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Baja, 1885. deczember 20.
A  tél beálltával, a köztisztaság és 

testi biztonságra különös gond fordítan
dó, nagyobb felügyelet fejtendő ki, mint 
az óv más szakában.

Most. midőn a fagy beköszöntött, a 
rendőrségnek részben, szigorúan végre
hajtani kell a fenálló szabályzatot, rész
ben a szükséghez képest újabb rendele
teket kell kiadni, azt szigorral végre
hajtani.

A  város közönsége áldozatok árán 
já róka t létesített, a város szépítése és 
a közönség kényelmére, s e tekintetben 
statútumot is készített-, mint a hogy azt 
a jó rend megkívánja.

A zt tapasztaljuk még is, hogy a 
háztulajdonosok a tisztaságot nem igen 
gondozzák, a járók, csekély kivétellel, 
hóval fedvék, sőt most, hogy a lágy idő 
beállott, legtöbb helyen oly sikamlósak, 
hogy valódi művészetet igényel azokon 
közlekedni.

Egy csekély félre lépés, egy kis 
véletlen, s kész a szerencsétlenség, mert 
az elbukó kezét vagy lábát törte, raig család 
ja a szerencsétlenséggel járó szenvedés mel
lett gyakran éhezni kénytelen, nincs a 
ki a kenyérkereső munkásságát pótolná 
s a mindennapi kenyeret megkeresné.

Nem állítjuk, hogy ily  eset sok tör
ténhetik, de ha csak egy következnék is 
be, pótolhatlau baj származnék.

Fe lh ív juk tehát a reudórség figyel
mét arra, rendelje meg a járók azonnali 
tisztítását, s azok homok káli beszórását, 
s ezeu intézkedését büutetés terhe alatt, 
kíméletlenül hajtsa végre.

H ú s z  é v  u t á n .
Karácsonyi tárcsa. —

Karácsony este volt. A vastag hóval 
borított utczák teljesen Léptéiének voltak. 
Csak egy gyengén öltözött női alak volt lát
ható, amint egy közép osztályú tulajdonost 
eláruló ház kivilágított és be nem függö- 
nyözött ablakánál állva BÓvár tekintettel 
szemlélte a szoba jelenetét.

Odabenn együtt volt a család. Az apró 
gyermekek a karácsonyfát vették örömujong- 
va körül, és szemléltek a kis Jézus aján
dékát.

A szülők örömmel tekintették hozzá
tartozóikat eme vig kedvökben, és kedvtelteu 
beszéltek életök egyes nevezetesebb esemé
nyeiről, s csak mikor egy üres helyre pillan
tottak, akkor elborultak arczaik.

— Istenem, most lesz húsz éve ujév- 
napjáu, mikor eltűnt. Akkor íb ép ilyen ke
gyetlen idő volt, rnondá a szünet után a csa
ládfő, mire némán tekintett maga elé ; majd 
ismét rezgő hangon folytatá, hogy mily jó 
annak, kinek otthona van, s a ki karácsony 
eatéjét ezen otthonban tölti e l; szinte köny- 
nyebbül a fájdalom és minden, ha e szent 
étén az együvé tartozók közösen lévén 
együtt, örülnek a picziny gyermekekkel . -

Egy iszonyú szél roham reszkedtette 
meg az ablakokat.

Olyan kínosnak tűnt fel c roham, mint
ha <'gy haldokló végsóhajai összesültek 
volna.

Néma csend lett a családi körben, inig- 
uew «'gy fájdalmas nyöszörgés bangzék kül*

Igazságos-e a házosztály- 
adó.*)

Ha tekintetbe vesszük azon körül
ményt, hogy korunkban a műveltebb á l
latnék gazdasága leginkább az adókon 
nyugszik, azaz a házjövédelmek legfőbb 
forrását az adók képezik ; felette fonto
sak és figyelemre méltók mindazon e l
méletek és javaslatok, melyek azon kér
dés megfejtésére torok szene;;, hogy az 
állami adók kit és mily mértékben ter
heljenek, vagyis k i mennyivel jáiüljön a 
közteher viseléséhez ? A z elmélet e te
kintetben azt kívánja, hogy az adó le
gyen igazságos azaz helyes arányban 
álló az adózó vagyoui erejéhez és köz 
teherviselési képességéhez.

Ezen szempontból szándékozunk be
mutatni az 1875. X X I I I .  t. czikkel mó
dosított alakban érvényben álló jelenlegi 
házosztályadót.

A házadé általában két nemre osz
lik , u m házbér- és házosztályadóra. 
A  házosztály-adó a tényleg kibérelve nem 
lévő lakrészek száma alapján vettetik ki, 
Azonban a hol tényleg bérbe adott lak
részek legalább felét képezik a létező 
lakrészek összes számának, a k i nem 
bérelt épületek is a tényleg kibéreltekkel 
való összehasonlítás utján — bóradó alá 
vonatnak.

A  házosztályadót az 1868. évi 
X X I I .  t. ez. a lakrészek száma után 
tekintet, nélkül a helységek minőségére 
határozta meg. Ennélfogva egy kis falu
végi ház szobácskái épen annyi adóval 
rovattak meg mint egy kastély vagy egy 
város főterén á lló  ház ugyanannyi szá
mú termei.

M ár a házosztályadó behozatalánál 
belátták, hogy több lakrészből á lló épü
letek megadóztatásánál az első szobára

•) A Szabadkán megjelenő „Adó- cs Illeték- 
ügyi Kalauz" után. Szerk.

röl, midőn is mindannyian egy megilletódés 
szülte sóhajban törtek ki.

— Eresszenek be jó emberek ; beteges 
vagyok, — fázom és éhezem, szegény picziny 
gyermekem pedig megfagy . . .

Ugyan ki tagadná meg a bőség estéjén 
falatjait, szobáját egy éhezőtől, egy csecsemő
től ; ki volna az, ki azt mondaná : „nincs he
lyünk, menjen t o v á b b k i  volna kinek szi
ve, ha órczüi tud, meg nem indul azon 
embertársán, ki karácsony estéjén éhhalállal 
és a dermedéssel küzd, a ki gyermekét kéri 
megmenteni, hogy karácsony estéjét meleg 
szobában töltse.

Vagy, kedves olvasóm, nem-e futna vé
gig önök szervezetén egy borzadályt keltő 
rángás, nem-e tolulna szemeikbe köny, nem-e 
lágyulna meg szivök, mikor örömbeu ülve, 
karácsony estéjén egy beteges anya zokogó 
„eresszenek be, megfagyok gyermekemmel** 
szavait hallják és nem-e tárnák fel az ajtót, 
hogy a szegény szenvedőt megvigasztalják.

Az árva csak karácsony estéjén ismeri 
árvaságát. Jaj annak, ki árván, elhagyottan 
éri meg a karácsonyt! ...............

Csakugyan fel is nyílt a feutirt ház 
ajtaja s azon 40— 45 évesnek látszó az éh
ség és szenvedéstől meggyötört nő lépett be, 
egy 3—4 éves gyermeket vonszolva maga 
után, ki első teendői közé sorozta a kará
csonyfát körzőkhöz csatlakozni, s azokkal 
együtt örülni a czifra látványosságnak.

A nő magas, vézna alak volt. Arcza 
szabályos, és nagy fekete szemei elárulták, 
hogy e szemek, a szenvedések előtt hatást 
tudlak kelteni, és Valamikor varázs sugarak 
is lövelltek azokból.

Üeléptekor a család idősbjei akaratla
nul összeborcadtak s a meglepetés, de az

meghatározott adóösszeget a lakrészek 
számával egyszerűen szorozni aránytalan 
és igy igazságtalan eredményre vezet; 
mert minél több lakrész.hől álló házzal 
bír valaki, annál vagyonosabb s igy a 
köztehcrből aránylag többet képes e lv i. 
adni. A  házosztályadó ennélfogva a la k 
részek számához képest fokozatosan emel
kedő mérvben állapíttatott meg.

Ámde a mily viszony fennáll egy 
kisebb és nagyobb épület között, épen 
úgy nem lehet ugyanazon elbánás alá 
venni egy kis község és egy nagy város 
épületeit, mert itt 1 —2 lakrészből álló 
épület esetleg, több jövedelem mellett, 
nagyobb vagyont képvisel, mint amott 
háromszor, négyszer akkora ház. A z  
1875. X X I I .  t. ez. azért már a helysé
gek között is fokozatot létesített és na
gyobb ház osztályadóval rótta meg a 
városi mint a községi épületeket és 
amazoknál ismét nagyobbal azon helye
ket, ahol az épületek tapasztalás szerént 
jövedelmezőbbek. Azonkívül a nyitott, 
tehát rendesen nagyobb jövedelmű lak 
részek a lakásul használt szobáknál ma
gasabb adó aló vonattak.

A  házadó igazságos elosztása azon
ban ezen intézkedésekkel sem éretett el, 
mert habár a helységek minőségén alapuló 
fokozatos emelkedés a házadó arányosságát 
némileg biztosítja is, megmarad azon 
aránytalanság, mely ugyanazon helység 
különböző részein fekvő, de ugyanazon 
számú lakrészszel bíró házak egyenlő 
megadóztatása miatt fentforog.

Ezek alapján tehát ki lehet mondani, 
hogy a házosztály-adó még mostani alak
jában sem arányos és igy nem igazságos.

Szerény javaslatunk tehát az, hogy 
tekintet nélkül a városok és községek 
minőségére lehetőleg mindenütt az álta
lános házbér-adó hozassál; be, azaz a ki 
nem bérelt épületek s a tényleg kibérel
tekkel való összehasonlítás utján adóztas-

elfojtott fájdalom hangján a kályha melletti 
hellyel kínálták meg.

A  jövevény elfogadta kijelölt helyét és 
merev tekintettel szemlélte környezetét, oly
kor egy-egy könycseppet törülve ki fájdalmat 
tükröző szemeiből.

Megkínálták étellel, s 6 azt mohón 
fogadta el, mig kis gyermeke a házi gyer
mekek csemegéjét fogyasztotta

Mintegy jó félóráig tartott e jelenet a 
nélkül, hogy bárki is csak egy hangot hal
latott volna, mig végre egyik családtag fel
hívta a jövevényt, hogy adna fölvilágositást 
kilétéről.

E  kérdésre megeredt a nő szemében a 
könyzápor és zokogva beszélte el, hogy ö 
most a szomszéd faluból jött, hol egész na
pon a temetőben volt, felkeresendő netán el
halt szülői Birhalmát, hogy arra dőlve szen
vedjen ki ö is, mikor már senkije sincs.

—  Tavaszra lesz egy éve — folytatá a 
nő, — hogy gyermekemmel bolyongok határ- 
ról-határra és húsz éve. annak, hogy a szülői 
háztól eltávoztam, s ugyanannyi ideje, hogy 
hozzátartozóimról hirt sem hallottam.

— Hogy nevezik magát ? kérdé az 
imént szólott családtag.

— Szeudröy Margit a nevem; színésznő 
voltam, — de egy év óta kedvesem elzára
tott, s én a nélkülöz snek voltam kitéve, 
koldulni kényszerültein.

Mikor hazulról távoztam 21 éves valék. 
Szerettek szü-óim, és testvéreim. Apám te 
betűs ember volt, s igy módomban állóit az 
első családokkal érintkezni. Ez volt vég
zetem .

Egy úri sarj belém szeretett, s én fel
áldoztam magam és becsületem. Senkioem

sanak meg. A  mostani házosztályadó 
és pedig minél több fokozat mellett csak 
azon községekben hagyassák meg, ahol a
házak bérjövedelmének wegállapitása le
hetetlen vagy nagy nehézségekkel járna.

A z  általános házbéradó minél széle
sebb körű alkalmazása mellett az adó a 
házak minőségével s fekvésével azaz jö
vedelmezőségével megfelelő arányban ál
lana. És igy az adó igazságos elosztása 
mellett az állam ezen czirnü jövedelme 
tetemesen emelkednék.

Magyarország tanítóihoz intézett 
felhívás az Eütvös-alap érdekében.

(Folytatás ós vége.)
Mint rendkívüli fontos intézkedést em

lítjük fül az uj szabályzatnak azon tételeit, 
a melyek szerint 1. ha valamely rendes tag 
belépése után az alap jótéteményeit igénybe 
akarja venni, erre jogot szerezhet magának 
úgy, hogy az első 1 forint tagságon kívül a 
20 forintnyi tagsági-tökének első 5 forintos 
részletét is beküldi az Eötvös-alap országos 
pénztárába; 2. ha valamely népoktatási inté
zetben működött tanítónak, tanfelügyelőnek, 
tanfelügyelöségi hivatalnoknak, tanárnak, kis
dedneve lőnek özvegye, árvája vagy keresetre 
képtelen nyomorék utódja (gyermeke) illető
leg ezek gondnokai be akarnak az Eötvög-alap 
tagjai közé lépni, ezt megtehetik, ha ókét 
valamely tanítói egyesület ajánlja és a jóté
teményekre jogot szerezhetnek maguknak a 
fentebb közölt módon, habár férjük, illetőleg 
szülejük nem volt is előbb tagja az Eötvös- 
alapnak.

Igen Tisztelt Kartársaink I A II-dik 
Oiszagos tanítói gyűlés által kiküldött „Eöt
vös alap“ gyűjtő és kezelő bizottság ez alka
lommal először fordul hozzátok esdö szózatá
val. Hallgassátok meg és vegyétek szívesen 
könyörgését! E  bizottság nem a maga érde
kében, hanem a magyarországi néptanítóság 
ügyében fáradozik 1 Filléreiteket és testvéri 
jóundulatu közreműködésieket nem a maga 
számára, hanem a magyarországi tanítók jó
létének emelése czéljából kéri. Az Eötvös-alap 
föczélja az, hogy a kartársi szeretet által

tudta; csak az én szivem vérzett, mikor jó 
apám jutott eszembe.

Ígérte e férfi, hogy nőül vesz, és mi
kor már csak napok voltak hátra, elutazott 
onnan hosszabb időre, s én magamra marad
tam. De női becsületem már áldozat volt.

És kérem, képzeljék, hamar feledtem 
ezt mind, s csak azt vettem észre, hogy a 
lejtőn állok, mely az erkölcstelenségre vezet.

Kezdtem a szerelemvadászat sikamlós 
mesterségét Üzletszerűen folytatni, és habár 
semmiről sem tudtak hozzátartozóim, mégis 
megvetésüket hittem, miért is az oda vető
dött színtársulat egyik tagjával megszöktem.

— A h ! ah ! kiáltottak fel a házbeliek 
e szavakra, és bámulatukban kóvé meredtnek 
lenni látszottak. Felidézték testvérük hason 
múltját.

— Maga színésznő lett aztán ? kérdé a 
ház asszonya álmélkodva.

—  Igen, és attól kezdődött izgalmas 
életem.

Szép voltara, és tudtam még hozzá e„ 
szépséget feltűnővé tenni, miáltal pillangó
ként körítettek az udvarlók, erszényeiké 
vetve lábaimhoz és némelyek családi boldog 
ságukat íb odadobták, csakhogy bírjanak. És 
én kaczagtaui titkon, e bárgyúk felett.

Erényem áru tárgya volt, de e mellett 
imádat tárgya voltam; a prosait csak akkor 
ismertem, mikor szerelmemen kéjelcglek.

Azt hittem miudig igy lesz; pedig hisz 
az egész, csak egy csörgös sapkás bohócz 
kényszerű bohócz jelenete volt.

Harminczkétéves voltam, mikor e köny- 
nyclmü életet megunni kezdtem, de ekkor 
meg a nélkülözés ütött tanyát.

M int színésznő kaptam 30 írt fizetést! 
kedvesem, egy kardalos 25 irtot, de ebból 
toilcttc is kellett.



egyesítse nemzetiségi és felekezeti különbsé
get figyelembe nem véve azokat, a kik a nép
oktatásügy terén működnek e hazában, a vég
ből, hogy megteremtsék azt a kartársi köz- 
érzületet, mely segítséget nyújthat a gyerme
keiknek neveltetésében kimerült kartársaknak, 
s a mely gondozójává lehet a tanítói özvegyek
nek. árváknak s a kiérdemült és nyomorult 
viszonyok közé kerülő kartájaknak

K i az közülünk, ki el merné mondani, 
hogy a kartársak segítő jobbjára soha sem 
tog rá szorulni! Látott már a világ nem egy 
olyan embert, a ki az egyik nap még a bol
dog Jóbnak helyzetében volt. o másik nap már 
a nyomorral küzdő Jóbnak helyzetébe került. 
Tagadhatatlan ugyanazért a/, hogy épen a 
jobb anyagi körülmények között élő kartársak 
volnának hivatva, hogy filléreikkel segítsek 
az ínséggel küzdő testvéreket, s azok özve
gyeit s árváit; mert ha ök nem tesznek a 
kartársi szerétéiből folyó kötelességeknek elé
get, méltán megérdemlik, hogy megvesse 
őket a világ és elítélje őket az emberiseget 
éltető és nemesítő Teremtő !

Ámde Igen Tisztelt Kartársaink ! Ne 
bízzatok abban, hogy az Eötyös-alupof, a 
szerény körülmények között élő tanítók á. 
dásos intézését, majd azok az emberek lóg 
ják virágzáshoz segiteui, a kik jómódnak 
örvendenek; de nem ismerik a szegény bai 
becsületes ember aggodalmait. Oh ' kevesen 
vannak azok, akik még nem szenvedtek es 
niég is megértik a szenvedők fájdalmait és 
még ritkábban eBik meg az, hogy nem vet. 
nme a jobb sorsra emelkedő ember azokat, 
a kik vaiaba vele együtt húztak azt az igát. 
mely a száraz kenyérből sem nyújtott eleget

„Ember segíts magadon s az Isten nem 
hágy e l!“ Ez u magyar néptanítóságnak us 
a legbiztosabb vára s ki ezt nem látja be, 
balgatag vaksággal vau megverve s ugyan 
ezért a kik Kartársainkat az Eötvös-alaptol 
eltiltják vagy eliüegeniteui akarjak, azok neui 
jóakarói sem a néptauitói karnak, sem a mi 
édes hazánknak.

Csak a tanítói kai ellenségei hirdet
hetik azt, hogy az Eötvös-alap (melynek jó
téteményeit csak az a bizo eág oszthatja ki, 
a melyen részt vehet minden egyes tanítói 
egyesület képviselője) akár párt, akár nem
zetiségi, akár vallásfelekezeti érdekeket szol
gál ezen túl is. A tények mást bizonyítanak 1 
Csak a magyar nemzet ellenségei nem tart
hatják kívánatosnak, hogy a haza érdekeit 
híven szolgáló elemek, a néptanítók, ne egye
süljenek testvéri szeretettel felekezeti es 
nemzetiségi külömbség nélkül, azon őzéiből, 
hogy egymást támogassák a midőn a hazá
nak müveit polgárokat igyekeznek nevelni s 
a nemzet napszámosainak szegénységét akar
ják takargatni éB az inBéget enyhítem

Az Eötvös-alapban egyesülő tanítóság 
mindig örült annak, ha minél több oly jóté
kony intézet keletkezett e hazában, a melyek 
a Kartársak érdekeit mozdítják elő ; de meg
követelte mindenkor viszont mindenkitől, hogy 
törekvéseit és czéljait még a nemzetiségi és 
a felekezeti elemek is tiszteletben tartsák és 
ne gyanusitgass&k. Az országos Eótvós-aiap 
mellett megállhatnak a többi jótékony egy
letek egytöl-egyig mind, sőt kivánato-- is, 
hogy fennálljanak és virágozzanak ez volt 
eddigelé a Eötvös-alap gondozóinak nézete.

Beállott a nyomor, mit 7 évig küzdöttem, 
ekkor kedvesem máséhoz nyú lt; én megbete
gedtem, — ót pedig elitélték, s mire a kór
házból kijöttem, ö a fogházban volt, én meg 
gyermekemmel széles e hon bolyongója és 
most eljöttem meghalni.

Nehéz sóhajok keltek e szavakra a 
vendégfogadók ajkain, mert felujult vesz- 
tességök fájdalma, testvérük emlékezete, ki 
szintén bolyong ismeretlen tájakon és utakon, 
a ki lehet tán odakinn a dermesztő hidegben 
tölti a szent-karácsony estét . • ■

Karácsony második napja volt.
A jövevény vonaglani kezdett. Szenve

dései erőt vettek rajta.
— Mit tegyünk ezzel ? kérdé egyik a 

másiktól, mire aztán megállapodtak bevárni 
a történendóket.

Gyenge hangon kezdett a jövevény ismét 
beazélni s elmondta, hogy az ő atyját és há
rom testvérét ha tudná hol vanuak, akkor 
nyugodtan halna meg ; majd ismét kérte a 
jólelkü ház népét, hogy adnák tudtára az ő 
testvéreinek, a Varga Károly, Lajos, és Mari 
uak, hogy Tercsi itt van a faluban

Felsikoltottak valamennyien, mert hisz 
ez az. 6 teBtvérök, de mire felocsúdtak meg
lepetésükből, a jövevény már kiszenvedeto 
s csak gyermekét láthatták el a kis Jézus 
ajándékával . . .

f .8 a jószivfi vendéglátókat megjutal
mazta az ég azzal, hogy 20 év után uiég>« 
megtudták testvérük hollétét, és hogy azzal 
a tudattal hajthatják fejőket, nyugalomra, 
miszerint testvérük nem bolyong többé az 
erkölcstelen tömegben.

Oreisziger Kálmán

Úgy vélekedünk, hogy azt az irányt ezentúl 
is meg kell tartanunk. Hogy azonban min
den fajta megtámadással szemben fényesen 
megállítássá az „Országos Eötvös-alap" in
tézmény a mogahelyét, szükséges, hogy a 
magyar néptanítóság java sava ezt magáénak 
vallja és támogassa.

Egy igazán országos magyar nemzeti 
jótékony intézet támogatásáról és felvirágoz
tatásáról van a szó ! K i az. ki kartársaink 
közül ehhez hozzá járulni ne volna kész, ha 
igaz szívből szereti kartársait, nemzetét és 
hazáját. ?

Mi bízunk abban, hogy az ország ta
nítóságnak jobbrésze megért bennünket és 
nem hagyja tengődni sem a/ „Országos- 
Eótvüs-alapot" sem a „Tanítók országos ar- 
vuhnzát" es ezen reménységben ismételve 
fentebbi kérelmeinket maradtunk kitűnő tisz
tel ítél az Igen Tisztelt Kartársaknak 

alázatos szolgái
az országos Ee'vüs-alnp gyűjtő és kezelő 

bizottság nevében ;
Péterfy Sándor, LutUnberger Ágost, 

elnök, titkár.
Lederer Álruhám, Tanot Imre.

aleloök. iegy*ö.
Jeng József, ellenőr.
Örley János, péuztárnok.

Vasúti bérleti jegyek.
A  bérleti jegyek kiadására nézve 

a m. k ir államvasutakon jelenleg fenn
álló csoportosítható rendszer az 1880. 
évre is feutartatik.

Ezen rendszer a bérleti jegyek ösz- 
szeáilitása tekintetében a lehető legna
gyobb szabadságot enged, a mennyiben 
•• szerint 1 és II. oszt. gyorsvonat hasz
nálatara is jogosító bérleti jegyek tet
szés szerinti vonalakra állíthatók össze, 
megjegyezvén, hogy a menetárak arány
lag aunál olcsóbbak, miuél nagyobb tá
volságra a jegy szól, mint ez a követ
kező példákból kitűnik :
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A  bérleti jegyek a közönség ké
nyelme szempontjából kizárólag a m. 
kir. államvasutak városi menetjegy-iro
dájában (Budapest, Mária Valeria-utcza, 
Hungária szálló) még pedig f. é. deczern- 
ber hó 15-töl kezdve adatnak ki.

A  bérleti menetjegyek árai és az 
azokra vonatkozó határozmányok a m. 
k ir. államvasutak személy díjszabásához 
tartozó V . pótlékban foglaltatnak, mely
nek egyes példányai említett irodában 
díjmentesen kaphatók, hol bárminemű 
felvilágosítás a legnagyobb készséggel 
megadatik.

Színészet.
Szombaton, decz. 12-én Zoltán GyulAné 

jutalomjatékául szinrekerűlt „ l ’etöfi élete és 
halála" czimü történeti színmű meglehetős jó 
előadásban. Mind a jutalmazandó, mind a 
darab megérdemeltek volna nagyobb közön
séget.

Vasárnap, decz. 13-án adatott „Pelrskei 
nótárius."

Kedden, decz. ló-én Tolnayné Henriin 
jutalmául „Szélháziak" sikerült előadásban 
került színre szép számú közönség előtt.

Szerdán, decz. 10 án három jeles víg
játék adatott, úgymint „Tűz a zárdában", 
„Fehér Othclló" és „Süketnek kell lenni". 
Bizony a mi közönségünknél ez utóbbit, senki 
jobban nem tudja adni, már t i. hogy „sü
ketnek és közooyősnck kell lenni" a színészet 
írén*.

Csütörtökön, decz. 17-én Ohnet György 
kitűnő színmüve „A vasgyáron" adatott kerek- 
ded és összevágó előadásban, kevés számú kö
zönség jelenlétében.

K ü l ö n f  é I é k.
— A magyar szent korona orszá 

gninak vörös-kereszt egylete alapszabá
lyaiban kitűzött hivatását követve, de u min
denkit egyaránt kötelező emberbaráti köteles
ség érzetétől is indíttatva elhatározta, hogy 
a Balkán félszigeten dúló háború sebesült
jeinek feletéhb mostoha helyi viszonyok által 
fokozott szenvedését, inségteljes nyomorát 
alapszabályaiban előirt minden kitelhető mó
don enyhíteni lógja.

E/t-u határozatát az egylet sebesültek 
ápolásához szükséges kötszerek küldése, egy 
tábori kórháznak Belgrádban leendő felállítása 
es országszerie megindított köuyöradomáuy • 
gyűjtés által tényleg foganatba is vette.

Az egylet központi igazgatóságát ezen 
alapszabályszerü, emberbaráti feladatának 
minél sikeresebb megoldásában támogatni kö
telességünknek ismervén f. deczomber hu 
12-én tartott ülésünkben a szerb sebesültek 
részére saját pénztárunkból 300 forint kü- 
nyöradományt utalványoztunk ki, s ezen ado
mány megszavazásán felül közreműködésün
ket határoztuk el a könyöradouiányok gyüjté 
seben is.

A szerb sebesültek javára megindított 
gyűjtés ez ideig 119 frt 40 krt eredménye
zett, mely összeghez a bajai takarékpénztár 
20 frt, a bajai kereskedelmi és iparbank 20 
frt, a cisterci reud bajai társháza 1.0 frt, 
id. Latinovits János kir. tanácsos ur 10 frt, 
•Jankovich Aurél főispán ur 5 frt, Gaál Pé
ter ur 0 frt, Berényi Dániel ur 3 frt, Állaga 
Oltó ur, Dr. fiaál Ernő ur, Hesser Gyula ur, 
Herzfeld Jakab és fia ezeg, Natti József ur, 
Dr. Nikolsburger Károly ur, Paukovicli Ernő 
ur, Szeoczy Győző ur 2—2 frt, a bajai 
ügyvédek temetkezési egylete 1 frt 70 kr. 
Barasits József ur, Dr. Bruck Samu ur, Csor
ba Ferencz ur, Dr. Devich László ur, Drescher 
Rezső ur, Eckert István ur, Dr. Epstein 
Dávid ur, Gyórgyevits B. Miklós ur, Dr. Her
mán Adolf ur, llü ttl Ede ur, Koller liugó 
ur, Dr. Ladányi Mór ur, Lipovcsevits Laurus 
ur, Milasin Zsigraond ur, Piukovits Autal ur, 
Radany Péter ur, Rothfeld Jakab ur, Scul- 
téty Zsigmond ur, Schleicher Autal ur, So
mogyi Emil ur, ifj. Spitzer Benő ur, Schu- 
tnachet Frigyes ur, Tury Fcrencz ur 1 — l 
Irt, Tury Lajos ur 50 kr, Bene Gyula ur 
20 kr adománnyal járultak.

Midőn a vett és rendeltetési helyére be
küldött adományok-'.*, tekintetes szerkesztő ur 
becses lapjabau ezennel nyilvánosan nyugtat
nék, nem mulaszthatjuk el a nagylelkű ada
kozóknak, kegyes adományaikért köszöuetün- 
ket nyilvánítani.

Baján, 1885. deczeinbirbó 17-én. A  ma
gyar szent korona országai vörös-kereszt 
egylete Baja városi választmánya.

Kinevezés. A bajai m. kir adóhiva
talhoz pénztárnokká S z a m o s s y  B é l a  ne
veztetett ki.

f  Halálozás. K o p p e r D á n i e l ,  ki 
több évig volt Baján a táp-csatornánál hiva
talnok, s innen uuilt évben Kureszturra he
lyeztetett át, ott folyó hó 15-én elhunyt. Bé
ke poraira !

— A bajai korcso lyázó egylet ismét 
életjelt ad magáról, mert tudomására hozza 
a korcsolyázó közönségnek, hogy a jégpálya 
szigetben a tagoknak rendelkezésére áll és 
hogy azok, akik tagokul óhajtanak felvétetni 
Bodroghi (Jyula ügyvéd urnái jelentkezzenek 
felvétel végett, ki is a jelentkezőket, addig is 
még a közgyűlés megtartatik, az egylet tag
jai sorába felveszi. — Kedvező időjárás ese
tén a korcsolyázó-egylet ünnepélyesen zeneszó 
mellett nyitja meg, deczember 20-án, aza« 
vasárnap délutáu a korcsolyázást.

— Tűz. Folyó hó 15-én, ebii 9 óra táj
ban Schmidt Mártonnak az uj utczáben levő 
uádfedelii házának utcza felőli szegh tőben tűz 
ütött ki, de a házbeliek által hamar észrevé- 
tetett, s eloltották.

Juta lou ijá ték. Kedden, deczember 
hó 22-én lesz színtársulatunk egyik elsőrendű 
tagjáuuk, Á c s  Í r  m á n a k jutalomjátéka, 
szmrekerül ez alkalommal „Nöuralom" kitű
nő vígjáték. — Kívánunk u jutalmazandónak 
telt házat.

A kalocsai ft. főkáptalan 100 írttal 
a felvidéki közművelődési egyesület tagjai 
közé lépett.

— A K irá ly n é  atyja Miksa, bajor k i
rályi kg. a napokban ünnepelte egész csend
ben születése 77 ik évfordulóját.

* Em lékérem . A  szabadelvű párt el* 
nöke a nemzeti múzeumnak ajándékozta azon 
nagy arany eremnek egy példányát, melyet 
Tisza Kálmán miniszterelnök tiz éves jubile
umára veretett Az érem 72 és fél arany 
súlyával bir.

* Püspökök értekezlete Simor János 
bibornok és herczegprimás elnöklete alatt a 
kath. püspökök értekezletet tartottak Buda
pesten hz alsóbb papság anyagi helyzetének 
javítása czéljából.

S zínházi játékrend. Decz. 22 én 
kedden. Ács Irma jutalmául „Nouralotn" 
vígjáték. Decz 23. <-s 24-éu iium-pek előtti 
Hunokon « színház zarvu leend. Decz. 25-én 
„Miatyáuk Isten ' vagy „Tiizkurács ony éjjelén

színmű, decz. 20-áu „Kisasszony feleségem" 
(La Marjoleine) nagy operetté, decz. 27-én 

\rgyil és Tündér Ilona" énekes tündérrege.
* UJ szaklap. Róka József szerkesztése 

mellett „Adó- és illetékügyi kalauz" cziiu 
alatt egy uj állam pénzügyi szakközlöny indult 
iucg Szabadkán. A havonként kétszer megje
lenő lap irk előfizetési dija egész évre 4 frt.

H M ennyit fogy a uup deezember- 
ben '. L> /.ember hóban . nap . ár csak 21-ig 
fogy a n Áor a jegyét elérvén a rövidebb nap
palt és hosszabb éjszakát okozza. E napon 
a nap 7 óra 46 pénzkor kel és 4 óra 10 
perc/.kor nyugszik le, tehát a uap hossza 8 
óra 34 i ez lesz, míg az éj 15 óra 3(5 perczig 
tart KI jétől amikor a nap 8 óra 41 perez
31-ig a nap 17 perc/et fogy s ettől lógva 
20 i ’ , mikor a nappal 8 óra 28 perczig tart,
A perezet nő,

A magyarországi ifjaknak a becsi 
képzőművészeti akadémián leendő kiképzése 
czéljából alapított, három egymásután követ
kező évre szóló, s egyenkint évi 420 írttal 
javadalmazott művészi ösztöndíj-állomások 
közül a f. 1885/6. tauévtől kezdve, kettő, t. 
j. egy szobrászati s egy építészeti ösztöndíj 
megüresedvén, azokra pályázat hirdettetik.
A pályázók, a vallás és közoktatásügyi mi
nisztériumhoz intézett folyamodványukat, 
melyen lakásuk pontosan megjelölendő, f. évi 
november hó 22 tói számított hat heti záros 
határidő alatt az országos kép/.ümflvészcti 
tanácshoz (Budapest, nemzeti muzeum) köte
lesek benyújtani.

— A r á f iu l Kölcsönösen Sogélyzö 
Magyar Egy le t ismét elküldte & magyar 
közönséghez azon emlékiratot, melyet 1877 
ben bocsátott ki, ebből közöljük a következő
ket . „Már több évtizede annak, hogy I’árisbau 
magyar egylet létezik. Alig van magyar 
ember, ki Éarisbau hosszabb, rövidebb időt 
töltve, annak kebelébe fel nem vé:etett, egy 
sem, ki midőn szükségben volt, vagy pártfo
gásra, útmutatásra szorul*, a párisi magyar 
egylet által nem segéiye/.teteit, nem gyámolit- 
tatott volna. Ha a segély uem volt nagy, ha 
a fogadtatás, melyet Párisba jövő hazánkfiai 
a párisi magyar egyletben találtak, nem volt 
olyan, miszerint a mérsékelt kívánalmaknak 
is megfelelhetettJ volua, úgy annak bizonyára 
uem az egylet akarata, hanem kizárólag az 
egylet szerén) anyagi helyzete volt az oka. 
Hosszú időn keresztül majdnem kétségbe kel
lett esni a fölött, vájjon a párisi magyar egy
let fog-e általában valaha biztos gyökeret 
verni, s oly állásra szert tenni, hogy minden 
akadálylyal, minden nehézséggel szembe száll
hasson. Csak néhány rövid év óta mondhatjuk 
azt, hogy a magyar egylet Párisban állandóan 
gyökeret vert, csak a legutolsó időben jutot
tunk azon meggyőződésre, hogy a párisi ma- 
nyur egylet fennállása és biztos jövője miuden 
kétségen felül áll. A párisi magyar egylet 
jelenleg 150 tagból áll s hála tagjai buzgósá- 
gának a több rendbeli adományoknak, alaptő
kéje 10,000 frankra emelkedik. Az előnyök, 
melyekben a tagok s általiban a Párisba 
érkező magyarok részesülnek, igeQ számosjk, 
s az egylet fótörekvése az, hogy ezen előnyök 
mindinkább fokoztsssanak. Nagyobb helyisé
get bérelni az egylet vagyona uem engedi, 
s nevezetesen ki vau zárva oly helyiség meg
szerzése, mely ínségben lévő magyar hazánk
fiainak nemcsak gyülhelyül, hanem menhelyül 
is szolgálhatna. A párisi magyar egylet öt
ven ezer franknak megfelelő 25,000 o. é. fo
rint erejéig 250 darab 100 forintos kamatét 
nem hozó kötelezvényt bocsát ki, melyeknek 
visszafizetése öt esztendő lefolyása után fog 
kezdődni. Az illető összegek a pesti első hazai 
takarékpénztárba fizetendők be, s addig ma
radnak ennek kezelése alatt, mig az egész
25,000 forintnyi összeg egybegyül. A tisztelt 
aláírók a párisi kölcsönösen segélyző magyar 
egylet menkelye alapító tagjaivá válván, ne
veik &z egyleti ház dísztermében márvány táb- 
án arany betűkkel fognak megörükittetni.

— Előfizetést hirdet. Eötvös Károly 
Lajos „Dajkakdnyvecske" c. müvére, melyben 
szerző a ueve.ési eszméket, irányelveket — 
menten az elvont elmélet nehézkességeitől -- 
gyakorlati példákkal, tárczaszerü könnyed 
irályban megvilágitni, ismertetni igyekszik. 
Család és iskola, gyermekszoba és ovoda ne
velési vezérkouyve csak egy alapon állhat ; a 
terniészetszerUség alapján ; e közös termőta
laj kimos mez. jén óhajtja e uiö dajkálui a 
kicsinyeket. A Dajkakönyvecske a neveléssel 
szakszerűen foglalkozók és az Istenadta hiva
tás szerint alapnevelószülök tanácsadója, a 
gyermekeknek is oktató muukukedv-élesztö 
olvasmánya, iskolában és családban jó barát 
lesz, hu Kiajánlott barátsága elfogad tátik. A 
•I ivre terjedő Dujkakóuyvecske előfizetési ára 
példányonkint csak 30 krajcsár, 1<> példányért 
pedig csak 2 forint. E mellett a t. előfizetők 
azon előnyben részesülnek, hogy a kis világ, 
legújabb Flóri könyve czira alatt 60 eredeti 
rajzzal *'» nagy ivén megjelent, karácsonyi és 
újévi ajándékul, iskolai és egyébb alkalmi 
jutalouikönyvül igen ajánlatos ped. költészeti 
kötetet (melynek használatához vezérkönyvül 
szolgál a Dujkakötiyvecske) az első kiadás 
készletének fogytáig példányonkint 50 kr 
helyett 35 kajezárért (posta-portóval együtt 
40 kiért) kapják meg.

Az a tlan ti óceán megvilágítása. Egy 
vakmerő amerikainak az u gondolata támadt, 
hogy az atlanti óceánt tn g kellene villamos 
lámpákkal világítani. A ncw-foundlandi par
toktól egészen az írországi partokig egy vilá
gító utut akarnak buzin a tengeren keresztül. 

, Kétszáz t" 'gvri mértföldti) tav^ségban egy-



mástól lu'jókat állitauának föl, melyeket le- 
bocsátott mmacskák egy helyben tartanának. 
Ezeken a hajókon íb villamos lámpákat akar
nak fölállítani; azonkívül táviró drótokat is 
lehetne rajtuk keresztül vezetni. Az u jeszme 
elóg merész, de nem kivihetetlen.

Névjegyek humora. Egy vidéki lapban 
egyszer gyászvers jelent meg egy fiatal le
ányka halálára. A vers alá ez volt írv a : 
„K is  Márton, református haraugozó és gyá
szoló apa.a Mindenki nevetett., aki e. furcsa 
aláírást elolvustu. Még mulatságosabb azon
ban, ha a névjegyeken a név alatt olyan fog 
lalkozás vau megjelölve, mely egyáltalán nem 
állandó, sőt nem is tulajdonképem foglalkozás 
l ’éldául: „Fűzi Ella, menyasszony.w Vagy 
„Farkas Mihály, polgári tanú és az „Isteu 
háta mögötti közlöny'1 előfizetője." Ez se 
rossz : „Iuács és Jávorka Jánosok, lakótársak 
és jogászok.•' llá t  még ez: „Fekete Aladár- 
a péterlaki bálon részt vett táuczos és szabad
úszó." De a legjobb az a véletlen szeszélyé
ből megtörtént tréfa, melyet a következő 
névjegy hirdet: „Csetncki Timót — alperes." 
Ez ugyanis voltaképen Csetneki Timót alcspe- 
res akar lenni, csak a szedő és a korrektor 
tévedéséből lett belőle alperes s a derék fö- 
tisztelendö ur csak akkor vette észre a fatá
lis hibát, mikor már kiosztott vagy 150 
ilyen uéviegyet ismerősei közt. A szegény 
alesperes ur zavara annál uagyobb, mert 
mindig büszkén emlegette, hogy ó se alperes 
se felperes soha életébeu nem volt, s már 
most mit fog szólni a világ, hogy mégis ily 
névjegyei vannak?

E gy családnak se kellene a nél
kül lenni! Te remi, Kis Küküllö megye. 
Tekintetes u r ! Vettem a számomra küldött 
4 doboz Brandt 11. gyógyszerész-féle svájezi 
labdacsot. Noui nagy hasznát vette azoknak 
már is, mivel folyvást fejfájásban u. n. mi
grénben szenvedett, a mely most csaknem 
egészen megszűnt. Nőm a svájezi labdacsokat 
már 1 '/« év óta a legjobb házi gyógyszerül 
használta, s e ezéluak teljesen meg is felel
tek. A svájezi labdacsok rendszeres használa
tával az egészség bizton fönt artható, azért is 
én e labdacsokat (70 kr egy dobozzal a gyógy
szertárakban) mindenkinek legjobban ajánl
hatom, s egy háztartásban se volna szabad 
hiáuyozniok. Tisztelettel: Brazdilik Antal, 
uradalmi kertész Temerinben. (Magyaror
szág.) Minthogy Magyarországban Brandt U. 
gyógyszerész svájezi labdacsainak különféle 
utánzatai léteznek, arra kell gondosan figyel
ni, hogy minden dobozon, ezégjegyül, egy 
fehér kereszt vörös mezőben i  Brandt R. 
névaláírása meglegyen.

l ’alkószösek.
— Samu,  mondá a kcieskedö hentesének, 

negj a színházba és hozz nyolez zártsséket a mai 
operaelőadáshoz I

— Nem jó lenne-é, ha a targonczát vinném 
magammal ? — mert hátha nem bírom elhozni mind 
a nyolez széket egyszerre ?

I. F r i g y e s  Vi l mo s  (1713—1740) tudYa- 
evöleg nagyon takarékos enthei volt, kinek asz
talára nyalánkságok vagy egyéb drága étkek ritkán 
kerültek, de ki mindamellett szeretett jól enni és 
inni, ha nem került pénzébe és ép azért ritkán uta
sította vissza bái moly alattvalója meghívását. így 
például valamennyi tábornokánál sorban ebédelt 
csupán egy tábornok akadt, ki még nem vendégelte 
meg a királyt, amiért is egykor érthető ezélzásokut 
tett neki.

— Uocsáuat, fölBég 1 viszonzá a tábornok a 
király szemrehányására, mostanáig azért nem része
sülhettem a kegyben, hogy fölségedet megvendégel
hessem, mert nincs háztartásom.

— llát hol ebédel ? kérdező a király.
— A vendéglőben, felelte a tábornok.
— Nem baj az, mondá a király, csak rendel

te meg az ebédet, vendége leszek.
A tábornok tiszteletteljesen meghajolt és 

megígérte, hogy teljesíteni fogja a király óhaját.
A király azt hitte, hogy a tábornok fösvény

ségből nem hivta meg mostariig és hogy a táborno
kot megbüntesse e fukarságáért, a kitűzött napra 
több tisztet vitt magával, mint rendesen. A tábor
nok nagyon bámult, mert a királyon kivül, ennek 
csupán néhány meghittjét várta, hlost már mit Be 
lehetett tenni, az étkeket elő kelle teremteni és a 
körülményekhez képest jól ebédeltek és ittak, úgy 
hogy a társaság nemsokára jókedvű lett. Végre 
a király távozni készült. Ekkor a tábornok beszóli- 
totta a vendéglőst.

— Mi ára egy teritéknek ?
— Egy forint I
— Jól van, felelte u tábornok. Itt van két 

forint, ő foteúgéért és érettem, a többiek maguk 
fognak ihutai, mert azokat nem hívtam meg.

Ez a lélekjelenlét tetszett a királynak. Ka- 
ccagott és mondá :

— Pompás I Ku akartam rászedni és most ő 
szedett ra l

A kirágnak nem maradt egyéb bátra, mint
hogy megfltoase a drága ebédet.

Közgazdaság.
A budapesti gnbnatőzsdéröl

(öteiuer József jelentése)
l udnpckt, dccz Ifi.

▲ z üzlet szűk mederben mozog, a 
k iv ite l teljesen pang, a forgalom csupán 
a helyi szükséglet, vásárlására szorít
kozik.

A  hozatal mérsékelt, a kínálat cse 
kély, az irányzat barátságos.

liuza. Finom minőségek kevés meny- 
nyiségben érkeznek piaczunkra, az irány
zat szilárd, az arak 10 — 15 krral emel
kedtek. Mai árjegyzésünk : Tiszavidéki, 
fehérmegyei és bácskai búzák Budapes
ten, 76— 81 kilós 7.55 — 8.40 frt, pest
vidéki 10, bánsági 20, éjszak magyaror
szági 30 krral olcsóbbak.

Rozs csendes irányzatot követ, 6 — 
G.25 frtig fizettetett, Oláhországi 5.60 
írton kapható.

Árpa. A  forgalom leginkább ta
karmányfajokra szorítkozott melyek 5.25
- 5.85 frtig fizettettek, finomabb fa

jokban nincs forga'om Névleges árak : 
égetni való 6.20— 6.60 frt, maláta árpa
7.50 frt, elsőrendű sörfőzdéi 8 - 8.50 
loriut.

Zab változatlan lanyha, minőség 
szerint 5.70 — 6.35 frtig kelt.

Tengeri valamivel csendesebb , ó 
áru 5 85 - 5 .9 5  frt, uj 4.70 4 85 frtig  
kelt. Állomásokon e lk e lt: Yersec/.en 3.95 
frt, Topolyán 4.10 írton.

Repcze. Teljesen üzlett-lcn, név
leges ára 10—11 frt minőség szerint.

Gabona határidőkben úgy a spe- 
kuláczió, mint, a contremine tétlensége 
következtében kevés forgalom volt. Bú
za tavaszra (1886. márczius április) 
8.15 8.05 frt, uj búza őszre (1886.
szept.--okt.) 8.5G— 8.49 frt. Xab  >a- 
vaszra (1886. márczius áprilisra) 6 74
-  6.66 közt.

Tengeri 1886. roá j.- ju n . 5.57 — 
5.53 frt. — U j káposzta repcze 1886. 
aug. -  szept. 11 50 írton köttetett.

Köles kisebb tételek minőség sze
rin t 4 .60— 5 frtig leltek.

Kása közönséges 9 50 frt, fénye 
zett 11 írton kelt,

Bab. A  hangulat nyomott, elada
tott ; Törpe helyben 11 frt, erdélyi 
helyben 7.75 frt, aradi helyben 8 frt. 
Barna 8.25 frt.

Takarmányczikkek. Korpa 3.40 — 
3.60 frt, köleskorpa 2.20 frt kölesdara 
3.75 frt, konkoly 2.80 - 2 90 frt zsá
kostul. Maláta csira 4 frt, repcze olaj
pogácsa 4.80 frt.

Pénzelőleg kamatlába helyben be
raktározott árukra 5 '/ ,0/0-

Z^ákkölcsöndij hetenkiüt dbonkiut 
V, krajezár.

Oourtage kész áruknál 3 kr, ha
táridőknél 2 kr métermázsánkint.

Heti naptár.
E  C Z  E  M B E  H II 6 (31 NA

21 Héttő 
|Sg] Kedd 
98 Szerda 
24 Csütörtök 
2f>! Péntek 
2(i Szombat 
|27j Vasárnap

Tamás 
Zénó 
Viktória 
Ádáin, Éva 
Nagykarácson 
István vért. 
János ap .

IK ldvdlloziU  
| Utolsó négy.
I 28-án 1 ó. :J8 
p. d. u. keleti 

! hideg sze- 
' lekkel

menetrend

Bajáról -  Szabadkára.
Bajáról indul naponkint kétszer d. e. 10 óra és lg 

perczkor ás este V óra és 14 perczkor.

Üzleti, tudósítás.
Haján, 1885. dcczeml). 12.

Búza u j ............  7.30
Zab ......................................5.75
Árpa . ................. 5.10
R o z s .................... 5.80
Kukoricza uj . . . . .  . 4,30
Bab u j ..............................0.50

Az árak 100 küogr. ui.au.

Felelős szerkesztő:

CSE lí li A V  i: I! H NC.

' Gyökeres gyógyítás!

görcs- és idegbajokban
szenvedőknek, támaszkodva a 10 éves 
sikerre, visszaesés nélkül a mai napig. 
Tökéletesen tájékoztató füzetek 50 kr- 
nak bélyegekben való melléklése után 

kapható

í l r  ah  Rftac 'Vestliche Cronborgerstrasse 33 U1 [Hl. DUdő, Frun klórt a. M.

W  «  ■ ■  - j j r  •

A L Ó P 0 K U Ú CZ S Z É D E L G É S N E K.
\  87 i‘v óta fniiiiilló

PAPLAN- és POKRÓCZ-GYÁR
ezelőtt „Lichtenauer’s W ittw e & Söhne

| szétküld bécsi raktárából 190 C ím . ho ssz  li. 130 Ctm . szé len , kitűnő 
minőségű, sötét szinti, élénk szegélyű

L Ó -P O K R Ó C Z O K A T
darabon kint szállítással együtt

t r  i k r é r t .
10  d a ra b  v é te ln é l  1 d a r a b  r á a d á s  v a g y  

10  "/„ á re n g e d é s
A lópoKróczokat ezen nagyságban, kltiiuő minőségben és 

|ritka olcsó arakon csakis azért lehetséges adni, mert uagy mennyiség
iben gyártjuk és nagy kelendőségnek örvendenek.

Betekintésül több száz köszönőirat.
Szétküldések utánvétellel történnek. Nem tetsző áruk visszavétetnek.

A czim pontosan megtekintendő :

l.o-pok r ó c z - g y ü r  l ó r a k  Inra
Itícs, 1, Rodicnthuriustrasse 14. 

g r  ó v A sí
Mindenkit óvunk oly czégektől vásárolni, kik Télnek nevüket nyilvá- 

|  Ilonán kiírni, h am i hirdetésünket jogosulatlanul utánozzák.

!! Vigyázat ajánltatik !

CSALHATATLAN.
R n h n p a n H i i m W  saakáll iiltvesztór iO  U O l  c lI I11 U H l 8zer) ,,py tudományos alapra
és sok eredményre fektetett szer a kopaszság, liaj- 
kihullás, korpaképződés és szürkülés ellen. Egyet
len, tényleg eredményeket felmutató szakálnövesztő 
és erősítő szer. Üditö és élesztő tulajdonságáért a V 
„Roborantium" továbbá megbízható szer emlékező J 

gyengeség és fejTájás ellen. Egy eredeti üveg ára 1 frt 50 kr,próbaüveg 1 Irt ^
IC n a n io tia n m  (ha jer iisitü  olaj) finom és utánozhntlan, a hajat simulékonynyá és 
JV -U o IilttlU U III  hullámossá teszi. Eredeti üveg ára 1 írt 50 kr. Próbaüveg 1 frt 
"I?0 , ,  T-TAKA keleti szépitöszer, eredmények gy ö n g éd , fehér és testi fr is ses ig e t
Lidiit t lL  l l l /U L  eltávolít szeplőt és májfoltokat. Ára 85 kr.

Bouquett du Serail de Grolich S í
szereknek. Ára 1 frt 50 és 80 kr.
Morvái kárpát szájvíz saiic,i.«.vai m kr 
Grolich-féle haj- és szakálfestő szer [ ; i “ T f n 1solkr.b‘rna 

Grolich Hail Milkon 8I“'k<’ 1“í'“k
Grolich-féle Poudre dépilatoire h«jcitiT.mó.«.r 70 kr.

Grohch-fcle korpaviz eltú.olit gyomn é. bigtosan hajkorpát. 1 frt.

Grolich-féle rnájusvirágkenőcs
Grohch-fcle Plóra-hajpor fbhör és rőasasain legfinomabb hölgypor öo kr. 

Grolich-féle Flóra rózsa arezfostő ajkak és arezfestésre 50 kr. 

I f *  Minden orvosok felügyelete alatt készítve.
H asználati u tasítások  , köszönőlevelek és nyila tkozatok

minden csikkhez mellékelvék.
Gyár és közp. raktár UK O 1.1 Cl 11 J. II r fi n n li c n Stadthofplatz.

Orvosok elismerik a Grolich-féle készitmények hasznosságát, tartós vásárlás által, 
igy ir a t k. B liiv te l A la jo s  ur, gyakorló orvos 8t. Péterben ápr. 25. 1885. „Kérem posta- 
utanvét mellett nekem 8 üveg l io b o ra n tiu m  és .'I üveg kosm etikum  megfelelő engedmény 
mellett mint több éves vevője, küldeni.*

Tisztelettel B L Ü M K I ,, gyak. orvos.
F ő ra k tá r  B a ja  é t v idékére  egyedül

Brachfeld Nina illatszer-kereskedése.
Budapest: N eruda  S á n d o r , hatvnni-utcza 1"., továbbá kapható minden nagyobb 

Jtyógytárban és kercskeilésben, hol erre vonatkozó falragaszok n kirakntbnn láthatók.
09** H atározo ttan  a U rolich-fele  kés tittn é n ye k  k érendök, minthogy csakis ezekért 

vAllaltatik teljes szavatosság



A szabadkai kir. törvényszék mint birtok bíróság részéről ezennel közzé tétetik, miszerint a Sza- 
badka-bajai államvasút kiépítése alkalmából a most érintett államvasút részére kisajátított területek azon 
részére nézve, melyekre ez ideig a barátságos útoni kiegyenlítés nem eszközöltethetett, az 1881. évi 41. 
t. ez. 46. §-a értelmében a kártalanítási eljárás elrendeltetvén, annak eszközlésére 1886. évi ja
nuár lló 12-én és utánna következő napjai mindenkor d.. e .  8 Órája a bajai kir. járásbiró 
sághoz, szükség esetén a helyszínére kitiizetett, melyre úgy a vállalat, valamint azon telekkönyvi tulaj
donosok és érdekeltek, kikkel ez ideig a kártalanítás barátságos úton nem sikerült, saját kezükhöz, végül 
a távollevők és a netán ismeretlen tartózkodásu érdekeltek SodLrogi Gyula ügygondnok bajai 
ügyvéd kezéhez hivatalos felzeten m egidéztettek; minek folytán minden érdekelt fél, de különösen a 
távollevők és az ismeretlen tartózkodásnak ezennel oly figyelmeztetéssel idéztettek meg, hogy a fent ki
tett helyen és időben megtartandó tárgyaláson személyesen vagy igazolt meghatalmazottjaik által annál 
bizonyosabban jelenjenek meg, minthogy elmaradásuk a kártalanítási eljárása meg nem gátolhatván, a 
tárgyalásróli elmaradás miatt igazolásnak helye nem lehet, miután a tárgyalás elmaradásuk esetén az 
ügygondnokkal fog megtartatni.

Felhivatnak egyszersmind a felek arra is, hogy a kártalanítási összeg megállapításához szükséges 
s az 1881. évi 41. t. ez. 51. §-a értelmében általuk megválasztható egy szakértő becsüst a tárgyalás
hoz magukkal hozzák.

Kelt Szabadkán, a kir. törvényszéknek 1885. évi deezember hó 7-én tartott üléséből.
Kiadta :

Vadnaj, jegyző.

H  u

3 E B  ■  « ü * f  1  • ' « *  B  l a  1  a *

B U D A P E S T I  8 A 1 Á R
1880 . évi folyamára.

A  „Budapesti Bazár" egy év lefolyása alatt 2000 illusztráción —  képeken és ábrákon —  mutatja be minden idényre a legújabb divatot, a fehér- 
nemüek legszebb miutáit, a kézimunkák minden ágazatát értelmes magyarázatokkal kisérve. Minden száma mellett felváltva hoz szabásrajzokkal nagy

ivet hirazőrajzokkal, monogramokkal és papibból kivágott szabásmintákat.
A  „Budapesti Bazár" minden száma mellé egy művészileg rajzolt, színezett párizsi divatkép van mellékelve.

A „Budapesti Bazár" gazdag szépirodalmi részével, díszes kiá llításával és haszuos mellékleteivel páratlanul á ll a divatlapok között.
A „Budapesti Bazár" szépirodalmi részét egy iv regény mellék lettel bővítettük meg, melyből idővel csinos könyvtárt gyűjthetnek 

az előfizetők.
A  jövő évi regénymelléklet, a kedvelt franczia iró Dautet A lfons

„ V E S T H I S  K I S A S S Z O i W
czimíi rendkívül érdekes regénye lesz.

A  „ R ó z s a s z i l lb o r it ó k o t "  annyira megkedvelt „ T á r s a lg ó  C s a r n o k “ -ot —  k é rd é s e k  és v á la s z o k  közlésére —  továbbra is t. elő
fizetőinknek engedjük át.

A „Budapesti Bazár" előfizetője megrendelhet raját nevére inoiiograinmot fehérnemüek jelzésére.
A „Budapesti Bazár" a megrendelések rovatában ismerteti a főváros legjelesebb és legjutányosabb üzleteit.
Csak is a „Budapesti Bazár" részelteti vidéki t. előfizetőit azon kedvezményben, hogy olfogad bármily tárgyra megrendeléseket.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.
-A- n  l e t t e l  >  ** * «  !

Egész évre (januártól-deczcmber végéig) . . . . . 10 frt —  kr.
Fé l évre (januártól-junius végéig) . . . 5 n _  n
Negyed évre (januártúl-márczius végéig) . . . . 2 „ —  „

Kedvezmény árban rendelhetik meg t. előfizetőink :
A  „K ile n rz  n ii lMoh io n  e m b e r"  czimíi regényt; 80 kr. Bo lti ár a:  1 frt 10 kr.
A  „ lle lén "  czimíi regényt; 80 kr -  Bo lti ára : 1 frt 20 kr.
A  „M éreg k e v erő n ő  szerelm e'*  czim íi regényt ; 50 kr. - B o lti ára 80 kr 

\ i ,  e lő f iz e tn i  p én zek  a  l ln d a p e a t i  l l a z á r  k ia d ó h iv a ta lá h o z  k ü ld e n d ő k  (k o ro n a lie r e z e g » iite z a  1? Mzhm.)
Mutatványszámot küldünk szívesen.

Nyomatott Nánay I ajos könyvnyomdájában Baján


