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A  n ő  h i v a t  á s a.
Mi legyen ez tulajdonképen ? Mert 

manapság sok mindenfélét számítanak 
hozzá ! Lesz belőlük távirda- vagy pos- 
tahivatalnok, iró, könyvvezerő, s t. e. f., 
a tanítónők és nevelőnek tengernyi ha
dát nem is számítva, úgy annyira, hogy 
alig lehet már helyet találni. Sok vég
zett fiatal leány ma már e nagyon is 
aggasztó toldalékkal ajáulja szolgálatát: 
„A d í j a z á s  n e m  j ő t e k i n t e t b e  
s c s u p á n  j ó  b á n á s m ó d o t  
i g é n y i e k . *

Ily körülmények közt önkénytelenül 
támad bennünk a gondolat : H át más 
irányban nem létezik alkalmas tér a 
női tevékenység számára ? Nincsen oly 
tér, melyen a nő értéke teljesen érvé
nyesülhetne ? Van ! Igen is van. Isten 
a nőt mindenekelőtt gazdasszonynak te 
remtette, erre kellene mindenekelőtt ké
szülnie és ha nem érhet czélt, ha nem 
lehet saját gazdasszonyává, tehát ennek 
segédjeként vagy más, nőies munkákkal 
igyekezzék magának állást szerezni, mert 
ez jobb és kielégítőbb a nőre nézve 
minden egyéb, más állásnál. Csakhogy a 
fiatal leányok magasabbra törekszenek 
és legtöbbnyire «bben rejlik szerencsét
lenségük. E  nagyravágyás okai leggyak
rabban maguk’' a z a n y á k .  Még mielőtt 
a gyermek eszm'éjiji tanulna, az anya 
már azt mondja '„Etelkám tanítónő 
lesz; Julcsám a zenében fogja magát 
képezni*, mert hát a szegény gyermek 
néhány darabot tűrhetően betanult. Szá- 
nalomraméltó dolog !

Nagyon ritka az oly kitűnő szellemű 
nő, ki egyenlő sikerrel működhessék a 
férfiak közt, sőt még az ilyet is akadá
lyozni fogják a nemével járó tulajdonok. 
Már magában a szelídség, gyöngédség, a 
test és lélek nagyobb lágysága nem 
engedik meg, hogy a férfiúhoz hasonló 
erélylyel lásson a keresethez. És ha

Szeressetek lányok!
Mosolygó, »iép, szökő, barna lányok: 
Megfejihetlen, örökös talányok,
Könnyen törtök szivet, lelket, mégis 
Felétek én forró csókot hányok.

Siereasetek I Örülök a csóknak,
Még most delén állok tavaszomnak,
Csak hit, remény, öröm lakik bennem 
S csupa mosoly, fény mik körülfognak.

Szeressetek! Tiszta szivem lángja,
Kern sérté még csalódás fullánkja,
Csak most támadt, szerelemért eped, 
Ölelésért, forró csókért vágyva.

SiereBsetekl Úgy mint én szeretlek,
Forró, tiszta lángjával lelkemnek; 
Sieressotek foldre-ssállt angyalok:
Szép, ragyogó sugári a menynek.

Rózsás arczu szőke, barna lányok, 
Szereesetek addig, nagy talányok I 
Mig tavaszom tart, mert ha elmúlik, 
Felétek nem ezókot: — fittyet hányok 1

Lakot Gyula.

Az utósó bál.
— Notelette. —

Irta: KACZ1ÁNY GÉZA.
— Emíliái azt mondom neked, hogy 

ez az utósó farsang, amelyiken még valahogy 
átúszunk. Tudod, hogy állunk, ez a ház el 
van zálogosítva, íölültoglalva, a szegény bol
dogult apád penziója - elég nyomorúságos! 
ötszáz forint mindössze, — unnjira terhelve 
udóságamkkal, hogy százat se kapunk be
lőle, s ez évről-évre így megy, meg mindig a 
Pjakamuu vagy. Azt mondom, hogy ezen a

akad is ily kiváló képzettségű nő, azt 
mindcu külső befolyás nélkül is, szel
leme fogja üsztökélni, hogy utat törjön 
magának.

Ez oknál fogva nem szabadna elő
mozdítani azt. a most divatozó törekvést, 
hogy leányainkat k é k h a r i s n y á k k á  
neveljük, hanem inkább azon legyünk, 
hogy a gyermeket idejekorán tereljük 
az ösvényre, melyen megtanulja a női 
hivatás gyakorlását, Koránt sincs ki
zárva az, hogy e feladat mellett más 
tehetségeket ki ne képezzen.

Leglényegesebb az, hogy gondosan 
figyeljük meg a növekedő leányok hajla
mait és tehetségét. A gyermek vágyait 
kell arra haszuálni, hogy kiképezze meg
levő tehetségét. Ez & tevékenység utáni 
vágy, mely minden gyermekben nyilvánul, 
az egészségre is hasznos: ez helyette
síti a tornázást, mert a munkálkodás 
keringésbe hozza a vért, erősíti az iz
mokat és száműzi a sápkort és ideg- 
gyöngeséget.

A  leány boldogsága leggyakrabban 
szenved hajótörést a túlságos élvvágyou. 
A  gyönge anya így okoskodik : „A le
ány fiatal, az élet tavasza gyorsan mú
lik, azért használni kell;* — pedig na
gyon szeretué leányát fokötő alá ju tta t
ni . . Mutogatni kell tehát, még pedig 
előnyösen, azaz: minél nagyobb lényben. 
Az anya repes örömében, ha látja, hogy 
hódolnak leányának, ha a bálban egy
mást követik a tánezosok. De a kérő 
nem kopogtat, a kérő elhalad, mert 
„Etelkának* és „Julcsának* nincsen va
gyona, e nélkül pedig az ily fényűző 
leányt nem viheti haza, mert szerény 
jövedelme nem engedi. Az egyszerű leáuy, 
ki maga készítette szerény ruháit ég mi
nél kevesebbet já rt bálokba, könnyebben 
megy férjhez, mig ellenben az előkelő 
leányai, kik oly nagy házat vittek, kiket 
annyi férfi környezett, hon maradnak.

farsangon férjet fogj magadnak , akárhol 
szerzed is, vagy pedig koldulni megyünk 
mind a ketten.

A leányku, kihez a pergő nyelvű, jó 
negyvenes sovány asszonyság szólott, az ab
laknál csinált virágokat varrogatott egy ró
zsaszínű tárlatán ruhára. E szavakra azon
ban letette munkáját s anyjára nézett. Olaj
barna szemeibe könyek gyűltek e durva ki- 
fakadásra, pedig hozzá lehetett szokva, mert 
csak szelíden válaszolt :

— Édes anyám, tavaly is kértem már, 
hogy ne menjünk több bálba, hisz szegyeulem 
magam szinte, hogy már hat farsangon ír
nak ki a lapba örökké. Érzem, hogy aki 
meglát a bálban, gúnyosan mosolyogva kérdi, 
hogy mit keres még itt ez a ven leány ?

— Vén leáuy ? — pattant föl a mama, 
—- miféle bolond beszéd. Huszonkét éves 
vagy mindössze, Korlát hy Anikó huszonhét, 
mégis hálóz, Sárgay Tini tán már harmincas, 
mégis, fogadok, ott ugrál ma este megint az 
apró diákokkal . . . .

— Igen, de én már tizenhat éves ko
romban kezdtem farsangolni s azóta mindig 
ott vagyok. Édes anyám, nagyon szépen ké
rem, ne menjünk el ma a korcsolya-bálra.

— Megbolondultál? kórde auyja cső 
dálkozva. — A virágok megvanuak, a ruhud 
meg van igazítva, az atlasz tzipúd kitisztítva 
benziuuel, — még most is elfut a méreg, ha 
arra az ügyetlen lióri horgas Telkay Benczúré 
gondolok, aki a petroleumos lámpát rádöu- 
tötte s még jó képet kellett csinálnom hozza, 
pedig majd megpukkadtam mérgemben. iK-j, 
ha tudtuin volna, hogy Préda Gizellát ves/.i 
el s nem téged, ki is fizettem volna akkor 
apropéuzzei . . .

— Édes jó anyácskám, — szólt ismét

Tagadhatlan tény az, hogy hegyen, 
völgyön járkálva, fáradozva, szálankint 
szedjük a kedves tavaszi violát és szí
vesebben kötjük csokorrá, mint a pom
pázó, de szagtalan virágot, mely utón 
utféleu áll elénk. Mint a viola, melyet 
illata árul el és teszi érdemessé a kere
sésre, ép úgy fogják keresni a leányt, 
kiben a derék gazdasszonyt, gondos anyát 
és szelíd nőt sejtik, mert örökké való 
fog maradni, hogy : „a v a 1 ó d i n ő i 
e s s é g  von z . *  Csupán ez tetszik a 
nőben és ezerszerte többre becsülik min
den tehetségnél a zenére, költészetre 
vagy festészetre.

a  „Gondü*ő“ után. H e d v ig .

Felhívás
a magyar honleányokhoz.*

Mindannyiszor feljajdul a társadalom, 
valahányszor a házassági statisztika meg
döbbentő adatait olvasta a család alnpitási 
kedv rohamos hanyatlásáról.

Tapasztalás bizonyítja, hogy a ke- 
sergés mit 6em használ; mert a szomorú 
jelenség a táriadalmi viszonyok mai ala
kulásában gyökerezik. Tagadhatlan, hogy 
amily kívánatos volna erkölcsi szempont
ból a családi élet megszilárdítására, ép 
oly elérhetetlennek látszik ez társadalmunk 
mai helyzetében. Annyi legalább is két
ségtelen, hogy uapról-napra szaporodik 
ama nők száma, kik rendeltetésüktől 
elüttetve, a férfi nehéz munkájára vállal
koznak s a családi életnek szeretettől 
sugárzó világából kiszakítva, az élet ten
gerén rideg harezot folytatnak a ke
nyérért.

Azok a szerencsétlen nők, akiket a 
kényszerűség erre a szomorú sorsra kár
hoztatott, mindenkitől elhagyatva, gyá- 
molitás nélkül hánykodnak a világban.

* Tisztelettel kérjük t laptársainkat e felhí
vás szive, közlésére Sxerk. * 8

esdckelve a leányka, tegye meg a kedvemért, 
ne menjünk ma el a bálba. Nekem úgyse 
mulatság . . .

— No talán nekem az? Hát nem érted 
teszem V Ott ülni egész áldott este, beszél
getni a többi asszonynyal, azzal az ostoba 
Würfeluével, mosolyogni Killeynére, kit utálok, 
látni azt a sok hitvány embert, akiket mind 
gyűlölök, mert mind udvarlód volt, de mind 
mást vett el, látni, hogy a leánypajtásid 
már mind asszonyok, az a liba Fruzsina, 
kinél a czipódnek több esze van, az a bosszú 
fogú Sarolta, kinél a nagyanyám hetven 
éves koréban is szebb volt, — 8 csak te nem 
kapsz férjet , aki szemrelöre akármelyik 
mostaninál külömb vagy, akit a lap mindig 
mint bálkirályuüt emleget. Én nem tudom, 
un lehet az oka, az embereknek nincs sze
mük, vagy nincs Ízlésük, — mert hisz azt 
inas nem tudja rajtunk kívül, hogy csak 
sziuleg vagyunk jómódúak, akárhányszor 
veudégüuk volt, teremtettem olyan ozsonnát, 
liogy hírét vihették az egész városban.

— Ne menjünk ma bálba, édes jó 
anyám, kérte újra a lányka és szemei újra 
megteltek künynyel.

Te, te megvagy kábordva, leáuy — 
mi ütött hozzád ?

8 a jó asszonyság összecsapta kezét 
leiliúboroüasaban. Emília nem akar a mai 
bálba eljönni, mikor már miudeu költség meg
fen: rá, lia még oly áldozatok árán is, s 
mikor most vagy soha caiphct föl férjet, 
miután a legtöbb ítlhugyta a faképnel.

Elszól nyedéséuek bizonyára hevesebb 
tanujeleit adta volna, ha az ajtón nem ko
pogunk s egy bodros, szőke, gyerekes fej be 
nem tolul azon, alTektált orrhangon kér
dezve;

Ez a szomorú körülmény a főváros 
és vidék több lelkes hölgyében azt a 
szép eszmét érlelte meg, hogy társulás 
utján segítsenek ezen a bajon, mely er
kölcsi életünket nagy veszélylyel fe 
nyegoti.

Kicsiny körben ápolták ezt a magas 
gondolatot, de lassan-lassan utat tört 
magának s midőn az eszmének egy fő
rangú hölgy szivét is megnyerték, ebben 
a pillanatban helyet kér magának a sajtó 
hasábjain s a nagy közönség szivében is.

Nem hiú ábrándok s rajongó esz
mék vezetik e lelkes honleányok még 
igen-igen kicsiny táborát, hanem igen 
gyakorlati, egyszerű czél, mely okvetet- 
lenül megnyeri minden nemes lélek ro- 
konszenvét.

Társulatot alapítani, mely a családi 
élet szentségét védje s akikre már az 
elveszett, azoknak némileg pótolja azt s 
a megélhetést nekik könnyebbé tegye.

Menedékhelyet nyitni szegény és be
csületes nők szám ára; a javulásra al
kalmat nyújtani az eltévedetteknek s egy 
kis helyet szorítani, kenyeret teremteni 
a társadalomban azoknak, akiket a sors 
mostoha8ága kizárt a család szentélyéből, 
a hol a nő kezdődik és végződik.

Minden tekintetben igen komoly, 
reális, épen nem agyrémeken alapuló czél.

Azzal voltam megbízva a kezde
ményező hölgyek által, hogy addig is, 
mig az egyesület tervezete elkészül; a 
jövő hónapig, midőn az előértekezlet azt 
bővebben teheti, röviden mondjam el 
magasztos törekvésüket s a lelkes ma
gyar honleányok figyelmét eleve is fel
hívjam az alakulóban levő „N ő v é d ő 
E  g y e s ü 1 e t “-re.

Igen boldognak érzem magamat, 
hogy nekem ju to tt az a szerencse, kü
lönösen azért: mert tudom, hogy igény
telen soraim s z i v e s  fogadtatásra 
találnak.

Végül megbízóim nevében tudatom,

— Szabad-e, nagysácskám?
— Oh, édes Erseky ur, hogy ne volna 

szabad, tessék, tessék 1 — s Garathyné a 
kővetkező pillanatban a legnyájasabb, leg
édesebb mosolylyal hívogatta be az éretlen 
ifjú embert, ki bár most még csak nyolezadik 
osztályos, de nyégy-öt év múlva már háza
sulandó lehet.

Emília ügyesen rejté könyeit egy közö
nyös mosoly alá.

— Drága nagysácskám, csak nem maga 
díszíti a ma estére szánt s bizonyára elra
gadóan kecses öltönyét? — kérdé Érseky 
ur, amint a leány letette munkáját.

— Oh, isten ments, mit gondol édes 
Érseky ur? — válaszolt a leány helyett 
anyja. Most kaptuk épen Budapestről, tegnap 
már sürgönyoztUnk is érte, mert aggódtunk, 
hogy nem érkezik meg pontosan. Pedig akkor 
az ön négyesével mi lett volna ugy-e ?

— A szerelmesek négyese, ugy-e nagy
sácskám — azt szokás mondani? -- kérdé 
az ifjú.

Emília azonban nem válaszolt.
— No, de hát a nagy sietségben ke

resztbe varrták rá a virágdíszt, folytatá 
a mama, képzelheti, hogy haragudtam, mikor 
megláttuk, Emília sirt is, szegény édes 
gyermekem, — s a mama megezirógatta leá
nya arczát.

— Valóban mintha szép szemének ra
gyogó csillagait némi ború is környezte volna, 
mondá az ifjú, 8 látszott rajta, hogy meg van 
elégedve ezzel a mondásával.

— De mondom, Emília, itt nincs más 
mint hirtelen lebontani » túlfeliilröl Ölteni 
rá. Szegény Érseky urat csak nem tehetjük 
csúffá azzal a második négyestekben, hogy 
egyenesen keresztbe álló vir^gdiszü ruhában



hogy az egyesületre vonatkozó Kérdé
seket, tagságra való jelentkezések alul* 
írott lakására (IV . kor. magyar-uteza
3. szám I. em. 14. ajtó) intézetniük. 
Alulírott minden tekinti tben a legnagyobb 
örömmel ad felvilágosítást.

Különben az egyesület ezéljáról, 
működési tervezetéről s a mozgalom 
minden pbázisáról felvilágosítást fog adui 
a mozgalom érdekében s a kezdeményező 
hölgyek áldozatkészsége által meginduló 
„A u t a z ó  n" czimü illusztrált hetilap, 
melyre a jó ügy érdekében bátor vagyok 
a ;. közönség szives támogatását kikérni.

Budapest, 1885. február 10-éu.
Pongrátz Béla,

a székesfehérvári .Szabadság" 
f. szerkesztője.

Hasznos tudnivalók
A szer elit re méltóságnak legelső fölté

tele nem sseretni.
*

Egy kívánsága annak, kit szeretünk, 
nagyle1 kiibbnek látszik, mint egy jótétemény 
attól, k it nem szeretünk.

*
Minél jobban tetszik valaki általánosan, 

annál kevésbé tetszik igazán.

Minél inkább haladunk korban, annál 
inkább szeretjük magunkat s nem szeretünk 
másokat.

Steiner Gyula.

Különfélék.
— A bajai vöröskereszt egyesület 

fiókja által rendezett tánczvigalom kitünően 
sikerült. Azon körülmény, hogy a bálra 
Szabadka város kitűnőségei is Bajára jöttek 
igazolja városunk jó hírnevét. A tánczterein, 
úgy étterem, zsúfolásig telt meg, a fesztelen 
jókedv, a valóban díszes társaságot hajnalig 
tartotta együtt. A hölgy közönség diszesnél 
díszesebb toilleteben jelent meg, s a mi 
örvendetes, kerek, uszálytalan ruhában. A 
rendező bizottság méltán elismerést érdemel.

* T iszti estély. A vörös-kereszt egye
sületi tánczvigalomra Pittoni alezredes ur 
kíséretében igen számos katonatiszt is jővén 
Bajára, a helyben állomásozó katonai tiszti
karral egyetemben tánczestélyt rendezett a 
Nemzeti szállóban, melyre számos család volt 
hivatalos. Az estély minden tekiutetben fé
nyesen sikerült.

— A magyar szent korona országai 
vörös-kereszt-egylete Baja városi választmá
nya által folyó február hó 14-én rendezett 
Vörös-kereszt-bál alkalmával az egyleti pénz
tár kezelésére kiküldött albizottság száma
dási kimutatása belépti dijakban 327 frt 8" 
kr, felülfizetésekben 2U6 frt összesen 533 frt 
80 kr bevételt tüntet fel. A felülfizetéseket 
a bizottság köszönettel a következő kimu
tatásban nyugtatja. Felülfizettek : Id. Lati-

novits János kir. tanácsos ur 24 frt, dr. 
Ivánovits Pál nr 2 drb. fa. k|r- *™ W ,n 
11 Irt, Császár Főre nézné úrnő 10 irt, Jankó- 
vich Aurél főispán ur 1" Irt, oz*. Hepp 
Anna úrnő 0 frt, dr. Epstein Dávulnc úrim 
f, frt, Mészáros Katalin urhölgy ;> frt, >aui 
(lilái Kiotód úrnői) frt, Paukovich Frnőne 
úrnő ;> frt, tlnál Péter ur 0 Irt. dr Horváth 
Mór ur f> frt, Lénáid István ur .» frt, .Mamu- 
zsits Lázó ur 5 fit, Szutrély Liput ur.) frt, 
Latinovits Istvánné úrnő 4 frt, Szenczy Gyo- 
zö ur 1 frt, Weidingcr Salamon ur 4 írt, 
Atlmnaczkovits Lázó ur 3 frt 80 kr, Bukás 
Gyula ur 3 frt 8" kr, Farkas Zsigmoiul ur 
3 frt SO kr, Freiilich János ur 3 fi t 8i> kr, 
(lombos Gábor ur 3 frt 80 kr, Scherer An
tal ur 3 frt 80 kr, Schön Antal ur 3 irt 
SO kr, Br. Wdldeck 3 frt 80 kr, Geigerne 
Müller Vilma úrnő 3 frt, Tury Mátyásáé 
unió 3 írt, Dosehán Péter ur 3 Irt, ul. Múl- 
ler János ur 3 frt, ilj. Müller János ur 2 
Irt 80 kr, Antunovits József ur 2 frt 00 kr, 
Kosén be rg Cecília úrnő 2 frt, dr. Miit ti A. Ede 
ur 2 frt, dr. Pa kovits Gyula ur 2 frt, Keicn 
Ignácz ur 2 frt, Itothiéld Jakab u r2 frt, Somo
gyi Emil ur 2 frt, Cserba Fereno ur 1 frt 50 kr 
dr. Nikulsburger Károly ur 1 frt 80 kr, Hes- 
ser Gvula ur 1 frt 40 kr, Scbütz Berta úrnő 
1 frt 20 kr, Bischoff Károlyné úrnő 1 frt, 
Rosenberg Johanna úrnő 1 frt, Bernhart Ernő 
ur 1 írt, dr. Hermán Adolf ur 1 frt, Müller 
József ur 1 frt, Rothfeld Miksa ur 1 Irt, Sza- 
káts Sándor ur 1 frt, Túry Mátyás ur 1 frt, 
Túry József ur 1 frt, Zirner Henrik ur 3 drb 
ezüst húszasban 1 Irt, dr. Antunovits József 
ur 80 kr, Antunovits Dezső ur 80 kr, Bod
rog hi Gyula ur 80 kr, BischoH Lipót ur 80 
kr, Herzfeld Samu ur 80 kr, dr. lílenantz 
György ur 80 kr, Reich Zsigmoiul ur 80 kr, 
Scultéty Zsigmond ur 80 kr, Schirnhotter had
nagy ur 80 kr, Szilágyi András ur 80 kr, 
Drescher Ede ur 60 kr, Drescher Rezső ur 
40 kr, összesen : 200 frt.

* Vettük a „Bajai kereskedelmi és 
ipa rbank4* 1884. évi üzleti jelentését, mely
ből a következőket emeljük k i: ̂  Az intézet 
1884. évi tisztanyereménye 10817 frt 18 kr. 
s következőkép javasoltatik felosztatni: Az 
5%-os tökekamat vagyis 6000 Irt levonása 
után fenmaradó 13817 frt 18 kr bői a 
tartalékalap szabályszerű gyarapítására 10%, 
1381 frt 72 kr, az igazgatóság^ állandó évi 
díjazására 15 százalék tehát 2072 frt ;>2 kr 
fordítandó. A vezérigazgató illetőleg vezér
titkárnak szerződésileg biztosított 5°/„ vagyis 
690 frt 85 kr jár. Ezen összesen 4145 Irt 
15 krt tevő összegek levonása után lenma 
radó 15672 frt 03 kr akként inditványoztatik 
felosztatni, hogy részvényenkint 1884-ik évre 
13 frt fizettessék, a fölösleg vagyis 2772 frt 
03 kr-ból pedig 2411 frt 94 kr irassék a 
tartalékalap javára annak 13000 írtra való 
kiegészítése szempontjából. A mindezek után 
még fenmaradó 260 frt 94 kr vitessék át uj 
számlára. — A pénztár összes forgalma 
1884. évben 9.778,859 frt 76 kr.

— Csataalja községben elhalálozás foly
tán üresedésbejött jegyzői állomás 1885. éri 
márczius hó 4-én fog választás utján betöl
tetni.

— A folyó hó 16-án a „Bárány" szál
loda nagytermében rendezett hajózási és ke
reskedelmi jelmez-bál várakozáson felül jól 
sikerült, no de azt nem is lehet csodálni, ha

tekintetbe vesszük, hogy a bál tiszta jövedel
me fele részben a kereset- és nyugdijképtelen 
hajósok özvegyei és árvái felsegélésére, fele
részben pedig a Baján felállítandó szegények 
háza javára fordittatik. — A tánczestélyen 
oly sok szép jelmezes leány, asszony és férfi 
volt, hogy szinte öröm volt őket nézni. Tudó
bitónk hamarjában * következő hölgyeket 
jegyezte fel: Fugl Gyuláué (Margarétba), 
Iioránszky Lászlóim (oláh nő), Kollár Ágos
tonná (matróz leány), Nagy Arpádné (paraszt 
nő), Szaday Kálmánná (magyar menyecske), 
Tauszig Jakabuó (magyar menyecske), Vei- 
dingerné (czigány nő), Brachfeld Elinor 
(Nympha), Fejes Ilka (magyar leány), Frei- 
dich Laura (lengyel leány), Hermaun Juliska 
(arató leány), llilttl Alexandria (görög nő), 
Király Rózsa (magyar leány), Kollár Amália 
(magyar leány), Ivósa Gizella (frauezia pa
raszt leány), Krsztanits Juliska (parasztnö), 
Milassin Ilka (.czigánynő), Scherer Anna (kot
tás leány,) Strömmer Fanni (lirol uö), Szed
res}’ Juszti (Szerpolette), Valentin N. (boliócz) 
stb. stb. A táncz kivilágos-kivirradtig tartott. 
A tánczestély összes bevétele volt: Belépti 
jegyekből 362 foriut, felülüzetésekböl 26 Irt, 
50 kr. Ezen Összegekből a kiadást 261 forint 
52 krt levonva, marad mint tiszta jövedelem : 
jegyekből 100 frt 48 krajezúr, felülfizeté- 
sekböl: 26 frt 50 kr, összesen 126 frt 98 
krajezár. Fenti összeg az estély-bizottság 
előzetes megállapítása folytán következőleg 
osztatott fölt 63 forint és 49 kr a Baján 
létesítendő szegények háza javára. 31 forint 
és 74 kr az elaggott és kereset képtelen hajó
sok segélyezésére és végre 31 frt 75 kr a nem 
nyugdijképes hajózási hivatalnokok hátraha
gyott özvegyei és árvái segélyezésére fordit- 
tatandó, s rendeltetési helyükre már be is 
küldettek.

* Emberölés. Egy éve történt, hogy 
Berger Ferencz bajai hentes, Csatlós Jáuos 
molnárt agvonszurta. A kir. ügyészség in
dítványa folytán a szabadkai kir. trvszék 
Berger Fereuczet 10 évi, a kir. ítélőtábla 12 
évi íegyházra ítélte, mely ítéletet a kir. Curia, 
mint értesültünk helybenhagyta.

— A m últ hó 8-án meguyilt baja- 
szabadkai szárnyvonalnak havi üzletforgalma 
várakozáson felül nagy volt. Elment Bajáról 
2600 utns. Teher érkezett 3048 métermázsa ; 
teher elment: 124,000 kiló szesz, 30,01*0 kiló 
liszt, 40,000 kiló bor, 120,000 kiló gabona 
20,000 kiló tűzifa, 30,000 kiló vegyes áru, 
4 drb ló, 120 drb. ökör, 150 drb. sertés.

— A bajai dalegylet által 1885-ik 
év februáriushó 7-ón tartott dalestély bevétele 
123 frt 80 kr, kiadása 93 frt, tiszta jövede
lem 30 frt, 80 kr. A dalestély alkalmával 
felülfizettek’ Dr. lvánovics Pál 2 frt, Atha- 
naczkovits Lázár 1 frt, Czérnai Imre 1 frt 
20 krt, Frankenberger Ferencz 1 frt, Kollár 
Gusztáv 2 írt, Szauderné asszonyság 80 kr, 
Kraitsi József 1 frt, Iíapots Mihály 1 frt, 
Drescher Ede, Drescher Gyula, Lemberger 
Ernő, Grósz Henrik 60—60 krt. Fogadják a 
megnevezett igen tisztelt urak tanúsított jó
akaratukért a dal-egylet választmányának 
szives köszönetét. Baján, 1885-ik íebruárhó 
14-én. Borza Nándor, elnök. Scbönberger 
Lajos, pénztárnok. Vggner Ferencz, Köbling 
Ferencz, Telegdy Sándor, Kepka Mihály vá
lasztmányi tagok.

□ Szép ajándék. A zomori takarék- 
pénztár í. hó 15-én tartott közgyűlésén 
lft.ooo forintot ajánlott fel Zombor városának 
egy artézi kút létesítésére. „B.‘‘

O  Első magyar általános biztosí
tási iroda. Közismert tény, hogy közönsé
günk nagy része biztosítási ügyekben majdnem 
teljesen tájékozatlan. Ezen tájékozatlanság
gal, tisztelet a kivételeknek, némely biztosító 
társulat, és különösen túlbuzgó ügynökei és 
kárbecslői, gyakran visszaélnek, többé-kevésbé 
megfosztván a károsult feleket, az őket 
szerződésileg megillető járandóságtól. Szám 
tálán per keletkezik ebből kifolyólag felek 
és társulatok közt, melyekben többnyire a 
társulatok nyertesek csak azért, mert a felek 
rendesen nem ismervén a biztosítási feltété
teleket, elmulasztják a történt kár beigazo- 
lására szükséges helyes intézkedéseket és ez 
okból gyakran csekély alaki hibák mintt is 
pervesztesekké lesznek. E rég tapasztalt 
bajon segítendő a „Magyar Pénzügy szer
kesztősége" által „Első magyar általános 
biztosítási iroda" czitu alatt külön osztály 
létesitetett, melynek czélja: a társulatok és 
a közöuség érdekeit összeegyeztetni és a 
jogos követelések kifizetését kieszközölni. 
Tekintettel arra, hogy a felek részéről (a 
biztositó társaságok majdnem mindannyian 
Budapesten székelvén) előleges költségek 
nem kivántutnak, melegen ajánljuk a Magyar 
Pénzügy biztosítási irodájának megkeresését, 
mindazon feleknek, kiknek biztosításügyben 
bármily természetű tanácsra van szükségük. 
Levél és sürgöny czim „Magyar Pénzügy" 
Budapest.

— Vettük a ,,Gomlíízö“  22 számát, 
a következő változatos tartalommal : „Az 
uj főispán" regény Tolnai Lajostól; „Elvesz
tett élet," költemény Dalmady Győzőtől ; 
„A végzet" regény Murgitay Dezsőtől ; „A 
titkos zeneszerző" humoreszk (vége.) „Szé
kely támad, székely bánja" történeti regéuy 
P. Szathmáry Karoly tó i; „A gránátköves 
asszony" Mariin E. legújabb regénye, for
dította Mártoufly Frigyes; „A ki nem akar 
meghalni" rajz Sziui Pétertől. Ezeket követi 
a boríték érdekes tartalma u. m : A magyar 
gazdasszony, vegyesek, talányok, talányfejtők 
és szerkesztői posta. A minden vasárnap 
megjelenő „Gondüző" előfizetési ára : negyed
évre 1 frt 50 kr, egy hónapra 50 kr. Újon
nan belépett előfizetők a már megjelent szá
mokat kívánatra azonnal megkaphatják. Az 
előfizetési pénzek Székely Aladár kiadótulaj
donoshoz küldeudók Budapesten, VII., dob- 
utcza 14. Figyelmeztetjük olvasóinkat e 
kitűnő lapra, melyből a kiadó mindenkinek 
szolgál mutatványszámmal ingyen és bér- 
inenlve, ki e végre hozzá fordul.

— Baromfi kedvelőknek : A buda
pesti állatkert számos fajokból álló első rangú 
tyukászata a legjobb hirtt külföldi tenyésztők
től szerzett példányokkal lett felfrissítve. Ezek 
tojásaira megrendelést már elfogad az igaz
gatóság, és kívánatra bárhova küld árjegy
zéket bérmentve. (Beküldetett.)

() 1 j  zenem űrök. Tnborszky és Parsch 
nemzeti zeuemflkereskedésében Budapesten 
megjelentek . - „ A z e l e v e n ö r d ö g "  operet
té zenéjét szerzé K o u t i J ó z s e f. 1. sz. 
Mindig charmaut. 2. sz. Kettős: uh drága 
angyalom. 3. sz. Keringő ; Oh mily szép, deli 
kép. 4-ik sz. Trüsszentö couplet. 5-ik .sz.

tánezolj vele. Szegény Emíliámat is csak 
ez aggasztotta, mert önt becsüli a legna
gyobbra . . .

— Ah, igazán ? Mennyire büszke vagyok 
rá, — szólt a fiatal ember s bodros fejét 
hátul megborzolta.

Emilia azonban teljességgel nem lát
szott az Erseky urra vonatkozó aggodalom
nak s a nagyrabecsülésnek semmi nyoma.

— Így aztán nem volt más mit tennünk, 
mint Emilia hirtelen neki állott s lefejtette 
a díszt és újra rávarrta. De meg is esküdtem, 
hogy többé Walter és Würtzburg divattermé- 
beu nem rendelünk ruhát Emíliának. Hu többe 
is kerül pár írttal, de inkább hozatom Becs
ből, föl nem venném az ilyen boszuságot 
azért a pár forintért még egyszer. De most 
megbocsát, édes jó Erseky úr, az ozsonna 
után nézek kissé, szabad remélnem, hogy 
lesz szerencsénk, kevés lesz, de a házunk 
ilyen kedves jó barátja, tudom nem fog 
megszólni érte. Emília mulattasd addig ErBeky 
urat.

— Oh nagysád! — rcbegé a meghatott 
ifjú ember, de több nem is telt ki tóle.

Garathyné elvonult, magukra hagyva 
a Hutátokat, koronkint azonban a szoba 
üveg ajtajának konyha felöli fehér függönyén 
óvatosan bekukucsált, várva, hogy a kedvei 
Erseky úr mciy pillanatban fog Emilia lábai 
elé borulni, szerelméért s kézéért csengve. 
Magában a legmcginditóbb anyui áldások 
szövegén elmélkedett, amíg a betöltés üvegek 
lantorna pap rját szakította be a szeldeiő 
késsel.

Arra azonban ma eredménytelenül
vért.

A papucs-szaggató király
kisasszonyok.

— S z é k e l y  n é p me s e . *  —
Meséli BENEDEK ELEK.

Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis 
volt, heted hét országon túl, az Óperenciás 
tengeren innét, volt egyszer egy király. Ennek 
a királynak három leánya volt, egyik szebb 
a másnál, szép iniut a ragyogó csillag mind 
a három. De nagy vala az ö bubáuatja, — 
hallák-e kietek — mert az a bárom leány 
minden áldott éjen eltiinék a palotából b 
csak reggelre kerekedének haza. Hol voltak, 
merre jártuk: nem tudhatá senki lélek. Csak 
annyit tudott a király is, hogy a leányok 
minden nap ujdonat uj papucsot húztak a 
lábukra s mikor másnap reggel hazavetöd- 
tek, a drága papucs misslikbe volt szakadva.

— Hej szegény világ, vetett ágy I — 
busult a király, csakhogy föl nem vétó a 
bánat s a keserűség. Szégyelte is erősen a 
dolgot az ó népe előtt, mert bizony jót nem 
gondolhatnak a leányok erkölcséről. A sok 
drága papucsot még csak felejtette, pedig 
már a kincseskamrának is fenekére járt.

—■ No! ez így nem maradhat sokáig, 
gondola magában a király. Fogta magát s 
kurzust küldött az egész országában, hogy 
aki meg tudja neki mondani, hová szöknek 
éjjelenkint a leányai, annak adja a három 
közül egy leányát s vele tele királyságát. 
De úgy fogjon akárki t̂iu ebbe az espion- 
kodasba, hogy karóba huzatja a fejét, ha ki 
nem deríti az igazságot.

• E roeic ugyanazon szerző által >an elletve 
a nép ajkáról, kinek egy Ló előtt megjelent .Szé
kely Tüudéi ország” czitnfi népmese-kon) ve a közön- 
Heg én lajtó részéről oly fényei fogadtatásban ré- 

bzerk,

De bezzeg, ahogy bejára a kurzus az 
országot, csak omlott a sok szép dalia le
gény mindenfelül a király udvarába. Minden 
éjjel egy állott strázsát a királykisasszonyok 
szobája előtt, de hogy-hogy eBék a dolog 
azt már a jó Isten tudja, — mikor tizen
kettőt ütött az óra, erős szél lebbenté meg a 
estrázsát azzal leesett lábáról, a küszöbön 
végig terült 8 azok a gonosz királykisasszo- 
uyok még jól összevissza rugdoaák s úgy il- 
lantak el.

Már épenséggel 99 legénynek a feje 
került karóba. Elkövetkezik a századik nap 
s úgy estefelé beállit egy szolgalegény a ki
rályhoz. Hej, derék szép egy legény volt ez, 
olyan, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. 
A legkisebb király-kisasszony épen kihajolt 
uz ablakából, mikor a szegény legény az ud
varba ért, még a könyje is kicsordult, mi
kor elgondolta, hogy euuek a szép legénynek 
is karóban lesz a feje holnap.

Bemegy a legény a királyhoz s elémondja, 
hogy miben fáradozik.

— Jól van — moudá a kiiály, — te 
már a századik vagy, a ki szerencsét próbál, 
hát csak állj oda éjjel to is, ha csakugyan va- 
lóbau meguntad au életedet.

— Már felséges királyom, — monda a 
szegény — egy életem, egy halálom, de a 
szerencsét én is megpróbálom. Azzal nyugo
dalmas jueczakat kívánt a királynak, kiment 
a toruáczra, ott pipára gyújtott s a király- 
kisasszonyok szobuja előtt haptákot állott.

Elkövetkezik éjfél s hát szerelmes Jé
zusom, olyau eioa szel kerekedik, hogy a 
szegen) legénynek csuk kiüti szájából a pi
pát s ó maga is úgy ledöudült a küszöbre 
mint egy tautak s oij'au nehéz álom kere

kedett a szemére, hogy még nyujtópadra is 
fektethetik vala szegény fejét.

Csak megnyílik az ajtó egyszeribe s 
kilép a húrom királykisasszony. A legidösb 
jót rúg a legényen s azt mondja;

— Kilencvenkilenc legénynek karóban 
a feje, a tied lesz a századik!

a középső leány jól oldalba rugodja s 
ugyan azt mondja. A legkisebb egy kicsit 
hátra maradt s inig a nénjei előrehaladtak, 
szépen lehajolt s megcsókolta a szegéuy 
legényt.

Hát láss csodát I A szegény legénynek 
tüstént felpattant a szeme pillája. A kicsi 
királykisasszony a nénjei után iramodott, a 
legény pedig fölkelt s szép csöudesen a le
ányok után sompolygott. Ezek amint az 
udvar közepére értek, u földre tapintottak s 
azt mondák :

— Nyilj meg föld, urad parancsolja 1
S a fold egyszeribe mcguyillott, a leá

nyuk leereszkedtek, de még a legény is utá
nuk ! Csak ereszkedtek, ereszkedtek lefelé, s 
mikor ismét földet értek, hát egy rézerdóben 
vaunak! Csupa réz alma termett abban az 
erdőben. A szegény legény leszakaszta egyet 
s hát olyant csendül az erdó, hogy majd meg- 
sükctült belé.

Hátra néz u kicsi királykisasszony s 
azt mondja u uéujeiuck:

— Hé leányok, én valamit hallék!
De a kél nagyobb azzal felelt, hogy :
— Hátam mögött sötétség előttem vi* 

lúgosság ! — s azzal tovább iramodtak.
Most egy ezüst erdőbe érlek, ahol csupa 

ezüst körte termett, s a szegény legény !e- 
szakusztuit egy körtét s zsebre dugta, is
mét nagyot csendült az erdő s a kicsi király- 
kisasszony ismét csak monda;(Folytaiig következik.)



Induló: Ez érdekes és kellemes. 0 sz. Szót 
He! couplet. Eueklmngra zongorakisérettel, 
vagy zongorára külön. Ara 2 frt 50 kr nettó. 
Az operetté rövid idő alatt lfi-szor került 
előadásra mindig fokozott sikerrel. „Boccaccio" 
és „Koldus diák11 óta egyik operetté sem 
részesült oly kedvező fogadtatásban mint „Az 
eleven ördög."

A Svájcai csokoládé és kakaó- 
gyartm án yok  általános jó hírénél fogva 
lolöslegeB lenne Amödée Kohler ctfils lausan- 
nei (Svájc/) régi hírneves ezég gyártmányait 
dicsérgctni. A ki ezen 1830-ban alapított 
gyárral kísérletet tett, az bizonyára nem 
tagadhatja meg föle elismerését. Gyártmá
nyainak ize kellemes s a legjobb anyagok, 
melyek csokoládéja és kakaója készítésére 
fordittatuak, ezeknek kettős értéket kölcsö
nöznek s nem is csodálkozhatunk, ha a 
nyilvánosság sem fukarkodik elismerésében, 
mi a következő kitüntetésekből látható: 1855 
és 1857-ben Bernben és Parisban A mi di-e 
Kochler et fils Lausanne (Svájcz) gyártmá
nyai az első érmet nyerték, 1883 bán e ezég 
tagjai a svájezi országos kiállítás bíráló 
bizottságába választattak be s végül 1884 ben 
a párisi nemzeti akadémia arany éremmel 
tüntette ki. — E ezégnek minden nagyobb 
városban van képviselője. Osztrák-Magyar- 
ország részére Becsben L. II Bernstcin IX. 
Berggasse 18, honnan minta s árjegyzék 
kapható.

Csarnok.
A i> a I ö r  ii t  s í  g.

Ily czimll hosszabb elbeszélés jelent meg 
e napokban külön kötetben R e v i c z k y  
Gyulától, a ki eddig csak lyrai kötettel sze
repelt. irodalmunkban. Valószínű, hogy fog 
akadni kritikus, a ki Reviczkynek ez újabb 
müvét a Zolu-iskola termékeivel, a naturaliz
mussal fogja összeköttetésbe hozni, pedig sem
mi sem ált távolabb egymástól, mint a zola- 
izmus és az Apai örökség, melynek szerzője, 
bár elismeri a naturalizmus fejének kiváló 
tehetségét, nem egyszer támadta meg Zolát 
épen iránya miatt. Zolánál az élet aljas és 
piszkos dolgainak felkutatása irodalmi hitval
lás; kéjjel turkál a szemétben és rózsát sem 
bir mást elképzelui, mint olyat, mely szemét
dombon terem. A szív hevülése, a lelkesedés 
csalódása, az érzékeny lélek önáltatása iránt, 
nincs semmi fogékonysága s nem akarja be
látni, hogy az igazi költészetnek ugyan min
dég az igazságot kell szem előtt tartani, de 
nem a nyers cletigazságot.

Épen Zolának, a ki mindég a művészet 
törvényeivel tolakodik elő, nem szabadna 
feledni, hogy a költőnek épen a művészeti 
törvények következtében nem szabad az élet 
mozgó pecsenyéjét, macskástól ebestől átven
nie. A költészetnek igaznak kell lennie, de 
csak annyira, mint a természetnek, mely a 
távol hegyet bábnak, a megtört esőcseppeket 
szivárványnak mutatja. A természet áltatása, 
mely azért mégis igaznak marad, szolgáljon 
zsiuorinértékiil a költőnek íb, a kinek nem 
szabadna felednie, Taine szép tanát a bienfai 
táncé ról, mely szerint két egyenrangú iro
dalmi mü közül azé az elsőség, mely tisztább 
légkörben mozogva nemesebb alakokat tün
tet fel.

— Hé leányok, hallok.
De a leányok csak azzal feleltek:
— Hátam mögött sötétség, előttem 

világosság I — s azzal tovább iramodtak.
Az ezüst erdőből az aranyerdóbe értek, 

ahol csupa arany szilva termett s a szegény 
legény leszakasztott egy szilvát. Olyat csen
dült az erdő, hogy a föld is megrengett a 
nagy erős cseudüléstől. A kicsi királykisasz- 
szony harmadszor is mondá, hogy:

— Hé leányok, valamit hallék I
De a nénjei nem gondoltak vele csak azt 

mondák;
— Hátam mögött sötétség, előttem 

világosság s tovább iramodtak.
Kiérnek az arany-erdőből s hát annak 

a szélén vau egy rengeteg nagy fekete vér. 
Ebben lakott a fekete király, a  fekete király
nak három nagy legény ha volt s a király- 
kisasszonyok minden áldott éjjel ezekhez 
jártak vigadozni. Mert a fekete király orszá
gából a ki cgyBzer ott született, ki nem 
vala szabad mennie. Belopódzott a szegény 
legény a királykisaBszonyok után s nagy 
hirtelen bebújt a gócs mögé s ouuan nézte 
a nagy vigasságot. Hej! Szűz Mária szent 
József I az volt csuk a tánc/, ahogy ezek a 
király urhak megforgaták a királykisasszo
nyokat. Nol nem hiába, hogy minden éjjel 
miszlikba szakadt egy pár papucs!

Mikor már egy jó darabig nézte a táncot 
a Bzegény legény, kibújt a gócs mögül, Bzép 
csöudeseu átaluyilott a szomszéd szobába 
hol a fekete király a famíliájával ebédelni 
szokott a az asztalából kivett egy ezüst ka- 
léut, egjkést > egy villát.

Azzal megfutamodott s mint a sebes 
nyíl futott vissza a kirélykisasszonyok szobája 

Elterült a küszöbön mintha még mindig

Egy erénye azonban van Zolának, mely 
őt nemesen megkülönbözteti apró franczia 
társaitól a (’iitulle-Mendéa-etől, (iui de Mau- 
passant-októl, s az az, hogy nem erkölcstelen, 
nem frivol. Amit Zola ír, az nagy részt 
igaz, csak egészben nem az. Annyira igaz 
akar lenni, hogy a szépségről, a költészet c 
sídc quanonjáról egészen megfeledkezik. Mind
azonáltal tiszteletre méltó benne az a komoly
ság, mclylyel az élet problémáit megfejtem 
iparkod k. Utánzóinál és laza szellemű kőve
tőinél c!|enben a frivo'ság önczél. Ezek csak 
az idegek csiklandozására törekszenek s nagy 
bán tenyésztői az inmoralitásnak.

Az Apai örökségről szólva, erről az 
irányról szó sem lehet; de realizmussal is 
csak a felületes olvasó vádolhatja. Reviczky, 
Zolánál csak az erőteljes színezést leste el s 
csak a bátorságot, melylycl, mint az orvos a 
felvágandó sebbe, belevág a társadalom rot
hadt részeibe. Szemlélődéseit azonban bizonyos 
fájdalom tezgi át.

0  nem, az experimentáló tudós nyugodt
ságával végzi kísérleteit, hanem az erős igaz- 
ságérzet urna lelki harczával, mely látva az 
embereket a maguk valódiságában, azt mond
ja : non possumus!

az Apai örökség hőse a genfry osztály
ból egy fiatal ember, a ki apjától nem örökölt 
mást, mint nagyúri vágyakat, paznrlási haj
lamot és leküzdhetetlen előszeretetet a dolog- 
talanság a dolce fúr niente iránt. Fehérváry 
Tiborból talán lehetett voloa a társadalomnak 
munkás, hasznos tagja, ha másképen neve
lik. 0  azonban soha senkit nem látott kör
nyezetében dolgozni. Apja lealázónak tartotta 
a munkát s a magyar nemessel úgy gondol
kozott, hogy : „a paraszté a dolog." Mikor 
aztán Tibor árvaságra jut és apjától, a ki 
mindenét eltékozolta, semmi se marad rá, az 
élet harcsában nem bir megállani s átvánszo
rogva a nyomor minden fokán, végre belátja, 
hogy d maga oka minden szenvedésének s az 
apai örökség átka a nerabánomság és úri rest
ség, az öngyilkosságba hajtja.

Az apa temetésének erőteljes színekkel 
való leírásával kezdődik Tibor magános útja 
a nyomor világában. Ezen az utón megismer
kedik egy fenkölt szellemű leánnyal is és a 
két hatal szív kölcsönösen egymásba szeret. 
Tibor azonban nem veheti el imádót tjét. 
Czinikusá lett szivének ez az egyetlen, végső 
és legnagyobb fájdalma. Bedig talán végig 
élhetné az életet Ágnessel, de akkor kettő
jükre várna nyomor és szégyenletes szegény
ség, a mitől az apai tanoktól áthatott fiatal 
ember jobban irtózik mint a haláltól.

E lelki küzdelem festésével és Tibor 
öngyilkosságával végződik az elbeszélés, mely 
nálunk eddig szokatlan realizmussal és bátor 
vonásokkal van papírra vetve. Az Apai örök
ség egy csinos kiállítású kötetben jelent meg 
és megrendelhető postai utalványon avagy 
levelező lapon Grill Károly udvari könyv
árusnál (Budepest, Dorottya-utcza 2.)

Ez alkalommal szívesen teszünk meg 
említést egy másik kiváló tehetségű iró leg
újabb termékéről: I)r. Koroda Pál, Alkibiadesz 
czimfi nagy szabású tragédiájáról. A drámai 
terén legtartósabb babérokat arati tt, tehát 
legilletékesobb férfiak Ítélete, egyhangúlag 
abban öszpontosul, hogy Koroda Pál Alki- 
biadesze, maradó becsű munka. Az Alkibiadesz 
valóban oly merész conczeptzióval ecseteli

aludnék s úgy várt a király kisasszonyok 
visszaérkezését.

Reggelre kerekedik az idő s megérkez
nek a leányok. A két idősebb most is jó 
megrugdosta a szegény legényt s azt mon
dák :

— Kelj föl szegény bolond legény, 
készítsd a fejedet.

Fölkele a legény mintha nehéz ál
mából verték volna föl, jól kidörzsölte 
a szemét, nagyokat nyújtózott. Aztán be
ment a királyhoz s pálinkás jó reggelt kívánt 
neki.

Csak elészedé zsebéből a réz-almát, 
az ezüst körtét, az arany szilvát, a kést, 
kalánt, villát, s elébcszélé szép sorjában, hogy 
hol, merre járt, mit látott.

— No to legény, — mondá a király 
— a szavamat megtartom, válaszsz magad
nak három leányom közül.

A szegény legény a legkisebbet választá, 
elébivatá a király mind a három leányát 
s nagy vallatóra vévé őket. Hej, de bezzeg 
erősítették, hogy igy s hogy úgy, sántuljanak 
meg, ha valahol voltak az éjen. Hanem 
mikor meglátták a réz-almát, az ezüst körtét, 
az arany szilvát s meg a kést, villát, kalánt, 
mindent bevallának nagy keserves könyhulla- 
tás közt, a kicsi királykisasszony azonban 
még az nap megvigasztalódott. Hitet mondott 
a szegény szolgalegénynek, aztán csaptak 
olyan lakodalmut, hogy híre ment hétországra, 
llat hétig tartott, de hét hét előtt vége nem 
Bzakadt s mit volt mit nem teuui az ifjú 
párnak: tojáshéjba kerekedtek, a Küküllön 
leereszkedtek, holnap legyenek a kietek ven
dégei.

a szenvedélyek egész raját, nyelvezete, tech
nikája és meséje annyira érdekes, hogy 
tényleg képes az érdeklődést az olvasóban 
nem csak felkelteni, de mindvégig le is bi
lincselni. Az Alkibiadesz szintén Grill Károly 
udvari könyvárusnál rendelhető meg 1 fit 
50 krajezárért.

Nyílt tér *

SMHKVffljfa
legjobb asztali- és üdítő ital, 

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghu

rutnál.

Mattom Henrik, Kulikat ÍI Sudapeti
*E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele- 

llsíéget a »z«rk.

Heti naptár.
j2:*! Hétfő Dani. Péter o.
]24| Kedd Mátyás aj).
25 Szerda Oé/.a vt. Kánt.
Mi ('sütői tök Sándor ]>k. az.
[27 Péntek Jéz. lándzs. az.
i28 Szombat ltomán ap.

Má r -  c z i u s.
1 Vasárnap . Albin pk.

TJzleti tudósítás.
Haján, 1885. februárhó 18.

Búza u j .............................7.15
Zab ..........................................6.25
Á r p a .............................5.75
R o z s ............................. 6.75
Kukoricza u j ................... 5.—•
Köles . . . . . . . .  5.30
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 d. e. 10 órakor.
Bikity-RorRÓd „ „ 10 „ 45 pk
Rács-Almás „ . . 11 ff 30 „
Csikcria „ . . „ 11 » 58 .
Szabadkára érkezik . . déli 12 ff 32 ,

Budapestre » esti 8 „ 15 „
Szegedre ,. d. u. 4 » 30 „
Gombosra „ esti 7 „ 11 „

Felelős szerkesztő:

C S IS II 11 A F E 11E N C.

Értesítés.
Alulírottak tudatjuk a nagyérdemű 

közönséggel, hogy ezégünk alatt veze
tett üzletünket két hó múlva Zentára 
tesszük át és hogy ennek folytán itteni 
készletünket igen jutányos áron 
adjuk cl.

klenántz és Kabóca.

158.
tk. 1885. 11

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 r n l i l  I g 
n ác *  b.-almási lakos végrehajtató ké
relme folytán U e c k  i l la n ó  b.-almási 
lakos végrehajtást szenvedett elleni végre
hajtási ügyében a végrehajtási árverés 
681 frt tőkekövetelés és ennek 1882. 
évi deczemberhó 10-ik napjától járó 6%  
kamatai, 80 frt 45 kr végrehajtási már 
megállapított, 5 frt 40 kr jelenlegi és a 
még felmerülendő költségeknek kielégítése 
végett az 1881. LX. t. ez. 144. és 146. §-a 
értelmében a szabadkai kir. törvényszék 
területén lévő az almási 1329. sz. tjkben 
foglalt Bcck Manó nevéu álló A. I. 
187. hr. 183. ö. i. számú 1800 írtra 
becsült ház és hozzátartozó 540 Q ö l bel- 
telekre ezennel elrendeltetik, és annak 
B.-Almás községe házánál leendő meg
tartására határidőül 1885. évi ap rll 
hó lA-ik napjának délutáni 3 ó rá 
ja  kitüzetik, mely alkalommal a jelzett 
ingatlan a kikiáltási áron alul is eladat
ni fog.

Az ingatlan a fent kitett árban fog 
kikiált&tni.

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

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi
hatóság.

Baján, 1885. évi január 19.

R á c i,
kir. jiráib  ró.

8.'13.
k i  18«5.szá,“

Pályázati hirdetmény.
Bács-Bodrogh-megye bajai járás szolga- 

birói hivatala réBzélől CSATA ALJ A közsé
gében elhalálozás folytán üresedésbe jött 
jegyzői állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
— Ezen állás következő javadalmazással van 
egybekötve: u. m.

1-ször. Készpénzben 126 frt.
2 szór. 84 klgr. marhahús.
3- szor. 33 klgr. és 60 dkgr. faggyú.
4- szer. 1 drb 112 klgr. nehézségű hízott 

sertés.
5- ször. 26 hectolt. kétszeres búza.
6- szor. 6 szekér széna.
7- szer. 21 □  méter tölgyfa avagy 42 □  

méter lágyfa.
8- szór. 7 hold 1600 Qöl föld és 2 darab 

pótkert haszonélvezetre, mely után az adót 
a község fizeti.

9- szer. Szabad lakás.
Az üresedésbe jött állomás 1885. évi 

m árczius hó 4. napján délelőtt 10 órakor 
Csataalja község házánál megtartandó vá
lasztás utján fog betöltetni.

Felhivatnak mindazok, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, miszerint az 1871. évi 
XVIII. t. ez. 74. és 75. §-ai értelmében fel
szerelt kérvényeiket (születési anyakönyv 
kivonattal) 1885. évi márcziushó 1-ig bezá
rólag ezen szolgabiróságnál benyújtsák és 
abban igazolják, hogy a jegyzői teendőknek 
magyar és német nyelven való ellátására 
képesitvék.

A később érkezett folyamodványok 
figyelembe vétetni nem fognak.

Baja, 1885. évi február hó 17-én.

I.alliiovlts Gyula,
■zolgabiró.

9239. »zám. 
tkvi 1884;

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

lekkönyvi hatóság részéről M anhalter 
M árton b. almási lakós végrehajtató 
kérelme folytán B alazsits  M á té . 
F le c k e n s te in  G yörgy , Szente 
Jó z se f  és Szabó P á l b. almási lakos 
végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási 
ügyében a végrehajtási árverés 365 frt 
40, hátralék tőkekövetelés, és ennek 1882. 
évi februárhó 10. napjától járó 6%  
kamatai 56 frt 10 kr végrehajtási már 
megállapított 10 frt 20 kr jelenlegi és 
a még felmerülendő költségek kielégítése 
végett az 1881. évi LX . t. ez. 144. 
és 146. §-ai értelmében a szabadkai 
kir. törvényszék területén lévő az almási 
1094. sz. tjkvben foglalt Balazsits Si
mon, Balazsits István és Balazsits Máté 
nevén álló A. 1. 1164. hr. 1149. ö. i. 
sz. 400 írtra  becsült egész ház és hoz
zátartozó 200 Llöl beltelekre, úgy az 
almási 439. sz. tjkben foglalt Fleckens- 
tein György nevén álló A II . 1 — 5. 
rdsz al. 1496 Írtra becsült Vt -ed telek
földre, — az almási 631. sz. tjkben 
foglalt Szente József nevén álló A I. 
674. hr. 667. ö, i. számú 400 írtra  
becsült ház és hozzátartozó 170 Q ö l 
beltelekre végre az almási 241. sz. tjk- 
beu foglalt Szabó Pál nevén álló A I. 
263/b. br. bz. 400 írtra becsült ház és 
hozzátartozó 135 Q ö l beltelekre ezennel 
elrendeltetik, és annak B. Almás község 
házánál leendő megtartására határidőül 
1885. évi áp rilhó  20 . n ap ján ak  
d. n 3  ó rá ja  kitüzetik, mely alka
lommal a jelzett ingatlanok a kikiáltási 
áron alul is eladatui fognak.

Az ingatlan a fent kitett 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, 1886. évi januárbó 24-én<
Ráöl.

k ir . járftibiió.
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BESZERZÉSÉRE
-A_ i t B A d T . A . * *  I -  o t ^ » - ó I

Lapunk t.. olvasói, az alábbi kiváló értékű könyveket, a Milgyar Keres
kedők Lapja kiadóhivatalánál (Budapesteu, bálvány-utcza 11.) míg a 
csekély készlet, ta tt, csaknem fél áron rendelhetik meg. M után a készlet valóban 
csekély, a megrendeléseket mielőbb eszközölni kérjük. A megrendelhető müvek a 
következők :

A L K I B I A D E S Z .
Tragédia irta Dr. Koroda Pál. A sajtó által egyhangn elismeréssel fogadott 

fe ette érdekes mestermü, mely legközelebb a nemzeti színházban elő is fog 
adatni. Bolti ára  1 frt 50 kr. Lapunk olvasói megrendelhetik 76 kvért.

A P A I  Ö R Ö K S É G .
Zola irányú társadalmi regény a legújabb korból, irta Reviczky Gyula, 

Elpgáns kiállításban bolti ára 1 frt. Lapunk oüasói megrendelhetik 60 Űrért.

A Z  É R T É K P A P I  R-P I A 0  Z
gyakorlati kézikönyv, bank és váltóüzletek, kereskedők, pénzintézeti tisztviselők és 
kereskedelmi tanintézetek számára A legjobb kútfők nyomán irta : Kende Zsig- 

mond. Bolti ara 50 kr. Lapunk olvasói megrendelhetik 25 krél’L 
Könyvviteltan dióhéjban és Bövld Váltóisme 

kereskedő és iparos segédek, és minden kereskedő részére. Ir ta  : Révay Lipót, okleveles 
tanító és könyvelő. Bolti ára 20 kr. — Lapunk olvasói megrendelhetik 10 krért.

AZ E G Y S Z E R Ű  K Ö N Y V V I T E L T A N
iskola és magánhasználatra Írták : Zachár Gyula te Lengyel Sáudor tanárok a főváros 
kereskedelmi szakiskoláin. Bolti ára 1 frt. Lapuulc olvasói megrendelhetik 80 kl’ért.
KÖZGAZDASÁGUNK és KERESKEDELMÜNK 1882-ben.
Szerkesztették Kormos Alfréd  és Kende Zsigmond. Évi szemle közgazd. kereskedelmi 
és ipari viszonyainkról. Boltiára 50 kr. Lapunk olvasói megrendelhetik 15 krért. 
Összesen hat értékes művet 2 frt 20 krért, mely összeg levélbélycgekben, 
vagy postautalványon a Magyar Kereskedők Lapja kiadóhivatalához (Buda

pest, bálvány-utcza 11.) mielőbb beküldendő.

Pályázati hirdetmény.
A „bajai kölcsönös segélyző-egyletnél egy, — egy

előre, — lizetésnélkiili GYAKORNOKI állás szereztet
vén, ennek betöltésére pályázat nyitlatik.

Eelhivatnnk ennélfogva mindazok, kik a jelzett állást 
elnyerni óhajtják, hogy 50 kros bélyeggel ellátott s ké
pességüket igazoló okmányokkal felszerelt folyamodásaikat 
f. évi márczius hó 14. napjáig az intézeti igazgatósághoz 
czimezve adják be, mert a később beérkezett pályázati 
folyamodások figyelembe nem vétetnek.
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úgyszintén raktáron tart

k ö te le z v é n y e k e t és  üg y v éd i m e g h a ta lm a z á so k a t.

N yom atott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján


