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Előfizetési felhívás.
A jövő hónapban hatodik évfolyamába 

lép a „Bajai Hírlap.'1 Az ember életében, a 
természetben öt év ugyan nem hosszú idő, 
de igenis számottevő egy újság életében, a 
melynek feladata minden egyes számában 
éber figyelemmel őrködni egy város szerte
ágazó érdekei feleli, uj eszmék friss lég
áramlatával telíteni a közvélemény poshadt 
légkörét és uj csapásokat, uj irányokat ki
jelölni az egymásra torlódó eseményeknek.

Az újságírás szempontjából tekintve 
tehát a „Bajai Hírlap**  öt évfolyama egész 
tárháza az eseményeknek. Írott története és 
kritikája, hű és megbízható tükre mindazon 
szellemi mozgalmaknak, melyek Baja város 
életében az utóbb lefolyt öt évben felszínre 
kerültek.

Híven programmjához a „Bajai Hírlap1* 
a búcsúzó évben is küzdött és fáradozott 
Baja város létérdekeiért és e tekintetben 
önhittség nélkül utalhat a Baja-báttaszéki át
hidalás ügyében kivivőit sikerre.

Törekvésünk leend ezentúl is Baja város 
érdekeit legjobb tehetségünk szerint szol
gálni és ezentúl sem ismerünk magasabb | 
czélt. mint e város érdekeinek buzgó fel
karolását és gyámolilásál.

Lapunk jelszava, tevékenységünk biztos 
és czélludatos irányítója: komáig munkdl- 
kodiisi kedr.

** *
Január 1-én uj előfizetés nyílik a „Bajai 

Hírlapra.'*  Kérjük azokat az olvasóinkat, 
akiknek az előfizetése deczember 31-én 
lejár, kegyeskedjenek a megújításról gon
doskodni.

Előfizethetni e lap kiadóhivatalában 
Kazal József könyvnyomdájában.

A „Bajai Hírlap**  
szerkesztősége és kiadóhivatala

T Á R C Z A. 

A Gyurkovics lányok.
Vígjáték 4 felvonásban, irta : Herczeg Ferencz.

(Előadta a ..Bajai jótékonyczélu Leányegycsület" 1902.
. december hó 27-én.)

Minden városnak van rendszerint egy, vagy 
több olyan tulajdonsága, amely jellemzi, amelyről 
rá lehet ismerni. Bajának egyik jJlemzö tulajdon
sága, hogy az itt rendezeti mulatság sikerének 
a kritériuma, legyen benne: ..műkedvelő előadás." 
Mert láttunk már Haján országos nevű művésznőt, 
aki iires széksorok elölt énekelt, de olyan műked
velő előadást még nem produkáltak, amelyet ne 
nézett volna többé-kevésbbé, de inkább többé, 
mini kevésbbé leli ház. Hogy mi ennek az oka, 
az majdnem mellékes. Azt lehelne mondani, hogy 
a sok szereplő sokfelé kell érdeklődést, de ennek 
ellentmond az a sok üres ház. amit az igazgató 
végig szokott „élvezni." Talán u jólékonyezél né
pesíti a termel? Ez sem egészen bizonyos. Hanem 
bizonyos az, hogy mind a három ok segil és segít 
ezen kívül egy negyedik is, I. i. a jó előadás, 
aminek a próbákról híre megy. És ez a negyedik 
ok olyan fontos, hogy én közönsége! vsak akkor 
bocsálanék a próbákhoz, amikor már a szereplők 
valamennyit tudnak szerepeikből, hogy ezzel az 
előadási jó hir előzze meg a publikumnál.

Minién idáig jutottunk elmélkedésünkben és 
az olvasó megkapta a keretien reczeptel, hogy 
hogyan lehet sikert biztosítani a mulatságoknak és 
bennük a műkedvelői előadásoknak, nem tartom 
lehetetlennek, hogy még nagyobb érdeklődés is 
lesz a lliému iránt és az iránt is megkérdeznek,

Községi temető.
Sok küzdelem, sok szorongaltalás. há

nyattatás és sok aggodalom után végre 
valahára életbe léptek és végrehajtatlak 
1895. október 1-én azon törvények, az u. n. 
egyházpolitikai törvények, a melyek a lélek- 
ismeret szabadságát biztosítják. A törvények 
és az ezek kíséretében kiadott ministeri 
rendeletek a legnagyobb praeczizitással és 
részletességgel gondoskodnak és rendelkez
nek mindenről, hogy fennakadás, akadály 
vagy zavar ne legyen. De azért mégis ma
radt valami, a miről kellőleg provideálva 
nincs, de valószínű úgy áll a dolog, hogy 
erről, a miről az egyházpolitikai törvények 
nem gondoskodtak, meri fölösleges volt 
gondoskodni, miután már előző törvény 
intézkedett e tekintetben csak nálunk 
nincs provideálva, másutt, sok helyit már 
van, sőt már volt. Ugyanis az 187(1. XIV. 
t.-cz. 11(1. §-a igy szól: „Minden község 
köteles egy, a helyi népesedési és egész
ségügyi igényeknek megfelelő, kellőleg be
rendezett községi temetöhelyel fenlarlani. 
E kötelesség alól csak az esetben engedte
tik kivétel, ha a községben egy vagy több 
felekezeti oly temető lélezik, melyekben 
a. temetkezés szabadsága biztosítva ráír. Biz
tosítva van-e nálunk a városban a temet
kezés szabadsága? Ki m?; i ■ -i kérdésre 
igennel felelni? Azon községekben, a me
lyekben már azelőll is e tekintetben diffe- 
rencziák. súrlódások és egyéb kellemetlen
ségek merültek fel, már rég elég lett téve 
a törvény rendelkezésének és intentiójának. 
valamint a társadalom szükségességének. 
Nálunk eddig még nem merüllek fel fel
tűnő. ílagrans dissonancziák e tekintetben, 
mert kevés kivétellel béke és loleranczia 
uralkodott. De minden felekezeti béke és 
toleranczia, sőt példás loleranczia sem képes, 
azon hézagot pótolni, a mely tényleg fennáll. És 

hogv hogyan lehet jó előadásokat produkálni? j 
Mert nekem tudni keli, én „kritizálok", lerántok a 
sárgaföldig, meg kell lehál mondani tudnom, hogy 
milyennek kellett volna lenni az előadának. Annyi 
bizonyos, hogy jó lenne egy kis zsebbe való 
könyvet kiadni a műkedvelő előadások rendezésé
ről. Addig is, inig valaki más erre a munkára 
vállalkozik, elmondok egyet mást arról, amikor 
nem kritizáltam, nem rántottam le senkii a sárga 
földig, hanem elmondom csak egy kis részéi is 
annak, amit látok, mert nem akarok mindent látni 
és minden látottat dobra verni.

Azon kezdem, hogy minden műkedvelő idő
adás sikere inkább fekszik a rendező, mint a 
szereplő kezében. A műkedvelő nem ismeri jól a 
maga képességeit, — hisz a legtöbb ember nem 
ismeri magát ágy, mint embertársa de lég- I 
kevésbbé a művészi qualilásail, hogy vannak-e 
egyálalán és milyen irányban fejlődtek? De nem 
ismeri a műkedvelő a szerepet sem, amelyet neki 
szántak. Ha tehát a rendező akár hozzá nem értés
ből. akár könnyelműségből a szerepek kiosztását 
elhibázza, helyrehozhiitlanul elrontja az előadást 
és megérdemli, hogy a szereplők haragja kísérje, 
mert a kudarc.znak ö a rendező az oka, I 
aki a szereplő képességeit és szorgalmai oly irányba 
tereli, amelyben nem Ind boldogulni és sikerekei 
felmutatni. Tudják ezt jól a rendezők és ha a baj 
már megesett és egyik-másik szereplő nem vall 
be, a „kritikát" nem magukra veszik, hímem a 
szereplők amúgy is bús lelkét szomorújuk jobban.

A második fontos kelléke a műkedvelői elő
adás sikerének, hogy milyen keretben kell a sze
replőknek bemutatkozni. Hogy példái mondjak 
és előre bocsássam, miszerint szivem egész melyé
ből nagyra becsülök minden tisztességes emberi, 
hu akái az ckesznrvával, akár a szerszámmal vagy

ki biztosit arról, hogy egy szép napon, egy
szerre mint deus ex machina elő nem áll 
egy esel, a mely közbotránynvá fajulhat, 
mert meghalhat egy ember, a kit sehová 
sem lehet eltemetni. És hogy tényleg nálunk 
nincs biztosítva a temetkezés szabadsága, 
az a következőkből fog kitűnni.

Köztudomású lény, hogy városunk terü
letén levő összes temetőhelyek a vallásfele
kezeti egyházak kizárólagos tulajdonát ké
pezik és hogy azokban és azok felelt, men
ten minden hatósági vagy társadalmi be
avatkozástól és befolyástól, kizárólag csakis 
a felekezetek rendelkeznek korlátlanul, saját 
külön törvényük, eljárásuk, szokásuk stb., 
de néha kényök-kedvök, tetszésük stb. szerint.

Az öngyilkost még nem is igen régen 
egy vallásfelekezet sem részesítette u. n. 
tisztességes temetésben. És mennyi baj van 
mindig az öngyilkosok holttesteinek eltaka
rításakor. Igaz, hogy ezidö szerint már nem 
minden felekezel egyaránt akadékoskodó, de 
a legtöbb esetben a családnak, a hozzá
tartozóknak vagy a környezetnek orvosi 
bizonyítványával kell igazolni, hogy az ön
gyilkos önkívületi állapotban volt, midőn 
megfosztotta magát életétől. Minden orvos 
bátran kiállíthatja, ki is állítja ezt a bizo
nyítványt. Mert miért ölik meg magukat az 
emberek? A kétségbeesés, a testi és lelki 
egyensúly megingatása, a becsület, az állás 
elvesztése, meghasonlás a családdal, önma
gával és a társadalommal, szerencsétlen 
vagy boldogtalan szerelem, testi és lelki 
nyomor és valamely fékezhetlen szenvedély, 
a reménytelenség stb., de mégis leginkább 
téveszmék (öngyilkossági mánia) az okok. 
Valamennyi öngyilkost szerencsétlen, még 
inkább beteg embernek kell tekinteni. Hát 
ilyen szánandó embertársaink holttestét ne 
lehessen vagy ne legyen szabad ép úgy 
eltakarítani, mint a „természetes halállal" 
kimullakat? Vagy tartsuk meg a régi barbár

irólollid keresi is a kenyerét, nem tudom elkép
zelni, hogy az iparos ifjúság sikeresen tudjon 
előadni egy szalon-darabot, amikor köztudomású, 
hogy abba szüleim kell, azt úgyszólván meg sem 
lehet tanulni. Viszont éppen olyan lehetetlennek 
tartom, hogy szalon emberek népszínművel sike
resen megbirkózhatnának. Még öltözni sem tudnak 
úgy, ahogy kell és hogy a helytelen öltözés milyen 
fonákságot mutat, az csak a nézőtérről látszik.

A harmadik kellek már csak praktika. Nem 
szabad olyan darabol előadni, amilyent már sike
resen előadlak, mert nehéz a műkedvelőnek sikert 
elérni és nagyon nehéz túlszárnyalni.

A negyedik kellékről nem kell szólni, mert 
az megvan nálunk alaposan, l. i. a szorgalmas 
tanulás, sok próba.

Mindezen kellékekről sokai lehet beszélni 
most, midőn a bajai jótékonyezéhi leányegylet elő
adásáról van szó. mert nem érezhetik magukat 
találva. Olyan rendező ludasra, tapasztalatra és 
lelkiismeretes munkára egyaránt tekintve — mint 
Hennáim Adolf de. kevés van Haján. A hogy ö ezt 
a 15 tagú társaságot, majdnem csupa kezdőt, be- 
lanitotl. az feltétlen dicséretet érdemel. A szerep
lőkről szólva legelsöbbeii is Tituszig Ella k. a. 
Gyurkovics mamáját dicsérjük meg. mert nagy 
áldozat kell ahhoz, hogy fiatal leányok mint bet 
leányos mamák szerepeljenek. Taussig Ella k. a. 
pompásan feleli meg szerepének és teljes elismerést 
vivőit ki magának különösen a Miczivel való je
leneiben. Roscnberg Biiske k. a. Katinka szerepét 
ben kiváló (|ualilásokat mulalolt be. Jól tagolt 
beszéde, kifejező arezjátéka, nagyon linóin, dis- 
linguáll játéka szépen érvényesült és hu hozzá- 
veszszük egyéni sajálságuil, amelyekkel dicseked
hetik, megertlellük mindenkivel azt a nagy tetszést, 
melyei aratóit. Rosenberg Adrienné k. a. Miezijéu
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szokást, a melv talán még most is dívik 
sok helyt, hogy az öngyilkosok telemét 
nem a rendes, vagy sorra kerülő helyre 
temették, hanem a temető e czélra rendelt 
félreeső zugába, az árokba, meggyaláztalas 
czéljából ? Ki teremtette ezeket a fonák 
felfogásokat, azt ezúttal ne kutassuk, de 
vallási parancsra hivatkoznak, amely meg
tiltja. hogy az ember önönmag;’ oltsa ki 
saját életét. Az állam Önzésből tiltja az 
öngyilkosságot, neki emberre, sok emberre 
van szüksége, katonákra is adózókra, de 
nem csak tiltja, hanem bünteti is. Persze, 
ha az öngyilkossági szándék és elhatározás 
sikerült, ha meghall az illető, akkor nincs 
kit üldözni es büntetni, de ha csak ti. n. 
öngyilkossági kísérlet volt és nem halt bele 
a „tettes", bizony üldözik és büntetik. Pe
dig helytelenül. Mimién embernek legsze
mélyesebb tulajdona a sajat élete. Evvel 
csak az .illám rendelkezik bizonyos ideig, 
a védkölelezettség tartamáig, azontúl és 
azonkívül senkinek semmi köze hozzá. De 
megvan a legtöbb emberben a kötelességérzet 
a haza, az emberiség, családja stb. iránt, 
megvan morális és elhikai alapja és a hol 
ezek a tényezők nem elég erősek az élet 
megbecsülésére ott kezdődik a
testi és lelki betegség. Hol az a hatalom, 
a mely az öngyilkosságot meg tudja aka
dályozni? A inig ember lesz a világon, lesz 
öngyilkos is. Ezen nem segít sem törvény, 
sem dogma. Ilyen szerencsétleneket nem 
szabad stigmalizálni még a halál után is.

Ha különben egyeli ok nem forogna 
fenn, maga az a körülmény, hogy régeb
ben. — talán nem is oly régen az 
öngyilkost, még halála után is akarták súj
tani, nem igényelne még külön temető 
létesítéséi, mert a mindent kikutató és fel
derítő korszellem fényárama még a feleke
zetekre is kiterjesztette áldó befolyását, 
mai nap már az öngyilkosokat is tisztessé
gesen temetik el.

Itt vannak azonban a vegyes házassá
gok és az ezekből származott emberek. A 
családtagok különféle vallást követnek. Arra 
nincs eset, hogy egy felekezel egy más 
felekezcthez tartozó halottal saját temetőjébe 
engedi lemeltetni, ennek folytán azon saját
ságos szomorú képnek vagyunk tanúi, hogy 
valakinek atyja, másnak anyja ismét más 
temetőben nyugszik : az egyik testvére itt. 
a másik olt van eltemetve. Összefér ez azon 
kegyelettel, a melylyel balottaink iránt visel
tetünk? És ne legyen megadva a mód. a 
lehetőség arra nézve, hogy egy családnak 
közös temetkezési helye legyen?

Hát a szegény nazarénusok hol temet-

nyugszik a darab súlypontja és ennek a kis lány
nak gyönge vállai magasra emelték. Valóságos 
gyönyörűség volt nézni szép iátékái, kifejező 
gesztusait és mimikáját. Ilyen kész, befejezett 
játékot keveset látunk műkedvelőktől. Schivartz 
Elza k. a. Sárija és A'raV /Ionba k. a. Ellája több 
lett személyesilőik kezében, mint szokott lenni, 
mert jól kidolgozlak minden részletét és élvezhe
tővé tették e mellékes szerepeket is. ami az ö 
érdemük. Horovitz Inna. Kőhegyi Józsa, Pollák 
Rózsi. kisasszonykák (Teriin. Liza, Klári) szépek, 
jók voltak és értelmesen beszéllek. Mi kell egyéb!) 
10—11 éves kisasszonykáklól ?

A lérti szereplők közül Breuer Zsigmond úr 
mint kiadványt ezredes férfias és katonás volt, 
szerepen pedig uralkodott. A legjobb műkedvelők 
egyike, akit az utolsó 10 évben láttunk. Bokor 
Oszkár úr Horkay Ferije kitűnő volt. A legteljesebb 
elismeréssel adózunk annak a nagy es sikerült 
munkának, melyet Bokor úr végzett, egész este 
a színpadon leven. >.■»>- .hinos úrban (Radványi 
Gida) pompás komikust ismertünk meg. aki sok 
derültséget szerzett. Brink Aurél úr (Sándorllv) 
szerepében szép alakítást mutatott be. A III. fel
vonás különösen jó volt. Fendricli Sándor. Öhler 
Gyula és Öhler Arlhur urak (Kemény Tóni. Se- 
messey es Jankó) picziny szerepeikben remek ala
kítást mutattak be. Büszkék lehelnek rá.

Hogy a közönséggel zsúfolásig megtelt terem
heti pompás hangulat volt, amelyet a sok taps es 
a virágerdő fokozott, az csak természetes és ezt 
a hangulatot csak a hosszú felvonásközök rontot
ták némileg. A hölgyek igen szép tmiezrendeitet 
kaptak.

Előadás után láncz. következett. .....oly hangos
jókedvvel folyt reggel (i óráig

Lengyel Manó. 

kéznek? Valahol a szabadban, meri nincs 
az a felekezeti temető, a melyben helyet 
szorítanának egy nazarénus halottnak. A 
„Községi temetö"-ben ezek is elleniek.

Ilogv nálunk ti temetkezés szabadsága 
nincs biztosítva, azt legjobban illusztrálja 
egy felekezetnek azon rendelkezése, hogy 
minden egyes, a koporsóira vagy ravatalra 
lielvezett koszorú után kél-két forint fize
tendő! Ukáz! Sic volo. sic jubeo !

Hová fognak majd temetkezni a l'ele- 
kezetnélküliek ? Az. a ki felekezetűből kilé
pett és más felekezetire nem lépett he. vagy 
az, a ki felekezetnélkülinek születelt és ne
veltetett, csak nem akar halála után egye
sülni felekezetűvel és az elhagyott felekezel 
szokásai és szertartásai szerint éltemettetni, 
vagy ha akarna is. a felekezet nem teszi 
és előáll az az abszurdum, hogy ilyen em
bert nem lehet eltemetni, mert nincs hová.

De hány ember van. igen nagy ezek 
száma, a ki sohasem nyilvánította magát 
felekezetnélkülinek és talán nem is fogja 
tenni, de tényleg, valósággal felekezetnél- 
kiili. gondolkozása, érzése, felfogása és meg
győződésénél fogva. Viseli a felekezet állal 
reá kirótt terheket, fizeti az adókat stb.. 
de semmit sem követel felekezetűtől, sem 
anyagi előnyt, a mit úgy sem adhat, sem 
valami lelki mulasztót. Fenntartják csak a j 
status quo-t, de hogy haláluk után kényte
lenek legyenek tetemükkel úgy elbánni 
engedni, a mint az az illető felekezetűéi 
szokásos és a mint neki tetszik, hogy egész 
életének meggyőződése meghazudtoltassék ' 
eltemettetése pillanatában, hogy 
horror fogja el az emberi.

A jelenleg érvényben levő törvény 
szerint szabad az embernek születni, a nél
kül. hogy a felekezetnek ahhoz köze van : 

szabad házasságot kötni a felekezelnek 
tudta, beleegyezése, hozzájárulása nélkül: 
meghalni nem csak szabad, de muszáj is. 
meghalni is szabad a felekezet engedélye 
nélkül, de eltemetletni! az már nem megy.

A linanczialis kérdés sem megvetendő, I 
sőt nagyon fontos. A községi temető kétség
kívül sokkal olcsóbb lesz, mint a felekezeti. 
Es ezen momentum igen sok közép vagyo
nos családnál nagyot nyom a latban.

LTtóvégre kell „Községi temetőt” felál
lítani, először is, mert a törvény rendeli és 
másodszor, mert a községi temető az egy
házpolitikai törvényeknek nélkülözhettél! ki
egészítő és elutasithatlan corollariuma.

Ügy véljük, hogy ezen sorok elégsé
gesek arra nézve, hogy megadják a kellő 
impulsust a városi hatóságnak a szükséges 
intézkedések megtételére.

Helybeli és vidéki hírek.
Törvényhatósági közgyűlés. Baja város tör

vényhatósági bizottsága 1903. évi január hói 7-én 
délután 3 órakor rendszerinti közgyűlést tart, a 
következő tárgysorozattal : 1. Polgármester idő
szaki jelentése a közigazgatás állapotáról. 2. A 
nagyin, in. kir. honvédelmi minisztériumnak leirata 
a lóavató terv hatályának kiterjesztése és a ló
avató bizottság megalakítása tárgyában. 3. Az 
igazoló' választmánynak újjáalakítása. 4. A bíráló 
választmánynak újjáalakítása. 5. A számonkérő 
szék két tagjának inegválasztása. (>. A polgári 
iskolaszéknek újjáalakítása. 7. A nyugdijügyi és a 
gazdaságügyi bizottságban üresesedésbe jött egy- 
egy tagsági helynek betöltése. 8. A nyugdíjazásért 
folyamodó) tisztviselők munkaképtelenségének meg
vizsgálására két gyakorló orvosnak kiküldése. 9. 
A közigazgatási bizottságból kilépő öt tag helyé
nek választás utján leendő betöltése. 10. A városi 
tanácsnak javaslata az uj városi közkórház betegei
nek ápolására nézve a legszentebb Megváltéról 
nevezett irgalmas nővérek soproni anyaházával 
kötendő szerződés tárgyában. II. tlgyananiiák 
jelentése Pajor Jozefin városi tanítónő ’ második 
évölödös korpótlékának 1903. évi január hó) I-tői 
történi utalványozása tárgyában. 12. Győr sz. kir. 
város közönségének átirata adó-, bélyeg- és illeték
mentes községi részkötvények kibocsátását bizto
sítói törvényhozási intézkedés tárgyában a kép 
viselőházhoz intézett feliratának partolása iránt. 
13. Arad, Debreczen es Szalmár-Xemeli varosok 
közönségének átirata az ujonezlétszám felemelésé
ről szóló; törvényjavaslat ellen a képviselöházhoz 
intézett felterjesztésének pártolása iránt. 14. So- 
mogymegye közönségének átirata a magyar föld

nek magyar kezeli való) megtartását ezólzó tör
vények alkotása végeit a képviselőházhoz intézett 
feliratának pártolása iránt. 15. Tury Mátyás volt 
városi tiszti ügyésznek kérvényé végkielégítése 
iránt. Netán utólag még beérkező és szabályszerűen 
közzé' leendő egyéb tárgyak.

Szilveszter est a Casinóban. Nagy közönség 
jelenlétében búcsúztattak Szilveszter estéjén az 
ó-évet a Casinóban. Szépszámú közönség, váro
sunk szine-java adott egymásnak találkát ott s a 
keséi hajnali órákig maradlak együtt kedélyesen 
mulatozva valamennyien. Az est fénypontja volt az 
élénk érdeklődéssel kiséri tombola, melyen szebb
nél szebb nyereménytárgyakat sorsollak ki. Reg 
gélig eltartó) láncz zárta be a mindvégig sikerüli 
mulatságot.

Közgyűlés. A „Casino" f. hó ll-én délután 
4 órakor tartja közgyűlését, a melynek tárgyai :
I. A Casino legutóbbi tiz eveitek története. 2. Zár
számadás és 3. Költségvetés tárgyalása. 4. Tiszl- 
újilas. ó). Indítványok. A közgyűlésre külön meg
hívókat nem adnak ki.

Bajai tartalékos tisztek újévi előléptetése. 
A hadsereg és a honvédség rendeleti közlönye 
szerint Schuller József bajai városi tisztviselő. 
ROSenberg Mátyás gazdálkodó) és Fischer Jakab 
joghallgató) hadnagyokká léptek elő, 1903. év január 
bó elsejétől kezdődő ranggal. - Tiszthelyettes lelt 
Fékért Ferencz bajai kir. járásbirósági joggyakornok.

A bajai izr. nöegylet f. év január 17-én a 
Nemzeti szálloda összes termeiben sorsolással 
egybekötött, jótékonyczélu (ánezfüzérkét rendez. 
Kéretnek a I. egyleti tagok a sorsjátékhoz nyere- 
ménylárgyakkal hozzájárulni es azokat január hó 
17-ig orr. Rosenbery Mónié egyleti elnök úrasy- 
szonyhoz beküldeni. A vigalmi bizottság nevé
ben : ó>r. Reich Béni diné. bálbizollsági elnök. 
Baja. 1903. jan. 1.

Bírói kinevezés. A király Máhr Antal sza
badkai kir. törvényszéki bírói a VII. lizetési osz
tályba sorozott törvényszéki bíróvá nevezte ki.

Gyászhir. Városszerte elénk részvétel kellett 
az a szomorú hir, hogy Schnilzler Károlyné Hor
váth Erzsébet úrasszony, Schnilzler Károly hely
ben állomásozó honvéd huszárszázados, tisztika
runk c fölötte szimpatikus tagjának neje, fiatal 
életének 29-dik évében, mull hó 29-én jobblétre 
szenderíill. A korán elhunyt fiatal úrnőnek in. 
hó 30-án végbement temetésén testületileg vettek 
részt a 4-ik honvéd huszárezred tisztikara Boro- 
viezényi Gyula alezredes, ezred parancsnokkal és 
közönségünk szine-java. A szebbnél szebb koszo
rúk egész sora födte a ravatalt, kétségtelen doku
mentumai annak az általános szeretetnek és be
csülésnek, melyben az elhunyt úrnő részesült. 
Koszorúi küldöttek : A 4-ik honvéd huszárezred 
tisztikara, a helyben állomásozó tisztek nejei 
„Isten veled!**  búcsú felirattal, továbbá száz élő 
piros rózsából kötött koszorút fehér szalaggal - - 
„Utolsó üdvözlet Schnilzler mamától”.— ..^lelv 
részvéttel Mayer Károly és csaladja. „Sze
relő édes anyád'. „Erzsikének - Irén és 
Jenő. - Utolsó üdvözlet sógornőd és sógoraidtól”. 
— „Őszinte részvéttel 2 ik század tovább szol
gáló altisztjei**.  - „Emmi. Pali, Juliska”.— „Sze
retett sógornőnknek - Levius és Förchl egoit 
család”. „Jó anyuskának - Karoly, Olgi.
A mélyen sújtott család a következő jelentéssel 
tudatta a gyászos esetet : Schnilzler Karoly ni. k. 
honv. huszárszázados a saját, úgy leánya: Olga 
és édes anyja: özv. Horváth Pál né szül. Bárczay 
Klára, valamint szerelő testvérei: Irén. Pál. Jolán, 
szomorodott szívvel jelentik a felejthetetlen hitves, 
jó anya, szeretett leánya, illetve testvérnek Schnilzler 
Károlyné szül. Horváth Erzsébet úrnőnek folyó 
évi deczember hó 29-én. reggel 3 órakor, életé
nek 29-ik és boldog házasságának 8-ik (‘vében 
történt gyászos elhunytál. A drága halott hiill 
teteme deczember hó 30-án. délután 3 órakor 
fog a Szent-Aulai-ulcza 29. számú gyászházból 
az ev. ref. egyház szertartása szerint, a Kálvária 
sirkerlben örök nyugalomra tétetni. Baja. 1902. 
deczember 29. Áldás és béke lengjen a drága 
hamvak felett!

Eljegyzés, /s’éer Sándor bajai tanilóképezdei 
tanár eljegyezte JVsr/ier Józsika kisasszonyt. Fischer 
Endre és Dugovics Belli leányát Csáktornyáról.

Eljegyzés. Kurtz Ármin miskolezi órás 
és ékszerész., bajai földink Budapesten eljegyezte 
magúnak Spilzer Igmicz M. A. V. főmérnök ked
ves loányát, Brnesztin kisasszonyt.

Uj állatorvos. Teles Miksa bajai földink a 
napokban nyert állatorvosi oklevelet a budapesti 
állatorvosi főiskolán.

Kanizsai Ferencz ókanizsai munkatársunk, 
lapunk szépirályu és ötletes lárcz.airója az újév 
kezdetével a „Szegedi Híradó" ez. politikai napi
lap kötelékébe lépett. Zseniális irólársunk min
dazonáltal továbbra is híve marad lapunknak és 
közelebb megírja második szakaszát a „Numa 
l’umpolius Ansagius" cziinű lárezacziklusának 
kizárólag a „Bajai Hírlap" részére. — Olvasóink 
bizonyára szívesen fogadják továbbra is Kanizsai 
érdemes dolgozatait.

Adomány. I)r. Rosenbcrg Samu orvos ur 2 drb. 
busz korona értékű ipartestületi bázrészjegyél az. 
iparteslülelnek volt szives ajándékozni. Fogadja 
ezúton is a testület bálás köszönetét. Eliiljárótág.
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Miniszteri elismerés. A honvédelmi miniszter 
Császár Pétéi' háes-topolyni járási fíisz.olgnbirónak 
a kutoiiniigy és különösen a mozgósítási tervek 
terén kifejlett kiváló működéséért elismerései 
fejezte ki.

Tanitóválasztás Vaskúton. A vasknti r. kulit, 
iskolaszék lltilin Pál bodrogb-monostorszegi kisegítő 
tanítót, rendes tanítóvá megválasztotta.

Uj bir. végrehajtó Zenién. A ni. kir. igazság- 
ügyminiszler Keméni/ Adóit inárimiros-szigeti kir. 
járásbirósági díjnokot a zentai kir. járásbírósághoz 
végrehajtóvá nevezte ki.

Öngyilkosság szerelemből. Hinikhnrdt Aulai 
19 éves borbélysegéd f. hó 2-án hajnalban 3 r 4 
órakor a Kulonaváros 109. sz. ház elölt szerelmi 
bánatában, mert iinádoltja nem szerelte viszont, 
jobb halántékon lölte magát és rögtön meghall. 
Kel levelet hagyott bálra. Egyiket szüleihez és 
bátyjához irta és kéri őket, hogy ne haragudjanak , 
rá e teltéért, mert nem Ilid másként cselekedni, 
másikai imádoltjához inlézle és azt írja, mert nem 
akarta elhinni, hogy szereti, Így mulatja meg, i 
hogy nem tud nélküle élni.

A bajai vonat késése. Megszoktuk ugyan már 
a mi kávédaráló szabadkai viezinálisunk apró játé- j 
kait, de ami most egy hete történt, az. még a ; 
szabadka-bajai vonalkésések krónikájában is szen- 
zácziószárnba megy. Az esli vonat ugyanis a ren
des időben indult Szabadkáról és rendesen haladt ' 
egészen Csikériáig. Itt azonban a mozdonyvezető | 
kieseti a vonalból és összezúzta magát ugv. hogy 
nem volt képes a mozdonyt tovább kezelni. Mit 
volt mii lenni? Megállóit Csikérián a vonal, hadi- | 
tanácsol ültek, aztán sürgönyöztek Szabadkára. 
A szabadkai forgalmi főnök sürgönyözőll Bács- 
Almásra és innét eljött a bajba jutott vonaléri . 
a tehervonal mozdonyán annak a mozdonyveze
tője, úgy, hogy az esle 9 órára várt vonal úgy 
lmjnaltájban ért Bajára.

A titeli képviselőválasztás eredménye. A m. 
hó 29-én megejtett titeli képviselőválasztáson 
Jovánovics István nyug, táblabiró, kir. udvari . 
tanácsos szabadelvű programmal. 54 szótöbbség- ' 
gél győzött dr. Miloszárh/erits Milán szabadkai 
ügyvéd ellen.

Sport-bal Szabadkán. A tíz év óla fennálló 
Szabadkai Sport Egylet baljai köztudomás szerint 
számtalan leány és ifjú szív heves harczaímik szín
helye, mely párbajok az eddigi örvendetes tapasz
talatok szerint többnyire ti küzdő felek olyan 
kibékülésével végződnek, a melyről az anyakönyv- 
vezetö szokott hiteles tanúsítványt kiadni. A i 
vezetőség sietett még ti nyár folyamán lefoglalni 
balja szamara a farsang első szombatját január 
hó 10-ikét. A minden oldalról tanúsított érdeklődés
ből Ítélve, az idei farsang egyik leglátogatottabb 
elite baljának Ígérkezik. Bátrán elmondhatjuk e 
bálról, hogy a megye bálja is, meri ezen szoktak i 
találkozni a Sportkedvelők fiataljai és öregjei. 
Mindazok, kik meghívóra igényt tartanak és ez 
ideig még nem kaplak forduljanak Dr. Pillér I 
Arlhur egyl. titkár úrhoz. Belépti jegy 4 korona 
Karzat jegy 4 korona. Jegyek válthatók az. egyl. 
helyiségben és este a pénztárnál. Eddig több, mint 
ezer meghívót küldtek szél.

A távbeszélő terjedése. Országunk gazdasági 
érdeke már kövelelöleg lép fel azzal, hogy min- • 
dent a mi modern hasznos és jó adjunk meg 
neki, — hogy ezeket felőlivé haladjon és versenyt : 
tartson a külfölddel. Néhány évvel ezelőtt vall- I 
juk be gazdasági modern berendezéseinkről még | 
szó sem lehetett és ma már ott állunk, hogy ver- j 
senyképesek vagyunk e téren bármely más állam- | 
mai. Haladásunk e téren oly nagy, miként azt e j 
helyen leinti fölösleges, mivel tisztában van azzal, j 
minden állampolgár. Legújabban az „Ermelléki I 
első szölöojtvány telep" Nagy-Kágyáti tett ily | 
óriási haladást és szerelte fel távbeszélő hálózattal , 
ojlvány telepét, s ma páratlanul áll az ország 
szölöojtvány telepei között a haladás minden lekin- ; 
tétében. A nagykiterjedésii telep minden része be 
van hálózva olykép, hogy a Nagv-Kágyán fekvő 
központi irodából megvan a kapcsolat az ojlvány- 
telep irodájával, illetve az inlézőséggcl s onnan 
a Bihar-Diószegi vasúti állomással, a honnan az 
ojtványok vasúton való szállítása történik. Az üzleti 
forgalom lebonyolítását a központi iroda végzi, a 
hói külön osztályok vannak és pedig könyvelés, \ 
levelezés mely utóbbi magyar, német, román és ; 
franczia nyelven történik s e kel osztály kiegészítő 
részét képezi az iktató és kiadó hivatal, s az 
irodák vezetését külön irodavezető végzi s Így 
önként érthető, hogy ily személyzet illetve felsze
relés mellett minden munka kellően ellenőrizhető, ] 
keresztülvitele pedig sokkal gyorsabb s Így gaz
daságosabb. eredménye pedig az, hogy szölőojl- j 
ványait a modern berendezések következtében 
sokkal olcsóbban állíthatja elő és árusíthatja el. 
mint más ilynemű telepek. Áldoz berendezéseire, 
de óriási lendületet és forgalmat biztosit hazánk 
szőlöknlturiijának. Gazdaságos munka és előrelátás 
mellett ntigygyá tehet az ember mindent, s ezen 
alapelvekel követve — az értnolléki első szölö- 
ojlványlelep - ojlványait a szárazság ellen biz
tosítandó, benzin motorok segélyével egy nagy 
kiterjedésű lóból a vizel víztornyokba (tartályokba) 
emelteti s gummi csöveken szélvozelvo az ojlvány 
iskolákul szárazság esetén önlözleti. így a munka 

gyors s az ojtványok fejlődése minden körülmények 
között biztosítva van. De ily nagy kiterjedésű te
lepen végzendő rengeteg sok és sokfele munkák 
csakis szakszerű elvégzése az üzleti forgalom
nak pedig gyors lebonyolítása tette lehetővé az 
Érmelleki első szölöojtvány ily nagy aranyit fejlő
déséit, Franczia módszer szerint évente 1 *,  a -2 
millió szölöojtványl készíttet, s ugyanannyi vad
alanyt termel anyatelepein, mely ojtványok minden 
területben kifogástalanoknak bizonyultak 13 év le
folyása alatt, oly annyira, hogy ma már a kül
földre is tömegesen szállít. Az ültetés beálltával 
nem mulasztjuk el, hogy ez iránt érdeklődő olvasó 
közönségünk figyelmét e nagy hírű telepre fel ne 
hívjuk. Czime: Ermelléki első szölöojtvány telep 
Nagv-Kágya, u. p. Székelyhid. - Díszes lény
nyomatú képes árjegyzékei a telep ingyen és bér
mentve küld.

Nyilvános köszönet.

A helybeli rk. plébánia-templom kifestésére 
s egy új orgona beszerzésére újabban a követ
kezők adakoztak :

Hajosovits János és Ditelján Jakab gyűjtő-ivén 
befolyt:

Ditelján Jakab 4 kor., Hajosovits János 
4 kor., Petrányi Lajos 1 kor., Pulii Ferencz 2 kor., 
Matkovics Gyéni 80 fii!., Matkovics Józsefne 20 
fül.. Beogan Rozália 30 íill., Matkovics Béla I kor., 
Jaszl ’y József 40 fill., Hajankovits Mátyás 36 fill., 
Molnarovils Sándor 20 íill.. Csókás József 20 íill., 
l'lakily András 2 kor., Vaily Péter 40 fi!!., Soraka 
Mihály 40 fill.. Guganovits András 20 fill., Malko- 
vits Mihály 14 fill.. Csapiáros Ferencz 40 fill., 
Pastrovits Markóné 40 fill., Hajosovits Mihály 40 
íill.. Vinkovils Mária 10 fill.. Máriás Sándor 30 
íill., I.ovrily Rozália 40 fill.. Domjanovics Sándor 
20 íill., Bukovits Antal 20 fill., Kiesel Ferencz. 
•>0 fill.. Csermák Pál 08 fill., Sáli Mihály 20 fill., 
Szabó György 20 íill., Páncsics Miklós 40 íill., 
Pauk Jánosné 30 íill.. Svraka Mátyás 1 korona, 
Kernya Jakab 18 fillér, Kernya Anna 20 fillér, 
Lóvéik András 40 íill.. Galambos Mátyás 10 fill., 
Kollát Mátyás 20 íill., Hajdukovics György 20 íill., 
Kricskovics Sándor 40 fill., Kerschner Ferencz 
04 fill.. Kmelovics György 40 fill., Katanics Lajos 
40 fill., Szemerne Katalin 20 íill.. Gyurkily György 
40 fill., Gergits Antal 20 fill., Gál Mihály 20 íill., 
Poeskai Gézáné 40 íill., Keszthelyi Antahié 10 fill., 
Ulakily Benőné I korona, Készéi János 20 fillér, 
Gyurkily Mihály 60 fillér, Pap Mátyás 08 fillér, 
Vinkov.es Mihály 60 fill.. Homényi Sándor 40 íill., 
Farkas Rozália 1 kor., Majoresies István 20 íill., 
Petrovácz József 20 fillér. Rein Illésné 10 fillér. 
Kricskovics Mátyás 10 íill., Rácz Sándor 12 fill., 
Szabó Jánosné 60 fill,. Vinkovics Mátyás 30 fill., 
Farkas János 20 íill., Katanics Pálné I korona, 
Poeskai András 20 íill., Kubinyi Mária 40 fillér. 
Névtelen 1 kor.. Gyurosevils Antajné 06 fill.. Pin
tér Márton 20 Ilii.. Szepesik Balázs 40 íill.. Zsunics 
József 10 íill., Németh Imrémé 10 fill.. Tóth István 
20 íill., Benhardt József 10 fill., özv. Moddics 
Józsefné 10 fill., Maries Mátvásné 10 fill.. Hupka 
Mihály 30 íill.. Zelkovics Maria 20 fill.. Vukovils
József 40 íill., Fehervárv Antal 1 kor., Jerkovils
Ágnes 40 fill.. Jerkovils István I kor., Jerkovils
Ján is 40 fill., Miklosevits Sándor 20 fill., Gyukity 
Istv.i t 20 fill., Jerkó Antal 20 íill., Svraka Ferencz 
40 fill., Jerkó Józsefné 40 fill., Jerkó Benedekné 
20 íill., Budimelz Mátyás 10 fill., Svraka Magdolna 
20 íill., Konvi Jánosné 20 fill., Mamuzsits Lukácsáé 
10 fill., Zéesevils Mátyás 10 fill.. Gyulanszkv Alajos 
1 sor., Mandits András 20 íill., Kulisils Mihály 
20 íill., Kollár József 10 íill.. Schoblocher András 
04 íill., Schoblocher József 10 íill., Török József 
40 íill.. Marils Mátyás 20 fill., Pólyák Gyula 60 
fill.. özv. Kalicsa Józsefné 20 fill., Gilyán Mihályné 
40 fill.. Sas Berta 40 íill.. Csilies Rozália 20 fill.

Összesen 47 korona 56 fillér.

Scherer Sándorné. Periidl Istvánná és Dr. Bartsch
Samuné gyüjtőiven befolyt.'

Schorer Sándorné 5 kor., Perndl Istvánná 
4 kor., Horánszky Kálmán ~> kor.. Bauman Hedvig
1 kor., Kozma Józsefné 60 fii.. Csermák Ernőim 
líO fii., Csermák Annit I kor., Nagel Sándorné 6 
kor., Manhold Gyulám: 1 kor.. Limperger Istvánné 
40 fii., özv. Barlschné 4 kor., Boroezyné 1 kor.. 
Jaloveezki Mária 40 lil., Macskásaié I kor.. Bosnyák 
Mária 40 fii.. II. .1. I kor.. N. N. 50 lil., Sclrnei- 
dér llermin 60 lil.. Gizinger Mártonná 1 korona., 
Borza Nándor 3 kor., Blazsanek Vinczéné 30 lil.. 
Kováls Gyuláim 3 kor.. Kováls István 12 lil.. fúr
nák Mária I kor., Szabó Györgyné 1 kor.. Bakn- 
novils Alajos 1 kor.. Fekete József 40 lil.. Madár 
Zsiginond 40 fii., Sehveiner Mihály 60 lil.. Pécsi 
Jánosné 20 lil., Hellenbarth György 20 lil.. Elzl 
András 30 fii.. Pitnler József 1 kor., özv. Slapli 
Jánosné 2 kor., Antal Lajosné 60 lill., Kohl Fcrdi- 
nándné 30 íil.. Bisc.hoff Erzsi 2 kor.. Láng Józsefné 
10 fii., Majszlrevits Márron 20 lil.. Sipperl Istvánné 
08 íil., Fehér Károlync 1 kor., Piukoviesné I kor.. 
Mikolits Blanka és Anna ö kor.. Fiilöp Gyuláim
2 kor.. Kmelovics Antal 40 íil., Összesen 61 kor. 
70 fillér.

Ez utón is fogadják a nemesszivü adakozók 
hálás köszöiietünkel. Isten aldása legyen megér
demlőit jutalmuk.

A végrehajtó bizottság nevében:

Vágó Rezső, 
titkár.

Vojnits Dániel, 
olnök.

Demutli Gyula, 
jogyző.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazon jóbarát és ismerősnek, 
kik felejthetlen nőni, illetve szeretett 
anyámnak

SCHNITZLER KÁROLYNÉ 
szül. Horváth Erzsébetnek

mull hó 30-án végbement temetésén 
resztvettek és fájdalmunkat szives rész
vétükkel enyhíteni kegyesek voltak, 
fogadják ezúton is hálás köszöiietünkel.

Haján, 1903. január 2-án.
Sehnltzler Károly 

és Olg-lcza.

CSARNOK.
A bajai képezdészek műkedvelői előadása.

(1908. január hó 1-ón.)

Sok-sok érdeklődő közönség előli, melynek 
befogadására az egyébként tágas tornaterein szűk
nek bizonyult, játszódon le, a karácsonyi szün
napok legméltóbb betetőzéséül, a helybeli ni. 
kir. állami lanilóképezde derék növendékeinek 
műkedvelői előadása. Hálával es elismeréssel kell 
első sorban adóznunk a fáradhatatlanul buzgólkodó 
igazgatóságnak és a tanári karnak azért, hogy évröl- 
évre alkalmat nyújtanak a közönségnek, miszerint 
gyönyörködhessék a növendékek jeles produkeziói- 
ban. Igazán hazafias öröm és büszkeség tölthet 

i el bennünket bajainkat annak a tudatában, hogy 
minden iskolai év lezártával ilyen intelligens gárda 
indul el városunk falaiból, hogy a népoktatás szent 
ügyeben aposlolkodva. szélhinlse szerte c hazában 
a közmivelődés gyümölcsöt érlelő magvait.

Az ügyesen es választékos ízléssel összeállí
tóit műsor (kivételével az előadott bohózatnak) 
nagy élvezetet nyújloll a közönségnek.

Az előadást az ifjúsági énekkar áltál Korács 
ének és zenetanai- úr jeles dirigálása mellett 
szépen előadott énekprodukezió egy „Magyar in
duló" lluber K.-tól nyitotta meg.

Majd liolyos István III. o. tan. meglepő szép 
hanghordozással szavalta Farkas Imre Rákóczy 
indulóját a háttérben fel-felhangzó induló zene
kísérete mellett. Precíz és minden izében kerekded 
és összevágó előadásban játszotta el azután az 
i/jusiii/i zenekar lanka Camilla Aurora-keringöjét, 
tüzes játékával valósággal felvillanyozva a közön- 

: ségel.
Ezt kövelőleg /</>> József IV. o. lan. kaezag- 

talla meg a publikumot a „telefon vidéken1' cziinü 
monológgal, melyet pompás humorral és ritka 
ügyességgel interpretált.

Ezután „Jeremiás .siralmai" cziinii egy fel- 
vonásos bohózat kerüli színre. A siker oroszlán
része llatz Ödönt IV. lan. illeti, ki különösen a 
részegsegi jelenetben jól alakított. Dicséretet érde
melnek a többi szereplők is. a hölgyekké avanci- 
rozotl képezdészek ügyes maszkjain a közönség 

' sokat mulatott.
Az énekkar által szabatosan elő adott l)al- 

egyvelcg es egy temperamentummal interpretált 
Induló rekeszlel lék be a jól sikerült műsort.

—r.

Nyilttér *)

......................... .........................................................................................

V QafÍv ÓVtlolZ kik H bort savanyú viL’uwel sze 
■ íJUl lVUllllCltay rétik vegyíteni, mindenek e«l5tt h

u főbb

<jft i ható. E víz kózömböBiti a bor navat és az italnak 
fllet.- kel'emetrs ingerlő mellékizt Ad, annélkül, hogy 
• » Adntóre festené.

<xI
(*E  rovatban közlíittekórt felolfiaséget nem vállal a 

szerk.

Vinkov.es


1903. BAJAI HÍRLAP. január 4.

TAKARMÁNYRÉPA
ni. mázsánként 80 fillérért kapható

Spitzei*  Károly és fiai
_____________ szeszgyárában._____________  

Önkéntes árverés.

a legújabb sely-r • z.övcl ruhák <■- blousok részére, n mely nem lórik, nem szakad, nem gyürödik. 
I'lolerlielellei. ,-ziek III indul menni sel yemszí ivei ekle ■ n es lönlardoklimi a legolesobb beszerzés uirn-
kon méter es ruhánként magánosok reszern pnstmli.j-es vámmentesen. Minták Iranko. I.evéldij 25 fiit.

Selyemgyár-Union

ŐRIEDEN ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
lm udvari szállítók (SVÁJCZ.)

A ..Bajai Kölcsönös Segélyzö Egylet" 
alulírott igazgatósága ezennel közhírré (eszi, 
hogy a telekkönyvi tulajdonát képező, a 
bajai 1434. szánni telekkvi betétben A. 1. 
3(is(>. hrszám alatt foglalt Katz Nándur-fele 
háztelek 1903. évi január hó 15-ikén délután 
3 órakor az Egylet helyiségeiben megtartandó 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el 
fog adatni.

Kikiáltási ar. melyen alul az ingatlan 
el nem adatik : 750 korona.

Vevők tartoznak a kikiáltási ár 10" -:i( 
az árveréskor készpénzben letenni és a 
vételárat a szerződés aláírása alkalmával 
lefizetni.

Baján, 1903. évi január hó 2-án.

A Bajai Kölcsönös Segélyzö Egylet 
igazgatósága.

Ingyen es bérmentve kap w 

mindenki
egy kezelési könyvecskéi, melyből bárki képes 

legfinomabb Likőröket és Rumot 
hideg nlon minden készülék nélkül meg a legki
sebb mennyiségben is országszerte ismeri aró- 
zzzzzzzzzzzz: máimmal előállítani ........

WATTERICH A.
Budapest. VII.. Dohány-uteza 5. sz. a.

(Í-YÍÍÍÍX TAT

<0 DIVAT SZALON
divat- es szépirodalmi közlöny

SZERKESZTI: FANGHNE-GYÚJTO IZABELLA és SZABONE-NOGÁLL JANKA.

Az 1896-iki berlini nemzetközi kiállításon az aranyéremmel kitüntetve.

Divat Szalon
Divat Szalon m<-n<-ki«-i--v<-i. ,-lz r.> 

Divat Szalon -
Divat Szalon ^:tw^uLkai'1X^k<>s 
könnyítő - re minden számhoz szabas-iv van mellékelve.

Divat Szalon 
Divat Szalon 
Divat Szalon 
hogy a nők lapjába 
resi a szépet. a nőni 

Divat Szalon 
Divat Szalon 
Divat Szalon 
Divat Szalon 
Divat Szalon 
Divat Szalon

minden előfizetőinek méltók teán ingyen készíttet szabásokat; ez oly kedvezmény- 
melyet egy divatlap sem nyújt.
kézi munkái változatosak, a rendes használatra színt hímzésektől kezdve a legritkább, 
legdivatosabb uj kézimunkáig mindent bemutat s érthetően tanít.
szépirodalmi része dy dús. érdekes /■< változat ^s, hogy minden más szépirodalmi lapot 
pótol. Munkatársai .. >/t olt van irodalmunk minden jelese és gondot fordít arra, 

. i ,-ts- o-es. kedveli írónők is gvakran írjanak. A lap szel .-me H indié tisztesseges. Kv- 
■sit.’.t S kizár mind n frivol közleményt Lapunkat fiatal lányok is bátran olvashatják, 
számr -i-s/.ámra mulatja kiválóbb hölgyek arczképeit : a művészet, irodalom s a 
jótékonyság nevezetesebb nőalakjait.
állandó rovatot tart kérdések es feleletek közlésére. L rovat minden előfizetőnek tel
jesen díjtalanul áil rendelkezésére.
összes előfizetői ingven kapják l'-M.J. évre szódió igen csinos jegyzek naptárát.

•fizetési ára; egész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona.

kiadóhivatala kívánatra bárkinek küld mutatványszámokat ingyen és bérmentve.

kiadóhivatala Budapest. IV. Eskü út 5. sz. (Klotild palota.)

PÉNZT
Törlesztéses kölcsönöket

és konvertálásokat budapesti házakra és 
földbirtokokra minden elöleges es előzetes 
költség nélkül bármily összegig előnyös fel

tételek mellett szerez 

LÖWY ANTAL
Budapest. Istvón-tér 6.

Legnagyobb összeköttetés! Leggyorsabb lebo
nyolítás! Levélbeli megkeresések azonnal el- 
inlezletnek válaszbélyeg beküldőt*  nélkül is.

£e Sriff o n
valódi franczia

szivarfíapapir és fiiively.
Kapható minden jobb kereskedésben.
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A Rlchter-féle

Llnlment. Caps. comp.
Horgony - Fáin - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta mog- 
bizhatóbodörzsölésűl alkalmaztat ik 
köuvénynél, csúznál és meghűléseknél. 
Illtés. Silányabb utánzatok miatt 

'■ bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis oredeti üvegeket 
dobozokban a„Horgony" vedj-gx gv«4 
és a ..Richter’* ez? gj*Tyz.b  ead
junk ol. — 80 f„ I k. 40 f. .•< k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár. Török József 
gyógyszerészn-l Budapesten. 
Richter F. Ad. es társa, 

ctfcat. es klr. udvari nzállitók.
Rudolstndt.
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BANK- ÉS VÁLiTÓÜZUET
(ilUUAl'G J. LII’ÓT

-------- A------ 3S A .1 A. ........ ....
DRESCHER GYULifl-FÉUE HÁZBAN-

Eszközöl előnyös feltételek mellett:

Váitóleszámitoiásofiat. Jelzátog-ftötcsönöftet.
Tőzsdei megbízásokat.

Váltó- és utalvány beszedéseket.
Előleget nyújt értékpapírokra.

ŐszIáIvs<>rsj('gyek eladása.

Klet-, tűz-, jég-, baleset- és szállítmány-biztosítások a
legolcsóbb díjtételek mellett eszközöltetnek.
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Az árúosztály már ez idő szerint elfogad megbízásokat és ■ 
eszközöl kötésekei a jövő idén.vii pirszén-szállitásokra. J
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Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


