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Elemi oktatásunk.
Városunk törvényhatósági bizottsága ki

mondotta - egyelőre az utolsó szól és 
elfogadván ugyan azl. hogy az iskolaházat 
emeletesre kell építeni, hajlhalatlanul meg
maradt amellett, hogy az iskola a Vojnils- 
ház helyére építendő. Nem akarunk kérkedni 
azzal a csekély eredménynyel, melyet közös 
erővel elértünk az emeletes épület dolgában, 
mert fontosabbnak tartjuk azl a nagy hibát, 
melyet reparálallan hagytak, hogy t. i. két 
városrészt megfosztanak az iskolától, mert 
abból a két városrészből nem képes 6 7
éves gyermek az iskolába a Szí.-Antal utczába 
eljárni.

Miután meg vagyunk győződve, hogy 
ez a terv rossz, hogy a város lakosságának 
Kis-Csávolyban és a Kalonavárosban lakó ré
szét érdekeiben sérli. nem fogunk megszűnni 
ellene küzdeni addig, míg remélhetjük, hogy 
az. eddigi határozatot meg nem változtatják. 
Meg vannak erre a helyes okaink. Mert mi 
meg vagyunk győződve, hogy a belvárosi 
elemi iskola ilynemű elhelyezése végleges 
nem lehet, mert okvetlenül be fog követ
kezni, hogy Kis-Csávolyban és a Kalonaváros
ban egy kéltanilós (1. és II. osztályos) iskolát 
kell felállítani, ha nem akarjuk, hogy évente 
30 -10 gyermek maradjon iskola nélkül a
város belterületén, ha nem akarjuk, a város 
legszegényebb részét arra kárhoztatni, hogy 
az Írást és olvasási, boldogulásának első és 
legfontosabb kellékéi, ne 'tudja elsajátítani.

íme, a városi tanács egy nem jól meg
gondolt javaslata, melyet érthetetlen okokból 
fenlartanak, ilyen következményekkel járt 
eddig. Segített felzavarni a város nyugalmát 
és most, két év után olt tartunk, ahol tar

T A R C Z A.
J kis Dóra halálára.

IHO'I. január 27.

Hogy úgy búsullak, hogy úgy .zokogtak.
4 temető szólt az alkonyt csendben : 
() ne sirassátok! Majd átalölelem
5 idomba ringatom itt az én ölemben.

llogg úgy búsullak, hogy úgy zokoglak, 
Af csillag is oly sápadt, halovány leli: 
() ne búsuljatok! Ezüst sugaramból 
Kicsiny sírhalmára szem fedőt terítek.

Hogg úgy búsultál', hogy úgy zokoglak, 
Arra repült a daloló madárka: 
Vigasztalódjatok l Édes dalba kezdek, 
Tudom, hogy szereli, tudom nagyon várja, 

lfogy úgy búsultak, hogy úgy zokogtak, 
4 fűzfa is szólt sírjára hajolva : 
(> ne sirassátok ! Mesélek majd, neki 
Szép tündérmeséket fölülte susogva.

Kenussal Bella.

Késő....
A „HAJAI HÍRLAP- EREDETI TÁRCZÁJA. 

lila: Türkl Hetén.

Milyen szép volt a ravatalon . . . mintha csak 
aludt volna.

A halál nem torzította el szép, szolid arcz.át, 
szőke hajfürtéi Kiborultuk arra a piczi lösobre 
olt a homlokon, mintha csali cl akarták volna 
takarni, hogy mi sem árulja el, hogy önmaga 
vetett véget eleiének.

Istenem I alig 20 évvel es már is kimerült, 
gyenge volt a sorssal szembe szállni. Egy golyó 
es mindennek vege!

Persze, ilyenkor ki számolna a következmé

tollúnk, mell nincs iskola. Ez azonban az 
éremnek csak az egyik oldala. A másik oldala 
az a szomorú valóság, hogy ezen meggon
dolatlan határozat kivitele személyi és dologi 
ügyekben évi 5000 később (1000 koronába 
is fog kerülni. így hát tetemes összeggel lóg 
emelkedni az elemi oktatás anélkül, hogy 
szükség lett volna rá, anélkül hogy az ál
dozatokkal arányban állana az eléri eredmény.

Ez az újabb kiadás az elemi oktatás 
czimén, amely elkerülhetővé nem lesz, annál 
is inkább fájdalmas, mert — úgy lehet 
a jövő iskolaévtől kezdve 4 uj tanerőt kell 
alkalmazni városunk közönségének.

Amint ugyanis kitűnő forrásból értesü
lünk, a tanügyi kormány érvényt akar sze
rezni az 1868. évi XXXVIII. törvényczikknek, 
valamint a folyó évben kiadandó uj tanterv
nek és követeli az elemi iskoláknak V. és 
VI. osztályokkal való kibővítését. Ugyanazon 
forrás szerint a javaslat úgy fog hangzani, 
hogy a. felvégi- és alvégi iskolák kapnak
1 1 összevont fiú és leány osztály!, ami
2 uj férfi- és 2 uj női tanítói állást jelent. 
Örülünk, hogy a kormány rászorítja váro
sunkat az elemi iskolák teljes kiépítésére, 
mert fontosnak, szükségesnek tartjuk, hogy 
a gyermekek a törvény előírta képzésben 
részesüljenek, de félve gondolunk a roha
mos: n emelkedő póladóra. amely elnyeléssel 
fenyeget bennünket és amelyen alig lehet 
segíteni, ha csak nem akarunk radikális 
eszközökhöz nyúlni. Az eszköz pedig, melylyel 
ezen segíteni lehet és kell, abban rejlik, 
hogy kebelezze be a városi elemi iskola a 
református és evangélikus iskolákat tanítóstul, 
amit annyival is inkább megtehet, mert az 
iskolák személyi,- részben dologi kiadásait is 
a városi pénztár fedezi. Azt hiszszük, hogy

nyekkel ? Nem sajnálta édes atyját, édes anyját, 
kiknek szeinefénve volt, bátyját, akin oly rajongó 
szeretettel csiiggölt, ö csak azl tudta, hogy akit 
szerel, már nem szereli, elfordult tőle. 0 legalább 
azl hitte, hisz amióta szerette azl a leányt, mindig 
kételkedett szerelmében, szüntelen szemrehányá
sokkal illette, inig végre bekövetkezett a harag.

Ha találkoztak mulatságon, vagy bármily 
társaságban, a leány fele sem nézett, a legnagyobb 
szívességgel fogadta mások udvarlását, tudva jól, 
hogy igy csak fokozza Beregiig szenvedélyét, 
ez pedig látszólag a legzordabb közönyt tanúsí
totta, inig végre erőt vett rajta a fajdalom, elkez
dett keservében mulatni, ma ennek, holnap annak 

t udvarolni, gondolván, hogy igy talán könnyebben 
i fog feledni.

„Hát ily hamar elfelejtett", lépelődött mugá- 
| han keserűséggel a leány.

„Nem szeretett soha", sóhajtott fel fájdul- 
I másán Bereghg és daczollak tovább, — inig végre 
i egy napon a leány becsomagolta a tőle kapott 

leveleket, a legkisebb emléket is, ami hozzá fűzte 
és visszaküldte neki, mellékelve néhány sort: Íme, 
visszaküldők inindenl, a mit Öntől bírok, feledjük 
a múltai: ami Önnél annál könnyebben fog menni, 
mert sohasem szeretett.

Szemle Miczike.
Midőn Bereghg Andor a csomagot felbontotta 

I és az ahhoz mellékelt sorokat elolvasta, lelki ereje 
teljesen megtört. „Majd bebizonyítom, hogy sze- 

j retlek". suttogta tompán, hangtalanul.
Másnap reggel halva lelték, olt lőtte főbe 

magát a szereteti leány ablaka alatt.
Szende Miczike az előtte való napon szomo- 

I rúan tért haza a társaságból.
„Édes anyáin I nekem oly rossz elöérzolein 

I van'', szólt édes anyjához, kínos balsejtelem gyö
tör; édes anyja esiliigalla, vigasztalta, de a leány 
csak annál komorabb lelt, alig varia, hogy vissza 
vonulhasson.

Szobáeskája ablaka az ulezára nyílt, minden 
kis neszre, mely onnan behatolt, összerezzent . . . 

ha a város közönsége szerződésileg biztosítja 
az ág. ev. és ev. ref. hitközségeket, hogy a 
tanítói személyzetben mindig lesz egy ágostai 
evangélikus és egy ev. ref. tanító, akik a 
kántori leendőket ellátni kötelesek lesznek, 
a fúziónak semmi sem fog útjában állni, a 
város pedig kél tanerőt megtakarít.

Olyan tervet ajánlunk, amely ellen senki 
sem hozhat í'ei semmi komoly ellenvetést 
és azért nyugodt lélekkel bocsátjuk útjára. 
Reméljük, hogy testei fog ölteni és akkor 
örvendezni fogunk rajta, még pedig nagyobb- 
örömmel, mint hétfői sikerünkhöz.

Lengyel Manó.

Törvényhatósági rendkívüli közgyűlés,
Február 9.

A mai közepesen látogatóit közgyűlést az 
elnöklő Schmausz Endre főispán kevéssel délután 
három óra illan nyitja meg, és a törvényhatósági 
bizottság szokásos üdvözlése után — a jegyzőkönyv 
vezetésével Erdélyi Gyula főjegyzőt, a szólni kívánók 
fölirásával Szabó Sámuel I. aljegyzői bízza meg.

Napirend elölt jelenti az elnök, hogy a föld- 
mivelésügyi miniszter Önagyméllósága két szorgal
mas bajai mezei munkást és két segedet 100 -100 
korona jutalommal ajándékozott meg és mindegyi
küket díszoklevéllel is kitüntette. Majd m vszerint 
fölszólítja a jntalmazottakat és a magas kitüntetést 
ünnepélyesen a közgyűlés színe előtt átnyújtja 
nekik.

Örömmel hozza továbbá a közgyűlés tudo
mására, hogy 0 Felsége Gullner Gyula belügy
miniszteri államtitkárnak a közigazgatási téren 
szerzett, elévülhetetlen érdemeiért a Lipót-rend 
ll-oszl. keresztjét adományozta és indítványozza, 
miszerint bízzák meg a polgármesteri a közgyűlés 
üdvözletének tolmácsolásával. Az indítvány egy
hangú helyesléssel találkozván, határozatba megy.

Sokáig hánykolódott ágyában, inig végre 
elaludt. Egyszerre felriadt álmából, ismerős lép
teket hallott. „Szent Isteni csak nem ö“, felüli 
ágyában és figyelt . . . egyszerre egy lövés dör
dült cl, egy tompa zuhanás és — újra csend!

Felugrott és odarohant az ablakhoz, resz
kető kézzel rántva fel. míg a másikban az égő 
gyertyái tartva, borzasztó látvány tárult szemei 
elé. — Ott feküdt Bereghg Andor átlőtt homlokkal, 
élettelenül.

„Andorom!" kiállá vad kétségbeeséssel Mi
czike, aztán eszméletlenül rogyott össze.

Hetekig lebegett élet és halál között, lázál
maiban szüntelen Andort említve, inig végre ifjú 
ereje győzött és Miczike elhagyhatta az ágyat.

Első útja a temető volt, odavánszorgoll a 
sirhoz, mely mindenét takarta el és ráborult keserves 
zokogással.

„Andorom! édes, elvesztett boldogságom!" 
suúogta kimondhatatlan fájdalommal. „Megbocsá- 
lasz-e ? Ó, miért nem vittél el magaddal? Nem 
tudok élni nélküled, érzem, tudom, hogy nemso
kára követni foglak".

Mindennap meglátogatta a sirhalmol, melyet 
virággal árasztott cl, a sírból egy kis virágoskert 
lön. körülvéve folyondárral.

Miczike pedig lassan hervadt a sir felé, 
napról-napra sápadlabb leli, már csak árnyéka 
volt önönmagának, csak szemeiben csillant meg 
olykor valami tulvilági fény ö érezte, hogy 
nemsokára egyesülni fog azzal, a ki öl úgy sze
relte es a kit ö nem tudott megérteni.

Fél év múlva a virágos báni melleit egy 
kopár sir domborult, melyet a folyondár iparkodott 
álölelni es két fejfa szorosan egymásba fonódva 
regeit szerelemről, boldogságról ... A szellő 
lágyan suhan el feleltük és szomorúan susogja: 
késő . . . késő . . .
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Következett a napirend :

1. Az igazoló választmány jelentése a múlt 
évi (leezember lm 18-án meglurtott bizottsági tag
választások igazolásáról. A választások igazol
tatnak. s miután a két kerületben is megválasztott 
dr. Valentin Emil biz. tag. a belvárosi mandátumot 
óbajija megtartani, a Homokvárosban uj választás 
lesz. A választás napjául : február 22-ike, helyéül 
az alsóvárosi iskola tüzelik ki. Választási elnök : 
M> ská László tanácsnok, helyettese : /Mw/w Gyula.

2. A városi tanácsnak jelentés.' a várói 
polgári és elemi iskolai épület tervének és rész
letes költségvetésének elkészítésére kiirt pályázat 
eredményéről. Miután a városi !. mérnök jelen
tése szerint, a beérkezett 9 terv egyike sem al
kalmas a kivitelre, javasoltatik : miszerint bízza 
meg a közgyűlés a tanácsot, hogy keressék meg 
a vallás- és közoklatásiigvi minisztert egy meg
felelő terv kidolgozása. s illetve mi gkiildcse iram. 
Dr. Valentin elvi oknklml. mert a törvényhatóság 
autonómiáját latja vele megsértve, ellene van an
nak. hogy a minisztertől kérjünk utasítást e tárgy
ban. Nincs benne a tanácsjavaslatban tovább;! 
- - úgymond az sem. hogy emeletesnek, vagy 
földszintes épületnek kontemplállatik-e az iskola. 
Indítványozza mindezekért, hogy a tanács javas
latának elvetésével, Írjon ki az iskolára újabb 
pályázatot a közgyűlés, meg pedig emeletes épü
letre is.

Seherer Sándor lanitóképzöinlézeli igazgató 
a tanács javaslata mellett foglal állási és külö
nösen kiemeli, hogy a minisztériumnak tapasztala
tokban fölötte gazdag építési osztályától igenis 
joggal remélhetjük a legokszerübb tervet, föntarl- 
ván természetesen magunknak azt a jogot, hogy 
ezt a tervet helyi igényeinknek megfelelően eset
leg módosítsuk. lleller Ricbárd és Fölkér 
Gusztáv pro- és Vajai Péter bizolls. tag contra 
fölszólalásai után, a közgyűlés l)r. Valentin indít
ványát tetemes szótöbbséggel mellőzte és kimon
dotta, hogy egy megfelelő terv iránt a miniszté
rium kerestetik meg.

3. A tanacs jelentése a homok-, föld- és 
gyephordási jog haszonbérbe adása iráni meg
tartott árverés eredményéről. Az árverés jóvá
hagyat ik.

4. Ugyanannak jelentése a Szent Anlal-utczai 
Vojnils-féie ház melléképületének biztonságellenes 
állapotáról. Megbizatik a tanács, hogy az illető 
épületrészek elárverezletéséről gondoskodjék.

5. Sziklai Zsigmond bajai lakosnak kérvényé 
a város tulajdonát képező Vojnils-féle házban 
levő istálló hálulso falának átengedése iránt. — 
’l'örzsvagyon elidegenítéséről lévén szó, e tárgy a 
napirendről levétel ik és a legközelebbi rendes 
közgyűlésen fog tárgyaltaim.

6. Dr. Ladányi Mór kórházorvosnak előter
jesztése az uj városi közkórház építésével kapcso
latosan egy tüdővész-pavillonnak felállítása iráni.

Vita után, melyben Dr. Dcnneberg Kálmán. 
Hajai Péter, Dr. Valentin Emil és személyes kér
désben Erdélyi Gyula főjegyző vetlek reszt, a 
közgyűlés túlnyomó többsége kimondotta, hogy 
20- 24.000 korona költségvetéssel az épülőfélben 
levő városi közkórházat liidövészes szanatóriummal 
egészíti ki. Dr. Ladányi lelkes szavakkal köszönte 
meg a törvényhatóság zömének áldozatkészségét 
ezen vitális közügy érdekében.

A napirend utolsó pontja :
7. A temesvári in. kir. posta- és távírda

igazgatóságnak átirata a városi bérházban levő 
és átalakítandó egy bolthelyiségnek bérbevétele 
tárgyában. Megszavaztatott.

S. Zoltán.

Közigazgatási bizottsági ülés.

rá ros törvén yh a tősáyá n ak köz iga zga tás i 
bizottsága f. hó 9-én tartotta rendes havi ülését, 
melyen a különböző közigazgatási agak képviselői 
mindannyian részlveltek. A polgármesteri jelenles 
előterjesztése és tudomásulvétele illán, felolvasták 
a vailás- és közoktatásügyi miniszter leiratát, 
melylyel tudatja, hogy a szabadkai tanfelügyelői 
kirendeltséget beszüntette és a királyi segédtan- 
felügyelöt a zombori lanfelügyelőséghez beosztotta 

Ezután Dr. Ibrnhart János tiszti főorvos 
számolt be a lefolyt hónap közegészségügyi álla
potáról. A népmozgalmi statisztika ezúttal örven
detes szaporulatot tüntet fel. amennyiben a szüle
tések száma 22-vel múlja fel a halálozási eseteket.

Érdekes vitát provokált egy a belügyminisz
tériumtól a városi tanácshoz leküldött és lelebbozés 
folytán a közigazgatási bizottság döntésé alá kerüli 
ügy. Seb. (). helybeli kereskedő fiacskájának fel
vételéért folyamodon a bajai Chewra-Kadisn Szent 
egyletbe, de az egylet a kérelmi?! megtagadta, 
mert annak idején az apa elmulasztotta a gyer
meken a zsidó vallás követelte rituális szertartási 
elvégeztetni. Panasz folytán az ügy a belügy
miniszterhez került, ki azl saját hatáskörében 
leendő illetékes elbírálás vegeit a városi tanácshoz 
küldte le. A tanács annak idején a kérelemnek 
helyt adott és a Szent Egyletei a felvételre utasította. 
Ezen határozat ellen felebbezéssel élt a Cliewra 

és a fölött Ítélkezett ezúttal a közigazgatási bi- 
zot ts;ig.

Fölkér Gusztáv eziszt. r. fögymnasiumi igaz
gató hosszal)!) beszédből; emeli szol a tanácsi ha
tározat megváltoztatása mellell es a kérelem meg
adása ellen, a miért egy néhány lap a „liberális 
jelzővel ruházta fel az ecclesia milituns e derek 
képviselője!, llát mi ugyan nem irigyeljük az 
igazgató űr babérjait, de azért ki kell jelenle
nünk, hogv állásfoglalása nem annyira liberális, 
mi'il inkább conscrvaliv. aminthogy egyáltalán 
bajos liberalisinusról beszélni, amidőn c.-y a Ide*  
baráti szereld, a jótékonyság és keg\< fi törvé
nyén alapuló egylet merev valla-i szempontokból 
az állami törvények szeriül zsidónak tekintendő 
egyén felvételét megtagadja.

főbbek hozzászólása illan a közigazgatási 
bizottság helyesen úgy döntőn, (mert a tanacs ha
tározata tényleg sértette az egylet anionom jog
körét) hogv a tanács határozatai megváltoztatta és 
megállapította, hogy a Szent egylet nem köteles a 
gyermeket tagjai sorába felvenni.

r.

Helybeli és vidéki hírek.
Személyi hír. Dr. Piai: Bonifácz, szegedi 

tankerületi kir. főigazgató a helybeli főgymnasium 
megvizsgálására városunkba érkézéit.

Számonként) szék a városházán. Sehmausz Endie 
főispán a héten pénteken es szombaton Báján 
időzött, mely alkalommal az összes városi hiva
talokat meglátogatta és szamonkérő székel tartott.

A főispán a lapasztalt rend fölött teljes meg
elégedését nyilvánilolta.

Negyven éves orvosi jubileum. Zajtalan csend
ben, mint a mely áldásos, közhasznú tevékenysé
gének erkölcsi irányilója volt mindenkoron, egye
dül a becsületesen leljesilett kötelesség fölemelő 
érzetével lelkében, ülte meg a mull bélen Dr. 
Ladányi Mór kórházi főorvos, a hajai orvosi kar 
jelenlegi Neslora, orvossá promoveálásának negyve
nedik évfordulóját. Szerénységé még az ellen is 
tiltakozott, hogy karlársai örömünneppé avassák 
e nevezetes napol és hogy igy a közönség is 
tudomást szerezve róla, leróhassa irányában a 
tisztelet és nagyrabecsülés udoj.il. Ekként csak 
egy Dr. liern/iart János tiszti főorvos és Dr. 
Marton Jenő honvédhuszár ezredorvos urakból 
áll > küldöttség tiszlelgetl a jubilánsnál, tolmácsolva 
a kartársak szereidét és ragaszkodását. Lapunk, 
a mely a derék orvos ur jeles tollából, nem egy. 
városunk intézményei iránt melegen érző szivéről, 
liberális felfogásáról és nemes idealismusáról ta
núskodó czikkel közöli, a midőn őszintén szeren
csét kivan, teszi azt azon hozzáadással, hogy a 
Gondviselés az orvosi kar e kiváló, lelkes tagját, 
a szenvedő emberiség, varosunk közintézményei 
és különösen az épülő közkórház javára és üdvére 
erőben és egészségben ellesse — ad milliós, ad 
plurimos annos!

Építik a Baja báttaszéki hidat. Amint hírlik, 
már a jövő héten több mérnök érkezik városunkba, 
hogy itl a Baja-báttaszéki áthidalás előmunkálatait 
megkezdjék. A mull héten járt Baján megbi- 
zottjuk, hogy számukra egy több szobából álló 
alkalmas helyiséget kibéreljen. Várvtl-várjuk őket 
és előre is a legszerelotteljösebb fogadtatásról 
biztosítjuk.

Bírói kinevezés. A szabadkai bírói kar egyik 
legszorgalmasabb és legtehetségesebb tagjának 
kitüntetéséről ad hírt a hivataloslap. Dr. íiaskő 
István törvényszéki bírót, ki az utóbbi években kizá
rólag a polgári felebbezési ügyekkel foglalkozott, 
mint referens, később pedig a felebbezési tanáes- 
nak volt helyettes elnöke — a király a szegedi 
kir. táblához ilélöbiróvá nevezte ki.

Áthelyezés. Az igazságügyminiszter Turkovitx 
Emil zenlai járásbirósági aljegyzőt, ki a bajai kir. 
járásbíróságnál is működött hosszabb ideig mint 
joggyakornok, az újvidéki törvényszékhez helyezted!..

Esküvő. .Ir:<7 Kálmán az orsz. takarékpénz
tár és zálogkölcsönzö intézet tisztviselője ma d. u. 
4 órakor vezeti oltár elé a bajai izr. templomban 
Rosenbaum Berta kisasszonyt, liosenbmim Bernül 
úrnak kedves leányát. A násznagyi tisztet dr. Mol
nár Jenő Szentes város orsz. képviselője viseli, ki 
e czélból tegnap este Bajára érkezett.

A ..Kereskedő Ifjak Etjylet"-ónek hangversenye. 
Mint mar közöltük, a Bajai Kereskedő Ifjak Egy
lete f. lm ÍS-án lánczmuhilsággal egybekötött nagy 
hangversenyt rendez — Ssoyer Ilonkának, a m. 
kir. operaház előkelő szubrell énekesnőjének rész
vétele mellett. -- Most arról kapunk hirl. hogy 
Szover nem jön le Bajára, hanem helyette Penny 
Irént, az opera drámai énekesnőjét hívta meg az 
egylet, ki ezen meghívást el is fogadta. Lejön 
azonkívül az estélvr'' líüryer Zsigmond tanár a 
miivész-ezellisla es J'/úy/ József nr a kiváló pio- 
nisla, aki a zongorakiséretet fogja ellátni. A hang
verseny programmja különben a következő lesz: 
I. Haydn ((lováért !•’.) Gordonka-hangverseny zon- 
gorakiseretlel Adagio Allegro gordonkán : Biirger 
Zsigmond tanár úr. II, Erkel Ecrcncz — „La 

Grange" Ária a „llimyady László1' i'zimii operából 
énekli: B. Pewny Irén úrnő. III. a) Godard — 
Románcé „sor le. lac" b) Moskowsky Guilarre 
e) Popper Spanyol-táncz gordonkán : Biirger 
Zsigmond tanár úr. IV. a) Grieg Solveigdal b) 
Tmiberi Madár az erdőben, énekli : B. I’ewny 
Irén úrnő. \. a) Paderewsky Menuello b) 
Moskowsky ■ Mazurka zongorán : Eligl József úr. 
VI. a) Schumann Ábrándozás b) Popper 
Magvar rhapsodia gordonkán: Biirger Zsigmond 
tanar úr: \ II. Gounod „Ave Maria1* énekli: 
B. Pewny Irén úrnő.

Szinikerületünk. Szinikerületiink a mabailkni 
szinikeriilel f. hó 9-eu tartotta Szabadkán alakuló 
ülését, melynek lefolyásáról a következő tudósítást 
veszsziik :

Dr. Dini Károly polgármester elnök 10 óra
kor megnyitja az ülést és megköszöni yrríf Pesle- 
lirli Andornak, hogy az ülésre lejött Szabadkára 
és üdvözölte a vidéki kiküldötteket.

Megjelentek Haja képviseletében: Erdélyi 
Gyula főjegyző. Szentes képviseletében : dr. MátéUy 
Eerenez polgármester és Bánfalvi/ Lajos szer
kesztő, Óbecse képviseletében: dr. Tevék József 
városi képviselő, Okanizsáról : llerezey Ede, Kalo
csáról : S.:liira József és dr. Groe: Benő. Szolnok 
táviratban értesítette a polgármestert, hogy öröm
mel lép a kerületbe.

Hosszabb vita után határozatba ment, hogy 
Szabadka varos képviseletében dr. Bíró Károly 
írásba foglalja a Pesti Iliász Lajossal kötött múlt 
esztendei szerződést, amelyben meg lesz állapítva 
az, hogy milyen társulatiul kell bírnia nyáron is 
a színigazgatónak. A szerződés 11104. évi szep
tember 1-ig biztosítja Pesti Ihásznak a szabadkai 
szinikerületet.

A kerületbe a következő városok léptek és 
fogadtattak be és az idei szezon igy osztatott be :

1903. április 5-ig marad a társulat Szabad
kán, április 12-éii kezdi megmüködéséta nyári társulat 
Ókanizsán és 28-ig 16 előadást játszik ott le, 
április 88-tól- május dl-iy Baján játszanak (ha 
leheli), június 1-től julius 15-ig Szolnok kapja a 
társulatot. Julius 15-én beáll a szünet, amely tart 
augusztus ló ig. Augusztus 15-töl szeptember 1-ig 

- ha lehetséges lesz: Óbecsén fognak játszani, 
ha olt nem — másutt.

Szeptember 1-én kezdődnek az előadások 
Szentesen és tartanak október 10-ig, amikor Kalo
csára mennek és befejezik november 1-én a nyári 
szezont.

A Gyapjufonó- es Vattagyar megtekintése. 
E. hó 16-án délután 2 órakor az iparlesliilet veze
tése mellett a „Délmagyarországi gyapjufonó és 
valtagyár“-at az iparosok előzetes bejelentés foly
tán meglógják tekinteni. - Eelhivi.lnak az érdek
lődni kívánok részvélelre, gyülekezés az ipartes
tedet székhazánál. Czérnay Imre, elnök.

A baja báttaszéki hid. A tolnamegyei gaz
dasági-egyesület, mint bennünket értesítenek, folyó 
hó 6-án Szegzárdon tartott közgyűlésében elhatá
rozta, hogy üdvözlő táviratot intéz Széli Kálmán 
miniszterelnökhöz. Lukács és Láng miniszterhez a 
baja—báttaszéki dunai hid megépítése tárgyában 
telt nyilatkozataikért.

Gyógyszertár elállás. Hoffenreieh Károly 
Konstantin helybeli gyógyszerész az .,Ijdvözitőhöz" 
czimzell gyógyszertárát Rekvényi Attila szombat
helyi gyógyszerésznek eladta, ki azl május hó 
1-én átveszi.

A bajai első katli. nöegylet zárszámadása. 
A napokban kaptuk meg a bajai első kulit, nő
egyletnek 1902. évi zárszámadását, melyből ezen, 
a jótékonyság jegyében immár évtizedek óta buz- 
gólkodó egylet közhasznú munkásságának illusz
trálására a következő adatokat iktatjuk ide: A 
menedékházak yye.rmekápolónöinek fizetése 1200 k. 
.1: apácza kisdcdiiró tanitónö fizetése halmiként 65 
k. 32 f. 783 k. 84 f. A menedékházuk tatarozása 
és tisztogatása 109 k. 73 f. A menedékházak fel
szerelése 33 k. 60 f. Szegények segélyezése 1690 
k. Szegény gyermekek felruházása 302 k. 94 f. 
Szegény gyermekek karácsony fája k. 62 f. Ház
bér 440 k. Kőszén, liizelö-fa és vágatása 328 k. 
20 f. A szolga fizetése 30 k. Nyomtatványok 19 
k. 64 f. Tűzkár elleni biztosítás 8 k. 33 f. Rend
kívüli kiadás 2 k. 70 f. Összesen: 5012 kor. 60 
f. Összes bevétel 1902-ben 6006 k. 07 f. Összes 
kiadás 1902-ben 5012 k. 60 f. Marad többletnek 
993 k. 47 f. Ezen összegből a tökéhez csatollak 
500 k. Marad többletnek 493 k. 47 f.

Ingyen fákat a gyümölcsészeli egyesület még 
a f. évi február havában ad mindazon ház-, szőlő-, 
vagy kerllnhíjdonosoknak, akik erre igényt tar
tanak és ezt az egyesület elnökénél (Kaszárnya 
utcz.a 664. sz.) bejelentik. Eigyelmezlelünk azon
ban mindenkit, hogy az ingyen fákat csak február 
havában vehetik ál az érdekeltek, mert később 
az ingyen lakat kérők igényeit figyelembe nem 
vehetik.

udoj.il
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Zsebmetszö czigányasszony. /?■;_•«/ sza
badkai czigányasszony a f. hó 8-iki vásáron (Mentái 
Téré: zsebéből 8 koronát kilopott. Táhik .íy/m-x 
látta a lopást, el is csíplek az asszonyt, ki a pénzt 
már tovább adta.

A llires Lovretics. Ma holnap nj rovatot, kell 
nyílni a lapban, hogy Lorrelies István viselt dolgait 
felróhas<nk. I\ bélen is 9 én hajnalban bezör- 
gelrll (:iirnity Mátyás társaságában (íynrosovils 
Mihályné korcsmájának ablakán. A korcsmabeli 
vendégek közül többen kimentek, hogy megnézzék 
ki zörgetett, lókkor Lovrelics István (incbninb Istvánt 
nyakán és jobb karján megszórta. A vizsgálat 
megindult.

Vakmerő támadás. Szerdán. I'. hó II-én délben 
Mnjtényi Antal látta, hogy tyúkjait, melyek a 
vonatkerlben voltak kél ismeretlen ('gyén el akarta 
hajlani. Odasietett, hogy tyúkjait visszaszerezze, 
mire egy harmadik egyen Gajdocsi Mihály is 
odakerüli és veszekedős közben Majtényit úgy 
lökte egy bozolba, hogy jobb karja eltört. Maj- 
ténvit a kórházba szállították, Gajdoesil pedig elő
áll i tol Iák.

A Horgony Pain-Expeller (Hiehtcrx Liiánieiituni Capxici 
comp.) igazi népszerű háziszer, mely számos családban 
már több mint 34 év óta mindig készletben van. Hátfájás, 
esipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél a Hor- 
gony-Pain-Expellerrel való bedörzsölések mindig fájdalom
csillapító hatást idéztek elő. sőt járvány kornál, minő ; a 
kolera és hányóhas-folyás, az úttestnek Pain-Expellerrel 
való bedörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott az 
influenza ellen is és 80 f., 1 kor. 40 fill. és 2 k. árban a 
legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás -alkal
mával mindig határozottan: ..Hichter-féle HorgonyPain- 
Ex pétiért “vagy ..Hichter-féle I Iorgony-Li niment "et tessék 
kérni és a ..Horgony“ védjegyre Ügyelni kell.

Lehmann kenőcs az egyetlen szer, mely pár 
napi használat után megil’jitja az arczbörl, eltávolít 
redőkel, szeplőt, májfollot, borátkát (milesser) slb. 
lógv tégely ára 1 kor. Gsak nevem és arczképem- 
mel ellátott tégelyt fogadjunk el. Gyarmati Emil 
városi gyógyszertára a „Szenl-lláromsághoz Baján.

CSARNOK.
Hangverseny.

(A bajai polgári olvasó egyesület 11103. február 7-iki 
farsangi mulatsága.)

Hu nem kellene félni a banalitás vádjától, 
sopánkodni kellene az idők múlandóságán, mert 
szörnyen megváltozóit suk minden körülöttünk, 
de leginkább változott mulatságaink képe. A régi 
„jó” világban, ha megtudlak, hogy valahol bál 
van, hát messze földről oda sereglettek fiatalok, 
hogy lánczoljanak, öregek, hogy megbeszéljék az 
ország dolgát. A história arról is tud, hogy az 
50-es és 60-as években a bálokkal tüntetlek a 
hazafiak, hogy „megfogyva bár, de törve nem, él 
nemzet e hazán". Ma már nem szeretjük a bálo
kat. A legények kerülik a lánezlermel, a papák 
és mamák azt mondják, hogy nagyon díszes ruha 
kell a bálhoz., inig a hangversenynyel összeháza
sított tánczmulatság kisebb igényeket támaszt 
a zsebek ellen is Így történik meg mind sűrűbben, 
hogy az ezelőtt rendszerint kiliinő látogatottságnak 
örvendő mulatságok utóbb az ürességtől kongó 
teremben folynak le.

A yolyári olvasó egyesület mulatságait is 
utolérte a végzet. Tavaly oly kevesen veitek részt 
a bálján, amely azelőtt egyike volt a farsang bevezető
jének (január 6-án) es rendszerint egyike volt a leg- 
látogaloltiibbaknak, hogy a magasabb matematika 
nélkül is ki lehetett számítani, hányán voltak jelen. 
Az idei farsangon megalkudott tíz egylet a köz
hangulattal és hangversenyt rendezett, amely szel
lemileg és erkölcsileg — hiszszük, anyagilag is 
fényesen sikerült. Avatott kéz rendezte és ez meg
látszott minden számon, mert minden szám kiváló 
zenei Ízlésről lesz tanúságot.

Azonban a hangversenyek reme, a betegség 
itt is pusztított, fírener Ksiginond ur kénytelen 
volt lemondani a közreműködésről, ami annál 
sajnálatosabb, mert már másodszor történt meg vele. 
Dv. Ileezásy Gyuláin'' úrnő a Selniberl-/éle „Her
vadt virágok" helyett Kun László: Ralatoni nótái- 
ból adott elő kettőt es Hamu ...Ve:.- hál reáin" 
operetté részletet kitűnő Ízléssel és pompás isko
lával. Pajor Ilona és Pajor Margit kisasszonyok 
lla/f: (hívotté et Mímelte és Clioi'dn : Magyar 
tanerők ezimii szerzeményéi adták elő négy kézre 
nagyon diszkrét, precziz előadásban, szép techni

kával. Karács Ilonba k. a. a papája csinálta .. 1 cn- 
várok1' ezimii igen elmés monológgal valóban 

briliáns alakítást mutatóit be. A kisasszony egyike 
Baja legjobb műkedvelőinek és kar. hogy csak 
ritkán latjuk a színpadon. Matauseliek Antal ur 
Reriol Iá e .ló- varié ezimii hangversenydarabjai 
adta elő azzal a briliáns technikával, mely csak az. ö 
sajatja. A hossza, zngó tapsra W ieniarszky „Kai/a- 
riak"-]iü adta elő. \ egűi az. est egyik legszebb 
pontjául ll'eáer K. .1/. Olieron részletek ezimii 
miivel hallottuk quarteltben. melyben resztvettek 
Éber Sándor (zongora), Kollár Ágoston (fuvola). 
Xenmann Lajos (hegedű) és Kis.- .1. József (gor
donka) urak. Hosszas gyakorlatuknak gyümölcsét 
a pompás e.xact játékot nagy gyönyörűséggel hall
gattuk. Minden taktusból, amelyet hallottunk, kie
rezi ük az intelligens zenészeket, akik el akarlak 

| és tudlak mélyedéi a szerző gondolatvilágába.
Sajnáljuk, hogy csak ritkán halljuk őket.

A zongorákisérelet Melles Anna k. a. látta 
el discrélen. finoman. Abból, amit hallottunk tőle, 
sajnáljuk, hogy nem vállalt mtigánszámol.

Hogy taps és virág bőven volt, arról fölös- 
|. leges szólni.

Reggelig tartó lánc/. fejezte be a sikerült estét.

L. M.

Törvénykezés.

Az órás bosszúja.
E s k ü il t s z ó k i t á r g y a 1 á s. —

Szabadka, 1903. február 9.

Rudiik Antal bajai lakos Farkas Mihály ván- 
I dorló órásnak adta az óráját javítás végett, de a 

munkával Rudiik nem volt megelégedve és mikor
1901. évi július hó 14-én találkozott vele, szemre
hányást lett neki, hogy a beívelt hogy kijavította 

j volna az. óráját, azt elrontotta, miért is a nála levő 
j bilincsükkel megverte és azzal fenyegette, hogy ha 

a kezébe kerül, elvágja a nyakát. Bosszul forralt 
1 ezért Farkas es hazamenve, magához, vette baltáját 
| és a kapu mögött lesbe állott, hogy Rudiiknak, ha
■ arra megy haza, visszaadja a kölcsönt. Délután -I 

és 5 óra között tényleg arra ment haza Rudiik 
és amikor már vagy lö lépéssel elhagyta Farkas 
lakását, egyik tauoneza figyelmeztette, hogy Farkas 
lesi és látta, hogy az órás az ulcza túlsó feléről

I futott is utána baltával a kezében. A mint az 
’ ittas ezeket elmondta, rémülten kiáltott fel, mire 
I gazdája visszafordulva szemtől szembe állt láina-
■ dójával, aki a baltái két kézre fogva élévei Rudiik 
' feje felé ülésre emelte. Panaszos hirtelen megfogta

a balta nyelet és egy másik ember segítségével 
elvette Farkastól; az ezután támadt dulakodás közben 
utóbbi Kudlikot egy késsel a vállán megszűrte.

Szándékos emberölés kísérletének büntette 
miatt állott ma Farkas Mihály a szabadkai kir. 

I törvényszék mint esküdlbiróság elöli, melynek el- 
j nőké Polgár József királyi törvényszéki elnök, 
i bírái Marián Miklós és Oláh, Ferencz törvényszéki 
! bírók voltak. A vádhatóságot Dr. Jóezics Milorád 
! képviselte, vádlottat Dr. Pillér Arlhur védte.

A tárgyalás alkalmával vádlott beismerte teliét 
miért is az esküdlek Dr. Jóezics Milorád vád- és

■ Dr. Pillér Arlhur védbeszéde illán súlyos lesli 
sértés bűntettének kísérletében mondták ki bűnös
nek és ezért a kir. törvényszék a btk. III. §.

, alkalmazásával kel hónapi fogházra ítélte.

Nyilvános köszönet.

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

Trapl Matild és Csepka Teréz gyüjtöivén befolyt:
Özv. Trapl Ferenczné 2 kor., Polliik Bernátné

1 kor., Özv. Sehviilm Józsefné 5 kor., Ilellsehein 
Ignác/. I kor., Spimller Sándorné 2 kor., Özv. 
Míiller llenrikné 2 kor.. Dr. Fehér Lőrinc./. I kor., 
Joanovies Milán 1 kor., W'eisz. Lajos 2 kor., Rolli 
Bernátné 2(1 üli., \ uily Józsefné I kor., Rónai 
Ede 80 lill., Tamási Sándor I kor., Tilljung Xán- 
dómé 2 kor., X. X. I kor. Melles Rarolyné 2 kor., 
Stnnkovies Simon 20 lill., Spitzer Hermami 2(1 
fill., Röbling Ferencz-né I kor., Raiserl'eld I kor.. 
X. X. 4 kor.. X. X. I kor.. Odohasieh Gyuláim
2 kor., Ilihonyszki Száva I kor.. Polliik Gezáné 
80 lill., Kóeli Anna 10 lill.. Kernyánszky Szilveszter 

I kor.. X. X. 1 kor., Miltlor Izidor 50 lill.. Szla- 
nyinkn Karoly III lill.. (irigorijevits Milutinne 3 
kor., Sehleieher Anlalné 4 kor.. Veleró I kör., 
limniinn Mária 60 fill.. Csepka János 2 kor.. Trapl 
József 2 kor.. Trapl Maliid 2 kor.. Összesen: 
56 kor. 30 lill,

Natjel Lajos és Szadai Kálmán gyüjtöivén befolyt:
Weiehand 1 kor., Schrinner József I kor., 

Szalay Lajosné 2 kor.. Kiing József 20 lill.. Özv. 
Marosovies l.ipólné I kor. — Összesen: 5 kor. 
20 lill.

Lissák János és Rutterschmidt János gyüjtöivén 
befolyt:

Iliinké Mihály 40 lill., Taub József 20 fill., 
Scherk Ferencz 20 lill., Tinusz Aulai I kor.. Takáls 
János 60 lill. Eckcrl Józsefné 40 lill., X. X. 20 
fill., X. N. 10 lill., I.ósz Ferencz 10 fill., Ráér. 
Károly 20 lill.. Sevald Ferenczné 40 fill.. Mihá- 
lovils Aulai 40 lill., Simonovits János 20 fill., 
Czigler Ferencz 20 lill., Noszián Anna 10 -fill., 
il'j. Czigler Ferem-z 40 lill., Özv. Simonovits Já
nosné 20 lill., Gólialh Erzsébet 40 lill., Tadils 
Benőné 3 kor.. Hantik Céza 20 lill.. Mayer József 
1 kor.. X. X. 10 fill., Snhogyi Józsefné 40 lill., 
Biró István 60 lill.. Kovács l.ajosné 20 fill.. Rul- 
lersclnnidl János 2 kor.. N. X. 20 lill., N. N. 50
1111.. Miehler Gyula 20 lill.. Szabó József 40 fill.. 
Özv. Sevaracz Anna 40 lill., Kinder Karóim 30
1111., X. N. 20 fill. Összesen : 15 kor. 80 fill.

Krajcsovits Margit gyüjtöivén befolyt:
Rccsák Géza 2 kor.. A. A. 1 kor., II. J. 60

1111., I., Gv I kor.. Főváros község szegénypénztára
3 kor., Kápuczinus zárda 1 kor., Koznia M. 80
1111.. B. A. 81) lill.. F. ,1. 20 lill., Szöllös község 
szegénvpénzlára 3 kor.. Molnár Györgv 1 kor., 
N. X. 20 lill., Noll Miklós 1 kor., X. X. 1 kor., 
F. II. I kor., Habéi 1 kor. — Összesen: 18 kor. 
60 fill.

Mihályfi Ferencz és Vago Rezsi) gyüjtöivén befolyt:
Állaga Imréné 2 kor.. Szakái Sárika 2 kor., 

Ih llsehein Olga 40 lill.. Rukalurrel József 20 lill..
I.auler  Ferem-z 20 lill.. Özv. Kötlek Károlyné 20
1111.. Béres András 20 lill., Reies Andrásáé 20 lill., 
Egy iparos 25 kor., Isten dicsőségére 1 kor., 
Weninger Vilma 40 lill., lieiser Miklós 1 kor., 
Xemelh László 60 lill., Xovák Illés 10 fill., Bor- 
kovies Márton 40 fill., Parrag Benőné 1 kor., ifj. 
Osztrogonáez Antal I kor., Fehér Péter 60 fill., 
Kovács Böske 10 fill., Ikelenné 10 fill., Fehér 
István 1 kor., Sz.öczi Ferencz 10 lill., Szigmond 
Lajos 50 lill., Csáp Venczel 1 kor., Berta István 
40 lill.. Pásztoré István I kor., Hervanek Ignáez 
40 fill.. Farkas Mihály 20 lill., W’elehner József 
40 lill., Polliért Kálmán 40 lill., Kozáesek István 
50 lill.. Fogl Mihály 60 fill.. Mihályfi Ferencz 5 
kor.. Szabó Lajos 40 lill., Laufer Rozsö 40 fill.

- Összesen: 49 kor.

Idb. Szélig Ferencz és Novotli István gyüjtöivén 
befolyt:

Walter és Kaulten 2 kor., Dölirmann Agostné
4 kor., Varga Jánosné I kor.. Krannner János 1. 
kor., SchaíTer Ferencz 1 kor., Babolcsainé 60 fill., 
Lógó József 20 fill., Körmendi Xina 10 fill., Hin- 
lerreilcr András 20 lill., Szabó Mihály 20 fill., 
Bognár György 20 fill., Déda Imre 30 lill., Bla- 
hovits Anna 40 lill., Taub Jakab 20 fill., Pauk 
Péter 1 kor., Bacsinszkyné 20 fill., Janszky János 
40 lill.. Sebők József 10 lill., Király Dániel 1 kor., 
Krecsmami Ágnes 20 fill.. Csanádi Mihályné 40
1111., Tadily Málvásné 60 lill., Jásó Józsefné 20
lill., Bullán Katalin 10 fill., Evetovits József 20 fill., 
Vali Józsefné 20 lill., László Imréné I kor., Jánosi 
György 20 lill., Dobos Pál 50 Ilii., Varga József 
20 fill., Boross Ferencz 30 fill., Sibalils György 
40 fill., Borgnian János 20 fill.. Kovács József 
60 fill., Gajger András 20 fill.. Rufián József 80 
fill., Kalmár István 60 lill., Hernmnn István 20 
fill., Csanik Mihály 10 fill., Gvurils Jánosné 20 
Boros Imréim 40 lill.. Gilian János 20 fill., Tadity 
János 20 lill.. Boros Mihály 20 lill.. Tenger Ferencz 
20 fill., Gajger József 6Ó Ilii., Ilodos István 40 
fill., Fekete Dezső 2 kor., Frank József 20 fill., 
Horváth Máté 12 l'ill., Kovács János 40 fill., 
Szabados Ágnes 20 lill., Boros János I kor., Cseh 
Mária 10 l'ill.. Kövesdi József 20 l'ill., Csermák 
József 20 l'ill., Rélhyné I kor., Özv. Kohl Róza 
I kor., Pongrác/. Sándor I kor., Krisztináim József 
40 fill., Berbaum József 40 fill., Keresztes Anna 
20 l'ill.. Xikulás Marion 20 lill., Bendekovits Aulai 
20 lill.. I’usíes Antal 20 lill.. Vanesura Endre 20 
l'ill., Blazsanik József 2 kor.. Iszkaicz András 3 
kor., idb. Szélig Ferencz 2 kor. Összesen: 40 
kor.. 22 fill.

Ez utón is fogadják a nemesszivü adakozók 
hálás köszönctünkcl. Isién áldása legyen megér
demlőit jutalmuk.

A végrehajtó bizottság nevében:

Vágó Rezső, Vojnits Dániel. Oemuth Gyula.
titkár. elnök. jegyző.
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HIRDETÉSEK.

Lifí KH Az
KIADÓ

Gyász-utcza. 248-ik szám, Bt

EGY LifíKAS
mely áll 2 iitczai szobából és konyhából

ZZ KIAPÓ. ZZ
Bővebbet Sárdi Jánosnál vagy 

Berndorfer Edénél.

Jeneladás.

Kiadó lakás.
A Báró Eölviis-utczai 

Sclierer-lele házban a jelenlegi 
közjegyzői iroda, mely áll 4szoba. 
konyha és a hozzá tartozó) mellék
helyiségekből, 1903. május l-sejétől 
kiadó. Bővebbet

Scherer Antal tulajdonosnál.
Van -zi'i'i'iK’si'in a nagyei'ik'inii közön

éi becses tudomásain adni, hogy a jövő 
nyári idény alatt

a házhoz is szállítok.
Eziránt szives- niegreiidelésl kérve, maradiam 

teljes (iszlelettel

|SZÖLÖOLTVÁNYOK
r r r_r

G 
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szokvány minőségben és
európai nemes gyökeres és sima vesszők mélyen le

szállított árakon. Oltványok ezre 90 100 frt.

Mindenik a legkiválóbb bor- és csemegefajokból, 
f. fajtisztán, teljes jótállással. Ha a szállítmány a 
(• megrendelésnek meg nem felelne, úgy az oila- és 
£ visszaszállítási költséget, valamint a megrendelő 
£ által kifizetett összeget hiány nélkül azonnal visz- 
<• szalizetem. így mindenki ebbeli szükségletét az 
£ én költségemen házához, szállítva tekintheti meg. 
<• _ __ __ _. ___ _/■_ ,
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Egy zóna reggeli 6 krajczár.

Figyelem !
A BÁRÁNY VENDÉGLŐBEN 

naponta friss 

Zóna reggeli 6 kr.
EGY

TANONCZ
azonnal felvétetik.

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

Schreier Simon,
zóna-vcndeglös.

A Richter-féle

Llnlment. Caps. comu.
Horgony- Pain - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésöl alkalmaztat ik 
köszvénynél. csúznál és meghűléseknél. 
Illtés. Silányabb utánzatok miatt 
------- - bevásárláskor óeato-ak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a„Horgony“ védjegv gyei 
és a.„Richler“ ezégjegyzéssel fogad
junk el. - 80 f., 1 k. 40f.es 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten. 
Richter F. Ad. és társa ' ■ 

C8&SZ.« 8 kir. udvari szállítók. j
Ruclolstadt. v

gyógyszerésznél Budapesten.

i

E O l< E Bt I T E
; Gleditschia csemeték és magvak.

? Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövény növény.
• Ez az egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevel- 
’ hető pár év alatt, rendkívül csekély kiadással,
• melyen nemhogy rmber, de semmiféle állat, még 
; az apré> nyulak sem hatolhatnak át. úgy, hogy a

! ; bekerített részek teljesen kulcscsal zárhatók. Min-
• den rendeléshez rajzokkal ellátott ültetési és kezelési 

' ’ utasítás mellékeltetik. Bővebb tájékozás végett szi- 
. * nes fénynyomatú díszes árjegyzékek ingyen és

• bérmentve küldetnek, rendelési kötelezettség nél-
• kid. Az árjegyzéken kivid egy oly könyvet kap 

i ; ezzel, ki ez i m ét egy levelezőlapon tudatja, mely 
1 ? nincsen az a ház. vagy család, a hol annak tar- 
' ; halmát haszonra ne fordítanák, városon, falun,

. pusztán, gazdag vagy szerény családnál egyaránt.
• így még azoknak is érdekében áll, kik rendelni

' ‘ semmit som akarnak, mert benne számos oly köz-
;* lemények foglaltatnak, melyek mindenkinek nagy
• szolgálatot tesznek.

I Dlmsa. .. ........... .;---------------------- nyesztesc ma|d minden gazda-
:. ságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt.
• Gz.im: ..Érmelleki Első Szölöoltvány-Telep“
• Nagy-Kágya. u. p. Székelyhitl.

Heiivasfsr.oiivi é« lakodalmi
• •

selyemszövetek föliilmulhatatlan nagy választékban.
Legutolsó divatu zsánerek fehér-, fekete- és színesben, a legolcsóbb árakon, akár csak nagyban való vétel
nél ; méterenként, magánosoknak is portó- és vámmentesen. Minták postaköltség nélkül. Levéldij 25 fillér.

Selyem szövelgyár Unión

ŐRIEPER ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók íSVÁJCZ.)

jj, tg

£e Sriffon 
valódi franczia 

szivarftapapir és fiiively.
Kapható minden jobb kereskedésben.
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dönyved, folyóiratod, ügyvédi- és deresdedelmi nyomtatványod.

NÉVJEGYEK.

ELJEGYZESI KÁRTYÁK.

SZÁMLÁK.

rűj
éoEK. SíLAKODALMI MEGHÍVÓK. gví“’SEk

levélpapírok. falragaszok. levélboritékok. árjegyzékek.
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (

Jíáli megfövöd a legizlésesefió divitelfien olcsó áron dészittetned.

1
8 ) J

A

..BAJAI HÍRLAP-
KIADÓHIVATALA.

Hirdetések olcsó áron felvétetnek.
Községi nyomtatványok raktáron tartatnak, "a®
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íNyomatoll Kazal József könyvnyomdájában Baján.
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