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A  leleplezési ünnepély.
Mentül közelebb élünk a leleplezési 

ünnepély napjához, annál nagyobb az 
éideklődés iránta, annál szélesebb Körben 
foglal Koznak vele.

Hisz Tóth Kálmán nem csupán a 
miénk, hanem az országé is volt ; neve, 
éidemei ismeretesek voltak a Kárpátok
tól az Adnáig.

A  kő.tő dalait, minden vidéken csak
nem minden gyermek ismerte s egyes 
diadalai alkalmával velünk örült az or
szág. Később midón a tehetetlenség éje 
ború t lelkére, i t.t állt beteg ágyánál 
velünk s midőn pedig a halál végkép 
kiragadta közülünk, gyászolt velünk az 
ország.

És alig kezdettek nn g az adakozá
sok emlékének megörökítésére, az ország
nak minden tájáról folytak he a kegye
let adományai. S most, midőn az ige 
részben testté lenni készül, fölébred figyel
me ismét az országnak.

A leleplezési ünnepélynek országos 
jelleggel kell bírnia, ezzel tartozunk mi, 
és tartozik az ország is az elhunyt ko
szorús költő emlékének. — Az ünnepély 
programmjának tehát oly nagy szabású
nak kell lennie, hogy az méltán felkeltse 
az ország kegyeletét, figyelmét, és ér
deklődését.

Az emlékéin k megörökítésére ala
kult. bizottság elkészitette már tervét, a 
helybeli lapok utján ismeri már a kö
zönség is, s be kell vallanunk, hogy a 
bizottság javasla'a magában foglalja mind
azon kellékeket, melyeket az. ily ünne
pélyek nem nélkülözhetnek.

A programul gondoskodik airól, hogy 
a magyar irodalom és művészet kitűnő
ségeinek közreműködésével ecclatans si-

A polgári bál
vagy :

Ciirueval lierc/.egm-ll bevonulása.
— baján, 1884. január 2*1. —

— Tehát megjött. — Iit van. A múlt 
szombaton jött meg; kíséretével együtt a 
„Bániny“-bu szállt. Tele volt már a levegő 
különféle hírekkel, hogy nem jön el, mert 
niues tehetségünk, nincsen közönségünk, a 
inelylyel fogadjuk. -  És imc. — 0 megér
kezett !

— De ugyan ki érkezett inog ? — 
Talán csak nem az első vasúti bakter, hisz, 
még vasutat ok siucs.

— Bizony nem a z ! — llöcker Péter.
— llát talán a leendő törvényszéki 

elnök ?
— llöclier! — törvényszékünk sints

még- , . . .
— Nos ? — ki jöhetne meg Bájára.
— Ki ? — Fejedelmi ág.
— Ugyan?
— Igen Carneval he rezeg ö fensége ér 

kezett meg Bajára.
— Hubába! -  Hát ez. olyan nagy do

log ? — Hisz. ez, minden évben megszokott 
történni.

— Magában véve ugyan nem nagy do
log, az igaz; de ha vesszük, még is nagy do
log. Mert ország-világ elölt azt Inresztellék, 
hogy nem érdemesít látogatására. JHe nem 
úgy van.

— Tehát még is megjött.
— Meg bizony; de ki is tett magáért 

a Város a fogadtatásnál.
— Hogy-hogy?
— Csak úgy, hogy olyan parádét csa

pott tiszteletére, a milyet kevés látott.
— Hát oz’t kik fogadták V Voit-e hiva

talos fogadtatás V
— Hivatalos V hogy érted ezt V -  Külön 

ttu , bői miként értsed, azt telelem, hogy

koré biztosíttassák, s hogy az minden 
izében országos legyen.

Csak egy körülmény van mégis, a 
melyet észrevétlenül nem hagyhatunk, 
mett annak fontosságot tulajdonítunk, fis 
ez magúnak az. emlékkőnek felirata. Mint 
a tervezetjói látjuk, az nem terjed ki 
egyébre, csak a legs/.üuségesehoro, t. i. 
arra, hogy a Költő neve és szülői ősi eve 
azon megörökítve hgyen.

11a el is ismerjÜA, hogy ez elég 
az emlék* zct fen tartására, nem engedjük 
elvitatni, hogy az, élő irodalmi kitűnősé
gek egyikének emlék sorai oly kellékét 
képezik minden emlék táblának, mint a 
kegyelet, a mely annak létrehozására 
szükséges volt.

S'.ívesen vállalná ezt magara bárki 
irodalmunk jelesei közül ; láttuk, hogy 
midőn Guraynak szülőházát Szegzárdou 
emléktáblával látták el, irodalmunk két 
csillaga vetélykedott emléksorok készíté
sében. Örömmel fogadnák tehát a felhí
vást tó ülik is, és igy legalább oly em
léket adhatnánk át a jövőnek, a mely 
kettős becsesei bírna.

A  programul maga különben a bi
zottság körültekintő gondosságáról, ügy
szeretetéről tanúskodik, s jogunk van fel
tenni, hogy feladatát kellő sikerrel fogja 
megoldani. Az. ország részvéte, de — sze
retjük hinni — különösen városunk lelkes, 
Tóth Kálmánért rajongó hazafias közön
sége segíteni fogja fáradozásaiban.

A leleplezési ünnepély városunk te
kintélyét. van hivatva kiköszörülni, mert 
azon még ma is meglátszik a csorba, a 
melyet ép T ó th  Kálmán emlékszobra 
ügyével szenvedett. Annak sikere rehabi
litálni fogja városunk hírnevét, de ha az 
talán bizonyos okok miatt fiaskót szülne, 
úgy teljesen tönkre tettük magunkat.

igen. --- Ha igy érted, akkor Is igen, mert 
ott volt a polgármester, az apát, és az 
értelmiség nagy része, ha úgy érted akkor 
is igen, mert olyan leányok fogadták, kik 
inindi lóké inrgérdemlené az „igent", — te
hát teljesen kompetensek voltak ö fensége 
elfogadására.

— Tehát szép volt a fogadtatás?
— De milyen ?! — Csak láttad volna.
— Ugyan ! — Nem mondanád el ?

Jaj, barátom, az. nem megy olyan
könnyen. ~ Egy egész éj szépségét, kellemeit, 
gyönyöreit, csak úgy egyszerre nem lehet 
kimondani.

— Hanem ?
Jöjj velem egy sétára, és elmondom.

— Hát menjünk! Cyujts egy czi- 
gareltre.

— Nem bánom . . .  Így . . .  ég már
. . . .  Tehát édes barátom képzeld magúd a 
„Bárány dísztermében. Fényes világítás, 
csillogó öltözékek, hajoló arezok, mosolygó 
szemek, csevegő ajkak • . - ezek azok -
a mely ek zavarba hoznak legelőször. — Igen 
zavarba hoznak, mert idegen vagy, s a szi
ves, barátságos tekintetet, melyet egy egy 
tüzes szemű kis leány leled vet — nem tudod 
magúdnak megmagyarázni.

— Úgy hat mutass be nekik.
— Majd később! Előbb a „feketéknek u.
— A táuczosokat érted ?

Igen. — Ne/.z idei I tt van Baja 
iljusága, nem az. egesz, de nagy része. Lát
hatod, sok csinos ember van köztük. Öltö
zékük legnagyobb részt kilogasiatun, meg egy 
lánczol sem lítiumai rajta igazítani valót. 
— Lakk ugyan található, de trükk es klukk 
száműzve vannak. — Es ezt haladásunk kell 
venned. — A vállszalagosak u icndezok.

— Enged meg hogy iéibeszakitulnk. He 
az a nagyon nagy, es ez a nagyon kicsi, nem 
jól ieszik, hogy tgy más melle altnak.

— Az igaz, nagyon elütnek egymástól. 
A nagyobbik Űyula a kisebbik Uyurka. 
Mindkettő igen derék ember.

Hat az., aki azt a szépszemü leányt
kiséi i '<

Hisszük, óhajtjuk, hogy megzavart 
társas életünk addig megjavu jón, hogy 
bátran léphessünk la az ország elé, s 
bizalommal nézhessünk annak Ítélete elé.

Adja Isten, hogy úgy legyen!

A képoiselöhdz közlekedési bizottsága 
mull pénteki ölesén Tisza, Szapáry és Ké
mény miniszterek jelt liléiében egyhangúlag 
elfogadta a baja-szabadkai szárnyvonal kiépí
tésé ól szóló törvényjavaslatot. A javaslat 
már most valószínűleg jövő hóban törvény
erőre emelkedik.

A lakbérleti szabályrendelet e hó 1-én 
életbe lepett. Figyelni’ zietjiik az érdekelte
ket, hogy azt mig készletben van, 10 kron 
a főjegyzői hivatalban megszerezhetik.

A z eskü az életben.
(Folytatás.)

Az. eskü legfnkép és első sorban a 
Köztckiiitélynek, a felelős minisztériumnak 
s az annak rendelkezésére álló köztör
vény hatóságok kezeibe van letéve. A Köz 
tekintélyeket az Isten alapitá, hogy az 
oiszágot igazgassák és czéljához vezérel
jék. Ezek az ország Jóllét ét csak azon 
löltét a latt eszközölhetik, ha egyfelől 
maguk is megtartják a bizalmat és hűsé
get, és ha másfelől az alattvalók is bi
zalmat, és hűséget tanúsítanak ii áritok. 
Ha tehát hatalmuk van a bizalmat és 
hűséget az alattvalók részéről maguknak 
biztosítani, akkor kétségki vili feljogosit- 
vák az eskü igénybevételére is. Azon 
esetben, ha soha senki nem hazudnék, 
nem lenne szükség az esküre. M vei azon
ban e feltétel hiányzik, az eskü, mint 
eszköz a czélra, nem nélkülözhető. Mind 
az egyházi, mind a világi hatóságok arra 
utalvák, hogy az esküt olykor igénybe 
vegyék; mert csak igy oldhatják meg 
teljesen azon föladatot, mely a társada
lom érdekében reájuk várakozik.

Épeu azért, mert az eskü vallási 
tény, szükséges, hogy a közhatóságok is 
ilyennek tartsák, és ilyetéuképen gyako
rolják azt. Tehát maga a dolog termé
szete azt kívánja, hogy az eskü bizonyos 
vallási ünnepiességgel tétessék. Mert ün- 
nepies cselekmény az, mikor az Isten 
tanúnak hivatik állításunk igazságának 
megerősítése végett. Az ily ünnepies cse- 
lekmé’iyt iiiinepieseu kell végezni. Ezzel 
tartozunk az Istennek, kinek nevére hi
vatkozunk. Az eskütételt csak úgy köny- 
nyelmüen gyakorolni, mint valami közön
séges cselekményt, ellenkezik az eskünek, 
mint kitünően vallási cselekménynek mél
tóságával. Pedig köztudomású, hányszor 
megsértik napjainkban ezen elvet az állam 
közegei ! Mily üzletszerűen kezeltetik 
gyakran az irodákban! Nem csoda aztán, 
ha a nép keveset ad már az esküre, ha 
a hamis esküvések folyvást szaporodnak ! 
A hamis eskü vések e szaporodását nap
jainkban egyrészt annak tulajdoníthatjuk, 
hogy az szerfölött lanyhán kezeltetik. 
Amit az állam közege maga sem becsül, 
vagy azt úgy kezeli, mintha nem becsülné, 
az utó végié is jelentéktelen üres semmi
séggé törpül a nép szemében.

Az eskü a társadalomra nézve min
den tekintetben a legnagyobb fontosságú. 
Ilyen foképeu azért, mert nyilvános és 
ünnepies megvallása az Istenben való 
hitnek. Az Istenben hinni életkérdés a 
társadalomra , mert erkölcsi állagának 
fönnmaradása ettől függ. Vallás nélkül, 
Istenben való hit nélkül nincs erkölcs. 
Ahol Istenben nem hisznek, ott az er
kölcs gyökerébeu meg van romolva ; ott 
a társadalom hasonlít a hullához, melyet 
külső tényezők mesterségesen egy ideig 
még összetarthatnak ugyau, de az élet 
az üde fejlődés föltételei hiányzanak be 
lőle. Mig ellenben ott, hol a társadalom

— Oh barátom, nem leány az már, 
bánom menyecske. Kísérője Ferkó.

— Már asszony, beh kár érte !
— Mint screglik össze a sok szépség. 

Egyik üdébb, csókra termettebb a másiknál. 
—- Ha úgy tetszik, hát. tegyünk most egy 
sétát a tánezteremben. Ismerkedj meg a höl
gyekkel is.

— Kérlek.
— Nézd, ezt a pompás fekete leányt.
— Akár csak királynő volna.
— Nem nagyon tévedsz.; király leány.
— Valóban ? — És az a szőke, ki velejár.
— Az is igen csinos, csakhogy nem 

magyar, hanem liorvát — de magyaiérzelmU.
— Elragadó teremtések igazán.
— Ugy-e, méltók a hoiczeg udvarára ?
— Egytöl-egyig. - De nézz oda, hogy 

összeszoruluak ott azok a mamák
— Nem mind mama ; már úgy értem, 

hogy nincs mindcuikuek leánya itt. Ha kí
vánód, bemutatlak nekik. Fontos egyének 
ezek. A bíráló jury ez. Itt lesznek megmos
datva a leányok.

— Hogyan? Azt csak nem teszik!
— Dehogy nem. Hát nem ismered azt 

a közmondást, hogy a „kit Baján meg nem 
szolnak . . .“ stb ?

— Az igaz.. Úgy forduljunk inkább 
másfelé. Ivi az a két rózsaszínű leány ?

Az egyik nagyobb, a másik meg
kisebb.

— Igen.
— Hagyd el, barátom, nem szeretem 

őket dicsérni.
— Ne mond ! talán érdekelnek ?
— Csak az egyik.
— Melyik ?
— A kamenás.
— Irigyellek.

A másik azonban szabiul még.
— Majd Szerencset próbálunk nála.
— Jó lesz.
— Haj l de bizarr ennek az öltözéke.
— Voltak, vannak és lesznek mindig 

rósz izlésück. A többi közt elmegy ez is.
Nekem nem kellető.

— De most hallga’l — Mézz oda fel, 
ezeket még nem is láttad,

— Kik ezek ?
— Dankóék. — Mindjárt meghallhatod 

művészetüket.
— Tehát ók adják a zenét?
— Igen, de figyelj. Elérkezett a bevo

nulás perczc. „Indulóval" fogadják. Ah, de 
jön is már, iu i! — milyen kicsapuiigó, mint 
ugrál, mint csintalankodik. (Megszólalt a 
zene.) Isten hozta herczegségedet! Nehéz 
szívvel és sokan várták érkeztét, csak oz’t 
juttasson mindenkinek táuczost és — ké r ő  t.
— rom pás egv ticzkó ! Hogy öleli sorra a 
sok szép leányt. Hja ! ez az ö privilégiuma.

— Szeretnék helyzetében lenui.
— Magam is . . . Nézd, mily grácziával 

lejt a sok szépség . . .  és mily hévvel fekete 
lovagjai Carneval urának. — Meuuyi férjjelölt 
van itt. — De menjünk kissé félre, mert itt 
ugyancsak összeöklöznek. — Ennyi tánezos !
— Nem áldoznál te is Terpsychore oltárára?

— Nem szoktam. Inkább Bachusuak.
— Hát nem báuom, ha úgy akarod, ül

jünk le egy asztalhoz. — Arról most már 
úgy is meggyőződhettél, hogy a fogadtatás 
nagyszerű.

— Kitünően sikerült. Megvallom.
— Tehát foglalj helyet. Itt is találhatsz 

néhány érdekes arezot. — Látod, mennyi 
nálunk a „bús magyar" ? Ezek csak reggel 
szoktuk tánczolni, ha a terem kiürült már, 
úgy egymással.

- -  Haliaha ! — hát ilyennek is vannak.
— Igen, még pedig sokan.
— Ki az a komoly arczu úriember ?
— Az barátom, politikai lapunk apja.
— Hogyan ? politikai laptok is van ?
— Hát nem tudtad ? Annak csúfolják.
— F.s elterjedt lap az ?

Kétszáz példányban nyomják, és iu- 
gyen küldözgetik szét.

Ez idő alatt a két fiatal ember cziga- 
rt ttje, kik között c párbeszéd folyt — elégett
— s ók kezet szorítva egymással, elbúcsúztak
— máskorra Ígérvén a folytatást.

Adoldr.



még h'sz öz Isimben, hibái' fordulhattuk 
elő \isszás állapotul., d legalább n-/ er
kölcsi állag biztos alapon nyugszik és 
inig ez meg van, addig biztosi a vi li tő, 
liitgy a kóranyiig e táv dillatván, a tár
sadalom organisinu-ába ismét ti ss egész
ség száll. Ezen isteub n való Intet pedig 
ünuepiesen niegvalljuk az eskü án.-l. Kö
vetkezőleg az eskü, ill tóleg annak tisz
teié e és szentültartása biztosan azi jelenti, 
In így a társadalom még j> lábon áll, 
hogy az erkölcsi eió még nem halt ki 
be öle, hogy tehát jövője f- löl nem kell 
kétségbeesni. Elleuben, ha egyszer odáig 
jutottak az emb rek, hogy az esküt többé 
nem becsülik, nem tarjáit tiszteli tr.mióltó 
vallási ténynek s nem ilyeténképi u gya
korolják, e tünemény n gyón szomotu 
fényt vet a társadalomra, és biztos u 
következtetés, hogy az ily tá: üdülöm 
nagyon mélyen alásülyedt és közel van 
az enyészet torkához.

Eofoutosságu az eskü a táisaila omra 
azért is, mert biztosítja a bizalmat és 
Ilii'éget é< ez által eiősiti azon szála
kat, melyek benső eleven izomzatú: ö>sze- 
kö i ;  oly c.élből, hogy közüllib-k éht- 
te'j<8, miiid«ut áiöleiö és biztos i özle- 
kedési viszony fej ödhessék, elkuíi hellénül 
szükségünk vagyon hűség és b /alomra.

(Vége köv.)
Si(m)onj}y Díván.

Különfélék.
— l)r. Iváiiovies Pál ur, kn életünk 

kiváló férfid, néhány nap ó a tüdölobban sú
lyos betegen fekszik. Bar állapota nem kis 
aggodalomra adott okot, óimjijuk, hogy a 
d rak barezos betegségéből mielőbb felépül
jön, s közhasznú munkálkodását ismét foly
tathassa.

— KI nevezés, ő  nagymélt; sága a 
vallás és közoktatásügyi m kir. miniszter 
úr a bajai állami tan. képezde igazgató ta
nács tagjává C s e r b a  F e r e n c  kir. alja- 
rasbiró urat nevezte ki.

— A Tóth Kálmán szobor-bizottság 
in. hó 2<i-nn tárgyalta az emlékkő lehp e ési 
ünnepély programmját. E szeriut a le'eple- 
zési ünnepély f. évi május bő 22-éu lesz. A 
kitűzött napon reggel 9 órakor gyülekeznek 
a meghívott vendégek és a törvényhatósági 
bizottság tagjai a \áios közgyűlési termetien 
és innen testületileg vonulnak u költő s/.ii ö- 
liáza elé, hol s polgármester úgy is nnnt a 
szoborbizottság elnöke nyitja meg az ünne 
pélyt. Az emlékbeszédet egy e ezéira leiké 
i'eiidö iroda mi férfiú tartja, mo.y előtt és mán 
a helybeli főgimnázium és képezdei egyesült 
dalárda énekel hazafias dalokat. Maga az em
léktábla a legfinomabb szürke márványból 
készül következő felírással:

Itt született
T Ó T  II K Á L M A  N

a költő
1831. márcziushó 30-án.

Nem köll a németi
Elbeszélés, irta: BAKÁT JÓZSEF.

Midőn a haragos Jancsi elhagyta a 
szobát Bandi, kinek majd ki fúrta oldalút a 
kiv.- ncsisáií. hogy ugyan mit akar barátja 
szokatlan beszédével, rögtön kérdőre vonta 
Laczit.

— Mi a patvart bolondítottád el úgy 
azt a szegény kocsist ?

--  iiat te u-in fogod fel ? kérdé ha- 
miskás moso'ylyal Laczi V

— Nem én !
— Hát én azt gondolom, hogy kiütjük 

azt a gyámoltalan sógort a nyeregből. Hisz 
tudod hogy mennyire nem szeretik öt barát- 
jaink, a nnért nem szógyeli magát nyilvános 
li lyeken, sőt még a „Kör-1 ben is, német 
eredetével dicsekedni. Vétek volna, ha eltűr 
nők, hogy az üljön bele abba a szép birtok
ba, a melyet neked szánt, Isten, un-g az 
öreg Pölyhös.

— De mit tehetünk, ha egyszer úgy 
akarja az öreg. Meg aztán több jussa is van 
hozzá, mint nekem, mert hisz az öc.-cse az 
atyámnak,

— Már hogy volna több jussa, a ma
gyar birtokhoz. Ha ő megtagadja apja nem 
zetségét, ne is egye a magyar kenyeret.

— Aztán, ha nem is voltunk jóbuiátok, 
de mégis barátságos indulattal voltunk egy
más iránt. Igaz, ugyan hogy sokszor czel- 
>á't tett arra, hogy én fogom megkapni az 
őt illető birtokot, de mégse volna helyes, ha 
oly rútul rászednék.

— Barátom hallgasd az ily n nagylel
kűséggel. Német iránt ne légy nagylelkű, 
mert nincs benne köszönet. Vagy gondo od, 
h(".y ő is oly ostoba volna, mint te akarsz 
lenui, lm ily helyz-tbm lenne. Kü önben nem 
fogjuk ót megcsalni, csak nevelő aj), d sze
meit akarom kinyitni.

— Mi hát a te szándékul tulajdon-
képen.

— Mindjárt elmondom. De arra kérlek, 
Jiogy beszédemet félbe ne szakítsd. Ha vala
mi észrevételed lesz, megmpiidlu'od azután.

Délben diszebéd a lövész- gylet. helyiségében, 
este pedig fővárosi művészek és helybeli mii 
kedvvl- k közreműködésével hangverseny ion- 
dczteiik, melyet tánc/vigalom zár be. — A 
szol-iirnizottság az ünnep.óy rend zésére el
szállásoló-, búiméit , liangveiseny , bá1 és á ta
hi nos rendező bizottságot kiidoit ki. — Az 
elszállásoló bizottság: Szuirely Lij)ót, dr. 
Ladányi Mór, Scheibin-r Gyulu és Sclile cher 
Aula- urak, a bankettbizoi súg: Spitzcr Benő, 
Atmiaczkovics Lázó, Cs. rbu Fermc es Lati- 
i.ovics Jaims urak, a hangverseny-bizo tsag : 
dr. Ivánovics Pál elnöklete mellett: Ivánovrts 
Auna, Paukovits Georgino, Spiizer Anna ur- 
lioigyek. B ne Gyula, Fölkér Ágoston, Maiusek 
Antii, es Szoiidy Mátyás urakból áll. A bál- 
hizott-ág o.uökéve Scunéty Zsigmond ur 
válaszúi o i meg. Az ál<alános rendező-bizott
ság tiu-jai Dívsclu-r Ede polgármester ur 
e nöklete m ilett dr. Baitsli Samu, dr l'á -  
novics l’ái urak és Erdélyi Gyula szobor bi* * 
zoitsági jegyző.

— Áthelyezés. A ni. kir. igazságügy 
miniszter Gseinvus Zsigmond kir. bírósági 
végi óhajtót, hasüiimiuoségbeu Szabadkául he
lyezte át.

— A sorozás Baján márczius 10- l ő  
éu a „B-.niuy- vendéglőben Usz. A bajai 
szolgálni' -i járás hadkötelesei az idén mar 
Bajaii fognak soroztaim.

— Az lz i\ nő-egylet bálja szerdán 
vol t a „N- mzeti Szabóim- tam/.termében. 
a szép >zaii.bali eg.V begy ült vendégeket a 
jókedv és mulatság reggel g egyiitiariotia. 
Az anyagi siker is kedvező.

Pénzintézeteink közgyűlése'. A ta
karékpénztár e hó 17-én délelőtt, a ko csónöt 
segély /.ó-egylet ugyanazon napon délután, a 
kereskedelmi és iparhunk pedig e hó 24 én 
d. e. tartja rendes évi közgyűlését.

* A polg. olvasó egylet által ren
dezett tánczvigalom miudeu izében kitünően 
sikerült. Szép közöm ég jelent meg, mely reg
gelig kedélyesen mulatott. Az anyagi siker 
158 frt 90 kr eredményt tüntetet fel, mely
nek fele a létesítendő árvaházra fordiltatik. 
Felülfizettek a következő urak: Drescher 
Rezső 2 frt 80 kr, id. Petrováez Is ván, 
Drescher Lijos, Állaga Olló, Janák András 
2—2 In, id. Müller János, Kovács Sándor, 
Heller János 1 Irt 40 kr, Beréuyi Danié', 
L-izár N, Geiger Károly, Gatini ing.-r Józs.-f 
1 frt 20 kr, Reich Vilmos, Nánny Lajos. 
Hi denstab, Csukás 1 — 1 frt, B-yvrK.  Dr. 
Berubnrdt 80 80 kr, Újhelyi, Szalay (Jü 00 
kr, Drégely Timpauer, Szviderka, Mildsci.ü z, 
Popovics, Blitz 50—50 kr, Szivánovits, Sza
bó, Schrinner, Fogt, Mamii, Schönberger, 
N’agel, Vörös, Utiy 40—40 kr, II ■imán, 
Lmgeiibncher, N. N. Tiprovácz, Stájer. Fa
zekas, Lenpoid, Piáger. Zsivánovits, Bilisiiz, 
Vilhelm, B ocli,Gurits, Fogl, Horváth, Ziruer, 
Herzfe d. Scherer, Kopper 20—20 krt.

— Öngyilkos leány. Fazekas Rózsa, 
Fazekas Kristóf gabnakereskedő leánya, eddig 
ismeretlen okból kedden este öngyilkosságot 
követett el. Mint hiszik, puskával vetett vé
get. életének, mert a mellette hevert forgó 
pisztolyból hiányzó két golyó a tükörbe fúró
dott és a puska csöve, me-y tői vé volt, kilőve 
találtatott.

— M egyei liirek . Z om  b o r b a n  dr. Marga- 
lits Ede tanár az orsz. kiállítás érdekében össze-

— Jól van jól, csak kezd el már. Csupa 
fül vagyok.

— Azt gondolom, hogy jó lesz megmu
tatni az öreg Pöiyliösnek nogy mily szép 
öcscse van. Vizsgák után levetetem a baju
szomat, és csak a két fülem mellett hagyom 
meg a szőrt, úgy lesz talán oly sváb arcom, 
mint Pölyhös Lajosnak. Öreged úgy se fogja 
megisinerui öcscset, kit 18 ev óta nem lá
tott. 11a tehát imigy elcsúfítva, kopasz száj
jal belépek hozzá, s azt mondom neki hogy ! 
„Küss die Huud, inon cher otícle- itt vagyok 
parancsoltál, hat „hier bin ich" hát bizo
nyosan rá ismer öcscsire, kiről tudja hogy 
nemet érzelmű. No aztán van annyi uémet 
és francziu tudományom, hogy felkeverjem 
az öregben az epét. Meglásd két bárom bélbe 
se fog kei ülni. Te addig, minthogy akkor 
lesznek a restauráliók, iparkodj zöldágra 
jutni, s aztán kész lesz a bocsánat számodra.

— Szép, szép a terv. Hanem hát csak
ugyan az van ama levélben, amit Jancsi 
mondott? Iliit ha egész másdologról van benne 
szó. £< aztán mit csinálunk a levéllel, mert 
csak nem akarod átadni Polyhösnek ba öt 
helyettesíteni akarod.

— Persze hogy nem adjuk neki oda ! 
Aztán hogy mi vau benne, azt könnyű meg
tudni, — szólt Laczi, miközbeu letakarta a 
levelet nyitni.

— Csak nem akarod más levelét ki
nyitni I — szólt Bandi.

— Már miért ne, mikor én vagyok 
most a Pölyhös Lajos, felelt nyugodtan Laczi.

— De ezt nem engedhetem meg, hova 
gondolsz.

— Ugyan ne gyerekeskedj. Tudom én 
mi a In csület. Örülj lm egyszer néui"tet ró 
szedhetsz, úgy i» többnyire minket szednek 
rá. Aztán az, igazság velünk van. Ha neve
lő atyád Ilit"élénk- (lett, hogy baj ne szárma
zón hirteli n tettéből, minekünk kell segíteni 
rajta. Csak nem hagyod magad igazságtalanul 
olyan nagy b rtokbol kiülteti!' ?

Bandi szomorú szívvel beleegyezett és 
Laczi felnyitó a levelet. Egy pár szóban tu*

állította az ottani iparosok névsorát. — Ugyanott a 
„Népkor- jól sikerült bankottot tartott mull hó -'li
án. — A zombori nőegyleti bálra már több mint .'UH) 
jegy kelt el. -  A s z ü l i  a b  k a i  „polg. olv kül
tagjai egyre szaporodunk, tagjainak száma megkö
zelíti a -100-at. A szabadkai általános takarék- 
pénztár részvénytársaság lein-, hó 2-ikán tartotta 
rendes közgyűlését. — Újvidéken a vöros-kercszt 
egylet ottani fiókja t'ebr. 23-án álurezos bált az ot
tani níleg. let pedig febr. ti-án fog táneztüzért ren
dezni. — Az újvidéki szerb fögynasiiim tanárai 
egytöl-egyik beiratkoztak az országos tanáregylet 
tagjai közé. — Újvidéken a rendőrség egy tolvaj
bandát fogott el, mely a korcsmákba szállott vidékiek 
kocsijairól szók., t volt emléktárgyakat elvinni. — 
Újvidéken 42 virilista között 19 szerb és nem >zerb 
2.1 vau. A legtöbb adót fizeti G o r i u p j> Ferencz 
(.1053 frt 38 kr) -  B e  z d á n mv. képviselő testü
leté a kincstár tulajdonút képező bor- és pálinka 

ital-mérési jogot örökárban 121,344 Irinyi összegben 
azonnali lefizetés mellett megvette. — U-B ö c s é n  
Bárány György r. k. tanító éleiének 38-ik és mű
ködésének 17-ik évében juu. hó 22-én elhunyt. — 
l ' a c s é  r község jegyzőéül Kovács Suulor válasz
tatott meg közfelkiáltással inuk hó 20-áu. — Z e n -  
t á n Káday-ünnepély lesz, melyen Tóth Lajos saját 
alkalmi költeményét szavalja ; Merényi Dezső ügy
véd pedig emlékbeszédet olvas lel. — P c t r o v o -  
s z e l l ő n  Balog Gyöigy máj. 1-én gyógyszertárt nyit.

A  virágok káros hatása 
szobában.
(Folyt, és vége)

Ezzel ellenkező életműködést folytatunk 
a színes levelek, az úgynevezett bokréta 
vagy tulajdonképeui virág és a porodák 
A tudomány ugyanis bebizonyító, hogy a 
növények ezen említett két alkatrésze a be* 
szilt körléguek mindenkor élenyét tartja 
meg és a szénsavat, ezen n héz és az állati 
eleire fojtólag ható, veszélyes légnemet le- 
legzi ki.

A v irágok n ak  é s  e g y á lta  ában a n övé
n yek n ek  k ig ő zö lg ése  an n á l v e szé ly eseb b  kü
lön ösen  m in t fennebb  eralitém  a  g y en géb b  
id eg ze tü ek re  n ézve , m inél nagyobb m ennyi 
s e g b m  tartjuk  a z o k a t egy  h elyen , m inél 
k s.-őb n sza m u k ra  ren d elt h e ly iség  é s  m i- 
né r itk áb b an  s z  -liőzt- tjük azt.

L-gyen szab d emlékezetem után ide- 
jegye/in-m í gy tanulságos esetet, mely t va 
Liliül olvastam „Bizonyos virágk-dvelö ugya
nis e. y nlk óm mai hálószobájába különféle 
virággal együtt több liliom >t is vitt. Este 
a leghevesbi'é sem s j'v e , hogy orgyilkosok 
által környeztetik, n mles nyugalomnak adja 
magát. Késő éjjel azonban e:z: mintha va
laki megfojtani akarná, föbjed; — de a 
rendkívüli bágyadság miau. mintha tagjai 
megmeredtek volna, fölkelni nem képes. Az 
iszonyú küzdés és kétségbeejtő aggodalom 
között segélyéit kiállt, s mire a segély meg
érkezett, már csak ezen egy szól volt ké
pes kimondani: — liliom. A veszély okozó 
inak rögtöni eltávolítása után ajtó, ablak 
fölnyittatván a szenvedő lassaukint magához 
jött ugyan ; de még hetek múlva is gyenge 
volt és nyelvét nehéznek érzé, mintha szól- 
hüdés érte volna."

A virágkedvelök közül úgy hisz-in so- 
kau lesznek, kik velem együtt tapasztalták,

da á öcscsővel az öreg Pölyhös, hogy rá 
akarja egész vagyonát hagyni, azért jöjjön 
ki hozzá a pusztára, hogy a gazdaságban 
némi gyakorlatot szerezzen magána1-.

Laczi tintát s tollat keresve elő vála
szolt az öregnek jó hosszú levélben, melyből 
bár több volt benne a német és franczia szó, 
mint a magy..r, mégis valahogy kisüthette az 
öreg Pölyhös hogy kedves öcscse 2 -;3  hét 
múlva elfog jönm, hogy elnyelje asültgalam- 
bot, mely szájába repülni készü't. (Ez ugyan 
nem volt így megírva, de az ii'eline mégis 
az volt.) Laczi azonban megpi j''ikázta a 
pecsenyét, attól ped'g borsódzik a német 
gyomra.

Ezalatt Jancsi is elkészült a lovakkal, 
s feljött a válaszért. Maga Bandi ; dia át 
neki a levelet lelkére kötötte, hogy inegne 
mondja a nemzetes untak, hogy l'ülyht s La
jost nála találta. Jancsi ezt mar u saját ér
dekéből is elhallgatta volna ura előtt, mert 
megvolt kéményén tiltva neki Bandit fel
keresni.

— így hát, szólt Jancsi távozta után 
Laczi, megkezd.ük a csatát. Számodra is 
van szerep. Először, hogy igyekez a rosta u- 
rátio alkalmával valamire jutni, másodszor 
meg kell szöktetned Pölyhös L.ijost P . 
városából.

— Megszöktetni ? Minek ? Miért ? 
Hogyan ?

— Elmondom ezt is, de most készülj, 
mert lekésünk a lakziról szólt Laczi.

* *

A vizsgák szerencsésen sikerültek. Ban
di és Laczi kész emberek voltak. Bandi min
den lépést megtelt, hogy valami hivatalhoz 
jusson , és fáradozásának, úgy látszott, hogy 
lesz is sikere. Laczi nem keresett hivatalt, 
mell apja birtokait volt átveendő, kunk ja 
vai u Tiszán túli kerületben voltak. Egy pár 
hetet P — városban akart tölteui, részben 
hogy Bandi hantijának segítségére legyen, 
részint más okok miatt is.

Összebeszélésük szerint előbb a sógort 
akin tak uiegu'.’rusztani P — röl. Ez nagyon is

hogy miilöu éjszakára szobánkban rózsát 
vagy ibolyát vízbe téve tartottunk, vagy a 
kábító erős illat felköltött bennünket, hogy 
annak Riasztóit eltávolitsuk vagy midőn reg
gel fölébiedtiink, szédülést és főfájást érez
tünk.

Fölötte kívánatos, hogy a betegek köze
léből minden virág eltávolíttassuk annál is 
inkább, mert a betegek mindenkor érzéke
nyebbek s mert u virágoknak legnagyobb 
részé éjjel vagy midőn az idő már homályos, 
erős bhen illatozik, a mikor t..Ián mondanom 
sem kell, egysz rsmiiid káros hatásuk is 
fokozódik.

Megemlítem még, hogy kei tjeinkben dísz
növényként ápolunk néhány cserjét, mim pl. 
fagyul, orgonafa, jázmin, jézsafa, melyek 
szép virágzatukkal s kellemes de nem cse
kély mértékben veszélyes illatjukkal oly éde
sen csábítgatnak magukhoz ; óvakodjunk 
azonban ezeket szobánkba vagy mi több, kii- 
löuösen virágzásuk alkalmával, azoknak á r 
nyában hosszabb ideig megpihenni.

Ezen jórzáiidéku megjegyzésekkel azon 
bán a legkevesebbé sem akarom a virágo
kat, melyek szépségüknél, fo,va kiváló szere- 
tetünket méltán megérdemlik, olvasóim előtt 
népszerütleiiitem; sőt inkább vegyük véd- 
szarnyaiuk al.-i, — de leszuggutá-i helyett 
ápoljuk azokat megérdemlőit gyöngédséggé-1, 
hadd dicsőítsek Isten szabad ege alatt a 
napot, mely létöket adá, hadd magasztalják 
n nagy természetet, melynek legszebb gyer
mekei.
Természetből: Virágfi Dénes

Pa kós/iUgek.
Kedvesem, ah, mondd meg kérlek, hogy ü t ö t t  ki 

az, estélj ?
Jaj; — szépéül: -  Pétert l’ista ütötte pofon.

Luna. (B.)

„Hová költözik ügyvéd ur?4 — kérdi u fél. 
— „A hosszú-utezáha4 — mond a kérdezett. „De 
az eu ügyemet nem viszi magával, ugy-e bár?4 — 
végzi a clieus.

„Uram, úgy látom, ön bolonddá akar engem 
tenni ?* — „Kérem, öu feledi, hogy valakit csak azzá 
lehet tenni, a mi még eddig nem4.

Egy hannoveri kői ház ajtaja fölött köbe vésve 
látható azon jelenet, a midőn a szamaritánus bort 
tölt a szerencsétlennek. A kezében üveg van s erre 
az üvegre véste a művész uovét, mely igy hangzott: 
„Küininel4.

„A fejes salátának feje és szive egy és ugyan
azon helyen van, s ezért oly savanyú sorsa4 — ér
velt vendégei előtt egy korcsmáros.

Csarnok.
M, liiologlai közlemények.

Pctixciis után közli: J 21.
III. Szirének.

A ínythus azt regéli ró 'uk , hogy 
Achelous (folyóisten) és Melpomene múzsá
nak leányai voltak ; mások szerint Phorkasz 
leányai, uymplták és Prozerpína játszótársnői 
voltak, de midőn Piuto rablása után Deres
nek nem akartak segíteni, Deres őket először

sikerült nekik. A „Kör" gyűlésre hívta össze 
tagjait. Gyűlés alatt Bandi azon indítványt 
tette, hogy a „Kör•“ben csak is rnugyur 
nyelven folyjon ezentúl a társalgás. Mindaz, 
ki németül, vagy francijául beszél pénzbír
ságra Ítéltessék és ha harmadszor történnék, 
a „Kör-“ből kizáiassek. Indítványát szép és 
hathatós beszédében talpraesett érvekkel in
dokolta. Indítványát lelkesen pártolta Kerék 
Laczi. De találkoztak kik azt ellenezték is, 
kiknek szónoka Pölyhös Lajos volt.

Még most is sokuu, a magukat mngyur 
ifjaknak vallók között, inkább németül be
szélnek, de nagyban dívott ez még a század 
elején. A haza lelkesebbjei tehát arra igye
keztek, hogy a magyar nyelvet megszeret
tessék, s nyelvünk megkedveltetésére nem 
kíméltek bármi fáradságot.

A mi ifjúink is tehát, tólök teltelhető- 
lég igyekeztek előmozdítani a nemzeti ügyet. 
Igaz, hogy mebekczeljok is volt. Ismerték 
Pölyhös magyarellenes nézeteit, s tudták 
róla, hogy nyilvánosan is mer mellettük fel
szólalni. Voltak ugyan többen is, kik Pöly
hös nézeteit oszlottak, de özek nem szólal
tuk fel részben, mert látták, hogy nagy 
kisebbségben illatúdnak, részben, mert tud
ták , hogy felszólalásuk P— túlnyomóig 
magyar lakosai között nagy visszatetszést 
szülne. így tehát Pölyhös Lajos egyedül ma
radt. I rre számított Bandi és Laczi. Laczi 
éles beszédben megtámadta Pölyhös Lajost, 
s szemére vetette, hogy egyetlen egy sincs 
a „Kör“ tagjai közt, ki vele egy nézeten 
volna, de nem is tarthat vele hazájához hű, 
nemzetét szerető ilju. Lajos látván, hogy 
csakugyan egyedül maradt, rendkívül dühös 
lett, s megfeledkezve magáról, vak huruuju- 
ban szidalmazni kezdte a magyarokul. Kire 
aztán toppant zaj támadt és Lajos kénysze
rítőtől! elhagyni a „Kört". A „Kör" pedig 
elhatározta, hogy Lajos örökre kizáiassek.

Másnap Ilire futott a zajos ülésnek az 
egész városban s a lukosság Pölyhös ellen 
tűntél in ukart. Pölyhös azonban neszei vette 
u dolognak s meg idejében észrevétlent)! 
kereket oldott. Hogy hova uieut, senki sem



felnsszonyokká változtatta, kiknek tnadártcs- 
tök volt, később azonban lestök ulso részét 
Imit síié változtatta.

Nem lesz talán érdektelen. ha elbeszé
li ni Prozerpíuáuak Plu o altali elrablását.

Prozurpímt, a gyönyörű szűz, nem mész 
sze Aetna hegyétől, Szu ziliéban egy virágos 
ligetben sétált és virágokat szedett. Midőn olt 
igy amlalogna, a tűzhányó Aetna setet nyí
lásából hirteleu Plútó szállott lel s elragadva 
a virágot szedő gyönyörű leányt, Merkúr 
kíséretében négyfogatu kocsin magával vitte 
az alvilágba. Prozerpína ellenállott, kért, 
segítségül hívta az isteneket és embereket; 
Diana és Minerva segítségére is sietett, de 
Jupiter helyeselte a rablást s nem ellenezte. 
Ceres, ki leányát, sokáig hiába kereste (má
sok szer.nt két szárnyas sárkány által vont 
fogatán üldözte is Plútót), keresztül vonult 
minden tartományon, inig végre Aretliuza 
nymphától megtudá leánya gyászos sorsál. 
Sírva könyörgoti, hogy az istenek adják vissza 
leányát, kik azt meg is ígérték azon le tétel 
alatt, ha Prozerpína még mitsem élvezett 
volna az alvilágban. Midőn azonban a Jupi
tertől az alvilágba küldött Merkúr oda leér
kezett, Prozerpína már megette volt a grá
nátalma felét, melyet Plútó ajánlott fel, mint 
szerelmének zálogát. Ezáltal lehetetlenné vált 
Prozerpítta visszajóvetele, és így Plútó neje 
maradt ; mindazonáltal megengedte neki Ju
piter, hogy évenkiut egy pár hónapon át any
jánál lehessen, és rövid időt pedig az Oiym- 
pushan, a íe söbb isteneknél tölthessen.

A szirének tehát félig halaknak vagy 
madaraknak, félig pedig leányarczu szüzek
nek ábrázoltainak, közökben luvolával vagy 
síppal.

Homér költeményeiben csak két szirén 
emlittet'k, de később rendesen három, névleg: 
Parthenope, Ligea és I, ttkosia. Midőn még 
madártest uíknttal hintik, a múzsákkal ver
senyre keltek, de a v. rsi nyben elbuktak, 
miért is a múzsák szárnyaikból kihúzták a 
legjelentékenyebb tollakat és azzal önmagu
kat disziiék fel.

(Vége köv.)

Heti napU h
1884. F ebruár (29 nap.)

| 4 Hétlfl A nap chéten!
Kedd Ágota sz.(! Szerda Dorottya sz no.
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Csütörtök
Péntek

Kouinald apát 
Mailmi János Jloldváltoiiis :

y, Szombat Apolónia sz. 4-ikén 7 óra
lapkor reggel.1 \  asárnaji Skolaztika sz.

Közgazdaság.
Budapesti értéktőzsde. (K  o r i tz  

A n t a I és t á r s a ,  bank- és váltó-ház 
jelentése) Budapest, január 25.

Az értéktőzsde a lefolyt héten csen
des mederben folyt le és erősebben ki
ható mozzanatok nem foidultak elő. 
Kezdetben az erősebb tea isatiók ár
csökkenést idéztek elő, oz azonban ikiii 
soká tartott, mert a hét második felében 
ismét kedvezőbbé változott az irányzat

és a főbb értékpapírok előbbi inagasla- 
lukra emelkedtél.'. A nemzetközi játék
papin) hun a forgalom kismérvű árhul
lámzás mellett korlátolt m aradt; jára- 
dekpapirok c-ak az utolsó napokban 
örvendtek nag óbb keresletnek s igy ál- 
lahihan véu* az üzlet mérve korlátolt 
maradt. Úgy látszik, hogy ezúttal is 
azon rendes jelenséggel van dolgunk, 
hogy erősebb áremelkedés után tartósabb 
rcaciió áll be. Januát elején rózsás re
ményekkel volt telve a tő.sde, ntinden- 
féie jövedelmező pénzügyi művelet volt 
kilátásban Az esztendő első hónapja 
már körülbelül véget ért és a kilátás
ban volt ii letek közül még egyetlen 
egy sem valósult. Kern természetes-e ily 
körülmények kü/.ött, hogy a tőzsdei spe- 
kulátió kedvetlen és tartózkodó? Az 
esztendő szakának megfelelölcg a helyi 
ót lékek piaczán nagyobb élénkség ural- 
kod k. Az iparvállalatokra a lefolyt, esz 
tu d ó  kedvező volt ős igy természetes, 
hogy most. közvei lenül az illő o vállala
tok közgyűlései előtt, nngyo.b étdeklő 
dós mutatkozik iőszvényeik iránt. E je 
lonségre, mint örvendetes körülményre 
akarunk rámutatni, mert a budapesti 
t.őz'dének, mely a világforgnlomtól kis-é 
tá\ol esif, a helyi vá alatok értékpa
pírjai képezik egyik főjelent őségét. A 
lielyi papitok árfolyamai hosszabb időn 
állandóan enieLedó irányzatot követnek. 
Különöst n élénk keresletnek és tetemes 
áremeiktdésnek örvendettek vasipari vál
lalatok részvényei, a közúti vasút, rész
vényei. A helyi érdekű vállalatok közül 
megemlítjük még, hogy a nemzetközi 
waggonk ölesönző részvény társulat, mint 
korábban jeleztük tekintélyes osztalékot 
12°/0-ol határozott kifizetni részvénye
seinek.

N y íl! tér *

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

rutnál.

Mi.lloi'i Henrik. Karlsbad és Budapest,
„ E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele

lősséget a szork.

Üzleti tudósítás.
Urnán. 1kS4 január 30-án.

(''•*» "i • • ....................8.95
/.ab . . ....................6.25
Árpa ....................6.75
Rozs uj . . . .  7.10
Kukoi ic/a . .................... 5.60
Köles . . .
Bal.................. ............. 8.—
V/ lírák Imi kiilour ».i-í■»

Felelős szerkesztő:
e s li ií n ii r i: n k n o.’ r. i> »> i i~ i , l> r. .v V ■

M E G H Í V Á S
a Utjai (akarók pénzt ár részéről vasár 
nap, folyó évi február hó 17-én délelőtti 
íi órakor a takarékpénztári épület casi- 
noi helyiségében tartandó

rendes
T á rg y a i:

1. Az igazgatóság jelentése a múlt 
évi üzletről.

2. Az 188:5-ik évi zárszámadások 
és m érleg beterjesztése, úgy az osztalék 
meghatározása

Az alapszabályok 10. S-a é r
telmében kilépendő 4 igazgatósági tag 
megválasztása.

4. A jegyzőkönyv hitelesítő bizott
ság m egválasztása

5. Az igazgatóság, számvizsgáló és 
felügyelő bizottság részére a felmentvény 
megadása.

6. A részvényesek által netán te
endő indítványok megvitatása a 12. § 
értelmében.

Baján, 1884. január hó 28.
A bajai takarékpénztár

igazgatósága.
8. §. Minden részvénytulajdonos, ki a köz

gyűlésen szavazatával élni akar — tartozik részvé
nyeit a közgyűlés megtartása előtt legalább egy 
nappal az igazgatóságnál téritvény mellett letéteiné- 
nyezni, ki ezt tenni elmulasztja szavazatával a köz
gyűlésen nem élhet. Megkivántatik azonban, hogy 
részvénye a közgyűlés előtt három hónappal sajat 
nevére Írva legyen.

G70O.
t k- 1883. 8Z'

Á r v e r é s i  h i r d e l i i i e n y !
A bajai kir. jbiróság mint, tkvi. 

hatóság részéről Ile**<>r I m i m /  ba
jai lakos mint W f id in g T r  H e rm á im  
engedményese végrehajtató kérelme foly
tán, T o k o d }  J a n ó *  fszt-iváni lakos 
végrehajtást szenvedő ellen a végrehajtási 
árverés 122 frt tőke, ennek 1878. évi 
májushó 2. napjától járó 0%  kamatai 
és összesen 8 frt 45 kr eddigi valamint 
11 frt 70 kr jelenlegi és a még fel
merülendő költségek kielégítése végett az

1881. évi LX. t. ez. 144 és 14(5 §-a 
értelmében a szabadkai kir. törvényszék 
területén lévő F szíjt-Iván község 804 
számú fjkvbon foglalt A I. 2 7 r. sz.
alatt '/4 ed telek földből Tokody Jánost 
megillető 1080 írtra  becsült házi elek 
fődre a végrehajtási árvetés ezennel el
rendeltetik, és annak Fsznt-Iván község 
házánál leendő megtartására határidőül 
I NNI .  évi m árcziiiH  lió 2 2 -ik  
n a p ja n a k  délutáni 3  órája kitüzetik, 
mey alkatonimmal a jelzett ingatlan 
a k kiállási áron alul is eladatni fog.

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

A kir. jbiróság mint telekkvi hatóság.
Baján, 1883. évi novemberhó 15.

R á c z .
kir. járásbiró.

8123
tk. 1883. 8Z

Árverési hirdetmény!
A bajai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság részéről K ö v esi F e re n c  
végrehajtató kérelme folytán R a r a k o -  
vit* F e ren c /,n e  Tóth György és neje 
Dávidovits Anna bajai lakos végrehaj
tást sz nvedo ellen a végrehajtási árverés 
50 Irt töke, ennek 1875. évi októberhó 
2-ik napjától járó 6°/0 kamatai, és 
összesen 67 fit G5 kr eddigi, valamint 
10 frt 45 kr jelenlegi és a még lelnie- 
i ülendő költségek kielégítése végett az 
1881. évi LX. t. ez. 144. és 146. §-a 
értelmében a szabadkai kir. törvényszék 
területén lévő Bajaváros 164. sz. tjkvé
ben foglalt Barakovits Pecturlich Júlia 
úgy Tóth György és neje Davidovits 
Anna nevén álló A. I. 170 hr. 1686. 
ö. i számú 720 forintra becsült ház és 
hozzátartozó 47 D ől beltelekre ezennel 
elrendeltetik és annak a kebelb. tkvi 
iroda helyiségében leendő megtartására 
határidőül 1 8 8 4 . év i l'ebruA r 2 9 - ik  
n a p já n a k  d é lu tá n i 3  ó r á ja  ki
tüzetik, mely alkalommal a jelzett ingat
lan a kikiáltási áron alul is eladatni 
fog.

Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. 
Árverezni kívánok tartoznak az ingatlan 
becsárának 10u/0-kát készpénzben vagy 
ovadékképes papírban a kiküldött kezéhez 
letenni.

A  kir. jbiróság mint tkkvi hatóság.
Baján, 1883. évi dcez. hó 31 én.

R á c z .
kir. járásbiró.

tudta. Bandi és Laczi terve felségesen sike
rült, jól s/.úmitottak. Bandira nézve még 
más haszon is hát omlott e küzdelemből. 
Megválasztatása ezen eset után több volt. 
mint bizonyos, s képzeletében már X-i szol- 
gabiróuak hitte magát.

Laczi a győzelem utáni napon csak
ugyan levetette bajuszát s a már említett 
módou elcsúfította arczát. De még nagyobb 
áldozatot is hozott, Puntalót vett magára s 
úgy indult el az öreg Pölyhös pusztájára, 
bog) a megugrasztott ifjabb l’ölyhöst helyet
tesilse. Érzékeny búcsút vett Bandi barát
jától, s biztosította öt, hogy két bét múlva 
elkergetted magát a  pusztáról.

Este fe é megérkezett az öreg Pülyhüs 
kastélyához s az udvarban kezdő már szere
pét játszani.

— Frnnz! Péteri Johann I — kiáltott 
tele torokkal, vegyétek le málhámat a kocsi
ról, uber acht gebeit!

Addig kiáltozott, mig föl nem riasztá 
uz egész cselédséget, kik midőn hullák a 
közbekevert német szavakul, mindjárt tudták, 
hogy itt az uj itíur, kit Jnucsi már előbb 
leirt nekik. A nagy lármára kijött Pölyhös 
ur is szájábun uz cltiiarudhutuLluii tajték 
pipával.

— Griisz didi (iott inon chcr onele I 
— kiáltott Ide az ál*Lajos, — cominciit 
vous portez vous V hivattál engem lieber 
Ünkel, hier biti ich.

— Hozott Isten kedves öcséin ! — De 
megváltoztál, mióta nem láttalak, alig ismer
lek meg. llát hogy vagy különben V

— Trés bieu, mon eltér onele, trés bien.
— Mit mondasz V
— Ah su, tlu spi ichst niclit fituizö8Í8cli? 

Sehr gut, mein lieber Onkel, sclir gut.
— De öcsém I mi a putvar leit. Hisz 

tudod, hogy nem értek nemeiül.
— Ali, ich hitte didi, h sz az szégyen 

lm mm tudsz németül.
— Mit V uz szégyen V Szégyen lm a 

Uiugybf nem tud uéuieiüi.

— Gut, gut ! hisz te már idős vagy, 
te tőled nem is várom, hogy valami müveit 
nyelven tudj beszélni. Aztán itt a pusztán 
ezekkel a vademberekkel nem is lehet más
kép, mint a bnrbar magyar nyelven beszélni.

— Hát a magyar nyelv barbár nyelv? 
Na iszen szép öcsém van. Hisz egész sváb 
vagy. Pölyhösból hosentrager vitéz. Na ez 
aztán szép dolog.

— Nur zürne ird it mon chcr onele, 
majd igyekezek a ti nyelveteken beszélni, ba 
te máskép nem érted.

— Nem értein, nem is akarom érteni. 
Az én házamban csak magyar szót szeretek 
hallani. Jöjj, kész a vacsora. Igaz magyar, 
tarhaiivás pörköltet csináltattam. Oly Ízletes, 
hogy még a kanaladat is megnyalod utána.

— Csak nincs benne paprika ?
Már hogy ne volna u pörköltben 

paprika? Csak nem teszünk ezukrot bele.
— Mon Dieu ! — hát én akkor mit 

egyek ? Hova gondolsz! ki fog valóságos 
mérget enni V Aztán kőport is szórnak a 
paprika közé, hogy több legyen. Hogy lehet 
azt enni ?

— Ha már nem eszel belőle, legalább 
ne ócsárold azt a nemzeti eledelt. Ehetsz 
jó túrós csuszát, lm nem kell a pörkölt.

— Mon cher onclei, nektek mind olyan 
paraszt, ételetek van : pörkölt, túrós csusza, 
töltött káposzta . . .

Ha paraszt étel lm ltom, de többet 
ér mint n li zugyvaléktok.

Így folyt egész vacsora al tt a társal
gás. Az ál-Lajos mindent kifogásolt, mindent 
ócsárolt, a mi magyar volt, az öreg pedig 
védte és sokszor ki is fejezte nem tetszését 
a felett, hogy öcscse o y ellenszenvvel visel
tetik a magyarok iránt.

Midőn egyedül voltak lefekvés előtt 
ki-ki saját gondolataival volt elfoglalva.

Laczi meg volt elégedve önmagával : 
„Pompásan sikerült", mo. ila magában. „Nem 
ismert meg se az öreg, se a cselédség, de 
azért cseppet sem kételkednek. Aztán mily 
ügyestI) játszottam szerep net. Az öreg

már is haragszik rám, a cselédség pedig 
már gyűlölt mielőtt ide jöttem volna, ügy 
látszik jól informálta ókét az a Jancsi. IIa 
minden igy sikerül, ügy 2—3 nap alatt 
elkergetnek.

Az öreg pedig bánni kezdő, hogy ide 
hivatta ezt a németet. Mily szégyen, ha 
vendéget kap, és ez a fiatal Pölyhös akkor 
is magyar elleneskedik. Kell neki ezt tűr
ni V • nem. De azért mégis megpróbáljuk, 
llát ba leltet még belőle magyart faragni. 
Megboszulom magam azon a Bandin. De 
hát meg-e érdemelte az, hogy én öt elűztem 
magamtól. Hisz tulnjdonképeu nem is tett 
rosszat. Pénzt kért. Jól lehordanom kellett 
volna, s úgy is jó lett vo na. Vissza most 
már nem hívhatom. Csak ima nekem leg
alább : Kérne bocsánatot! De egészen hall 
gat a makrnnezos, elfelejtett. .lói van, én is 
elfelejtem majd. Csak ez ne volna olyan 
német.

Látjuk tehát, hogy Laczi nem hiába 
hizelgett mag mik. Már is elérte a mit 
akart. Folytatta ti hát a mint kezdte, és 
csakugyan annyira lelboszantotta az öreget, 
hogy az már-már elűzni akarta. Ha most 
Bandi csak valamikép közeledik hozzá, hát 
biztos lehetett volna a bocsánatról.

Kgy este. dühösen jött haza a szom
széd pusztáról az öreg Pölyhös. Meghallotta 
olt, hogy mi történt a múlt. napokban P — 
városban, bogy mily gálád módon viselte 
magát a „körben" az ü öcscse és hogy 
megszalasztották öt P —rrtl.

— És még hozzám mert jönni — gaz
ember sváb ! szólt haraggal az öreg Pölv- 
hős — de iszen talpára is kötöm az úti 
tűvel.

A mint leszállt a kocsiról eléje jött 
öcscse, hogy öi fogadja, de Pölyhös rákiáll- 
tott, jöjj csak a szobámba te haszontalan, 
majd megmosom a fejed.

Az ál Lajos követte öt. bár nem tudta, 
bogy mi vár rá. Tartott attól is, hogy uz 
öreg nyomára jött valahogy az összeeskü

vésnek. Kételyét azonban csakhamar elosz
latta az öreg Pölyhös.

— Hát te még hozzám merészeltél 
jönni ! — förmedt rá a szobában, házamba 
menekültél midőn P— röl kikergettek. Azt 
gondolod, bogy én csak egy perczig is fog
lak tűrni, azok után, miket a Pölyhös név 
gyalázatára e követtél P—ben. Te gyaláza
tos áruló ! Hord el magadat rögtön- Inkább 
visszahívom Bandit, mint téged lássalak. 
Inkább látom a korhelyt, mint a hazaárulót. 
Takarodj t

Lajos azonban, nem takarodott, hanem 
örömtől ragyogó arczczal kérdé:

— Igazán megbocsát Bandinak ?
— Megbocsátok neki — szólt Sauyi 

megütközve Lajos effólötti örömén.
Lajos zsebéből egy levelet húzott ki, 

s ntndá az öreg Pölyhösnek. A levél Bandi
tól volt s igy hangzott:

Kedves Laczi Barátom ! 
Megválasztottam X—i szolgabirónak. 

Kérlek hagjd el ama játékot, nem szép ha 
a jó öng urat úgy kijátszuk. Holnap hozzá 
megyek s bevallók mindent. Lajos Ausztriába 
ment s ott polgár jogot kért. Mint hallom 
még nevét is németesiteni akarja. A vi
szontlátásra

Harcsa Endre, 
X —i s z o l g a b i r ó .

Az öreg magyarázatot kért Laczitól, ki 
azt neki meg is adta. Persze hogy eleinte 
haragudott, de midőn látta, hogy Laczi min
dent barátja iránti szeleteiből tett, és azért, 
hogy a magyar birtokot ismét magyar kezre 
juttassa, megbékUlt.

— Jól teuét«k — monda másnap mi
dőn fogadott fia eljött, nem költ a n. niet.

Az öreg  Pölyhös k ie szk ö zö lte , hogy 
fogadott fia az  ö nevét é s  pia< d ica lu m á t  
Viselhesse os reá In ig )ta  (g e s z  v agyon át.  
Még k ésőb b  is  Bokszot ism é te lte , hogy ;

„Nem köll a németi"
(Vígé.)



A bajai köloonos senclvző-ô ylci
itíii/.g'aló-tanáesa (. hó Ih-ón tartott iilósóbun hozott hatá
rozata szerint az alapszabályok 25. j$-a értelmében az ez évi

r e nde s  k ö z g y ű l é s é t
INS4. évi lein n irlio IS'-óre di/.von ki,

melyre az egylet tagjai oly hozzáadással hivatnak meg, 
hogy az a jelzett napon délután 2% órakor a „városháza11 

nagytermében fog megtartatni.

Ez alkalomra a következő napirend állapittatik m e g :
1. Az igazgatóság és a felügyelő bizottságnak a lefolyt évről szóló ügy

kezelés iránti jelentőse.
2. Az igazgató-tanács és a felügyelő bi/.ott.'ág által megbírált mérleg be. 

terjesztése, és az igazgató-tanács és a felügyelő bizottságnak számadási felmentvénye.
:i. Az 1879 ik évtársulat végleszámoló 5 tagból álló bizottmány megválasztása.
1. A sorrend szerint visszalépett, de újonnan megválasztható (1 igazgató

tanácsi — és 9 póttag megválasztása.
f). A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítő bizottság megválasztása.

Haján, 1884. január 25.

A bajai kölcsönös sogólyző egylet
igazgatósága.

J c g y /.e l .  A mérleg és a lefolyt üzlet évről szóló igazgatói jelentés, úgyszintén 
az egyleti tagok betűrendes névsora a/, üzletrészek kit (Intelével és 
nvolez nappal a közgyűlés megtartása előtt egyletünk helyiségében 
átvehető.

Ü zletb e’y iség : Buján, Bódog-tér, Scheibner-f le h íz.
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U zle lielyiséy : Baján, B ódo j-tér, Scheibner-fele ház. L

- V y  ’

M É R L E G
az I. rigiczai se gól}7 szó vetkezőin ok 1883. január 1-től deczember 31-ig.

V A G Y O N T E H E R

!’• n/.készlet 1883. deczember 31-én . . . . 608 52 Ítészbetétek 4704 80
Leszámítolás . . . . . . . . 34530 01 Részbciétek kamatjai 144 20
I iítor és szerelvények 20°/0 leírása inán 257 56 Magán betétek 21772 06

Magán betétek utáni kamatok . . . . 154 26
Tartaléktökében 7608 04

^ __^ Kamat adó 8 07
Tiszt a nyeremény . . . . . . . 1008 97

35396 09 35396 09

H a i s o n  I l i i t  o ly  m. k. l l o l m r r  A l b e r t m. li. W f l » I’ jiI m. k.
igazgató. pénzlánvk. könyvelő.

Nyomatott Nánay l.ajon könyvnyomdájában Haján.


