy forintra, a rendes tagoké 50 
krajezárra szállitassek alá; közlelkescdéssel 
elhatároztatott, hogy fötisztelendö dr Platz 
Bonifácz úrhoz a segélyző-egyeBület felvirá
goztatásáért, s négy évi buzgó vezetéséért 
köszönő r a t  fog intéztétől. Megválasztotta a 
közgyűlés a választmányi tagokat: Szutrély 
Oszkár (titkár), Juhász Károly (pénztárnok), 
Alhanaczkovics Lázó, Dimitrijevics Milán, 
Müller Ferencz, Kosinak Miksa, Outtmann 
Lajos és Zsigmond, Kobelrausch Ferencz 
(ellenőr), Németh Béla (főjegyző), Ungár 
Miksa, Reich Aladár, Szutrély Lipót (al
jegyző), Vaczky Dezső, Deutsch Dezső, Szá
mukéi József, Strasser Mátyás. A közgyűlés 
szépreményekre jogosító kezdet után lelke
sedéssel szétoszlott s átengedte a helyet a 
választmánynak.

— öngyilkosság. P i u k o v i c h 
K á l m á n ,  postatiszt a helybeli postahiva
talnál, folyó évi október hó 26-án agyon
lőtte magát. Tettének oka ismeretlen. — A 
hivatalában megejtett vizsgálat mindent rend
ben talált. — A fiatal öngyilkost október hó 
28-án délután 4 órakor temették el uagy 
közönség részvéto mellett. — Béke poraira I

— H )m én. M a n d l  Mó r  folyo évi 
novemberhó 17 ik napján, délutáu 2 órakor 
vezeti oltárhoz a helybeli izr. imaházban 
D e u t s c h  A d é l  kisasszonyt.

* A helybeli Bzt. Ferencz-reudiek 
templomában múlt csütörtökön kezdődött 
ünnepélyességek vasárnap este körmenettel 
véget értek, melyben legalább is másfél ezer 
ember vett részt.

rába vitte, hogy másnap egy rokonához 
küldje, ki már hosszabb idő óta Magyaror
szágban lakott.

Másnap reggel összeszedvén a közel- 
fekvö falukban tanyázó őrséget egy kisebb 
városkában pihenőt tartott, midőn egyszerre 
hírül hozák neki, hogy az egész város körül 
van véve honvédek által. Alig hogy a hírnök 
jelentését megtette, már hallatszott a hon
védek „Éljen a haza" kiáltása s mindjárt 
utána a puskák ropogása jelezte, hogy a 
harcz már megkezdődött. A zavar, melyet 
ezen hirtelen, nem vélt támadás okozott, leír- 
hatlan b igy sikerült Rózsának megszökni, 
ki mindjárt a honvédekhez szegődött, ó  is 
fegyvert ragadott és küzdött a . . . halálért I 
egy goodolat vezérelte, föltalálni a barezban 
azon embert, ki öt örökre elszakította mind
azoktól, kiket szeretett, ki elrabolta legfőbb 
kincsét becsületét, ki istentelen kezekkel 
minden boldogságát földulta; ezen embert 
kereste ö, hogy vele megküzdbeasen és azu
tán meghaljon.

Már-már lankadt ereje, midőn egy kiál
tás, mely az egész honvédség ajkairól hang
zott el, a „zászló, a zászló" a fél győzelmet 
kiragadta volna a houvédek kezéből; ezen 
egy kiálltán Rózsa egész leikéi átjárta, látta, 
hogy a honvédség, mely eddig a nagyobb 
számú osztrák csapatot kifelé szorította a 
városkából, csüggedni kezd. Egy perez alatt 
meg volt terve, látta, hogy azon tudat, hogy 
nő küzd soraikban a honvédeket bátorságra, 
kitartásra buzditá ; tudta, hogy ha ö ront 
azon csapatra, mely győzrlméuek fél tuda
tában körülfogta a magyar zászlót, az egész 
honvédség példáján buzdulni fog s még na
gyobb dühhel fog az ellenségre rontani, 
tudta, hogy a honvédek nem fogják inagáia

A városi bizottsági tagok válasz
tású iránt élénk mozgalom indult meg mind
három kerületben s mint halljuk ma mindenütt 
gyüléseznek.

Ljjell lálogató. N. L. kéményseprő- 
ős Ferenc/, utc/.u tarkán lefö házának udvará
ban iolyó hó öl * én, ójtélután 1 órakor valami 
jómadár baromfi vagy fa után nézett, de az 
arra czirkálló Malkó János rendőr mielőtt 
„munkához" láthatott volna, ebben megaka
dályozta. Ha a reudörök ketteu lettek volna, 
úgy bizonyára sikerül az illetőt elfogni.

— Zoltán Uy a lá  jól szervezett színtár
sulata, mint a kibocsájtott szinijelentésből 
értesültünk, november hó 6 áu városunkba 
érkezik. Ez alkalommal felhívjuk városunk 
közönségét, hogy az érkező színtársulatot egy 
kissé nagyobb pártolásban részesítse, mint 
legutóbb Aradiét. Ha tudunk 5 héten át na
ponkint Cirkusba menni, akkor ne feledkez
zünk meg u sameszokról sem, hanem pártol
juk őket is legalább f e ü t u g y  m i n t á z ó -  
k a t, b ők bizonyára meg lesznek elégedve. 
Elleneseiben bizony megérjük még azt, hogy 
városunkba nemesük hogy valamirevaló, de 
még a legrosszabb társulat sem fog jönni, 
hogy tehát mindezt elkerüljük és a szégyen 
városunkat ne érje, szükséges, hogy a bérlet 
aláírásában a t. közöuség minél számo
sabban részt vegyen.

4 Halálozás. Balogh Alajos színigaz
gató a műit héten halt el Pápán. A színészi 
pályán 41 évet töltött. Ebből 26-ot mint igaz
gató élt át. Városinkban is többször megfor
dult.

— Az uj bor. Gnjdocsi Gáspár kovács 
segéd m. hó 20-én oly részeg volt, hogy a 
főtéren szinte botrányt okozott magaviseleté
vel, miért is a rendőrök ót bekísérték.

— A kik nem akartak  vámot fizetni. 
Múlt hó 25 én esti a/4 6 óra tájban Szt. 
István felöl 2 kocsi jött s azokon több becsi- 
pett emberek voltak, s midőn Komlósi Ferencz 
vámos intett nekik, hogy álljanak meg, ők 
annál inkább sebesebben hajtottak s vámfize
tés Délkül igyekeztek a vámon át jutni. Midöu 
már egészsn a sorompónál voltán, a vámos 
a sorompót lehúzta s igy mcgkelleU álluiok, 
mire ók oly dühösek lettek, hogy KomlÓBinak 
rohantak s jól megöklözték, a lármára a vá
mos neje is kiszaladt, de az atyafiak azt. is 
agyba főbe öklözték. Ezalatt Komlósinak si
került kezeik közül magát kiszabadítani, s 
kihozta puskáját s egyet a levegőbe lőtt, mire 
a szomszéd honvédlaktanyából néhány hon
véd oda futott, 8 a dühöngök közü1 egyet 
letartóztattak. Mig Komlósi a rendőrségnél 
jelentést tett, s a reudörök kimentek, addig 
a letartóztatott dühöngöt egy honvéd szakasz
vezető eleresztette anélkül, hogy nevét vagy 
illetőségi helyét megkérdezte volna. Puhatolás 
folytán sikerült azonban megtudni, hogy az 
illetők szeremleiek voltak. A vizsgálat ellenük 
folyamatban van.

— Gyilkosság. Iligyiczán m. hó 28-án 
Miskovits Glisó korcsmárost szobájában, az 
ablakon keresztül ismeretlen tettes esti 7— 8 
óra közt agyonlőtte. A tettes kipuhatolása 
iránt erélyes intézkedés tétetett.

— Rabló világ Bácskában. A hire 
járt e napokban, hogy Borsód táján fegyve
res rablók garázdálkodnak, s hogy Tomano- 
vits bérlőt agyonlőtték volna. Szerencsére 
a hír valótlannak bizonyult. Tegnap pedig

hagyni, mert szégyenlenék, hogy egy nőt 
elhagytak, hogy mig egy nő a zászlóért éle 
tét adta, ők kik megesküdtek a zászló meg
védésére, tétlenül nézték, mint vitték el az 
osztrákok győzelmük jelvényét.

Ott küzd ő elől s mig a honvédek ön- 
kénytelenül , mintha parancsnokuk volna, 
követték őt a legnagyobb elkeseredéssel foly
tatott harezba, addig az osztrákok, nem lé
vén ily jelenethez szokva, folytonosan hát
ráltak.

Már csak néhány ember küzd a zászló 
mellett, midőn meglátja azon embert, kit a 
harcz elejétől kezdve keresett, Hohenfelst.

„Végre megtaláltalak! GazemberI Védd 
magad ! Vagy én, vagy te I"

Hohenfelst, ki e jelenetre nem volt 
elkészülve, s kit a düh, hogy egy nő őt az 
egész sereg hallatára gazembernek nevezé 
egészen megzavart, ügyetlenül védte magát.

Sokáig küzdenek egymással. Végre Ho 
hcufels mély sebet kapván, ingadozni kezd, 
de még összeszedi végső erejét s kardjával 
Rózsát átdöfi.

Ekkor érkezik oda egy fiatal honvéd- 
tiszt, kinek arczán több forradáB látszik, 
aiaga több sebtől van elboritva, mellén pedig 
különféle érdemkeresztek diszlenek. Midőn 
meglátja azon leányt, azon egyedüli lényt, 
kit e földön szeretett, s ki ót viszont szerette, 
ki egyedüli vigasza volt életének eddig lefolyt 
bajai között, kiben egy személyben egész 
szeretető, minden boldogsága, reménye össz
pontosult, kire korán elhalt szüleinek szore- 
tetét ruházta, ki mindene volt, a min csak 
e földön n szeretet szent kötelékével csün
günk, midőn meglátja vérző kedvesét, fájdal
mában csak nevét tudá kiejteni s azután 
Bírva ráborult a haldokló kedvesre.

azon hír terjedt el, hogy a fegyveres rab
lók Latinovits Ernő gyalogpóstását támadták 
meg. Mi igaz e hírből még nem tudjuk, de 
felhívjuk az áilamcsendörség figyelmét, s liisz- 
sziik, hogy gondos ellenőrzés által uzou vidék 
nyugalmát biztosi'aui fogja.

— Újvidékről egyik tóvárosi] nagy 
napilapnak a többek közt ezeket írja ottani 
levelezője; „ . . . Újvidéken uyiltau beszélik,
hogy F ..........hivafaloskodúsu alatt u városi
adóhivatalul. a polgárság mintegy 20,000 
forinttal többet fizetett be különböző adók 
és illetékek czimén, mint rendesen, azaz: a 
város 20,000 forinttal károsittatott meg stb."

— Slatlekovlcs Sándor államtitkár, 
kiállítási elnök, az összes kiállítókhoz a kö
vetkező körlevelet intézte; „Értesítem a 
ezimet, hogy az orsz. általános kiállítás f. é. 
november bő első napjaiban árat ik be. A 
kiállítás általános szabályza értelmében 
(IV). §.) a kiállított tárgyak a kiállítás bezá
rása után 14 nap alatt ellévén táYolitandók, 
felhívom a ezimet, hogy kiállított tárgyait 
folyó évi novemberhó 5 — 20 őzt személye
sen vagy megbízottja által szállításán el. 
Miután pedig az általános szabályzat 10. 
§-ának végső bekezdő szerint a kiállító 
által fizetendő költség utolsó részlete a tár
gyak elszállítása előtt okvetlenül megfize
tendő : felhivom ezimet, hogy a részére már 
megküldött „leszámítolási jegyzék" szerint 
az orsz. bizottság javéra mutatkozó egyen
leget, a mennyiben azt eddig meg nem fizette 
volna, a magyar orsz. banknál, mint a kiál'i- 
tási pénz kezelésével megbízott intézetnél, a 
szabályszerű n y ilván ta rt eszközölhetése vé
gett legkésőbb f. é. okt. hó végéig fizesse 
meg. A tárgyak elvitele csakis a kiállítási 
számvevőség által aláirt s az összes költsé
gek megfizetésére nézve Ladott igazolvány 
alapján lévén eszközölhető, felhivom, hogy 
ezen igazolványnak kiváltása iránt az orsz. 
banknál teljesitett fizetést követő napokon 
az igazgatósági épületben Ébersz Károly fő- 
számYevó urnái I. emelet 1. sz. e'att, folyó 
évi október hó 25 ikétül kezdve (délelőtt 
0 -12  és délután 3 -5 )  ó rrg  jelentkezzék. 
A tárgyak elvitelénél ezen igazolványon kí
vül még az illető eredeti bejelentő iv is fel
mutatandó, mely utóbbi azután, mint a tár
gyak átvételét igazoló okmány, a kiállítási 
igazgatóságnál viszszatartatik. A mennyiben 
a kiállított tárgyak a kiállítás bezárása után 
14 nappal a kiá'litáai területről el nem szál
líttatnának ezen tárgyak további kezelésére 
a következő e'járást rendelem e l : a) azon el 
nem szállított tárgyakat, melyek után a „le
számolási jegyzék" szerinti összes költségek 
oz országos banknál Ir'egyenl'ttettek, az or- 
szágoa bizottság által ez ránt megbízott szá'li- 
tók a kiállító költségén és veszélyére, fogják 
elszálltam; az orsz. bizottság károk eBetén 
azonban sem hiányos csomagolás sem egyéb 
tekintetben felelőséget nem vállal, b) azon 
tárgyrk melyek ufán az összes költségek f. 
évi november 20 ig ki nem egyenlítettek, 
nyilvános árverésen — etleg a becsértéken 
alól is — el fog árvereztetni. A befolyt vé
telár első sorban a kiállító költségén, részére 
megküldetik. A mennyiben a befolyt vételár 
az összes költségüket nem fedezné, az orsz. 
bizottság fenntartja magának a hátralékos 
tartozásra a további lépéseket.

— K iállítási zárünnepély. A buda-

Rózsa is megismerte öt s volt még 
annyi ereje, hogy mindent, mindent megvall- 
jon neki s azután Dezső karjai között 
halt meg.

Oh I mily boldogság sugárzott ajkairól, 
midőn utoljára e szavakat hörgé : „Dezső, 
ott feDn,.............“

Nem t ő nem hallhatott meg. Nézd, 
hogy mosolyg! I  él.

De nem ! Istennek angyalra volt szük
sége.

S Dezső, kedvese halála után, csak egy 
vágyat érzett szivében, meghalni.

Oh I mert ö mindent vesztett. A halál, 
reá nézve nem volt halál, hanem megváltás, 
nem az életnek vége, hanem egy uj életnek 
kezdete, a melyben kedvesével örökre egye
sülni fog.

Még látta, hogy a m gyarok győznek, 
még tuuuja volt azon győzelemnek, melyet 
kedvese szerzett, azután ö is, elboritva sú
lyos sebektől, megvált a földi élettől.

B ..........falu temetőjében egy sir áll
kettős kereszttel, melynek tábláján e nevek 
olvashatók : „Rózsa és Dezső."

A sors nem engedte, hogy éltükben 
egymásé legyenek, a halál, mely minden 
rangot, vagyoni állást megszüntet, őket össze
adta. Egy sir mélyében alusszák örök álmu 
kát. S a nagy fa, mely látta boldogságukat, 
mely hallotta fogadásukat, most Őket is beár
nyékolja zöld ágaival.*

* Mutatvány a „Magyar Háziasszonyok Nap
táráéból. özerk.

esti országos kiállításnak f. é: november 
ó 4-én délelőtt 11 órakor végbe menő ünne

pélyes berekesztése alkalmából & m. kir. 
államvaButak összes állomásain, — kivéve a 
zákány-báttaszéki vonal és az arad-temeavári 
vasút állomásait — az 50°/o al mérsékelt 
kiállítási menettérti jegyek sors- és belépti
jegyek nélkül — az ezen jegyekre nézve 
fennálló egyúbb h&tározmányok épségben tar
tása mellett — f. é. októberhó 31-től kezdve 
novemberhó l én déli 12 óráig fognak ki
adatni.

— Említve volt lapunkban m ár, 
hogy a megbukott „T lsca b lito iltó  In té
ző t“  helyett a „Fhöiilx“ ügynöksége ré
széről Foktőn valóságos zak’atásnak Vannak 
kitéve azok, a kik a „Tiszádnál biztosítot
tak ; holott a legfőbb itélöszék felmentette 
a további fizetés alul azokat, kik a „Tiszáu- 
nál biztosítottak. Itéletileg tehát ki van 
mondva, hogy a kik a „Tiszádnál biztosítot
tak, nem kötelesek a „FhÖnix"-nél biztosí
tani ; mert ha a „TiBza" iránt bizalommal 
viseltettek, nem következik, hogy a „Phőnii"- 
ben bizalmuk legyen. Újabban arról vagyunk 
értesülve, hogy felszólalásunknak semmi 
haszna. Illő volna, ha erélyes szolgabir&nk 
kibirdettetné a községekben, hogy nem tar
toznak fizetni a „TiBzá“-nál biztosítók a 
„Phönix" nek. — Tudtunkkal több község
ben figyelembe sem veszik a „Phönia* ré
széről a legfőbb itélöszék ítéletét. Zaklatják 
és megexequálják a szegény falusi népet. 
(Beküldetett.)

— Megjelent a „Pallaa" kiadásiban
és dr. B e r é n y i P á l  szerkesztése mellett 
a „Művészeti szemle" kritikai folyóirat 3-ik 
Bzáma érdekeB tartalommal. Előfizetési ára, 
negyedévre 2 frt, félévre 4 frt. Megjelenik 
havonkint négyszer: úgymint minden hó 1-én,
8-án, 15-én és 23 án.

Felkarolva a nagy könönsbg 
kegye által, ma már legkedveltebb házi- 
szerré lett a kellemesen s jótékonyan ható 
Brandt R. gyógyszerész-féle sv&jczi labdacs. A 
ki székrekedésben, vértolulásban, fejfájásban, 
gyomorbajban stb. szenved, jobbat nem ia 
tehet, mint ba egy kísérlettel meggyőződést 
szerez e labdacsok kitűnő hatásáról. Minden 
valódi dobozon (a gyógyszertárakban 70 kr 
kapható) ezégjegyül : egy fehér kereszt vö
rös mezőben s Brandt R. névaláírása 
látható.

P atkóB zO gek .
S i l g o r n  ( f k a i é i .  De uáp egy kanári 

madár •> Utauioay, talán pirosak ?
— Itten aeata iram, a mama lemmiféle 

aaerelal v'uoayt aem tftr a hianál — veit a ta
láló felelat.

•

— N o i, K u n r i d i  b a r á t o m ,  kóréi a 
háziasszony ai aiztalánál Qlö vendégtől, miként isiik 
önnek ez a birka-pörkölt?

— Pompás, Pirókné komám-aiizony, igazán 
pompái I Már az igaz, ily bú kákát csak jó ctaládbaa 
találhat az ember.

e
É r d e k e i  e i e t .  Három hirei orvéi biteg 

mellett áll és t&nácikoiik. Midón tároltak, a beteg
becsöngeti azolgáját.

— Te kísérted ki ai urakat, .nemde Jancsi ? 
Mond csak, mit bméltek?

— Nem birtak megegyezni I Erre aa a kicsi, 
kopasz azt mondá két tártának, hogy legyetek 
türelemmel, rövid idő múlva a bonciolái majd tu
datja velők, hegy mi baja volt!

S ze rk e s z tő i ü zen e tek .
J . F Batlna .Miatyánk . . .* „Fényei etil-

lag tündökölve . . .» „Suttogva hömpölyögnok . 
csimü versei nem közölhetők.

F. M. Budapest Jövő számunk hossa.
.Se. J .  JA sü la d á n y . Legközelebb közöljük.
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Kedd l’iimiu pk. Ujhold 6-án
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61 e., hideg ize-
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D U N A Q Ó Z H A J Ó Z Á S I  T Á R S U L A T

M E N E T R E N D J E .
Ervéuyes 1885. nov. 1-tól további intézkedésig 

SZEMÉLY-IIAJOK:
B udapestre: naponta délutáui 3 órakor. 
Muliáearn : naponta eBtvo 8 órakor.

POSTA-IIA JÓK:
B aléról Budapestre; kedden, csütörtökön éi va

sárnap délután r, órakor.
Bajáról O rsovatial/icrra kedden, csütörtökön

és zomWtoa délután 3 órakor. Éjjé* 
állomás: Besdún.



V  á t ü t i  menetrend KZtL ‘ ■
HÁZELADÁS.

B a j i r ó l—S z a b a d k á ra . Alulírottnak Haján, a régi fiirdő-
. . . . . . . . .  , . . ... . . . . . .  utczábau 38S. szám alatt lévőÚtjáról indul napcukmt kötszer d. e. 10 óikéi 1 -> 

pénzkor él este i óra ei H  pereikor. lakháza
Ü zleti tu d ó sítá s .

Hatan. Ibb5. okt. 28

Búza u j . . . . .  . 7.20
Zab .......................................... 5.85
Árpa . . . . . .  5.20
R o z s ...........................................5.80
Kukoricza u j ................................ 8.70
Bab u j.....................................7.—

Az árak 100 kiiogr. után

szabad kézből eladó.
Bővobb felvilágosításai szolgál

Karlovfts István

A LEöJOBB

CZIGARETTA-I’APIR
a valódi

LE HOUBLON
(  AWLEV «•« 111.MlV tö» 1’nnznbMi

Utánaaaoktól uluduskl • vetik-
A .cigaretta•jiapir csak akkor valódi,^® 

ha uiimleu egyes lap 
Lf. tlO( UI.OX bélyeggel ét uun- 

douik 1/oriték a/, alant álló ved- 
(j^ t jegygyei és aláírással el van látva.

| f  Gyökeres gyógy it is !

g é r r t i*  ín  id e ^ l iA jo k b n n

honvédőknek, támaszkodva a 10 éves 
síiterre, visszaesés nélkül a mai napig. 
Tökéletesen tájékoztató fűzetek 50 kr- 
n&k bélyegekben való melléklése után 

kapható

Dr. ph. Boas, Waitliclie UroBborgeietrasie ad 
F rank  fa r i  n. M.

Felelői szerkesztő
C S 15 lt «  A K 15 K E K C.

B é r b e a d á s
Báesmegye, Itigyicza község határában levő külső raa- 

y) jorsági birtokomból 1012 hold szántó föld. 05 hold kaszáló, 
™ 301 hold legelő, összesen 1378 catastralis hold, egy tagba, 

a rajtok levő épületekkel együtt, a most jövő 1 $ 8 6 " ik  
é v i jftfHlárhO fl»IÓl a bérlő tetszése szerinti időtartamra 
bérbe adatik. Idevonatkozó ajánlatok K o v á c h  olÓZSfí-hez, 
mint tulajdonoshoz Rigyiezára (posta helyben) intézendők.

1885. tk ú

H ird e tm é n y .
A bajai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részéről közzé tétetik , miszerint a h/.ahad ka-hajai flzárnyvasnt számára az alább 

megnevezett határokban kisajátított területekről elkészített összeírás, térkép és egyedi kimutatás hitelesítésére a helyszínére a következő határna
pok tűzetnek ki, úgymint :

K u n b a ja  pusztára nézve 1885. november hó 18-án d. e. 9 óra )
B j  , •• , , , „  ,  ( a  b á c B - a lm á f l i  i n d ó h á z n é l .Hars- A lm á s  községre nézve ugyanaznap d. e. 9 óra )

B o r s ó d  községre nézve 1885. november hó 19. és 20-án d. e. 9 óra\
B i k i t y  községre nézve ugyanakkor ) a biki^  Íudóhá*náL
B a ja  városra nézve 1885. november hó 21-én d. e. 9 óra a bajai indóháznál.
Az érdekeltei; jogában áll, a hitelesítendő munkálatokat a telekkönyvi hatóságnál a kitűzött határnapok alatt megtekinteni.
Az érdekeltek elmaradása a hitelesítést nem gátolja.
Az érdekeltek végre felhivatnak, miszerint netaláni észrevételeiket a fennebbi határnapon a bizottság előtt elterjesszék, klllönben a kisa

játítás es a felvett térfogat, úgy a feljegyzett szolgalmak s jogostlltságok iránti kifogásaik többé tekintetbe nem jöhetnek.
Egyúttal (elhivatnak mindazok, a kik a fennebbi határokban a szabadka-bajai szárnyvasut számára kisajátított területekért járó ét az 

egyedi kimutatásban kitett kártalanítási összeg mennyiségére nézve ellenvetéseket tenni akarnak, vagy ezen összegre bármi ezim alatt igényt tartanak : 
ezeket 1885. éri november hó 30-ig ezen telekkönyvi hatóságnál annál bizonyosabban bejelentsék, minthogy a később jelentkezők észrevételeire s 
igényeire semmi tekintet nem lévén, a kisajátítási és kártalanítási összeg annak és azon mennyiségben fog kiadatni, a kinek nevére és a mely összeg
ü k  “  “  *g?cdl klrau,»tásban ki van téve, a bekebelezett vagy felttlkcblezett tételek pedig ezentnl a kisajátított területről hivatalból lo fog
nak töröltetni.

Az összeírás, térkép és egyedi kimntatás a teiekhivatalban betekinthetők. 
Kelt a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál.
Baján, 1885. évi október hó 15-én, Ráoz,

ki r .  j é r á i b i r ó .

•Nyomatott .Nánay hajói könyv nyomdájában Baján


