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A SZEIÍKKSZTÜUÖZ.

Az előfizetési pénzek és hirdetési
dijak Níínay Lajos könyvnyomdá
jába küldendők.

H ird etések
a legjutányosuhban számíttatnak.

v e g y e s tartalm ú hetilap.

M e ff j e l é n

m i n d e n v a s ti r n ti j>.

Legutóbbi szarainkban a téli idű
fagyos, ólmos talajáról szóltunk. Kbből
városunkban clegendőleg kijut. A korcsolya-egycsülct buzgó elnökének szinte
kár fáradnia alkalmas korcsolyázd terré
num (!) talá lá sá n ; a szt. Antal-uteza
pompás gyalogjárója ha egy kis eső esik
reá, épen beválik.
Hisz hogy az utczán lehet korcso
lyázni, azt. múlt évben magunk tapasz
taltuk a gyász-utczában fel s alá korcso
lyázó gyermekek művészetén. Igaz, hogy
az utczákou közben-közben egy-két láb
törés esik; de ez semmi. A dactor urak
mire valók 1
Amit eddig mondtunk az mind igaz,
szóról-szóra. H a nálunk télen hó esik,
azt a ház elöl senki el nem söpörné
(no egy-két kivétel akad); mert télen
úgy illik, hogy az utczán, a járókon hó
legyen ; ha a fagyos zúzmara ttikör simává
alakította göröugyös utczáinkat, senki
reá homokot nem hintene, mert kár volna
a természet szépségeit m egrontani; ha
olvadás után az éjjeli fagyás a járókat
göröngyössé vagy újból síkossá tette,
senki íöl nem vagdossa a fagyást; hisz
majd elolvad tavaszszal.
Pedig civilizált városokban szokás
a havat eltakarítani, a jeget föl vagdosni
tö t még homokot is hinteni. Városunk
ban is akadna e g y k é t ház, mely már
évek óta jó példával já r elő ; azonban a
közmondás „a példa vonz“ nálunk meghazudtoltatik. Igaz, emlékszünk reá, a
tisztelt kapitányság az elmúlt években,

miután több rendbeli lábtörései, ástok
meg, pénzbírság alatt parancsolta meg,
hogy mindaz, mit íönnebb mondtunk meg
történjél;; de a pénzbiiság oly nagy volt
— 10 forint — hogy mindenki látta,
miszerint a rendelet csak íro tt mulaszt
marad. H a a tekintetes kapitányság ko
molyan akar czélt érni, akkor a bírsá
golást 1— 2 forintnál kezdje. Ez oly
összeg, melyet meg leltet fizetni ; de mivel
szívesen senki sem fizeti, inkább rendben
fogja tat tani téli időben'házának elejét.
Különben a házak előtti gyalogjá
rókhoz igen sok szó fér. Olyan formán
i vagyunk, hogy a ki gyalog akar járni,
; az maradjon otthon. Kocsi utón kocsik
haladnak, a gyalog járókon taligák és
targonczák, vagy pedig ami még roszszabb, elülik a kofák s megrakják véká
ikkal, úgy, hogy járni vajmi gyakran
egyáltalán lehetetlen. Hogy ez Így nem
maradhat, azt mindenki belátja. A targonczákkal csak könnyű volttá elbánni;
liánom a piacz hölgyeivel kissé nehezebb
a lebonyolítás, mert ók szívósak és aka
ratosak. H a jól emlékszünk, már a múlt
évben kísérletet tőn a t. kapitányság a
piacz rendezését illetőleg; de rendeletéit
kénytelen volt hatályon kivid helyezni.
A hiba abban volt, hogy egy uj
rendszabályt, mely talán százados szo
kással ellenkezett a t. kapintáuyság gyor
san akart érvényesítem. Ez természete
sen nem sikerülhetett; mert a bosszú
szokás mintegy természetévé válik, melyet
nem egyszerre, hanem csak lassan lehet
hajtani, ila a t. kapitányság három hó
nappal előre meghirdeti, miszerint a harolnii- és zöldséges piacz kiköltöznek a
városház előtti térre, s e hirdetést több
ször megismételteti: mire a terminus

A CZIGÁNY VAJDA ELÉGIÁJA.*

Kg) pipa dohány,
egy ital viz
ini kell
Meg több V
ki be nem érheti ennyivel,
Sátraink alól az sompolyogjon el,
Vándor szabadságot az nem érdemel 1

A ház körül.
ii.

jf^ S ^ e g h a lt a vajda
oda lett a vajda,
Megesett a szörnyű baleset rajta,
Kusul a czigánysAg, egyre azt hajtja :
Ne neked d ád é! benne vagy a bajba!
Mikor raegérzé közelgő vőgét,
Kgybehivá hét sátoralja népét,
S halkan — a szélsők alig-alig érték,
Kihaló-haldoklón szólt ilyeténkép:
„Itn, fogytán a szusz inár a tujtatóba,
Pihenni tér a sátorok lakója,
Pihenését csönd s áldott béke ója,
Vihar nem lesz, se szél a bolygatója.
Aludni vágyom, bőséges vajdátok,
Még búcsúzéra végszavam halljátok,
Örökül mást én úgy sem hagyok rátok,
Meg egy rósz illőt s horpadt kalapácsot.
Viaskodj, rajkóm I tovább is a széllel,
Legyűröd, ne félj, tűrés fegyverével.
Sátrad kőházzal soha ne cseréld lel,
A sátor olykor palotával ér fel.
Mi köházakban olyan nagyon ritk a :
A boldogság a kóbor sátrak titk a !
k sátorponyva mindenfelől uyiua,
Hamarabb kigyul a lappongó szikra.
A boldogságból én kivettem részem !
Egy szál hegedű - egy pár tüzes szép szem (Ah, végórámbau is még rá emlékszem !)
Alom, oly édes, hogy túltesz a mézen
• Mutatvány a szerző
müvéből.

napokban inegjeleut
ö*crfc

Hejártam körül a kerek világot,
Ó mindenütt szép, akármerre já ro d !
De hol végig alunnám a nagy álmot:
Szivem örökké csak egy helyre vágyott.
Oda vigyetek lill véreim, népem !
Hol a nap leszáll Tüzes Olt vizében,
Messze Moldovában aranyos réten,
Ott az én sirom már megásva régen.
Hej ott maradt el tőlem édes társam,
Hogy soha többé őt viszont no lássam,
Hű kísérőm a nagy barangolásban,
Szivem szerelme . . . . sírját magam ástam.
Vén csontjaim it ott ágyazd be, népem!
Ott lesz csak enyhe nekem, közelében.
Sohse félts! megférünk egy sirba szépen
S biztatjuk egymást, ha félnénk setéiben.
Nos? Ki igéri? Esdő szómra hajtva
Nincs, ki megtenné, mit szivem ólmjtnn V
Ó renyhe nép te l Ó te lusta fajta! .
No de egyet még rátok biz u vajda.
Fülelj 1 Ama sir túl messze begyeken
Más kincset Is rejt. a ml drága nekem !
Vajdák kincsét, botját ott rejtegetem,
Ki odú elvisz
mind az övé legyen !8 mint ki fogas cselnek előre örül,
Furfaugos mosoly játszott ajka körül,
Hunyorgatott félig hunyt pillák mögül,
Kihallgatott és csend lett kóioskörül

l)r. Ivánovics elhamarkodott dolog
nak tekintené, ha most határozat hozat
nék az egylet, sorsa fölött. A tiizőrtörony
felállítását addig, inig az egylet újjá
alakítva nem lesz, elhalasztani indítvá
nyozza, s a polgármesterrel egyetértőleg
egy bizottság kiküldetését kéri.
Főispán ur nem altatja a közgyűlés
nézetét praooccupáini, de a tűzoltóság
társadalmi intézmény lévén, figyelmeztet
arra, nehogy közköltségen szervoztessék,
miután ez nagy terhét róna a városra.
Mint az éremnek, úgy ennek is két
oldala van; a tűzkárok statisztikájából
kell meggyőződni arról, hogy ezen károk
minő arányban állanak a tűzoltó egylet
fentartásának költségével ? Milassin Zsigmond Szabadka város példájára a tűzvész
helyén első megjelent oltók részére dija
kat kér kitiizetui. Rendszeres tűzoltóság
kis városban nem szükséges, költséges s
a ezéluak meg nem felelő volta miatt.
Dr. llauscr Mór polgármester elő
adja, hogy a tűzoltó egyletet szerinte
vagy újjá alakítani, vagy feloszlatni kel
lene. Egyelőre azonban az előirányzatban
fogialt 50D forintot tűzoltási czélokra
megszavaztatni indítványozza. Szutrély
L ipót megütközéssel hallotta a tűzoltó
egylet ellen felhozott vádakat. Ö ellen
kező nézeten van, és nem kételkedik
abban, hogy a tűzjelző torony felállítá
sával az egylet is újra feltámadni fog
hamvaiból. Kéri azért az 500 fit meg
szavazását. valamint a tüzörtorojivra szük
séges 5000 írtnak a költségelőirányzatba
leendő felvételét.
Főispán úr ó méltóságának a vita
főbb elveinek kimerítő összegezése után,
a többség 500 irtot az önkénytes tűzoltó
egyletnél megszavazott és a 10. czimnél*1

elérkezik neme ak a kofa-közönség törő
dik bele a tovaváudorlas kényszerűségé
be^ liánom városunknak derék gazdaasszonyai is, kiknek jó Ízlése befogja
látni, hogy oly helyen, hol a közel jö 
vőben koszorús költőnknek szobra állatid,
nem leltet prózai baromfira és zölds gre
alkudni.
Apropos zöldség l lát biz ezt nem
csak nyersen, hanem főve is lehet, látni
eleget, az utczákou. lágy darab Konstan
tinápoly magyar földön. Azon nem szép
szokás divatozik nálunk, hogy a mi már
elhasználtatott a konyhában, azt kiöntik
az. utezára, s igy gyakran kibetűzhető e
hulladékokból a déli Menü. Ez nemcsak
a külvárosokról szól, Imi baromfi tollal,
s ez időszakban leginkább disztlószőrrel
kárpitozzák az utak feneketlen kátyúit,
hanem — természetesen kisebb mérvben
— a belvárosról is. Hogy mennyire hely
telen, illetlen s egészségtelen gyakorlat
ez, tudja s érzi mindenki. De hát igy
veit mindenkor. — Reméljük a jövőben
nem lesz igy ; mert köz-tisztasági s
egészségi szempontból rendőrségünk fog
találni módot ezen kóros szokásnak meg
szüntetésére.

Törvényit atóság i közgy ülés?
1881. (Icce. 7.

Második nap.

Jankoviclt Aurél főispán ur a biz.
tagokat üdvözölve, az ülést megnyitván,
mindenek előtt a vitát megnyitja Ttíry
M átyás tiszti ügyész, ki a tűzjelző to
rony felállításának szükségeit hangsú
lyozza, mire fölkel Pollennal! Bortaiau
,
s a tűzoltó egylet fent.artását még áldo
zatok árán is javasolja.
* Lapunk múlt B/.áuiából tórszüke miatt ki
maradt.
Szerk.

Egy barfto legény n vonót gyantázta,
Próbált uj nótát búrjain e gyászra,
És addig-addig próbálta, czifrázta —
Vajda lelke rég fünujárt menyorszagba’.

! mi határos a költő igáz szerelmével, —
1 boldoggá tenné egész életére, — lemon
dani kény tét né ridegségéről és vidámmá va; rázsolná, természetesen, lm a mosoly számára
Kiss József.
kélne a rózsa ajkakon.
Majd fel kel a tükör mellől és a pamlugra dől. hol ismét ábrándokba merül: áb
rándjai visszavarázsolják a múltba, midőn
mint gyermek érző keblében az első szerelem
(liajz.l
A biborszinben felkelő nap sugarai egy lánglievét, miden először hallá e szót: „sze
| csinosan butorzott szobába itatva, egy fiatal ret, n r, miilön először érintő ajkát az imádó
' leánykán törnek meg, ki toilette tttkörje csókja, midőn először érző a lágy ölelést:
j előtt ülve mély ábrándokba van merülve. a szerelem szülte boldogságot. Visszagondol
| (iynnvörü szőke baja ilus fürtökben omlik ama szép deli szőke ifjúra, ki Öt úgy sze
i lmb vállára, s égszin szemei kedves sugarakat rette. ki valahányszor eléje jött, mindig oly
I lövellnek, picziny ajka mosolyog, — mert vig kedélyű, oly boldog volt, ki a viszontszetan látni véli azt, kiért keble sajg, kit sze relemért életét áldozta volna. Igaz, ö is sze
rette, — de hisz. a szerelemre még csak
ret, s ki üt bálványozza.
I’icziny bacsói között egy feliér szalla- gyermek volt, s igy mély homályba kellett
gon függő mcdaillont tart, melyből egy luij- burkolnia szerelmét, ha csak nem akarta
türt látszik ki. (tyermekként ajkához emeli magát a szülök pirongatásniuak kitenni. De
azt és forró csókot nyom rája, azután ked meg nem mondhatta volna akkor sem, hogy
ves hangon suttogja: „Legelső emléked ez szereti a szőke, ifjút, ha már nem lett volna
drága Andorom, — első, mit szerelmed zíi- gyermek, mert ha a nők semmit sem tudnak
lOg/íul adói nékem. Mily picziny és mennyit titkolni, de az első szerelmet igen.
Tenyerébe hajtó most fejét és lágy han
rejt magába: az én hn'dogságomat." Majd
gon ezeket mormolá:
szivéhez emeli és mosolyg reá.
— Mint egy rövid álom, tűnik fel a
Oly kedves e pillanatban, mint a tavasz
első virága. Hisz ó is virág. Nemi ő még múlt, pedig mi sok változatosság fordult elő.
csak bimbó, mi majd csak később nyílik, Mint egy álomkép tárul elém ama két év
hogy gyönyörködtessen, most pedig diszlik, eseménye, mióta érzem, tudom mi a szere
hogy szerettessen. Az ajkáról ellebbenő ár lem. Mily boldog voltam mindig, mily édes
tatlan mosoly feldúlhatná még a világgyftlölö reménynyel liajtám tejemet nyugalomra azon
idegzetét is és szerelmet keltene keblében: tudatban, hogy e boldogságot csak a sir sza
szerelmet, mi a rajongásig terjed, szerelmet, kítja meg, mily kedves mosol) lyal fogadtam

j

Az utolsó nap.

5000 forintot a tűzjelző torony fölállí t. i. u/ért mert adófelszólamláM bi/.otísug
tására kiadásba venni, úgyszintén a pénz a táros adóját lolib ezer torinttal lejjebb
intézeteknél elhelyezett 5000 irtot bevé emelte.
D r. Ivánovics Bál szerint az előtelbe tenni határo zta; égj úttal a tűzoltó
egylet és a városi hatóság közti viszony iréuvzott 1600 írtból G00 irtot törölni
szabályozása, valamint az egylet ujja indítványoz.
Itt cliióklő főispán ur miután az
alakításának eszközlése végett dr. Ivánovics Pál, K ollcr Ágoston, Szutrély Lipút, idő dore haladt a tanácskozást follicszadr. Ladányi M<5i‘, Scheibner Cíyula, Szoli- liitja s a közgyűlést feloszlatva újabb
ner Rezső és Milassin Zsigmond urakból határidőül a kővetkező nap délutáni óráit
álló bizottságot küldte ki. Végül Selieib- tűzte i;i.
ner Gyula főkapitány inditványára tűz
Ilocz. 8. il. u. »rakoi — lUnnttilik nap.
oltó eszközök beszerzésére 110 frt több
kiadás vétetett fel.
Kinöklö' főispán ur a közgyűlést
Szutrély 1apót fölszólalt és figyel
meztette a hatóságot, hogy az ufezák megnyit.vén, mindenek előtt Szutrély Ci
világításánál visszaesést észlelt, azért a pót a Külön czimii előre nem látlnitő
világításra nagyobb figyelmet kér for kiadásokra 1G00 irtot, megszavaz, e tételt,
azonban följebb emelni nem kiváltja, mert
dítani.
A 23-ik tételnél dr. Ivánovics 500 mind a köles, scgély/o-cítylet resiftyeiőja,
irto t törölni indítványoz. Változatlanul mind a város adótöbblete után kivetendő
fogadtatott c l, hasonlóképen a 24-ik községi pótadó által lesznek lodezhetdk.
Az előirányzat, változatlanul elfo
tétel is.
A 25-ik czimnél dr. Ladányi kevesli gadta főtt hasonlóan a következő két
az előirányzott 305 irtot. Dr. 1lauser tétel is.
l ’app József felszólalása a belvizek
Mór előadja, hogy ugyaniig czimen a
kórházi pénztárnál 070 irt van felvevő, levezetése iránt élénk vitát idézett elő, a
melyben elnökit" főispán ur ö méltósága
továbbá szegény
iskolai
tanulók segélye
zésére szintén 300 forint, összesen tehát Sehleieher A ntal városi mérnök, D r Ivá
közel 1300 Írt, ennyit pedig számos nagy novics l ’ál és Szutrély lápót. vettek részt.
és gazdag város sem ad. Leleiic.zek — A határozat oly értelemben mondatott ki,
hogy a városi hatóság az egyes birto
úgy tudja - - Baján nincsenek.
Változatlanul meghagyatott a 23. kosokkal a belvizek Iccsapolása iránt
magát, érintkezésbe tenni iit.usitt.atik és
és 27-ik létei is.
A 28-ik czimnél (szegény tanulók r<Mezség esetén a várost mint testületet
ruházatára és könyveire) dr. Ivánovics illető költségek viseltotésére e czimen
az előirányzott 300 irtot keveselvén, azt 2527 frt a jövő évi költségvetésbe fel
500 írtra kéri fölemeltet ni. Tűry Mátyás vétetik.
K szerint a házi pénztár kiadásainak
a szentjánosi árvízkárosultak javára gyűj
tött, de annak idején ki nem osztott összege 130.059 frt 36 V, krban állapít
tatott. meg. Miután azonban e bevételek
összeget kéri c czélra fordittatni. Dr.
1 lauser M ór: Szentjános külváros saját- j csal; 111.7-12 frt -10 krt tüntetnek lói,
ságos fekvésénél fogva az árvízveszélynek a 18.ö lti frt 9 ti ’/, kr hiány 2 0% os
folyton kitéve lévén az adakozók szán községi pótadó állal fedeztetni határoz
dékához képest is ezen összeg kizárólag ta tolt.
A törlesztő pénztár bevételeinek
árvízkárosultak esetleges segélyezésére ta r
tandó fenn. Szutrély pártolja dr. Iváno előirányzata észrevétel nélkül hely bon
vics indítványát, mely határozattá emel- ! hagyatott.
A kiadások két első tétele észre
telik.
A 29 - 34. tételek észrevétel nélkül vétel nélkül elfogadtatván a 3-ik tételnél
Dr. Nikolsburger Károly a „bárány"
fogadtattak el.
A 35-ik tételnél Koller Ágoston ; szálló nagy term e botrányos állapotára
1000 forinttal többet indítványoz előre hívja fel a ügyeimet, egyúttal szinügyünk
nem látóit kiadások czimen felvenni, mert nyomorúságát élénken festi le, s miután
egy miniszteri leirat szerint a városnak szerinte az állandó színház létesítése alig
ily összeget kell a bajai köles, sogélyző- valósítható egyhamar, addig is alakítsuk
ál a .B árány" termét és tegyük lehelévé,
(gylétnek visszatéríteni.
D r. íla u se r Mór polgármester szin- hogy ide tisztességes társulat is eljöhessen.
.téü felemeltetni kéri, de más indokból, Szabadka szubveueziót és fát ad szint;

öt, mikor a csendes nyári alkonyaikor a
kitűzött helyen a lugasban felt a ált, - s
mily boldog voltam, mikor forró lobét aj
kamon érzem, — de miiy boldog volt ö is,
azt. leírni tán csak a költ i volna képes.
Ah ! még csak egy rövid nap a/ ábrán
dok életéből, még csak egv rövid nap, hogy
szabadnak érzem, nevezhetem magam, még
cs k egy kevés idő, hogy i d e g e n csok it
fogadhatnék, azután me. s/ün'k minden : az
ábrándokról lehullik a fátyol, é> elém tárul
az élet. férjemnek alá vetve h sz* k s csak ót
szerethetem . . . Ab ! miiy b ng ■képnek lát
szik még előttem a múlt, mikor o y sok, oly
szép körben megfordulva, iminbuüü egy egy
értem küzdőt láttam, midőn mimbiUeló! lágy,
hízelgő szerelmi hangokat ballek. inidón ját
srottarli Velők, szivekkel, mid' ii k iimi kí ii la.-1
•éve, a mező zöld pázsitján mellém fiive a
szerelemről édelegtek nekem, mondom oly
boldog voltam ekkor, mm ián soha. IJe igen,
most még boldogabb vagyuk, mert szer. Imeui
nem gyermeteg szerelem, s mert e szerelem
állandó, sírig tartó lészen.
Mi kéjes érzetet s/iil bennem, ha fel
teszem e szót, „monyasizony" - a boldoghág érzete, az. öntud at, hogy a bimbó csak
akkor lesük ki virággá, ha elhangzik az oltár
előtt, az eskü zava, ha megtiltja az érzet,
u gondolat a röpkeséget, az imádók fogadá
sát, ha a férj ajka az e I s ó r s o k o I
nyomja az ajkra, mintegy jelezve, hogy a
heiyzet ura már ö lett: s/.ivpef cseléitünk, — azelőtt én, most ön parancsod Ha
előszedném s/ekreinemhöl s/eieim. in em'éLtíitf mennyit n g i illetnek a világnak, mennyi

jutna emlékembe azokból, mik most még
csak ködképekkéol sem jelentkeznek.
Én meny a s/ony vagyok, ma még sza
bad a világ, holnap csak egy pont körül
foroghatok, ez p<*dig férjein parancsszava.
Ab ! de mily boldogító érzet menyaszszonynak lenn*, midón elölte, is utálnia is
élet áll, viruló tarkaságaival; midőn k'-tté
tépi a múltak <üdékéiből eredt ereklyék
ii•óm) negmorad' foszlányait, midón uj anya
got szándékszik gyűjteni a jövőre, hogy bol
dogítson, hogy boldogittasson."
Innen is lejkel és zongorájához megy.
és játszi könnyűséggel fut át a billentyűkön
s azután egy édes melódiára kezd, melyben
e g y i l v e hiszi a múlt boldogságát és szőreimet
a jövő boldog érzetével, melyben lellolni
ve i az ékes hangokul, melyek mai eddigelé
fülébe csengtek, dioéitve ót, erényét, szép; ség- t, keesét.
Majd egy rOtuanceot. kezd játszani, mely*
. ben ismét vőlegénye édelgését véli föl élni,
s azon hangokat hallani, melyeken oly sok*
! szór dicsére, magasztala szépségét, szerelmét,
| ei(ínyét.
Később, midőn már a nap felszántó a
pázsit harmatját, a kertbe megy le s virágot,
i gyűjt. utósó csokrot kötni mint leány boldog
vőlegénye számára. Mimből egyes virágnál
1 eszébe jut egv-egy emlék, egy-egv szó, mely
Ível hasonlót néki átadtak. Meuuyi boldogsá
j got vei ü e csokorban Összpontosulni!
A kész csokorral az árnyas lomb alatti
j
| padin ül, ama helyre, hol annyiszor voltak
már együtt, Imi annyi szerelmi szót, hol
annyi csókol váltották, s hol először mondta

j szernek ; bálánk mi sem történt síit még súlyozván, hogy ő a kórházi költségvetés
i az htött-kopott teremért bért is kell ti- keretén belül oly korház létesítését óhajtja,
1 zeiniök. K ér egy bizottságot kiküldeni, mely a mai kor igényeinek és a város
j mely ez ügyben minél előbb pozitív ja- jó hírnevének megfeleljen ; azért a kor
! vasiatokat előterjeszteni volna hivatva. házi pénztár költségvetésénél mutatkozó
Klnöklö főispán ur megjegyzi, hogy 26-18 frt 70 krt fölösleget kórltáz épia parlamentben is a költségvetési vita lési czélokra kívánja fordítani.
Dr. ílauser polgármester ezen éven
alkalmával mindennemű szükségletről ta
nácskoznak, igy kei ült most a színház kénti fölöslegből a sz.egéuyalapnt óhajija
ügye itt is tárgyalás alá. Kgy nézeten restiiuálni, és hu ez alap a kívánt magas
van Dr. Nikolsburger bizottsági taggal. ságot eléri, a hajaj elaggott és elszegő
J)r Ivánovics l’a! a színházat tár nyedett polgárok részére inonházat kivan
Mállítani:
sadalmi utón hiszi létrehozandónnk.
Klnöklö főispán ur nem tartja Dr.
Dgoschcr Kde neai akar sziuiigyi
Ladányi indítványát, mellőzendőnek, miért
bizottságot, mert nálunk- a bizottságok
is a városi tanács utasítandó lenne, hogy
által minden szent és nemes czéUik agyon
a kórházat vizsgállnssa meg és ennei;
hallgattatnak.
eredményéről tegyen jelentési, addig pedig
Hzuhvenezionáljuk a színészeket Úgy, a fölösleg függőben hagyandó.
lingv díjmentesen tisztességes szintermet
Dr. Ivánovics a kórházat, nem láija
bocsássunk rendelkezésükre. Az előirány
oly sötétnek, miként azt l)r. Ladányi
zott összeget 2800 írtra felemelni ja 
festette. A városi tanács javaslatához
vasolja.
j járulva a felesleget az Ipariskolára kívánná
Szutrély l)r. Nikolsburger indít fordítani.
ván vát pártolja, azonban nem mond le
Dreschcr Rezső nem osztja a polgáraz állandó szinház létesítésének eszméjé mester nézetét, hogy alapokról gondoskod
ről, és 2000 forintot kér a színház alapra junk akkor, midőn mindennapi szükségle
niegsza va zni.
tek kielégítéséről van szó. Kínok véle
Dr. Ílauser Mór polgármester szo ményéhez csatlakozik, mely határozotlá
lját : A színház ügye főleg társadalmi is emeltetett,
kérdés; és ha majd egyesek tettél is
A többi tétel változatlumil elfogadfognak rajta lendíteni, a hatóság is tudni tHtott.. Kzzel a költségvetési vita véget
fogj i kötelességét.
ért..
Dr. Ivánovics a 800 trión fc.iil
Időadatot,t, még és helyben is hamii sem kíván niegállapi'ani.
gyatptt
a gazdasági szakosztály vélemé
A többség által az előirányzat fo ny es jelentése a kövezetvám és helypénz
gadtatott el, valamint, D r Nikolsburger sz- dési jognak bérbeadására nézve történt
indítványa, mely szerint a sziuiigyi bi Arlejtés eredmény érő I.
zottságba I)r. ílauser Mól pőlgáimester,
Nsg Berényi apát úr köszönetét sza
Szutrély Kapót, Dreschcr Kde, Dr. Ni*
vaz a főispán urnák az elnökség Ifitartó
kolsbuiger, Állaga Ottó. Pollennal! Ber
és tapintatos vezetéséért, a közgyűlés a
talan és Scblciher Antal választattak meg.
főispán lelkes éljenzésével oszlott szét.
Dr. Ladányi arra kéri a főispánt,
hogy e bizottság elnökségét elvállalni
szíveskedjék. Ó méltósága erre örömest,
késznek nyilatkozott. (Kljénzés)
A kiadás 4-ik és 5-ik tétele vál
tozatlanul fogadtatott el.
Azon kötelességérznttbl áthatva ve
A törlesztő pénztárnál 15343 fit
14•/ kr fölösleg mutatkozván, Dr. ivá szem r* tollat kezembe, miszerint. mit
novics Pál indítványozza, hogy ebből • tettem, városunk javára történt.
Ki az ut törés, a kezdeményezés
50oo frt iskolai czélokra fordításaik.
Berényi az egész. 5000 forintot az nehézségeivel ismerős, tudja, annak súlyát,
istvánmegyei iskolára köri megszavazni. • bármennyire is könyitik azt. a közreoniA határozat ehhez képest mondatott ki-. i ködo erők lelkesü'ltsóge, — ily stádiumA kórházi pénztár bevételi előirány 1 bán fogott a szervezkedéshez, áthatva
zata megjegyzés nélkül fogadtatott., úgy századunk korszakot képező eszméjétől,
szituén a kiadások 1 4-ik letelő. Az 5-ik Baján is egy tűzoltó-intézmény felállítása
tételnél Dr. Ladányi szólalt fel, hang i körül
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.4 bajai

önkéntea tüzoltöegylet.

néki a mostani vőlegény „szeretem" s ó | szabad vagyok, mint a madár, midőn meg
pedig „viszont".
| úrin u te parancsszavad, utal a tettre, midőn
Mosoly kél ajkán és lágy hangon sut- | meg tiltott a csók, midón niég az Ölelés1hűn,
— csak a szeretet, a szerelem szabad.
togja :
Nemde magasztos érzet lengi át ft valót
— Ltószor ülök itt mint gyermek,
azon tudattól, hogy holnap már már a képutószor mint szabad, kinek mozgköre az i
zelmek, az ábrándok valósulunk s a boldog
egész világ, kinek még ábrándjai vannak,
ság poharát lenekig kiüríthetni. Nemde el
holnap már csak úgy jöhetek ide, ha „ö" ;
mosódik az emlékezetben minden más, mi
is jön. Hány csendes nyári estén hallgattuk ;
elébb tán érdekelt is, s csak egyedül a bol
e helyen a csalogány dalát, és gyönyörködtünk
dogság, az egymást bírást gondolata lengi
benne, hány isién fűzűink itt virágot egybe .
át valónkat , minden másra eltompul az
csokornak, hányszor mondtuk itt, hogy min- ,
érzés.
kel az ég egymásnak teremtett, s hogy egy- |
Oh bár már túléltem volna a napot,
más nélkül nekünk a természet szépségei, !
midőn elmondjuk egymásnak „esküszöm ,
az egész világ undorító szörnyeknek írisze- j
hogy a sírig hű, a (ied leszek '. Oh bár itt
nőnek. S íme! a képzelet valósul, egy rövid
lenne már a perez, hogy halnának ki emlé
f e l nap már. s mi férj és feleség Ingunk j
kemből az ábrándképek, hogy nyugtatna meg
itt egymás karjai közölt lágy dalt zengeni ,
a tudat, hogy már a világ részére nem va
a csöndes alkonyaikor, mintegy versenyezve
gyök szabad, csak egyedül a tied a sírig . . .
u csalogánynyal, kinek boldogsága a miénk- i
A szende hold fénye hatöl most be u
hez semmi.
szobába es megvilági ja az angyal hófehér
I)e mi nesz V . . . Mi Zaj V . . • < -.eml! arczát, melyről leolvasható az öröm, a hol
. . . t) jön ; j 4i ö, a draga Andor, most is dogsúg és anuak tudata, hogy ez az utósó
mosolyog, mint a tavaszi első napsugár . . . éj, melyen a bimbó bújta fejét nyugalomra
Igen n jón ! Csakhogy itt ; csakhogy karjaiba
Többé suba !
zárkózhatom, hogy még boldogabb legyek.
— Isten hozott drága éltem ; számodra
csokrot készítettéin, mint leánykori utósó
cinIekemet, fogadd oly sziveHen. mint azt
adom szerelmünk zálogára , boldogságunk
tamijeiére !
- Én most futotta in gondolatimmal vissza
a múltba, * előre, a jövőbe : mindenütt bol
dogság. Nem i* kep/rllo led mennyit képzelj>i k leány kot om utó.-.ú napjain, in .dón meg
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A megalakulás nagy számú közön tivá kuli tenni, ltogy egyrészt a tűzoltó- , tétében m i n d e n e s e j r e T e g e ls ő ,
- - liiipunk ntai számához van mellé
ség jelenlétében abban az időben laisz ság bajnokai nemes feladniuk teljesiléséboiu.. fuuyesi
kelve Légindy testvérek kiadásában megje
tekincetebeu pedig szintén, v
főbíró elnöklete mellett, rövid idő lefolyóik a kitartásra buzriiitassanali', ugv ásrészfl olsök
Hő,helyet.
I .ez lenő lapuk, folyóiratok és müvek jegyzéke.
alatt, alapszabályival és házirenddel ellátva tlgj buzgalmuk enni*8 felada'abnn köteles- ! ételre Aífó,
■ NillkhHfst
magas iMiniserium által megerösitvc, tény- ; régeiknek teljesen megfelelhessenek
hatatlanul nagy hézagot pótló, a legszé
lég mind megalakult egylet keretében !
lesebb körökben örömmel iidvözlött új
1‘iillerman Bertalan.
.működéséi megkezdvén, ép ez, n gebezejjli
egvletpek myideijkor jóakarói voltunk, s
részénél szerencsés voltam, Itftr mennyire ia mint lehetett, azt mindenkor támognt9+ A „Képes Családi Kapok1' 11.
is képzelve nehéz feladatomat,'a kötelesáKg '
. . . . . . / • '/ '/ .
túl!, — inust is bizalommal foganjuk szarna — Méhnor Vilmos kiadásiban — igen
érzettől áthatva az. elnökséget clválalm. ■
IÍ.U /O H / e te ti.
ezen első fellépést, és szivünkből, a leg
változatos tartalommal jelent meg. Ára , egy
A kezdeményezés nehézségéi azonnal )
,:V
tetős, JUuday János lmjai jobb ,sikej;l ki.winjuk liozzáv .uii, remél- füzetnek lő kr.
megkezdődtek, két lefolyt évig városunktól ' kir. *tí|JM»úi
6;ja ,$yói kát-; kiválóbbíjJpik
m m seBimi' cáBife sóin főé. elm aradni.—
© „\ ltá/,1 b a rá t11 IV ik füzete érdekes
semmi segélyt nem nyervén, az. egylet i| fiatat tfgjiijak,
.>'líbadkui ifjr. törvény
<hűmmel adúnk Jjjb it liBjyet lapunk sziik tartalommal jelent meg. Egyes szám ára 15
habár ön erejére támaszkodva megtette 1 s/ékbéz ,lófává ndvézietett ki, — Őszintén| SketfreMti ySin^fu^oé. ujijí/egylet ügyeit kr. kapható : limsiuger Zsigmondnál Bérs.
bevásárlásait, Valz.er hVrenez pesti tűz- ! gratulálunk burátuuk
megérdemlőit elő
érdekli), előmozdító közleményeknek, és
Kiss József költeményei a njqlyböl
.cdtu szerelvények gyárosánál .'I o'éSji forint, léptetésének
el nem fogjuk mulasztani a bál érdekélapunk niai'űteMiában mutatványt .közlünk,
éné,, b ii, ,az. akkorirí városi t$tólw<‘s o i i J p y j 0 * m agyar nz útkorona orsa '.'Wi’flg kbeiigteciijjö »'b|iku
.%#«]$>.... ' U ‘‘‘iMV- ,"l‘1‘.
^ f ? ' l“ .V
f,'laiü• •.iv'ti ..I____i lg
i .vilii/1.
hus/náibatién tűzoltó$ • zetclr éi$S£li(!jyé& *k.in»/i ,-0leW baji.. Il ik fióki. iriá Hr-I 1'■*<%/> m l 'i n u e t f intól .... iák s i f t r ó r ö l f f “*?
be á llo v á n , tói e/.éls >1 Iij !*»' I j í ó m .'k - Í ^ ^ n ,, -_ d. o. I" érokőf'n i .n W / l kimoritö ti'il.^ii&öt .jjjíiii. .1 ••len. átkalom• 1 * 5$??
mrKlv
l\ dny
isii voie.
cii többi
ffthhi li'Mii. ^ migYlpi nníbeii közgyűlést
...i-i • . *ta rtOii.
i.... i. 4SS
inai
1»t tt'^íín'.gliívok
? *m><r|i í »•ók
X_ I•Aiáz<óS[n
Nii ml
liea megf.'lelp szerelt
nd ni*
or pítói^ostatiszt egy
mai * Ar/to'ftllük
közbljiú nv':
a ' Itfraircá
OT ocmi i1
|hit
; indyii«*k
tár
húzásai Vili, a in, Ivek li é t. ezer fór mint. gyát a lmjai I-so iiók -un lottói Jécndő egye
szövegét,:
I hrzáf pót:i» |k('/.Je^(‘(lésii^ps-jajjtilapót inditott
értek el történt én, rrz előre éornlol - ’slllfa módo/fitífmaij ‘'Viiikrnti Kivitc»lt*ri* kit?tit*m h í v ó T „hajai iíj\fs^Fegylet“ t'nieg ,.lk)sf,^wResit(tfciÉÍiA* -alatt,^ melyet
Imié esemény, hogy mind modern intéz- dendü bizottság választása képezi.
De
által 1SS2. évi január hó I-yn a „Bárányt ajánlunk a szakemberek ügyeimébe.
.oVény nagyban mindenfelé állittatali lel,
érdekes ezen felül a nagyközönségre;'nézve
- Kohl. poil. Kubiiis/Uy Mihály , i)ag\te.riiiébeit filní>t«"-ktje javára, a farsangi
a bevásárlásoknál igen természetes függií
is, a mennyiben a kiilömbözö postiili Külde
tinini fuls/.eiitclt püspökit -k
kit tudvale *idény* mVtnyihfsfiiil icndezCiid'ö s S o r Vj ákiitelezettségek mellett, a hitel pedig
ményekre nézve kimerítő utasítást tartalmaz
vői i*g a halál Kaján (szüKi városiban) hiva t é. k k a 1 egybekötött t á n c v i g a 1o in*
“líginkahb az. illető kiküldöttek szakaiéra
vetési ára egyévre A frt félévre 2 frt.
talos körútja alkalmával ért, cl — gyönyörű , r a..,:— Belépti-jegyek ára : Bemeneti-jegy.
adatolt.
carrar.ii márvány..síremléket ájlitanak lel; ] személyen kint ,elöli1 váltva SÖ kr. estve a
Kiérkezvén a fizetési hntáyíylíi hason n kivitellel (iereiulav' Antal jóhirft budapesti•^JÍíttitHrnál 1 Irt ; csalúdjegy 2 íj;íf: karzat]
■egyleteknek hitelezője, bárhová fordult
számo ot1} ülőhely l Irt 20 kr. Minden jegy*
szobrász bízatott meg
jnrussáhimló az. illető város vagy köz
Jmz o^y-egy jiigyeivporfl1#y^$rllékeltetik. —
*
Bttjttváros
IÖ
e
Vénüli
a
(óság1
í
b
izótt^
|
Kff y pol c á r : Miután az ügy májk/^^talos
űén ben, az. aláirt, kötelezvényen állő név
Klóré vá 11hatók lesztu k Weiger Károly, beavatkozás tárgyát képezi, s miután lapunk múlt
többé iniut az egyletnek elnöke avagy ságit folyó hó Ifi én ntulkiviili közgyűlést
libán
megjegyzéseinket megtettük,
az Ügyet
0
4
’gvát
különösen
a
j
1'ollrriji^.ui
Berttilan
és
Sárkány
l.á/.or
urak
í
számába
parunesnoka nem létezett, és Így mint lyrtott, ;u melynek
akarjuk elmérgesiteni, s igy felszólalásul fc—el
:iliíi/zásúiísi’k ^kV'i-ííési^i '^^dgyszói hívftfbgn, Valamint Tüúszjé íAdélfc'J toii' aka
várost'
tisztviselők
nyiigílif;
privát egyén számtalan helyeken magáról
nem közölhettük.
üzletében. — Kezdete. 8 órakor. — A nézésével
A nyugdíj szabályzat kidolgozá
a kötelezettsége , melyet mint egyleti képezte.
nemes
czél
iránti
tekintetből
felülflzetések
tag vállalt egyáltalában visszantasitá, sára egy bizottság küldetett ki. M/.enkivül köszönettel vétetnek és hírlap utján nyugtáz
hegy ezen esemény lén, lég beállott, bi „egyéb folyó ügyek intéztet tek el.
tatnak. Baján, lAsf. deezember hó. A're n 
Bóstáuk állam osítása a közi.
zonyítja Walzer Ferenc ■ mint hitelezőnek
dező - bizottság nevében ; S e b e i b n e r
■csődbe jutása, ily be,i n t körülmények ministerium részéről elhatároztatott. A tény
Haján, 1881. dec.v 17-én.
iiynla, egyleti elnök.
diywán igen term észeti', hogy a bajai leges kincstári kezelés alá vétel azonban a
.Tóth Kálmán szobrára ujólajj
r.üZM
* •*. * * f ■ n . i &
cgcietiirk is osztály"! dl ju to tt magát jövő év íolyauián $ l'Uilnpest-/i.monvi yasut.’
1‘ .b. i ' . , f . ' . i*. . ÍS.bO
Mulape'st-Szabadkat szaKftsz^natc niegnyirása- mlskozttht: P'zenéd"s/,. kir. város’■I«irársa n g
rgm lzei.
Zab . . .
;-ao
közgyűlés
által
megszavazott
1
C
M
J
Irto
t;
,.r. A bajai tűzoltó-egyletnek elnöke, alkalmával van tervbe véve.
Árpa. . .
. 7.h"
Morufíásárliely
város
tanácsa
ugyap
i'
célra
ltozs. . .
. ' 8,f>0
választmánya nem hogy mint létezótj,
S tíH v mén. Britek Izidor bajai fiatal
. 6.50
Köles . .
állttá fel, haliéin igen is intézkedve tar-* uag \ kecskédö eljegyezte 1 é„f-e;d i L i d i a gyűjtőit 27. frt -l-l kit. J/jŰ’
Kukoricza . ..................... . &Ő0
■— ' í ' ,.bajai lf|üs'áj^Íegy:Íet claőkHozásának azonnal eleget tenni igyekezet, ki>:isszónyr Jialassii-tivarmátról. Szerencse
\z árak 100 kilogr. után.
scgótól felbéreltünk a ;köv<;tkezök közlé
ős a midőn arról volt szó, nevét ki adja kisói^í e frigyet !
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4
sére: , .Eeibívás és kéj'őleinf Tií/tclettel
'oda, ki fizet, az elnökség tévé, a kötoNsgos L atinovics («álor úr, váró
(
dgzettség érzetében, onnan ered. hegy >uult közkrdvéítJBégii képviselAi^’h. f. hó lö-én fel|éretni'k.^^iiajai iíjiisá^iJégjlist^í.
•ezek után bizonyára ót érdekelte is első tartott országgyűlésnek benyújtotta a bajai valamint az, egylet iránt jóakarattaTviscltetö
u. .é. közönség, hogy az. egylet által jövő |
ipnrtársulatnak feliratát, melvben az
sorban c tartozásnak tisztázása.
vben alkotott ipurtörvénynek az ls70.
tz, első
Most midőn az. egylet tisztán, adó- ben megtartott 11. orsz. iparoskongressus év jiinuiir 7- éti rendezendő s tánozvignlomHugiueuiesen iit. áll, kapta az elismerés batározai szellemében történendő niódosita- niitl egykekötemlö sorsjátékhoz nyereiiiénytiiigynkkal járulni sz.iveskedjetiek. Minden ! jH ’ N.A (10 ZU \ .1 Ó Z Á'S
TA
a s i,
i ,,t
A;K8 V .t A T
fejében ama köztudomású kifejezési, lulvó sat keroJimt/ik városunk iparos polgárai.
szjves adpmáRy köszönettől vétetik » huda
hóban tartott közgyűlésében.
T óth h á l illán *r/ófcríiriv újabban •
/'rlsZa-ó* szeméhjszkiiitó hajóinak Hívéin ezen meglőném lények elő Buja v-úioa .polgarmest 01éhez- kOvotkezji ado- pliiíg elismerleák. Az. ..ftoniánVok.il kéri dl: --adása ulán most még bátorkodom hozza tuábyQK folytak be; a bajai kmeskklelini
s : s , )' S' ^“ " '**“ “
fűzni, miszerint állíthatom, hogy az egy csarnok ;*»T) frt, a bújni takarékpénztár^.ÍDiíí*^ V
1,1 11Su í"a//í 'sn‘“ !
Póntnliftjómenetek :
tó:'
let létezése nélkül városunk soha rend lése 10 III, Hudupesl lőváfoí 3l*> frt, Ko- ’ 1^r‘*L
*' ' ^1 W |s«W|fc„IB.ld»p.»hte ;-n»poukijijf MMrtoí i. kivé,
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éraSor
szeres és tüzesetekben olv biztos álla
Ü T 1 .".'J.é)1. r M U 1' 1 o 1 -■
■ l s:
..
B iliérő l Cinlerz.rfl keildon és szombaton
itóláctn 3
i
potbaii lévő szerelvényekl^npitt-fogtaelel|,|, w klví I cziiuen ft. pol-- ,J
íiró f K árolyt (*yulti ur ö tuóMós^- Bujáról 4inlnr7,rH kothlrn
óra 50 perez
gától
mint
a
magy.
s^ent
korúim
orszúgai.
kezni, mórtr'liá csak fái-' körülményt ^ f t t o e s t c r i bivát .liiál l.efofi i össz.eg.Í .8^
S / . szí j l i t uhaj ómenet ek: ■■;
vörös körösit .Hgylolc, e.liiöksegni^i,;1'
E '
felsorolni bátor Vagyok, minő tífcté'sfel . . ielul rugtiaU*,hiiniipií tartott
vast v e t i ü i ^ / '4*™
• t i i W e í * g ^ r ^ é,efog a váro^ftak" pVorelvdnVei köiítT szak- ;
\ ^ b tj ii Nemzeti e asino“ kurn- érueKt’ben, mely t. közölni
cl. u. 3 , i t
őrlő 'gyén működni, hogy űzőn kőiül- i (.Hl;ny.
án tartja idei .‘Kik Ttóijiídi tünk, miután a/ eszmét már
mény pótolva legyen . szt-relvé",'el; sziA
HündoSko,i.,i f,« árról
£
jpiru pontos állapotú fölött, ,„élvet jélen- | ^
# , U(,ok ÍH cwllA(ljllllf
' *
ftfsítc -,.j egy lel ’ t zóíjilval >{sbtefiis, s wyéltezett ia- í r / f A nerkJ(Í^á^«llÍM «r ífteMf:
:l«g az egylet szorgosan dijmentesen tellenabbíll és IfelletncseMien szorakozbass^mik
ss^mik. j tagjává leuiiT, mit igazol azon ''ftn'p'háfeíés fi
*
+. jl
jysit, szer'tárnoki liiibőkóghén féliig.t előjé, lágyultál ligyvlintvtetjiik a casino Válástcsuk a:i bajai
hajúi II
fdja^zjó körülmény, hogy csalt
Il ik fiúk1 ' D E V I C H L A 8 Z 1* O
s/.icatlyumesti ti minőségben inindttTteii
gycsiUetnck eddigelé 2)1.» tagja van
mányi tagjait* miszerint ma délután -f órakitr
Városiul; kiváló és szakértő polgárai
Hány n^ptaiiitó min beszél imt,a casino bolyisegében választmányi ülésezi;teljeMiiji és gyttkoiojjúk u kellő lelij- igólyep Cj^lim
itíiti-’yep-*
príuKcS tárgy kerül s/ jd^ g /|rn )^ aibfinaés^tüíe; líogy*
gyelefet.
‘
■
1
•jTs/.ngi tanifó Közül 1(1.000 btszel magyarul
nyegre.
kévései, 2.^* epcnseggel semmit.. Meg
Tűz'setéknél mim a legutóbb ma.
(j) A „hiijaí Ííoresolyú/ó-ogylela jegyezzük uteg lit/r.y nz. 'orszógbau 21 öl) oly
gukat köctujezó aláírással -Ifi önkéntes
község
Van, a hol iskola nincs.
minián a múlt. vasárnapra egylá'hiMtt^
tűzoltó közreműködését, felajánld, hány
vm \ ..|>reg a estiek,4* Szabadka e spe
közgyűlésre
a
tagolt
balánémtképeM
^újnlji
ií:
fizetésesnek alkalma kánt volnn azon bzűmcialitása a4 ott/., noipaikmllitás óta keresett,
nak és mnnkaelőliek nrátirt.lfi tilijlgijz- nem jiM.ntck mer. 'ma »l ti 3 óraitól' a czilik.lelt,. A kitUbtásra felvett niUrtwgV 200
! nemzeti szálló l számit szobájában ka/gyii- darab elkelt, s azóta niegrerji le lést. tettek egy
Iősére szül kséges fizetéssel.
Minthogy a közönség, nulisncfiiésável 7 lépt tart,- ntejjire a I i tagok ügyi
helybeli czégnél. Ajánlanánk, iegizi meg a
rcbiuslyiu l\'-/]tjnyhogy a !"jjjieís^ij.ó«>J.-,
találkozott nz egylet minden nyoniett- a ' hívjuk,
raktárt nyitná val;imeJyi|i Keieskytiót cégűnk
bálit érzettől állal, is vau hatra, midőn .
ICIm'Í l’e f s k p . Az annyiak kát ii /zujmmy
vein vullauá.
n.if.if Actí tiin fíkZésitVe
fVt' * által !i(v óéhoz n vá lt társaiig, jiáttf: a
leli tón unj cigi tánfojfiitás.'t'íb.in
T A zom bori allaudó „színház érdelön, iellát eme kötplpwgéu^k ItóoW * ' piai ttapp^ jUjiocságj^tyiiiuffcliivók is iga- kében Szemző (Jyula • • Ulete alatt öt tagú
bizottság, választatott, in'óy. az. építés re nézf.-ni ké'Z-Őggid íennnir,“'
k
1
'
fölött dönteni
M"st
küldött l.tzoi Isiig
K id a á t,^
fiését és
pasztorirúló gépet
siker révpartjár* n m > « ' . m v v e — \ • — -■’- - ......................- «v—
C :
selejtesebb minőségű
tóttá itt szükségesnek előzetesen és az. nyes láuczvigalmnt, s a bálbiz.ollFáflot bort is kivitelképessé, teheti, az által, hogy
egylet életéből fentirlakst elősorolni a képező yálasztmuiiy i nka huzgalceumnl, a jskolázoLt . uai&ckbort saját paiackjábau
fi. é. közönségnek úgy a közvélemény- ■ nagy t.e.vékenysúggel inttnkálkodik azeu, ' bfi-tlT) hőfokra hevíti. Az ilykóp pásztori*
uek 'bírálata alá bocsátani.
hogy e bál nocsak első bálja legyen az /ált borok erjedése nirggntottníik s nz által
g az egyejiliton át is a kivitelre alkal
Okvetlen nekünk más városok pél- egyletnek, továbbá neesnk ilntitfiinétiHeg ub
massá lesz. Kövein) értesítés szerezhető a
d íjá ra kell szervezkedni és pedig a ha- legyen a bajai bálolt elsője, liánom ke- tulajdonosnál Budapest, dohány-utcza ti*ik
tóságnak rokonszenvesen az ügyet maga- helyesség, vigság és fesztelenség telein- | szám alatt.
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a legjutányosabb árak mellett.

Üzlethelyiség: Bajiul, Ródog-tém i, SchelbntM-féle házban.

Ugyanitt úgy előfizetések mint hirdetések elfogadtatnak a

JAJA
s z á m á r a .

Kltüutatve Báosbeo, Baékeefehérvárott és Kecskeméten

Kincs Lbbé
köhögés 1

i t

fifilR -féle m e l l p a s t i l l á k

12. évfolyam .

IIE H C U R
HITELES SORSOLÁSI ÉRTESÍTŐJE

osztrák magyar és külföldi sorsjegyek, kisorsolható állam és niagán-kötvények
vasutak-, gőzhajó és ipar részvények, elsőbbségi kötvények, záloglevelek stb
Folyóirat bank-, pénzügyi- és vasúti-ügyekben.
1882 . január 1-ével uj egész évi előfizetést nyitunk a

m - TIZENKETTEDIKEM ÉVFOLYAMRA.

legkellemesebb és legbiztosabb gyógyszer köhögés, rekedtség, nyakbaj és nyálkásság ellen.
ellen. Sót tüdövészuél is megtartja jótékony
hatásukat.
Kapható használati utasítással együtt
kr., ŐO kr. és 1 frtoa dobozokban
| .B JA " éW ME-B* c/ukrászdájaiian B u d a p e s te n E rz s á b e t-to r 9. ez. Főrak
tár Magyarország számára B u d a p e e te u T ö rö k J ó z s e f g y ó g y a ie rA e z u r n á i
k i r á l y - u t o a a IS az. Továbbá Kapható B Á J Á N : Pollem arni Herlalan, Get•
*r Károly J t (fdrkány Látdr urak gyógyszerárában.
EGGÚt, Valódi málMtaklvonal rzukorkójo 10 kros csomagokban ugyan
én rakiárgjkhpn kapható. Éten maláta-czukorkék különösen hülésnél mutatkoznak
hasznosnak'és igen olvasztják t nyálkát. Az Egger-féle mell-czukorkák jótékony
hatásáról számtalan köszönö-irat s orvosi nyilatkozat érkezett, melyek kívánatra
megtekinthetők.
Gyár és fósiétkOldési r»ktár hova vidéki megrendelések kéretnek

A MEKCt'li magyar -német szöveggel IS—-1 szer jelenik meg min
den hónapban szükség esetén azonban többször is és pedig minden jelenté
kenyebb húzás ut án; tartalmazza könnyen érthető lövi séggel, czélszeiü és
lajstromi áttekintéssel hiteles sorsolási jegyzéket, valamint a hátralék) kát
azaz a kisorsolt de meg fel nem vett nyereményekéi, ennélfogva érték
papírral bitó közönségnek egy nélkülOzhetlen közlöny.

..ii.iS G a s a 's e e s í r . w t e n , D « b im g .

Von szerencsénk az elöllzelésre meghívni és kérjük u rzimeket
tisztán kiírni valamint az utolsó posta-állomás megjelölését is. — Az összeg
beküldése legczálszerübben és legolcsóbban postnutalványnyal eszközölhető.
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Nincs többé
köhögést

12. évfolyam.
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hevesebb mint két 50 kros doboz nem küldetik. Szétküldés nupootu 4-szer pou1 U>aan». Megrendelések a pénz előlegen beküldése vagy utánvét mellett kéretnek.

Előfizetési ára bérmentve a házhoz hordva vagy
poétán küldve egész évre osak 2 frt.

A MEIlíTII kiadóhivatala
Dorottya ntcza 12.

N y o o e te tt N ádi/ L ejt* könyvnyomdájában héján

