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Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Színház és színtársulat.

A mint az előrelátható is volt, a belügy
miniszter jóváhagyta a városi közgyűlés ama 
határozatát, melylyel egy színkör építését 
elhatározta,- -nemcsak, hanem e fölött örömé- [ 
nek is kifejezést adott és meg is Ígérte, 
hogy állandó évi segély' fog nyújtani, amely 
segély a színtársulat segélyeként lesz tekin- ' 
tendő. Ezen miniszteri határozattal a beadott 1 
felebbezés sorsa eldőlt. Nem tudjuk, hogy I 
örvendjünk-e ezen, vagy boszankodjunk, ! 
mert bizonyos az, hogy a színkör helyétől 
nem vagyunk elragadtatva, mert félre és 
távol esik a város középpontjától. Viszont 
az is igaz, hogy favázas színházat az egész 
világon mindenütt kertbe helyeznek, ahol a 
fák eltakarják a csupasz falakat és tűzvészé- , 
delem esetén megóvják a szomszédos épít- | 
leteket a lángoktól. Igaz az is, hogy a pár- i 
kozott vonatkert, a kiépített tanítóképző és 
a jobb közvilágítás közelebb hozzák a vonat
kertet a város belsejéhez, de igaz az is, 
hogy az esti vonatok füttyje és dübörgése : 
nem lesz valami kellemes muzsika a mű
élvezetekbe merült közönségnek.

Amint az olvasó láthatja, felsoroltuk az 
okokat, amelyeket a színkör helye mellett és 
ellene lel lehet hozni. Tagadhatatlan, hogy 
több érv szól a hely ellen, mint mellette, 
de bizonyos az is, hogy nincs az egész város
ban alkalmasabb hely, mert ismételjük, hogy 
favázas színházat tűzbiztonsági és szépészeti 
szempontból csakis fákkal körülvett szabad 
területre lehet építeni, nekünk pedig kő- 
szinházra nincs pénzünk, de közönségünk 
sincs elegendő.

Mindezeknél fogva megnyugszunk lel
kűnkben is a miniszteri határozatban és

kiveszsziik belőle azt az Ígéretet, hogy a mi 
színtársulatunkat évről-évre állandóan (több 
éveli ál) segélyben fogja részesíteni. Nagy 
köszönettel tartozunk ezen bőkezűségért, 
amelyet kihasználva javunkra fordíthatunk. 
Úgy értjük ugyanis a dolgot, hogy a szín
igazgatók nyári társulata távolról sem olyan 
jó, mint a téli társulat. Úgy mondják azért, i 
mert a nyári állomásokon az igazgató nem 
tud nagy társulatot tartani. Mi azonban 
tudjuk, mert ennek beigazolására elég példa 
van, hogy csak félig-meddig jó társulat ná
lunk jól megél, mert lelkes közönségünk 
áldozni tud és akar a színészetért, ha igazi 
műélvezetet kap érte cserébe. Ha ehhez 
vesszük az állami támogatást, kétségen kivid 
jogunk van olyan társulathoz, amely nyáron 
is jól van szervezve, olyanhoz, amilyen Pesti 
igazgatóé az 1901. évben, első bajai műkö
dése alkalmával volt.

Szükséges ennek felemlegetése, mert 
Fáma asszonyság olyan híreket hoz, amelyek 
szerint az idei nyári színtársulat a tavalyi
nál is gyengébb. Nem foglalkozunk bővebben 
e híresztelésekkel, amelyekből nem tudjuk 
mennyi felel meg a valóságnak, de meg
figyeljük az idén és a jövő évben, hogy 
mire a színkör készen lesz, igényeinknek 
érvényt is szerezhessünk és olyan színi szö
vetséget kössünk, amely igényeinknek meg
felel. Színi kerületbe azért léptünk és azért 
kérünk nyári társulatot, hogy elsőrendű 
társulatot kapjon szinpárloló közönségünk. 
Másodrendű társulatot, ha akarunk, akkor 
rendelkezésünkre áll a téli hónapokban is, 
amikor szívesebben járnak színházba, mint 
nyáron.

Ezt véssék jól eszükbe azok, akiknek 
hivatása lesz a színtársulat ügyében dönteni 
(az újságírókat, mint nem odavalókat nem

kérdik), hogy el ne adják a város ezen javát 
egy tál lencséért, amelyből ők sem élveznek.

Lengyel Manó.

Fögymnasiumunk ünnepi hangversenye.
1903. márczius 15-én.

Szörnyen nagyra vagyunk a mi városunk 
intolligeneziájával és bizonyos előszeretettel hir
detjük úlon-útfélen, hogy közönségünk a műveltség 
mily magas színvonalán áll.

Noliát ez a mi hírhedi intelligenczíánk a múlt 
héten erős csorbát szenvedeti, amelyet bajos lesz 
egyhamar kiköszörülni.

A fögymnasiumi tanárikar és ifjúság a már- 
cziusi nagy napok dicső emlékének fölújitására 

ívj// korona belépődíj melleit hangversenyt ren
dezett és itt megtörtént az a megbotránkoztató 
tény, hogy három-négy széksor is üresen, szégyen
kezve tett tanúbizonyságot a mi nagy garral ki
küldőit inlelligencziánkról.

Pedig vasárnap is volt, márczius 15-ike is, 
amikor a legsivárabb és a legfásultabb létekről is 
lcvodlik ideig-óráig a hélköznapiság durva kérge. 

— És különben is, egyfelől erkölcsi kötelességünk 
városunk egyik legelső tanintézetét hazafias törek- 

| végeiben támogatni, másfelől tanulság, gyönyör és 
i élvezel a fögymnasium rendezte ünnepélyeken 

részlvenni.
Fényesen sikerült is az, hagyományos szokás 

szerint, minden izében.
A fögymnasiumi ének- és zenekar nyitotta 

meg a hangversenyt a Xemzetöri induló pompás 
előadásával, majd dr. Dombi Márk, a fögymnasium 
tudós és rokonszenves tanára lépett a dobogóra, 
hogy elmondja .1' irodalom és nemzeti ujjdsziile- 

\ lésünk ezimü, magvas eszmékben bővelkedő, hazafias 
érzelemtől lüktető ünnepi beszédéi, melyet a tanár 
úr szives jóvoltából mai tárczarovatunkban közlünk.

Majd ismét az ének- és zenekar produkálta 
magát, azután pedig Beltelheim Sándor VII. o. I. 
szavalta el az ö szivhezszóló, behízelgő hangján 
Lampérlh Géza Emlékezés 1848-ra ezimü gyö
nyörű, hazafias poémáját.

Ismét ének- és zeneelöadás következett most. 
Az ének- és zenekar Schubert Téli utazás-ál adta

T Á R C Z A.
Az irodalom és nemzeti újjászületésünk.

Ünnepi beszéd.

Elmondotta a bajai cziszt. r. kath. főgimnázium 1903. 
márczius 15-én rendezett hazafias hangversenyén :

Dr. Dombi Márk fögimn. tanár.

Mélyen Tisstelt Közönség ! 
Kedves Ifjak !

A magyar költészet mindenkor szerves kap
csolatban volt a nemzet életével; tartalmában, 
hangjában egyaránt visszalükrözlelle koronként 
változó eszmevilágát s nyomon kisérte létéért való 
harczának hol dicső, hol gyászos küzdelmeit.

A 19. század eleje nemzetünk életében már- 
már a haldoklás idejének látszott. ,8 a kóros álla
pot annál veszedelmesebb volt, mert most nem, 
külső erőszak tört ránk s nyűgözött le bennünket, 
mint a múltban annyiszor, hanoin minmaguttklól 
vállunk közömbössé nemzeti lelünk föltételei iránt, 
s eröiikvesztellen, kábult fővel támolyogtunk a sir 
leli'. 8 a költészetben is eddig szinte ismeretlen 
hangok: a nemzeti kétségbeesés hangjai hallhatók.

Már Berzsenyi rettentő ódája, A magyarokhoz, 
a szilaj fájdalom jóslalszerű. fagyasztó megnyilat
kozása, hogy a magyarnak romlottsága miatt el 
kell vesznie. A mélabús Kölcsey egész költészeté
ben alig-alig csillámlik föl egy kis reménysugár. 
Zrínyi második énekében kéri a sorsol, hogy szánja 
meg szenvedő hazáját : de a sors kérlelhetetlen : 
a haza öresillagzalja szülöttei bűnein leszállt, 
szerepét a magyar eljátszotta s a négy folyam 
mentén más nép veszi ál a tehetetlen nemzet 
hivatását.

Ez a reménytelen fájdalom aztán uralkodóvá 
válik a magyar |iöltészetbeu, s utóbb már szinte 
hagyománykep veszi ál egyik költő a másiktól. 
S az alóli nemzet szívverése mintha egyre bágyad
tabb és bágyadtabb lenne . . .

De a figyelmes szemlélő bíztató jelenségeket 
is vehetett észre. Mikor a politikai élet teljes pan
gása a nemzellesi idegeinek végső elernyedését 
mutatta már. az Írók elszánt csapata nem szűnt 
meg izgatni, munkálkodni a nemzet ébredésén, 
újjászületésén. Kazinczy és lelkes hívei megvívják 

i a nyelvújítás harczál, nyelvünket képessé teszik 
j az európai eszmék kifejezésere, s ez által útját 
: egyengetik a politikai reformoknak, a politikai 

újjászületésnek is. A küzdelem, melyet a nyelv
újítás fölidézett, megmutatta, hogy a nemzet még 
nem jutott el a végelgyengülés határáig, s csak 
egy erős lökésre van szüksége, hogy kábult der
medtségéből fölriadjon s talpra álljon. A Kazinczy 
nyomában föllépő ifjabb költői nemzedék, Kisfaludy 
Károly és az Aurora-kör pedig mindent elkövetett, 
hogy a nemzetbe erejét és jövőjét illetőleg önbi
zalmat csepegtessen. Végre megjött az erőszakos 
lökés is a bécsi kormány 1821-22 i alkotmány
ellenes rendelőiéiben, mélyek országszerte oly 
forrongást idézlek elő, hogy az uralkodó kénytelen 

| volt 1825-ben összehívni a másfél évtized óta 
mellőzött országgyűlést.

Az országgyűlésnek föladata volt megvédeni 
a nemzet ősi jogait, véren szerzett alkotmányát;

I s a mull fényes példáin lelkesedve elszántan készült 
a nagy küzdelemre. Ebben az időpont bán, a leg- 

| clhalározóbb pillanatok egyikében lépett föl a 
I magyar költészet első tüneményes lángelméje: 

Vörösmarty. Hőskölteményében, a Zalán futásá
ban, eladdig ismeretlen szépségű, bűbájos nyelven 
zengte a mull nagyságai, az ősi dicsőségei, de 
csak azért, hogy annál inkább szembe tűnjek a 
jelen sivársága. Mélabús fájdalommal sóhajt föl :

Hégi dirsöségiink, liol 'esel rí; éji homályban! 
Századok iiílenrk el, x Ir illattól.- mélyen enyésző 
léénynyel jársz egyedill. Hajtod .sárii fellegek es a 
Hús fí-ledékenyséj koszorútlan alakja lebegnek,

A múlt dicsőség kepe álragyog a századokon, 
s a hősies elszántság, honfiúi hűség es önfeláldo
zás emléke megihhdi a küllőt s korára tekintve 
szegyennel vallja be, hogy 

.-I tehetetlen kor jött el, puhaságra serényebb 
Gyermekek álltuk elő az erősebb jámbor'apáktól.

Azok az ősök hazát szerezlek nekünk, érte, ha 
kelleti, készek voltak vérüket önteni, s mi — el
fajult unokák — nem tudunk érte már élni sem. 
S kétség és remény közt hánykódva kérdezi:

Oh lion, meghallasz-e engem.
Nagyratöru tehetösb fiaid hallgatnak-e szómra f...

Mindenki érezte az eszmék és czélok rokon
ságál, mely az ősi jogok védőit s az ősi dicsőség 
lelkes dalnokát egymáshoz fűzte, s a közhangu
latnak ez a jellemző megszólaltatása téllé a Zalán 
futását oly páratlanul korszerű alkotássá.

Figyelemre méltó az is, hogy c hőskölte- 
ményben a nemzeti fájdalom már megenyhül a 
múlt nagyság képein, a kétségbeesést némi önérzet 
váltja föl, de hitet még mindig írem ébreszt a 
jövő iránt. S ez a hang, a bizonytalanság hangja 
jellemzi a magyar költészetet Széchenyi irodalmi 
föllépéséig. Széchenyi nevétől, nevének dicsősé
gétől visszhangzott már az egész ország, mikor 
első nagy munkája, a Hitel, 1830-ban megjelent. 
Ez a könyv, melynek hatásához fogható alig volt 
még irodalmunkban, valósággal lázba ejtette a 
nemzetet. Európai eszméket hirdetett, s ezeknek 
alakitó erejétől varia az alkotmányunknak s egész 
közéletünknek újjászületéséi. Hatalmas hangon 
szólította föl a nemzetei, hogy hagyjon föl a mull 
télien bámulatával, higgyen, törhetetlen bizalommal 
higgyen múltjánál is fényesebb jövőjében. Van 
hozza joga, van hozzá ereje, csak tenni akarjon. 
Egyrészről a lelkesedés, másrészről a gyűlölet 
rajongása fogadta a könyvel, mely egy próféta- 
leiek meggyőződésével és határozollságával jelölte 
ki a boldogulás útjait. Az eredmény csakhamar 
megmutatta, hogy igaza volt. A gyűlölet hangja 
elnémult, a nemzet önerejére eszmélt, s n mull 
dicsőségei merengő költők lantján is megzendiil 
a remény dala. A nemzet változott hangulatát 
Vörösmarty .s'aí.mf ( fojczle ki legszebben. „Még nem 
zengi a jövő dicsőségét, de elhatározónak érzi a jelent;



1903 BAJAI HÍRLAP iniirezins 22.

elő oly remek és szabatos előadásban, hogy a közön
ség szűnni nem akaró tapsai közben a szindus 
eomposiliól megismételnie kellett.

Ezt követöleg llolirblick Eerenez IV. o. t. 
szavalta el Ábrányi Emil Vándormadár ez. költe
ményét sikkéiről, köztelszésre.

Végül két zene- es énekprodukezió következett 
es a közönség emelkedett hangulatban hagyta el 
a nevelésügy csarnokát, ahol apostoli buzgalommal 
es szeretettel hirdetik n serdülő nemzedéknek a 
haza szeretőiét.

A legnagyobb dicsérettel kell megemlékez
nünk Nagy Vazul tímár úrról, aki annyi tudassa! 
és szakavatoltsággal dirigálta az ö derek tábori 
karai, az ifjúsági ének- es zenekart.

—r.

SteklerSamu |
1831—1903. |

A bajai tanügynek egyik legrégibb és leg
kiválóbb munkása dőlt ki az élők sorából. Olyan 
férfiú, aki 32 éven át szorgoskodott városunk taní
tási ügyében és mindenkoron szivvel-lélokkel taní
tott, terjesztette a tudományokat és lelkesített a 
szépért, jóért, nemesért. Becsületes ember és 
becsületes tanító volt, amint ez máskép nem is 
lehet és tanítványai szerették, becsülték es sokuk
nak csordult ki a könyje, halála hírét hallván a 
szereteti tanítónak.

Idegenből került hazánkba, városunkba és 
bár a férfikorban, de megtanulta hazánk nyelvét, 
ismerte és megszerette nagy Íróink müveit, nyel
vünkön terjesztette a tudományokat, otthont, hazát 
talált nálunk melyet megszeretett.

Mintegy 14 évig magán kereskedelmi iskolát 
tartott fenn, az egyetlent Délmagyarországban. 
ahova messze földiül seregletlek össze a tanít
ványok. akiket szeretettel tanított és akik szerte a 
hazában, sőt a haza halárain túl is hálás szívvel 
emlékeztek vissza a szeretett mesterre mindig.

Jó ember és ideális férfiú volt. Mint intézet
tulajdonos állandóan tanitolt szegény bajai fiúkat 
ingyen, kik közül sokan gazdagodlak meg és akik 
anyagi jólétüket becsületességükön kívül a Slekler 
nyújtotta szakismereteknek köszönhetik. Hét évvel 
ezelőtt 1896-ban - - nyugalomba vonult, mikor 
is volt és akkori tanítványai emléktárgyakkal lepték 
meg. Az izr. hitközség számára évi 800 korona 
kegydijat szavazott meg, az izr. tanítótestület pedig 
200 kor. ösztöndíj alapítványt telt a nevére. Az 
utóbbi években szívbaj gyötörte, mely e télen 
folyton súlyosbodott tigy, hogy f. hó 14-én ágyba 
óönlötte. .Szenvedéseitől folyó hó 18-án este 6 1 s 
drakor váltotta meg a halál.

Életrajzi adatok.

Stckler Sámuel született 1831. április 15-én Stein- 
wasser csehországi faluban, hol atyja jómódú kereskedő 
volt. Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolákat 
Prágában végezte, ahol a műegyetemet is látogatta. Köz
ben magántanitóskodott és 1856-ban Győrött földmérő 
segéd volt. Az 1859. évben visszament Prágába a mű
egyetemre és 1862-ben mennyiségtanból, fizikából és 
terményrajzból alreáliskolai tanárrá képesítették. Ezen 
közben a franczia nyelvet teljesen elsajátította, sőt angolul 

nveívi ismereteit ós buzgón olvitst.ll angol . luo-ilíllBokllt, 
belefogott egv német bohózat írásába, melyet azonban 
nem fejezhetett be, mert súlyos betegsége megakadályozta 
benne.

A temetés.

Az elköltözőit lenieléséröl, mely f. hó -0-án 
(I. n. 2 1 2 órakor mcnl végbe a vallás mcgcngedle 
díszes módon, a bajai chewra kadisa „Széni egylet 
gondoskodott. Előzőleg a hilk. elöljáróság, iskola
széke, képviselőtestülete, a szenlegylel elöljárósága 
és választmánya valamint a tanítótestület Dr. Britek 
Samu hilk. elnök elnöklete alatt együttes ülést 
tartott, melynek egyetlen tárgya a haláleset fölölti 
részvét kifejezése es az elhunyt érdemeinek jegyző
könyvbe való iktatása volt. Innen a jelenlevők a 
gyászházba vonultak, ahol megjelenlek Dr. Hege
dűs Aladár polgármester. Scheibner (ívnia főkapi
tány, Müvei*  Károly kir. járásbiró, dr. Ilelenyi Bal 
albiró. volt tanítványai közül igen sokan a vidék
ről és óriási közönség.

Miután Dr. Adler Dipól imát mondott, a 
halottat az izr. iskolák tanítói és volt tanítványai 
az iskolába vitték. Az iskola dísztermében (‘gyűlt volt 
a tanulóifjúság, a tanítóképző igazgatója es tanari 
kara, a városi polg. iskola igazgatója a tanari 
karral, mindkettő a tanuló ifjúsággal, a varosban mű
ködő lelkészek és tanítók majdnem teljes számban. Ili 
Erdős Jakab igazgató a tanítók, Siricker Simon 
tanító az orsz. izr. tanilóegylel nevében, melynek 
az elhunyt tiszteletbeli tagja volt mondóit búcsúszói. 
Közben Bergcr Salamon fökantor az énekkarral 
imákat és gyászdalokat adóit elő. A lemelöben Dr. 
Lemberger Ármin a volt lanilvánvok nevében bú
csúzon el a szeretett mestertől, kinek porló hüvelyéi 
átadták az anyaföldnek.

Helybeli és vidéki hírek.
Városi közgyűlés. Baja táros törrényhatósági 

bizottsága folyó évi márezius hó 28-án délután 
3 órakor rendszerinti közgyűlést tart a következő 
tárgysorozattal: 1. Polgármester időszaki jelentése 
a közigazgatás állapotáról. 2. Az igazoló választ
mány jelentése a III. választókerületben megejtett 
pótválasztás igazolásáról. 3. A nagyin, ni. kir. 
Belügyminisztérium leirata a gyámpénzlari érté
keknek betörés elleni biztosítása tárgyúban hozott 
közgyűlési határozat jóváhagyása iránt. 4. Ugyan
annak határozata a dr. Valentin Emil felebbezése 
folytán felülvizsgált 89 1902. számú közgyűlési 
határozat tárgyúban. 5. A nagyin, földniivelésügyi 
m. kir. minisztériumnak leirata a város területen 
fekvő földbirtokok halárainak megjelöléséről alko
tott szabályrendelet jóváhagyása tárgyában. (> A 

nagvm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ininisz- 
teriüiúnak leirata a Tűit István- és Jusliz Karolv- 
f,.|e öszlöiidijalapilványok tőkéjének kölményezell 
Úllanipiipii'okba leendő elhelyezése iránt. 7. A 
nagyin, kereskedelemügyi in. kir. minisztériumnak 
leirata in. kir. utmestoi'i iskolák fölállítása tárgyá
ban. 8. A városi tanácsnak javaslata a nyugdíj
alap javára telt befizetések fejében járó végkielé
gítési összegek utáni kamatlábnak leszállítása iránt. 
<) Ugyanannak jelentése a pestmegyei sárközi 
áfinenlesilő társulat részére a posványosi töltés 
kiépítéséhez újabb földtermelési terűiéinek kijelö
lése tárgyában. 10. Ugyumumak előterjesztése a 
városi legelők haszonbérleti feltételeinek megalla- 
pitása iránt. 11. Ugyanannak előterjesztése u 
toronyórák kezelési vállalata feltételeinek megál
lapításit iránt. 12. Ugyanannak előterjesztése a 
.lózsef-ulcz.al kert bérleti feltételeinek megállapí
tása iránt. 13. Ugyanannak jelentése Ozvald István 
Városi tanító első évütöuös korpótlékának kiegé
szítéséről és második évötödös korpótlékának 
f. évi október hó l-löl történt folyóvá tételéről.
14. Ugyanannak előterjesztése a községi munkás 
segélyalap véleményező bizottságának megalakítása 
és az alap gyarapítására 200 koronának utalvá
nyozása iráni, lő. Ugyanannak javaslata a gyám
pénztári pénzkészleteknek elhelyezése iránt. 16. 
Ugyanannak előterjesztése a tűzoltó-laktanya bér
letének meghosszabbítása iránt. 17. Ugyanannak 
javaslata a lökért mögötti epreskerlnek haszon
bérbe adása tárgyában. 18. Ugyanannak javaslata 
az 1902. évi házi- és szegényházi pénztári költ
ségelőirányzat némely tételeinél mutatkozó lulkia 
dúsra nézve a hitelálrulfázási jog engedélyezése 
iránt. 19. Ugyanannak előterjesztése a kaszárnya-. 
Rókus-, kórház- és szarvas-iitczák kövezése, a 
kövezési munkálatok biztosítása, a Rókus-uleza 
fásítása és járdáztisa és a „slácziók“-nak áthe
lyezése iránt. 20. Ugyanannak előterjesztése a 
régi fogyasztási adókönyvek és naplók kiselejtezése 
iránt. 21. Ugyanannak előterjesztése az 1880-ik 
év előtti állami és községi adófökönyvek, adóki
vetési lajstromok és befizetési naplóknak kiselej
tezése iránt. 22. Ugyanannak jelentése az osztrák
magyar banknál fenalló kölcsönök törlesztésere a 
városi tartalékalapból 10,500 koronának ideiglenes 
kiutnlványozása tárgyában. 23. Ugyanannak javas
lata Krékity János városi rendőr nyugdíjaztatása 
iránt. 24. Ugyanannak javaslata a cserepesi VII. 
számit majorság eladása, illetve ideiglenes haszon
bérbe adása és haszonbéri feltételeinek megálla
pítása iránt. 25. Ugyanannak jelentése a városi 
szegények és szolgák részére kiszolgált fürdők 
után 105 K. 60 f. utalványozása tárgyában. 26. 
Ugyanannak jelentése a posta- és távírda hivatal
helyiségbe és főnöki lakásba beszerzett függönyök 
ara fejeben 133 koronának utalványozása iránt.
27. Pozsony sz. kir. város közönségének átirata 

| az egyesülési és gyülekezési jog törvényhozási 
j rendezése tárgyában az országgyűlés képviselő

házához intézett felterjesztésének pártolása iránt.
28. .1 nyugdíjazás folytán üresedésbe jiill városi 
tiszti ügyészi állásnak választás utján leendő be
töltése. 29. Lakner István föszámvevönek, mint az 
adóügyi osztály vezetőjének előterjesztése a városi

' adóhivatalnál alkalmazott közegeknek szaporítása 
iránt 30. Özv. Krausz Vilmosné és Hildenslab 

I Antal kérvénye a városi bérház keleti oldalán 
i lévő Ili. illetve IV. szánni bollhelyiség bérbevétele

nem korholja a fásult nemzetet, az életre ébredt, 
de tettre, hazafi hűségre lelkesíti. Emlékezteti a 
múlt dicsőségére, elöszámlálja epikai és tragikai 
nagy emlékeit, a kereszténységnek és szabadság
nak tett szolgálatokat; felhozza az őrködő isteni 
gondviselést, mely ennyi viszontagságok között 
sem engedte megtörni életerejét, említi a jelen 
küzdelmeit, az ész, erő és szent akarat harezát. 
S nemcsak nemzetéhez fordul, hanem Európához 
is, melynek eszméiért küzd nemzete, s méltó 
helyei követel tőle a többi nemzetek közölt; a 
múlt szolgálatai, u jelen törekvéséi dijában kéri 
a jövőt, részvétet küzdelmei iráni, könnyel sírjára, 
ha vesznie kell, de nem fog gyáván veszni: a 
temetkezés fölött cgv ország vérben áll*.  ,, ,

(Gyulai).

Íme, mily nagy a különbség Kölcsey és 
Vörösmarty fölfogasa közöli, pedig alig választja 
el őket pár évtized. Kölcsey dalában keserű fajda
lom hangja rezg, mert nemzete gyalázattal száll 
önásla sírjába ; Vörösmarty lelke is elmereng egy 
nagyszerű végküzdelem képein, melynek kimene
tele ugyan bizonytalan, de szégyenletes mar nem 
lehet.

Ettől kezdve aztán még szorosabb a kap
csolat a politikai viszonyok s az, irodalom, főleg 
pedig Vörösmarty költészete között. A reform
mozgalmak minden téren megindulnak s óriási 
léptekben haladnak előre, de a lettek meze
jén nincs oly fontosabb mozzanat, mely Vörös
marty múzsáját meg nem ihletné. E költészet 
oly gazdag es sokoldalú, hangban es színben 
annyira változatos, hogy egész a 40-es évek köze
péig senkitől kétségbe nem vont elsőséggel ural
kodik az irodalomban és a kedélyeken. 8 nem 
kell azt gondolnunk, hogy csupán u politikai ese
mények visszhangja zeng húrjain: mert a mint 
ő hutást vesz az államférfiaktól, úgy hal ő is 
vissza költészetével reájuk és reform-eszméikre. 
Kényesen igazolja ezt azon körülmény, hogy ma
gának Széchenyinek munkái a Hiteltől kezdve tele 

vannak Vörösmartyból vett idézetekkel és hivat
kozásokkal.

Vörösmarty mellett a költők egész serege 
alkot kórust s zengi meg a mull emlékeit, a jelen 
törekvéseit s a jövő föl-fölcsillanó reményét.

Közülök csak egyet akarok fölemlíteni: Garay 
Jánost.

A történetünk dicső képeit lelkesen rajzoló 
Garay szintén a jelenre fordítja figyelmét s az 
új eszmék lelkes apostolaként a nagy ősök névé
ben követeli az utódoktól a véren szerzett s drága 
örökül hagyott haza fölvirágozlatását :

Ők az esküt, a szentet, kimondták 
S vérben itták rá az áldomást, 
Mi. kikért a Iáisi vért kiontdk. 
Elfeledjük a nagy tartozást '!
Vagy tán nem köt. mert nem esktlvésiink 1 
Es a vér, mit ittak, nem mi vérünk V

De Garay tnég tovább megy; nemcsak általában 
a haza, hanem a nép érdekében is fölemeli szavát:

Itt van a nép, mely nyolet századon tát 
.1 nemessel együtt vérezék . . .
I>e a népet megtliré igája,
Nipárz száz évet künynyel áztatott . . .
Es ha van. tövisből i'uii virága, 
Láthatára sürü, vastag éjjel.
S fáklya nincsen, mely oszlassa széjjel.

íme ti demokrácziának első, hangosabb megnyi
latkozása költészetünkben. S ezzel új látókör nyílik 
meg elöltünk; a jogokért való küzdelmek egyre 
nagyobb hullámgyürüket veinek s tanúi leszünk 
annak, hogy ti nemest alkotmány védelme miként 
bővül ki csakhamar a nép fölszabadítására irá
nyuló törekvéssé. Sajiitszerii. hogy ennek a törek
vésnek egyik legelső és legkiválóbb képviselője 
egy arisztokrata : Eötvös József br. Mint író lépett 
föl először s nagyszerű költői alkotásokban hir
dette azokat az eszmékét, melyeknek megvalósí
tására fordította később a politikai téren összes 
tehetségeit ,1 vár és kunyhó ez. mély érzésű köl

teményében merészen támadja meg a társadalmi 
korlátokat, melyeknek merevségén megtörik a sze
rető szivek boldogsága. Izgató hangja még hatal
masabbá válik s szinte metszővé élesül A falu 
jegyzője ez. regényeben. E mii joggal nevezhető 
a deinokrtíczia jujkiállásának, mely szenvedéseit 
panaszolja s jogait követeli. „A fájdalom és gúny 
megolvadt könnye, mely milliók kínjait fejezi ki ;

| cgv villáinféity, mely megvilágítja a láthatárt s a 
közelgő vihari jelenti" (Gyulai). — Ez a közelgő-

1 nek hitt vihar mégegyszer kezébe adja a tollal s 
í megírja hatalmas történeti regényét: Magyarország 
í löl-l-beu. A Dózsa-léle paraszt lázadás a tárgya. 
I de minden sorával a jelenre akar halni. Egy nagy

szerű tükörben a költészet hatásos eszközeivel 
akarja feltüntetni az elvakult nemesség s a föliz- 

j gátolt nép örült szenvedélyeit, melyek ismét katasz
trófához, talán a múltnál is végzetesebb ka'asz- 
trófálioz vezetik a nemzetet, ha idejekorán iem 
orvosoljuk u jobbágyság vérző sebeit.

Mig Eötvös a született arisztokrata tekinté
lyével teszi nyomatékossá a nép érdekében vívott 
eszmeharczail, fölcsendül a jövő vihiirmadafának, 
Petőfinek dala. A nép körében született, a nép 
körében nevelkedett: szivének minden érzése, 
költészetének minden hangja ti nép javára czélo- 
zotl, () már nem kért, hanem követelt. A mull 
szerinte csak a nemességé, s minden fényéi elho
mályosítja szemében a szolgaság, melyben a nép
nek századokon at kellett sinvlödnio. Csak rövid 
időre, mint a szellő lebbencs, illeti meg lelkét a 
régi dicsőség emléke, szeme rögtön a népre esik, 
mely a rögöt túrja s uraiért vérzik :

Egyik kezében ekeszarva,
Másik kezében kard, 
így látni a szegény jó népet. 
Tgy ont majd vért, majd verítéket, 
Á míg vsak élte tart.

Maró gimynyul támadja meg a henye, maradi és 
dölyfös nemességet, mely dolgozni, luuului nem 
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tárgyában. 31. Sternfeld Vilmos kérvénye a városi 
bérházbmi általa bírt lakás bérlőiének megbosz- 
szabbitasa iránt. 32. Özv. Vilzthnm Ágostonná 
ajánlata az alsóvárosi iskola ezéljaira bérbeadóit 
lakás bérletének inegbosszabbitása tárgyában. 33. 
Svarez Ágnes városi tanilónönek kérvénye első 
evötödös bérpótlékhoz való jogosultságának' 1893. 
évi november hó 27-től leendő számítása és ehhez 
képest 250 koronának pótlólagos kiulalványozása 
iráni. 34. Sziklai Zsigmond es neje bajai lakosok
nak kérvénye a város lulajnonál képező Vojnits- 
féle ház telkéhez tartozó 3 j-ölnyi terület áten
gedése iránt. (Első szavazás.) 35. Jeges Károly 
bajai lakosnak kérvénye utczaszabályozás ózdijá
ból 127 □ -öl közterületnek átengedése iránt. 30. 
Mezei Eerencz bajai lakosnak kérvényé építkezés 
czéljára 5 □ -öl közterületnek átengedése iránt.
37. Bajai Péter bizottsági tagnak indítványa a kis- 
szállási uradalom tulajdonát képező teleknek iskolai 
ezélokra leendő megvétele iránt. 38. Eischcr Béla 
kérvénye a városi székház, épületében bérben bírt 
\ I. számit bolthelyiseg bérletének meghosszabitása 
iránt. 39. Czérnay Imre és társai, úgy Kollár Má- 
lyas és társainak kérvényé a szölő-ulezában egy- 
egy közkútmik felállítása iránt. 40. A Miasszonytmk- 
ról nevezeft iskolanénék intézetének kérvénye a 
zárda tőszomszédságában fekvő és n város tulaj
donát képező 599 d-öl területnek tanügyi ezélokra 
díjmentesen leendő átengedése iráni. '41. Özv. 
Sehvarcz. Gyuláné kérvénye a Vojnits-féle házban 
bírt lakás bérletének inegbosszabbitása iránt. 42. 
Kovács Lajos volt városi Írnok kérvénye végkielé
gítés iránt. 43. Perlaki Sándor könyvelőnek kérvénye 
240 K. lizelési előleg engedélyezése iráni. 44. Terv 
■lozsel irodaigazgalónak kérvénye 400 K. fizetési 
előleg engedélyezése iráni. 45. Bauer János városi 
találónak kérvénye 200 K. fizetési előleg engedé
lyezése iráni. 4(5. László Márton városi őrmester
nek kérvénye 200 K. fizetési előleg engedélyezése 
iráni. 47. Török Eerencz városi rendőrnek kérvénye 
120 K. fizetési előleg engedélyezése iránt. 48. A 
bajai izr. hitközség elöljáróságának kérvénye az 
,Iz.r. Aggok Háza" segélyezése iránt. Netán utólag 
még beérkező és szabályszerűen közzé leendő 
ogyébb tárgyak.

A Casinóról. A bajai casino 1000 K. költség
gel — részjegyekre pompás, magyar gyártmá
nyú Kcresztély-féle zongorát vett, hogy Így a 
családi estélyeket ezzel is kellemesebbé legye. 
Örvendünk ez elhatározásnak, és dicsérjük a Ca- 
eino vezetőségét, hogy magyar gyártmányt szer
zett be.

Márczius 15-ike. A s z a b a d s á g 11 j j á s z ü I e t é s é n e k 
évfordulóját a hagyományos lelkesedéssel ünnepel
lek meg városunkban. A bajai polg. olvasó körben
14- én este volt közvacsora, ahol Széles Áron ev. 
ref. lelkész mondott ünnepi beszédet. Vasárnap.
15- én reggel Vojnich Dániel apát plébános ünnepi 
misét mondott, melyen óriási közönség vett részt. 
A casinóban vasárnap 15-én este gyűltek össze. 
Itt Dr. Bérczg Albert méltatta a márcziusi nagy 
eseményeket. A bajai függetlenségi és 48-as párt 
bankettjén 7)r. Szirmai Vidor mondta az ünnepi 
beszédet.

Márczius 15. e a tanítóképzőben. Hazafias 
kegyelettel és őszinte lelkesedéssel ünnepelte a 
helybeli lanilóképzö-inlézel a márcziusi dicső napok 
és a sajtószabadság emlékünnepét. I). e. 10 órakor 

akar, a kor szellemét megérteni nem tudja, s 
mégis minden jognak kizárólagos birtokosa. Hatal
mas hangon szólítja meg őket :

Jc alkotmány rózsája a tiétek, 
Töviseit a nép közé vetélek : 
Iáé a rózsa néhány levelét, 
S vegyétek vissza a tövis falét !

De ez még nem elég; lelke elölt újra meg újra 
föltűnik a véres jövő képe:

Véres napokról álmodom,
.Mik a világot romba döntik, 
S az ó világnak romjain 
Az új világot megteremtik.

Tudja, hogy csak egyesült honfierövel vív
hatja meg Magyarország a reá váró nagy harczol 
s valósíthatja meg intézményeiben a haladó szazad 
eszméit. Lázasan sürgeti lehal a múlt egy nagy 
hibájának jóvátételét: Erdély cgyesitésél az anya
országgal.

Két ország hallja meg,
.Mi eddig bennem titkon fórra vsak. 
Az fórra bennem, az fájt énnekem. 
Hogy egy nemzetnek két országa van. hogy 
K két országos nemzet a magyar . . .

.1 porszemet, mely vsak magában áll, 
Kifújja egy kis szellő, egy lehellet : 
De hogyha összeolvad, összenő, ha 
.1 porszemekből szikla alakul: 
.1 fergeteg sem ingathatja meg.

8 ha az eszmék áldozatokat követelnek, azokból 
sem habozik részéi kivenni; söl az lenne a bol
dogsága, ha a szabadságért halhatna meg :

Ott essem el én,
4 harez mezején.
Ott folyjon az ifjúi vér ki szivemből,
5 ha ajkam örömteli végszava zendiil,

az ilj. önképzőkör a tanári kar jelelik lében disz- 
íilést tarlóit a következő műsorral: 1. Kiadó. Szö
vegét irla : Gz.uczor Gergely, zenéjét Kovács Dezső. 
l'Joadln az énekkar. 2. Megemlékezés márczius 
15-ről. Elmondta liuer Ödön IV. o. lanilónövendék. 
3. Márczius tizenötödiken. Ábrányi E.-töl. Szavalta 
l’iipai/ Géza IV. <>. In. 4. Ilonvédlíizér temetése. 
Előadta az énekkar. 5. Áld meg Isten szép ha
zánkat. Dósa Lajostól. Szavalta Haliul István gya
korló-népiskola VI. o. tanuló. (>, 1848. Irta Pet’öli 
Sándor. Szavalta Heil Ede II. A) o. lanilónövend. 
(. Kossnth-iuduló. Miiller I.-töl. Előadta a zenekar.

A baja báttaszéki híd építéséről. Eövárosi 
lapokból veszsziik át a következő hirt: ...I liaja- 
báttaszéki Iliit nyomjelző kirendeltsége lleryiiuiiiii 
Ernő ináv. főmérnök vezetése alatt az előmunká
latokat hat hét múlva befejezi, es rövid idő aialt 
az építkezést is megkezdik, ügy, hogy a Ilid a 19 

i kilométer hosszú pályával együtt 3 év alalt el
készül. Egyelőre a pálya másodrangunak épül, 
tekintettel arra, hogy a szabadka bajai és a 
dombóvár—báttaszéki vonalak is másodriutguak. 
Ezeknek elsörangúsilása mintegy 3 millió koronába 
kerülne, s épen azért az elsörangnsitást nem 
most egyszerre, hanem fokozatosan évröl-évre 
fogják foganatosítani. — A hidal az államvasutak 
igazgatósága tisztán mint vasúti hidal tervezi s 
mint ilyen. 3 millió koronába fogna kerülni ; az 
érdekelt megyék azonban közúti híddal akarjak 1 
kombinálni, mely esetben öt millió korona lenne > 
a híd költsége ; az egész pálya pedig Bájától Hálta- | 
székig 17 millió koronába kerül, a lúd építésének 
költségéivé! együtt. A Ind maga elsőrangú vas- 

' szerkezetit és 500 in. hosszú lesz; a hozza köz
vetlen csatlakozó ártéri híd vasszerkezetűnek épül, 
a többi az ártérben levő holt medrek fölött létesí
tendő ártéri hidak egyelőre provizórikusán fából j 

i fognak épülni és csak idővel, ha kitapasztalták a 
vízjárásokat, a lényegesebb helyeken az ideiglenes

i faalkolinányokat vasszerkezetekkel cserélik ki, a j 
lényegtelen helyeket pedig töltésként építik.“ Bizton 
reméljük, hogy a városi hatóság mindent cl fog 
követni az iránt, miszerint a közúti Ind is elké-

■ szüljön a vasúti híddal együtt.
Estély a polgári olvasó egyesületben. A bajai 

polgári olvasó egyesület a farsangi bálok és tánez- 
estélyek miatt egyidőre beszüntetett szombat esti 
társas összejövetelek inegűjitásaképeu folyó hó 
28-án szombaton este 8 órakor az egyesület helyi
ségében teljesen esaládias jellegű társas estélyt 
tart, melyet ének és zenei darabok előadásával 
kivan kedélyesebbé és szórakoztatóbbá tenni. 
Közreműködni lógnak Marcrell Andorné, Drosclier 
Ella és Melles Anna urhölgyek ; A’i umaiin Lajos, 
Kiss A. József és Drescher Béla urak. Az egyc- 

' sülét vigalmi bizottsága az olvasó egyesület tagjait 
ezúton értesíti és az estélyre ezennel meghívja.

Az ipartestület köréből. Eelkérctnek az ipar-
■ teslület igen tisztelt tagjai, szíveskedjenek a folyó hó 

25-én d. ti. 2 órakor tartandó közgyűlésen minél 
számosabban megjelenni, miután igen fontos ügyek 
kerülnek tárgyalásra. — Czérnay Imre ip. elnök.

Eljegyzés. Goldberyer Miksa f. hó 15-én jegyei 
I váltott Rollbery Hellén kisaszonynyal.

Színészet. Lgy értesülünk, hogy Pesti /Ints: 
Lajosápril 28-án kezdi meg 4 hetes bajai saisonjal. 

I Kíváncsian várjuk a társulat névsorát, mert úgy

Hadd nyelje el azt a: aezéli zörej, 
.1 trombita hangja, az áqqudörej. 
S holt testemen aI 
Fújó paripák 
Száguldjanak a kivivőit diadalra, 
S ott hagyjanak engemet összetiporva.

Petőfi költészete csakhamar hatalmába ejti 
a kedélyeket s eszméi népszerűségben folyton 
növekednek. Az egyetemes szabadság, a jogok és 
kötelességek arányos megosztása a költészet hatása 
alatt a nemzet legjobbjainak szent óhajtása lesz, 
s az országgyűlés ily érlelőmben, ily irányban 
folytatja fokozódó hévvel reformmunkálatait. Köl
tészet és államférfiúi böleseség karöltve vezetik 
a nemzetei a haladás utján, s egy titkos érzés, 
valami csodás sejtelem azt súgja a szivek melyén, 
hogy nagy események küszöbén állunk. Az egész 
nemzet az új eszmék l özében ég, vágy es remény egyre 
határozottabb alakot öltenek s mindenki varja a 
döntő pillanatot, mely löllebbenli a jövő fátyolét. 
Végre elérkezeti 1848. márczius 15-c, s vele föl
derüli egünkön a szabadság, egyenlőség és test
vériség ragyogó szép napja. A pesti ifjúság lelkes 
mámorának merész elhatározásával ledönti a mull 
végső korlátáit, széllépi a szellemét és akaratát 
nyiigzö bilincseket, s a szabaddá lelt sajtó első 
terméke gyanánt fölharsa n Petőfinek új időket 
hirdető dala :

Talpra magyar, hi a haza, 
Itt az idő, most vagy soha. 
Habok legyünk, vagy szabadok f 
Kz a kérdés, válaszszatok !

8 a dal riadó szavára megdobban minden magyar 
szív s millió és millió ajk mondja utána lelkese
déssel a szent fogadási :

.1 magyarok Istenére
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk. 

halljuk, hogy sokan válnak meg a társulattól es 
uj szerződősekről nincs hír. Minden cselre elvárjuk, 
hogy a szabadkai és ne az ókanizsai lar-ulal jöjjön 
hozzánk.

Mindenki tudja. hogy a Maiilhner-fele impreg
nált lakarmányrépamag a legnagyobb termest adja, 
hogy k onyhakcrli nuigvaiból a legjobb főzelék es 
zöldség terein és hogy viriigimigviiiból fakad a 
legszebb virág. Szóval a Mauthner-fele magvak 
a legjobbak, készletei a leguagvobbak és árai igen 
olcsók.

Halálozás. Karai Endréim szül. Kirsclibaum 
Mariska. Karai Endre garai községi aljegyző hitvese 
életete 34 évében f. hó 19-én elhunyt. Temetése, 
melynél a beszentelésl Maison Mihály rigyiczai 
esperes végezte és szép búcsúzó beszédet is mon
dott, f. hó 20-án folyt le a közönség óriási rész
vétele mellett.

Bajaiak veszedelme. A Bajáról f. lli-án dél
ben Budapestre induló „Hildogarde" nevű hajóra 
többen szálltak fel, köztük Kékért Gyula virág
kereskedő. ki a Il-ik osztályra vallott jegyei és 
esle lefeküdt. Esle, mikor a hajó Dunapentele felé 
járt, a hajó orra egy kőrakásra futóit ügy, hogy 
lékel kapott és a betóduló viz Eckerlet majdnem 
agyonnyoinla. Csak ügygyel-bajjal tudták Kimenteni. 
Az utasok teljes 24 órai késéssel, szerdán reggel 
érték Budapestre. A baleset okául a kapitányt em
lítik, kinek ez volt az első útja.

Veszedelmes czigány. Kolompár (Vörös) Antal 
f. hó 17-én összeveszett szomszédjával I’app Ist
ván molnárral és utóbbit agyoniitéssel fenyegette. 
I’app bezárkózott szobájába, ahova Kolompár 
szódás üvegeket hajigáit. Éapp rendőrökért kiállóit 
és mikor kél rendőr Novak és Keller megjeleni, 
ezeket le akarta szúrni. A rendőrök kardot rántottak 
és elverték, mire Kolompár harczi kedve lelohadt. 
A vizsgálatot ellem' megindították.

Európai gyökeres es sima nemes vesszők a 
legolcsóbb árban teljesen fajtisztán, igen szép, 
gyökeres, jégverés és más hibától mentes, a leg
kiválóbb negyvennégy bor- és csemege-fajok. Két
éves gyökeres vessző, szászhuszezer. Egyéves gyö
keres hatszázezer. Sima — ötszázezer. Gyökeres 
fásoltvány --nyolczszáz.ezer. Sima zöldollvány, négy
százezer. Színes fénynyomatu árjegyzéket bárkinek 
is ingyen és bérmentve küld az „Érmelléki első 
szőlőollvány-lelep". Nagy Kágya, u. p. Székelyből, 
melynek lapunk mai számában megjelent hirdeté
sére felhívjuk olvasóink figyelmei.

Köszönetnyilvánítás. A cziszl. r. főgimnázium 
márczius 15-éu tarlóit ünnepélyén felülíizellek: 
Dr. Koncz A., Tomcsányi 8. 10—10 koronái, 
Eischcr P. 5 kor., Stampll .1. 4 kor., dr. Borosa J. 
Heller R„ Wagner A., Weidinger B. 3 -3 kor., 
Hesser Gy., Kollár A., dr. Makray L., Aláver K.. 
özv. Reich B.-né. Bosenberg G., Sziklay Z<.. Schei- 

1 bér L.. Székely L., Szuper M., Vámosi J.. Vojnics 
M.. N. N., N. N., 2 2 kor., Bernharl E., Hermáim
S., Köbling M., dr. iNikolsburgerné, Pollák L., 
Scullely 1., Szántó E. 1 1 kor. A nagylelkű fölül-
fizetésekért e helyt is köszönetét mond az igaz- 

' galóság.
Budapesti levél.

A tavasz beköszöntése alkalmával á vidéki 
közönség érdeklődése ismét a fővárosra irányul 
különféle szükségleteinek beszerzésére. E czélból 
ajánljuk figyelmébe Kértész Tódor müiparárú rak
tárát (Budapest, Krislóf-tér sarkán,) hol a tavaszi 
idényre a legnagyobb választékban találhatók a 
tavaszi sport, játék, diszmii és háztartási czikkek, 
melyek közül különösen kiemeljük a Lawn-lennis 
kellékeit 50-120 frlos összeállításban; a Lawn- 
lennis játék újonnan megjelent könyvével. Wright 
ami Ditson világhírű amerikai rackeljeinek főraktára.

I Tornacszközök úgy a szobában, mint, a szabadon. 
A horog-halászai összes kellékei. Amerikai gyermek 
puskák, pisztolyok 00 kilói 5 frtig. Kerti szerszá
mok, ásó, kapa, gereblye, egy készlet 1 forinttól 
4 50-ig. Háztartási czikkek. Amerikai húsvágó gép 
3.50 kr, Gzukor-, mandula-, zsemlye-reszelőgép 
1.20-tól 4.60-ig. Újdonság! Amerikai burgonya-gyalu. 
mclylyel bárki könnyen burgonyái (pommes frites), 
czéklál, répát, befőlhöz való gyümölcsöt stíl. Ízléses 
alakúra gyalulhat, 50 kr. Gyorsforraló 1.50-től 2 
írtig. A dr. Eévre-felc szabadalmazott szódavíz 
gépek magyarországi főraktára. Szódavíz készítő 
gép 6 16 frtig. molylycl bárki könnyen egészséges,
kellemes, üdítő, legtisztább szódavizei készíthet, 
0-6, 1-2, 1*8,  24. 3 liter G, 8, 10. 12. 14 forint. 
Folyadék kézi aranyozó, 1 üveg ecsettel 80 kr. 
Automatikus egér, és patkány-fogó 50 krlól 2 frtig. 
Utazási czikkek. bőröndök, lesük és hajkefék, borot
vák, amerikai borotváló és hajnyiró-gépek, borszesz 
lámpa, hajsütő-vas és különféle egészségápolási 
czikkek. Kertészeti czikkek. Kerti ollók 80 krlól 
3 frtig, kerti kés 80 krlól 2 frlig. Lovagló eszközök 
angol nyergek, lószőrnyiró olló, ostorok kutyakor- 
bács slb. Vidéki megrendelések gondosan és gyor
san leljesitlelnek. Nagy képes tavaszi árjegyzékei 
ingyen és bérmenlve küld.

*
Budapestről l. olvasóink figyelmébe iijánljuk 

Lohr Mária (ezelőtti Kronfusz) csipke, vegyészeti, 
tisztitó és müselgemfcstö intézete, mely a legelső és 
egyedüli speeziálisla e téren, most ismét újabb és 
tetemes nagyobbodást nyert : a nagyszabású vegyi- 
liszliló és müfeslő-lelep, bel a használatban el- 
piszkosodon ruhák és csipkelárgyak egészen újhoz
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hasonló széppé változtatnak, niosf a háztartás egyik 
igen fontos gondjának elvállalására, szőnyeyporo- 
hisra, szőnyeg-festésre és hibás szőnyegek javítására 
is berendeztoleletl. Lohr Máriának Budapest, 
Baross-ulcza 85. sz. óriási háza kizárólag üzleti 
ezélokra szolgai s úgy a szőrme megóvásra, mini 
szönyegporolásra igen alkalmas helyiségekkel bír 
és a legjobban van berendezve, tehát a legaján 
latosabh ez a régi hírnevű ezeg most már nem j 
csak vegyi tisztítás és müselyemfestés eszközöl- i 
tetősére, de szőrmeáruk megóvása, szönvegporol- 
tatás és hibás szőnyegek javítására is. Vidéki 
megbízások egyenesen a ezég főtelepére: Budapest, 
Vili., Baross-ulcza 95. sz. küldendők

A közeledő építkezési idényre való tekintet
tel. felhívjuk az igen tiszteli vevő es építtető kö
zönségnek szives figyelmét Walla József Budapest. 
VII. Gizella-ul 38. sz. márvány, mozaik és eze- 
mentaru gyárára, mely a mai kor igényéinek a 
legmodernebb gépezetekkel és készülékekkel van 
ellátva, úgy. hogy bátran lehet állítani ezen gyár
nak máig elért eredményeiről, hogy közel jövőben 
teljesen sikerül neki a külföldi gyártmányt kiszo
rítani. Ezen gyár saját gyártmányú czemenl es 
marvány-mozaik lapjain kívül, melyek a legegy
szerűbbtől a legdíszesebb kivitelben I. -/.ülnek, 
ajánlja még porlland czemenl-esöveit, rzement- 
lépcsöit, czemenl-jászolail, valamint a vályúkat is. 
Vállalkozik a ezég mindenféle czemenlmunkák, 

nevezelenen: gránit terazzo, betonirozások, csa
tornázások, medenezék stb. mké^zilésére. Walla 
.(őzeinél \ II. BoJlenbiller uleza 13. sz. raktárában 
a felsorolt saját gyártmányain kívül még minden
féle építési anyagok is a legjulányosabban besze
rezhetők, nagy készlet van ugyanis: mettlachi 
módra készüli lapok. Keramil es Kimkor lapok, 
kelheimi lapok, kőagyag csövek és kémény toldalék, 
vízálló mész, porlland ezemoiil, fö<z (gipsz) aszfalt 
elszigetelő és tető-lemezek, nádlöna.1, tűzálló téglák
ból slb. Árjegyzéket a ezég szívesen küld, Gyár: 
VII., Gizella-ul 38. Központi iroda : VII. Bollen- 
biller-ulcza.

Részletfizetés
engedélyeztetik.

csupán egy GRAMMOPHON!
& beszél és enekel: magyarul, francziául. angolul, olaszul.

xrammopnon oroszul, horvátul, szerbül, csehül, németül stb. ■<-

Katalógusokat és legújabb lemez-jegyzéket ingyen és bérmenlve.
Valódi csakis akkor, ha a liirdetesiinklicii l’idtiiiilelelI ..irótingysil" védjegygvol van elhalva.

„URARMOPHO’V*  WEISS ■■. ÉS TÁRSA
Budapest. Károly-körut 2.

WF A lemezekre kiváló művészek énekei vétettek fel. Minden helyen k é p visel ő k kerestetnek. TSW
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A sörház-utezában levő és 
tulajdonolnál képező Kohn Sá- 
muel-féle házban

€gy pagy útezai két 
kisebb údvari lakást 

folyó évi május hói l-től bérbe 

kiadók.
Dr. Bruck Samu

ügyvéd.

Magyar tenyészbika
4 db. 2 éves,

2 db. 3 éves és 2 db. 4 éves

a rasztinai uradalomnál 
(posta-és vasútállomás Gákova) 

mt EhflDÓ. ~s»i
£e Sriffon

valódi franczia
szivarfiapapir és fiüvely.

Kapható minden jobb kereskedésben.
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A Rlchter-fóle

Llnlment Caps. comp.
Horgony- Paln - Expeller

1 c?y régi kipróbált háziszer, a moly 
már több mint 33 év óta meg- 
ínzhatóbedörzsölésfilalkalmaztatik 
köuvtnynil, csúznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
i ‘ bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Horgony" védjegygyei 
és a „Ricllter" ezégjegyzéssel fogad
junk ol. — RO f., 1 k. 40 lés2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten. 
Richter F. Ad. és társa, 

Ctiai. ét klr. udvart szállítók.
Rudolstndt.

Értesítés.
Van szerencséin a helybeli és vidéki 

közönség b. tudomására hozni, hogy

férfi-szaüó
<$» üzletemben

nagy választékban kaphatók mindennemű 
tavaszi és nyári szövetek, melyeket mérték 
szerint a legújabb divat szerint a legolcsóbb 
árban készítek.

Továbbá raktáron tartok saját készit- 
ményii úri ruhákat és tavaszi felöl
tőket a legszebb és legdivatosabb kivileiben.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve, 
maradiam kiváló lisztelettel

Ilirschlei*  Miksa
férfi-szabó.

A „DÉLMAGYARORSZAGI 

GYAPJUFONÓ ÉS VATTAGYÁR RESZVENY- 

=2Z TÁRSASÁG" BAJÁN

báranygyapjut
a legolcsóbban és legszebben kártol.

Mosott gyapjút kilónként 26 fill.-ért.

Mosatlan gyapjút kilónként 34 fillért.

ioiiiimissiiiviik
völ^.ékb'nl'''^? f-'i-'il' mimlenfél.. sí,Ive,,.szkotok fölül,„ulluilnllnn

magánosoknak is poito- <-h \ Ammentesen. Mintakuldemenyek postadijmenlosen küldetnek. Lvvólporto 25 fill, 
Sely emszö vetg-yár Unión

6RIEDER ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
Ion mlvan szállítók (SVÁJCZ.)

15 hektoliter tiszta

törköly-pálinka
W eladó

Walter Józsefnél Császártöltésen.

Szölölugast íiliessiiiiK •
minden ház mellé és házi kertjeinkben.

Erre azonban 
nem minden sző- 

lőfaj alkalma-1, 
(bár mind ku- zó 
tei méuze ü' met i 
n f \ ol bresze ha 
megnő is, ’ermr sí 
r.em hoz. ezért 
f-okun nem értek 
el eret meny t ed
dig. Hol lugasnak

alkalm s a okát ültettek, azok . őveu 
ellátják házukat az egész sző őerr*  
idején a legkitűnőbb muskatily és 
más édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt 
megterem s nincson oly ház, m« Ív
nek fa a mellet1 a legeseké.yenl) gon
dozással felnevelhető mm volív, 
ezenkívül más épüleiekm k, kertek
nek, kerítéseknek stb. i< legremekeb

di«ze anélkül hogy legkevesebb helyet is e*  oglalna az 
egyébbre hasz-álható részekből Ez a lej hal da osa i> 
gyümölcs, mert minden évben terem.

<* íajok ismertetésére vo. atkozó szí es énynyo- 
matu katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik 
meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja.
Ermelléfcl elri iifilfioltványlelap Hagy-KAgya, a. p. SyVelyhld.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. ó. közönség szives áldo

mására adni. hogy Baján, a Fürdö-utcza 390. 
számú Sziraczky-feie házban, egy 

úri- és női ruhatisztító, <$>
<t> fényező- és függőnytisztitó 

inlczetel nyilollam. Bárminemű rnlialiszlilásl, vala- 
mini W függöny-, ing . gallér- és kézelövasalást 
elvállalok és a legszebb kivitelben elkészilek.

Becses pari fogását kéri

teljes tiszlelellel

KOLOPA JÓZSEFNÉ.

Nyomatod Kazal József könyvnyomdájában Baján.
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