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Haja város törvényhatósá
gának közgyűlése

1883. évi január hó 11-ón..

A képviselőtestület tagjai az újonnan 
berendezett tanácsteremben nagy szám
mal egybegyűlvén, J a n k ó v i c h  A u 
r é l  főispán ur a közgyűlést cl. u. 3 
órakor a következő szép beszéddel nyitja 
m eg:

„Tekintetes törvényhatósági bizottság!
Midőn a bizottság tagjait itt c helyütt, 

a város tanácskozási termében, együttesen 
és egyenként is üdvözölném, nem hagyhatom 
tekintet nélkül azon kiváló körülményt, mi
szerint ezen testület, mely a város törvény
hatósági jogait gyakorolni és a közönségnek 
mindennemű közös érdekeit képe selni hivat
va van : alakjára nézve teljesen megújult; 
és hogy ilyen megújult, mondhatnám meg* 
ifjodott. alakjában ma tartja első gyűlését.

Ugyanis a múlt évbeu létezett bizottság 
választott tagjai fele részének megbízatási 
határideje lejárván ; ezen felül a bizottsági 
tagok száma a népesedés számarányához ké
pest törvény követelte módon 72 röl 78 ra 
szaporíttatván ; továbbá az idöközbeu elhalt, 
elköltözött, lemoudott vagy pedig a képesí
tettséget más okon elveszített bizottsági ta
gok helyei megüresedve lévén : ezen helyek 
betöltése (számszerint 33) már a múlt év 
végével eszközöltetett akként, hogy a man
dátumot nyert 33 tag között, 26 olyan tag 
van, ki a múlt cyclusban nem volt tagja a 
bizottságnak.

Örömmel konstatálhatom azonban, hogy 
ezen megújult testület nem csak számszerinti 
erőben növekedett, hanem szellemi erő tekin
tetében is örvendetesen gyarapodott.

Nem kétlem, hogy az ilyképen meg
alakult törvényhatósági bizottság úgy haza
fias szellem, mint a városi közönség anyagi 
és erkölcsi érdekeinek helyes képviselete te 
kintetében is teljesen meg fog felelni azon 
várakozásnak, melylyel e tekintetben egy
részről a magyar állam, másrészről a meg
bízó városi közönség jövőbeli működésük elé 
méltán tekinthet.

Erősen hiszem egyébként, hogy ezen 
most megalakult testület, e nemes város 
eddigi jó hírnevének épségben tartása, de 
sőt növelése érdekében irányelvül fogja te
kinteni, hogy tanácskozásait mindenkor a 
méltóságteljes higgadtság, a bölcs mérséklet 
és a személyeskedéstől ment tárgyilagosság 
jellemezzék: hogy igy a tanácskozás, az
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I.
Tél volt. A németalföldi Brüssel hófödto 

bástyáiról dörögtek az ágyuk. Minden temp
lom tornyában zúgtak a harangok. Mert 
„Ausztria berczcge", egy hat éves fiú, jöven
dőbeli uralkodója csaknem három világrész
nek — tartá bevonulását. Atyja, Miksa- 
Emanucl, bajor választó-fejedelem és királyi 
helytartó a spanyol alföldön, nem mulasztó 
cl háza dicsőségét fényben úsztatni. A wittels 
bachi herczegeknek nem sejtett uralom jövője 
látszott fölkelni.

A hubsburgi uralkodó törzsnek spanyol 
ága kiveszőben volt. Utolsó sarja II. Károly, 
a beteg király, az osztrák ág kizárásával 
„Austriu herczcgévé" József-Ferdinand bajor 
herczegct nyilvánitá, illetőleg örökösévé tette 
a rendkívüli spanyol birodalomnak, „melyben 
a nap soha sem uyugszik le“.

10PD-nek már vége felé volt, hogy a 
herczeg Münchenből Br üssél be érkezett. Inuen 
Amsterdamba kellett vitetnie, hol huszonnégy 
hadihajó horgonyzott, megadandó a disz- 
kíséretet a spanyol partokon.

A nap megtett minden lehetőt, hogy az 
ünneplés napot ragyogóvá tegye. Alföldi nap
tól több tüzet kívánni sem lehet, miut a 
mennyivel hirt, messze szikrázott Mihály 
arkangyal óriási aranyozott szobra, amott a 
tnnácsház tornya hegyén.

elnöki teendők tekintetében könnyűvé, a bi
zottságra nézve kellemesé, a város közönsé
gére nézve pedig végeredményeiben hasz
nossá és üdvössé válhassék.

Midőn czekután az 1870. évi !2 t. ez. 
30. § ánnk rendelkezéséhez képest a törvény
hatósági bizottságot megalakulunk kijelen
teném, a mai napra egybehívott rendes havi 
közgyűlést megnyitóttnak nyilvánítom, azzal: 
hogy ezen megújult testületnek első ülésén, 
valamint nz évnek is első ülésén, legelső 
tárgyként egy igen örvendetes, különösen a 
képviselőtestületre igen megtisztelő eseményt 

^/ok köztuilomásra :
Ugyanis 0  császári és apostoli királyi 

Felsége a múlt évi tleczember 31-én kelt 
legfelsőbb elhatározásával, a bizottság egyik 
tagjának, Dr. Ivánovits Pál orvos urnák, 
sok évi közhasznú működése elismeréséül a 
magyar n e me s s é g e t  „szent-iványi“ elönéo 
használhatásával, úgy saját., mint törvényes 
utódai részére díjmentesen legkegyelmesebben 
adományozni méltóztatott.

Mihez én részemről a kitünteteti bi
zottsági tag urnák azt kívánom, hogy ezen 
legfelsőbb kegyet és kitüntetést igen, igen 
sokáig élvezhesse. Isten éltesse őt !u

Alig csillapultak a főispán aposztro
fáló beszédét követő lelkes éljenzések, 
midőn Dr. L a d á n y i  Mó r  bizottsági tag 
ve*te át a szót:

„Méltóságos főispán úr ! Tekintetes 
törvényhatósági bizottság!

Ó cs. és kir. apóst, felsége, legkegyel
mesebb urunk és királyunk, a példás alkot
mányos érzületű fejedelem minden személyes 
tettét a magyar nemzet és annak minden 
egyes polgára osztatlan elismeréssel, hódoló 
tisztelettel szokta fogadni.

Most, midőn a fejedelmikegy kitüntetése 
egy polgártársunkat, e város szülöttjét munka- 
és pályatársunkat érte: a fejedelmi hatalom 
tényének nymbusa átsugározza egyszersmind 
e várost, e törv. bizottságot és mindnyájun 
kát, kik a haza és közjó emelkedésén fára
dozunk.

Azért szerencsésnek érzem magamat, 
hogy mint első üdvözölhetem a kitüntetett 
férfiút, barátomat és ügy társamat, kívánván, 
hogy e mai nap dicsősége is csak újaid) 
ösztönzésül és buzdításul szolgáljon neki. 
továbbra is hazája és városa javára élni, 
jót és üdvösét cselekedni.

Indítványozom : „hogy a fejedelmi kegy 
ténye hódoló tisztelettel tudomásul vétetvéü,

Brüssel jó polgárai bölcs emberek vol
tak ; ma nem kimélték tüdejüket, mert kiszá
mították, hány milliók folynak Bajorország
ból a spanyol alföldre. Érezték, hogy aranyeső 
permetezik városuk felett a fejedelmi hely
tartónak több mint királyi udvartartása altul; 
látták , mily nagyszámú idegeneket csalt 
Miksa-Eroanuel vig udvara Brüsselbc.

Miksa-Emanuel e napon elemében volt. 
Tejszín lovon nyargalt a herczeg kocsija 
mellett, követve egy sereg ragyogó főne
mestől.

Nagyszerű jelenés, — a „kék király", 
miként őt a törökök nevezték, -  a leggalan- 
tabb gavallér, a legvitézebb hadvezér.

Brüssel nagybölcsességü tanácsa, a ko- 
ronaherczcg tiszteletére bankettet rendezett 
a tanácsliázban, mely épület, iiagjsz- rü hom
lokzatán n brabanti herczegek szobraival, 
egyik legbámulatosabbja a világ régi épü
leteinek ; valamint a tér is előtte, jelesen az 
épület térfogata, csak a velcnczei sz. Máik
tér által van túlhaladva. — A legtöbb épület 
még nyomát viselte akkor a lüvöldözteté- 
soknek, melyeket a franczia XIV. Lajos csa
pataitól szenvedtek. Részben zászlók és sző
nyegek takarták be nz épület repedéseit, 
akár csak egy liarczos sebe lenne aranyos 
tépéssel bekötve. Legtöbbet szenvedtek a 
czéliek pompás házai a nagy tanácsliáz-téren. 
A szörnyen összelövöldözött halász ház, mely
nek csúcsa egy hajó hátuljának alakjával bir, 
úgy nézett ki, akár egy partravelett hajó- 
töredék.

A tanácsház termeiben játszószintt em
ber-ár hullámzott. Különöse: uz impozáns

a kitüntetett biz. tag a törvényhatóság ré
széről tidvözöltcssék."

Az indítvány egyhangú lelkesedéssel 
elfogadtatott.

M i l u s c v i t s  M á r t o n  uiterpe!- 
lácziót intéz a polgármesterhez, van-e 
tudomása róla, hogy S c li e i b n e r U y u I a 
főkapitány a Drescher-Olay-félc ügyben 
azon városi tisztviselőket, kik egyszers
mind a nemzeti kaszinó tagjai, saját 
hivatalos helyiségében tanácskozmányra 
Ilivla össze és velők oly ivet Íratott 
alá, mely Olny Lajosnak a kaszinóból 
leendő ki/árulását czélozta ? 11a van 
tudomása, szándékozik-e a nevezett fő
kapitány ellen a fegyelmi vizsgálatot 
elrendelni ?

Elnöklő fő i s pú n az iiitcrpcllácziót 
miután az, tisztviselőiül' k magán

természetű ügyeire vonatkozik — nem 
engedi tárgyalni, mire a kö/gyülés fö
lötte napirendre tér.

Több törvényhatóságnak kisebb-na- 
gyobb értékű átiratai tudomásul vétet
vén, következett D r e s c h e r  E d e  pol
gármester évi jelentése a lefolyt 1882-ik 
évről, melyet úgy a bizottsági tagok, 
mint a hallgatóság feszült figyelemmel 
hallgattak végig. A magvas tartalmú, 
a hatóság működését világosan feltüntető, 
tömör nyelvű és számtalanszor zajos he 
lyt'slésekkcl félbeszakított előadást vilia- 
íos éljenzések követék. A közgyűlési 
teremben uralkodott hangulat fényes bi
zonyítékát szolgáltatta azon közbizalom- 
és ragaszkodásnak, melynek D r e s c h e r  
E d e  a polgárság minden körében örvend. 
(A jelentés közlését lapunk mai számá
ban kezdjük meg — A szerk.)

Ezután következett a bizottságoknak 
részben kiegészítés, részben uj választás 
általi megalakítása.

Elénk vita fejlődött ki azon kérdés 
fölött, hogy az árvatár és a város tökéi 
me y pénzintézetnél kezeltessenek. Név
szerinti szavazás utján határozatba ment, 
hogy a felveendő nagy kölcsön feleslege 
a hazai első takarékpénztár, a gyám

tanácsterem hasonlított szinpompáival és tar
ka embereivel egy óriási kalaidoskóp-hoz. A 
tömegben fölékesitett női alakok (csúnyák és 
szerelemre ingerlők), viru'ó apróságok, arany
duzzadt udvaronezok közül tűntek elő a 
komoly spanyol főnemesek fekete bársony 
öltönyükben, és a brüsseli tanácsurak arany 
kcgylánczaikkal és hatalmas parókáikkal.

Szívesen nyugodtak azonban a nézéstől 
fáradt szemek az uralkodó fejedelmi-páron. 
Miksa-Emanuel és fiatal második neje arany 
trónuson ültek. A i jedelem rendkívüli szőke 
parókát viselt, melynek fürtéi vállaira hul
lottak ; továbbá kék selyem zubbonyt fehér 
atlasz hasadékkul és gyémánt gombokkal, c 
fölött hermelin köpönyeget. Kardjának mar
kolata pedig erősen csillogott az arany és 
ékszerektől.

A lejedelemné, Sobiesky lengyel király 
hajoló leánya, fehér selyem-damasz ruhába 
volt öltözve, a varrások pazarul gyöngyökkel 
elfödve és arany virágokkal hímezve voltak, 
erre hullott a kék köpeny ugyané szövetből 
hermelinnel bélelve és prémezve. A foutango-t 
és herzenbrechereket* megvetette, üde fekete 
lmja ízlésesen ii la Adél savoyai hcrczegnö 
volt fésülve, és értékes fejdiszszel ékesítve. 
Derekán hosszú fátyol lengett a legfinomabb 
brüsseli csipkékből, arany csillagocskákkal 
behintve. Nem lehetett szebb képet képzelni, 
mint a milyent e fejedelmi-pár nyújtott, sze
gélyezve a nemesek legüdébb koszorújával.

* F o u t a n g c omclctszerU liajópület volt 
vasdrótból, szalagokkal művészies fürtökkel (hor- 
zeubrecher) körítve. A 17, század vége felé volt ily 
fontange 2800 tallér értékben. F.z ízléstelen hajdisz 
XIV. Lftjot, egyik kvdYCSC által lön divfttbft hozva.

pénztár tőkéi a bajai takarékpénztár, az 
alapítványi és egyéb városi pénzek pe
dig V,részben az utóbb nevezett intéze- 
zetnél, '/3 részben pedig a bajai keres
kedelmi- és iparbanknál helyeztessenek el.

Egyértelmű, harsány éljenzéssel fo
gadtatott Milasevits Márton biz. tag 
azon indítványa, hogy K o s s u t h  L a j o s  
nagy hazánkfiához, születése 80 ik év
fordulója alkalmából, üdvözlő irat id é z
tessék.

Végre elfogadtatott Papp József 
indítványa a szervezkedési szabályrende
let revíziója tárgyában, melynek fonalán 
polgármester ur elnöklete mellett Bodrogi 
Gyula, Szutrély Lipót, Papp József, 
Drescher Rezső, Latiuovits János, dr. 
Ivánovits Pál, Milassin Zsigmond és 
Milasevits Márton urakból álló bizottság 
küldetett ki.

Az idő előrehaladva lévén, a gyű
lés folytatása másnapra ha lasztatott.

Az árvíz.
Már körülbelül egy hete lesz, hogy 

folytonos rettegésben élünk, s folytattuk 
a küzdelmet éjjel-nappal a kérlelhet
i k  bősz elemmel, a mindig növekedő 
árral.

A hatóság és a lakosok napokig a 
legnagyobb erőfeszítéssel dolgoztak a 
töltések megmentésén, de az ár egyre 
nőtt, s ha az ellcntálló erő nem is 
csökkent, de a bősz elemmel folytatott 
harezban mégis a vesztes fél maradt.

Ugyanis kedden (9-éu) éjjeli egy 
órakor a Szent-János külváros részt kö- 
rülövcdző s azt védő töltés, — daczára 
az eiŐsitésére fordított, s napok óta 
ernyedeilen szorgalommal folyt, — óriási 
mérvű erőfeszítésnek és munkálatoknak, 
— át szakadt, s a külváros alantabb ré
szeit, a fék vesztett elem elöntötte. — 
Hatóságunk nyomban megtett mindent, 
a mit a körülmények szükségesnek, eszé-

A brüsseli város-atyák vendégei lete
lepedtek -  épen azon szövött szőnyeg alatt, 
mely V. Károly császár lemondását ábrá
zolja. A trombiták és dobok hangjai alatt 
csörömpöltek az ablakok, a terem bejáratá
nál álarczos-ár tódult elő.

„Helyet Zingarella-nak 1“ hangzott a 
zsibajból. Az álarezos menet előtt egy igen 
kedves czigánynö ugrált, dobcsörgöjévcl foly
ton csörgetve.

Gömbölyű karjain azonban a gyengéd 
bőr elárulá, hogy nem az igazi czigányok 
piszkos sátraiban nőtt fel. Tér nyílott ezután 
u tömegben, s Zingarclla égy spanyol nemzeti 
tánezot kezdett, oly kellőmmel, minővel csak 
llosnura a brüsseli színház első magántán- 
czosuöje birt.

Alig volt vége a táncznak, midőn óriási 
koronával és len parókával fején, egy ember 
jött be s keményre szárított marhahús pá
lossal vagdosott az álarezosok közé, kiáltva:

„Ide vigyázzatok! és respectussal le
gyetek a mystikus alakok iránt."

Követték öt a mystikus alakok, kik 
küldöttei voltak a ezéheknek. i’otter Meny
hért tímár, múzsát ábrázolt; Ilody Péter 
czipész, Apollót; Kulemburg József serfőző, 
a spanyol monarchia allegóriái alakját; Van- 
beest János hajós, Spanyolország géniuszát, 
Grau Adám posztókészitö, a Spanyol-Alföld 
géniuszát. Utóbbinak egyik aranyozott kacsa 
szárnya a tömegben letörött, a másik pedig 
félrenyomatott.

Élükön tipegett Bruxella, Brüssel város 
allegóriái alakja, antik öltözetben köfal-koro-



Ijes és czélszeríinck kivAntalc. A  rend 
fentartása és a lakosoknak a veszélyez
tetett helyekről való kiköltöztetése vé
dett a katonaság rendültetett ki, min
dazonáltal, a népet csak erővel lehetett 
több helyen há/.nikbol kiköltöztetni.

Alig terjedte! a gyás/.hir városunk
ban, már ismét más nem kevésbbé vé
szes eset ejté izgatottságba városunk 
lakóit. — Reggeli fél 9 órakoi a „pos- 
ványosi* * töltést 3 1 öl szélességben a
víz  elszakitá, minek folytán irtó/.tatós 
erővel tódult a víztől már lég megvédett 
posványosi kertekbe. — A viz zúgása 
— mint valami zubatagé, messzire el 
hangzott. — A posváuvos csakhamar 
teljesen megti lt vízzel elárasztva Pischer 
fakercskedő helyiségeit. Király és Vö;ös 
téglatelepeit és hátulról került a Szent- 
János városrésznek. -  Élthez járult 
még, hogy a viz folyton áradt, úgy an
nyira, hogy a nevezett városrészt mely
nek egy nappal előbb csak egyes részei 
voltak elárasztva, — nagyobb részben 
clboiitá az ár. — A hatóság együttesen 
a katonaság és tűzoltókkal, a legnagyobb 
erőfeszítéseket fejté ki a mentési mun
kálatok körül. — Ktilöuöscu a katona
ságot kell dicsérőleg kiemelnünk, mely 
derék tisztjei alatt fáradhatatlanul küz
dött és munkálkodott, részint a vész 
meggátlása, részint továbbterjedése ellen.

Már-már azt hittük, hogy a bősz 
elem ennyi áldozattal megelégedik ; azon
ban — sajuos — csalódtunk. — Csüiör- 
tökön reggeli 9 óra körül városunk szom
szédságában lévő Csauád község azou 
védtöltését, mely valamint az említett 
község lakóinak is, városunknak is védői
mül szolgál, az ár elszakitá. — A lék- 
vesztett elem irtózatos erővel nyomult 
ellenünk, s már 10 órakor délelőtt Kis- 
Euda és Istvánmegye külvárosok egy 
részét elárasztotta, s neki dőlt a Szént- 
Jánosi töltésnek a melyen keresztül csapva 
és átfolyva a Duna Sugovicza ágába 
vész cl. — A mostemlitett töltésre ve 
zető kőhíd alatt az ár oly erővel nyo
mult, hogy a kőbidat szükségesnek vél
ték köbányással megerősíteni. Az elefánt, 
ressli és tót utczákban levő házakban 
a viz oly gyorsan nyomult, hogy a la 
kosok a kiköltözést nem is eszközölhették 
azonnal; a miért is tutajokat készítettek, 
s azok segélyével hajtották végre a ki
költözést. — A munkálatokat roppant 
megnehezítette különben a hideg idő, — 
mely az árt befagyasztotta, s igy se 
ladikkal, s miután a fagy nem elég erős,
— se gyalog közlekedni nem lehetett.

Az árvíz romboló hatása pénteken, 
még inkább szombaton mutatkozott már, 
a mennyiben az elöntött városrészekben

nával fején. Személycsitöje a polgármester 
szeretetreméltó leánykája volt. Antik szere
péhez hiven középkorbeli csemege serleget 
vitt, egyik pompás példányát atyja gyűjte
ményének.

Ez egy nagyobb és egy kisebb serlegből 
állt. Utóbbi fogantyún függött s fordult, ha 
a nagyobb fordítva lett. Az egész aranyozott 
ezüstből állott s nem :s asszonyt ábrázolt, ki 
mindkét kinyújtott karjával feje felett a kis 
serleg-1 tartá. Mindkét serleg borra! volt 
tö'tve*.

A deli Bruxella, mint gránátalma, ég" 
arczczal lesütött szemekkel közeledett a b- i - 
czeg helytartóhoz, térdelt hajlott s susogó :

„Fönséges fejedelem! Kérem i'iiü-eii 
kedvemért s tiszteletemre így puháit.u

Miksa Emánuel megragadó a serleget, 
s a nagyobbat oly ügyességgel üiité ki, hogy 
az ingó kisebböl egy csepp sem ömlött ki, 
teljesítő a körömreivást, s a serleget átadó
nak nyújtva mondó:

„Nemes hajadon ! Kérem, ürítsen ked
vemért s tiszteletemre egy pohúrt.“

• Alig lehet elmondani, hányféle nlakbfin kel
lett az előbb■ századokban aíz ivó-edijnyeknek az
Ivók előtt jel entkezniök. Ezért mondja egy ré|V iró:
„Mai nap 18: nak a világfiak éti ivó hős"k Imilókból,
szélinalmnkbő1, lámpákból, pipaikból, hó-eszközökből,
s/.elenczékből , görbe agancsok!ml, nyárs.okból, boros-
kocsikból, szőlőfürtökbfll, nlnmikhól, kői lékből , tvu-
kokból, malmokból, pávák ml. parasztok bői, need Vik
bői, nroszláno 1 bél. szarvasokból.. lovakból,, vtrui-zinkből,
batyukból, -ívuniókból, és más iendkivilli edényékből,
melyeket az jrdog kitalált netli tetszésttre a meny-
beli' Istennek. Erez, üveg, szán•ak, kot usizdiók, kagv-
lók minden ni rnc. sőt még hab IHSZllá Ifat'ak
serlegül Volt .< serlegek, melyei< nói-al ikiitabrá znltak,
8 az asztalé* öuinaguktól mozi’gtek'1. Uaupolü Belát.
furio*. i. l i . jp. et>,

— de különösen S/.ent-.Tánosnál több ház 
Összedőlt, több —- még szilárd épületek 
is — (minő a Nyári-féle nagy sarokház 
a Szeut Jánosnál) megrepedezett. Hozzá
járult még, hogy az ár — mely jóval 
felülmúlja az 1876-ikit, a zord idő 
következtében megfagy olt, s ezzel a tar
tandóság jellegét ölté fel. — A hatóság 
az árvízkárosultakat segélyezésben ré
sze it’.

Pénteken a késő esti órákban Föld
vár} Mihály pestmegyei alispántól váro
sunk polgármesteréhez érkezett távirat 
szerint a szomszéd Szerelnie község vég
veszélyben van, n  >/ére segély polgármes
terünktől kéretett.

Éppen midőn e sorokat Írjuk, lovas 
futár hozza hírül Szórendéről, hogy a 
bősz elem elszakítva a gátakat, a köz
séget elárasztotta. — Szemtanuk beszélik, 
hogy a mint a zúduló ár a „hatszigeti** 
erdői észt elárasztotta, a viz oly gyorsan 
emelkedett, hogy a szegény vadak mene
külni képtelen levé t, több még szárazon 
maradt, kis területen összekuporodva, néhol 
úszva kapaszkodnak a természet ösztö
nénél fogva életük fentartásához.

Dreseher Ede polgár mester
jelentőse

a lefolyt 1882-ik évről 
Méltóságos Elnök úr !
Tok. köztörvényhatósági bizottság I 
A törvény és szervezkedési szabály

rendeletünk kívánalmának hódolok, midőn 
a lefolyt 1882-ik évről, ez évben köz
ügyeink folyásáról, a közjóiét felé hala
dásban kifejtett tevékenységről, e tevé
kenységnek hatásúról, az önkormányzati 
közegek működéséről és működésűknek 
a közigazgatásban inul atkozó eredményé
ről é v i jelentésemet mély tisztelettel 
előterjesztem.

1882. évi april hó 13 án tartott 
közgyűlés által polgármesterré választat
ván, rám és a vezetésemre bízott tiszti
kar becsületességére, értelmiségére és 
munkásságára lett bízva a varos vagyo
nának őrizete, jólétének, gyarapodásának 
fejlesztése; nekem és a tek. törvényha
tósági bizottságnak lett első sorban fel
adatunké téve, városunk culturális hala
dásának minden föltételét felkeresni, meg
szerezni, minden követelményét biztosítani, 
a haladás nagy müvét építeni, városun
kat erőssé, szilárdé, kifelé tiszteké, beliül 
boldoggá, virágzóvá tenni.

Ily szép hivatás terhes kötelmeinek 
teljesítésére erőt és megnyugvást merí
tettem Ú méltósága érdemes főispánunk 
működésünk iránt fogékony jószívűségé
nek és az együtt fáradozásban munkabíró

Bruxella kiürítő a kisebb serleget, mi
vel a szokásnak elég tétetett.

Ekkor előlépett borzasztó léptekkel a 
n"izsn, s kimondhatlanul ügyetlen meghaj
tás után érdes basszus hangon mondó: 

„Fönség ! Én vagyok a múzsa.“
Így jöttek rendre az ünnepi játék sze

replői a fejedelmi pár elé, s a régibb ko- 
médiá-ok stylusáhan jelenték be szerepüket.

Most kezdetéit vette az előadás, vagy 
in nt akkor nevezték m a s k a r a j á t é kj; 
egyúttal a bankét is. Az utóbbiban résztvevők 
azonb ii csaknem kizárólag a brlisseli tanács 
été mie fordítók figyelmüket, mely kétségkí
vül jobban a szakatsinüvészet, mint a mi 
mika követelményeire ügyelt. így azután 
ning a fejedelmi pár által is alig vétetett 
észt- hogy a múzsa, mely különben erős 
kiiyrtmagpiuinka-s/.aggul bírt, szerepét el
vesztette , s erőteljes szónoklata közepén 
megakadt, miért is eltelve boszankodással 
hűtlen emlékező tehetsége iránt, egy alföldi 
velős káromkodást sokkal hangosabban mor
mogott, mintsem az egy olympi istenségtől 
illő lett volna.

Szerencsére épen a vadászkürtök csen
gő hangjai között négy vadászöltönyhe öl
tözött ember hatalmas ezüst tálezán egy sült 
egész vaddisznót hozott he, mely körül nyolez 
malac/, feküdt. Ez állat malacznival több
féle salátából készült kertben feküdi. Hóna
pos retek és spárga — télen mcstermü 
az alföldi kertészeiben — képezték a kert- 
keritést. A mint a vadászok terhüket az 
asztalra tették, egyikük ragyogó vadászkés
sel hatalmas metszéssel felszelte a vad hasát

jóakaratának számos lekötelező nyilatko
zatából ; erőt és megnyugvást mentettem 
h város tisztviselői karának olyatéu oda
adó munkásságából, mely a számok meg- 
czáfolhatlon logicájá'al kétségen felül 
azt bizonyítják, miként hivatalnoki köte
lesség és ön becsérzet iD erősítésére, be
töltésére bennük akarat és képesség egye
sülnek ; számítottam a tek. törvény ha
tósági bizottság és az igen tisztelt köz
gyűlés minden egyes tagjának a közügyek 
iránt örömmel tapasztalt önzetlen törek
vésére, kipróbált bölcsességére; — és 
igy erősítve, támogatva iparkodtam azon 
befolyásommal, melyet a törvény állá
somnak a közügyek menetére, közérdekű 
iii-titutiok kezdeményezésére és létesítő 
sete biztosit, csekély képességeimhez és 
még inkább szűkre szabott anyagi erőnk
höz képest - kötelességemnek megfelelni.

És bü^z' éu merem bevallani, hogy 
megtettünk mindent , mit tennünk az 
adott viszonyon közt lehetett.

A  főispán nem mint rideg képvise
lője a végrehajtó hatalomnak, nemcsak 
mint a törvényhatósági önkormányzatot 
és a törvényhatóság által közvetített ál
lami igazgatást ellenőrző méltóság jelent 
inog a mi községi életünkben, a mi ön- 
kormányzati működésünkben: ő polgára 
volt e váiosnak, ki közigazgatási gazdag 
tapasztalatait örömmel közié és a tőle 
tanácsot kérőknek szives tanácscsal szol
gált ; ő első volt ott áldozni, a hol cul- 
tura vagy szükség nemos lelkű emberek 
jótékony adományait vették igénybe; ő 
elöharczos volt ott, hol nemes és nagy 
eszmékért lelkesülnek, küzdenek.

Neki köszönheti első sorban a vá
ros közönsége közigazgatásunk javulását, 
neki az árvatár liquidatióját és ez által 
az árvatári kezelésnek megingathatlau 
alapra való helyezését. 0  kezdeményezte 
a tisztviselők n y u g d i j s z a b á l y 
z a t á i g  k megalkotását, ő kívánta 
tehát első sóiban biztosítani a közigaz
gatási tisztviselők jövőjét és fiiggetlen- 
sé ét.

Tisztviselő társaim sorában sok jó  
indulattal, nemes ambitióval, kitűnő ké
pességgel, rendithetlen becsületességgel 
és szorgalmas munkássággal találkoztam. 
Ezekkel való érintkezésemben és ta lál
kozásomban a szeretet, a nagyrabecsü
lés és azou reménység voltak utitársaim. 
hogy pályafutásuk és jövőjükuek biztosí
tása a tek. törvényhatósági bizottság 
belátásos igazságszeretetébeu bírja ga- 
rantiáját.

Igaz, hogy gyengébb képesség, ke 
vésbbé erős akarat, hanyatlott munkabí
rás és megfogyatkozott erkölcs sem hiá
nyoztak azon munkás műhely ben, — a 
melyben százra rúg a munkás nép szá-

úgy, hogy annak belei omlottak elő - kü
lönféle kolbászok alakjában. Maga Apollo, 
a múzsa, s a többi szerep öi olympusnak 
e pillanatba ' sóvárogva szagláltak halhatat
lan orraikkal.

A vadnak s liozzátartózóinak nemsokára 
már csak szomorú maradványai voltak meg. 
Két matróz ekkor egy roppant nagyságú 
ezüst tálat hozott be. Felséges borlében 
háromárboczos navy ka'márhnjó úszott, süte
ményből készítve. Rövid idő múlva a hajó 
repedezett. A lé meggyöngité falait. A hátsó 
párkány ágyúi vészlövéseket tettek, hajótö
rés, és — száz és száz árúgöngyöleget és 
hordót, mindmegannyi inyenczfalat, hajtott 
a legkülönbözőbb módon az ár*.

Pohárral kezében emelkedett most fel 
n polgármester. Néhányszor köhécselt — 
jeléül, hogy szólni akar - és mondott 
lényegében ép oly hosszú mint bő pohár- 
köszöntőt Spanyolország jövendőbeli trón
örökösének boldogságára, a wittelsbachi ház
nak feljövetkor felkapott napjára stb. stb. 
Miután beszédében csak kétszer akadt meg, 
a többi tanácsuraknak mint irigylésre mél
tó szónok jelent meg.

• A középkoibun az. Ily látványosságok a
végtelenségig űzettek, liarnabó Yisconti*, hologuiai 
he rezeg.'/" ) vadász kutyát tartott, melyek a polgárok
nak és parasztoknak tartásra kiadattak. Havonként 
kétszer kellett a kutyafelügyelőnek — kik különben 
nagyobbra tekintettek egy nllami hivatalnoknál — 
megvizsgálni, lm vaijon azok nem nagyon soványak 
avagy kövérek-e. Mimikét esetben keményen meg
büntettek az emberek. De azért pompás volt c 
berczcg ! Többször nagy vendégségeknél aranyozott 
vagy ezüstözött egész bárányokat, borjukat, szarva
sokat állíttatott az asztalra ily látványosságul, s azu
tán a köznépnek adá azt kát jutalmul.

mn; ámde hiá»yzik-o ez n kereskedőnél 
és iparosnál, ki négy-öt munkás mellett 
is egyiknek gyorsabb kezéről, a másik
nak jobb munkájáról és mindegyiknek 
más tulajdonságáról szerez magának ta
pasztalást? hiányzik-c ez a család t űz 
helyénél, a szülőházban, hol egyformán 
lesz szeretve, egyformán nevelve minden 
gyermek és mégis a hány, annyiféle jobb, 
gyengébb akaratot, vagy képességet, ön
állóságot, szeretet, ragaszkodást, modort, 
nyíltságot visz az élet vásárjára sorsáért 
becserélendő.

Ha e munkás műhelyben, ritkán 
ugyan, de elég tisztviselőkkel találkoz
tam, az észli z és szívhez szólva és a 
kézhez regit,ve előbb jóakaratu biztatás 
és figyelmeztetéssel kísérlem meg lelké
nek elcsukódott kincstárát megnyitni, ki-
használni; és; csak midőn már a jó sző
és becsületes biztatás sem 1ogott lelke
rósz ■ ulajdonsiígai megkéi-goivédett réte-
géu, csak midőn ártalm ára éí; szégyenére
vált közigazg;atásunknak, veti cm és vc-
szem elő a főnöki szigort , lettem és
leszek a bűnnek üldözőjévé, ostorává.

ü t un \ inyolc még mindig a jó  és
rósz tulajéul isegul , a bajok és hiányok,
a szükségh ■k és azok feltételeinek fel-
ismerése, az átalakulás és reformálás
utján.

(Vége köv.)

F e l h í v á s
a  gazdaság ; i e g y e s ü le t h íg ja ih o z

s a  (. K ti/.dnkiizim sé,n liez .
A  bács-bodroghmegyei gazd. egye

sület tagjainak kívánságára életbe lép 
tette a magfigyelő állomást, melynek' 
technikai vezetését Radics Gy örgy ur, a 
zonibori m. kir. főgymnasium igazgatója 
volt szives elvállalni. Ezen állomásnak 
kettős feladata van:

1. megvizsgálni a gazd. magvak 
jóságát; és

2. előjegyzésben tartani azon gaz
dák neveit, kik jó minőségű vetömag- 
vakat árulnak.

A magvizsgálat a csirképesség meg
állapítását a szorítkozik. Gazdáink közül 
számosán és nem egyszer panaszt emel
tek, hogy az általuk beszerzett takar
mány mag nem csirképes vagy nem 
tiszta ; az egyesület tehát alkalmat nyújt 
a vetésre szánt magvak jóságának rneg- 
megvizsgálására, s óhajtja, hogy ezen 
intézményünket a gazdák minél tömegesb- 
beu igénybe vegyék.

Előfordultak továbbá olyan esetek, 
hogy valaki pl. repce vagy különös faj 
tengeri magot kívánt beszerezni, s e 
végett — a lapok hirdetései nyomán

Nyájasan fogott Miksa Ernáiméi most 
egy minden tekintetben művésziesen metszett, 
s legnemesebb burgundival megtöltött krys- 
tal poharat, s koczinta ahoz., melyet szép 
neje neki nyújtott. Csörömpölt az üveg . . . 
a fejedelemné sikolt hallatt . . .  a vörös bor 
lekér ruháján folyt végig — mint vér fol
tozva azt be. A pohár, melyet a fejed ylcm 
elsőszülött fiáért üríteni akart, a koccintásnál 
cserepekre tört. Zavarodás fogta el az egész 
társaságot. Gyorsan ragadott azonban Miksa- 
Ernáiméi egy arany serleget, mely ép az 
asztalon állt. A serleg azonnal nagyobb lett 
kezében és nótt, mint varázs által pompás 
billikomíná*.

„Annál is inkább!** kűíltá a fejedelem 
erőszakolt derültséggel s nyújtó a billikn- 
mot, hogy töltsenek bele, azután kiitla az 
utolsó cseppig, mialatt a trombiták és do
bok harsogtak.

l>c az ilnnepics hangulatot általános 
kedvetlenség váltotta fel. „Rósz előjelek 1“ 
mondák némelyek a másiknak jelentőségtel
jes tekintet kíséretében. A fejedelmi pár is 
észrevehetőkig lehangolt lett. Miután még 
Briissel város tanács-urainak Miksa-Emanud 
köszönetét nyilvánító, nejével az udvar kísé
retében e Hí agyta- a termet.

1 (Folyj.(köv)

* A7 ily serlegek kicsinyek szoktak lenni, de 
rögtön nagyok lennek, amint uz. ember egy rejlőit 
rugót érint.



— más megyebeli gazdái;hoz fordult, 
holott a kérdéses mag ugyanazon kör
nyékben kapható volt. E végből az egye
sület szükségesnek látja, azon gazdái 
forrásokat megismerni, előjegyzésben tar
tani és a közönség tudomására hozni, u 
hol gazdasági magvak eladásra készlet
ben tartatnak. Edi t á l  a gazdák egy 
fontos érdekét megkönnyíteni s előmoz
dítani véljük.

Hazafias tisztelettel felhívjuk tehát 
a gazd. egyesület tagjait s a gazdakö
zönséget, miszerint -- tekintő tel a kö
zeledő vetés-időszakra — szíveskedjenek

a) a vetésre szánt különféle mag
vakból nekünk mintákat beküldeni; és

b) jó előre közölni velünk, hogy 
vetőmagvak kinél, mily árou és mily 
mennyiségben kaphatók ? Ezen közben
járásért az egyesület nem számit fel 
semmi d ijat; a csirképesség megállapítá
sáért elleuben a szabályok 5. p. értel
mében egyféle mag után csak 25 kit.

Az állomás szabályait kívánatra bár
kinek készséggel megküldjük. Azokból 
tájékozás végett itt is közöljük a követ
kezőket :

„3. A  mag vizsgálathoz egyféle mag
ból csekély mennyiség elegendő ugyan, 
mivel azonban a kitűnőnek bizonyult 
magvakból az egyesület némi mennyisé
get készletben megtart, kívánatos, hogy 
a gazdaközönség s a kereskedők legalább 
következő mennyiséget küldjenek be : gabo- 
nanemüekből 1 kilogramot, takarmány- 
magvakból '/4 kilogramot.

4. Az állomás küldeményeket min
den időszakban elfogad, melyek a „gaz
dasági egyesület titkári h ivataláénak 
czimzendök Zomborba.

5. A  vizsgálat eredményéről kívá
natra külön okmány is állítható ki az 
igazgató választmány ellenjegyzésével. Egy 
ily okmán) ért az egyesület pénztárába 
1 frt dij fizetendő.

6. A  vizsgálatra beküldött mag az 
egyesület tulajdona marad.

7. A  magvak beküldése, valamint 
a levelezés az illető felek költségére 
történik.

8. Az állomás közvetlenül az igaz
gató-választmány felügyelete alatt All.“

Zombor, 1883. január 5-én
A gazd.-egyesület, nevében: 

Szemző G yula , 
egyesületi alelnök.

Színészet.
Mint kialváshoz közel álló lámpa csak 

néha-néha villan fel, úgy vagyunk a színház
zal is. Itl-ott tűnik fel egy szinlup a látha
táron fennen hirdetve, hogy ma lesz előadás. 
De hát nem is lehet ez másként! Terpsychorc 
elfoglalta Thalia helyét és most ö dominál, 
csak néha-néha juttat egy kis helyet verseny
társának. Ezen körülménynek tulajdonítható, 
hogy a hét folyamán csak három előadást 
tarthatott az igazgató; szombaton jun. 0-án 
Völgyi Györgyné jutalmául egy történelmi 
színmű „Indiaim11 telt ház elölt meglehetősen 
összevágó előadásban ; vasárnap, január 7 én 
Bokodynuk „Zsidó Sári “-ja közép szám kö
zönség előtt s végül csütörtökön, jatt. 11-én 
a „Corneville-i harangok11 ismételteitek cse
kély számú közönség előtt.

Különfélék.
kis K itüntetés, ő  Felsége a király, 

Dr. I v á n o v i c s P á l  orvos urnák a 
közügyek terén szerzett érden : .él fogva a 
saját és törvényes utódai szá aára a magyar 
nemességet, szentiványi elönév használatával 
adományozta. Első eset, hogy városunk pol
gárai közül valaki a közügyek körül szerzett 
érdemeinél fogva királyi kitüntetésben része
sül, azért igen helyesen, na^y jelentőségű 
eseménynek fogták fel úgy a hatóság, mint 
testületek, egyesek, s a kitüntetés alkalmá
ból szerenesokivánata kát fejezték ki Dr. 
Ivánovits Pál úrnak. A közUgyekkcl foglal
kozni, különösen nálunk, nem kedves dolog, 
mert eltekintve attól, hogy sokoldalú, elfog- 
laltsággul, munkával jár, s gyakran saját 
magánügyeinek elhanyagolását idézi elő, — 
még leggyakrabban alaptalan gyanúsítások
nak forrásává is válik, mely legtöbbször a 
magánéletre tereli át az egyéneket. A közélet 
nyújtotta tövisek között nagy ritkán tűzhet 
keblére a munkás férfiú egy-egy rózsát, s 
midón erre a jelen alkalommal még is pél
dát látunk, őszinte örömmel üdvözöljük, s 
kívánjuk, hogy közügyeink javára a gond
viselés sokáig éltesse.

— Jutaloinjáték. Kedden f. hó Di án 
Rózsáné Barna Katalin javára adatik : „Pro
letárok" színmű 4 felvonásban Csiky Gergely
től; Ajánljuk a nagyérdemű közönség becses 
figyelmébe.

rh A búd apóst zíinonyl vasul Sza
badka újvidéki vonalrésze, mint értesü
lünk - jövő hóval megnyílik.

A bajai nö-egylei l.al f bő Mén 
rendezeti „táiic/.l.os/.oi u“ anyag.lag nem si
került. n miben nagy része van azon körül
ménynek, hogy a társadalmi életben az 
azelőtt s ni igen magas fokban álló harmónia, 
újabban számos tényező befolyása folytán, 
megzavartatott. — IYdi" „az első bajai 
nŐ-egylet“ — mely áldozatkézsége és humá
nus ténykedése által varosunk szegény osz
tályára nézve, részint közvetlen segélyezés, 
részint közvetett működése által, valóban 
áldásihozó intézetté vált, megérdemelte volna 
azt, hogy anyagilag a legfényesebben sike
rüljön. — Ebben is, mint számos egyébb 
téren, nem haladás, hanem visszamenés jelzi 
városunkat.

na l)í szál bum. S e b  e i b n e r Gyula 
úrnak, városunk buzgó rendőrfőkapitányának 
a „Bajai Ifjúsági Egylet" tagjai, mint elnö
küknek, az egylet fenállásának első évfor
dulója alkalmából az egylet vezetése körül 
szerzett érdemei elismeréséül igen díszes, 
aláírásokat magában foglaló albumot nyúj
tottak át vizkereszt napján. — Az album 
Posncr Károly-Lajos budapesti hírneves ezég 
műhelyében készült és a rendkívüli Ízléses 
kivitel által hazai iparunknak méltó díszét 
képezi.

ZZ E lm aradt évi közgyűlés. A „Bajai 
Ipartársulat" limit vasárnapra hirdetett köz
gyűlése a tagok részvétlensége folytán az 
napról elmaradt s az alapszabályok intézke
dése szerint — tekintet nélkül a megjelentek 
számára — ma, délután két órakor, tartatik 
meg a társulat helyiségében.

* A „Bajai Ifjúsági-Egy let" választ
mánya az évi r e n d c s k ö z g y ű l é s t !  883 
évi januárhó l'.)-6u esti '/,8 órára tűzvén ki, 
van szerencsém erre az egylet tagjait tiszte
lettel meghívni. Buján, 1883 jau.4-én tartott 
választ in. ülésből — K r 11 in e r Rezső, jegyző. 
Tárgyak : 1) Az elnökség jelentése az egylet 
múlt évi működéséről. 2) Különféle indítvá
nyok. 3) A tisztikar és választmány leköszö
nése, és ezek újra választása.

— Hangverseny és tánczmulatság. 
Folyó hó 31-én egy nagyon érdekes estének 
nézünk eléje, a mennyiben ekkor tartja a 
helybeli fögymnasium „ Segélyzö Egylet “-e 
javára évi hangversenyét, mely ezúttal tánc
vigalommal és sorsjátékkal lesz. egybekötve. 
— A kibocsájtott „Meghivó" igy hangzik: 
„Meghívó. A bajai főgimnázium segélyzö 
egyletének javára 1883, január hó 31 én a 
„Bárány" nagytermében tartandó h a n g 
v e r s e n y r e .  Sorrend: 1) Qiti vive! Con 
cert Galop Ganztól. Zongorán négy kézre 
előadják: Odobasics Karolin k. a. és Gschöser 
Ede VI o. t. 2) Honvágy. Vegyeskar, Zsass- 
kovszky Endrétől. Előadja a főgimnáziumi 
énekkar. 3) Népdalok. Czimbahuon előadja: 
Paukovics Georgine k. a. 4) Rondo walzer 
Gumbcrttöl. Énekli kiséret mellett: Zirnor 
Adél k. a. 5) Magyar népdalok. Előadja a 
főgimnasiumi énnekkar. 6) Andante de Sálon 
Kleiutól, Zongorán, harmonium és hegedűn 
előadják : Fejes Ilka k. a. Pilinszky Ferenc/, 
és Xellner Antal VI o. t. 7) Egyveleg a 
„Korneville-i Harangokéból. Előadja a fö- 
gimnasiumi énekkar. A hangverseny után 
félórái szünettel tánczvigalom következik. 
Szünóra alatt sorsjáték leszen. Belépti jegy 
személyenkint 1 frt. Egy sorsjegy ára 10 
kr. A helyek azámozottak. Kezdete este 7 
órakor. A n ndezöség. Belépti és sorsjegyek 
január 15-től Geiger Károly, Kollár Ágoston 
és Sárkány Lázár urak üzletében kaphatók." 
Az érdeklődés, melylyol lépteu-nyomon ta
lálkozunk, arra enged következtem, hogy ez 
lesz a farsangi idény egyik legsikerültebb 
estélye. — Tekintve a nemes és magasztos 
czélt, mely az egyesületet működésében ve
zérli, meg is érdemli, hogy a közönség is 
tömeges pártfogasa által segítse azt az óhaj
tott sikerhez jutni.

- A m élykúti olvasó-egylet 1883. 
évi január hó 20-án, saját helyiségében tancz- 
vigalmat rendez,. Belépti dij személyen
kint 50 kr.

3  A törvény ható ágnak e hó 12 én 
folytatott közgyűlése az. e.özö napinál kisebb 
érdeklődéssel folyt le. T rgyai közi) kiemel
jük a következőket : A polgármes ci nek fel
hatalmazás adatott, hogy az. árvízkárosultak 
részére gyűjtött összeggel a segélyre szorul
takat gyáinolithassa. Sclileichi r Antal városi 
mérnök fizetése 500 írtról 750 írtra emel
tetett. A Budapesten telállitandó szabadság- 
szoborra 100 frt szavaztatott meg. Az ideigl. 
közvágóhíd felállítására vonatkozó tanácsi ja
vaslat a hely kijelölése végett a közegész
ségügyi bizottsághoz utasittatott.

b  Felh ív juk  közönségünk figyelmét a 
lapunkban hirdetett vörös-kereszt egyleti sors
jegyekre.

— Felüliizetések a folyó évi január 
hó 10-én rendezett nöegylcti táuczkoszoru 
alkalmával: özv. borsodi Latinovics Istvánná 
10 frt. Dr. Vojnics Pista 5 frt. Állaga Ottó 
I frt. Jankovicb Aurél főispán 2 írt GO kr. 
Dr. Ivánovics Pál 2 111 GO kr. Horváth fő
hadnagy 1 frt 80 kr. SculuAy Zsiginond 1 
frt. Radánv Péter 1 Irt. Berényi Dániel 80 
kr. Her geld Samu 80 kr.

• OyAszhlr. Szakáll szül. Kuluncsics 
Ucrminc folyó hó délután 2 órakor élte 28-ik 
évében rövid szenvedés után elhunyt. Ilült 
tetemei folyó IbtfJ. é\: január hó ÍJ-éu dél
előtt 10órakor lógnak lakásán beszenteltetni, 
onnét u róni. kalh. egyházba álsz.állittatui, 
és innét a lelke üdvéért, megtartandó engesz
telő szent mise áldozat után, n Rokushoz 
c/.iinzett sirkeribcn örök nyugalomra letetni. 
Zoinborbau, 1883. évi január hó 7-én. Az 
iidvözültet elkeseredett szívvel gyászolják: 
Férje: Szakáll Adorján. Leánya: Margit. 
Atyja: Kuluucsics Ágost. Anyja: Kuluncsics 
Ágoston né. Testvérjei: Teréz, Szemző Ist
vánná, Ella, ltudics Miliályné és számos ro
konai. Béke hamvaira!

— T ú iic z vigalom. A bajai izr. nő-
egylet f. é. januárhó 17-éii, szeri:Ián este
8 órakor a „Neinzeti Szálloda“ nagyi-.■miében
Tá nc / ,  kos z. o r u t  rendez. Belépt. dij sze-
mélyenkint 1 forint. Jegyek előre v;ílthatók
Bracbfeld Niiu:i úrhölgy és 11i-ich Fu rkiis fiai
urak keresk.Hlősében.

- -  A baj 0  kath. hitközség f. hó 6-án 
mcjejtett választása alkalmával megválasztat* 
tak : A belvárosban Bene Gyula, Dr. Bernhard 
János, Bocskay Kristóf, Csorba Ferencz, Csá
szár Ferenc/,, Devicli László, Drcscher Rudolf, 
Horváth József, Leopold János, Meskó László, 
Meyer Alberik. Moravcsik György, Michits 
István, Milassín Zsigmond, Milasevics Márton, 
Dr, l’latz Bonifác- Pintér Ferenc/., Pochner 
Ferenc, Nagcl Sándor, Paukovicb Ernő, Pila- 
szánovics Antal, K*pís József, Schleickor Fe
renc/., Vanicsek Mátyás. — A felső részben: 
Árpás András, Borkovits József, Ettl Ferenc, 
Kreicsiner József, Borkovits Péter, Bukanek 
János, Kigerl János, Lajdi József, Csatlós Gy., 
Száuiuhel János, Juhász István, Újhelyi Géza, 
Dr. Sztruliák István, Sípos István, Id. Miiller 
János, Lissák János, Neidenbach Péter, Sze
mes András. — Az alsó részben: Leutschuk 
Jakab, Frankenberger Ferenc, Idösbb Petro 
vác István, Benedek Mihály, Pastrovits Mátyás 
Petresevits András, Bertits Antal, Gyulánszky 
Mihály, ifj. Gugán József, Vida Dániel, Janák 
And., Király Béla, Horváth József, Glück Már
ton, Piukovics Ant., Ilunyady Antal, Schmidt 
Fulgens Vicarius, Diczendy János. Novak 
Antal, Horváth Mihály póttagok.

— Tiszt újítás. A polg. olvasó egylet 
tisztújító közgyűlését folyó hó 7-én tartá. A 
választás a következőkép történt: Elnök : 
Id. Petrovácz István; alelnök: id. Miiller 
János; pénztárnok: Koller István; jegyző: 
NVeiss Nándor ; fő-könyvtárnok : Kazal Ján.; 
könyvtárnok: Vida Dániel ; ügyész: Drescher 
Rezső; választmányi tagokul: Frankenberger 
Ferencz, Vagner Antal, Nyirati János, Ki
rály Sándor, Freidich József, Hull András, 
Csukás Ferencz, Zsivánovics Ferencz, Dre
scher Lajos, Fábry Lajos, Kobelrausch T., 
Bajai Péter, Császár Ferencz, Dr. Sztruliák 
István, Horváth József tanár, Dr. Saly lm., 
Radicsevits Mátyás, Halász Imre, ifj. Mttllcr 
János. Leutschuk Jakab, Horváth Lajos, 
Drescher Ede, Munhold Pál és Nánay Lajos 
urak.

^  Folyó hó 14-éii délután 3 órakor 
a polgári olvasó-egylet helyiségében a múlt 
évi újságpapírok, ócska köuyvek és képek 
el fognak árvereztetni.

t  A folyó évi január 1-től 11-ig helyben 
e lh a l la k  j c gy z é ke, név, családi-állapot, állás, 
foglalkozás, kor, vallás, halálok, (kórnem) szerint, 
városrész- és utczánként f e ltü n te tv e :  Bukovits 
Jakab uaiisz neje sz. Máudity Katalin 60 é. r. k. 
mh. tüiiőfobban, szállásv. pásztor-u.; Hauzler Antal 
bádogosnak és sz. Einpichler Katalinak János n. gy. 
4'/, é. r. k. mh. Uldőlobban kanyaró után, liomokv. 
szcreinlei-u ; Méreg Erancziska hajadon szolgáló 56 
é. r. k. mh. tüilövószben, szállásv. kalvária-u.; Musza 
István fazekasnak és sz. Szabó Máriának Ferencz
и. gy. 11 li. r. k. mh. ránggörcsökben, szállásv. :i 
koroua-u.; Németh József napsz. neje sz. Zsubori 
Maria 48 é. r. k. mh. cskórban (epilepszia) szállásv. 
zölil-u ; Szabó András özvegyének, sz l ’olacsck 
Katalinnak Józsefit, gy. 41/, é. r. k. mh. kanyaróban, 
Kiscsávoly, malom-u ; llabinetz János napsz özvegye, 
sz. Horváth Anna 49 é. r. k. mh. gyomorrákban, 
homokv. vánt-u.; Virág Károly téglásnak és sz. Varjú 
Mariának l ’ál n. gy. 5 u. r k. mh. vcleszül. gyönge- 
ségben Ltvnum. lchérló-u ; S odlacsek János téglás
unk és sz. Horváth Emmának József n. gy. lí1/, é. 
r. k. mh. torokgyíkban, Istv .nm, (kis-Buda) téglás-u.; 
CSrim Mátyás ko’sárkötőnek és sz. Gyurákovits Ma- 
tildanak Anna n. gy. 8 1/, é. r. k. mh. vörhenyben, 
belv. Kéménysepro-u.; Gug&novits Félix hajósnak 
és sz. Fábián Máriának Julianna n. gy. 4]/, é. r.
к. mii. agyhártyalobban, homokv. pacsirta-u ; ltácz 
András napsz. és sz. Bóna Apolóniának András n. 
gy ‘2 é. r. k. mh. torokgyíkban, ltókusv. llókus-u.; 
Budinatz Mihály molnárnak és sz Kovány Máriának 
Mihály n. gy. (’/, é. r. k. mh. tüdőlobban kanyaró 
után, Istváum. pesti utón ; Zimmerman János czipész- 
nek és sz. IIuszti Erzsébetnek Istváu u. gy. '2 é. r. 
k mii. vörhenyben, Rokusv. fecskt-u.; Babinctz Pál 
téglásnak és sz. Máglity Annának Gyula n. gy. 1V4 
é. r. k. mh. ráuggörcsökbeu, Istvánul, (kis Buda) 
téglás-u ; Stnitlay Ferencz özvegy, csizmadia 76 é. 
r. k. mh. aggkórbau a városi kórházban; Uadány 
János fazekasnak özvegye: sz. Eyubláuovits Katalin 
56 é. r. k. mh. agyvérómlenyben, s/.állúsv. darúzs-u.; 
Zimmerman János czipésznek és sz. Huszti Erzsé
betnek Gizella n. gy. 9 é. r. k. mh, vörhenyben. 
ltókusv. fccske-u.; Odry András napsz. és sz. Giuáí 
Annának János n. gy. 5 b. r. k. mh. ránggörcsökben, 
szállásv. :» koroua-u , Szalay József tarisznyásnak 
és sz. Lázár Máriának Lajos n. gy. 47, ó. r. k. mh. 
vöi kényben, belv. kéményseprfl-u. Jerkovits Pál nap
számosnak és sz. Bzalay Juliannának Mátyás n. gy. 
4*/. é. r. k. mit. torokgyíkban, szállásv. zöld-u.; 
Bálinti Ferencz napszámosnak Özvegye; sz. Jaaze-

novity Julianna 65 é. r. k. mii. aggkórban, szállásv. 
zold-u.; <*dr\ Audrásné ( sernns Terézia, pécsi 
illetőségű magánzóm! 51 0 r. |<. mh. vizkórlian, 
liomokv. szircunlei-u ; Néhai llinterreiter József ta
kácsnak özvegye: sz. Fugái- Katalin fed é. r. k mh. 
aggkórbau, Józselv. sip-u.; Néhai Sárközy József 
hangásznak özvegye : sz. Molnár Éva 77 é. r. k. 
mh aggkórbau, Istvánul, hangász-u.; Szabó András 
naps/ámós özvegyének, sz. Polacsck Katalinnak Já
nos ii. gy 7 e. r. k. mh. vörhenyben, Kiscsávoly, 
malom-u.

A „ K ú p o s  Családi L a p o k “  14.
sz.áina — Mehner Vilmos kiadásúban -  igen 
változatos tartalommal jelent meg. Ára egy 
füzetnek 15 kr.

•■4C I f‘j. Nagol Ottó kiadásában Buda
pesten megjelent az, „Ö n ü g y v é d“ 16 ik 
füzete. Ára 30 kr.

— (Bek(Ihletett.) Mindazon egyének 
nek, kik székrekedésben és ennek terhes és 
kínos melléklüneteiben szenvednek, s kik ez 
ellen már minden lehető szert és kúrát tartós 
eredmény nélkül használtak, ajánltatnak a 
hatásukat még soha el nem tévesztett Brandt 
Richard féle sclnveiczi labdacsok. Ezek hasz
nálata oly kevésbe kerül, (naponta 2 kr,) 
hogy még a kevésbé vagyonosak sem nél
külözhetik. A Brandt Richard-féle sclnveiczi 
labdacsok B a j á n  G e i g e r K á r o 1 y ur
nái dobozonkiut 7<) krért kaphatók.

Felelős s z e r k e s z t ő F ő m u n k a t á r s :

Cserlm Ferenc. Dériek László.

Aláírási felhívás
a m ngynr vöröskereszt-egylet 4 0 0  4100 

daruit 5 frt oh névértékű

nyerem óny sor* jegyeire
Kibocsájtási ár 6 I tS O k r .  

Első húzás 1883. márc. 1-én. 
Főnyeremény

1 3 0 0 0 0  fr t .
Legkisebb nyeremények 6 írttó l ÍO írtig  

emelkednek.
Minden sorsjegy kihúz útik.

A folyó évi januárhó 22-én esz- 
közlendő aláitásokra bejelentéseket elfo
gad naponta a rendes hivatalos órák ta r
tama alatt az aláírási napig

a bajai takarékpénztár, 
a bajai kereskedelmi- és iparbank éa 

a bajai kölcsönös segélyzö egylet.
Az aláírásnál 2 frt előre 

fizetendő, a hátralévő 4 frt 50 kr pedig 
az elosztás (repartitio) közzétételétől szá
mított 3 nap alatt fizetendő le.

A magyar országos bank 
részvény-társulat.

Árlejtési hirdetés.
Az országos tanulmányi alap tulaj

donát képező bajai cist. tárház régibb 
szárnyépületében fölmerült hiányok hely
reállítási munkálatai a limit. vall. ős 
közokt. ui. kir. Miuisteriurauak 1882-ik 
évi augusztus 1-én 23,846 sz. a. kiadott 
rendeletével 2302 frt 50 kr erejéig he- 
lyesbittetvén : ezen helyreállítási munká
latokra a nevezett költség erejéig ezennel 
árlejtés hirdettetik.

A helyreállítási munkálatokat meg
szabó „Előraérték", — „Költségvetés**, 
„Függelék" és „Árlejtési feltételek" a 
cist. rendház portásánál minden nap reg
gel 9 órától délutáu 4 óráig betekinthetők.

A pályázni kívánok ajánlataikat zárt 
levélben az „Előmérték" és „Költségve
tésben * kitett összegnek azaz 240 frt 
50 kr. bánatpénznek csatolásával a ba
jai cist. társház löuőkénél Szcuczy Győző
nél vagy esetleg megnevezendő helyettesé
nél folyó január hó 26-án déli 12 óráig 
beadui szíveskedjenek. A későbben beér
kező pályázat figyelembe uen vétetik. 
Az árlejtés eredményét az érdekeltek 
ugyanacsak a cist. társház főnőkénél ja 
nuár 28-án reggel 11 — 12 óra között 
megtudhatják.

A szerződés nem a föltétlenül leg
olcsóbb, hanem a méltányos árak mellett 
legnagyobb biztosítékot uyujtó ajánlat
tevővel fog megköttetni.

A  szerződés a nmlt. vall. és köz
okt. m. kir. Ministerium jóváhagyásá
val lép hatályba.

K elt Baján, 1883. január hó 8-án
Szenczy Győző s. k. Diózseghy Sam u  8. k.

kir. s. mérnök.



Ö Felsége
ittngns kor-

a svéd király
Hiánya által

szabadalmazott 'mwm" ' dr. Lengiel Fr.-féle
i i i b - B í I L K s a h .

Már magában a nedv, méh a nyírfából -  ha töm éb e furunk -  folyik, emberemlékezet óta 
mint a legkitűnőbb szépitőszer ismeretes de csodálatos hatást nyer azáltal, ha, vegyészeti utón. bal
zsammá készíttetik. , ........ „

Ha e balzsammal este az árczon. vagy más helyen a bőr megkenve lesz, úgy azt m a i n as 
g g e  1 a l i g  é s z r e v e h e t ő  p i k k e l y e k  h a g y j á k  el ,  m i á l t a l  a b o r  v a

K balzsam elsimítja az arczou támadt redőket vagy forradásokat, s if|úi szint ad neki. 
nek fehérséget, gyengédséget és iideséget kölcsönöz, a legrövidebb idő alatt eltávolít szeplöket, mnji 
tokát anyajegyet, orrverességet és más tisztátlauságot a bőrön.

Kgy korsó ára használati utasítással együtt 1 fit ;'() kr. . . .
Raktár: Hilda esten Török József gyóg sz. király uteza. Zágrábban Mittlbseb /signin. gyógysz 

nyban l’isztory Ihtdog gvógysz. Mihály kapu. Temesvárit Tarczay István gyógysz. gyár lo-iiteza, 
FA szetküliléal rak tár IIF.XV VV.-nel H ecslien ________________ _
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Klőlizetlietni:
BUDAPESTEN,

Dorottya-utcza Hisz 
V id ék rő l

postautaiv&nyiiyal.
Héri öntési

házhoz küldve vagy 
posta utján egy 

egéaz. évre k é l l'rl. 
H irdetések

legjtitányosabli áron 
száuiittatnak.

Maii piáuumerirt :
BUDAPEST,

5gtiaMSMaU)3atiac5gubtn cso k o lá d é  je n iü tJ D U m m C U n tlŰ t

M A I1Ö1T  JÁXOS-lcle

(S!
m a l á t a - c s o k o a d

iüi
53t

mm. m  mm mj WJ
H ite les  so rso lás i tudósitó

osztrák-magyar é s  külföldi sorsjegyekről, kisorso
landó állam- és niagáii-kötelezvéuyekről, vasuti-, 
gőzbajózási- és ipai-iészvéuyek és előbbségi köt

vényekről, záloglevelekről, stb. stb.
S z a k ir ó l bank- é« vnMiti ü g y ek rő l.

A uthentischer V erlosu n gs-A n zeiger
von österreichiscli-iingai'ischen und auslaudiscnen 
botterion-Kfl'ekten, vcrloslmren Staats- und Privát- 
Obligalionen, Kisenbnhu-, Dnnipfschill- tiud Iudru- 
strie-Aktien und Priorititts-Ubbgationen, Pland- 

briefen etc. etc.
Z rilm lir llt  l'ilr Iliink- F iiinnz- und F.iaen- 

________________ bnliuwt'Ni-n.
f i  E L Ő F IZ E T É S I F E L H ÍV Á S .
^  | s s . i  január l-e n  uj, egész évi clőtiz.etést nyitunk az 1883. évfolyamra. A „ N c m i r
k v  megjeleli luagyni'-uéinel 'z.öveegel 3 - 4 - s z e r  liavonkint, szükség esétében Kynkrnbbnu is és 
* *  pedig közvetlen minden jelentékeny húzás után ; ugyanez közli könnyen felfogható rövidséggel, 
$5; czélszerii és táblázatos föiirattal a hiteles sorsliuzasi lajstromokul, valamint a lia trn lék o so k n l 
W  azaz a húzott és eddig fel iirm  vé li n y ere iu en y ek e l, a/, értékekkel bíró közönségre nézve 

tehát iiélkU lU zlicllt-ii orgánum
e lő f iz e té s i  dij IihzIioz hordva  

vagy pohtan kü ld ve e g e sz  évre

m
m

JiorotlieagasseNi. 12 
V on a iisse r lia lb
mittelst Pontún- 

vveisung.

Francit ina Haas dér 
mit Postsendiiug 

gnnzjttlirfg II. 2. 
In sera te

werden billigst be- 
reclinet.

•»<*
m

s az idillt gyomor-, illetőleg emésztési 
bántalom és vérszegénység

Valódi hamisítatlan állapotban idegorösitöiil a várbajok ás a lesoványodásnál orvo 
silag rendeltei ik a maláta-csokoládé, kivált képen a sápkór és vei szegénységnél. 
A legfinomabb niiiláhi csokoládé erősítésre előnyös. — 20 év alatt 58 kitüntetésben 
részesítve, készítve H olt János csász. kir. udv. szállító ur, a imiláta-készitniények 

telin!álója és készítője ma'áfakivonal csokoládé gyárában.

köszönőlevél Itudnpeslröl.
Tekintetes ur ! Tény, hogy 5 évvel ezelőtt meghüiöttinu magamat olyany- 

nyira, hogy nemcsak orvosok, hanem mindazok, kik csak egyszer láttak, életemhez 
semmi reményt sem kötött-k. kénytelen voltam a Szepességet, zotd éghajlata miatt, 
azonnal elhagyni, és az enyhébb éghajlattal bíró Budapestre átköltözni. Már akkor 
is, minthogy más szerek nem használlak, menedéket kerestem u nialátnkivonnt 
készítményekben és rövid idő múlva könvebbülést éreztem. Azóta a készítményeket 
rendesen használom ás állapotom annyira javult, hogy reményem van e bajból ki
gyógyulni. — A midőn el nem mulaszthatom ez. alkalommal a malátakészitmc- 
uyeket a közönségnek ajánl ni, köte'ezve érzem magamat uraságodnak köszönetemet 
nyilvánítani és maradok k>váló tisztelettel

Budapest, 1882 márczius 22.
Wozotka Ferón ez.

Főraktár: B a j á n  Michitsch Istvánnál. C s e r  ve n  k á n  Knefelj F. 
S z a b a d k á n  Stojkovits Döme özvegyénél. M o h á c s o n  Schlesinger M. Zöm-  
b o r b a n  Gálié Emil gyógysz K a 1 o c s á n Behr B. Lipótnál. P a k s o n  Flórián 
Jánosnál. S z e g z á r d o ti Ilahu Adolfnál. T o l n á n  Eisenbart Gyulánál, vala
mint az ország legtöbb gyógyszertárában.
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,MERCUB“ kiadóhivatala
Dorottya-utcza 12-ik szánt.

csak. 2 lóriul.
BUDAPESTEN.

íoi
ÍBlÍBM BtlB?f)1gt1gÍlB lÍBt‘rioH' J á n o s  fe le  iim lota k ivonul egcw/.negi sör jq íjD nD t j5j jS tín t

V ilá g p o s ta -s /é tk ü ld ó s .

M i i v é  — I c a
egyenesen Hamburgból, portomentesen, csoma

golásúi, e 1 i s in e r t j e l  e s, ti n ő m  i l l a t  u áruk 
zacskókban 5 k i l ó  utánvéttel o. é_
R io . fitröm, e r ő s ..................................................3.15
S au lon , jól fizető, e r ő s ........................................ S.fiO
('ú tin , II'. zöld, e r ő s ........................................4.10
C ey lo n , kókeszöld, erős. • 5 .—
A rany-jnvn . különös li-.oin, gyengéd . 5 20
P o r to r ico , kellemes, linóm illatú . . . 5.40
4»> ön g y -k ú v é , különös tinóm, zöld 5.95
J a v a . uagyszemü, c ős, kellemes . 5 95
Vl'-nndo. barna, egész finom . . . .  <i.35 
J ava  Isi, nemes, brillians . . . .  7.20 
A ir . tiy fin gy-M ocen . valódi, tüzes 4.45
A rab. ÍIocca, valódi, nemes, tüzes 7.20

Különösen kedvelt, linóm illntu 
Stn n ib iil kávé-keverék  4.70
T ea kilónként C on go  ff. . . .  . 2.30
C n iic lion g  ff. . . 3.50
('a iilü ill tea különös finom, 5 kiló 1.40

Kimerítő árjegyzék gyarmatáruk, szeszek és 
különlegességekről ingyen és héiiiientve.

Ettlinger A. B. Hamburg.

A  L E G J O B B

szivnrkapapir

LE HOUBLON
f r a n c z i a g y u r i m á n y. 

1'tánzottól óvatik a t. közönség!
A Csak úgy valódi c szivnrkapapir A 
U, lm maidén lap LE HOI'BLÖX 
’iw jelet visel s boritéka alábbi véd- oj 

egy s signaturával vau ellátva. f j

C A W L E Y  &  H EN R Y , Jl (isije rabrikanleu, PARIS 
Sauli f.iöricanls !<rair!tS Je. U jn .a .

tN TlER 4 » a ^ s  M T /tfi,
Coulaur Háti j LUui uu M.u

mpérK""’ I W*

NANAY LAJOS
99

B aján , )>Bódog'«-tér, S c h e ib n e r - fé le  ház,
elvállal mindennemű

önálló munkák, röpiratok, táblázatok, körlevelek,
isssüPto-,, és E m m i m 3

v á iíó L , in t^ h a < a lm a /iá io k  és táotH«k% v é n y e k
OTT“ számlák, gyászjelentések,

t U M í A í s w ,  A m s t n r s A a s  K t e s v i H m  lj§
pontos és ízléses elkészítését a legjutányosabb árak mellett.

T o v á b b á

I 1 6 T  l i l f í
községi és ügyvédi nyomtatványoknak.

Nyomatott Lánay Lajos könyvnyomdájában Haján.


