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Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Kényes kérdés.
Jelszó : Nem személyekről, hanem 

tényekről beszélünk.

A ki figyelemmel kiséri városi törvény- 
lialóságunk remlszerinli és rendkívüli köz
gyűléseinek tárgysorozatát, azt a szomorú i 
tapasztalatot teszi, hogy a tárgysorozat végén 
olt disztelenkedik több-kevesebb, de rendesen 
inkább több, mint kevesebb előleg iránti 
kérvény, melyet városi hivatalnokok és más 
alkalmazottak adnak be. A ki pedig jelen 
van a közgyűléseken, azt is tapasztalja, hogy 
ilt-ott az utólag beadott kérvények, melyeket 
hasonló czéllal adtak be, felülmúlják számra 
nézve a jelzett kérvények számát. Mindenek 
elölt konstatálni akarjuk, hogy okos dolog
nak tartjuk, ha Így utólag adják be a kér
vényeket, hogy nem lehet azokat a meg
hívókon jelezni, mert vannak még sokan, 
sajnos igen sokan, akik a hivatalnok szorult 
helyzetéi és ennek következtében előlegké
rését diffamálónak tartják. Azok tartják pedig 
leginkább diffamálónak, akik elölt a hivatal
noknak a legnagyobb lekintélylyel kellene 
birniok.

Aziránt mindenkinek tisztában kell 
lennie, hogy a munkához nyugodt, tiszta, 
gondtól mentes agyvelö kell. Munkát, szel
lemi munkát csak tiszta fejjel lehet végezni. 
De aziránt is tisztában van mindenki, hogy 
aki kölcsönre szorul, az már nem lehet 
nyugodt és amelyik hivatalnoknak előleg 
kell, az nem képes nyugodtan dolgozni. 
Minél komolyabb, gondosabb, lelkiismerete
sebb hivatalnok valaki, annál inkább áll 
felöle a fenti tény, mert csak könnyelmű, 
haszontalan ember nem törődik adósságaival.

A ki ismeri a hivatalnokok életmódját 
- és e sorok Írója kérkedik azzal, hogy

T A R C Z A.
A I)unáu.

Hallgatom a Duna lágg, halk cnobogánát, 
Mintha elmondaná szivem minden vágyát. 
He csak egyet susog s én én csak egyet érzek. 
Mikor magam előtt látom a Te képed: 
Hogy szeretlek Téged.

.1 hold ezüst fényét szétszórja a vízre. 
Ahogy folyik a viz, meg-meg törik színe. 
Mindezt én nem látom, én csak Téged látlak, 
Szívesen cserélnék a madárial szárnyat:
S elérném a vágyat.

Lassan megy a hajó, de az én nagy vágyam
Ott lebeg körötted, kedves gyöngyvirágom.
Édesen mosolyogsz s én csak egyet érzek.
Mikor magam előtt látom a Te képed: 
llogy szerellek Téged.

Fratincsics Endre.

Dankó Gábor.
V i Hszae m 1 6 kezéH e k.

Immár alig lehet benne kétség, Dankó Gábor, 
a bajai első czigányprimás nincs többé. Elment 
messze, idegenbe, tengeren túlra, a hosszú út 
megviselte és nem tudott e.llentállni a gyilkos be
tegségnek. belehalt. A mi porlandó volt benne, az 
ott nyugszik a túlsó földieke kebelében, ami pedig 
halhatatlan volt Dankó Gáborban, az visszaszállt 
ide, szülővárosába és ilt felébreszti iránta a ke
gyelet érzését, emlékeket idéz föl. melyekkel szí
vesen foglalkozunk, amint szívesen láttuk körünk
ben mindig Dankó Gábort.

* ♦

Nem igaz, hogy Dankó Gábor nem tudta, 

ismeri — az jól tudja,miszerint a hivatalnok, 
legkivált a városi hivatalnok nem szívesen 
kér előleget, mert az előleg sokszorosan 
nehezebb kölcsön, mint az, amelyet a pénz
intézet nyújt. Az okát ennek könnyű el
találni. A pénzintézet megkövetel ugyan két 
jótállót és 7— 8°/o kamatot, de az adós 15—l 
hónaponként a tökének csak 10 -15%-á.t 
fizeti. Hátrányos tehát az ilyen kölcsönnél 
az, hogy jótállót kell keresni, akinek a szá
mára esetleg szintén kezeskedni kell és 
esetleg háromszoros összegért is jól kell állani, 
hátrányos az is, hogy kamatot kell fizetni. 
Az első hátrányos tulajdonság igen csekély, 
mert a biztos lizetésü hivatalnok könnyű
szerrel kifizeti apránként a tartozást és ha 
elhal, még mindig ill marad a feleség, aki 
nyugdijából is fizethet. A második hátrány, 
t. i. a kamatfizetés oly csekély, hogy számba 
sem jöhet azon előny mellett, mely fennáll, 
ha egy 2OO koronás kölcsönt esetleg 30- 40 
hónap alatt kell csak visszafizetni. A bajai 
városi hivatalnok azonban kötelezve van 
előlegét a folyó naptári év végéig lefizetni, 
illetve addig levonják a fizetéséből, minek kö
vetkeztében beáll az eset, hogy 20 -30 ko
ronás levonások is történnek egyes kis fize
tésű hivatalnoknál. Úgy véljük nem túlozunk, 
ha azt mondjuk, hogy az ilyen segítségek 
inkább rontanak, mint segítenek, vagy javíta
nak a hivatalnokok helyzetén. És úgy véljük, 
hogy ha lehetséges volna megvizsgálni azon 
tisztviselők pénzügyi viszonyait, akik előle
geket kérnek, kiderülne, hogy a legtöbbje 
akkor fordul a városi pénztárhoz előlegért, 
amikor pénzintézeti hitele már ki van me
rítve. Már most a józanul gondolkodó kö
zönség Ítéletére bízzuk, hogyan képes meg
élni a havi 100—150 korona fizetésben 
részesülő hivatalnok ha fizetéséből az év

milyen nagy útra készült, amikor bandáját újra 
szervezte. Tudta ö jól, hogy nagy útra kell mennie, 
el is mondogatta, hogy nem tudja visszatér-e még 
valaha Bajára ? Ám azért mégis vígan ment, mert 
Baján nem tudott megélni. A mi kis városunkban 
sok az apró u. n. malaczbanda, jobb zenekarunk 
csak egy volt a Gáborén kiviil és ennek a tagjai 
is alig tudlak ini ■gélni. A ( tábor bandáját el-elhall- 
gatták. ha hazavetödölt Budapestről, de két heti 
itt idözés után, már öl is megunták, nem pártolták 
és úgy nem volt csoda, ha hátat fordított Bajának 
és a fővárosba ment. Másutt a városból távol levő 
első bandákat nagyobb mulatságok alkalmával a 
fővárosból haza hozzák, nálunk pedig megtörténi, 
hogy Dankó Gábor Baján volt bandástul és nem 
ö muzsikált. Ilyen elbánásban volt része a mi 
Gáborunknak.

♦ *
Éveken ál ő volt Budapestnek egyik legked

veltebb prímása. Nem volt barátja a nagydobnak, 
nem kereseti összeköttetéseket, megbízott magában 
és a hegedűjében. Hajh! ebben is csalatkozott. 
A hegedűje a régi maradt, ő maga húzta bána
tosan a szomorúját, tüzesen a vígat, de nem volt 
módis czigány. Nem a ezifráját húzta, hanem a 
nótát, a melódiát. Neki nem a sujfás volt becses, 
hanem a ruha. Talán az. egyetlen prímás volt a 
fővárosban, aki megmaradt magyar ezigánynak, a 
magyar nóta legkülömb muzsikusának, de nem 
használt neki, sőt. ártott, mert a fővárosi közönség 
nek a lobogós gatyába bujtatott német muzsikus 
kell, aki agyonez.i frázza a mi nótáinkat.

♦ iK ♦
Mint ember büszke volt. Nem komázoll sen

kivel. Jó modorú, jól öltözött, szép férfi volt, 
akinek feltétlenül engedelmeskedett a banda. 11a 
húzta, nem h ajigálót Izott. nem alTektáll. hanem 
elmerült a nótába és se látott- se hallott, muzsikált, 
mintha más sem lett rohtir ti teremben. Csak 
néha-néha, hu a mulató fiatalság jókedvo már-már 

legnagyobb részében annak 1 néha 'io-ed> 
sőt nagyobb része is elesik csak egyféle 
adósság törlesztésére. És hogyan éljen meg 
a rendőr, ha 50 (itt korona havi fizetésé
ből is lefognak havi 8 -10 koronát? Hogy 
lehet ilyen anyagi viszonyok közt egész 
munkát teljesíteni? Hogy lehet szívvel, lélek
kel dolgozni?

Meg vagyunk győződve, hogy ezen álla
potokon segíteni kell, még pedig rohamosan 
kell segíteni addig, inig nem késő. A segítség 
legelső és legegyszerűbb módjának látszik 
a tisztviselők és szolgák fizetésének meg
javítása. De ez a mód csak akkor foganatos, 
ha egy egész évi fizetésemelést egy összeg
ben kapnának meg a hivatalnokok, hogy igy 
az egész összeget tartozások törlesztésére 
fordíthatnák, mert 300 kor. évi fizetésemelés 
csak havi 25 koronát jeleni, amivel nem 
lehet kezdeni semmit sem, míg 300 korona 
egy összegben igen tetemes segítség. A má
sodik mód, amely szintén nem megvetendő, 
abból áll, vegyenek fel az összes tisztviselők 
valamely pénzintézetnél közösen egy nagy 
kölcsönt, amelyért együttesen szavatolnak és 
amelyet 10 év alatt fizetnének vissza. így kis 
részletekben megszabadulhatnak terheiktöl és 
ez nagy megváltás lenne számukra. A kivitel 
módozatai nem tartoznak e czikk keretébe, 
mert czélunk nekünk, hogy használjunk. 
Addig is azonban, inig akár az egyik, akár a 
másik módon segíthetnek magukon, hassa
nak oda, hogy ne kerüljenek a nagy dobra 
az előlegek iránt beadott kérvények, mert 
ártanak maguknak.

Úgy reméljük, hogy e sorokat senki 
sem fogja félreérteni, mert nem személyekről, 
hanem tényekről irtunk.

L. M.

túllépte a határt, ö maga gyönyörködött benne a 
legjobban, szemei felragyogtak és annál tüzeseb
ben húzta.

♦
* *

Muzsikus temperamentuma czigány volt, de 
művelt muzsikus volt. A bandája mindig az ö in- 
tencziója szerint játszott discrelen, finoman. Kevés 
banda volt az országban, a mely olyan pianissi- 
■nokat tudott volna kihozni, mint az övé. Ha 
pedig a Gábor belemelegedett, akkor úgy húzta, 
mintha nem embereknek, hanem menybeli angya
loknak muzsikált volna.

♦
♦ *

l’r volt és művész, aki sohasem nézte, 
hogy mi van a tányérban, amikor visszahoztak. 
Igaz, hogy rövid bajai tartózkodása alatt nem volt 
oka panaszra. De én mégis szívesen emlegetem a 
(iábor gavallér voltát különösen most, amikor 
olyan bandák, amelyek nem méltók arra, hogy 
Gáborral egy napon emlillessenek, szörnyen köve
telik maguknak a csengő elismerést.

** ♦
Kél esztendeje lesz a nyáron, hogy a Margit

szigeten meglátogattam. Megígértem a farsangon 
és felkerestem. Ünnep volt neki, ha bajait latoit 
a fővárosban. Csak neki muzsikált és a többi 
jelenlevő közönség számára nem létezett.

** *
Utoljára a télen hallottuk Baján, doczember 

hó végén. A fia volt a prímás, ö maga szerényen 
félrehúzódoll és fiában gyönyörködött, aki az apjá
tól tanult és örökölt szokásokkal vezette a bandát. 
Senkisem hitte akkor, hogy nem egészen három 
hónap múltán elköltözik az élők somból. Akiket 
annyiszor felvidított, hadd hullassanak utána egy 
könnyet.

Lengyel Manó.
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Városi közgyűlés.
Április hó 23.

X'ngyobbszubásii programul, mely szélesebb- 
kíirü vitái provokálhatott volna, nem volt kitűzve 
a napirendre és Így mindenki egyhangú határo
zatokat vart ti inai közgyűléstől.

Hogy ez a fölülte óhajtandó körülmény még
sem következett be, annak oka kétségkívül abban 
a hibáztatandó) fölfogásban rejlik, hogy a hatósági 
parti közgyűlési többség egyszerűen leszavazandó- 
mik véli az ellenzéket, legyen bár indítványa a 
legüdvösebb is a város érdekeire es. hogy viszont 
az. ellenzék is már eleve bizalmatlansággal visel
tetik minden iránt, amit a tanács javasol.

Az az óhajtva-óhajtotl ideális állapot tehát, 
hogy az önző pártérdekek száműzve legyenek a 
közgyülésteremböl időtlen időkre, bar a jelek 
esak a közelmúltban mar erre mutattak — még 
mindig nem következett el és amint az egyik 
mai heves összekoceztmás megmutatta, az ellen
tétek csak olyan élesek, mint máslelesztendövel 
ezelőtt.

Mi a magunk részéről, amint nem tartjuk 
helyesnek egyik oldal részéről sem, pusztán han- 
gulatkellés es a relori képesség íilogtatása czél- 
jaból a tárgyalás higgadt és ezélirányos meneté
nek megakasztásál, épügy elitéljük a közgyüles- 
teremben tanyát vert azt a hamis irányzatot is. 
melynek axiómája minden indokolás mellőzésével 
az, hogy valamely indítvány elvetendő, egyszerűen 
esak azért, - mert ellenzéki oldalról jön.

.1 város érdeke, « mi ideálunk és párto
lunk mindenkit, aki ennek az egyedül üdvözítő 
munkának zsoldjába szegődik.

Szükségesnek láttuk pedig mindezt elmon- 
da ni azért, mert a közgyűlési tárgyalások során 
már több Ízben olyan szimptomák tűntek föl, 
melyek arra vallanak, hogy sok varosatya - pusz
tán pártérdekből - szem elöl téveszti e városnak 
pártolásra nagyon is reáutalt érdekeit.

* ♦♦
A mai közgyűlés lefolyásáról különben a i 

következőkben számol juk be :
A tárgysorozat első pontja:
1. A nagyin, földmivelésügyi m. kir. minisz

tériumnak leirata a város csatornáinak a Dunával 
leendő összeköttetése czéljaból létesíteni szándé
kolt csatorna-tervezet és költségvetés tárgyában.
— A miniszteri leirat, mely a törvényhatósági 
bizottságnak azon kérelmét, hogy a csatornázási 
tervezetet elkészítse, a minisztérium nagy elfog
laltsága miatt, teljesíthetőnek nem találta, tudó- | 
másul vétetik és a tanáes újabb intézkedéssel 
megbizatik.

2. A nagyin, m. kir. Belügyminisztériumnak 
leirata a dr. Kuzman Oszkár bajai lakos által : 
magángyógyintézet felállítása iránti kérvénye tár- j 
gyaban. — A közgyűlés a tervet pártolja és ily 
értelemben felír a belügyminisztériumhoz.

3. A közigazgatási bizottság jelentése az
1902. évről. — Az egyes szakminisztériumokhoz 
intézett es a mull év közigazgatási életének rész
letes történetet magában foglaló jelentős fölolvas- 
latván, dr. Valentin Emil hizolls. Ing kijelenti, 
hogy ö azt tudomásul nem veszi, mert nem tar
talmaz igaz tényeket.

Ha iskoláink épületei mint a jelentés
föltünteli — és fölszereléseik jó karban vaunak, 
minek építünk hát oly tetemes költségen uj épü
leteket es miért nem tudatjuk a közoktatásügyi 
miniszterrel, hogy Glibonszky Szávó gk. szerb 
tanító nem tud magyarul sem helyesen írni, sem 
beszélni! Rá kellene terelni a kormány figyelmét
— folytatja dr. Valentin - a pénzügyi hatóságok 
es nevezetesen a zombori pénzügyigazgatóságnak í 
a jogkereső közönség érdekeit épouséggel mega
kasztó munkálkodására és sok egyel; visszás
ságra is.

Erdélyi Gyula főjegyző fölvilágositása után, 
hogy ezen jelentés keretében pusztán a minisz
térium stricié megállapított kérdéséire lehel fe- j 
lelni, de bajaink tárgyalásának itt helye nincs,
— a jelentés egyhangúlag tudomásul szolgál.

4. Polgármester előterjeszlese az esküdtképes 
férfiak folyó évi alaplajstromának összeállítására 
bizottság kiküldésé iránt. — A javaslat értelmé
ben, rendes tagokul: Hajai Péter és Seherer 
Sándor, póttagokul: Somogyi Emil es Szamossy 
Béla megválaszlatuak.

5. Az építészeti és szépitészeli bizottságnak 
javaslata az építendő polgári es elemi iskola pálya
terveinek díjazására vonatkozólag. — Tudomásul 
vétetik.

6. A kiküldött bizottságnak javaslata a Cse- ! 
repes pusztai VII. számú majorság eladása, illetve 
haszonbérbe adása feltételeinek megállapítása tar- 
gyában. — Somogyi Emil bizottsági tag ellene 
van a máléházi puszta eladásának, valamint a 
12 évre leendő haszonbérbeadásanak is. Kifogá
solja azután a bérleti feltételeknek az ugarolta
tásra vonatkozó intézkedését, mert - szerinte — 

az ugaroltatás, trágyázás és takarmánybevetes 
nélkül mitsem hasznai a talaj termökepességenek.

II- Nándor tanúi snok azon fölszólalása 
után, hogy ma egyáltalán nincsen szó ezen ingat
lan eladásáról, hanem az csak akkor lóg tárgyal
taim, ha majd a haszonbérletre vonatkozó árlejtés 
eredményét ismerjük. a tanács javaslata elfo
gadtat ik.

7. A városi tanács javaslata a mull ovi gyám
pénztári számadás és mérleg jóváhagyása iránt.

A számadások megvizsgálása mellett, a javas
latot elfogadják.

8. Ugyanannak jelentéi-e a kaszárnya . Rókus-, 
korba/.- és szarvas-utezak kövezési munkálatainak 
biztosítása iránt megtartott árlejtés eredményerői.

A gazdasagiigvi tanácsnok jelenleset, hogy a 
kövezési munkaiatokat Gyulánszk\ József vállal
kozó nyerte el, dr. Vtih'idin Emil bizottsági tag 
tudomásul nem veszi. Kéri az árlejtés megsem
misítését és indítvanyozza. hogy utasittassék a 
tanáes uj feltételek készítésén*,  mert nagyban 
korlátozza a versenyt az a körülmény, hogy a 
mostani feltételek értelmében a vállalkozó csak 
3 év után kapja meg a pénzét. Ha a feltételek 
nem kötik majd meg iparosaink kezét, nagyobb 
lesz a kínálat es a varos sokkalta olcsóbban jut 
majd a kövezéshez. Kötelező nyilatkozatot lesz 
végül saját személyében, hogy ö maga is I" o-kal 
olcsóbban vállalja cl a kövezési munkálatokat, 
ha ez az árlejtés megsemmisittelik.

A jobboldal unisono ellenezte dr. Valentin 
indítványát, s mikor Szilt rrly Lipót bizottsági tag. 
a hatósági párt tolmácsaként szólásra emelkedett, 
hogy pártolja a tanács javaslatát, egyszerre kitört 
a vihar.

Élesnél-élesebb közbeszólások röpködlek el- | 
lenzéki oldalról Szutrelv bizottsági tag tele, mire 
az elnöklő főispán dr. Valentin Emilt előbb rendre 
akarta utasítani, majd meg akarta vonni tőle a 
szót, valójában pedig sem az egyiket, sem a má
sikat nem tette meg.

Bajai Péter. <Zr. Hermán Adolf. Hiiedmann 
Miksa. Lalinovics János és S-amosxy Béla fölszó- 
lalásai es hosszú vita után az árlejtés eredményéi 
jóv áhagylák.

9. Ugyanannak jelentése a Rókiis-utcza bal- 1 
oldalán fektetendő gyalogjárda munkálatainak biz
tosítása iránt megtartón árlejtés eredményéről. ;

Jóváhagyatik. hogy a munkálatokat, m int leg
előnyösebb ajánlatot tevő ii:r. Spitzer Simonná 
helybeli téglagyáros ezég nyerte el.

Rendben és vita nélkül tárgyalták le ezután 
a tárgysorozat többi pontjai.

10. Ugyanannak jelentése a városi legelő I 
haszonbérbe adása iránt megtartott árverés ered- i 
menyéről. Újabb árverési határoznak el.

11. Ugyanannak jelentése a toronyórák és a l 
városi székház órájának kezelése iránt, megtartóit 
árlejtés eredményéről, — Bodicsi Sándor meg- | 
bizatik.

12. Ugyanannak jelentése a lökért mögötti 
epreskertnek haszonbérbe adása iránt megtartott 
árverés eredményéről. Kiadják Scharfenberger 
Lajosnak.

13. Ugyanannak jelentése a város tulajdonát 
képező Vojnils-féle ház melléképületének eladása I 
iránt megtartóit árverés eredményéről. — Sziklai 
Zsigmond ajánlatát elfogadják.

14. Ugyanannak előterjesztése a város birto
kába átment tanitóképző-inlézeli gazdasági kert 
eladási feltételeinek megállapítása iránt. — A fel
tételek elfogadtatnak.

lő. l’ozsonyvármegye közönségének ál irata.a : 
magyar nyelvnek az. üzleti élet terén minid széle
sebb körben való érvényesítése tekinte'ébcu az 
országgyűlés képviselöházahoz intézeti felterjesz
tésének pártolása iránt. — Kimondják a felirat 
pártolásai.

Ili. Ugyanannak átirata a vasárnapi munka- : 
szünetről szóló 1891. évi XIII. t.-ezikk módosí
tása tárgyában az országgyűlés képviselőházához 
intézett felterjesztésének pártolása iránt. Tudó- j 
másul szolgai.

17. Gsanádvármegye közönségének átirata a 
szegényügy jogvédelme érdekében az igazságügy
miniszter úrhoz intézett fölterjesztésének pártolása 
iránt. - Hasonló szellemű fölirattal párlollalik.

18. Fejérvármegye közönségének átirata az 
elmebetegek elhelyezésére szükséges intézetek léte
sítése tárgyában az országgyűlés képviselöhiizához 
intézett felterjesztésénekpártolása iránt. Pártolják.

19. Mosonvármegve közönségének átirata a 
Magyarország es Alsó-Ausztrál közötti határok 
kiigazítása tárgyában az országgyűlés képviselő
házához intézett felterjesztésének pártolása iránt.

Pártoljak.
20. Sárosvármegye közönségének átirata nz 

útadó egységesítése es a törvényhatósági közutak 
államosítása érdekében az országgyűlés képviselő
házához intézett felterjesztésének pariolása iránt. 
— Pártolják.

21. Kolozsvár sz. kir. varos közönségének 
átirata a hazai iparpárlolás érvényesülésének elő
mozdítása érdekében hozott luilárnzalhoz leendő 
hozzájárulás iránt. Kimondják Baja városának 
hozzájárulását.

22. Sopron sz. kir. varos közönségének áti
rata a vadászati törvény módosítása targval..... az
országgyűlés képviselöházahoz intézett felterjesz
tésének partolása iránt. - Pártoljak.

23. Győr sz. kir. varos közönségének átirata 
a párbaj intézményének kiirtása tárgyában nz 
országgyűlés kópviselöházához intézett felterjesz
tésének partolása iránt. Elhatározzák a fölirat 
pártolását.

Következett több kérelem közterület átenge
dése iránt és pedig :

24. Hellschcin Lipólné szül. Köbling Erzsé
betnek kérvényé iilezaszabályozas ezéljából 24 -öl 
közterületnek átengedése iránt. - Jövő közgyű
lésre kit űzetik.

25. Sziklay Zsigmond es nejének kérvénye a 
várostulajdonát képező Vojuils-féle ház telkéhez 
tartózó 3 ,-ölnvi terület átengedése iránt. (Máso
dik szavazás.)

26. A Miasszonyunkról nevezett iskolanénék 
bajai intézetének kérvénye a zárda tőszomszédsá
gában fekvő es a város tulajdonát képező 599

•öl területnek tanügyi czélokra díjmentesen 
leendő átengedése iránt. (Első szavazás.)

27. Mezei Fercncz.nok kérvénye építkezés 
czéljára ■"> -öl közterületnek átengedése iránt. 
(Első szavazás.)

28. .leges Károlynak kérvényé tilczasziibályo- 
zás czéljaból 127 LJ-öl közterületnek átengedése 
iránt. (Első szavazás.)

Az utóbbi négy kérelem névszerinti szavazás 
utján egyhangúlag megszavaztatott.

29. A Miasszonyunkról nevezett iskolanénék 
ajánlata a József-ulczai kert haszonbérletére vonat
kozólag. - Az ajánlat elfogadlatik.

30. lássák János városi tanítónak kérvénye 
évötödös korpóllékának kiegészítése iránt. Meg
szavazzák.

31. A városi kórházigazgatóságnuk előterjesz
tése kötszerek és műszerek beszerzése és a szám
lák utalványozása ügyében. — Az előterjesztés 
értelmében történik intézkedés.

Ezután Selimaus’ Endre főispán a közgyűlést 
délután 1 26 órakor, egyéb tárgy hiányában, be
rekesztette.

S. Zoltán.

Helybeli és vidéki hírek.
Díszünnepély a fögymnasiumban. .4 cziszt. r. 

bajai kath. fiigymnasiuma XIII. Leó Ö Szentsége 
huszonötéves pápaságának jubileuma alkalmából 
f. évi április hó 28-án délelőtt 10 órakor az intézet 
tornacsarnokában diszünnepélyt rendez a következő 
műsorral.' 1. Jelige. Vegyeskarrá szerzetté az in
tézel igazgatója: előadja a fögymn. énekkar. 2. 
Ünnepi beszéd, mondja Ledniezky Ipoly tanár. 3. Ile.r 
lieguin. .. Irta Oberholl'er, előadja a fögymn. ének
kara. 4. Hódolat. Irta Lévay M. sza valja Kollár 1. 
Vili. 0. t. 5. Oremus pro Ponlifiee, régi egyházi 
ének, vegyeskarra irta Mohr A., előadja a fögymn. 
énekkar. 6. .1 szentek unokáihoz. Irta Mindszenly ti. 
szavalja Hegedűs E. VI. o. I. 7. Hol szt. Péter . . . 
pápai hyinnus, előadja a fögymn. énekkar. — A 
diszünnepélyt d. e. 9 órakor ünnepi szent mise 
előzi meg.

Házasság. Komát ka Jenő kir. albiró f. hó 
28-án d. ti. 4 órakor vezeti oltár elé menyasz- 
szonvat Tury Gabriella urhölgyel a helybeli plé
bánia templomban. A menyasszony csaladjában 
előfordult betegség miatt halasztották el az eskü
vőt szombatról — keddre.

Kinevezések a bajai adóhivatalhoz. A pénz
ügyminiszter [’ni/ár Zsigmond nyitrai és Schmidt 
l-'eri néz pancsovai adóhivatali gyakornokokat a 
bajai 111. kir. adóhivatalhoz adólisztekké nevezte ki.

Áthelyezés. (fajdos Károly bajai ni. kir. adó
hivatali liszt ezen minőségében a szabadkai adó
hivatalhoz lielycztelelL al.

Elhunyt járásbirosági írnok. Városszerte élénk 
részvétét keltő haláleset történt a héten városunk
ban. Korunk gyógyíthatatlan, nagy betegsége, a 
tüdövész félévi kinleljcs szenvedés után, férfikora 
tavaszán ragadta ki az életből ll eís..’ Henrik Írno
kot, kir. járásbíróságunk egyik derék és buzgó 
tisztviselőjét, 27 éves korában, házasélelének 17-tk 
hónapjában, fiatal özvegyei es egy árvát hagyván 
vissza. Halála hírére a járásbíróság széképületére 
es a Kereskedő Ifjak Egylete házára — mely 
utóbbinak az elhunyt jegyzője volt kitűzték a 
gyászlobogól, a járásbíróság bírói és tisztviselői 
kara pedig külön gyászjelentésben tudatta a szo
morú esetei és díszes koszorút helyezett az el
hunyt ravatalára. A temetésen megjelent fölötte 
nagyszámú közönség soraiban olt láttuk Muyer 
Károly kir. járásbiróval az elén, járásbíróságunk 
egész bírói és tisztviselői karát, az adóhivatali 
tiszti kart testületileg Fedor Károly tárnokkal, az 
ügyvédi kar sok tagját és a Bajai Kereskedő Ifjak 
Egylete képviseletében egy szépszámú küldöttséget.

Érdekes eljegyzés. Szügyi Ginál, színtársula
tunk volt kiiloralur énekesnőjét eljegyezte dr. Kiéin 
Mátyás szabadkai ügyvéd. ■ Szögyi férjhezme- 
netole természetesen egyértelmű a színpadtól való 
megválásával, de a legközelebbi őszi saisonbaii 

mint értesülünk pár szerepében föllép még 
Baján, búcsúzóul a hajai szinházközönségtöl, mely
hez. a művésznőt önvallomása szerint, művész
pályájának legszebb emlékei fűzik.

Az. I. bajai Nöegylet folyó hó 13-án tartott 
műkedvelő előadásának tiszta jövedelme 265 kor. 
07 fillér, mely összeget a folyó ím lü-éu tartott vá- 
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laszlmányi- és bálbizoltsági gyűlés határozata löly- I 
Ián május hóban a helybeli szegények közöli Ingja 
kioszlatni.

Színtársulatunk köréből. .Megbízható helyiül 
veszszük a hirt, hogy Gerlaki llerinin. szinlársula- 
tunk előkelő szubrelt primadonnája legközelebb 
férjhez megy és Így már az októberben megnyíló 
bajai saísonbiin sem lep löl színházunkban. 
Színtársulatunk legjava lehál fogy, egyre lögy. 
Igazan nem is sejtsük még. hogyan Ingja pótolni 
Pesti Ihász Lajos legjobbjai távozását, mert a dol
gok jelenlegi állása szerint, se megfelelő koleráim' 
énekesnője. Gerlaki távozásává! se szubbrettje, 1 
azonkívül Tarján Irma távozásával se hasonló 
kaliberű Iragik'ája, de még léiig meddig teljes kó
rusa sincs a társulatnak. Ismételten hangsúlyozzuk i 
miszerint közönségünk elvárja t. direktortól — és 
joggal hogy hozzánk teljes és szervezett társu
lattal jöjjön be őszre. Itt említjük meg. hogy az 
ó-kanizsai idény a mai nappal véget ér és színé
szeink kedden már Szolnokon játszanak.

Tánczmulatság. .1 lmjai kath. legényegylet 
folyó évi május hó 3-án saját helyiségeiben jólé- 
konyczéln. zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépii 
dij személyenként 80 fillér. Jegyek este a pénztár
nál kaphatók.

Egy bajai ipartelep állami kedvezménye. A 
kereskedelmi miniszter, a m. kir. pénzügyminiszter 
hozzájárulásával, az 1899. évi XLIX. t.-cz.-ben 
meghatározott állami kedvezményeket a „Dél
mag yarországi gyayjufonó és vattagyár részvény
társaság" bajai ipartelepének gyapjumosó, valamint 
gyapjú- és pamullönó üzeménvei részére az 1902. 
évi június hó 1-töl számítandó tiz évre engedmé
nyezte és a kedvezmények hatályát, a kedvezmények 
tartamának hat évre való leszállítása mellett, ezen 
ipartelep julta-kóczol- és vatta árut előállító üzem
agára is kiterjesztette.

Közgyűlés. .4 lmjai rám. ktli. Legényegylet
1903. április hó 26-án délután 3 órakor az egyleti 
házban rendkívüli közgyűlést tart.

A posta köréből. A kereskedelmi miniszter
től az ajánlott levelek kézbesítése ügyében a kö
vetkező rendelet érkezett a napokban a helybeli 
in. kir. posta- és távirdahivatalhoz : A belföldi 
forgalomban az ulánvételes ajánlott levelek löladói 
ezentúl akképpen rendelkezhetnek, hogy ulánvé
teles ajáldott leveleik — a czimzclteknek történt 
első sikertelen bemutatása után — azonnal vissza
küldessenek. E czélra kell, hogy a föladó a vissza
küldésre vonatkozó kívánságát, a levél czimlapján 
baloldalt, a czimzett név fölé szembetűnő belük
kel — kézírás, esetleg nyomatos vagy bélyegző
lenyomat utján — feltüntesse s azt színes irónnal 
aláhúzza. Értesítjük közönségünket, hogy a m. 
kir. posta- és távirdahivalal utasítást is kapóit e 
rendelet kapcsán, hogy az ily ulánvételes ajánlott 
leveleket ki nem váltás esetén — haladéktalanul 
küldje vissza.

Az ttjonczozás újbóli elhalasztása. Báró Fehér- 
váry Géza honvédelmi miniszter az idei sorozást 
újból elhalasztotta. Városi törvényhatóságunkhoz 
küldött rendeletében a sorolás határidejét június 
elsejére tűzte, ki.

Színigazgatói engedélyek Bácskában. Várme
gyénk és városainkban a következő színigazgatók 
kaplak koucessiót: Dalia Kálmán a délmagyar
országi szinkerületet, (hozzá Zombor városa is 
tartozik), Kövessy Albert (Kecskemét, Újvidék), 
Pesti Iliász Lajos (Nagykanizsa, Szabadka, Baja, 
Szentes, Szolnok, Szarvas, Ó-Kanizsa, Kalocsa.)

Fodrász-mulatság. Helybeli fodrásziparosaink 
égisze alatt műkedvelői hangverseny volt f. hó 
19-én a plébánia-templom kifestési alapja javára. 
A conczert a legszebb erkölcsi sikerrel járt, de a 
kitűzött czélra mindössze 5 korona jutott, bár egyik 
lölülfizetö egymaga öl) koronái adományozott a 
rendezőségnek.

Az egykori bajai dzsentri tragikus halála. 
A bajai idősebb urak közül bizonyára sokan emlé
keznek még Latinovics Laczira, a gazdag kalymári 
és borsodi Lalinovics família egyik tönkrement 
tagjára, aki körülbelül busz esztendeje lakik Szabad
kán. Nyugdíjas városi tisztviselő volt mar vagy 8 
esztendeje és a csekély nyugdíjból tengette életét. 
Hanem a jó humora nagy szegénységében se hagyta 
el és a régi jó barátok szívesen fogadták asztaluk
nál. Utóbbi években már csak a vendéglőkben, ha 
találkozott néha egy-ogy ismerősével, aki fizetett 
neki néhány deczi bort, hogy aztán ellréfáljon vele 
arról az időről, amikor ö négyes fogaton ment 
he Bajáról Szabadkára és valamelyik ismerőse 
jóvoltából jutott kocsin haza, mert bizony ö a 
négyes fogatát elkárlyázta, elitta, elczigányozla 
rövid egy-két huszonnégy óra alatt! Kalymári és 
borsodi Lalinovics Sámuelnek, a borsodi gazdag 
földbirtokosnak volt a fia. Az apja tanillalta, érett
ségit is telt a liu, majd mint huszárönkéntes 
Galieziában szolgált. Hazajővén nemsokára meg
nősült. feleségül ivrén néhai Mészáros Antal bajai 
földbirtokos leányát. A gazdag dzsentri gyorsan a 
nyakúra hágott vagyonának és hivatal után kellett 
néznie. Néhai Jankoviclt Aurél Baja és Szabadka 
volt főispánja Szabadkára nevezíu ki Írnoknak 
Lalinovics Lászlót, aki persze mindent tudott csak 
dolgozni nem. Züllésnek indult a büszke bácskai 
zsentri, akit féleségé is elhagyott, magával vivőn

egyetlen fiát Pozsonyba. Midőn felesége a SO-as évok 
közepén meghalt, fiát ő kezdte nevelni. Nyolcz 
esztendeje, hogy nyugdíjba ment és azóta mind 
kevesebb jutott neki az élvezetekből. E. hó 
*20 an délben azzal ment el szabadkai lakásáról, 
hogy dolga van valakivel. Este felé egy vendéglőbe 
téri be. ahol beilalozott és 9 óra után indult haza
felé. Úgy latszik eltévedt az utón és éppen ellen
kező irányban bandukolt és kijutott az úgynevezett 
sömléki városrészbe. Ott egy árokba esett, ahonnan 
kimászott és elalélva a kocsi útra feküdt. Másnap 
hajnalban fel 4 óra felé egy parasztgazda kocsin 
igyekezett ki a kukoricza földre, lovai egyszer csak 
megálltak. A gazda leszállt kocsijáról és olt találta 
lovai elölt a szerencsétlen embert eszméletlen 
állapotban. A mentők értesitlelvén arról, hogy egy 
úri ruhába öltözött férfit talállak a kocsiulon, a 
helyszínre hajlottak és ott találták Lalinovics Laczil 
eszméletlenül. A kórházba vitték a szerencsétlent, 
de mire kiértek vele : meghalt. 52 ével élt a 
sorsüldözött ember, ki most elpiheni örökre.

Szenzácziós esküvő. A főváros előkelő közön
ségét nagy izgatottságban tartotta egy házassági 
esel, mely a napokban folyt le egy ismeri családban. 
Az esküvőre a szokásos előkészületek minden 
irányban megtörténtek s már csak kél nap válasz
totta el a fiatal jegyespárt a. házasságkötéstől. A 
vőlegt íny, egy előkelő bankhivalalnok, tele volt 
adóssággal, a menyasszonyt pedig dús gazdagnak 
ismerték mindenfelé. Azonban a menyasszony apját 
üzleti spekulácziói megfosztották utolsó fillérétől 
is. Akárhogy szerettek is egymást a fiatalok, ilyen 
zilált viszonyok közöli a menyasszony semmi áron 
sem akart tudni az esküvőről, mert vőlegénye 
őszintén megvallotta neki, hogy mennyi az adós
sága. Az összes családtagok és jó barátok elküldték 
már a nászajándékot és éppen a menyasszony . 
szülőinél lelt volna fogadó ebéd. Siirgönyileg le- ■ 
mondták. Szomorú nap volt. Vidámság helyett 
kétségbeesés ! Menyegző helyeit boldogtalanság! 
A vőlegény vigasztalni akarta menyasszonyát. Hiába
való volt minden kisérlel! Egyszerre azonban a 
hangos zokogás és a vigaszt nyújtani akaró hangok 
közé egy barátságos, idegen hang keveredett. ..Ne 
vegyék rossz néven, ha ilyenkor hívatlanul alkal
matlankodom, de mi kötelességszerüen gyorsan és 
pontosan intézzük el ügyfeleink megbízásait. Az 
a sorsjegy, melyei Önök vásárollak nálunk, fő
nyereményt nyert -. Ezzel a Török A. és Társa 
budapesti bankháza kiküldöttje kifizette a nagy 
főnyereményt és igy már mi sem állta utjai annak, 
hogy zavartalanul megkössék a házasságot. Ez az 
eset a fővárosi előkelő köröknek még sokáig emlé
kezetében marad.

Tolvaj lakótárs. Demuth Ferencz soproni ill. 
pinezér inas kilopta A7yfór Páltól kivel együtt 
lakott — a szekrénykulcsot, kinyitotta a szekrényt 
és egy 20 koronás arany ellopása útim elszökött. 
Körözik.

Lövöldöző legények. Műiig Lajos. Csanádi 
.kínos, Krizsits József és Szolunk f. hó 20-án éjjel 
a Homokon éles töltésekkel lövöldöztek. A rendör- 

| ség a vizsgálatot ellenük megindította.
Jo madarak. Sziljei Ferencz 15 éves büntetett 

hentes inas és Androsorils Sándor csavargó ellen 
vizsgálat folyik a rendőrségnél. Eddig 19 lopási 
vallottak be. — Sokra vihetik még, ha igy foly
tatják.

Betörés. Özv. Baselién Lipótné zárt padlásá
ról f. hó 20-án virradóra többféle ruhát elloplak.

Lopás. Mamuzsits András vaskuti lakos folyó 
hó 20-án bement Honig lgnácz kalaposhoz állítólag 
kalapot venni. Válogatás közben egy kalapot a 
kabátja alá csúsztatott, de Honig észvrevelle és a 
rendőrségnek átadta.

Vásári lopások. Grebenác: (jrzso és Kolompár 
Kózii stanisicsi ill. ezigány asszonyok a folyó hó 

I 19-iki vásáron Agócs Lujosné zsebéből a pénz- 
I tárczát kilopták. Balogh János rendőr meglátta és 

elcsípte. Kzsi Játiosné szcromlci lakostól a 
i vásárban 22 koronái loptak ismeretlen tettesek.

Furfangos csalók. Il'inler Fábián netnes-
i nádudvari htKós a f. hó 19-iki vásárban álldogált, 

és látta, hogy egy 45 év körüli barna ember előtte 
pénzlárczát talált. A találó hívta Winterl, hogy 
menjen vele osztozni és elvezette Kiscsávolybn, a 
Sárkány-utczába. Ott eléjük állt egy másik hasonló 

j alak és Winlert meggyanúsította, hogy az ö tér- 
| czájál megtalálta. Winter visszautasította a gya- 
| Dúsítást, de az idegen benyúlt a zsebébe, kivette 
I pénztárczáját, hogy megnézze, nem-e az övé. Mi

korra visszaadta, kilopott belőle 100 frlost és 3 
drb. 20 koronást, amit Winter csak később vett 
észre. Másnap jelentési telt a rendőrségnél, ahol 
a nyomozás megindult.

Személyhajó járatok. Bajáról- Budapestre na
ponta : 2 ó. 05 p. délután és vasárnapon, kedden, 
péntekén : 5 ó. 55 p. hajnalkor. Budapestről 
Bajára naponta: 12 ó. délben és szombaton, ked
den, csütörtökön: 10 órak. este. Bajáról- Mo
hácsra naponta : 8 <*».  25 p. este és szerdán, pén
teken, vasárnapon : 6 órakor reggel. Ba járól 
Orsovára (ialuezra: szerdán pénteken es vasár
napon : 6 <’>. reggel. Mohácsról- Bajara naponta: 
12 ó. délben és kedden, pénteken, és vasárnapon: 
2 órakor éjjel.

A Horgony Pain-Expeller (Hit liléi s hinimi'iiliiin Cupsici 
contp.) igazi népszerű hóziszer, mely számos családban 
már több mint 34 év óta mindig készletben van. Hátfájás,

esipőfájdalom, fejfájás, kosz vény, esúznál stb.-nél a Hor- 
gony-Pain-Expellerrel való bedörzsötósok mindig fájdalom
csillapító hatást idéztek elő, sőt járványkornál, minő ; a 
kolera és hányóhas-folyás, az altestnek l’ain-Expellerrcl 
való bedörzsólése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredmónynyol használtatott az. 
influenza ellen is és 80 f., 1 kor. 40 iill. és 2 k. árban a 
legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás -alkal
mával mindig határozottan: ..Richter-féle HorgonyPain- 
Ex pedert "vagy ..Richter-féle Horgony-Li ni ment "et tessék 
kérni és a .. Horgony" védjegyre figyelni kell.

Jó tanács. Mindazoknak, kik pázsitot akarnak 
létesíteni, ajánljuk, hogy szerezzek be Mandiner 
Ödön csász. és kir. udvari magkereskedéséből 
Budapesten a ..Sétatéri" vagy a „Margitszigeti" 
fümagkeveréket, - Ezeket már 29 éve szállítja 
Mautlmer Budapest és a Margitsziget oly bámu
latra méltó és gyönyörű sétaterei részére.

CSARNOK. 

Magyar remekírók.
A „Franklin-Társulat" c korszakos vállala

tából megjelent a harmadik sorozat. Ma már, 
midőn a ..Magyar Remekírók" díszes és becses 
köteteinek ezrei, sőt tízezrei forognak az ország
ban, fölösleges lenne ennek a klasszikus gyűjte
ménynek akár a kulturhistóriai, akár a nemzeti 
fontosságát hajtogatni; az a közönség, melynek 
Ízlésében, műveltségében és hazafiságában bízva 
a kiadó-társulat, e nagy vállalkozásra elszánta 
magát, fényesen bebizonyította, hogy érti és érzi 
a „Magyar Remekírók" nagy jelentőségét s nem 
azt a könyvet veszi meg, a melylyel legügyeseb
ben kinálgatják, hanem azt, a melyiknek belső 
értékéről is helyes ítélete van. Egy szóval: nem 
Maeczenas többé a müveit magyar közönség, ha
nem — műértő : nem adózik, hanem vásárol, nem 
csak adni akar, hanem élvezni is.

Ebben pedig bő része lehet, ha a „Magyar 
Remekírók" köteleit forgatja; mert lassan-lassan, 
a mint a kötetek egymásra gyűlnek, a magyar 
irodalom kodifikálása lesz ez a gyűjtemény. Egy
más mellé sorakoznak a könyves polezokon a 
magyar nemzet nagy szellemeinek alkotásai s mire 
mind az ötvenöt kötet megjelenik, — nem lesz 
mit irigyelnünk a nyugati nemzetektől : — a mi 
irodalmunknak is vannak oly gyöngyei, a minőkkel 

I más nemzetek nem kérkedhetnek. A „Magyar 
Remekírók" első két sorozatának tiz kötetében 
ugyanis Arany János, Csiky, Garay, Kossuth 
Lajos, Reviczky, Szigligeti és Tompa müveit kap
tuk, vagy teljesen, vagy részben: a most szét
küldött uj sorozatban pedig Vörösmarty harmadik 
kötetén kívül Czuczor, Kazinczy, Kölcsey és TAy'da 
egy-egy kötetét találjuk.

A magyar szellemi élet pangása, nemzetünK 
fásult közömbössége soha sem volt szembetűnőbb, 
mint a Kazinczy föllépésének idejében, llerder 

I szavait, hogy ,,a magyarnak nincs többé mit ke
resnie a földön", akárhányan néma fájdalommal 
olvaslak és igazoltnak hitték. Ez a „Kun Lászlóé
nál is mostohább idő", — a hogy Vilkovics Írja, — 
kétségbe ejtette a nemzet legjobbjait, a kik semmi 
vigasztalót se latiak a haza sorsában. A hazafias 
Írói törekvéseknek szárnyát szegte a czenzura és 
szellemi életünknek néhány szórványos nyilatko
zása is inkább csak a végvonaglás lüsájáról lch- 
benlelle föl a fátyolt . . . Egyedül Kazinczy nem 

j csüggedett: — a mull dicsőségének sírján a föl
támadás lehetőségéi hirdette, — se hitének apos
tolaként. szinte egymaga vállalkozott a gigászi 
föladatra, hogy a tetszhalott magyarba uj életet 

I önt, a fásult szivekbe pezsgő vert ereszt es föl
rázza dermedtségéből az alvó társadalmat.

„Illő, hogy a ki erőt érez, magában, ellene 
szegezze magát a reánk törő szörnyű veszede
lemnek", Írja Villa Lászlónak; s ö maga jár 
jó példával elül. Izguló szenvedélye egv perczig 
se hagyta pihenni az aczélos lelkű, lángoló szívű 
reformátort: de a czélt elérte; élete vegére, meg
érhette azt az örömet, hogy eszméi az egész 
nemzet eleiét megtermékenyítették. 0 volt az 
irodalom és a közeiét Széchenyije: a nemzetéh- 
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resz.lö legnagyobb magyar abba a földbe vetette 
el politikai reformjainak magvait, a melyen a 
Kazinczy tolla szántott barázdákat. .Szellem vala 
ő, Írja róla Kölcsey, a ki legbuzgóbb tanítvá
nya volt, — mely a lespedö egészet oly sokáig 
csaknem egyedid elevenile; s lépcső, melyen 
egykorúi magasbra hághassanak s a szerencsésebb 
maradék tetőre juthasson ..."

Az az egy kötet, a melyet l'iírzi/ János. 
Kazinczy leghivatotlabb kritikusa válogatót! össze 
a nagy agitátor munkáiból, egész képéi adja iro
dalmi ujjászüli iésünk e buzgó apostolának *-  mun
kásának. A mi eredelit versben irt. azt mi föl
vette a kőiéibe ; eredeti prózai dolgozatai l < ziil 
pedig a legfontosabbat, a Pályám emlék' cetéi. .így 
egész könyvet töltenek meg Dalai és ódái, kelt ál 
a Tövisek <’.< virágok, egyet-egyet az Epigrammák. 
a Vegyesek és az Kpistolák, s e hat könyv után 
következik a Pályám rai/,7,-. cetének négy könyve. 
Megelőzi pedig Kazinczy Írásait a lae:y János dr. 
Bevezetése, mely rövid, de unnál tömörebb és 
igazságos kritikával meri a széphalmi mester nagy 
érdemeit.

Kölcsey Ferencc, a nyelvújítás mesterének 
legtehetségesebb tanítványa. ..voltaképpen több 
Írót foglal magában", a hogy Greguss jellem
zően mondja róla. Angyal Dórid, a ki a „Magyar 
Remekirók" sorába fölvett Kölesey-kölot elé alapos 
es kimerítő kritikai bevezetést irt. igen nagv sze
retettel foglalkozót e sok oldalú költővel. A hvinnus 
Írója erős, élénken fürkésző, bátor elme” volt, 
igazi bőse a meggyőződésnek, de mélyre haló s 
élesen bonezoló logikája melleti van benne lírai 
érzés, költői fogékonyság és szubjektív színezés is.

A busz Íves, tartalmas kötetben meg vannak 
Kölcsey összes versei, melyek közül több nem az 
irodalomtörténeté csupán, hanem az egész nem- ■ 
zeté is. Prózai munkái közül a legjelesebbeket 
válogatta ki Angyal Havid: — Berzsenyi Dániel 
verseiről irt kritikáját, emlékbeszédjét ugyancsak 
Berzsenyi Dániel fölött, a gyönyörű Parainesist, 
melyei mindnyájan olvastunk és tanultunk az 
iskolában, s a melynél szebb oktatást, legalább 
magyar nyelven, ma sem ismerünk. Mintha csak 
ebben tette volna le Kölcsey a maga ideális 
egyéniségének az ethikai hitvallását, hogy - .bár 
minden küzdéseink mellett a magunk számára 
jobb napokat nem vívhatunk ki: de, tisztán érezve, 
hogy emberi rendeltetésünk főczélja nem is ez 
vala: nem nézünk átokkal vissza a pályára, mely 
ha nekünk tövist hozott is, nemünknek most, 
vagy a jövendőben virágot és gyümölcsöt te
remhet . . .“

c.-uezor Gergely, a hazafias érzésű benezés 
költői munkáit Zoltványi Irén rendezte sajtó ala 
s ugyancsak ö irta meg kiváló rendtársának az 
életrajzai is. A sokat szenvedett, testestöl-lelkestöl 
magyar Czuezorral, Petőfit kivéve, nincsen tijabb ! 
költő, a ki .népszerűség" tekintetében veteked
hetne. Egy híján negyven dalát énekli ma már a 
nép, s költészetének bizonyára legbecsesebb részéi 
teszik e népies dalok. De talentuma más irányok
ban is nyilatkozott: az oda. elégia, epigramma,
szatíra és eposz különböző hangjai mind meg
csendülnek a lantján s költészetének az erős 
nemzeti érzés volt a legtöbb táplál úja. A Riadó í 
költőjét bilincsekbe verték ugyan, de magvar lelkét 
nem lehetett békókba szorítani.

Ebben a kötetben együtt találjuk lyrai és j 
vegyes költeményeit, jeles műfordításait (különö- j 
sen nevezetes „Horatius epistolája a Pisókhoz. 
a költészetről", mely eddig csak összes műveiben 
volt meg), népdalait, paprikás verseit, rajzait, 
életképéit, népregéit (köztük a híres .Falusi kis j 
leány Pesten"), balladáit és legendáit, hőskölte
ményeit (köztük a nagy konczepezióju .Hunyad“-ot. 
mely nemcsak Czuczornak lelt volna főműve, 
hanem epikai költészetünknek is legtökéletesebb 
alkotása, ha szerzője abba nem hagvjaj, stb. Be
zárják a kötetet a rövid mesék, mélyeknek alle
gorikus keretében „magyar példaszók" erkölcsi 
foglalatjait magyarázza Gz.uczor.

A Vórósmarty Mihály munkáinak végleges, 
teljes kiadásából, mely ebben a vállalatban jele
nik meg, a harmadik kötetet kapjuk. a nagy I 
költő drámái költeményeinek első'felet. Megalko
tásuk időrendjében következnek egvrnás után Sa
lamon király. Ilabador, A bujdosók es Csongor 
es Tünde, mely a magyar költői nvelv legszebb 
diadala. Általában megszoktak csak a lyrai és 
epikai költőt magasztalni Vörösmarlyban: pedig 
filozófiai mélység, a gondolatok költői szépsége; 
a hasonlatok fönsege es merészsége dolgában 
semmit .sem irt Vörösmarty, a mi drámai költe
ményeinek fölötte állana. Valóságos Slmksperei 
forrongás nyilatkozik eszméiben, inig hibátlan, 
zengzeles sorain szinten meglátszik, hogy sokat 
tanult a brit szellemóriáslól, a kinek halasa lépten- 
nyomon nyilatkozik minden sorában. Technikája 
meg valósággal páratlan: a blank-verset senki 
se kezelte nagyobb művészettel nyelvünkben, mint 
ö. A harmadik sorozat öt kötetéből csalt ehhez 
az egyhez nincsen arezkep és bevezetés : mind a 
kettő a legelső Vörösmarty kötet előtt van, mely 
az első sorozatban jelent meg. s az életrajzot 
Gyulay Pál irta meg mesteri tollával, arezképét 
pedig, valamint a többiekét R. Hirsch Xelli fes- 
telte meg.

Viíjda János kisebb költeményei leszik a 
harmadik sorozat ötödik kötetét. A Petőfi utáni 

korszaknak kétségkívül legönállóbb, legtartalmasabb 
lírikusa. Mindenütt nagy erő. mély megindulás és 
viharos patkós emeli. Írja róla Endrődi Sándor 
a ki a kötet ele nyomtatott lelkes J3ere:etésben 
teljes igazságot szolgáltát a sokat bántott es félre
ismeri. önmagával is m -.'hasonlóit költőnek. Vajda 
egyénisége annyira külön álló, egyedüli, hogy 
szinte megdöbbent. Költészete a borongos ég, a 
zúgó órzeán. vagy a roppant nagy, komor hegyek 
halasát teszi ránk. Nem kö/ámseges, nem hétköz
nap . de ritka, rendkívüli, szertelen. Duzzad az 
erőtől, ég a szenvedélytől s keserüség< ' m néha 
úgy tud süvölteni, mint a vihar vagy :■ .akspere 
hősei. Tepelödö, vivődő, magát emésztő lelek, a 
ki a forradalom utáni lir.il erős bölcselmi tarta
lommal mélyítette s nj hangokkal gazdagította : 
- nem lehet öt mély meyindnlás nélkül olvasni. 
a hogy Endrődi Írja.

K ..kisebb költ cméuyok" sorában ott bitjük 
Vajda legjelesebb alkotásait. Első helyen várniuk 
a Sirámok, melyeket a átka, ez a gyöugy-
fiizér követ. Az eszmei tartalom révén szerves 
kapcsolatban van e dalokkal az a gyönyörű ezik- 
lus, melyet Giiia emlékén irt a szerencsétlen 
költő. E versek egyik-másikát méltán állítják a 
Gzyprus-lombok legszebb költeményei mellé, me
lyekben a nagy Petőfi siratja Etelkáját. A Vegyes 
költemények közt, melyek a kötetnek több mint 
kétharmad részét teszik, legjobban nyilatkozik 
\ ajdn sajátos, költői egyénisége. A Virrasztók, a 
Luzilán dal. Tavasz felé, a Vaáli erdőben. Xvari 
les, Húsz év múlva, Harminca év után, stb. ezimii 
költeményei mindig a magyar líra legszebb alko
tásai maradnak.

íme, ezt és igy adja a „Magyar Remekírók-*  
harmadik sorozata: — a legnagyobb költők mü
veit, a legjelesebb kritikusok méitato bevezetésé
vel. Nemzetünk nagy szellemeinek munkája, melv 
az egész nemzet kincses öröké, nem is kerülhetett 
volna közre méltóbb és dicséretre érdemesebb 
vállalat keretében. Külső kiállítás és belső tarta
lom a legszebb harmóniában párosulnak itten; 
a díszes belük, a finom, famentes papiros, a mű
vészies kötés mind csak emeli ennek a kiadásnak 
az értekét, a mely minden esetre a legtökélete
sebb azok közt, a miket klasszikusainktól bírunk. 
Az egész gyűjtemény ötvenöt kötet lesz, mire 
elkészül és az összes ötvenöt kötet ára 220 ko
rona, mely összeg azonban csekély havi részle
tekben is törleszthetö. A ..Magyar Remelirók*-ul  
a Franklin-Társulat adja ki s a gyűjteményre 
mind a kiadó, mind az összes hazai könyvkeres
kedések elfogadnak megrendelésekéi. Végül még 
megjegyezzük, hogy egy-egy kötet átlagos lepje” 
dőlnie 20 -22 ív (320 350 lap), de a szükséghez 
mérten jóval több is lehel ennél.

KÖZGAZDASÁG.
Kereskedelmi és iparkamarai ülés.
A szegedi kereskedelmi és iparkamara 190:). 

évi április hó 2/-én délután órakor a kamarai 
székház termében teljes ülést tart a következő 
programmal:

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két la<r ki
küldése.

2. Elnöki jelentések.
3. Titkári jelentés az iroda tevékenységéről.
4. lnlerpellacziók és indítványok.
5. A kereskedelemügyi miniszter tir 044. eln. 

sz. leirata a külföldi államokkal kötendő kereske
delmi s:er:ődések ügyében. (Az elnökség jelentésével.)

ti. A kereskedelemügyi miniszter ur 12411. 
sz. leirata, melylyel a cheqaeröl szóló törvény ja
vaslat előadói tervezetét véleményadás czéljából 
megküldi. (A kereskedelmi osztály javaslatával.)

7. A kereskedelemügyi miniszter ur több 
rendbeli leirata a hódmezővásárhelyi és lombnri 
ccipéscipari és férfiruha-s-abászati szaktanfolyamok 
ügyi tben. (Az elnökség jelentésével.

8. Az elnökség jelentése a kerület államse
gélyben részesült iparosainak egy évi működéséről.

0. Reilc-r l.ipót beadványa a felsőkereske
delmi iskolák tantervének a gyorsírás kötelező 
tanításával, továbbá a kereskedelmi eleiben fey- 
gyakrabban használatos nyomtatványok ismertetésé
vel való kibővítése tárgyában. (A közös bizottság 
javaslatával.)

10. Reilzer l.ipót indítványa a ezi'gfeliralok- 
kal űzött visszaélések tárgyában. (A közös bizott
ság javaslatával.)

11. A „Hungária" budapesti műtrágya, kénsav 
és vegyipar r. I. beadványa a 0. M. ' G. Hj 
műtrágyagyár alapítása akeziója tárgyában. (A kő 
zös bizottság javaslatával.)

12. A szegedi rendőrkapilányi hivatal átirata, 
melylyel véleményt kér Illan Igmicz szegedi ruha
kereskedő réyeladás engedély iránti folyamodásáról. 
(A közös bizottság jelentésével.)

13. .-1 miskolc-’i társkamara átirata, melylyel 
a felsőkereskedelmi iskolák utolsó évfolyamába járó 
és sorozás alá kerülő ifjak egyéves önkéntes joga 
tárgyában lelt fölterjesztésének pártolását kéri. 
(A közös bizottság javaslatával.)

14. .1 /iáméi lárskamara átirata, melylyel egy 
Fiumébun fölállítandó hajóépitesi gyár érdekében 

leli fölterjeszlésének támogatását kéri. (A közös 
bizottság javaslaIáva 1.)

15. Szegfő varos tanácsának átirata, mely
lyel a lápéi récrám<:cdési joy meghosszabilása 
ügyeben véleményt kér. (A közös bizottság ja
vaslatával.)

16. Sziics Ödön bajai g< pgyáros beadványa 
a cséplőgép szállításra vonatozó díjszabási halá- 
rozmány módosítása ügyében. (A kereskedelmi 
osztály javaslatával.)

17. Az elnökség jelentése az ..Iparosok or
szágos szövetsége" iigyeben beérkezett ipartestü
leti válaszokról. (A közös bizottság javaslatával.)

18. Az elnökség előterjesztése a \'eprorac.:un 
léles itendö ipartestület ii g yében.

19. Marmaros varmegye ipariéjleszlö-bizoll- 
sagának átirata, a gyümölcs csomagok postai szállí
tása ügyeben telt fölterjesztése pártolásáért. (A 
kereskedelmi osztály javaslatával.)

Szerkesztői üzenet.
Több vers beküldőinek. Kérjük szives türelmüket.

Verseiket elolvassuk és a használhatókat sorban kiadjuk.
B. János Baján. Mostani tárezája őszinte sajnála

tunkra nem üti meg a mértéket. Próbálkozzék talán- 
más témával és ha dolgozata beválik, szívesen fogjuk 
közölni.

Kanizsai Ferencz Szeged. Közönségünk szívesen ol
vassa érdekfesziló tárczaczikhisát, de csak úgy, ha hét- 
ről-hétre megkapja a várva-várt folytatást. Szívélyes 
üdvözlet.

HIRDETÉSEK.

Törlesztéses 
kölcsönök 

engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona. 700 korona, 
síd 800 korona is katasztrális hol
danként.

Megvásárolt földekre p®r a vételár 
háromnegyedresze tski lesz meg
szavazva.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál

SCHÁFFER VILMOS 
bankigazgató 

SZEGEDEN ---------

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

SZERENCSE-ÓRA.
Azt a sorsjegyszámot rendelje meg levelezőlap 
által, amely ama óra mellett vau föltünlelve, 

a mely illőben ezen hirdetést olvassa.

Az óra belsejében föltüntetett szerencseszámok 
kizárólag

BENKÖ bankháznál
—' kaphatok —’

Budapest. Andrássy-ut 79.
Húzás május 22. és 23-án.

Az l-sö osztályú sorsjegyek árai :

1 -1.50 K. |1 i 3. K. 1 6. K. 1 112. K.

A mi vevőink azon előnyben részesülnek, 
Imgy befizetéseiket postatakarékpénztári 

eheque utján, tehát 
költségmentesen lelkesít hetik.
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FISCHER PÁL
NŐI- FÉRFI- ÉS GYERMEK- DIVATÁRÚHÁZA 

*>> BAJÁN. ■«

Van szerencséin a nagyérdemű helybeli és 
vidéki közönség szives ludomátára juttatni, hogy

15 év óta fönálló

I)ői-, férfi- gs gyérnek- 
<0 divatárú házán? <|> 

több Aiíiczikk hozzátételével inegbövilettem, ugyanis 
nagybani (ME~ BlouSe árusítást “HMl 
vezettem be, kezdve a legegyszerűbb házi-blousok- 
tól a legdiszesebb kivitelig, melyek olt helyben 
próbálva és azonnal megigazítva kézbesittetnck.

Azonkívül eső- és napernyők uj gyártását, 
úgy színes mind feketébe, elvállalok minden e 
szakmába vágó javításokat, melyek pontosan és 
gyorsan saját műhelyemben eszközöltetnek.

Tetemes kibővített férfi es gyermek kalapok 
nagy raktáromra vagyok bátor a nagyérdemű kö
zönség szives figyelmét felhívni.

Habig kalapok egyedüli elárusító helye.
Stigliiz és Unger-féle fehérnemű, menyasszonyi 

kelengyék egyedüli elárnsilása ezégetn által esz
közönéinek.

Minthogy több évi működésem alatt volt 
alkalma a nagyérdemű közönségnek pontos és 
szolid kiszolgálásomról meggyőződést szerezni, 
jövőben is azon leszek, hogy vevőiméi minél ol
csóbban juttassam első rendű áruk beszerzéséhez, 
mely lények valódiságáról mielőbbi meggyőződést 
szerezhetnek, kérem minél számosabb megrende
léseiket. és szives lovábbi pártfogásukért újabb 
vállalatomba is esedezve, maradtam

kiváló tisztelettel

FISCHER PÁL.

FOGORVOS
Univ. med.

Dr. Kalinovszky
az összes gyógytudomány tudora.

specziálista száj- és fogbetegek részére 

Budapestről
ide megérkezeti és néhány napig működni fog. 

Lakik: Baján, a „Központi Szállodában" I. em. 
12-ik számú szoba.

Szájpadlás nélküli fogak, fogsorok es arany 
koronák készítése a gyökerek eltávolítása nélkül. 
Legújabb fogsorok fémlappal.

Törés kizárva. Mérsékelt árak.
Munkámért 10 évi jótállást vállalok.
Katonák és állami hivatalnokoknak engedmény.
Fog- és fogtöhuzás a legújabb módszer sze

rinti érzéstelenítéssel teljesen fájdulom nélkül.
Fogtisztitás fajdalom nélkül.
Fogtömések aranynyal, platina, ezüst, eze- 

menl, opál, üveg- és porezellámial.
Fogak és fogsorok mesteri kivitelben, kitűnő 

anyagból 3 koronától kezdve.
Tört, rossz és hasznalhatatlan fogsorok javí

tása es újjá átdolgozása 3 óra alatt eszközöltetnek 
2 koronától kezdve.

Szegényeknek foghúzás ingyen d. e. S 9-ig.
Állandó műterem:

Budapest, Kerepesi-ut 62. Metropol-szálloda mellett.

lOlLAICBS-SELlJIIÍK
fölötte különleges mintákban 1 korona 20 fillértől feljebb és mindenféle selyemszövetek fölülmulhatatlan 
választékban a legolcsóbb árak mellett akárcsak nagyban való vételnél, méterenként és ruhánként 
magánosoknak is porté- és vámmentesen. Mintaküldemények postadijmentesen küldetnek. Levélporto 25 lill.

Selyemszövetgyár Unión

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

Egy teljesen jó karban levő, alig 
használt Kutschera-féle

ZONGORA 

azonnal eladó.
Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

r

Értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönség szives 

tudomására lmzni, hogy a REITER-féle

nóÍNzabó-üzletben
több évi működésem után magamat önállósí
tottam, ennélfogva mindennemű

< nőiszabó munkákat •?
franczia és angol szabás után elvállalok.

Magamat a n. é. közönség szives párt
fogásába ajánlva, maradtam

kiváló tisztelettel

Weisz Henrik
nöi-szabász.

Nemzeti irodalmunk legértékesebb alkotásait, a magyar irodalom fömüveit

VI AGlAlt ÍFranftlin Sarsulat
.......................... — .. .........fiiadása =====

REMEKÍRÓK
czim alaM egyöntetű szép kiadásban, 
55 kötetben, díszes vászonkötésben 
adja közre a Franklin-Társulat.

Tartalmazza :
Kisfaludy Károly 
Kisfaludy Sándor 
Kölcsey Ferencz 
Kossuth Lajos 
Madách Imre 
Mikes Kelemen 
Házmán Péter 
Petőfi Sándor 
Reviczky Gyula 
Széehenvi Istv. gr. 
★Szigligeti Kde 
Teleki László gróf 

Tomim Mihály
* Vajda János
* Vörösmarty M.
Zrínyi Miklós

műveit.

* Arany János 
★Arany László 
Balassa Bálint 
★Rajza József 
Berzsenyi Dániel 
Csiky Gergely 
Csokona.v V. M. 
★Czuczor Gergely 
Deák Foroncz 
Eötvös József br. 
Fazekas Mihály
*Garay János 
Gyöngyösi 1. 
Gvadányi József 
Kármán .József 
Katona József 
Kazinczy Ferencz
* Kemény Zsigm.

Népies lyra. Népballadák.

Kuruczköltészet.
• A csillaggal jelzőit remekírók kiadási 

jogit a Frankliu-TArnulat magának szerzödó- 
ailog biztosította, úg.v hogy azt iiiAh kiadó nőm 
adhatja, ezen Írók mflvei mAa veraenygyfljto- 
menyben meg nem jelenhetnek.

A Franklin-féle Magyar Remeke 
írók 55 testes kötete felöleli a legbe- 
csesebbet, mit a magyar szellem terem
tett és hivatva van arra, hogy minden 
családi könyvtár gerineze legyen.

A Franklin-féle Magyar Remekírók

Remek
jelennek 
és azon- 
öl ki dót-

Remek-

kiállítása méltó a nemzeti mii jelentő
ségéhez. Kötése pályanyertes, művészi, 
erős angol vászonkötés, a papírja fa
mentes, soha meg nem sárguló : betűi 
külön e czélra készülnek.

A Franklin-féle Magyar 
Írók öl kötetos sorozatokban 
meg 11102. februártól kezdve 
tul minden félévben egy-egy 
bői álló sorozat.

A Franklin-féle Magyar
Írók előfizetőinek külön kedvezmény
képen a most megjelenő uj magyar 
Shakspere-kiadás, 6 vaskos kötélben, 
diszkötésben 20 korona kivételes 
árban száll it tat ik, holott e kiadás bolti 
ára 30 korona lesz, és az eddig forga
lomban volt Shakspere kiadás 100 ko
ronába került. Legkiválóbb költőink 
remek fordításaiban közli Shakspere 
remekeit e kiadás, névszerint Arany 
János, Petőfi, Vörösmarty, Szász Ká
roly, Lóvav József, Arany László, 
Rákosi Jenő, Győry Vilmos átülteté
sében. Ez az egyetlen teljes magyar 
ShaltBpere, és értékes kiegészítője a 
Magyar Remekírók gyűjteményének. 
Megrendelhető a Magyar Remekírók
kal egyidejűleg.

A Franklin-féle Magyar Remek
írók 55 kötetnyi teljes gyűjtemény ára 
220 korona, mely összeg havi részle
tekben terjeszthető; a hat kötetes teljes 
Shakspere kedvezményára 20 korona, 
a Remekírók előfizetőinek, ha a két 
mű együttesen rendeltetik meg.

A Franklin-Társulat által kiadott Magyar Remekírók

III. sorozata
most jeleni meg, és a következő köteteket tartalmazza:

Czuczor Gergely költői munkái. Sajtó alá rendezte és be
vezetéssel ellátta Zoltvdnyi Irén.

Kazinczy Ferencz müveiből. Sajtó alá rendezte és beveze
téssel ellátta Váczy János.

Kölcsey Ferencz munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 
ellátta Angyal Dávid.

Vajda János kisebb költeményei. Sajtó alá rendezte és 
bevezetéssel ellátta Endrődi Sándor.

Vörösmarty Mihály munkái III. kötet. Sajtó alá rendezte 
és bevezetéssel ellátta Gyulai 7W.

I. SOROZAT TARTALMA

Arany János munkái I. kötet.
Sajtó alá rendezte Riedl Frigyes.

Csiky Gergely színmüvei.
Sajtó alá rendezte Vadnay Károly. 

Garay János munkái.
Sajtó alá rendezte Ferenczi Zoltán. 

Tompa Mihály munkái I. kötet.
Sajtó alá rendezte Léray József. 

Vörösmarty munkái I. kötet.
Sajtó alá rendezte Gyulai Pál.

II. SOROZAT TARTALMA :

Arany János munkái II. kötet.
Sajtó alá rendezte Kiedl Frigyes, 

Kossuth Lajos munkáiból.
Sajtó alá rendozte Kossuth Ferenci, 

Reviczky Gyula összes költeményei.
Sajtó alá rendezte Koroda Pál, 

Szigligeti Ede színmüvei I. kötet
Sajó alá rendezte Haver József. 

Vörösmarty Mihály munkái II. kötet.
Sajtó alá rendezte Gyulai Pál,
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Srammopfion
beszél és enekel: magyarul, franczlaul. angolul, olaszul. 

->• oroszul, horvátul, szerbül, csehül, németül stb. s-

Részletfizetés
engedélyeztetik.

Katalóg-usokat és legújabb lemez-jegyzéket ingyen és bérmentve.
Valódi csakis akkor, ha a hirdetésünkben fcltimtelei' ..iroangyal" védjegygyei van ellátva.

JzHAU’IOPIKn- WEISS HL ÉH TÁRSA
Budapest. Károly-körut 2.KT A lemezekre kiváló művészek énekei vétettek fel. Minden helyen k é pvisel ő k kerestetnek. TM

Első es. és kir. osztrák-magyar kizárólag szab.

OMLOKZAT FESTÉK GYÁR
Kronsteiner Károly Becs, III., Hauptstrassel20
.............. .. —....... (saját házában) =.
A RA X Y I;: R.\ 11-: K K E I, KITÜNTE'rVIÍ.

Föherczegi és herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai intézöségek. ' 
vasutak, ipari-bánya és gyári társulatok, épitési vállalatok, épitő- ; 
mesterek, úgyszintén gyári és ingatlan tulajdonosok szállítója. , 
E viluirinenles homlokzat-festékek, melyek lueszben l'öloldhalók, ' 
száraz állapotban, porainkban és 4(> különböző mintában kilón- ' 
kint 1(1 krtól fölfelé szállíttatnak és a mi a festék szintiszlaságál 

es tartósságát illeti azonos az olajfestékkel.

MH~ 200 korona jutalék utánzások kimutatásáért. ;
Mintakártya, úgyszintén utasítás kívánatra ingyen és bérmentve. ,

B®" Főraktár WAGENBLATT FERENCZ, BAJA „Központi Szálloda* 1 épület. ~3fcíJ

Szölölugast ültessünk ■
m.nden ház mellé é« házi kertjeinkben.

Erre azonban 
nem minden sző- 
lőíaj alkalmas, 

(bár mind kúszó 
te un esze ü) meri 
n gtobbrésze ha 
megnő is, termest 
nem hoz, ezért 
sokan nem értek 
el eret ményt ed
dig. Hol lugasnak

alkalm s a okát ültettek, azok lővén 
e'aljái ha zukat az egész sző őérés 
idején a legkitűnőbb muskataly éa 
más edes szőlőkkel.

A sx’.Iő bazánkl»an mindenütt 
megterem s nincsen oly ház, mely
nek ía a mellei a legeseké.yebb gon- 
do á'sal felnevelhető nem volna, 
ezenkívül más épületeknek, kertek
nek. kerítéseknek stb. a legremekebn

disze ar.é kül Bo y legkevesebb helyet is e< oglalna az 
egf't.hre hasz Alnató részekből Ez a lejhál dalosabb
gyümölcs, mert minden evben terem.

< lajok ismertetésére vo atkozó szi es énynyo- 
matu kalalo.us bárkinek ingyen es bérmentve küldetik 
meg. aki «imét egy levelezőlapon tudatja, 
fcrmtllélu első »6i6Mtnn>telep Htgj-Kigya, n. p Jiáelyhld.

HIRDETÉSEK
jutányos áron felvétetnek 

e lap 
wr kiadóhivatalában,

£e Sriffon
valódi franczia

szivarfiapapir és fiüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

v
(I

A Richter-féle 

Llnlment. Caps. mp. 
Horgony • Paln - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésfil alkalmaztató 
kiinéiynél, etáziál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 

j - m bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a„Horgsny" védjegygyei 
és a „llclltr" ezégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f, 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten.

JEGYZÉKE az

50,000 nyereménynek.
Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben :

I.ooo^ooo korona.
Korona

körösszegben 14.459,000

g
4=
S :o

1
1
1

jutalom 
nyer, á

600000 
400000 
200000

© T3
■B c 2 „ ,, 100000

<x> 1 ,, ,, 90000
QD 

«3 ISI 2 80000
1 70000

CS 2 60000
1 50000

-O 1 40000
J= 5 30000
E CL 3 «« ,, 25000

C/> 8 20000
= .aj 
5g 8 15000
S <z> 36 ,, ,, 10000

67 ,, •• 5000
•«c 3 ,, 3000

437 2000
803 1000

1528 •• 500
140 300

34450 • « ,, 200
4850 < > < • 170
4850 130

100 «« íi 100
4350 80
3350 »» M 40

55,000

K i v á 1 ó szeren e- s e

TÖRÖK-nél
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.

Tiz millió koronánál többet nyertek nálunk 
nagyrabecsült vevőink.

Az egész világ legesélydúsabb sorsjátéka a mi m. kir. 
szab, oszlálysorsjálékunk, mely nemsokára újból 
kezdetéi veszi.

110.000 sorsjegy 55.000
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki, tehát az 

összes sorsjegyek fele nyer a mellékel! sorsolási jegy
zék kimutatása szerint.

ű hónap alatt összesen Tizennégy millió 459.000 ko
ronát, egy hatalmas összegei sorsolnak ki. Az egész 
vállalat állami felügyelet alatt áll.

Az 
tétjei

l-ső osztály eredeti 
a következők :

sorsjegyeinek tervszerül be-

egy nyolezad (> s) frt .75 vagyis 1'50 korona
egy negyed (’Hl frt 1.50 vagyis 3. — korona
egy fel 1'2) frt 3. - vagyis 6. korona
egy egész ( >/i) frt (5. vagyis 12. korona
A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz beküldése elle

nében küldjük szét. Hivatalos tervezel díjtalanul. Meg
rendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb

folyó évi május hó 2-ig
bizalommal hozzánk küldeni,

Török A. És Tsa.
brnkHAza

Budapest,
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-iizlete.

Fösirudállk osztálysort'jiilók osztályai:
Föüzlet: VI., Teréz-körút 46 a,
Fiókok : 1. Váczi-körút 4.

„ 2. Muzeum-körut 11,
.. 3. Erzsébel-körul 54.

Bendelitael taágand. T6rök A ég Tapsa bankhá2a Budapest

Kérek részemre I. osztályú inagy. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos
tervezettel együtt küldeni.

utánvetelezni kérem <
Az összeget kor. összegben, postautalványnyal küldöm ' A nem tetsző törlendő.

1 mellékelem bankjegyekben t bélyegekben) I

B 
'n o
v>

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


