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-.Halnak, halnak, egyre halnak *. ..

(I.) Arany János egyik költeményének 
e kezdő sorai jutnak eszembe, amidőn el
mélkedés tárgyává teszem azt a végtelen 
szomorú jelentést, melylyel a tiszti főorvos 
a közigazgatási bizottságnak legutóbb tartott 
ülésén városunk népmozgalmi statisztikájá
nak adatairól beszámolt. Lesújtó és meg
döbbentő e jelentés, a mely szerint a halá
lozások számaránya 16-tal múlta fel a 
születési eseteket a legutóbbi hónapban. 
Lesújtó és mélyen elszomorító a számok e 
csalhatatlan regéje, mert Íme nemcsak az 
ipar és kereskedelem, nemcsak a közgaz
dasági élet megannyi terein merednek felénk 
a pusztulás, a züllés és romlás hippokratesi 
arczának torzvonásai, hanem a veszedelmes 
kór immár megtámadta népességünk termé
szetes szaporodásának gyökereit is, a vissza
fejlődés, a maradiság immár befészkelték 
magukat a népmozgalmi statisztika meze
jére is.

Gondolkodóba kell hogy ejtsenek ben
nünket e sivár számadatok és arra késztet
nek, hogy keresve kutassuk e feltűnő jelenség 
mélyen rejlő okait. Tudjuk, érezzük, hogy 
a születések számarányának szembeötlő 
csökkenése nem róható fel városunk külön
leges viszonyainak, hanem hogy annak okai 
általános jelenségekre vezetendök vissza, oly 
jelenségekre, melyek nálunk is, egyebütt is 
tért hódítanak és a melyeket a megélhetés 
általánosan súlyos viszonyaiban, valamint 
az uralkodó erkölcsi helyesebben erkölcs
telen felfogásban vagyunk hajlandók fel
találni.

A hélium omnium contra otnties nap- 
ról-napra mindinkább kiélesedö hajszája ' 

valóban nem termő talaja a népesség foko
zásának, az életnek mind jobban és jobban 
reánk nehezedő gondjai szintén nem alkal
masak arra, hogy a nép széles rétegeiben 
a fenntartás és terjedés ösztönéi megszilár
dítsák, hanem ellenkezőleg csak tárt kaput 
nyitnak annak az „egy és két gyermek
rendszer" elnevezése akiit ismeretes erkölcsi 
mételynek, mely a gazdagabb néposztályok 
soraiból kiindulva, immár meleg fészekre 
talál a szegényebb nép köreiben is.

De ha Így meg is tudjuk fejteni a szü
letések számának megdöbbentő csökkenését 
az általánosan uralkodó viszonyokkal, úgy 
a halálozások feltűnő nagy arányát viszont 
első sorban városunk szomorú közegészségi 
állapotainak rovására kell Írnunk.

Haj, bizony, más világ uralkodott a 
közegészség terén gyermekkorunkban 1

Közvetlen szemünk előtt folyt el a Sn- 
goviczának üde, friss, éltető vize és a tik
kasztó nyári hónapokban testünk valósággal 
felüdülhetett hűsítő hullámaiban. Mily vígan 
lubiczkoltunk átlátszóan tiszta vizében, mily 
édes örömest lisztünk át az átellenes partra' 
hol a Pandursziget vén fáinak lombsátora 
nemcsak a mi tüdőnket táplálta ozondús, 
egészséges levegőjével, de az egész város 
tüdejét ellátta pormentes, tiszta ózonnal. 
Azóta — fájdalom — a Sugovicza időről- 
időre felfrissített, gyanús szinti vizével és a 
kiirtott Pandúr-sziget gyér ültetvényeivel 
melegágyaivá szegődtek a baczillusok és 
mikrobák sok ezer válfajainak.

Es igyekezett-e városunk hatósága vala
melyes népkert megnyitásával pótolni azt a 
súlyosan érezhető hiányt, melyet a Pandur
sziget kiirtása általában teremtett? Távolról 
sem !

A vonatkert aszkórban szenvedő fáival, 
züllött, elhanyagolt külsejével, a melynek 
gondozása kizárólag a szabad természet jó
voltára van bízva, csak nem jöhet komolyan 
számba, amidőn egy oly tágas, kellően ön
tözött, pormentes népkert után sovárgunk, 
a mely lakosságunk minden osztályának, 
nagynak és kicsinynek egyaránt, a forró 
nyári hónapokban, kellemes üdülő helyül 
szolgáljon ?

Avagy talán az ntczasöprés terén meríti 
ki hatóságunk összes gondoskodását testi 
jólétünkért? Hát bizony, ahogy nálunk vé
gezik az utczasöprésnek a közegészségre 
lónlos kihatással biró dolgait, úgy csak 
mesterségesen lehet nevelni az alkalmas 
médiumokat a tüdővészes betegek számára 
felállított szanatóriumoknak. Mindezekhez 
a bajokhoz járul városunk lakósságának 
nagymérvű pauperismusa. Ez az oka, hogy 
a szegényebb néposztály nem táplálkozható 
kellően, nem veheti igénybe elegendően az 
orvosi segélyt és nem költhet gyógyszerekre, 
— mert a mihez e részben ingyen jut, az 
orvosi karunk elismerésre méltó humanitása 

■ mellett is — vajmi kevés vagy éppen semmi.
Jótékony egyleteink ugyan igyekeznek 

1 a nyomor enyhítése által a közegészségügy
nek hasznos szolgálatokat tenni, de sajnos 
az ö tevékenységük elenyésző csepp az 
általános szegénység tengerében.

Jótékony egyleteinket is egyébként ál
dásos működésűk közepette czélszerüségi 
szempontok vezérlik, nálunk is az a vezér
elv jut érvényre, — évröl-évre minél ma
gasabb összegre felszöktetni a már össze- 
kuporgalott vagyont és minél nagyobb szor
galommal halomra rakosgatni a könyörüld 

: és felebaráti szeretet filléreit. Pedig főleg az

T A R C Z A.
A bajai Casino múltjából és jelenéből.

Irta: Nagel Sándor.

A ..Bajai Hírlap" orodoli tarczája.

1884. évi deczember 1-én történt, hogy a 
külömbözö társadalmi, sőt talán politikai okok 
miatt addig szétválasztva volt intelligentiánk végre 
egy körben tudott egyesülni az Uj casino és a 
Nemzeti casino fusioja állal.

Azonban már az első választmányi ülések 
határozatai is magukon hordják a meg nem egye
zés bélyegéi, mert az első három jegyzőkönyv 
egy-egy főtárgya a tagokul jelentkezők fel nem 
vétele, vagy az e miatti recriminalio tárgyalása.

z\ meg csak lappangó bajok enyhítésére 
külömbözö kísérleteket látunk megtenni, a melyek 
közül első sorban a társas összejövetelek nyúj
totta baráti érintkezés olajágát kell felemlítenünk, 
a mely azonban alig válhatott be, mert, hiszen az 
érintkezést ily módon létrehozni ezélzó indítvá
nyok folyton megújulnak.

A meg nem egyezés és elégületlenség másik 
és a Casino éleiére mindjobban ránehezedő oka 
a súlyos anyagi viszonyokban keresendő.

Gyakran látjuk a jobbak arra való törekvé
sét felmerülni, hogy ezen baj is elháriltassék. 
Például, már a legelső választmányi gyűlés bízott 
ságot küld ki az anyagi viszonyok rendezésére.

Időközben ezen kisérlelek megújulnak ugyan, 
de sikert nem hoznak, meri 2 év múlva a köz
gyűlés megbízza a választmányt, hogy „az évi 
hiány mikénti fedezése iránt javaslatot terjesz- 
szén elő".

Bizonyára ezen befolyásnak tulajdonítható, 
hogy az 1887. évi zárszámadás (8177’59 forint 
bevételevei szemben 11051'5(1 l'rt. kiadás) 126'09 Irt. 
felesleget adóit.

De. hogy mennyire lehetett ezen számadási 

eredmény reális, azt azon körülmöny mutatja lég- I 
inkább, hogy a választmány 10 hóval később j 
500 Irt. kölcsön felvételét rendeli el az elűző éri 
tartozások kiegyenlithetésére, s ugyanakkor az 1889. 
évi költségelőirányzat kedvezőtlen eredményének 
eltüntetésére bizottságot küld ki, a melynek — 
ha már az egyensúlyt nem tudná létre hozni ■— 
az volna a feladata, hogy a kiadási és bevételi 
összegeket minél közelebb hozza egymáshoz.

A lavinát az a bizottság sem foghatta fel.
1889. júliusában a Casino 323 frt. folyó tar

tozásban áll és a 2-ik félévre megrendelendő hír
lapokra, valamint az esedékes házbérre sincs 
pénz. ■— A zavart 400 forintnak kölcsönzése által 
pillanatra enyhítik ugyan, de a jövő bajait csak 
tetézik, mert alig egy fél év múlva „a Casino 
pénztárát 1000 frt. kölcsön, mintegy 500 frtnyi 
számla-tartozás és 2/<-ed évi lakbér-tartozás ter
heli", továbbá „a Casino tagjainak száma évröl- 
évre csökken" és most már nemcsak az egyen
súly helyreállításáról, hanem a Casino megmen
téséről kezdenek tanácskozni, mert: „a helyzet 

: válságos, a tagok szaporodása nem remélhető".
És tényleg, a pusztulás vészharangja kondid 

meg 1891. év elején a Casino felett. Veszni látjuk 
ezen oly nélkülözhette!) társadalmi intézményi ama 
tisztán személyes okok miatt, a melyeknél fogva 
a tagok tömegesen hagyják el úgyis ritka sorainkat.

A casinói élet 'most nem a szórakozás, a 
barátságos érintkezés, a közjóiét emelkedésén 
munkálkodó együtthatás, hanem a visszavonás, 
az izgalom tanyája, a hol az emberek a támadás | 
és vedelem fegyvereire és taktikájára gom lóinak.

| Az erkölcsi állapot, izgalmait az anyagi gondok ; 
| csuk tetézik.

Istennek, a jók és békülékenyek Gondviselő 
.jenek hála, hogy u megpróbáltatás e nehéz órai
ban, a midőn csaknem mindenki elfordult Gasi- 
nónktól, a legjobbak néhánya helyén maradt, s 
ezek közül is egy szelidlelkü békeangyal, varosunk 
összességének több évtizedeken át igazi apostola, 

vette kezébe a Casino ügyét s elfoglalván az el
hagyott elnöki széket, együvé tartotta azt, a mi 
még együtt tartható volt.

Az 1892. évi januárban megtartott közgyű
lésünkön a békeapostol elnök, szemben „a múlt
ban a Casino életérdekei ellen irányult törekvé
sekkel" a tagokat az ö jóságos lelkének meleg
ségével buzdítja összetartásra és egyetértésre, a 
melylyel minden, megbontásunkra irányuló törek
vésnek ellentállunk.

A inig Casinonk Így küzd a lét és nemlét 
kérdésével, a közvélemény az ö helyes érzékével 
kiválaszt egyel a tagok közül, a ki soha sem 
exponálta magát sem politikai, sem társadalmi 
irányban, a kiben azonban a becsületes és jórti- 
való szándékol mindenki fölismerte, s — szakít
ván a régi rendszerrel, a mely t. i. ,,a tagoknál 
nagyobb ural" (legtöbbször főispánt) ültetett az 
elnöki székbe - ezt ültette oda, a hol az egyen
lők között az elsőnek a helye van.

Bizonyára józan Ítélet volt a választás, a 
mely nem „nagyságot" keresett, hogy ez a maga 
tekintélyével, hanem polgári talált, a ki a maga 
becsületes munkásságával, a Casino élete minden 
fázisával egyénileg is törődött, hogy a reá bizolt 
feladatnak szívvel lélekkel megfelelvén, a Casinot 
a maga tevékenységével emelje fel.

A Casino nem bánhatta meg ezt a válasz
tást, mert különben alig ismételte volna meg 
tízszer egymásután.

A választás után pár napra, összeül az elnök 
lakásán I I férfin, nevszerint: Állaga Olló, Herényi 
Dániel, Dr. Bernhiirl János, Bodrogi Gyula, Drescher 
Ede, ifj. Érti János, Dr. Hermán Adolf, llesser 
Gyula, Lalinovics János, id. Szulrély Dipól, Wei- 
dinger Salamon. — Bizonyára mindannyian az 
uj korszak szelleméiül vannak megihletve, mert 
kiesi nekik az a tárgy, hogy hogyan rántsák ki 
a Casinót a tönk széléről: sokkal nagyobb dolog
ban törik a fejüket, igazabban: segítik az elnök
nek a maga lejét törni. Egyenest arról tanácskoz
unk, hogyan tegyék a Casinot széppé, nagygyá. 
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idén, a midőn a tél szokatlan szigorúsággal 
köszöntött be. épenséggel nem ártana a 
megszokottnál nagyobb összegekkel istápolói 
a szegényeket, hiszen a jútékonyczélú egy
letek mulatságairól megjelenő kimutatások 
fényesen dokumentálják, hogy az emberi 
szív a jótékonyságnak kiapaszthatian forrása, 
olyan, mint a bibliai özvegy olajos korsója, 
melv edes örömest telíti meg iijból az ir
galom és szeretet perselyeit, ha azok ki
ürülnek.

Persze, ha jótékony egyleteink a leg
szebb. a legnemesebb harmóniában össze
forrva. közös akeziót indítanának egy nép
konyha fenntartására, akkor a halandóság 
félelmetes higanyoszlopa csakhamar pal
lókkal alábbszállna varosunkban!

De azért szerencsére szép és nemes 
vonásokat is jegyezhetünk fel jótékony egy
leteinkről. Általános nemes hivatásukon kivid, 
melyet városunk mindhárom jótékony egylete, 
egyforma buzgósággal és odaadással teljesít, 
dicsőséges, szép missziónak él a kutli. nú- 
ryi/let a gyermekek gondozása körül menedék
hazaiban. a Imi gondos felügyelet alatt 
összegvüjti naponta a szegényebb néposztály 
gyermekeit, mig a szülőket a kenyérkereset 
verejtékes munkája foglalkoztatja.

Dicsőséges, szép missziót teljesít a 
Játékonyczélú Leányeyyesiilet is. amidőn egész
séges. tápláló eledellel látja el a szegény 
iskolás gyermekeket. Bizonyára mindkét 
egylet áldásos, emberbarati működésével 
lényegesen hozzájárul, hogy a halál angyala 
városunkban a gyermekek sorában sűrűbb 
aratást ne tarthasson.

De fájdalom. - mini a szomorú szám
adatok csalhatatlanul bizonyítják, mindezek 
az intézmények nem elegendőek a halan
dóság számának nagyobb apasztására.

Egyesüljenek tehát mindazok, a kikre 
városunk drága emberanyagának gondozása 
bízva van : a hatóság, a jótékony egyletek, 
a lelkészek, tanítók és orvosok abban a 
nemes törekvésben, hogy városunkban minél 
gyérebben, minél halkabban csendüljön meg 
a költő bánatos szózata: _______

.. Itt A- ' </i/ nér,

< Itt IS iyi/ iiír.

Hányat i'lrisz minden eyy ér."

Helybeli és vidéki hírek.
Casino-estély. A bajai C.a<ino tegnap esi*'  

kedélyes családi estélyi tarlóit saját helyiségeiben.
Kitüntetett bajai földink. A pár.si akadémia 

mint értesülünk Srliulliof Lipót bajai szüle
tésű, országos hírű csillagásznak -4000 frank jutal
mat adományozott a csillagászai tereli kifejteit 
kivaló munkás-ágáért <■> nagy érdemeiért. Az 
íis inte gratulánsok nagy számához lapunk szer
kesztősége is csatlakozik.

Esküvő. Bosehán Artúr budapc-li . nnagv 
kereskedő bajai földink február bo 1-én esküszik 
örök hűséget í Nellike úrhölgynek,
W’ciszberger Ignácz ó-kanizsai földbirtokos kiválóan 
szép és bájos leányának a budapesti dohany-ulezai 
i, r. templomban. Szívből gratulálunk.

Bezdán Kis-kószeg contra Baja Battaszek. 
A ..Zombor és Vidéke" vasárnapi szama e tárgy
ban a következőket közli :

Zombor város közgyűlésen a főispán kijelen
tette. hogy a bezdán -ki'-koszegi áthidalás ügye 
ben közben fog járni a kormány es a hadügy
minisztériumnál. Ez ügyben a főispán folyó bo 
15-en Becsbe utazott s a hadügyminisztérium
ban a legapróbb részletekig ismertette es kilej- 
t-lle a Duna áthidalás kérdésének fontosságát.

különösen stratégiai szempontokból. A főispán 
e lépése nem irányul a baja- -báttaszéki áthidalás 
ellen, melynek kereskedelmi fontosságát a 
magyar minisztériumnál hangoztatta, mert nézete 
szerint a Dunának áthidalása e kél helyen 
különböző szempontokból szükséges. Bezdanban 
az. áthidalás ügyében a népgyülés megtartására 
kiküldött bizottság minden előkészületet meg
tett, hogy nemsokára' impozáns módon juttassa 
kifejezésre a község óhajai. Ha a legkisebb ki
látás is nyílik s remény lesz, hogy a Duna 
Bezdán Kis-Köszegnél is álhidaltalnék. úgy 
Zomborban e tárgyban szintén népgyűlési fog
nak tartani.

Hat mi nem akarunk I. laptársunk őszinte
ségében kételkedni es megnyugvással vesszük tu
domásul. hogy a Bezdán -kis-köszegi, legújabb 
keletű akczió nem irányul a Baja báttaszéki át
hidalás ellen, bar. őszintén megvallva, a mozga
lom. főleg kezdetben, éppen ennek ellenkezőjét 
látszott igazolni.

Mindazonáltal a leghatározottabban kell elí
télnünk a mozgalmat, mert ha Zombor és Bezdán 
megtudlak lenni közel néyy évtizeden át anélkül, 
hogy eleijeit adtak volna magukról, a néma gyer
mek szerepére kárhoztatva, a melynek szavát saját 
edes anyja sem érti meg. úgy várhattak volna 
nmg egy lel évig, vagy egy esztendeig, mig a 
Baja ballaszéki áthidalás munkálatait tényleg 
megkezdik.

A varmegye ezzel a várakozásával elkerül
hette volna annak a látszatát, mintha mostoha 
anya módjára sajnálná Bajától az áthidalást és a 
tizenkettedik órában is készülődik, hogy az inkább 
a vérszerinti, édes gyermeknek, a központnak 
jusson.

A Bajai Polgári Olvasó Egylet hangverseny- 
estelye. A Bajai Polgári Olvasó Egyesület könyv
tara javára - 1903. évi február hó 7-én a „Bárány 
Szálloda" termeiben hangversenynyel egybekötött 
tánczeslélyl rendez a következő műsorral: 1. a) 
Ball. (iavolle el Muselle, b) Ghovan. Magyar lánezok 
zongorán négykézre előadják Pajor Ilona es Pajor 
Margit kisasszonyok. II. a) Wagner, Dal az esti 
csillaghoz (Tannhauser-böl). h) Nessler. Werner 
bíiesii dala (Sackingeni trombitás-hói) Melles Anna 
kisasszony zongora kísérete mellett énekli Breuer 
Zsigmond ur. III. Beriol, 12-e Air varié Melles 
Anna kisasszony zongorakisérete mellett hegedűn 
előadja Matansehek Antal ur IV. Kováts, Vendé
gel varok ! Monológ, előadja : Koráes Ilonka kis
asszony. V. a) Schubert, Hervadt virágok, b) Barna, 
Nézz hal rám (Midász királyból) Melles Anna kis
asszony zongorakisérete mellett énekli J)r. Beczási) 
(h)uláné urhölgy. VI. Weber, Oberon-részletek. 
Előadják : Kber Sándor (zongora), Kollár Ágoston 
(fuvola). Ketimann Lajos (hegedű) és Kiss A. 
József (gordonka) urak. — Belépti-dij: személy
jegy 2 korona, család-jegy 5 kor., karzati-ülőhely 

1 kor. 50 íill. Jegyek előre válthatók : Kollár A. 
és Wagner Antal könyvkereskedő uraknál. Felül- 
íizeléseket köszönettel fogadnak és hírlapikig nyug
táznak. A hangverseny este 8 órakor kezdődik.

Elismerés a baja báttaszéki Ilidért. Pr. He
gedűs Aladár polgármester lapunk fel. szerkesztő
jéhez. Pr. Lemberger Árminhoz a következő átiratot 
intézte : ..Baja varos törvényhatósági bizottsága a 
mai napon tartott közgyűlésében azon jelentésemet, 
mely szerint a baja -ballaszéki dunai áthidalás 
ügyében múlt évi november hó 29-ik napján Buda
pesten megtartott országos értekezlet küldöttsége 
az ez ügyben kimunkált emlékiratot a nagyméltó
ságú magyar kir. miniszterelnök, a pénzügyminisz
ter és a kereskedelemügyi miniszter uraknak át
nyújtotta és ez alkalommal a magas kormány 
fcntnevezell tagjai részéről az áthidalás kilátásba 
helyeztetett : örvendetes Ludomásúl vette és a siker 
elérésében kifejtett ügybuzgó közreműködéséért 
Tekintetességednek őszinte elismerést és hálateljes, 
meleg köszönetét szavazott.

Miről a törvényhatósági bizottság közgyűlé
sének határozatából kifolyólag Tekinlelességedet 
van Szerencsem mely tiszteletem nyilvánítása mellett 
értesíteni. Baja. 1903. január hó 7. Dr. Hegedűs 
Aladár s. k. polgármester. *

Az ügyvédi kamarából. A szabadkai ügyvédi 
kamara közhírré teszi, hogy Síiits Mihály zombori 
ügyvéd székhelyéi Bajára helyezte at.

Az izr. nöegylet farsangi bálja. A bajai izr. 
nöegylel, ez az évtizedek óta a jótékonyság 
mezején áldásosán működő társas egyletünk múlt 
szombaton tartotta meg szokásos jútékonyczélú 
mulatságai, kevés számú, de előkelő közönség 
jelent meg a mindvégig kedélyes estélyen, melynek 
fényes anyagi sikerét legjobban mulatja a lapunk 
más helyén közölt és a felülíizetésekről szóló 
terjedelmes kimutatás. A késő hajnali órákban 
kezdett csak oszladozni a kedélyesen mulatozó báli 
közönség egy nagyon kellemesen eltöltött mulatság

Arról tanácskoznak', hogy 20,000 forinton házal 
építsenek a C.asinonak egy. majd megszerzendő 
telken.

Szinte mesének látszik, hogy a mar kelet
kezesétől pénzügyi zavarokkal küzdő, s most már 
chilim csaknem elfúló Gasino 20,000 forinton, egy 
hitelre szer/.endö telken hazat építsen !

Pedig a dolog igen komoly. Legalább a I 1 
férfin komolyan veszi, mert nyomban 6150 Irtot 
a maga es 5200 Irtot, a közvetlen befolyása alatti 
forrásból, tehal összesen 11.350 forintot felajánl 
a Gasino házának építésére.

íme. a valóságos, az igazi önzetlenség mire 
képes I Teltekkel beszel.

A javaslat február 22-én a választmány elölt 
van. Ez magáévá teszi azt. mert az elnöki javaslat 
nemcsak a tartozás kamatterhére. hanem a tőke 
törlesztésére is oly fedezetet jelölt meg. a melyei 
a következmények teljesen igazollak.

A dolgok intézésére kiküldött bizottság mim 
kalalait befejezvén, a Gasino április 7-én közgyű
lést tart, a melv határozatikig kimondja, hogy a 
Gasino 25.000 Irt. erejéig a megszerzendő telken 
hazat épit<en, az ehhez szükséges pénzt 500 db. 
5° o-tel kamatozó részjegy kibocsátásával szerezze 
be. egészítse ki azl más kölcsönnel. A közgyűlés 
a választmánynak számolni tartozó építő bizottsá
got küldölt ki.

Május Ili im már aláírja a Gasinó elnöke 
azon Bódog-leri háztelek vélelszerzödéséL a me
lyen C. isinonk epülele all, s a melv 1018 öl terű 
lelii. es amelynek ulczai vonala 25-öl. - A vé
telár 55011 forint.

Miulh i csak a G isino e.xistenliája, a casinoi 
elei fellendülése egyedül a házépiléslöl függne. 
A telekvásárló szerződés aláírása előtt az épüö 
bizottság ismételten gyülésoz. s már április 2G-an 
a választmány elölt van a 17.500 írtról 17.000 
írtra arlejlezelt építési szerződés, a melyet Bodrogi 
Gyula easino-elnök <•< Hunyady Antal vállalkozó 
Írnak ala május elsejei). A szerzotb'- szerint az 
épületnek minden részletében is. oki. 15-ig koszén 
kell lennie. Az építési lerv Spilznagel Ferenczé, I

A Gasino a városi bérház emeletén volt 
helyiségéből ideiglenesem a Bárány szálló emeleti 
termeibe költözik az építési idő tartamára.

Május 30-án a Gasino választmánya bérbe 
adja az építeni megkezdett ház északi részéi 
Preymayer Pálnak 3 évre olykep, hogy a Gasino 
helyiségeinek fülesét és világítását a bérlő telje
sítse es a Gasinot szolgálattal ellássa, fizetvén 
ezenfelül még 100 Irt. évi bért.

Ez év folyamán 53-an jelentkeznek tagokul. 
A Gasino ügyeiben nincs fennakadás. Oki. 

22-én ihmepélylyel nyitjuk meg a Gasinot, nov. 
2-án megalakítjuk a 10 tagú vigalmi bizottságot.

A Gasino viszonyainak rohamos fellendülése, 
másrészt a kiadások emelkedése folytán az elnök 
az évi 10 frl. tagdíjnak 12 frtra emelései java
solja. A javaslat 1893-ban lelt határozatta.

Hosszú idők után talán most találkozunk az 
első reális zárszámadással. A 80-as évek második 
felében ugyanis folyton felesleggel zárja a Gasino 
a számadásait. T. i. 1885-ben (1351'73 forint 
1157 18 frl.) I9|i,4 (!), 1886-ban (3291'89 frl.

32441,9 Irt.) 47 20 Irt., 1887-ben (3177'59 frt.
3051'50 Irt.) 12609 frl.. 1889-ben (3033 1 >3 frt.
2997'78 frl.) 35'85 frl.. 1890-ben (2337’69 frl.
2307'36 frl.) 30'33 frl. felesleg. • - Termsézctes, 

hogy az emliletl pénzügyi zavarok ezen fölöslegekéi 
erős hiányévá devalválják. Mig ellenben az 1892. 
ev 749'01 frl. feleslege mar oly siker, a mely a 
Gasino tele irányult bizalmat lényegesen foltozza, 
n mi az i‘z.en évben felvett 26 uj tag állal is 
megnyilatkozik.

A Gasino epülele felülvizsgálás után átvétet
vén. 748 Irt. 91 kr. utómunkálati költséggel egyíill 
az építő vállalkozónak kiíizellelell.

1893. január 15-én megtartott közgyűlésén 
az elnök, mint a ki jól végezte feladatát, átadván 
a bizalom es reménység, a hit és jóra való törek
vés nilerein felépítőit palotai a Gasino összessé
gének. ismételtén kéri a maga fölmenlésél az 
elnökségből: kéri, hogy nálánál méltóbb elnököl 
válasszon a Gasino.

..A palota-hajlék meg van - gondolván 
most mar csak nélkülem is boldogulhattok* .

De ugyanazon jóságos lélek, a kinek most 
már csak hamvadó porára küldhetjük hálánk áldá
sát, a ki nekünk egy évvel előbb ezt az elnököl 
..fogta", feláll és szolid lelkének szózatával tilta
kozik az elnök szándéka ellen, midőn a felzugó 
éljeneklöl fellelkesitve odakiáltja: az elnök sza
badulni akar, mintha nem tudná, hogy a nép 
szava Isten szava, a közbizalom azé, a ki azl 
kiérdemelte, a ki e díszes otthont fölépítette, az 
nem hagyhatja el a helyét, ilt benn melegre, az 
oly rég nélkülözőn szereiéire, gondos gazdára, 
oly családfőre van szükség, a milyennek az elnök 
eddig bizonyult. ; nem engedjük, hogy ill hagyjon 
bennünket!

8 a nép szava Isten szava maradt !
Az 1893. évi számadásokat a Gasino 1177 

frl. 42 kr. pénztári felesleggel zárta és költség
vetése most mar mindkél rovatában az 5000 frlol 
messze túlhaladja.

Az anyagi viszonyok ily kedvező volta meg
engedhetővé téllé, hogy 1894-ben 1000 forinton uj 
bútorokat szerezzünk be.

1894- ben 14 uj tagol vettünk fel. — Ezen 
évről 6696 frl. 25 kr. bevételből 684 frl. 82 kr. 
felesleg van.

1895- ben 6 uj Iaggal szaporodtunk.
A nyereség csekély, annál nagyobb, súlyo

sabb a veszteség, a mely Herényi Dániel, a mi 
kedves . Dani bácsink" oly váratlan elhunylával 
érte a Gasinot. () volt a mi békénk szerzője, ő 
benne van a Gasino uj életének gyökere.

A Gasino csak önmagához méltó cseleke
detei kövi'letl el, a midőn 1168 K. összegei gyűj
tött., s ezen összegből 50 K.-l. egy gymnasiumi. 
18 K.-l egy városi polg. iskolai tanulónak kiadván. 
I 100 K.-val a bajai főgymnasiumnál Herényi Dániel 
alapítványi lélesilell.

A Gasino uj életében hasonló esetekkel sok
szor találkozunk.

(Eolytatása következik.) 
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('mlékeivel gazdagabban. A bálbizoltság büszke 
lehel arra a fényes eredményre, melyei fáradha
tatlan buzgalma létrehozott.

A szabadkai tanfelügyeiöi kirendeltség. A 
vallas- es közoktatásügyi miniszbT a szabadkai 
tanfelügyelői kirendeltséget megszüntette s a sza
badkai s. tanfelügyelőt a megyei tanfelügyelöség- 
bez osztotta be. Szabadka. Haja és Ljvidék újó
lag a megyei tanfelügyelő hatásköre ala tallóznak.

Elitéit párbajozók. Közönségünk bizonyára 
emlékezik még arra a súlyos föltételek mellett 
vívott párbajra, mely itt Baján folyt le az elmúlt 
nyáron Kemény Hermáim garai állatorvos és 
(lílui Lajos ugyanollani gyógyszerész közölt. — 
A szabadkai kir. törvényszék a f. hó 11-én meg
tartott főlárgyaláson a párbajozó feleket S -8 napi 
államfogházra Ítélte el. Az ítélet jogerős.

Olvasókör alakulása Báthmonostoron. Báth- 
monoslorról Írják, hogy e napokban ott olvasókör 
alakult Bálhmonoslori polgári olvasókör*  ezim- 
mel. A megalakulás és a tisztikar megválasztása 
nagy lelkesedés melleit ment végbe s most már 
csak az alapszabályok jóváhagyása van bálra. 
Csak dicsérettel említhető, hogy a kör intézői 
különféle gazdasági és egyéb hasznos és ismeret
terjesztő felolvasások tartásai tűzték ki felada
tukká. Végre sikerült megtörni népünk közönvét 
és bizalmatlanságát s hiszszük, hogy nemsokára 
megalakul a lejszövelkezel is.

Lopás a járásbíróság épülete előtt. Szitáé 
Istvánné és Kovács Erzsébet érsek-esanádi lakósok 
a f. hó 21-iki heti piaczra jöttek. A járásbíróság 
épülete elölt (lilác: János eléjük állván. arra kérte 
okét, hogy valamelyikük váltson lel egy koronást,
1 közben pedig Kása István percczesre mii'atotl, hogy 
tőle vett pereezel, de nem tudja kifizetni. Kosa 
kérte az asszonyt, hogy c>ak hatosokat (20 fillé
reseket) adjon. A pénzváltás illan Gibicz János 
Szilar Istvánné pénztárczájába nyúlt és azt mondta, 
hogy benne egy szerb pénz van. amely nem jó. 
Eközben 3 kor. -10 til. pénzt kilopott es Kősavai 
elfutott. A rendőrség a feljelentést a bíróságnál 
meglelte.

Betörés, áerkorits Anlalné, Jrrkovits Jánosné 
és Jcrkovits Maris közös laka-ukbol az utczai ablak 
betörése után f. hó 22-ére virradóra ismeretlen 
tettesek 274 kor. értékű ágyneműi elloplak. A 
nyomozás folyik.

Busulás hármasban. A ..Közponir-ban nagyon 
elbúsulla magát valaki, akit a rövidség okáért 
Pistának nevezünk. Minthogy azonban a búsulás 
egymagában nem ízlelt neki, felhívta kel ismerősét, 
hogy búsuljanak vele es kap mindegyik egy-egy 
tyúkot, meg egy-egy vágójegyei lévén a két 
atyafi hitbíi izraelita. A pajtasok hűségesen búsul
tak 1 i óráig és Pista megbízóit valakit, aki meg
vette a kel tyúkot meg a kel czédulál és átadta 
a bú-ulóknak. így lelt hasznossá a Pisla búsulása.

Veszedelmes robbanás, (fiira János Szcnt- 
györgy utczai korcsmaros I. hó 23-án reggel el volt 
foglalva az utezán. Ányosa 7 óra felé a padlásra 
ment, ahol 4 5 év óta egy kevés szén bevert a 
sarokban. Az asszony a szenet lehozta és az 
utczai szobában levő kis kályhába dobta. Dolgai 
végezvén kiment. Alig egy perczczel ez után ha
talmas dörrenés hallatszott, melynek nyomán a 
kályha ajtaja kicsapódott és a bekövetkezett ráz 
kódás az ablakokat kidobta az udvarra illetve az 
nlczára, a mennyezetet és a falakat kercsztül-kasul 
rcpesztelle. sőt egy falnak nagy darabját bedÖntölle. 
Szerencsére a szoba üres volt és emberéletben 
kár nem esett. Az ügyet a hatóság megvizsgálta.

A szokásos újévi üdvözletek megváltása czi- 
mén a bajai első kalh. nöegvlet jótékony czéljára, 
a szegények támogatására, a következő nemes
lelkű jóltevők adakoztak : Bajai takarékpénztár 
20 kor., Báró Vojnics István, Bajai kereskedelmi 
es iparbank, Bajai kölcsönös segélyzö egylet 10 10
kor. Gziszl. rendház, id. Szulrély Lipótné, Ereszt 
Jolán 6 <i kor. Lalinovies János, özv. Nalli 
Józsefné szül. Gaál ('Joliid, Dr. Koller Imréné, 
Michilsch Józsefné.dr. Reieh Aladar. Sehlieszer Miksa 
5- 5 kor. Tomcsanyi Sándor. Bodrogi Gyula, özv. 
Schleicher Ferenczné. Schleicher Anlalné, 4 4
kor. Navralil Ede. Kollár Ernőim 3 3 kor. Báró
Podinaniezky Endréim, özv. Csiliás Ferenczné, 
özv. Miiller Jánosné, Eötvös Nándorné, Lalinovies 
Laura, Állaga Ollóim, Dr. Boros Józsefné. Korák 
Istvánné, özv. Ileiser Anlalné, P., M. Dr. Rosen
borg Samuné. Seherer Sándorné, Dörmann Ágos
tonná, llolfinann Lipótné, Drescher Ferenczné, 
Somogyi Emilné. Miiller Józsefné, Drescher Gyu
láim. Dr. Makray Lászlóim, Dr. Nicolaus Béláné, 
Seherer Anlalné. X. ¥., Császárné, Tury Mátyásné, 
Schumachcr Frigyesne. özv. Monaszlerly Szilárdné, 
Szuper Mihályné. özv. Baesics Nándorné, Nánay 
Lajosné, llildenslab Anlalné, Reieh Bernálné, 
Fischer Pál. Kollár Ágoston né, Schlesinger Gyu
láné, Beich Gyulám*,  Dr. Alfőldy Lajosné. Lerner 
Anlalné, Dr. Kozmán Oszkár, Lalinovils Gyulám*.
2 2 kor. Dallmann Györgyim. Nágl Sándorné, 
özv. Bari seb Samum*,  Dr. Klénáncz Györgyné, 
Dr. IIdényi Pálné, özv. Manhold Istvánná. Weisz 
Nándorné, özv. Peplovszky Lászlóm*,  özv. Bom
báit hív.mii •. Dr. Bernhart Jánosné, Bernhar, 
Ernőim. D |y Gézám*.  Szokolovils Györgynél 
G-chőscr Krisztina. llolTenreich Károlyné, Bello- 

sics Bálindné, Scheibner Gyulám*.  Szüts Mihályné. 
Gebhardl Dezsőm*,  llildenslab Rezsőim, Kuluncsics 

l Viklorm*.  Szabó Sámuehié. Greguss Aurél. Bimler 
János, Preimajer Pálim. Zwillínger Salamon. N. N. 

' Fischer Lipól. özv. Fellner Józsefné, Pintér Fe- 
renczm*.  Kiéin Rezső. özv. Erődi Dánielm*.  Peschke 
Károlyne. Nagy Sándorné. W’zentek Lajosné, az 
LT Jézus szent nevében, Dr. Beczássy Gyulám*.  
SarlTe n herger Lajosné. Sebőn Anlalné, Sebőn 
Ödönné. Szaday Kálmánná, özv. Nalkovszky Maria. 
Weidinger Salamon. N. N.. Vogl Zsigmond, Fischer 
Béláné, Pajor Jozeíin 1 — 1 kor. özv. Állaga Im
réné, Koller Dezsőim, Macskássy Sándorné, Posta 
Arpádné. Bubonyi Lajosné. Devics Alajosné, 
Weidinger Dezsőim 60—G0 íill. Lengyel Andor. 
Piukovicsné, Wildmann Jánosné, B. E. 50—50 
íill. Sehwarcz Mérné, N. N.. Róna Lajosné, Reiter 
Jakab. N. N., Wagner Józsefné. Kerék Jllésné, 
N. N., Lakos Imréné, özv. Lederer Fülöpné, özv. 
N. N.. N. N.. Eckert István, N. N., Diamant La
josné. N. N. 40—40 íill. Gludováczné, özv. Ball- 
mann Józsefné, Oblálh Lázár 30—30 fill. Özv. 
Delit.seb Zsigáim 23 íill. N. N., N. N.. N. N.. 
Vujkovics Gyulám*.  N. N., Prémei*  Budolfné, 
Nemes Bomeóné, Oblálh Mór. N., N., Fleischmann 
20--20 íill. — Fogadjak a kegyes adakozók sze
gényeink nevében a nőegylet hálás köszönetét. 
Báján, 1903. január hó 25. A nöegvlet elnöksége.

Felülfizetések a bajai izr. nőegylet által rendezett táncz- 
fiizérke alkalmával. Boschán Jakab Bpest 40 kor. Bajai 
Keroskedelmi és tparbank 25 kor. özv. Rosenborg Mérné, 
özv. Jusztiz Károlyné, Dr. Roich Aladár 20—20 korona, 
Dr. Hegedűs Aladarné, Schlesinger Gyuláné, Taubnor 
János l'jvidék. Weisz .Józsefné, Herzfeld Frigyes Bpest, 
Bing Sámuel Becs, Márkus és Szendrei Bpest, Steinbach 
Sándor Bées 10 —10 kor.. Rotli Hmil Bécs, özv. Roich 
Bernálné, Dr. Rosonberg Samuné, Krausz Jakabné, Hesser 
Gyuláné, Berger és Rosenfold (> Ókor., Vojnits Dániel 
apát-plébénos, Sehlieszer Miksáné, Roich Vilmosné, Pollák 
.lakaimé, Weidinger Dezsöné, Gríinhut Miksáné. Freund 
Lázárné, Koeh Arminné, 'Pauszig .Jakabné, özv. Rosen- 
berg Adolfné B.-Almás. Sehlieszer Mérné, Adler és Bauer 
Bpest. Ilarmann és Kellel*  Bpest, Sehwarcz József Bpest, 
Berger és Hohenborg Bpest. Dr. Koller Imréné, llorovitz 
lápéi né. özv. Herzfeld Jakabné, Roich Ignáczné, Roich 
Gyuláné, Weidinger Hermáimé, Dr. Hermáim Adolfné, 
Se,hőn Géza. Doutscli Henrik és Tsa. Bécs, Felixdorfer 
W és Tsa. Bécs, Goldstein Bornál Bécs. Wolfram Bécs, 
Schlesinger X- Reichl Bécs, Klóin Mór Bpest, Boci*  és 
Rosenborg Bpest, May M. és A. l’ancsova, Blarka és Tsa. 
Bécs 5- 5 kor. Schwarz Józsefné, özv. Fischer Adolfné 
Bpest, Szűcs Ödönné, Stem Vilmosáé, Fischer Béláné, 
Dr. Szirmai Vidor, Reieh Vidor, Kolin Henriimé, Feuer- 
mann Sománé, Reiter Jakabné, Schőn Antalné, Berger 
Zsigmondné, özv. Deutsch Jánosné, Somogyi Gyula, 
llolTenreich Károlyné. Pollák Bernálné, Dr. Alföldv La
josné, Baclirach Lajosné Bezdán, Pollák Józsefné Kis
kőrös, Erdélyi Gyuláné. Dr. Fischhof Zsigmondné, Pollák 
Lajosné, Dr. Bérezi Albertné, Dr. Kuzinann Oszkár, Ro- 
senberg .lakaimé. Vámosi Samuné Pr.-Szt -Iván, Vámosi 
Manóné P.-Szt.-lván, Vámosi Mihályné 1*. -Szí.-Iván, Ro- 
sonfeld Ignáczné, Boschán Károlyné. Dr. Neu Józsefné. 
Kazal .József, Szövőgyár r. I. Bécs, Pollák és Báron Bpest, 

, Geiringer Dávid Bées, Krausz Antal és Fia Bées, Kiéin 
Hermán Bécs, Dr. Goldschmidt Zsilé Vukovár 4 -4 kor. 
Fendrich Sándor, Grűnhut .lakaim '*,  Szász Ottó, özv. Kiéin 
Edéné, Lemberger Rezsőm*,  Wiesel Jllésné, Schwarz 
Adolfné, Rosenborg Emil B.-Almás, 3 3 kor. özv. Berger 
.Józsefné, Dr. Xikolsburger Károlyné, l*'ischer  Pálné, 
Rosenborg Mátyás, b'isehof Ignáez. Fischer Jakab. Bokor 
Oszkár. Wiesel Mór, Traíikanl Vilmos, Salamon Sándor, 
Pollák lllésné, Di*.  Kőhegyi Károlyné, Oblát Nátháimé 
Ó-Morovicza. Vágó Ferencz, Czérnai Imréné, Pollák 
Gézáné, Fischer Pál, Oeliler Samum*,  Dr. Róna Dezső, 
Fried Samum'*,  özv. Fleischmann Benőné, Wiesel Dávidné 
Krald Imre Vácz, Nánay Lajos, Kanicz Ignáez és lia 
Bpest, Leidenberger Ferencz Bpest, Nagler testvérek 
Bpest, Műnk Mór utóda Bpest, Pinkász Zs. és testvére 
Bpest, Löwenberger és Pfeifer Bécs 2—2 kor. Fischer 
Emil 1 korona - .4 nycrc>n6nyt(iryyak küldői névsora: 
Dr. Alföldi Lajosné, Boschán Károlyné, Berger Zsig
mondné. Dr. Bruck Samuné, Bruck Pálné, I)r. Bérezi 
Albertné, Erdélyi Gyulám'*,  Fischer Lipótné, Fischer 
Béláné, Feuermaun Somám'*,  Fischer Pálné, Grűnhut 
Miksáné. Grűnxvald Izsóné, Horovitz Lipótné, Dr. Hege
dűs Aladarné. Dr. Hermáim Adolfné, özv. Herzfeld Jakabné, 
Hesser Gyuláné, Hoffonreich Károlyné, özv. Juszlitz 
Károlyné. Jaquet Jeanne, Kőim Henrikné. Krausz Jakabné, 
Krausz Lipótné, Dr. Koller Imréné, Dr. Kemény Zsig
mondné. özv. Kiéin Edéné, Milkó Vilmosné, Neuwirt 
Károlyné. Dr. Neu .Józsefné, Pollák Illésné, Pollák Lajosné, 
özv. Rosenborg Mérné, Dr. Rosenborg Samuné, Rosen- 
berg Jakabné, özv. Roich Bernálné, Reiter Jakabné, 

! Reieh Zsigmondné, Reieh Vilmosné, Reieh Ignáczné, 
Sebőn Anlalné, Sternfeld Vilmosné, Szűcs Ödönné. 
Sehwarcz Józsefné. Sehlieszer Mónié, Schlesinger Gyu
lám'*,  Steril Vilmosné, Vámosi Samuné, Weidinger Gyu
lám'*,  Weidinger Dezsőm'*,  Weidinger Benőné, Weisz 
.Józsefné, Wagner Antal. A bajai izr. nőegylet Elnök
sége hálás köszönetét fejezi ki úgy a nemesszivű ada
kozóknak, mint az egész rendezőségnek. — Csak is az 
áldozatkész adakozók és a bálbizottság fáradhatlan, buzgó 
tevékenysége által sikerült ily fényes eredményt ('lér
hetni. A tánezfüzérke. creihncnye: összes bevétel 1438K. 
60 f.. kiadás 322 K. 10 f., tiszta jövodolem 1116 K. 50 f., 
mely összegnek nagyobb fele azonnal és a másik fele 
későbben lesz helybeli szegények között kiosztva.

.1 sorsolásnál a következő számok huzatlak ki:
16, 1!). 28,32, 71, 88. 89, 153, 155, 192, 210, 212. 218. 242.
249, 257, 271, 374, 424, 461, 536, 537, 565, 569, 593, 680,
720, 725, 727, 731, 734, 745, 751, 755, 766. 795, 810, 815,
817, 840, 851,873, 891, 894, 902, 905, 910, 920, 977, 1004, 
1086, 1161, 1163, 1178, 1200, 1228, 1230, 1242. 1268, 1302.
1309, 1346, 1358, 1371, 1373, 1394, 1420, 1448, 1496. 1512,
1545, 1546, 1547. 1572, 1577. 1588. 1612, 1614, 1631, 1669,
1680, 1689, 1712, 1721, 1725, 1731, 1732, 1799, 1835, 1868,
1893, 1913, 1922, 1933, 1972, 1974, 1975, 2008, 2012, 2085,
2102,2110, 2111, 2126, 2150, 2168, 2173, 2249, 2265. 2268,
2269,2270, 2271, 2281, 2284. 2285, 2295. 2300. 2331, 2335,
2351,2359, 2366, 2371, 2375. 2412, 2415, 2448, 2463. 2473,
2489,2494, 2498, 2501, 2509. 2512. 2514. 2554, 2557. 2563,
2579,2581, 2605, 2612. 2629, 2643. 2650, 2673, 2691. 2718.
2727,2740, 2769. 2793, 2796, 2824, 2827. 2841, 2844. 2858.
2874,2887, 2903. 2917, 2924, 2931. 2937, 2968, 2978. 2984,

A Horgony Pain-Expeller (Riclitcrs Linimentum Capsici 
comp.) igazi népszerű háziszer, mely számos családban 
már több mint 34 év óta mindig készletben van. Hátfájás, 

esipőfájdalom, fejfájás, köszvénv, esűznál slb.-nél a Hor- 
gony-Pain-Expellerrel való bedörzsölósok mindig fájdalom- 
csillapiló hatást idéztek elő. sőt járvány kornál, minő ; a 
kolera és hányóhas-folyás, az altestnek Pain-Expellerrel 
való bedörzsölóso mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyol használtatott az 
intluenza ellen is és 80 f., 1 kor. 40 íill. és 2 k. árban a 
legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás -alkal
mával mindig határozottan: „Richtor-fóle HorgonyPain- 
Expellerfvagy „Richtor-félo Horgony-Liniment et tessék 
kérni és a ..Horgony" védjegyre figyelni kell.

Lehmann kenőcs az egyetlen szer, mely pár 
napi használni nlán megifjilja az arezbört, eltávolít 
reilökcl, szépiát, májfollot, borátkát (niitosser) slb. 
Egy tégely ura I kor. Csak nevem és nrczképcni- 
mel ellátott tégelyt fogadjunk el. Gyarmati Emil 
városi gyógyszertára a „Szent-Háromsághoz Haján.

KÖZGAZDASÁG.
A szegedi kereskedelmi és iparkamara ülése.

A szegedi kereskedelmi és iparkamara ma 
la l tot la meg e havi teljes ülését Szarvad*, - Lajos 

, elnöklete alatt. Az ülés tárgyalásairól a kővetkező 
tudósítást vesszük :

Tudomásul vette a kamara az elnök jelenté
séből. hogy a kereskedelemügyi miniszter agyag
gyúró gépet engedélyezett a szegedi agyagipari 
szövetkezetnek. 401)0 kor. föltélelesen visszafize
tendő es 1000 kor. berendezési segélyt a bezdáni 
böriparszövelkezelnek, továbbá 350 kor. segélyt 
egy miiszövőnek.

A Bács-Bodrogh megyei helyi érdekű vasutak 
személyszállításának javítása érdekében lelt kamarai 
fölterjesztésre a szakminiszter közli, hogy a Szeged 

I ó-bccsei vonalon vásári vonalok járatására hívta 
föl a Mav. igazgatóságál.

Tudomásul vette a teljes ülés Láng miniszter 
válaszát a kamarának az állatforgaiom ügyében 
lelt felterjesztésére es közli, hogy a sertésszállilási 

I engedélynek netán késedelmes kiadása esetén, 
konkrét panaszok teendők a földmivelési minisz
terhez. Közli továbbá, hogy a szegedi serléskon- 
zumvásár ügye elinléztclell és hogy a Horvát- 
Szlavonországokkal való állatforgalomban kért 
intézkedések a jelenleg érvényes szabályok mellett 
nem teljesíthetők.

Kulinyi Zsigmond titkár jelentést telt a ka
marai iroda deczember havi és egész 1902. évi 
tevékenységéről és arról, hogy a kamara a múlt 

■ esztendőben liz teljes ülést tartott, azonkívül 15 
osztály-ülést. 20 bizottsági és 14 elnökségi ülést.

Érdemleges igtaloll ügy volt 1902-ben 3633. 
A kiadott ügydarabok száma 7900.

Megelégedéssel vette tudomásul a kamara 
azon kezdeményezésének sikeréi, hogy jutalmazás
ban részesüljenek a kiváló ipari munkások, ameny- 
nviben a kereskedelemügyi miniszter a szegedi 
kamarának az összes kamarák állal támogatott 
kérésére, az egész országra kilerjedöleg évenként 
100 ipari munkás jutalmazását engedélyezte.

A száz koronás dijak és azok mellé adandó 
díszes elismerő okmányok már ez év végén osz
tatnak ki először. Budapestre és a kamara kerületére 
15 esik a dijakból, a többi kamarai kerületre 4—7 
közt váltakozó számú dij. A szegedi kerületre 5. 
Ezekre a pályázatok annak idején való kiírásával 
az elnökség bízatott meg.

A kereskedelemügyi miniszter leirt a kamará
hoz, hogy szándéka van több kamarai kerületben 
egy-egy ipari munkaközvetítő hivatalt fölállítani a 
budapesti hasonló intézet mintájára Ennek köll- 

í séget* 1 a részben az állam. 1 :i részben a varos és 1 3 
részben a kamara viselné. A terv szerint egy 
nagyobb szabású ily hivatal költsége 6000 koronát, 
a kisebbé 4710 koronát lenne évenként. A kamara 
megbízta az elnökséget, hogy az ügyet tárgyalja 

| a váiossal.
Kérdési intézett a kamarához a kereskedelmi 

miniszter, hogy a jövő évben megújítandó posla- 
! szerződéseken mily változtatásokat tartana kívána

tosnak a magyai*  ipar és kereskedelem érdekében. 
A kamara részletesen megokolt fölterjesztésben 
tizenkét lényeges változtatni valót hozott javaslatba.

Fölterjesztést fogadott el a kamara az aradi 
lestvérkamara akcziójának lámogatásaképen, ismé
telve az ez ügyre vonatkozólag az összes kamarák 
nevében mar előzőleg tett szegedi kamarai fölter- 
jeszlést. Hogy a nagy vállalkozókkal kötött szerző
dés ne ujillassék meg, hanem tartassák fönn 
az egész szükséglet a kisiparosok számára és hogy 
ez ügyben eszközöljön ki a miniszter alkalmat a 
kamarák kiküldötteinek a katonai hadbizlosságok 
képviselőivel való szóbeli tárgyalásra.

A szegedi állami fa- és fémipari szakiskolai
1903. évi költségeire elvállalt 4200 korona hozzá
járulást kiutalta a kamara.

Helyeslő<*n  fogadta a leijes ülés az elnökség 
jelentését arról, hogy <*1  szegedi fa- és fémipari 
szakiskola műhelyeinek teljesebb fölszerelése kére
tett. Ennek a ezélja pedig az. hogy a műhelyek 

- gépeit a kisiparosok is minél többen liasználhassák
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és hogy ez. a használat hozzáférhetővé és olcsova 
tétessék.

Kerületének tol»b varosában kérte a kamura 
czipész- es szabóipnri szaktanfolyamok rendezései. 
Ezúttal a kereskedelmi miniszter Zomborba enge
délyezett szeptemberre szabóipari tanfolyamul és 
jelzi, hogy a Szegedre kert nöiszaboipari tanfolyam 
ügyében közelebb fog határozni.

HIRDETÉSEK.

Nyilttér)

Baja varos n. é. közönségéhez.

FELHÍVÁS.
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^AVÉHÁZ BÉRBEAD^NDÓ
Budapest széke- fő varos I egl orgal m a- 

sabb helyim fekvő es jól látogatott kávé
ház, nagyon jól ei,,<'kesilheló tágas mel
lékhelyiségekkel több évr< . kedvező I Hé
telek mellett bérbeadandó. Csak jobbi i <hi 
szakember reficktánsok kéretnek czimüket 
J. S." jelige alatt lYkstem Bernül hirde
tési irodájába Budapest. \. Eiirdo-uicza 
4. sz. alu továbbítás veget! beküldeni.

Alulírott szikvi v-gvárosok tiszteletteljes kérés
sel járulnak a n. é. közönség ele, hogy a követ
kező alábbi pontokban elősorolt sérelmeiket figyel
mükre méltatni és házigazdái intézkedéseikkel 
lehetőleg segíteni mellózlassanak.

Köztudomásúlag helyben a gyárosok, a szikviz 
üvegekkel vagyoni befektetett összeggel dolgoznak, 
ezen iiditö italnak, a nagyközönség kényelmére 
folyton, hogy kellőleg kiszolgálva legyen, az üve
gek mennyiségének pótlása elkerülhetetlen.

Ismert körülmény, hogy a magánházaknál 
feledékenysegböi. a gondatlan cselédek hanyagsá
gából. zugokban elfekvő kisebb nagyobb mennyiség
ben elfeküsznek. pinezékben, padlásokon a szikvizes 
üvegek. Ezen üvegek hiánya a forgalomban 
nagy károsodásunkra, érzékenyen érinti mindinkább 
a gyárosokul.

Ezen idösoroll bebizonyított lényekből fordu 
lünk. - - kérve a háztulajdonos és bérbelakókhoz. 
hogv az ily elfekvő üvegeknek beszolgáltatásai az 
illető gyárosnak neve alatt talált üvegeket bemon
dani szíveskedjenek.

Több esetben magáért az útba igazításért 
kellő jutalomba fogjuk részesíteni az illetőt.

Kell Baján, 1903. január hó.

Kiváló tisztelettel
Pollerman Bertalan. Madár Zsigmond. Szilagyi San 
dór. Fleischman Fiai. Nagy Zsigmond névirója Benkö 

Erzsébet. Dr. Struhák István. Krausz Dávid.

Egy zóna reggeli 6 krajezár.

Figyelem!
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MAGVAKBÓL A LEGJOBBAT!
FÁKBÓL A LEGNEMESEBBET:

tartalmaz nagy képes árjegyzékem, leírá
sokkal: sokfele kerti-könyvet pótol, az 
egvedüli a maga nemében s kivonatra 
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A 'egjobb és leu egészségesebb

íi d i t ő-i t ii 1,
nely mint asztali ital kit önós-n kmlv-lt borra , eug- 
jacka1 vagy növényi szörp* kkel vegyítve kiiiiiiO izü 
végvü léket ad : a

V
i j k'l 

»ltja a uomjat, h”HÍt én felfrisit egyaránt. A iegjobuj-\
í ^■'*-8 tikkasztó hatása ellen.

hideg utón minden készülék nélkül meg a legki 
sebb mennyiségben is országszerte ismeri aró- 
..................  . maimmal előállítani. ZZZZZZZZZZZZZ

keres mrgas di;,utalók elle
nében a 24 ev óla fennálló 
és már ti ízben kitüntetett 
C. K I e ni t redőnygyár a 
csehországi B r a u n a u han. 
Ajánlatok csak az esetre 
vételnek figyelembe, ha ro- 
ferencziákkal támogat latnuk.
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mindenki
egy kezelési könyvecskéi, melyből bárki képes

legfinomabb Likőröket és Rumot

A Richter-fóle

Llnlment. Caps. comp.
Horgony-Pain-Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg 
bizhatóbedörzsölésfilalkalmaztatik 
köszvcnyncl, csúznál és meghűléseknél. 
Illtéd. Silányabb utánzatok miatt 
----------- bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a„Horgony“v<'dj,'gvgyel 
és a„RÍcbfer“ ozégjegyziissei fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. é> 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Töiök József
gyógyszerésznél Budapesten,
Richter F. Ad. és társa. ' -9-

Sícsász. es kir. udvari szállítók. 
Rudolstndt.

WATTERICH A.
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A SELYEM-VÁM
oly alacsony, hogy solyomárúinkat a loguhsóbb nagybani árak mellott dij- és vámmentesen méterünkén t 
es ruhánként egyeseknek megküldjük. A legdivatosabb minták fekete, fehér és tarka sziliekben. Gyö

nyörű foulardok I kor. 20 f.-től kezdve. Mustrák ITanco. Levéld ij 20 f.
Selyem szövetgyár Unión

6RIEDER ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.)

£e Sriffon
valódi franczia

szivarfíapapir és fiüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

Egy tanuló felvétetik
SelileNing'ei’ Ctyula
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Képes
>1 lyviara *

a klasszikusok első és egyetlen magyar nyelvű szövegképes kiadása, 

szcrkes^tcje RadÓ A. ,<ia'1^a LAMPEL R.
(Wodianer F. és Fiai) '

ötven díszes kötet, domborny<>
évente legalább 6 kötetes n*°meg kban ielc’ 

Kp\/P7Pf PQP ít a 'cííje'cse*’ó magyar iré>k <■< esztétikusok készítik. UC VüAClCod l Bevezetéseinek szerző: J'/rn'nvf E, Alexan
der B., Ambrus Z, Angyal 1), Bánóczi J, 7>< láss » j, Beöthy Zsolt, 
Dóczi L báró, Endrödi S , Ferenczi /, Haraszti 1 ;v , Hegedűs 1., 
Hevesi S., Ignotus, Jnnitis (Zilahi I\. Béla), Kossuth F, Mikszáth K., 
Negy< sy L , Paláavi M., Radó A , Rákosi J., Riedl Frigyes, Szász K, 
Váczy J., Várnái A.

művészeti vezetője w<‘K<71t?m«vZ;AMa'1<i 
illusztráló művészgárd ja

félezer egész oldalas eredeti illusztrál z.óval gazdagítja a gyűjteményt, 

elsőrangú külföldi művészekS^'^üi 
jogosított reprodukczióit közli.

illusztráló magyar művészei: "Zw'snft 
dór, ('sok L.t Ede: Gy, Feszty A , Garay . 1 , Gergely 1, Hári Gy., 
Hegedűs L., } iszai j ,Jendr assik J., A " ■ !<>v<zky B., Lotz K., Márk L., 
Mihalik D^Xagy Zs, Xeog’ády .!.,(>! v.;: F., l'eii.i L., Stein J, 
Székely B., Szlányi L, Teleg..y L, Tuil ()., l’dvary G , Vágó Pál, 
IFagner S. és Zichy M.

első tizennégy kötete már megjelent. 
I—II. kötete: Petőfi S, összes költeni.

Bevezette: Ferenczi Z, Neogrády A., Tclegdy L. és Túli Ö. képeivel.

Ili—IV. kötete: Kisfaludy S. összes kői-
+ nrnón\/Ai Bcveztte: Június. Neográdv Antal, Réthy Lajos, 
LUI IICHiyUI. Tclegdy László és Túli Ödön képeivel.

V. kötete: Shakspere Remekei l.cő'h'n',ls’
Rómeó és Júlia. Bevezette: Alexander B Gilbcrt angol művész kép ivei.

VI. kötete: Moliére Remekei I
A kényeskcdok Botcsinálta doktor. Bevezette: Haraszti Gyula kiváló 
franczia művészek és Gergely Imre magyar festőm ű ész képeivel

VII. kötete: Tóth K. válog. költeményei.
Bevezette: Endrödi S. Neogrády A.. Tele <lv L. és Túli Ö képeivel.

Vili, kötete: Berzsenyi Dániel munkai.
Sajtó alá rendezte: Bánóczy József Bevezette: I áczy János. Gergely 
Imre, Mihálik 1)., Szlányi L , Telegdy L. és Túli Ö. kepeivel.

IX. kötete: Madách I. válog munkái.
Bevezette Palágyi Menyhért Zichy Mihá \ il usz.ráczióival.

X. kötete: Kossuth L válog munkái.
Bevezette és sajtó alá rendezte Kossuth F. Rajzokkal és arczképekkel.

XI. kötete: Homeros Iliásza.
(Kempf) József. I’ e ler világhírű é usztráczióiv;.:.

XII. kötete: Schiller költeményei,
és bevezette I)ó<zi Lajos, Benczúr Gyűl i, Lotz Károly, Wagner Sándor 
és számos külfö'di festőművész illesztiá< zióival.

XIII. kötő é: Tóth Ede munkái.
Garay Ákos festőművész kepeivel.

XIV. kötete: Kisfaludy K munkái I.
Sajtó alá rendi z.v és bevezet :• Bá >.óczy Józs f Édcr Gyula. Hegedűs 
László, Neogrády Antal, Stein J.ino-, Szi.nvi Lajos és Túli Ö képeivel, 

egyes kötetei külön-külön is kaphatók 
ti Korona bolti áron, a IN és X kötet k.V' telével.

első tizennégy kötete
olcsóbb és legértékesebb házi könyviül , < házi képtár Ötven vaskos 

íatiipcl-Woökiner-féle 
és báunely más könyvkereskedésben. Mci rendelésnél pontosan kikötendő 
a klasszikusok első magyar szövegképes kiadása.



1903. BAJAI HÍRLAP. január 25

MEGHÍVÓ.
a ..Bajai takarékpénztárnak’1 1903. évi február hó 8-án d. e. 10 órakor saját helyiségében tartandó

ílí RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE
TÁRGYAI: I. Az ignzgiilósúg és felügyelő-bizottság jelenlése a lefolyt évi iizlelről. 2. Az évi zárszámadások ós mérleg beterjesztése és annak tár

gyalása. 3. Az. igazgatóság- es felügyelő-bizottság rész ‘re a felmentvén)' megadása. 4. Az alapszabályok 23. §. értelmében kilépő 3 igazgalosági-tag meg
választása. 5. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes tag kiküldése.*  . .

Bajén, 1908. január hő 28-án. SZUTRÉLY LIPÖT, vezérigazgató.
♦) Kivonat az alapszabályokból 12. S. A közgyűlésen r/sztvohol minden részvényes, ha n közgyűlés hirdetéseit, illetve <‘gybohivását megelőző év deczember hó 31-ig 

az intézet részvénykönyvében saját n.vére 'átirt részvénynyel bír és azt legkésőbb :l nappal a közgyűlés előtt az igazgatóságnál térilvóny mellett letetenmnvezi : lm ezt tenni 
elmulasztja, szavazati jogát a közgyűlésen nem gyakorolhatja. (5. g.)

MÉRLEG SZÁMLA 1902.VAGYON.
ÉVI DECZEMBER HÓ 31-ÉN. TEHER.

Folyó

26
27
72
29
71
30
34
31
32

Pénzkészlet 1902. deczember hó 31-én.
Főtéri ház .......
Magv. ar. jár.- és értékpap. 1902. decz. 31. árf. s:
Fentebbiek kamatai 1902. évi deczember 31-ig
Váltó kölcsön...................................................
Jelzálogilag biztosított váltókölcsön
Jelzálog kölcsön...........................................
Törlesztéses jelzálog kölcsön.
Zálog kölcsön...................................................
Előleg.............................................................
Perköltségek ......
Óvadékok ...................................................
Szerelvények...................................................
Folyószámlái átlósok..................................
Hátralékos kamatok .....

VESZTESÉG.

. k., Hl.

1697995
17850

50
99

1294739
731835

19
68

2984052
1765990

19.
1 1

192144
170000

2026574

4750042
16466
4374

140
1956
2857

2598’1

9301581 78

NYEREMÉNY- ÉS

folyó — iü. fii.

9
29
40
44
45
46
73

Betéti kamatok adója ......
Váltókölcsönnél leírás .....
Szerelvényeknél avulásra .....
Betéti kamatok .......
Adó.............................................................................
Osztalék után bélyegadó..................................
Kezelési költségek ....... 
Mérlegre ........

31247 
3600

318 
312470 

10237
105 

36413 
1(13200

06

69
07
84
03
79 497622 48

497622 48

87

25
15

90
32

30
62

411

l’ol.vó korona tn. . .......... 111.

2
3

Részvény tőke .......
Tartalék tőke ........ 287296 44

200000

4 Külön tartalék tőke ...... 54394 4(1
5 Értékpapírok tartaléktőkéje ..... 44387 22 386078 06
6 Nyugdíj alap............................................................ 140293 30
8 Betételek.................................................................... 82.’*.064  6 07
9 Betéti kamatok adója........................................... 15374 62

12 Bonhagyott osztalékok........................................... 2512
69 Előre fizetett kamatok ...... 78676 80
70 Engedményezett jelzálog kölcsönök 134820 90

7 10 
li 07 Folyó számlák .......

Mull évről áthozott nyeremény .... 5194 55
9979 24

1 lázjövedelem. adólevonás után .... 9597 01
Magyar aranyjáradék és záloglevelek szelvényei. 
Pénzintézeti kamatok ......

67876
3029

81
15

Ez évi tiszta üzleti eredmény .... 17503 27 103200 79

VESZTESÉG SZÁMLA NYEREMÉNY.

folyó korona tu. korona Hl.

22
42
47
69
72

Mull évről áthozott nyeremény .... 
Főtéri ház jövedelme ...... 
Pénzintézeti kamatok ...... 
Kamatok ......... 
Értékpapírok szelvényei .....

5194
9597
3029 

411924 
67876

||S
s-

£g
 I

497622 48

4117622 48

li ll
Baján. 1902. évi deczember 31-én. Pénztári foryaloin : 1212001,717 korona 74 fillér.

SZUTRÉLY L1PÓT. s. k. ECKERT ISTVÁN, s. k.
v. igazgató. főkönyvelő.

.Jelen Mérleg-számla, ügy Nyeremény- és Veszteség-számla általunk megvizsgáltatván, az a fő- és segédkönyvekkel összehasonlíttatván. azokkal mindenben megegyezőnek és 
helyesnek találtatott.

SCHUMACHER FRIGYES, s. k.
számvizsgálók.

Jelen Mérleg-számlát, úgy Nyeremény- és Veszteség-számlát megvizsgáltuk és annak minden egye

BAYER ADOLF, s. k. SÁRDI JÁNOS, s. k.
felügyelő-bizottság.

DELY GÉZA, s. k. Dr. NIKOLAUS BÉLA. s. k.

tételét a fő- és segédkönyvekkel megegyezőnek találtuk
MITTERMANN ANTAL, s. k.

l T

Tisztelt közgyűlésI
A midőn nhipsznbálynink értelmében n legközelebb lefolyt üzlelévröl jelentésünket meglennénk, elsősorban is ki kell emelnünk az általában 

uralkodó pénzbőségei, mely nemestik nálunk, hanem egész Európában mutatkozott, s jelenleg is ellialmozz.it az intézeteket, úgyszólván felesleges beté
tekkel, ehhez képest intézetünk is a hitelt kereső közönséggel szemben u kamatlábra nézve ti legmesszebbmenő engedményeket lelte, mégis az. üzletágak 
szokott emelkedése a felszaporodott belélek erlékesilesere elegendőnek nem mutatkozott, ugyanazért tőkefeleslegünket értékpapírokba helyeztük el. termé
szetesen a kellő óvatosság szemmel tartása mellett csakis zálogleveleket vásároltunk, a melyek pupilláris biztosítékon nyugodván, nagyobb árhullámzá
soknak kevésbbé vannak kitéve.

Mindamellett az üzloli évet megelégedéssel zárhattuk le. mert a végeredményt képező tiszta jövedelem a megelőző évet kerek számban 
8000 K.-val meghaladja.

Az eredményezett tiszta jövedelem 103.200 K. 79 f. feloszlására nézve egyetértöleg a felügyelő-bizottsággal. a következő javaslatunkat terjesztjük elő:

1. Osztalékra rószvényciikiiit 125 K. . 50.000 K. f.
2. Alapszabályszcrii lanlirmek 28° <> . . 28,896 .. 22 ,,
3. Tartalék tökére 5“ o .... 5.160 ..
4. Jótékony czélra ..... 2,000

Átvitel: 86,056 K. 22 f.

Áthozat: 86,056 K. 22 f.
5. Tartaléktöke rendkívüli dotálására . . 10,000 „
6. Felügyelő-bizottság dija . . . 1,200 „ •—• „
7. Átvitel a jövő évre . . . 5,944 „ — „

103,200 K. 711 1.
A jótékonyczélu 2000 K. bél: A helybeli főgymntisiimmalt 2 rendű ösztöndíj 101) K. li) A helybeli polgári és kereskedelmi iskolának ösztöndíj 

50 K. <■) A helybeli elemi iskolás szegénysora gyermekeknek könyvre és ruhára 230 K. d) A helybeli iparoslanoneziskolások részére jutalom 50 K 
Cl A helybeli állami tanítóképző intézetnek ösztöndíjra 50 K. /) A helybeli önk. líizoitó egyletnek lOf) K. q) A helyben létesítendő árvaházra '>00 K 
In A bajul gyiimölcsészeli egyletnek 50 K. .) A bajai I. nüegylelnek IDŐK. j) A helybeli fögymn. ifjúsága 'segélyegyletének 50 K. k) A helybeli kalli 
legenyegyletnek 40 K. 0 A helybeli kereskedöiljak Imtegsegelvzö egyletének 20 K. in) A helybeli szegények felruházására 40 K. n) A magyarországi 
lanilók arvuházi egyletének 20 K. o.) Az E. M. K. E.-nek 40 K. pl A felvidéki magyar közművelődési egyletnek 20 K. q) A dunántúli magyar közmű
velődési egyesületnek 20 K. Összesen 1180 K. levonása ulán l'emnaradó 820 K. az év folytán előforduló jótékonyságok fedezésére szolgál.

Alapszabályaink rendelkezése szeriül Miehilseh István, l)r. Nicolaus Béla és Schuehmaeher Frigyes igazgatósági tagok megbízatása lejárván, 
ezek helyeinek betöltése a közgyűlés hatásköréi képezvén, kérjük a választás iránt intézkedni, s az előterjesztett zárszámadások elfogadása ulán 

úgy tíz igazgatóság, valamint a felügyelő bizottságnak a felmentvényt megadni.
Végül tisztelettel ligyelmezleljiik a vidéken lakó részvényeseket, hogy részvényszelvényeinkel a Magyar leszámítoló és pénzváltó-bank (Buda

pest. V. Dorottya ulcz.a 6. sz.) díjmentesen szintén beváltja.
Baján, 1903. január hó 28-án. AZ IGAZGATÓSÁG.
TISZTELT KÖZGYŰLÉS ! Az intézet igazgatósága Által elűlerjeszlell 11102-iki üzlolév zárszámadásait, jelesen a zármórleget és veszteség, nyereség számlál mogvizs- 

Ráillik, azok minden egyes tételét a vonatkozó számlákkal is illetve a felvett leltár adataival teljesen egyezőnek találtuk.
A kereskedelmi törvényből folyó feladatunkhoz, képest a múlt év folyamán is több Ízben péíizlárvizsgálatot tartottunk, majd az intézet értéknapirállománvát váltó- 

és kotvéüytárezáját v.zsgáltuk meg s az ügy vezetési,., kellé betekintést szereztünk : ezen vizsgálataink, revancsulátmuk által nöggvűzBdiűnk n,.; iránt, bog"- az iníónt't üg ’ 
kezelése, az értékek őrizete a legnagyobb pontossággal történik, miért is azok helyességét igazoljuk, az igazgatóságnak a tiszta nvereménv felosztására vonntkozó inv.iuhitót magunkévá tesszük . elfogadásra a.ánljuk. Mindezeknél fogva kérjük tnéltóztassék .5 igazgatólúg résztű., ügy .^oHi^XXgré^éo. a Mnt.'tu "'^7 nt^Ibű ‘

Baján, 1908. január hó 23. A f o 1 ii g y o I ő-b i z o 11 s á g :
Beyer Adolf. ». k. Sárdl János, s. k. Mlttermann Antal, s. k.í Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.

ellialmozz.it

