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E g y e s  s l á ni á r a  8 k r. Kéziratok nem adatnak vissza.

Még egyszer a vasútról.
I -apunk egyik utóbbi számában meg

emlékeztünk a baja-szabadkai szárnyvas- 
útról, jeleztük, hogy ezen vicinális 
vasút jövedelmezősége egyik biztosítékit 
képezi annak, hogy a magas kormány 
a dunai összeköttetést Báttaszékkel rö- 
v d idő alatt kiépitendi.

Nekünk nincs jogunk politikai kér
désekhez hozzászóllak, de azon tényt 
registrállmtjuk, hogy úgy a kormánypárt, 
mint az ellenzékipártok mindegyike teljes 
bizalommal vau a közlekedési politiká
hoz. unnak vezérelvét mindenki helyesnek, 
üdvösnek ismeri el.

E téren nagyou sok történt, kézzel
fogható példák elnémították az ellenzé
kesség minden élét.

Hogy a legbuzgóbb törekvéssel tör 
eb* a vasutak államosításának politikája, 
latjuk abból, hogy ma-holnap minden 
fővonal a magyar állam kezébe jut, vagy 
oly helyzet teremtetik meg, melylyei a 
magyar állam érdekei, a társulatok kexéu 
levő vasulak körül is érvényesíthetők.

Hogy a kitűzött czól még elérve 
nincsen, hogy a vasúti munkálatok még 
jövőben is fo ly ta tta lak , kitűnik a szak
miniszternek e napokban, a közlekedési 
tanács előtt mondott nagyszabású be
szédéből.

A miniszteri beszéd egyik passusa 
a legközelebbről érdekel minket, a leg-
foutouabb tény  a z , m ely  k özgazd asági
viszonyainkra döntő befolyással leeud.

A budapesti lapok némelyikében 
ugyanis az áll, miszerint a szakminiszter 
fejtegetvén a vasutak politikáját, többek 
közt egy legsürgősebb, de legfontosabb 
föladatnak azt. jelezte volna, hogy kiépi 
tendo a Haja-Báttaszéki útvonal a D u 
n á n  g ő z  k o m p  ö s s z e k ö t t e t é s s e l  

egy állandó Ind a gombosi ösBzekötte- 
tésnél.

Nem csekély különbség az, hogy a 
dunai összeköttetés hid, avagy gőzkomp 
segélyével terveztetik avagy vitetik ke
resztül, metr a hid állandó, közlekedést

biztosit, mig a gözkomp akkor, midőn a 
Duna zajlik, tehát a téli időszakban nem 
nyújt biztosítékot a közlekedés állandó
ságára.

Városunk ipar és kereskedelmi fon
tossága, Magyarország keleti megyéi, 
Bácska, Tolna, Barauyamegyék érdekei 
mind azt követelik, hogy az állandó közle
kedés biztosítására Baja mellett volna a hid 
kiépítendő, hogy ez által a transitó for
galom is, ne Horvátszlavon országokon, 
hanem az anyaországon keresztül bizto
síttassák.

Ezen körülmény késztetett bennün
ket a felszóllalásra, újból hangoztatni 
kívánjuk, mit a múlt, számunkban is 
tettünk, hogy a dunai összeköttetés kiépí
tése iránt u mozgalmat mi, kik közvet
len közelről vagyunk érdekelve, vegyük 
kezeinkbe, minden erőnkből hassunk oda, 
hogy a dunai összeköttetés mihamarabb 
kiépíttessék, de hassunk egyúttal s kü
lönösen oda is, hogy az összeköttetés 
hid által biztosittasBék.

Társadalmi életünk kóros 
tünetei.

Sok nehéz napja volt már hazánk
nak, sötét vészteijes felhők tornyosultak 
ucm egyszer egére és sokszor kétes jö 
vőnek nézett aggodalommal elé a nem
zet ; de a nehéz napok elmúltak, a sötét 
felhők eloszlottak, a nemzet le tudta 
győzői, ki tudta állui a külveszedelme- 
ket, a két százados török háború t; a 
bécsi absolitizmussal vívott hároms/.áza- 
dos harezot. — Váljon ki fogjuk-e állni 
azt a belső veszedelmet, mely az ijesz- 
tőleg elharapódzott inmoralitás részéről 
jelenleg fenyegeti hazánk ezredéves tár
sadalmi életét ?

Megdöbben az emberi kebel s el
szorul az érző szív, ha egy kissé betekint 
társas életünk körébe, vagy figyelemmel 
olvassa a napi sajtó rémes tudósításait. 
Annyira gyakoriak napjainkban a pokoli 
terrvel végrehajtott rablások, rablogyil

Bordal.
— U h 1 a u d u t i  n. —

Ily stuuijM éret 10I1& még !
A tulkom szinte lánggal ég ;
Kiszárai! a vesém.
Huniókra tévedt bal vagyok,
Vagy inkább égető homok;
Oh bort, csak bort elém I

Mily rekkenő e levegő I 
Itt nem jár barmai és eső,
•Nini i a uu enyhít ad ;
A kai mily UázajaMt tsaoB 
t nl< annál inkább saomjaaom 
A húrnak italát.

Uh n.mil, kinek bő azomja forr, 
Kouyuigjon velem, hogy a bor 
Termése legyen bő I 
•Szent Óiban I hozzád fordulunk,
Add, bog) teremjen sok borunk 
S ablbansuuk majd dicsői

Krlidi Dániát.

A  r e j t é l y e s  a r a ,
llumoreik.

A „líoudüző" után. —
(Folyt és vége.)

Ne kételkedjék szavaimba, folytatta, 
midőn észrevette zavaromat. Mielőtt hatá-
ie/náiik bebizonyítom, hogy nem Ámítottam 

De, mondám, 4U/JOO forint oly ösz- 
melyiyei megauuyi tértit csalhat lába 

ele Miért keres oly módou férfiút, mely
mt'dot rajtam ócsárolta ?

— önnek okai voltak arra, . . . nem 
lehettek é nekem is ? viszonzá.

Sejteni véltem okait. Mily szörnyeteg 
lehet, ha még 40,000 forint árán se bir fér
jet kapni, szemem káprázott, de leküzdém 
érzésemet és viszonzám :

— Talán nem ok nélkül szabta a föl
tételt, hogy első találkozásunk alkalmával 
fátyolozottau jelenhessen meg.

— Uh uram, felelte elfojtott sóhajjal, 
öu fájdalmas vallomásra kényszerit . . . uem 
vagyok szépség . . .

Önmagáról senkinek sem szabadna 
ítélni, jegyzem meg, vaunak a külsőnél meg 
egyebb bájok is, melyek lebilincselnek . . . 
a szellem előnyei, nemes stivjóság, mikuok 
isteni eredetük még kevésbbé szép arcokon 
is meglátszik, nyujiBon alkalmat, hogy ítél
hessek.

— Ez uem lehet, felelte határozottan, 
előbb uem teszem le a iályolt, mig meg 
nem egyeztünk. Mit azonban a szépségre 
nezve említett, teám nem alkalmazható, mert 
túlléptem éltem tavaszát . . . fiatal korom 
napjai már csak álomként látszanak előttem.

— E tekintetben is különféle nézet 
van, viszonzám, ámbár kissé gondolkozva; 
mit ön az élet tavaszának nevez, talán csu
pán azt az időszakot foglalja magúban, mi
dőn a bimbó múlandó baja helyet ad a ki
nyílt virág pompájának.

Nem tagadom, hogy a 40,U0U forint 
észrevehető benyomást lett érzékeny szivem
re és elhatároztam, hogy végletekig megyek.

— És kinyílt virágúval az élet mely 
szakát ért, V kérdező szelíden.

kosságok 8 szivrenditő öngyilkosságok, 
hogy a napi sajtó már állandó rovatot 
kénytelen ezeknek szentelni.

S mi, kik tanúi vagy szemlélői va
gyunk e kóros állapotúak, látjuk a ha
nyatló erkölcsisóget, az elmék Őrjöngését, 
olvassuk, tapasztaljuk a tulajdonjog láb
bal tiprását, a legvakmerőbb rablásokat, 
vad kegyetlenséggel végbe vitt rabló
gyilkosságokat, a vak szenvedélyek roha
mát, az önkezűleg kioltott számos, több
nyire még gyermek, vagy ifjú életet; — 
uem késünk kimondani, hogy társadalmunk 
beteg, veszélyesen beteg; — nem késünk 
rá mutatni e veszélyes betegség szülő 
okára, mely nem más, mint a korunkban 
oly visszataszitúlag botrányosan terjedő 
közönyösséggel járó hit közönyösség s 
ebből származó vallástalanság, erkölcs
telenség! — Egy átkozott szellem a 
hitetlenség, vallástalanság szelleme mely 
olyau mint a szél, minden zugot be jár 
8 rombolva dúl — szálta meg az ifjú
ságot, & férfikort, az emberiség legyna- 
gyobb részét. Ezt eltagadni nem lehet, 
a szomorú tapasztalás, a rablások, rabló
gyilkosságok ijesztő nagy száma mint 
menydörgés hirdetik állításunk igazságát.

Nagyra van korunk az ő felvilágo
sodásával és haladásával, melyet elvitatni 
nem is lehet korunktól. Haladás mutat
kozik mindenütt; a régi időkhöz képest 
nagy haladást látunk s tapasztalunk a 
tudományban 1 a művészet minden ágá
ban, az iparbau, a földművelésben : de 
az is áll, hogy egyben nagyon elmarad
tunk a régi időktől igazi jellemek dol
gában. Hova lett a régi idők embereinek 
uralkodó becsület szó szentsége, a köl
csönös bizalom s önzetlenség ? El fújta 
a vallástalanság szelleme. Napjainkban 
az embereket tetteikben önzés, haszon
lesés s hiúság vezetik, melyeket ha kie
légíteni nem tudnak, önkezűleg vetnek 
véget életöknek.

Vagy hogy azokat kielégíthessék 
eszközöket nem válogatva megtámadják a 
tulajdonjog szentségét.

— Nos tehát, viszonzám habozva, is
mertem nagyon szeretetreméltó nőket, kiket 
harmincz éves korukban virághoz lehetett 
hasonlítani.

— Ah I jó Isten! sóhajtá, úgy, hogy 
sóhaja szivembe nyilait. Nem akarom ámí
tani. Kettóztesse meg a harminczat és meg 
lesz korom.

Ha e pillanatban bomba hullott volna 
közénk, nem ijeszthetett volna meg jobban 
és majdnem bukfencet vetettem, öt nt ama 
történelmi szürke ló a bronzet-i ütközetben.

— Micsoda I ? kiáltám fölugorva, hat
van éves V

— Úgy van, uram, hatvan év vonult 
el már fejem fölött és ha még hozzá teszem, 
hogy özvegy vagyok, könnyen fog hatá
rozhatni.

. — Eleget tudok, viBzonzám nem min
den keserűség nélkül, vessüuk véget a további 
taglalásnak, mert teljesen megvagyok győ
ződve eljárásom balgaságáról. Az évek kü
lönbsége nagyon is lényeges akadály, hogyse 
tartós boldogságot alapíthatnánk arra. Még 
nem ismerjük egymást s ép azért minden 
baj és zavar nélkül szakíthatunk.

— Ily könnyű szerrel nem bocsáthatom 
el, viszonzá határozottan, hogy egymást ne 
kompromittáljuk, joggal követelhetem öutöl, 
hogy csakis nyugodt megfontolás Qtáu, min
den hirteleukudés nélkül határozzon. IIuszou- 
uegy órai gondolkodási időt engedek erre 
es elvárom becsületességétől, hogy eljö.

— És ha megtagadom ? kérdezőm ön- 
büszkeséggel.

E jellem szegénykor, mely meg- 
hamisitá az aranyat és ezüstöt talmi 
féméivé! s utánozza a gyémántot hitvány 
üvegeivel; a gyémánt jellemek helyett 
teremtett talmi jellemeket, az arany s 
ezüst fényű s becsű felebaráti szeretet 
helyett közforgalomba hozta a talmi fele- 
baráti szeretetet.

A vallás-erkölcsös közszellem hi
ányzik korunkban ; e helyett a vallás
talanság, az erkölcstelenség mételye ütött 
tanyát fent és a la n t; — 8 erre mintegy 
büszkén emelik fejőket e kér pulyha, 
feszelgő gyermekei. Vallástalanság, er
kölcstelenség mindenütt, a palotákban 
úgy mint a nyomorult gunyhókban. A 
nagy ur — úgy mint a középosztály és 
a legalsóbb rétegek Istent csak károm
kodásukban említik. Imádság ! csak fari 
zeu8i képpel jön ajkára a fenhéjázó gő
gösködőnek.

Ne keressetek ma már vallást, er
kölcsöt ; az Isten oltára éppen úgy meg 
vau fertőztetve mint a pokol ördögeivel 
telt lebujok büszhödt fészke s ez okozza 
társadalmi életünk kórosségát 9 annak 
üdvtelen, veszélyes tüueteit.

De hát mit tegyünk ? — „csak 
egy jó iskolamestert minden faluba sem
mi mást" — írja Jókaink egyik regé
nyében.

Valóban igen sokat tehetnek a fa
lusi lelkészek és tanítók, ha hivatásuk 
magaslatára emelkedni tudnak, — sokat 
tehetnek a tanárok, nevelők, hitoktatók. 
Sokat tehetnek első sorban maguk a 
szülők, 8 azért ezekhez emeljük szavun
kat. — T i, kik tudjátok s értitek az 
elme ég szív vallás-erkölcsös kifejleszté
sének elhanyagolásából s mind kettőnek 
félrevezetéséből származó átkos követ
kezményeket ; vallás-erkölcsi alapon fej- 
leszszétek a gyermekeitek, illetőleg ta 
nítványaitok értelmét A  jövő csirái a 
jelenben vannak elrejtve.

A távolabbi jövő a most még ser
dülő ifjú nemzedék eszének és szivének 
mikénti alakításától fü g g ; használjátok

— Meg fogok vele elégedni, de min
den esetre elvárom.

Ki bírná leírni érzelmeimet, midőn a 
fogadóból távoztam I ? Hangosan szerettem 
volna kaczagni, ha a szégyen és düh any- 
nyira erőt nem vett volna rajtam. A 40,000 
forint elvakitott . • . mert megszabadultam 
volna minden gondomtól. De ha eszembe 
jutott a hatvau tavaszos szép özvegy I . . . 
Lelki szememmel láttam magam, a drága 
öreg oldalán, láttam szomszédim és barátim 
kacsintásait, hullottam élceléseiket, melyek 
megannyi mérgezett törökként érintettek 
Soha I Jogos méltatlankodás vett erőt raj
tam, ha arra gondoltam, hogy e nő képesnek 
hitt arra, hogy ily Üzletet kössön velem 
Mert ajánlatát csak üzletnek tekinthettem. 
Nem is került megerőltetésembe, hogy meg
maradjak szándékom mellett, és másnap reg
gel szilárd léptekkel közeledtem a fogadó 
felé, agyenesen a 3. számú Bzobában. üreg 
barátnőm ma íb álezásau fogadott.

— Asszonyom, mondám bizonyos szi
lárdsággal hangomban, miután köszöntöttem; 
mindenek előtt bocsánatot kell kérnem, hogy 
mivel se menthető viaeletemmel ily fonák 
helyzetbe hoztam. Nem ismerem az indo
kokat, melyek arra bírták, hogy hirdetésem 
által velem alkudozásba bocsátkozzék: niimi- 
amellett kérném kell, mondjon le a gon
dolatról, hogy velem üsszekötteteabe lépjem 
becsületein es lelkiismeretem tiltja, hogy 
kezemet ajánljam vagy az önét elfogadjam 
A kor különbsége nagyou is léuyeges, va
gyona pedig sokkal nagyobb, hogy részre 
hajlatlau itélöt meggyőaödtesseu áriul, mintha



föl a rendelkezésiekre álló eszközüket a 
gyermekek fogékony szivének vallásos és 
erkölcsös kiiuüvelödésére; akkor elöbb- 
utóbb pusztulni fognak a társadalmi éle- 
tiink iáján rágódó férgek, s a h a z a  
fényre derül ! . . .

Ne feledjük a legnagyobb magyar
nak, a halhatatlan emlékű Széchenyi 
Istvánnak szavait: „Bármi szerencsétlen 
helyeztetést! legyen is az ország, bármily 
Jánczok által legyen is lebilincselve a 
nemzet; elóbb utóbb mégis szabadabb 
létre vív, ha lakosaiban a polgári erény 
tiszta vére buzog; és viszont akáriuily 
boldog fekvésű legyen is egy ország, 
bármily szabadsággal bírjanak is lakosai ; 
lassaii lassan mégis rabigába görbéd, ha 
romlott a tiszta erkölcs, és a polgári erény 
nem fénylik többé.44

Ne feledjük : „minden ország tá
masza és talpköve a tiszta erkölcs , 
mely ha raegvész: Róma ledől s rabi 
gába görbéd."

k . y.

F ő v á r o s i  l e v é l  
Az úgynevezett „ílite" bálok.

Budapest már keletkezésekor nagy vá- 
ros volt, de még mostauig sem vált nagyvá
rossá, noha lakosainak száma a legutóbbi 
kimutatás szerint — meghaladja a 412 ezer 
számot. Az ötvenes évek elején Becsnek 
(az elóhelyiségeket nem sorolva hozzá) csak 
400 ezer lakosa volt, mégis nagyváros szántba 
ment és bizonyára teljesen indokolva. Mi e 
különbség oka? Becs akkor is székhelye volt 
a monarchia küliigyérségének; Budapest pedig 
nta sem az; Bécsuek már akkor is tekintélyes, 
gazdag külföldiekből álló társaskörei voltak ; 
Budapest ma sem bir azokkal; a „blaue 
Donuu" keskeny folyam-ága mellé épült osz
trák főváros ritka műkincsei okkor épúgy 
vonzották a pénzes idegeneket, miként most; 
a „szőke Duna" két partján elterülő magyar 
főváros egyedül az Eszterházy-képtár kivá 
Jobb festményeiben bir oly műkincsekkel, 
melyek páratlanul állanak a világon; ezt 
pedig keveselik a pénzes idegenek, ezeknek 
kedvéért nem ráuduluak le hozzánk, tehát 
mert nem külügyéri székhely, nem bir, 
nemzetközü társas körökkel, nincsenek na- 
gyobbszámú páratlan műkincsei, azért nem 
nagyváros Budapest; noha több lakosa van 
mint Brüsszelnek, Kjövenháveunak, Stock
holmnak, Rómának stb., melyek pedig valódi 
nagyvárosok.

Valamely város nagyvárosi volta lég 
inkább a farsang és a tavaszi lóversenyek 
alkalmából nyilváuul. Hazánk fővárosának 
mind farsangja, mind tavaszi lóverseny-hete 
távolról sem nagyvárosiak.

Azon időkről midőn Budapest az 50 es 
évek Budájából, Pestjéből és Kőbányájából

ez összeköttetést egyébb szülte volna aljas 
érdeknél. Mondjunk le még gondolatáról is.

— Ez utolsó szava? kérdé alig halható 
hangon.

— Mulhatlanul! felelém.
— E szerint minden veszélyeztetés 

nélkül levehetem az álezát és fátyolt, 
mondá vidám kaczagással, teljesítve sza
vait.

Oh! ég, mit kelle látnom I Fiatal, üde 
arc állt előttem, melynek a pajzán szempár 
csudálatos bájt kölcsönzött. A fátyolozott nő 
nem volt senki más, mint tátralüredi isme
retlenem, kiuek arcza hat évig volt vezér
csillagom.

— Hedvig! mondám, lelkesülten tárva 
ki karomat, mert szebb volt, mint va
laha.

— Vissza! viszonzá ezüs'csöngésii.han
gon, miközben szeme'szeretetteljesen pillan
tott felém, ön már határozott személyemre 
nézve.

— Nem a tiédre nézve, viszonzám 
hévvel, soha se voltara a fiatalság, szépség 
és szerelem árulója.

E pillanatban kinyílt a mellékszoba 
ajtaja és ismert hang megszóllak:

— Mi történik itt ?
Bámulva fordultam vissza.

Ha nem csalódom, folytatta a be
lépő, úgy ez unokaöcsém, ki az egykor meg
vetett déli gyümölcsöt akarja megizlelni.

Ekkor lehullott szememről a háiyo: 
és mindent megértettem. E otte való napon 
nagynéném játszta a gazdag özvegy szerepet, 
kinek kezét visszautasitottam.

állott, a fövároB most működő ifjabb Írói 
nemzedékéből vajmi kevesen tudnak részle
tesebb társadalmi adatokat : s igy csaknem 
különösen hangzik az illetők előtt, ha azt 
állítjuk, hogy az akkori farsangok fölötte 
állottak a mostaniaknak. Az akkori farsan
gok ! Pedig azon szomorú években a politikai 
elnyomatás, sőt önkény orgiákat ült Pesten- 
Azért említjük cs;ik Pestet, mert Budának 
akkor mm volt tényezőként szereplő társa
dalmi élete; Ó-Buda és Kőbánya pedig nem 
voltak városokul tekinthetők.

Az akkori pesti farsang I Prottman 
rendőrfőnök oly bobokba verte a farsangot, 
hogy megtiltotta, miszerint kedden és pén
teken zártkörű nyilvános táuczvigalmat ren
dezzenek, mert azok böjti napok ; de hétfőn 
és csütörtökön st-ni tarthattak táuczvigalmat, 
mert tilos volt a böjti napokban „beletánczol- 
„j“ : maradt tehát a hét napjaiból szerda, 
szombat és vasárnap. Node e három nap 
is elég volt a farsang zártköiű nyilvános 
tánczvigalmuiuak megtarthatására; mert volt 
olyan év ís , mikor az „urak bálján'4 kívül 
más tánc vigalom nem tartatott. Az „ifjú 
urak bálja** nem minden évben lön rendezve ; 
jogász-bálról pedig csak szó sem volt évek 
során; még kevésbé orvos-, vagy pedig böl
csész bálról.

Tehát bálokat voltakép csak kis szám
ban rendeztek ugyan, de azok összegyűjtötték 
mindazokat, kiknek akár születésük, akár 
pedig társadalmi állásuk következtében joguk 
volt a báli meghívókra. A születési arisztok 
rácia akkor oly kis számú volt Pesten, hogy 
tagjai nem rendezhettek volna maguk közt 
sikerült táuczvigalmat; de hálózni akarván, 
teljes számban jelentek meg az „urak bál
jain." Azon tánczvigalmak részvényekre vol
tak alapítva; még pedig oly szerfölött olcsó 
részvényekre, — 3—4 bal családi jegye csak 
néhány forint volt, — hogy a jelenlegi bál ■ 
rendező bizottságok nem bírják felfogni, 
miként lehetett oly kevés péuzből oly féuyes 
tánczvigalmakat tartani. A bevételi fölösleg 
(pedig fölülfize ések nem szerepeltek) a nem
zeti színház nyugdíj alapjára lön adomá
nyozva. Azok voltak az igazi zártkörű bá
lok ; akit a bizottság titkos szavazásakor nem 
méltatott meghívóra, az ha minden követ 
megmozdított is, nem birt belépti jegyre 
szert tenni. A hírlapok báltudósitásai akkor 
igazán szellemesek voltak és kit sem sértet 
tek ügyetlen jelzők által. Persze ! akkor az 
újdondászat nem állott nagyrészt botrány- 
hajhászatból; sót óvakodott még a nevek 
közlésétől is : akkor még nem éltünk valódi 
„keleti életet" azaz magánügyeket nem tár
gyaltak a hírlapok hasábjain, ami egyenlő a 
keletiek utczai életével; az iparos műhelye, 
a kávéház, némely iskola stb. az utczák 
közönsége előtt tárva-nyitva áll.

Az akkori tánczvigalmaknak rendesen 
csak egy, ritkán két-három bálkirálynöje

— Távozzál előlem, fiatal mihaeznal 
mondá, inkább kacagva mint haragosan, 
öoha se hittem volna, hogy ily kosarat 
kapjak 1

— Nem távozhatom, drága nagyuéném, 
viszonzám hévvel, mert oly mágnes van itt, 
mely ellenállbatlauul vonz magához. Ohl 
miért nem tudtam ezelőtt hat évvel, hogy 
feledhetlen Hedvigem az ón fogadott leánya? 
Csak az irántai forró szerelmem miatt utasí
tottam vissza ajánlatát. Ez állhatatosságot 
dicsérnie kellene és . . .

— Es kezével jutalmazzalak, nemde, 
szélpál?

— Úgy vau, angyali nagyuéném, ezt 
bizton remélem, mert érzem, hogy csakis 
azért feleit hirdetésemre, hogy egyesítsen 
minket.

— Egyben mégis megnyugszom s ez 
az: hogy kezded hinni, hogy nem akartain 
hozzád nóü. menni.

Csele eléggé csábító volt, hátba bele- 
ogyeztein volna ? Gondolja meg csak, hogy 
a 40,000 forint mily vonzerőt gyakorol.

— Ha beleegyeztél volna mit se kap
tál volna meg. Köszönjed Rády barátodnak, 
ki elárulta zavarodat es szándékodat, mert 
nélküle soha se kaptál volna oly nőt mint 
Hedvig. Rády tiz más feleletet vitt el 
a póstáról, hogy nyomunkba vezessen.

En pedig magamban Istenen kívül 
Rády barátomnak és — szabómnak hálát 
adtam a ezimeseréért, mely eleintéii oly sok 
kellemetlenséget okozott, most azonban bol
dogságom kútforrásává lett.

K ar ez falvi.

volt (persze! voltakép csakis egy lehet); 
napjainkban szerfölött leszállóit becsük, ér
tékük : tizével, buszúval, félszázával kerülnek 
a hírlapok hasábjaira. Mint bálkirálynók ak
kor legtöbbször Orczy Sarolta bárónő és 
Bajza Lenke szerepeltek; az elsőnek leg- 
idősb fia (iyürky Pál gróf most szavazott 
először a főrendiházban, az utóbbi pedig 
Beniczky Ferenczné, most szavazott először 
mint tag a Kisfaludy-társasúg ülésén. Bizony 
azok régi, régi idők !

Azon időben Albrecht föherczeg és neje 
Ilildegard herczegasszony udvart tartottak 
Budán ; Orczy Saroltának családi okokból el
keltett járnia az ottani udvari bálokra, mi
után azonban azok éjiéi után csakhainai 
réget értek, gyakran megtörtént, hogy mint
egy folytatásul pesti tánczvigalmon fejezte 
be a bál-éjt. Az arisztokráczia több nő tagja 
azonban nem volt hivatalos az udvari bálok
ra ; persze I tudta a föudvarmester, hogy 
nem fogadták volna el a meghívást; ezek 
közé tartoztak : Batthyány Emma grófnő, az 
akkori legszebb szőke leány, Degenfeld Anna 
grófné, később Batthyány Ilona grófné stb. 
Az első a mostani legifjabb főispán anyja, 
a második Odescalchy Gyula lierczeg neje, a 
harmadik pedig Keglevich Béla gróf neje volt, 
kitől elválván Beniczky Gáborhoz ment nőül.

A hatvanas években a tiiutetés az udvar 
elten bátrabb volt; egyik műegyetemi bálra 
pl., melynek Keglevich Béla grófné volt házi 
asszonya, (akkor még e jó magyar szót hasz
nálták,) az épen Budán tartózkodott császári 
udvar tisztviselői számára nem küldöttek 
belépti-jegyeket. Akkor történt meg az is, 
hogy egy nagyon előkelő részvény-túnezvi- 
galoiura, melyre ezüstöt és porczellúnt néhai 
Károlyi György gróf és Csekonics Júnosné 
grófné kölcsönöztek ; közvetlenül a bál kez
dete előtt vitték el a nevezettek azokat: mert 
a rendezőség megtagudta az udvar tisztvise
lői számára k é z  a l a t t  k é r t  belépti-je
gyeket, Az a bál kissé üreB volt tehát; de 
Odescalchy herczegné és nővérei a Degenfeld 
grófnők, Keglevich Béla grófné s elvtársaik, 
annál kedélyesebbnek tartották az „ellenzéki 
tánczvigalraat.44

Különös! haladás helyett hanyatlást 
kell megáilapitnunk tánczvigalmak dolgában 
is. Azon időkben lehetetlenség lett volna, hogy 
külön mágnás-négyes alakuljon a zártkörű 
bálokban ; miként az a legutóbbi jogász-bálon 
törtéut. Azon idökbeu még hódoltak a jó 
Ízlésnek b igy nem nyújtottak a háziasszony
nak oly óriási virágbokrétát, melyet az nem 
használhat. Azon időkben nem követték azon 
föltétlenül kárhoztatandó pazarlást, hogy ez
reket dobtak ki füzértúncz-jelvényekre . . . .  
Azon időkben az urak igyekeztek mulattatui 
a hölgyeket, mig m a ............

Zártkörű tánczvigalom ! Budupest még 
nem nagy város : azért találkozunk farsang
jain s z á m o s  nyilvános zártkörű tánezvi- 
galommal; de már igen nagy város: azért 
lesznek úgynevezett élite-báljai évről-évre 
unalmasabbak. Az össze nem illő társadalmi 
körök tagjait még a legügyesebb bálrende- 
zöség sem képes s i k e r e s e n  egy kalap 
alá szorítani; kár tehát ily sziszifuszi mun
kára pazarolni az időt s igyekezetét. A nagy 
városok életéből hiányzanak a m i élité bál
jaink, melyek voltakép fából vaskarikák ; 
mert az „élite-bál" fogalmát u vetségeBsé 
teszi a bálrende/.ösegek azon steruityp „hir
detése" : „Akik tévedésből nem kap ak meg
hívást 8tb.“ Mostam „elite-báljaiuk" közön
séges „fizetett belépti-jegyű haluk44 ; és mert 
ez tény, csakis azért történhetett meg, hogy 
a serdülő leánykák szokásos bemutatási 
iáuczvigaliuán a tiz főrangú leány, akik 
megjelenésük által „leereszkedtek" a többi 
leánykához külön négyest alakított. Igazuk 
volt: mert a szűzies tisztaságot oly kikerül 
hetetlen kéznyujtás is beszennyezheti, mikor 
a kezeket keztyű lödi.

A tavalyi jogász-bál fényes, ragyogó, 
élénk volt; de azért az „élite-báloku napjai 
mégis megszánt Iái vák Budapesten. Hogy az 
álarezos bálokat (a szó valódi értelmében) 
mar is az eltemetettekhez sorolhatjuk, azt 
bebizonyította a Fróbel nő-egylet álarezos 
táuczvigalma.

Budapest közel áll ahhoz, hogy nagy
város legyen; mint ilyennek farsangja is 
meg lóg változni.

Szekrényessy Kálmán.

A  közönség köréből*
Tekintetes szerkesztő ur!

Becses lapja múlt számúban meg
jelent, Dujraovits István és Bajai Péter 
által aláirt az azelőtti számban „53-aii* 
aláírással ellátott közleményt .rágalomnak 
(ledarálni akaró czikkre, tekintve azf, 
mikép a vett értesülések szerint, az 
ellenem van irányozva — kötelességem 
választ adn i; de mert gyógykezelő or
vosom kijelentéseként, betegségem javu
lása iránt való tekintetből, minden fel- 
ingerléstől tartózkodnom kell, s mert én 
egészségemet előbbre helyezem az alaptalan 
rágalmat tartalmazó czikknél — kijelen
tem, hogy egészségem helyreálltával, de 
minden körülmények között 1 hónapon 
belül a „tűzoltó-egylet*4 ellen elfoglalt 
oppisitiv álláspontomat külön röpiratbau 
fogom indokolni, s a „tűzoltó-egylet44 
beléletét adatokkal ismertetni.

Kérem jeleu sorokat a magam és 
híveim megnyugtatása czéljából közzé
tenni.

Baján, 188.r). jan. 27-én.
Tisztelettel 

Dreisziger Kálmán.
*) E rovat alatt a közérdekkel összefüggő 

közlemények díjtalanul, a beküldő felelőssége mel
lett közöltéinek. Szerit

Különfélék.
' llym en. Ilerzfeld Győző, Ilerzfeld Ja

kab helybeli nagykereskedő fia, e napokban 
jegyezte cl Weidinger Zsigmond zombori ke
reskedő szép és müveit leányát, Adélt.

£ Vas Gereben, híres Írónk, Becsből ha
za szállított hamvait jan. 25-én a jeles hazafit 
megillető pompa és részvét mellett helyezték 
el a fővárosi temetőben.

|  Huszár Adolf, legjelesebb szobrá
szunk, 43 éves korában hirtelen elhalt. Halála 
nagy csapás a hazai szobrászatra.

Közgyűlések. A „bajai t akarók- 
pénztár" február 22-éu délelőtt, a „bajai 
kölcsönös segélyzö-egylet" február 22-én 
délután, a „bajai kereskedelmi és iparbank44 
pedig márczius 1-éu délelőtt tartja rendes évi 
közgyűlését.

— Hyinen. K i r á l y A r p á d  eljegyez
te K r a u s z  S a r ó l t a  kisasszonyt Baján.

— Távírónál lomások. A m. kir. ál
lamvasutak szabadka-bcjai uj vasútvonala 
mentén: Csikerián, Bács-Almáson, Bikityen 
és Buján felállított vasúti állomások állami 
és magán táviratok kezelésére, vaunak fel
hatalmazva, és ebbeli működésűket már meg 
is kezdették.

— A bajul polgári olvasó egylet bál
ja, melyet múlt szombaton a „Bárány" veu- 
deglö dísztermében könyvtárának gyarapítá
sára rendezett — híven régi jó hírnevéhez — 
kitünően sikerült. Már 8 óra után úgy meg
telt a tánezterera, hogy alig lehetett mozog
ni. Ott láttuk Baja város polgárainak sziue- 
javát. Az első négyest körülbelül 120 pár 
táuczolta. -  Bevétel volt a felülfizetésekkel 
együtt 255 frt 20 kr, kiadás 130 írt 14 kr, 
marad t i s z t a  jövedelem a felülfizetésekkel 
együtt 119 írt 0 kr.

— A helybeli ipartestület alapszabá
lyai, melyek a uagymélt. földmivelés , ipar- és 
kereskedelemügyi minisztériumtól módosítva 
leérkeztek, a városháza nagytermében vasár
nap megtartott közgyűlésen — melyen Scheib- 
ner Gyula főkapitány elnökölt — némi vita 
után egyhangúlag elfogadtattak.

)( A bajai dal egylet február hó 
7-én, szombaton a „Bárány szálloda" nagyter
mében dal-estélyt rendez.

— A sorozás Baján márczius bó 9— 
14-ik napjain tartatik meg.

A bajai polg. olvasó egy let által 
múlt szombaton megtartott tánczvigalom al
kalmával a következő felülfizetések történtek : 
Petrovácz István 2 Irt, Drescher Ede 1 frt, 
Berényi Dániel 1 frt, Leraberger Ernő 2 frt, 
Vula Dániel 1 Irt, Janák András 1 frt, Miko- 
lics 2 frt 40 kr, Drescher Lajos 2 frt, iíj. Mül- 
ler János 2 Irt, Somogyi Emil 1 frt 20 kr, Dr. 
Bernliardi. János GO kr, Scherer Antal 00 kr, 
Kerék József 00 kr, Dr. Hüttl Ede 40 kr, 
Újhelyi Géza 20 kr, Earcsetics Mihály 20 kr, 
Drégely Furencz 50 kr, Timpauer Jáuos 20 kr, 
Szauder Károly 20 kr, ifj. Mátyai Mihály 40 
kr, Fazekas 2o kr, N. N. 20 kr, N. N. 20 kr, 
Jokl Jakab 20 kr, ifj. Reich 50 kr, N. N. 20 
kr, N. N. 20 kr, Kraicsovits Mihály 40 kr, 
Podhorszky 20 kr, Gebhard 20 kr, Pochncr 
Ferencz 30 kr, Milller Károly 80 kr, Muzika 
20 kr, N. N. 20 kr, N. N. 20 kr, N. N. 20 
kr, Türr 40 kr, ifj. Hildenstab 60 kr, N. N. 
20 kr, Kr&rner Rezső 60 kr, N. N. 20 kr, 
Bernhard István 60 kr, Drescher Gyula 40 
kr, Cserba György 40 kr, Zsivánovits Ferencz 
20 kr, N. N, 2n kr, Veisz 20 kr, Burkovita 
Gyula 20 kr, id. Müllcr Jáuos 1 frt Stájer 
Gyula 20 kr, Utrr Ambrus 40 kr, Dali maiin 
Benő 40 kr, N. N. 20 kr. Összesen 31 frt 
20 kr.

() Szabadkán üyulay Sándor 19 éves 
kereskedő segéd január 27 én szerelmi bújá- 
bán meglőtte magát.

5  Várai lan örökség. Szabadkán — Ír
ja a „B—t" — pár nap előtt temették el



fiinff.T 1 Viliid 04 éves földbirtokost, u kit egész 
életében különc/, embernek ismert mindenki. 
Végrendeletében rokonait teljesen mellőzve 
70ezer frtnyi vagyonát Tallús Klára nevű le 
Anycselédjére liagyia. A felháborodott ro
konság igényeinek érvényesítésére pert indí
tott.

Minden értékpaplrtulajdonost 
érdekelni fogja hogy a Magyar Pénzügy 
közgazdasági-, pénzintézeti- és iparügyi heti
lapban (ötödik évfolyam) minden fontosb gaz
dasági kérdésekről szakszerű és érdekes köz
leményt találhatni, inig a magyar érdekű 
pénzügyi és közgazdasági mozzanatok, különö
sen pedig a pénzintézetek és biztositó társu
latok viszonyai, folyton kiváló alapossággal 
beszéltetnek meg. Korszerű és tárgyilagos 
czikkei által, első rendű szakírók tollából, 
melyek állandó értékkel bírnak, a Magyar 
Pénzügy belbecse egyenlő mérvben növekszik 
korával. A legutóbbi számban megjelent köz
érdekű czikkek és fontos felsöbirósági dönt 
vények, takarékpénztáraink és általában pénz
intézeteink köreiben bizonyára élénk vissz 
hangra fognak találni. Különösen felhívjuk 
olvasóink figyelmét a Magyar Pénzügy ren
des ingyenes mellékletére, az Általános Sor
solási Értesítőre, mely minden fontosabb hú
zás után jelenik meg. Előfizetési ára : egész 
évre 10 fi t — fél évre 5 frt. (Előfizethetni 
Budapesten, bálvány utcza 11. sz. és minden 
könyvárusnál, mutatványszámok készséggel 
küldetnek.)

Földrengés Spanyolországban.
Spanyolországra nézve szomorúak voltak az 
188-f év végső napjai, Két tartományában ; 
a Granadában és Ma agában deozember 16. és 
J7-én majd ugyanazon hónap 30-án borzal
mas pusztításokat vitt végbe a földrengés. 
Több város csaknem romban hever. A föld
rengés okozta Ínséget még betetőzte a szo
katlan téli időjárás, az óriási havazás és fagy. 
A kárt mit a földrengés okozott 35 millióra 
becsülik. A granadai tartományokban eddigi 
számítások szerint 010 személy esett a sze
rencsétlenség áldozatául, Andalúziában 150 
gyermek, Albanuelában 420 ember veszettel. 
A tartományok nyomora irtóztató. A kórhá
zak telve vannak betegekkel. A lakosság a 
városokon kívül táborokban ütött tanyát.

— „K orunk1* társadalmi, szépirodalmi 
és ismeretterjesztő hetilap 42. száma válto
zatos tartalommal jelent meg Kador Sándor 
szerkesztése mellett. Előfizetési ár egész év
re 6 frt. Lelkészeknek, tanítóknak kisebb 
fizetésű hivatalnokoknak és tanulóknak ne
gyedévre csak 1 írtért adjuk lapunkat. Kiadó
hivatal Budapest, IV. szarkateza szám. 5.

A „Képes Családi Lapok“  18. 
száma Mehner Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal jelent meg. Egyes szám 
ára 15 kr.

— V örösm arty Mihály összes mun
káinak 17. és 18. füzete megjelent Mehner 
Vilmos kiadásában Budapesten. — Egy fü
zet ára 35 kr. - - Ajánljuk t. olvasóink b. 
figyelmébe.

— Az „Olvasókör" szépirodalmi re
gény lolyóirat 10. száma megjelent. — Ajáu- 
juk t. olvasóink figyelmébe.

P  A „M agyar H áziasszonyt. Az e 
czim alatt Budapesten megjelenő háztartási, 
gazdasági és szépirodalmi helilapuak, mely 
a m a g y a r  g a z d a s s z o n y o k  o r s z á- 
g o s  e g y l e t é n e k  h i v a t a l o s  k ö z 
l ö n y e ,  — előfizetési ára 1 évre 6 frt, fél 
évre 3 frt, negyed évre 1 frt 50 kr. Előfizet
hetni legczélszerübben postautalvány által a 
„Magyar Háziasszony" kiadóhivatalához Bu
dapesten, váczi körút 20. — Mutatvány
számok ingyen küldetnek mindazoknak, kik 
a kiadóhivatalhoz ezekért — legczélszerübben 
levelező lappal lorduluak.

3  Vettük a „Gomlüzö" 19. számát, a 
következő változatos tartalommal: „Az uj fő
ispán" regény Tolnai Lajostól; „Dózsa 
György" a Petőfi-társaság közgyűlésén felol
vasott költemény Kis Józseftől; „A végzet" 
regény Margitay Dezsőtől: „Egy rút leány 
története" tündérjáték Balázs Sándortól (foly
tatás ;) „Székely támad, székely bánja" törté
neti regény P. Szathuiáry Knroly-tól; „A grá
nátköves asszony", Marlitt E. a legújabb regé
nye, fúrd. Márton Hy Frigyes: „A végzetes nap" 
huuioieszk Karcfalvitól. Ezeket követi u bo
rilék érdekes tartalma. Figyelmeztetjük olva
sóinkat Marlitt E. a jelenkor leghíresebb rc- 
gényirónöjúnek e legújabb és korszakot ké
pező müvére ; e jeles írónőt magyar olvasó- 
közönségünk is kiválóan kedveli. A minden 
vasárnap megjelenő „Göndüzö" előfizetési ára : 
negyedévre 1 Irt 50 kr. egy hónapra 50 kr. 
Az előfizetési pénzek Székely Aladár kiadó
tulajdonoshoz küldendők Budapesten, Vll., 
dobuteza f4. Figyelmeztetjük olvasóinkat e 
kitűnő lapra, melyből a kiadó mindenkinek 
szolgál mutatványszámmal ingyen es bérmeut- 
ve ki végre e hozzá fordul.

— Megjelent a „Szölöszeti, Borászati 
és Gazdasági Lap" VI. évfolyamának első 
száma. E hézagot pótló szaklap félreismer- 
hetlenül igyekszik évröl-évre jobb tartalmával 
az igényeket úgy a borászat, mint a mező
gazdaság terén kielégíteni. Ezen szám is 
hasznos gyakorlati s tájékoztató czikkeket 
hoz. — Hogy ttIluukV ezttn alatt a szerkesztő 
a phylloxcra-kérdés s ennek kupcsábau szó- 
I Aszetünk mai állásáról nd világos képet. 
A borok lefejtése; Egy szőlősgazda téli 
elmélkedései — tartalmas czikkeknek válnak 
be. Az emberi ürülék; A burgouya rothadása 
elleu czimü czikkek népszerű s talprnesctt 
gazdasági közlemények. A Vegyesek, Irodalom,

Levelezés és Kérdés feleletek czimü rovatok 
hasonlóan tartalmasak s ügyes szerkesztésről 
tesznek bizonyságot. Ajánljuk ezen élénk 
szaklapot hazai bortermelőink s gazdukö/.ön- 
següuk figyelmébe. Megjeleu Kassán minden 
hó 15 én és 30-án 1 '/,—2 iv tartalommal. 
Előfizetési ára egy évre csak 4 frt. félévre 
2 Irt. negyedévre í frt. Kiadó szerkesztő 
Maurer János, Kassa (Maurer-udvar). Mu
tatvány-számmal szívesen szolgálnak.

VlegyH hírek. A ■/. o m b o r i önkéntes tűzol
tó egylet folyó éri február 1-én közgyűlést tart. — A 
zombori korcsolya-egylet múlt szeidtui túnc/.czal egy
bekötött bankettet rendezett. A s z. a ti a d k a i 
..általános ipartársulat" bálja e hó 18-áu szépen sike
rült. A tiszta jövedelem 100 Irt 80 kr. Szabad- 
kan Antunovits Mátyásáé ő nssga a „polgári olvasó
kör* báljának érdekében oly tevékenységet fejtett 
ki, hogy egymaga 380 beléptijegyet árusított, el.

- Ú j v i d é k e n  Spiller Löriucz jegyet váltott 
Miillcr Czeczilia kisasszonnyal. — Ú j v i d é k  összes 
kereskedői abban állapodtak meg, liogy boltjaikat f. 
évi uiárczius 1-jótól fogva vasárnapok délutánjain 
zárva tartják. Ajánljuk ezt bajai kereskedőink és 
iparosaink figyelmébe. Újvidéken liudovánovits 
János volt polgármester jauuar 23-án szélhüdé* kö
vetkeztében elhunyt. Ugyanott Milassiu, szül. Ilolub 
\  ilnia január 20-án, 27 éves korában elhunyt — A 
s z t a n i s i e s i  takarékpénztár múlt évi számadását 
19600 frt bruttó nyereséggel zárta le- —■ Ap a i é n -  
k a i tűzoltó-egylet január iH-ón táncvigalmat rendezett.

Olcsó, de a m ellett a legjobb
g y ó g y ítá s . N y i t  r a. Magyaron-ziie. Igen 
tisztelt uraim ! a  Brandt Ilichard gyógysze
rész svájezi labdacsaiból két doboz küldetett 
hozzám, engedje meg, hogy ezért, leghtílásabb 
köszönetéin kifejezzem. Én (italában a leg- 
hálásabb elismerést érzem az ön svájezi lab
dacsainak hatása iránt, mert már 10 évig 
szenvedtem emésztésizavarokban, annak da- 
ezára hogy a legjobb orvosok tanácsával 
éltem. Miután az ön labdacsaiból három 
dobozzal elfogyasztottam, emésztésem nny- 
nyira rendbe jött, hogy magam is csodálkoz
tam rajta s gyomrom is annyira megerősödött, 
hogy ismét a legjobb étvágyam van. A láb 
Rácsokat két hónapig szakadatlanul szedtem. 
En azt hiszem, jogosan mondhatom, hogy 
a svájezi labdacsok (a gyógyszertárakban 
70 kr. kaphatók) csupa egészséges, erős 
alkatrészekből állanak s az egész szervezetre 
csak is zsongitólag, erősítőkig hatnak. Éu 
mind e jó tulajdonságok felől saját ma
gamon szereztem e tapasztalásokat s most 
azért vagyok oly nagy hálával eltelve, mert 
ez előtt sok évig nagyon sokat kelle szenved
nem. Fogadja e nyilatkozatommal ismételve 
szives köszönetemet. őszinte tisztelője : Zam- 
miner Lina, per Adr. Dr. Kallay. — Ügyelni 
kell a dobozok cziinlapjára, a fehér keresztre 
vörös mezőben s Brandt R. névaláírására.

Patktaögek.
Ü g y v é d  e l ő s z o b á j á b a n .  A z egyik  

fél a másikhoz: Ugyan kérem, fél van benn a Dók - 
tor urnái ?

Más nem is lehet I
liogy hogy ?
Nos, a ki ügyvédhez jöu, csak mindig fél i

T r o m í. A közgyűlésen nagy szerepet ját
szott X. táblabiró.

A czimek elleni háború épen akkor kezdett 
divatba jönni. X. ur tehát felszólalását ckkép in
tésé a főispánhoz :

— Elnök ur — és még valami.
Mikor elvégezte a dictiójat, a főispán viszont 

megszólítás előre bocsátása mellett felelt neki :
— Táblabíró ur — egyéb Bemmi.

Vegyesek.
Mozllw bölcscség. Hát az angolok

— kérdő egy fiatal arabs nagy bölcsnek 
tartott tauitóját — szintén keresztyének ?
— Természetesen, volt a válasz — de — 
csak vasárnap, hétköznap mindég zsidók I

Mennyibe kerü lt Koluinbus és Ma
géiban útja. A sevillai levéltárban két régi 
okiratot találtak, a melyben Kolumbus és 
Magéiban cxpcditiójáuuk költségei föl vaunak 
számláivá. Az összeg maravedikben van 
kitüntetve, a melyből 3 tesz egy krajezárt 
a mi pénzünk szerint. Az a három hajó, 
melylyel Kolumbus felfedező útjára kiindult, 
összesen 1500 írtba került. Az az öt hajó 
pedig, a melylyel Magéiban a világot először 
körülliujózta a felszereléssel 4387 írtba. Ko- 
lumlniB mlmiral hajója a 70 tonnás Ca re vei la 
560 Írtba került, míg most egy pánezélos 
hajó értéke 1.100,000 frt és mily dióhéjak 
Kolumbus 50—7o tonnás hajói a mostani 
óriási hajók mellett. Pl. az angol Great 
Eastern 27.384 tonnás. Kolumbus összesen 
180 tonnás hajóján 120 ember volt, tehát 
egy ember esett egy cs fél tonnára. A régi 
vitorlás hadihajóknál három és fél tonnára 
számítottak egy embert, mig a mostani pán* 
czél koloszusoknál csak 30 tonnára esik egy- 
egy matróz. Kolumbus ideje óta tehát a 
legénység 20-szorosan csökkent, mig a ki
állítási költségek 600-szor nagyobbodtak !

A nöemanczipáczló nagy léptekkel 
halad Angliában. Nemrég London Cambridge 
és Edinbourgh egyetemei megengedték, most 
a konzervatív oxfordi egyetem is kapitulált. 
Az egyetem gyűlésén 461 szóval 321 elle
nében megengedte, hogy a modern történe
lemből, természettudományok- és mathemati- 
kából az oxfordi egyetemen nők is bocsáthatók 
lesznek a vizsgára. Van e miatt nagy öröm 
az emanczipáczió hívei között.

A geniial oltási mód igen ajánlatos 
nemesitési mód. Neve onnan származik, hogy

leginkább Genua környékén alkalmazzák a 
narancsfákon. Ez oltási mód ubból áll, hogy 
a vadoncz, melynek éppen oly vastagnak kell 
lenül, mint a nemes vesszőnek, simára le
vágat ik, azután közepében körülbelül 2 cm. 
mélyen behasittatik és ezen hasadékba tolatik 
be a nemes vessző, miután e czélra 2 cm. 
hosszúságban ékalakra metszetett. A nemesi
tési hely persze oltó kötelékkel és faviitszszal 
jól megvédetik az időjárás behatásai ellen. 
Ezen oltási mód — könnyűségénél fogva — 
különösen kezdőknek ajánlatos. Egy kertész 
irja, hogy a genuai módszer szerinti oltásai 
meg mindig sikerültek és az oltási helyek két 
év múlva már alig voltak észrevehetők.

N yílt tér*
Nyilvános kiis/.önel.

A legszebb és legnemesb kötelezett
ségnek a hála kötelezettségének — óhaj 
tok er.uttal eleget tenni, midőn a nyilvá
nosság utján mondok szívélyes köszönetét 
a tudós és jóleikü dr. Nikolsburger, 
dr. Bern hat dt és dr. Ju ray  uraknak, 
kik 1884. dcczember 19-én, nőmet egy 
felette veszélyes — és ép azért csakis a leg
nagyobb ügyességgel keresztül vihető — 
műtéttel (operáció) a bizonyos haláltól 
megmentették.

És tették ezt nemes lelkiiletökhöz 
és magasztos hivatásukhoz mérten csupa 
emberszeretetből — díjtalanul.

Fizesse meg nekik a jó  Isten sok 
jóval és éltesse teljes testi és lelki erő
ben a szenvedő emberiség javára sok sok 
évekig.

Teljes szivéből kívánja egész csa
ládjával,

Baja, 1885. jan. 29.
Miieké Vilmos,

nyug. tan.
*E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele

lősséget a Bzerk.

Heti naptár.
(F E B R U Á R  28 N A P.)

2 Hétfő Gyertyasz. B. a.
Iloldvdltouis

4 Szerda András 6-án 12 óra
5 Csütörtök Ágota 53 pereskor
6 Péntek Dorottya este hóral és 

gyakori 
esőzéssel.

7 Szombat Itoiwiasd
8 Vasárnap Math. János

Vzleti tudósítás.
Baján, 1885. jauuárlió 28.

Búza u j ......................................... 7.10
Zab .................................................. 6 .—
Á r p a ......................................... 5.70
R o z s ......................................... 6.60
Kukoricza u j ................................4.60
K ö le s .......................................... 5.20
Bab u j ..........................................7.50
Az árak 100 kilogr. után.

menetrend

B a já ró l-  S za b a d k á ig .
Bajáról indul
Bikity-Borsód „
Bács-Almás „
üsikeria „
Szabadkára érkezik .

Budapestre
Szegedre
Gombosra

d. e. 10 órakor.
„ 10 „ 45 pk

11 „ 30 „
11 „ 58 .

déli 12 „ 32 ,
esti 8 „ •
d. u. 4 » 30 ,
esti 7 „ 11 „

. . .
tk .  188 1

Á r v e r é s i h ird etm én y .
A bajai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság részéről N in k ó  M ih á ly  
szt,*ist.váni lakos végrehajtató kérelme 
folytán, P á n i t  F e r e n c *  és neje Tóba 
ltuzsi szt.-istváni lakiig végrehajtást 
szenvedettek elleni végrehajtási ügyében 
a végrehajtási át verés 60 frt tőkekö
vetelés és ennek 1881. évi január hó
1-ső napjától járó 6°/, kamatai 21 frt 
70 kr végrehajtási már megállapított 
10 frt 70 kr jelenlegi és a még felme
rülendő költségeknek kielégítése végett 
az 1881. évi LX. t. ez. 144. és 146. 
§-ai értelmében a szabadkai kir. törvény
szék területén lévő Szt-István község 
81. sz. tjkben foglalt Pauk János, Fc- 
nncz, Mártou, József, Istváu és Illés 
nevén álló A. 1 1025. J637. és 1889 
hr. számú ingatlanokból Pauk Feren- 
czet. megillető 141 írtra  becsült '/8 rész 
birtokjutalékra, úgy az A. f . 1710. hr. 
sz. 1023 H ö l 124 írtra becsült ogósz

szálláskertre, — továbbá a szt.-istváni 
115. sz. tjkvben foglalt A. I. 119. br. 
122. ö. i. sz. 400 írtra becsült egész 
ház és hozzátartozó 150 Dűl beltelekre,
2 - 5  rdsz. a. '/4 telckföld s utánajáró le
gelőből Pauk szül. Teba Ruzsit megil
lető 839 frt 33 krra becsült birtokjuta- 
lőkra A 11. 1492. és 1977. br. szátnu 
ingatlanokból utóbbit megillető 560 írtra 
becsült birtokjutalékra, és végre az A. 
f . 1757. hr. sz. 937 □ ö l  nagyságú 
132 írtra becsült szálláskertre tekintet
tel a fent hivatkozott t. ez. 156. § ára 
ezennel elrendeltetik, és annak Szt.-lstván 
község házánál leendő megtartására ha
táridőül 1 8 8 5  év i m f i r c iu s h ó  £ 3  ik  
napjának d é ln tá n i  3  ó rá jH  kitüzetik, 
mely alkalommal a jelzett ingatlanok a 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Az ingatlan a feunt kitett árban 
fog kikiáltatui.

Árverezni kívánók tartoznak a ki
kiáltási ár 10%  százalékát készpénzben 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött 
kezeihez leteuni.

A kir. járásbíróság mint telek 
könyvi hatóság.

Baján, 1884. évi decemberhó 19-ik
napján.

R á c * .
kir. járáibiró.

8392.
tk. 1884. “

Á r v e r é s i h ir d e tm é n y !
A bajai kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság részéről K o r n ie  L lp ó t  
bajai lakos végrehajtató kérelme folytán 
K in p f  J ó z s e f  garai lakos végrehajtást 
szeudett elleni végrehajtási ügyében a vég
rehajtási újabb átverés 650 frt tőke- 
követelés ennek 1882. évi október hó
4. napjától járó 6%  kamatai 8 frt 40 
kr jelenlegi és a még felmerülendő költ
ségeknek kielégítése végett az 1881. 
LX. t. ez. 144. és 146. illetve 176. 
§-a értelmében a szabadkai kir. törvényszék 
területén lévő a garai 1 bő íz . tjkben 
foglalt Knipf József nevén álló A . I.
1. hr. 607. ö. i. számú 400 írtra  becsült 
ház és hozzátartozó 400 Q ö l beltelekre, 
— úgy a 2 —16 rdsz. a. 1921 frtra 
becsült '/4 telek föld és utánajáró legelő- 
illetményre és az A. f . 751. hr. számú 
96 frtra becsült 350 Q ö l szóllőre, — 
továbbá a garai 1384. számú tjkvben 
foglalt Knipf József és neje Brandt 
Gertrud nevén álló A. I. 1 — 4 rdsz. a. 
ingatlanokból Knipf Józsefet megillető 
1892 frtra becsült felejutalékra ezennel 
elrendeltetik és annak Gara község há
zánál leendő megtartására határidőül 
1 8 8 5 .  é v i á p r i l h ó  I - s ö  napjának 
d é l e lő t t  1 0  ó r á j a  kitüzetik, mely al
kalommal a jelzett ingatlan a kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Az ingatlan a fent k itett árban fog 
kikiáltatni.

Árverezni kívánók tartoznak a ki
kiáltási ár 10%  százalékát készpénzben 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi
hatóság.

Baján, 1884. évi deczembr 26.
R á e a ,

kir. jaráib ró

Felelő* szerkesztő:

C S K B 11 A K li K  H N C,
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KERESKEDELMI is IPARBAKK
részvén

yesein
ek

Ifi restes lözotilfisÉre,
m

ely vasárnap, azaz folyó évi m
árczius 1-ső napján délelőtt 10 órakor 

a bank helyiségében fog m
egtartatni.

Határozandó 
tárgyak:

1. A
z évi jelentés és a zárszám

lának előterjesztése, valam
int az 

a fölött adandó felm
entés.

2. A
 m

últ évre esendő osztalék m
eghatározása.

3. A
 közgyűlés jegyzőkönyvének 

aláírásával 
m

egbízandó 
két 

részvényes m
egválasztása.

4. A
 

sorrend 
szerint 

visszalépett, 
de újonnan m

egválasztható 
három

 igazgatói tag m
egválasztása.

5. A
 részvényesek 

által netán előterjesztendő alapszabályszerü 
javaslatok.

Baján, 1885. évi január 23-án.

A bajai kereskedelmi és iparbank
igazgatósága.

, 
f közgyűlésen szem

élyesen 
vagy m

eghatalm
azottjaik által 

részt venni 
szándékozó 

részvényesek
kötelesek részvényeiket (m

elyek 
legkevesebb 

három
 hóval a közgyűlést 

m
egelőzőleg 

saját nevükre az üzlet 
könyveiben átírattak) 8 nappal a közgyűlés előtt a bank-pénztáránal innen nyerendő téritvény és szavazóieev 
m

ellett letetem
enyezni. 

*
Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentései és az ezen utóbbi bizottság 

által 
motrvizsíTÚlt vár- 

szám
adások 1885. évi február 20-tól fogva az intézet helyiségében átvehetők. 

m
egvizsgált zár


