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A z u j parlament-épület *)
Öt millió, vagy tiz millió : e felett 

folyt a vita. Mert minden párt, minden 
magyar ember monumentális épületet 
akar a magyar parlament számára.

De az a kérdés : lehet-e öt millió
ért, a j- lenlegi ár- és munkabérviszonyok 
közt nagyszerű, monumentális müveit 
létrehozni.

Ö t millió sok pénz. Nincs Buda- 
J‘esten egyetlen épület sem, mely többe 
kei ült volua. Sem a muzeum, sem az 
akadémia palotája, sőt a vámház sem. 
De a magyar parlament épületének min
déi) épületeknél nagyobbs/.irünek, féuye- 
sebbuek, monumentálisabbnak kell lennie.

Mi csak két választást ismerünk : 
vagy nem épitüuk uj parlamentet, ha
nem a Sándor-utczai viskót tovább ta 
tarozzuk, nehogy a képviselők nyakára 
szakadjon ; vagy nagyszerű épületet va
rázsolunk a főváros kijelölt pontjára. A 
kik tehát takarékoskodni akarnak, azok 
mondják meg nyíltan, hogy nem kell 
nekik uj parlamenti-épület. Ebben a fel
fogásban van logika. Ha Magyarország
nak nincs pénze, akkor ne csináljon 
luxus kiadásokat. De ha ily luxus-kia
dásra vau öt milliója, akkor lehet tiz is. 
M ert ha fény űzésié költünk, költsünk 
annyit, hogy valóban fényűzés és mara
dandó legyen, a mit alkotunk.

Mi, a főváros, az ország érdekében 
a valóban monumentális parlamenti épü 
letet tartjuk szükségesnek. Megmondjuk 
miért. Sem a fővárosban, sem általában 
az országban nincs igazán nagyszerű, 
monumentális épület. Se templom, sem 
egyéb.

Hol vannak különösen a főváros

•) Jelűn csikket a jelesen síorkcszteit „Ko
runkból* vettük át, mint a mely a leghelyesebb 
szempontból szól hozzá a parlamenti épület kérdé
séhez. Szerk.

bán ? Mátyás király kis temploma még 
még mindig a legbecsesebb műremek. A 
lipótvárosi bazilika még romjaiban he
ver s ha felépitik sem lesz belőle épí
tészetileg fontos momentum. Budapestnek 
nagy hiánya az , hogy egyetlen egy 
nagy temploma sincs.

f i t  volna ily templomunk, vagy 
volna más bámulatos épületünk, akkor 
az országház feletti vitával gyorsan 
végezhetnénk. Akkor alkalmas, az or
szághoz méltó parlamenti épületié volna 
szükségünk, s a súlypont nem feküdnék 
a monumentális arányokon.

I«'y azonban a nagyszerűségre kell 
törekednünk. Kell törekednünk az é r t, 
mert Budapest fővárosnak, s italában 
az országnak szüksége van legalább egy 
monumentális épületre, mely versenyez
zen a külföldi fővárosok hasonló épít
ményeivel. Ha világlátott idegen jtt 
fővárosunkba, mutathassunk neki legalább 
egy nagyszerű épilészeti remeket.

Becsnek van Szent-István és foga
dalmi temploma, van Burgja, vannak 
nagyszeiü középületei, s az osztrák fő 
váro9 mégis oly monumentális épületet 
emelt saját czéljaira — tehát nem is 
országos czélokra, mely az egész vi
lágban ritkítja párját.

Nincsen pénz ?
Hiszen ha csak előlegeseu tele tö

mött erszény nyel lehetne monumentális 
építménybe fogni, akkor a középkor 
nem hagyta volna ránk csodáit. Akkor 
nem léteznék ma Rómában a világ leg
első székesegyháza. Akkor hóditó Vil
mos London monumentumait, melyekhez 
még az anyagot is Normandiából hozat
ták, mert az angol követ és fát nem 
tartották méltónak, hogy a nagy nem
zeti emlékeket abból alkossák.

Akkor a kölni dómhoz hozzá sem 
fogtak volna. Soha sem készül vala az

Alhambra, sem a granadai mór építé
szeti leinek. Akkor egy nemzedék sem 
hagyott volna maradandó emléket az utó
korra. Akkor minden város oly modern, 
de egyszersmind műemlékekben oly sze
gény volna, mint minő a magyar fővá
ros. Valóságos koldus.

De szerencsére más nemzetek nem 
kuporgatták a krajezárokat, mikor nem
zeti emlékek felállításáról volt szó. Ha 
az építést kezdő nemzedéknek nem volt 
elég pénze, osztoztak a teherben a későbbi 
kor nemzedékei is. Vagy építettek kirá
lyok, hatalmas uralkodók, római pápák, 
dú'gazdag főpapok. A  ókorban építettek 
* gyes nagy tőkepénzesek, mint Atlikus. 
Jelenleg az állam, a nemzet feladata, 
hogy nemzeti emlékeket állítson. Nálunk 
most van az elsőről bzó. Eddig építet
tünk vasutasat, egy két csinosabb állami 
épületet, de a Múzeumon kivttl stilsze- 
rüleg figyelemre méltót alig. Szerencse, 
hogy Trefort az építő miniszter, a római 
aedelis, amikor és ahol c ak teheti, szép 
iskolákat emel.

De szükségünk van végre valami 
igazán nagyra, amire büszkén utalhas
sunk, ami fénye, dicsősége lesz főváro
siaknak és az országnak. Szükségünk 
van, hogy mint Tisza Kálmán ezélzott 
rá, az ezredéves nemzeti üunepen valami 
impozánsát, meglepőt mutathassunk fel.

Nehogy azt mondhassa ez ünnep 
alkalmával a hozzánk jövő idegen : ezer 
esztendeig lakott itt a magyar s ezer év 
alatt nem tudott létre hozui valami ma
radandót, ami megőrizné emlékét, ha ször
nyű katasztrófa megsemmisítené.

A magyar állameszme az, aminek 
számára palotát akarunk építeni. Azon 
állameszme számára, mely oly hosszú 
időn át volt üldözve, száműzve, félreis
merve, hogy érvényesülését, még külső
ségben is keresnünk kell. Hadd lássa a

világ a magyar állameszmét, mely hivatva 
vau rá, hogy a kelet felett magasan ki
emelkedjék, miut egy őrtorony, hadd lássa 
a világ ezt az állameszmét fényes, nagy
szerű jelképben.

És ha mégis sokan megtámadják a 
valóban monumentális építmény eszméjét: 
ez olyan takarékosság, melynek niucsen 
jogosultsága a nagy czélra való tekin
tettel.

De egy nemzetet még soha sem le
hetett megnyerni azzal, hogy mondjon 
le, tartsa magát kisebbnek, mint amek
kora. Ha a chauvinizmus helytelen po
litika, nem kevésbbé az a kislelküség 
politikája is. Korteseszköznek az utóbbi 
épen nem alkalmas. A magyar nemzet 
érzi, hogy súlyos áldozatoktól sem sza
bad visszariadui, mikor első nagy nem
zeti emlékének felállításáról vau szó. Nem 
fog visszariadni.

Be/csics Gusztáv.

A vörös f  eredete.
(Folyt, és vége.)

Az ajánlatot örömmel fogadták, s 
e szent jelvény alatt parasztok és pol
gárok, kik a föld szolgaságához voltak 
tapasztva, kiszabadulhattak büszke urak 
járma a ló l; a barát kibontakozhatott a 
zárda fegyelme alól; az adós elkerülhet
te az uzsorás kamatok összehalmozIsát 
és hitelezőinek üldözését; s a gonoszte
vők és törvényen kívül állók folytathat
ták a törvények és megérdemlett bünte
tések kijátszását.*

A keresztet, mely a ruhára volt 
varrva, némely buzgók tüzes vassal vagy 
letöröl hetlen folyadékkal testükre nyom
ták , s egy élelmes b a rá t, ki c csodás 
jelet a mellén mutogatta , a nép tiszte-

* Lásd : Duc&nge tóm. II. p. <>51. 652.

TÁRCSA*
Atyáin sírja.

Nagj-Enyedi temetőben,
Eltemetve a nagy fűben 
Áll egy Birhant elhagyottan ; 
Gondozója nincs már ottan :
Fújó szívvel gondolok rá,
I3ár koszorút rakhatnék rá.

E Birhant az atyám sírja;
Feifája sincs még meg Írva 
Oh I mily kuszáit tiprott lehet I 
Mert fia rá mit Bem tehet;
Fájó Bzivvel gondolok rá,
M r koszorút rakhatnék rá,

Ha tehetném madár módra, 
Klröpüluék sir halmodra;
Szivem rajta meg enyhülne,
Vagy táu vógképpcu kihűlne:
Fájó szívvel gondolok rá,
Húr koszorút rakhatnék rá.

Végzet oh könyörülj rajtam,
Künn)elüsd meg e hűt rajtam; 
Hagyd a távolt he szárnyalnom 
Sírját virággal árnyalnom 
Fájó szívvel gondolok rá,
Bár koszorút rakhatnék rá

Balogh Béla.

K i a gyilkos t
— Elbeszélés. -

I r ta : D R E I S Z U í KR K Á L M Á N .
(Folytatás)

III.
Szép boldvilágos est volt, midőn Wald- 

üer Gyula első látogatását tette kiutasítása 
titán Ilonánál.

Ilona örömtelt kebellel fogadta vendeget,

ki felbátorítva érezte magát arra, hogy azokra 
a rózsás ajkakra egy csókot nyomjon.

Ilona tettete tt  vonakodással fogadta, és 
midőn karjaiból kibontakozott, felnyitotta a 
kertre nyíló ablak zárfüggönyét, az ablakokat 
pedig kitárta, úgymond, hogy érezzük egy tava
szi est minden kellemét és bájait, mely hatással 
van szerelmünkre is.

Waldner némi félénkséget mutatott, 
és nem is igen merészelt ha ngosan beszélni* 
mintha attól tartott volna, hogy felismerik öt, 
illetve megtudják ittlétét. Csak gyengén sut
togott, mint az alkouyi szellő, mely C9ak meg- 
rezzenti a falevelet, mintegy mulattatásul.

— Ön férfi és fél ? kezdé Ilona hévvel. Ki
től tart itt, mikor mindenütt fedve vagyunk ? 
Komornám a túlsó osztályon szunnyadó/; 
apám a legelső lakosztályba, örök pedig 
csak a kapu előtt vannak felállítva. Ne 
féljen semmitől, hisz ön mondta, hol igaz 
és tiszta a szerelem, ott félni nem lehet.

_  Nem félek én, de mégis olyan leverő 
benyomással van rám az éjjeli látogatás, 
mert már annak szószerinti fogalma is né
mi megdöbbenést keltó. Különben remélem 
nugyságod minden óvszerről kellőkép volt 
kegyes gondoskodni, és útját azon esélynek, 
mely mindkettőnkre nézve kellemetlen hatású 
volna — viszonzá félénken Waldner, miköz
ben a nyert engedély folytán czigarettere 
gyújtva, Ilona mellett foglalt helyet az ablak
nál, hol oly szinte büvhatású hűvös, de még
is kellemes esti szellő lengedezett be, és vit 
te ki a czigarette bodor füstfellegeit.

— Ön kétkedett bennem pedig kár volt, 
mert ön kételyeit eloszlatta azon lényem, 
hogy én önt apáin tilalma daczára is elfő 
gadom, azért hogy idővel mégis győzzek 
apám akaratán, és eskünknek érvényt szerezni 
segítsek. Igaz, hogy apám feltétlen akarata

az, hogy önt száműzzem még emlékemből is, 
de hét azért van a nő, s azért van annak 
szive, és azért vannak könyek, hogy a kivi
hetetlennek látszó dolgok keresztül vitessenek; 
mert ha nem elég maga a nő, ott van szive, 
mely érzeleg, s ha ez sem volna elég, a kö
nyek bizonyára mindent legyőznek, és diadalt 
aratnak a vasakaraton, csak, természetesen, 
türelemmel kell lenni, mig a dolgok annyira 
megérlelvék, hogy e fegyverek használatba 
vehetők — monda Ilona pajzánkodólag.

— Valóbau, szavai reményt adtak ne
kem ahoz, hogy szent czélom megvalósulha 
tását nem kell képtelenségnek tartanom, 
és ha valósulva az, a mi most még csak 
idea, akkor boldogabb halandót nem ismert 
a föld nálamnál I Nemde, mily boldogság lesz 
az, majd ott lenn a kerti lombok alatt az 
ily kedves estéket eltöltendők, a mikor sze
relmi szavainkba belevegyül a csalogány dala ; 
a mikor egymás karjaiban szemléljük u csillag 
miliardot, a természet csodálatos szépségeit, 
a mikor mint boldog pár éljük le az eletet, 
mely csak akkor lesz és lehet kedves, ha az 
a most még idea ténnyé válik, válaszolt egé
szen uekihevülvo Waldner, kinek arczárói a 
boldogság érzete sugárzott le.

— És hidje el, apám kiengesztelődik 
mondá Ilona.

— Magam is azon véleményben va
gyok, tő lég ha megtudja, hogy becsületéért 
mái síkra is szálltam, válaszolt Waldner.

— öu apám becsületéért síkra szállt?
— Igen síkra szálltam, és ellenfelemet 

legyőztem.
— Hogyan, hisz erről mit se hallottam ?
— Azt sem tudja, hogy 8 napig távol 

voltam Halmostól?
— öu távol volt, mikor?
— Akkor, midőn Sznlárdy úr oly c-ú

fosán elbánt velem ; mert nem viselhettem 
el a kínt és szégyent, a fővárosba rándultam, 
és végzetem egy nagyobb vendéglőben levő 
társaság közé utalt, hol ép az alföld birtokain 
kritizáltak.

— Ott hallotta ön, hogy apám becsü
letét sértették; apámét, kinek jelleméhez 
még árnyéka sem férhet a becsületlenségnek ? 
kérdé mcgilletődve Ilona.

— Igen Szalárdy urat, édes apját becsü
letében sértették, és én azonnal kérdőre 
vontam az illetőt, ki minden felvilágosítást 
megtagadott, a mire én segédeim által pro- 
vocáltam, és másnap reggel a Rákoson meg
vívtunk, — ellenfelem, egy magyar birtokos, 
csak négy súlyos kardvágást kapott, a mi 
által Szalárdy úr megsértett becsületének lova- 
gias elégtételt szereztem.

— Ténye növeli azon érzetet, mely 
engem ural, és hatalmas argumentum lesz 
apám kibékéltotéséhez.

— Nem hatás cs n&lásért, de becsület
beli kötelességből tettem a mit tettem, és 
azt most feledjük is, majd alkalom adtán 
felelevenítjük azt, — válaszolt Waldner.

— Igaz, hogy feltűnt nekem, hogy egy 
hétig öntől mi bírt sem kaptam, de bele
képzeltem magam helyzetébe, ro»z néven nem 
vettem — viszonzá Ilona.

Még mint egy félóráig voltak együtt 
és beszéltek mindenről, azután Waldner a 
kerti lépcsőn és ajtón eltávozott.

A kastély tornyában épen 1 l*et kongott 
az óra, mikor Ilona szemei elől eltűnt lovagja, 
mi ö szerázkodtatta őt és különféle rémké 
pékét varázsolt eléje annyira, hogy egész 
valójában reszketni kezdett. Reszketett azon 
tudattól, hogy a deiniinonde hölgyei módjára 
é)je i látogatókat fogad és bár jelleméhez éí



lele illái egyili leggazcljgabl. palwztinai 
javadalommal jutalmaztatott meg.

Midőn végre óriási küzdelmek és 
roppant emberélet főiáldozása árán a 
kei észtén}ség Jeruzsálemet hatulmnbi ke
li I ette , némely liitbugók eng' dúl inét 
nyertek, hogy a s z ü k ö I k öd ő z a r á n d o- 
k o k é s a b e t e g  h a r c z o s o k  á p o 
l á s a  v é g e t t  a szent sir közelében ká
polnát s és szállodát építhessenek, a 
lionnan aztán hospitáUs szállodás nevet 
nyerték el, és fehér köpenyt viseltek, 
melynek elején és hátulján, valamint a 
kabátjuk mellén vörös kereszt volt be
varrva ; és a társaság később katonai 
szerzetes renddé alakult, és minthogy 
a kápolnát, szent János tiszteletére emel
ték , János lovagoknak nevezték inagu- 
1 at ; innen azonban később a törökök 
állal elfizetvén , R-dus szigetére mene
kültek ; de itt sem maradhattak á'landó- 
an , mert rendkívüli hösiségük és vitéz
ségük türlietlenné tette őket a törökök 
előtt , és Rúdus szigetének kétszáz évi 
birtoklása után , I l ik Szolimán állal 
óriási hiderövcl megtámudtattak, és liá 
rom évvel a mohácsi vész előtt onnan 
kiverettek ; az é etb n maradt h'is lova
gok végre Málta szigetére vonultak , 
mel}et V-ik Károly spanyol királytól 
adományként megnyervén , 1568-ik év
ben ugyancsak Il-ik Szolimán által itt 
is megtámadtattak , de példátlan hösisé- 
gflk és rettenthutlen vitézségük végre 
is diadalmaskodót és ezentúl békében bír
ták a szigetet egész 1792-ik évig , mi
dőn Bonaparte tábornok a franc/.ia köz
társaság részére azt elfoglalta s a lovag
rendet feloszlatta

A János lovagrend eredetileg fran- 
czia lévén , a németek is csakhamar ala
pítottak hasonló szervezettel „Német 
lovagrendet*, melynek Magyarországon 
is több Kon vént jei voltak , és „a Keresz
tesek szállodás házának konventje" czi- 
met viselték.

Roppant gazdagságuk és rendkívüli 
befolyásuknál fogva, oly nagy tek in té l lyel 
bírtak , hogy Il-ik Endre 1222 ik évb< n 
kiadott atany bullájának egyik példányát 
a keresztesek esztergomi szállodás há/.á 
nak adta át megőrzés vége tt; de csak
hamar annyira elbizakodtak hatalmukban , 
hogy még a királyi rendcleteknek is el
lene szegültek , mi végből ugyancsak I l i k  
Endre 1225-ik évben az országból ki
tilto tta őket

Később Zsigmoiid király ismét al
kudozást kezdett a német lovagrenddel 
Erdély és a Szőrén}ség egyes részének 
betelepítése végett, és úgy látszik , nem

erényéhez még a kétely árnyéka sem férhet, 
mégis kilehet, sőt ki is van téve, a közvé
lemény kárhoztató Ítéletének és megvetésének, 
pedig ezek bekövetkezte nem csak hogy 
erkölcsi haiála lesz, de társadalmi bukásán 
felül még az apai kegy vesztés fog bekövetkezni 
és akkor 6 a bűn fertőjébe kei ülve meg
semmisül ..............

Waldner látogatásai ismétlődtek, és 
mindenkor csak is a késő éji órák voltak a 
válás órái.

Igen sokszor említették fel azt, hogy 
mi lenne a következmény, ha napfényre ke
rülne az éjjeli látogatás.

Majd ismét szerelmök érzete uj életet 
és erőt kölcsönzött beléjök és ez id-ak felett 
teljesen diadalt ülve, szerelmök élvezésébe me
rüllek el, mígnem a válást hirdető toronyóra 
kongása félbeszakít ott a a nehezen váló fiatalok 
csevegését és megszüntette a legközelebbi 
együ tlétig a csókokat, a melyekben egyik 
részről sem igen lukarkodnak, mert hisz a 
csók a birhatáa tudatának első bo'dogsága, 
mely kéjes érzetet olt beléjök.

OdakÜn tombolt a vihar. A téli szél 
Mvóv.i vonult végig a természeten, és meg- 
meg lánczoltatá a czédrusokról letépett gályá
kat. és felkavarta a sürü pelyhekben hulló 
hópelyheket. A szél irtózatos sivitása a mint 
az ablakok mellett elvonult, félelemmel tölté 
be a kebleket, és m-grázk ultatá az idegeke , 
amiut egy-egy ablakot inegrecs-gietett és a 
mint egyes ágakat tördelt le a tükörré fagyott 
fákról, hogy azt irtózatos csapással a földhöz 
sújtsa.

Ilona türelmetlenül ült pamlagán, és 
némán tekintet a kandaló fel fel lobbanó

sikertelenül, in rt az 1432-ik évben , a 
törökök elleni bábomban még lnrczoltak, 
de eg\ tő'- egyig mind elvesztek.

É'Ciitúi m ui szerepeltek többé, és 
miután roppant vagyonuknak nagy részét 
elvesztetté* és Málta szigetéről is elü'.ot- 
trk, Németországba, nevezetesen pedig 
a porosz i. füleire vonultak, hol llrai.deu- 
burgban és Csehországban máig is vau 
még nóuy rendházuk ; de fő korathurjuk 
világi és rendesen a fő aristokrácziához 
tartozik, ki u máltai keresztes vitézi rend
nek adományozási jogával bir, de jóvá
hagyás végeit az* a komthur keresztesek 
káptalana elé te rjeszti; e vitézi rendet
p dig szintén a fő aristokrácziáboz, ki
vételesen az alsóbb nemesi osztályhoz ta r
tozó oly katonai egyéneknek adományoz
zák, kik fogadalmat tesznek, hogy házas 
életre nem lépnek ; n vitézi rendet, inoly- 
lycl gazdag évi járudék vau összekötve, 
még az uralkodó családoknak némely tag
jai is, ■ mint kitüntető jelvényt hordozzák.

Meg kell még jegyeznem, hogy a 
budai várkápolnában a szent korona és 
jelvényei ugyan ezen keresztesek szerze
tes tagjainak őt izeiére voltak bizva, kik 
a csehországi r> ndliázakból n veztettek 
ki ; mely szokás azonban Trefort minis- 
ter közb< njárására legújabban beszüntet 
tetett ; oz.i állítják némelyek, hogy e szo
kás, még Zsigmond király idejéből ma- 
rudt volna fenn-

E vörös keresztes rend csak legújab
ban adott, eredeti feladatának megfelelő 
életjelt, midőn 1866 bán az osztrák-po
rosz háboiúban a rendnek fő komthurja 
12 beteg ápolónőt küldött a csata szín
helyére a sebesültek ápolása vége tt; 
és hihetőleg e körülmény idézte elő a 
vörös kereszt egyletnek azon alakban 
való létrehozását, hogy most már nem 
mint egyházi rend, hanem mint jótékony 
egylet az emberiség összes közreműködé
sével óhajtja enyhíteni a háborúk átkait.

Éljenek !! !
H. K.

Történeti apróságok.
E l  a z t á n  m é r t é k l e t e n é g .

Egy délnémet meglátogatta Amerikában 
Laneaster mellett lakó nagybátyját. A pompát 
ét gazdag vasárnapi ebéd mellé boros palactk 
helyett vizes korsó került az asztalra.

A délnémet rokon bátorkodott holmi 
czélzásokat tenni, mire nagybátyja röviden 
kijelenté:— Hja, mi a mértékle,térségi egylethez 
tartozunk, a mi házunkhoz egy csep szesznek 
sem szabad jönni.

Ebéd Wán a nagybácsi ledőlt, a leányok 
a vasárnapi iskolába mentek, a jiuk  pedig a

lángjaira. Egy nyitott könyv állt elölte, 
melybe, mikor beleunt a lobogó lángok nézé
sébe, b tekintett a nélkül, hogy abból csak 
egy szót is olvasott, v»gy megértett volna. 
Arcza halvány volt, mint az őszkor hulló 
falevél. Arcza beesett volt,és szemei vesztettek 
elébbi tűzsugaraiból.

A játszi jókedvet, merevség váltotta fel, 
és mintha szenvedett volna, oly kifejezést 
nyert arcza, mi akkor sem változott, mikor 
a kertről vezető lépcső ajtó felnyílt, s azon a 
szobába Waldner Gyula lépett.

Gépies mozdulattal üdvözölte a di
dergő belépőt, kire ezen fogadtatás lesújtó 
volt.

Néhány tnásodperczig szótlanul ültek 
egymás mellett, midőn Ilona arcza egyszer*) 
kigyulladt a nélkül, hogy szemei elébbi va- 
rázssugarait visszanyerték volna. Egykedvűen 
folyt a biszélgetés, és Ilonán meglátszott, 
hogy vulami titkot rejteget, melyet szeretne 
is tudatni, meg nem is, és hogy az arcz 
k'gyuladása e titok közléséuek pírja volt — 
mintha CBak szégyenpír lett volna.

Waldner felette nyugtalan lett e különös 
magaviselet folytán és nem szűnt meg kér
désekkel ostrom dni Ilonát ez állapot beállá
sának indokát illetőleg.

I.odü in ndig kitéröleg válaszolt, és, 
mintegy elrejteni igyekezett kedélyhangu
latát.

Messze benyulott in ir az. est a viharos 
éjszakába, amikor Waldner elhagyta Ilona 
lakását, hogy a birhatás biztos tudatává) 
haladjon hazafelé a kavargó hótömegben, és 
ott párnáin szenderegjen jövő boldogsága
f e le t t ........................

(Folyt, k ö v )

szérllre. A rokont egyszerre csak kiszólitja a 
nagynéne a konyhába, lopva vesz elő egy pa
lack cseresznyeszeszt a szekrényből, s e sza
vukkal kínálja meg:- Igyál öcsém, az öregem nagyon szigorú 
mértékle,tességi s igy lopva kell tartogatnom 
ezt a kis gugyit, tudod, az ember néha megkí
vánja.

Tiz perczctel később az öreg hívja be 
Öcscsét szobájába, felnyit egy szekrényt, melyben 
négy palaczk bor szunnyadoeott, pohárba tölt 
s  igy szólt:— Láss hozzá öcsém, mért éklet ességiek 
vagyunk ugyan, azért mégis csak akad nálunk 
egy kis jó  féle ital, hanem hát az öregnek 
nem szabad megtudnia.

Vulumivel később a vendég kimegy az 
istállóhoz, ottan meg unokatestvérei ceipeltik 
egy sarokba s e szavakkal nyújtottak at neki 
egy palaczkot:

Igyál rokon, kitűnő bourboni; de ne 
beszéld el az Öregeknek, mert azok örült 
mértékletességiek.

Különfélék.
* l \  Szathm áry Károly ur, az országos 

hirü iró tegnap a reggeli hajóval körünkbe 
éi kőzett.

— P lukovlch Ödön újvidéki kir. 
jbiró, a budapesti kir. ítélő táblához pótbi- 
róvá neveztetett ki.

— Matkovits LhJos Zenta járási sz.ol- 
gabirónál, „Matéházi" előnévvel történt ki
tüntetése alkalmából, május 6 án 72 tagból 
álló ada-moholi küldöttség tisztelgett. A kül
döttség élén az adai rom. kath. plébános 
„Viribus unitis" jeligéjű beszédben üdvözlé 
a kitüntetett szolgabirót, ki megliatottan 
mondott köszönetét.

* Alapszabályok megerősítése. A 
bajai ifjúsági egylet módosított a apszabályait 
a belügyminisztérium a jóváhagyási záradék
kal ellátta.

* A vajashid, mely a bajai gőzhajó 
állomáshoz vezet és melyen a járás-kelés — 
főként, árvíz idején - nem éppen nagyon 
biztató , a duiiagozhajózási társulat által 
szilárd töltéssé a'akittatik át.

0  „A bajai r. k. néptanltó-cgylct" 
ez évi nagygyűlését junius hó 3 án (pünkösd 
utáni kedden) fogja megtartani. Tárgyak: 
1. lt'-ggel 8 órakor szent mise a plébánia
templomban. 2. Ezután pont 9 órakor gyűlés
megnyitás elnöki beszéddel a belvárosi isko
lában. 3. Rövid megemléke/és elhunyt Les- 
sediczky K. kartásról és emlékirat felolvasás 
néhai Gliick M. egyl. tagról. 4. Intézkedés 
az egylet 10 évi történetének megírásáról.
5. A múlt évi gyű ősről felvett jegyzőkönyv 
felolvasása és hitelesítése 0. „A mondat és 
főrészeit" ismerteti Zámbó J.jankováczi ta
nító. 7. Miként fejlesztendő a gyermekek 
értelmi tehetsége V tételről feolvasást tart 
Csapiáros J . tataházi taui'ó. 8. Számtan 
köréből a felsőbb tanfolyamunk számára 
Tóth Mihály tart előadást. í>. A tanulók 
jutalmazása . . . tételről Matkovits Márián 
garai tanító tart felolvasást. 10. Olvasóköny
veinkről Fonyó P. fog értekezni. 11. I88Í). 
évi nagygyűlésre, mint a jövő orsz. tan. gyű
lésre is kitűzött következő tételek hozatnak 
ajánlatba : a) A népiskola és közegészségügy, 
b) Milyeu legyen az ismétlő-iskolák könyve 
falun és milyen a városban ? c) A törtek ta 
uiiása a népiskolában, d) A felnőttek okta
tása a magyar beszéd elsajátítása érdekében ; 
ezeken kívül: e) Az előnyökkel való fejszá 
molás ts. 12. Jelen és a pénztár s könyvtár 
állapotáról és a Bárány-féle síremlékre be
gyült összegről. 13 A III. orsz. tanító kép
viselet gyűlésre, mennyiben egyletünk uz 
előkészítő-bizottságba is tagot lett jogosítva 
felküldeni, uiár most megválasztandó képvi
selőkul Szélig Ferencz bajai és Csapiáros 
János talaházi tanítók ajanltiimak. 14. Az 
orsz. kuth. alaphoz járulás, tisztel' tbeli tagok 
választása, segélyadományozás, tisztújtás és 
egyebek.

f  Halálozás. Iiosenberg Mór urat, a
„hajai kölcsön segélyzó egylet" Fáradhat lan 
aligazgatóját súlyos csapás érte, f»a, Kosén 
berg Miksa folyó hó 10 án 26 éves kólában 
jobblétre szenderfllt. A család által kiadott 
gyászjelentés a következőleg hangzik : Mély 
fájdalomtól lesújtva, bánatos szívvel jelentik 
a felejt hetet len unoka, tiu, testvér és nagy 
bátya R o s e n b e r g  M i k s á n a k  folyó 
hó 16-án, délelőtt 81/, órakor hosszas szen
vedés után, életének 26 ik évében történt, 
gyászos elhunytat. A boldogultunk hűlt, tete
mei folyó hó 18-án délután 8 órakor fognak 
a helybeli izr. temetőben őrök nyugalomra 
tétetni. Baján, 1884. évi május hó 16-án. 
Béke hamvaira ! Rosenberg Gáspár, Kosén- 
berg Johanna szül. Schwarcz, mint nagyszü
lők. Rosenberg Mór, Rosenberg Citcillia szül. 
Heisler, mint szülők. Rosenberg Jakab, dr. Ro
senberg Samu, Rosenberg Mariska, Rosenberg 
Bella, Rosenberg Mina, Kosetiberg Eszter 
mint testvérek. Rosenberg Leona szül. Halb- 
rohr, mint sógornő. Wamoscber Manó, mint 
sógor. Rosenberg Mátyás, mint unokaöcscs. 
Roseulierg Katalin, Rosenberg Lídia, mint 
unokahugai.

* Jakab Lajos színigazgató, ki a mull 
telet Székesfehérváron töltötte, a téli évadra 
pedig Győrbe megy és kitűnő társulattal 
rendelkezik -  mint a „Bajai Közlöny" értesül 
— a nyarat Baján kívánná tölteni, hol nyári 
Bzinkört is építeni szándékozik.

A bajai ezéllövész egyesületnek
ünnepélyes megnyitása pünkösd inásodiiapjáii 
turt.atik meg a szokásos ünnepélyességekkel.

* Megs/.ilajodotl lovak. E lm 12 én 
reggel 8 órakor K. P. molnár iparos luv.u 
inogbokroá'idvan, a kocsit elragadták ós a 
löu'cza járdáján végig száguld'ak. Számos t.n 
jes és tejfölös fazék esett vad íruiuodásukuak 
áldozatul, de — umi sajnosabb - kél. zöldség 
áiu.ó asszouy is érzékeny sérülést szenvedett 
áliulok. A sérülteket lakásaikou ápolják.

— Drága Uobszó. Doniján Tóth Fe 
rencz szeremloi lakos Bárdos Benedek paj 
tilsával szóvitába keveredett, amikor nejét 
is sértegette. Nem elégedett in ‘g azzal, hogy 
a nőt sértő kifejezéssel illette, neki az kevés 
volt, vállalkozó szelleme valami különösre 
ösztönözte. Hek János községi dobost 40 kr 
dobolási díj mellett felfogadta, hogy tegye 
közzé, miszerint Bárdos Uenedekné egy hó
napra haszonbérbe, kiadó. A duhajkodás meg
történt, Elek János csakugyan kidobolta a 
mcggyulázó közlést, épülésére a hallgatóknak.
A becsületében mélyen sói tett és gyalázolt 
nő feljelentést adott be a bajai kir. jbiró- 
Sághoz, hol mindkét tettes 5 0 -5 0  írttal lett 
megbüntetve. Elek János dobos úgy társa 
az ítéletben m 'gnyugodott.

* A bajul polg. ezéllövész egyletbe 
belépui óhajtók figyelmeztetuek, hogy ezeu 
czélra Klenantz János t. fölövészinester úrnál 
aláírási iv áll rendelkezésükre.

— Budai István b.-mon&stori lakós 
kárára, istállójának fellörésu után 2 darab 
lovát és 2 drb csikaját lopták el ismeretlen 
tettesek í. év mártius 31-én éjjel. A sok ke
resés, nyomozás nem vezetett eredméuyre, « 
mnr-már a káros is megnyugodott sorsában, 
midőn a jankováczi csendőrség buzgó őrpa- 
rancsnoksága tiyomra akadt, s az erélyes 
utánjárás kiderítette, hogy a lopott jószágot 
Görög Lukács szabadkai lakós adta el Sze
geden, szerezvéu a lovakról két-két hamis 
járlatot is. A nyomozás eredménye ismét azt 
a szomorú tapasztalatot igazolja, hogy a 
lovak járlataival igen sok visszaélés követte- 
tik el, s nincs eset arra, hogy kipuhatolható 
lenne, kitől nyerik a lótolvajok, orgazdák a 
szükséges űrlapokat. A vagyoubiztonság meg
kívánná, hogy a járlatok kezelése körüli eljá
rás szigorittussék.

— „Korunk" társadalmi, szépirodalmi 
és ismeretterjesztő hetilap 6. száma válto
zatos tartalommal jelent meg Kudor Sándor 
szerkesztése mellett. Előfizetési ár egész év
re 6 frt. Kiadóhivatal Budapest, IV. szarka- 
utczu 5. szám.

Sorsjegyhuaás. A „Búcsú Szent- 
Lás/.ló és vidéke önk. tűzoltó-egylete" által 
kibocsátott sorsjegyek húzása 1885. január
6-án fog Nagy-Kaniz8án megtartatni.

— Hirdetmény Baja város közöusé 
gét illető HL oszt. kereseti- és nyilvános 
számadásra kötelezett egyletek és vállalatok 
adókivetési sorrendjéről: Május 28-án. Ha
risnya kötök, tarisznyátok 773 -776, hajótu- 
lajdonosok. kormányzók éshajó fuvarosok 777 
— 782, haj-, rongyszedök és különféle czikkek- 
kel üzérkedő árusok, házalók 783—827j tételig. 
Május 29. Könyv- éspapirkereskedök, könyv
kötők, nyomdászok, képesek, utazók 828 —840, 
kükereskedök, kőfaragók, kézmfl-kereskedök 
841—845 tételig, kőtélverők 846 -853b, kap. 
tafa készítők 854 —856, keztyüsök 856 — 858, 
kéményseprők 859 - 860, késesek 861—864a, 
kalaposok 865—873a tételig. Május 30 án. 
Kovácsok 874 -889, kádárok 890 — 899, ke
fekötök 1047—1049, kárpitosok 1050—1052 
kőszén kereskedők 1053—1054 lakatosok, 
puskások 1055—1075a tételig. Május 31 én. 
Ról'ös-kereskedök 1349—1368, sertés-keres
kedők, hizlalók, sáfárok 1364—1387 tételig. 
Június 3 án. Mészárosok, hentesek és hús
árulók 1217—1263b, mérnökök 1264 —1266, 
mézesbábosok 1267—1272 tételig. Május4-én. 
Nád-kercBkrdók 1273—1274, növeldék : ne
velő-intézetek, iskolák ; tanítók és tanítónők 
1275-1278, órások 1279-1283, orgona-, 
zongora-készítők 1284, orvosok 1285 1299a, 
palmka-íőzök 1299—1313c, tételig. Buján, 
1884. május 27. Drescher Ede, s. k. polgár- 
mester.

Országos képviselő választék sta
tisztikája. A Magyarországra (Erdélyt és 
Fiúmét is beleértve) eső 413 országos kép
viselő választó kerületben az 1882 évben 
összeírt s a küszöbön levő képviselőválasztá
sok uiegejtésóre jogosított választók összes 
száma a hivatalos összeállítás szerint 841,609, 
a múlt, t. i. 1881. évi választáskor az 
összes választók száma 821,242-öt telt. Tehát 
az idei választásban 20867 választó polgárral 
több vehet részt, mint az előzőben.

A „Képes Családi Lapok*4 33. 
száma Meliner Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal jelent meg. Egyes szám 
ára 15 kr.



— M egyei hírek  A fóldinivclés-, ipar- és 
kercbkedelemügyi m. kir. miniszter S z e m z ő  Gyula 

in ügyei lótenyésztési bizottmány! elnöknek 95 drli 
10 frankos magyar aranyat utalványozott a folyó év 
folytán tartandó lótenyésztési jutalomdijosztásra. — 
Z o in b o r város lakosainál illeték hátralék főjében 
í .  é. márczius végéig 76016 frt 55 kr van künn. 
S s a b a d k á n  e hó 10-én vezette oltárhoz kisfalud! 
Liptai Gedeon cs. kir. buszárhadnagy K o r a  e s i  t s  
Kmn.a kisasszonyt. — Ugyanott e hó 13-án tartotta 
esküvfijét Schlesinger Heruiin kisasszonnyal Woisz 
Sándor gyáros Aradról. -  Ú j v i d é k n e k  a jövő 
hó elején ritka vondége lesz. Ugyanis Trefort Ágos
ton vallás- és közoktatásügyi miniszter urönagymél- 
tósága 1 —2 napra Újvidékre megy, mely alkalommal 
az ottani tanítók uagy ünnepélyességekkel készülnek 
öt fogadni. — Lobeustein Karoly újvidéki börkeres. 
kedö folyó hó 6-án, élto 50-ik évében elhunyt. — 
K á r m á n  Lajos, a vorbászi kerület orsz. képvise
lője, a ktilai óvodának évi 300 frt államsegélyt esz
közölt ki. — K a t y  m á r  és vidékén e hó 3-án, sz 
esti órákban '/« éráig tartó jégeső volt, mely jelen
tékeny kárt okozott. — K á t y  községben postames
tert keres a temesvári postaigazgatóság.

Vegyesek.
M iért oly ritkít n boldogság a há

zas életben! Mert az emberek keveset, vagy 
semmit nem gondolkoznak, mielőtt háza
sodnak. Vannak, kika házas boldogság kellé
kei között a nö ifjúságát okvetlen szükséges
nek vélik, mindamellett, hogy nem tudják, 
kit nevezzenek ifjú hölgynek?... Nem hi
szem pedig, hogy ha megszerettünk valamely 
nőt kevésbé birnók szeretni, mert húsz éven 
felül van, mintha húsz éven alul lenne. Az 
ugyan igaz, hogy kedveljük az ifjúságot, de 
egyedül azért, mert virulást feltételezünk nála. 
De vannak például harmincz éves hölgyek is, 
az iljú báj minden képzelhető gyönyörével, 
mig ellenben sok 18 éves rég elvesztő azokat 
vagy soha nem is bírta I Mégis létezik sok 
esztelen, ki megveti a korosabb nő ifjú kel
letnek, hooy nz ifjú nőt kellem nélkül válasz- 
sza. Ebből eredt aztán azon szokás, hogy a 
hölgyek éveiket rendesen eltagadják. Vannak 
mások, kik a mint mondják unalomból háza
sodnak ; már pedig unalomból házasodni 
annyit tesz: az unalmat maga köré telepíteni. 
Mert ha nemesebb érzelem nem vezérel ilyen 
összeköttetést, tovább nem nyújthat élveket, 
mint ameddig újdonsága ta r t ; azután p< dig 
terhére esik az olyannak és unalma annyira 
üldözi, hogy korcsmákban vagy kávéházakban 
kelti őt az ásitozó pinezér haragja, nem pedig 
szobájában gondos felesége . . . Végre még 
vannak emberek, kik a házasságot eszközül 
használják föl vagyon-, vagy más hasonlónak 
elérésére. Ezek végkép elhibázták a boldog
sághoz vezető utat 1 Mert a házasság eszköz 
ugyan a boldogság eléréséhez, de ne legyen 
soha anyagi vagy társadalmi előnyöknek 
eszköze, ínért mig emezeket elnyerjük, amazt
örökre elvesztettük............E három fajhoz
tartozik a házasokoak legnagyobb része. — 
Nátok az úgy nevezett ész - - jobban 
mondva osztelenség szív nélkül választott, s 
azért az élet szebbje és költöisége rájok nézve 
örökre elveszett. Ült, hol a szív észszel 
választott, ott van boldogság, mely mulhat- 
lan örömöket varázsol a körében élőkre I

Cserebogár ruha. Berlin egyik legna
gyobb divatkereskedésének kirakatában „cse
rebogár" ruhát bámul most a közönség. Vér
vörös alsó ruhából áll, mely fölé fekete csip
kelepel borul. A derékot fekete öv fogja 
körül, melynek csatja nagy cserebogarat ábrá
zol. A csipkelepel is ilyen cserebogikkal van 
teleszórva.

A meredek lejtők begy. pi silése. 
Meredek lejtők fölötte nehezen gyepesedn. k 
bg, mert a fűmagból kifejlődő csirokat az 
eső mindenestül lemossa. Az ily meredek 
lejtők begyeppsitésére következő eljárást ajánl
ják : Keverjünk össze réti perje és angol 
perjemagot, azután egy targoncza jó kerti 
íöldett és ugyanannyi száraz agyagot. Ezután 
a keverékhez annyi trágyalét öntsünk, hogy 
mázolható sárrá alakuljon át. A kopasz lej
tőt előbb lesimitjuk, azután megöntözve az 
elkészített, sárral bemázo juk. Ha a sár a 
következő napok alatt erősen szárad és repe
déseket kap, több Ízben meg kell mdvesiteni 
és leveregetni, 8 nap lefolyása alatt a fii 
kicsirázik és 14 nap alatt a lejtő oly növény
nyel fedetik, a melyek a b- gyepesítést ha
mar elvégzik.

Csarnok.
Z ö l d p a l á é / ,  k in a I h e u r.

-  Irka-firka: SATYR-tól. -
Szegény üida barátom I szegény zöld- 

p&l&czkok I
Örökös ellenségek. Kibékülhetlen felek.
De hát miért is lett üida barátom oly 

nagy ellensége a zöldptlaczkoknak V Egyszeiü 
a felelet : Egy vénasszony éli ontotta, m m 
azömmel, hanem zöldpalaczkkal, nem is a 
üidát, hanem aunak szerencséjét. Szegény 
Üida I Azóta szörnyen haragszik a zöldpulacz- 
kokra. Hát az öreg Haszon)ra nem? Nem 
bizony I . . . . Nem tartja érdemesnek ha
ragjára.

*
Talán sejtik is már, hogy szomorú tör

ténetet fognak hallani ? Hogy n e ! Hisz 
említettem már, hogy öregasszonyról szólunk. 
Már pedig ahova ilyen crealura ártja be 
magát, bo'bc derül ott fel a boldogság uapja.

ha jjozzá teszem, hogy a vénasszony

pártába ragadt, szllzicske: Az ilyeneknek 
pedig, mint jól tudjuk, az irigység, a plety
kádig, és több eiusinodi a fö jellemvonásuk. 
Ilajadou volt bizony Kati néuém, aki úgy 
lesett és les ma is vőlegényre, mint a dij- 
11 °k a zsíros hivatalra. J)o hát mi az oka, 
hogy ülve maradt ? Talán nincs pénze ? 
Koránt sem: Nem szokott adós maradni
senkinek; kifizet m indenkit............... egy
adag gorombasággal. Talán nem szép ? Több 
a szépnél, ő gyönyörűséges. Vagy talán nem 
szellemes ? Akár egy múzsa! Csak tessék 
meghallgatni mennyit és mit beszél. Nyelve 
valóságos úrnapi harang. Aztán merje valaki 
ráfogni, hogy : sok beszédnek sok . . . . fis 
mily gyönyörű magyarsággal beszél ! Illust- 
rálására elég lesz szavait idéznem, melyeket 
macskájához intézett: „Szegény Mirczim ! 
(ez a macska kisasszony becses neve) az a 
csúnya katzili hekrámplirozott krumplijával 
az augilidba.“(Megne csömörösödj. l becsületes 
magyar gyomor !)

És ez a szépséges Madeinoiselle gyűlölte 
a ti.ital embereket, különösen ha okosabbak 
voltak mint ö. De ezt ne csodáljuk, hisz a 
rókának is savanyú volt u szőlő, mit nem 
ért el. Különben a fiatal emberek se törtek 
volna magukat utána, ha történetesen rá ne 
lett volna bízva Kanna Panna kisasszony. 
De ez a piros Pannika kisasszony úgy vonzotta 
magához a fiatal embereket, mint akár a 
mágnes a vasat, vagy a boroskancsó a szi
vacs-egylet tagjait..

Kanna Panna kisasszony leánya volt a 
régen megboldogult Kanna Istvánnak a falu 
erősszavu mesterének és kedves élete párjá
nak Szőlő Erzsébetnek, az említett Kati 
bugának, ki szintén már kiköltözött az ár
nyékvilágból. Korán árván maradt tehát, a 
kis Pannika és igy a kegyetlen sors Kati 
néni iurisdictioja alá vetette.

Ez a Kati kisasszony azután nevelte is 
a kis árvát az ö erkölcstani elvei és szabályai 
szerint. Mert meg kell adnunk, hogy való
ságos leltára volt az efféle szabályoknak és 
mindig azon iparkodott, hogy azokhoz al
kalmazza m agát.................. nem ö hanem
a többi.

De bármint őrizte is kincsét a vén 
s/.liz, mégis neszét vette annak a fiatalság. 
És hiába festette az ördögöt a falra ; hiába 
szidta a fiatal embereket a kis lány előtt, 
mint a bokrot ; hiába koholt rájuk mindent, 
csak jót nem : a kis Pannika egyszer mégis 
csak azt gondolta magában, hogy : beszél
hetsz te nekem néni I

Mert hiába, „a virágnak meg tiltani 
nem lehet . . . .“

Az én Gida barátom tehát addig tapos
ta a sarat Panna ablaka alatt, mig egyszer 
csak észrevétetett. Nem ugyan a Kata által, 
hanem Punuika által. Az első szénit űz után 
többször is találkoztak szemeik és üida 
ritkán ment el ezentúl hiába az ablak alatt. 
De ezt a boldogságot nemsokára keveslette 
üida; keresett tehát módot, hogy valamikép 
bejárhasson a házba.

Csakhogy könnyebb megmászni a Chiin- 
borazót, mint Kati kegyeibe juthatni. De 
viszont Gúlának sem nőtt be a fejelágya. 
Kapja magát és a helyi lapban sűrűn czikkez- 
ni kezd a mai fiatal emberek romlottságáról 
s különösen azok könnyelműsége ellen kelt 
ki éles* u. Hozzá tette, hogy ö, ha leány 
volna, sohasem menne férjhez, mert a mostani 
fiatal emberek nem érdemelnek jó nőt. És 
mi több az i yen czikkek alá teljes nevét 
oda függesztette.

Kapott is ifjú barátaitól szörnyű gratu- 
lácziókaf, némelyek kész bolondnak tartották, 
mondván : „elment üidának a sii'ni valója." 
De ő mindezt szépen zsebre dugta. Tudia 
Pál, mit kaszál és várt türelemmel.

Tudta üida, hogy Kati nagysám szíve
sen olvassa el a helyi lapokat, habár 6 a 
városka élő hírlapja 6 volt, ki legelőbb szokta 
kiharangozni a híreket. A szépséges arisztok
rata hölgy (legalább annak vélte magát.) el 
is olvasta Gida czikkeit, és tökéletesen el
nyerték tetszését. Nem is nyugodott meg, 
mig a czikkek Írójával ismeretségbe nem 
jött. Óidénak se kellett több. Annyit és oly 
erélyesen beszélt a mostani fiatalok eikölcs- 
telenségéröl, hogy nemsokára mindennapos 
vendég volt Kati házánál.

A fiataloknak tehát alkalmok nyílt 
egymással levelezést megkezdeni. A levele 
zést egy nagy zöldpalaczk közvetítette, mely 
boreczettel megtölve a márványozott folyó
só párkányzatán állott, hogy a nap jobban 
érje. üida valahogy tudtára adá Pannikának, 
hogy a zöldpalaczk alá levelet rejtett. Másnap, 
midőn ismét levelet akart a palaczk alá rej
teni, már ott volt a válasz. Kicserélte a levelet 
és igy ment ez egy pár hétig. A felfedezéstől 
nem igen tarthattak, mert Panna levelét 
közvetlen a látogatás órája előtt rejtő a 
palaczk alá, és inig üida bement és a vén 
szüzet mulattatta, addig a kis Pannika ta
lált ürügyet kiosonni s a levelet biztos hely
re rejteni.

A levelekben aztán elhatározták hogy 
játsza még egy ideig a Gida a Made 
moiselle előtt az erényest, mig meg nem.sze
retteti magát. Akkor aztán, ha egészen meg
nyerte Kati kegyét, meglógja kérni Pannikát.

Szép volt a terv, de közmondás szerint : 
„Az ember tervez. Isten végez." így történt 
Gida barátunknál is

Midőn egy szép n pon a szokott láto
gatását akar-a megtenni, Bodri kutyája is 
valahogy besouipolygott utánnu, kit eddig;

soha se engedett be gazdája, mert ismervén, 
hogy a macskáknak nem nagy barátja, félt 
attól, hogy a Mirczinek baja eshetne, ha Bod
rival közelebbi ismeretségbe jönne. És mél 
tán tarthatott ettől.

Alig ült le a szobái)'n a mi üidánk, 
még mielőtt Pannika a levélért kimehetett 
volna, már is megtörtént a baj. A/, udvarról 
hirtelen félelmes kutyarnorgás , zengzetes 
macskanyávogiís és végzetes üvegcsörömpölés 
hangja zavarta meg üidát, egy erkölcs-szabály 
elmondásában.

— Jaj a Mirczi! ............ jajveszékelt
Kati.

— Jaj az eczetes üveg I . . . sikitá a 
kis Pannika, az üveg alatt levő levélre 
gondolva.

— Jaj nekem I sóhajtó üida.
Pillanat alatt mind a bárom künn

termett., és szemük elé tárult az egész ve
szedelem roppant valóságában. Bodri, kinek 
sikerült, az udvarba jutni, meglátván a ked
ves Mirczit rögtön üdvözlésére rohant. De 
valószínűleg visszataszító ábrázatjától elbor
zadt a finom Mirczi, mert ölelését be neiu 
várva a párkányzatou keresztül menekült a 
konyhába, mialatt egy szivn-nditő nyervogást 
hocs&jtott ki szoprán hangon. A Bodii a szi
ves fogadtatást dörgedelmes hass hangon 
viszonozta és egyszersmind a macska után 
ugrott. De ugrásában magával rántotta a 
zöld palaczkot is, mely csörömpölve hullott 
le a márvány padozatra. Ott volt az eczetben 
Gida rózsaszínű levele is.

Bármennyire igyekezett is Pannika nén- 
jét megelőzni, hogy a levelet elrejtse, későn 
jött. Kati éles szemei észrevették a levelet s 
mint hyena ugrott húgára, hogy kezéből ki
kapja azt. Jó hogy az eczetnek oly erős szaga 
volt, mert különben bizonyosan elájult, volna 
Kati néni a levél átolvasása után.

Hogy mily förgeteg következett ezutÓD, 
nem akarom leírni. l)e ki is Írhatja le, amit 
egy fecsegő nyelv, magas C-én fél óra alatt 
lepörög ? — Annyit azonban mondhatok , 
hogy Gida úgy sompolygott ki a házból, 
mintha ott sem lett volna. Csak otthon tért 
magához kissé és kisütötte, hogy mindennek 
tulajdonképen a zöld palaczk az oka, minek 
dőlt le. Meg is fogadta, hogy zöldpalaczkból 
többé nem iszik . . . .  vizet.

A Kati ezen jelenet után erős mig- 
rainbe esett.

Fiatal emberek I Ila zöldpalaczkot lát
tok, jusson eszetekbe Gida esete és gondoljá
tok meg, hogy egy hoppon maradt vén szűz 
karmai közé jutni . . . förtelmes dolog. De ti 
is ülve maradt kisasszonynénéim, ha zöldpa
laczkot láttok, jusson eszetekbe, hogy nem a 
fiatal emberek okai, ha vágyatok nem teljesül, 
és hagyjátok békében a fiatal embereket, 
hisz ők se törődnek veletek.

H eti napiár.
1884. Május (31 nap.)

19* Hétfő 
20, Kedd 
211 Szerda
22 Csütörtök
23 Péntek
24 Szombat 
25, Vasárnap

Ivó p.
Bernit 
Szil ird  
Á l d o z ó  cg. 
I>ez8ér 
Janka 
Kxaud

/fokivá ltoziíi: 
Utolsó negyed 
18-án 6 óra ! 
11 pk. reggel

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

rutnál.

Mi.líOüi llt'Urit, farlsbad és Budapest.

A Z ELSŐ A I S i lÁ  OS. KIÉ. 

[)U N A GÓZHA J ÓZ ÁS1 TÁRSULAT
póttá- ét ttoméiymállitó hajóinuk

M E N E T R E N D J E .
Érvéuyes 1884. feb. 20 tói további intézkedésig 

S z e mé l y  s z á l l í t ó  ha j ók  :
H ójáról H iidnprolre : naponta délután 3 órakor 
Hajóról Molinóira: naponta este fél 8 órakor. 

P o s t a  h a j ó k :
H ajáról llu d o p eo tre : naponta reggeli 3 ’/, órakor 
H a jiró l O rsóvá™ : vasárnap, szerdán, és péu 

teken reggeli 0'/« órakor.

Üzleti tudósítás.
Haján, 1884 május 14-éa

Búza u i ..............................
Zab .............................. 6.75
Árpa .........................
Rozs u j ..............................
Kukoriczu.......................... . 6.—
K ö le s ............................... 6.40
Bab.....................................
Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő:

C  S  H  B  II A  F  l i  R  H N  0 .

K O T Z Ó  P Á L
(.-ÉPÉoZ-MÉKNAlt

B u d a p e s t ,  V i l i . ,  I H l ő i - u t  1 8 .
ajánlja gazdasági gépraktárát 

G-, szén- ét azalmafütébii angol és amerikai szerke- 
liözmozgonyall, soros éa zetü go/csépldgepelt. tlsztl- 

szérva vetőgépelt, ekéit, to v.igy egyszerű |arginy  
stb. stb. o-i plólt, rostált, stb

G n r r e t t  R  l a  f ia l  C o in p o u n d
gőzm ozgonyaira  és f-kvő  gőzgépeire , m elyek 
egyenlő erőkifejtésnél 4 0 "  „ tüzelőanyagot ta- 
karitanak meg. nnuden m ás géppel szem ben.

G iir r e l t  R  én  f ia l  sza b . ( lo b já r a ,
aczél alzattal és k é to ld a lt  reczáze tt négyszer 
használható aczél-ainekkcl, a mi 

k ttnnyü járást, I nagy munkaképességet, 
t a r t ó s a  á got  | tiszta kicséplést 

és tökéletes* tiaztitást biztosit.

L|>uj»bl> b a r n n g já r g á n y a l r a
az összes perselyek egy alapöntvényen, miáltal 
tönkretehetetlenek | könnyű járatuak.



W í!  I O O O  f ő t  i n i o t
nz»n hölgynek, ki

ígj szep lo -k  en ocso  m
használata után úgy i  stfpiákéi, mint a má|follc»k«t és nrrzáiink 

(ÍKJL) barna MZinet el uotn veszti. ✓  ,<
Kgy tégely 2 forint 10 krnjc/ár.

®  „E P I I, A T O I R  E
( $ 0  a z  a r o z o n ,  k e z e k e n  é s  k a r o k o n  n ő t t  a '/ő r  t l t  á v o l i t á a á r a .  
yZ*m\ A szőrnek e helyekrőli eltüntetése úgy, hogy az többé n ■ nőjön, eddig csak 

jámbor kívánság volt, mely.-t semmi szer ki nem i-légiielt. „FölfIlné8t“
• j '* r  kelt tehát szerem, mely á szőrt nemcsak . Itüntoti, hanem annak újbóli nővé ^  •

sét is megakadályozza, s ezért te ljes blzlusllcliol njúj'ok, amennyiben 
.kötelezem magam ellenkező esetben az egész összeget visszaadni.

{yför V t T  Egy kis üveg ára ő írt, nagy üvegé 10 fit, “MM
• _. A mm a■ mm ■■ .» a. rm aa «k m» legjobb ► zei1 n l»öiatka(Mitcsser) eltüntetésére

1 * } o  i ;  J  -Q  II a  I T  | l  O  I ^  1 bkatuiy* 1 nt &o ki . I

|  „ B r a s i l i f  l i a j f e s t ű - s z e r  1j.'fy UÉfT' A In in iiiiite . **911 Jj
/GIa 'i Méreg- és érez mentes, fest tetszés szerin ti valódi s/Inckre szőkétől z'jj 
(* g j  feketéig, tartósan. A „biasilinu-nal festett haj nem különböztethető meg

a természetes szilitől.
"agy 11 Mg o'ir/ .9 /-•/. — Szélkilt ilés utánvéttel.

^  Fischer Róbert, tí,V ■■ ^

'« Í 8 >  J *

2121.
tk: s e r  “ •

Árverési hirdetmény !
A bajai kir. jbiróság mint tkvi. 

hatóság részéről közhírré tétetik özv. 
RHtter Liiznriié véczi lakós végre
hajtató kérelme folytán (afnnone sz. 
Mamiit* Etelka végrehajtást szenve
dett elleni végrehajtási ügyében a vég
rehajtási árverés 1040 fit toké követelés 
ennek és pedig 820 Irt után 1882. év 
január 10-től, 820 fit után pedig 1882. 
évi január hó 17-ik napjától járó G"/„ 
kamatai 51 frt 81 kr végrehajtás már 
megállapított, valamint 12 frt 91 kr 
jelén'egi és a még felmerülendő költ
ségeknek kielégítése végett az 1881. évi 
LX. t. ez. 144 és 14(1 § a értelmében 
a szabadkai kir. tövényszék területéu 
lévő baja város 1519 számú tjkvben 
foglalt A. I. l(i(J4. hr. számú 782 [Jö l 
nagyságú 126 fi ira becsült egész ház
helyre, úgy az A. I. 2052. Iir. 1884. 
ö. i. sz. ház és 240 Dől bel telekből 
Giánonc Maudits Etelkát '/3 részbeni 
1120 frtra becsült birtokjuialékra te 
kintetlel a fenthivatkozott t. ez. 156. 
^ áuak a pontjára ezennel elrendeltetik, 
és annak a kebelbeli tkvi iroda helyi
ségében leendő m egtartására határidőül 
1884. évi juliiiHlió 10-ik nnpjn 
link délutáni *1 órája kitüzelik, mely 
alkaiommmal a jelzett ingatlanok a k ki
ál tási áron alul is eladat ni fog.

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

A kir. jbiróság mint télekkvi hatóság.
Baján, 1884 évi áprilhó 2G án

R á f i .
kir járáxbiró.

IJirdelmóny.
Alulírott van szerencsém a n. é. 

közönség becses tudomására hozni, mi
szerint a szegedi országúton (a vámhá- 
zon kívül, Michits István ur szőllője 
mellett) lévő 25  I lü ld  (1200 □  ölével 
számítva) SZÁNTÓFÖLD a rajta lévő 
lakbáz , istálló-, félszer , kamara- és 
hizlalóval együtt szabadkézből eladó.

V é te lá r: aratás előtt 9500 forint, 
aratás után 8000 frt.

Bővebb felvilágosítással szolgál 
G A B R IE L ISZ  ED E, 

tulajdonos.

Fonios gyapjulermeiők és gyapjú kereskedőknek.
A XVI forgalmi év kezdetével bátorkodunk a t. ez. juhtenyésztők és gyapiubereskedfíknek intézetünket tisztelettől ajánlani. — Elvállalunk igen 

Jutányos feltételek mellett mindennemű gyapjút gyárszerü mosásra és bizományi eladásra; esetleg csuk bizományi eladásra. Kívánatra előleget adunk 
mérsékelt kamatláb mellett és a gyapjút gyári helyiségünkben kivétel nélkül

díjmentesen raktározzuk és biztosítjuk.
A vasat vagy güzluijóállomásokhoz érkezett gyapjuküldemények átszállítását gyárunkba teljesítjük, és kérjük a küldeményeket pontosan alanti ezégünkre czimeznL 

A mosásra szánt gyapjúhoz készen vagyunk az üres zsákokat igen c ekély kölcsöndij mellett adni.
Az osztályozás és mosás sorrendben és gyorsan történik és a legcsekélyebb mennyiség is szigorúan elkülönítve mosatik - Az eladás 

bel- és külföld gyárosoknak a lehető legmagasabb árakban történik, s a gyapjú árát készpénzben azonnal megbízóinkhoz küldjük.
További felvilágosítás kívánatra készséggel adatik, és körülményes progrnmm ingyen küldetik.

ELSŐ  MAGY. G Y A l’JUM OSÓ ÉS BIZOM ÁNYI R É S Z V É N Y T Á R SA S Á G  BU D A PESTEN ,
(Utánnyomat nem diiaztatik). v ison ta i KOVÁCII LÁSZLÓ, elnök.

Ü zlethelyiség: Baján, Bódog-tér, Seheibner-fele ház.

N Á N A Y L A J O S
T  ¥  I T  0 D A JA
GYORSAN, CSINOSAN és JUTÁNYOS ÁRON

mindennemű

1  f  0  i  §  4 1  I I ! K Á K A T .
Részit továbbá

M K  Ö Va 8  10 «  1 i  1 O n  T  .11'I' V ;t 1 1 t t i i l T
rác?

úgyszintén raktáron tart

k ö t e l e z v é n y e k e t  é s  ü g y v é d i  m e g h a t a l m a z á s o k a t .

U /.leihoh  ispg: Bajon, Bódo^-tór. Scheibner-íéle ház.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.


