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Tekintetes Szerkesztő Úr!

Becses lapja f. évi legutóbbi számában, 
végig tekintvén a városunkban végbement 
nagyobb alkotásokon, egyrészt megelégedéssel i 
látja, hogy a most már vége felé közeledő 
év alkotásai a haladás jeleit hordják ma
gukon, azonban némely halaszthatlan teen
dőkre is reá mutatván, többek között a 
szőlökulturára kívánna nagyobb súlyt fek
tetni és ebben a Gyümölcsészeti egyesület
nek szánt kezdeményező szerepet. Sőt a 
kezdeményezés alapját is megjelöli, ami a : 
még meglevő, közlegelönek csúfolt terület 
volna.

Helyes dolog, és egy lap szerkesztőjé
nek hivatása is, azon tényezőkkel foglalkoznia, 
amelyek a lapja állal befolyásolt területen 
a szellemi, erkölcsi és anyagi jólét emelé
sére vannak hivatva, azonban eininenter 
szakkérdésekben, tért kell engednie a szakér
tők felszólalásainak, hogy ezek is véleményt 
mondhassanak a megpendített eszme czél- 
szerüségéröl.

Tagadhatlan, hogy az a tevékeny élet, 
amely mindenütt felpezsdült, ahol különösen 
már néhány évtized előtt felismerték azt a 
megmérhetlenül nagy gazdasági érdeket, 
amely a homokterületeknek a szölőkultúra 
számára való meghódításában áll, méltó 
vágyat kelt bennünk azt a magunk számára 
is megszerezni. De a kép, a melyet az ily 
— csak bizonyos távolságból szemlélt — 
élet elébiink tár, gyakran csak káprázat, 
olyan, mint a mindennapi élet — egy fényes 
bálban.

Először is: soha oly nagy tevékenység 
a szőlőkultúra terén nem volt halárunkban, 

mint a legutóbbi években és a jelen évben 
különösen.

Másodszor: a Gyümölcsészeti egylet 
több év előtt tett lépéseket épen a közlegelök- 
nek szölökultura czéljaira leendő és minden
képen példaadásra alkalmas módon való 
megszerzése, illetve a város közönségének 
kezére juttatása iránt, azonban oly akadá
lyok gördültek elébe — nem a hivatalos 
jóakarat hiányában! — amelyek egyrészt a 
közbékét veszélyeztették, másrészt pedig épen 
az ügy érdekében károsakká válhattak volna. 
— Tehát a gyüm. egyl. erről a tervről le
mondott, de nem a tervről s ezért bizott
ságilag járt a dolog után, nagyobb területű 
magántulajdont próbált megszerezni, azon
ban fáradozását nem kísérte eredmény, mert 
biz’ a mi lakósságunk legnagyobb része csak 
akkor hajlandó felébredni, amikor másutt, 
az előrelátó, a szorgalmas nép már először, 
sőt másodszor, vagy épen harmadszor pihen 
meg a napi munka fáradságából.

De hát ezen mi nem, hanem csak 
lassan, az élet nevelő hatása fog változtatni.

Harmadszor: a szölőkultúra számára 
lefoglalt területek oly rohamosan nagyobbod
nak, hogy földinivelési kormányunk nem 
győz eléggé figyelmeztetni ennek eshető 
következményeire, amelyek — megfelelő 
kereslet híján —- a kínálat folytonos növe
kedésével a termelés jövedelmezőségét folyton 
gyengítik és a szőlőmivelésre kedvezőtlen, 
de nem lehetetlen vámszerződés esetén a 
szölőkultúra csődjével fenyegetnek.

Minden téren megbosszulja magát a 
túltermelés; ezen elv a szölőkultúrára sem 
lehet kivétel.

Ne törekedjünk tehát minden áron nagy 
szölőkultúrára szert tenni.

Sokkal nagyobb gazdasági jelentőségű 
tényezővé válhatnék reánk nézve, ha akkorára, 
amidőn Baja a Duna áthidalásával rövid idő 
alatt hazánk egyik legközlekedésesebb he

lyévé, egy igen kiváló vasúti csomó-pontjává 
lesz, mi már kész konyhakertészek volnánk 
és a bajai zellerrel megindulhatnánk arra 
a nagy útra, amely ezen kiváló terményünk
kel a fogyasztó világot Bajával megismertetné 
és ha rohamosan kifejlesztenénk ritka zama
tosságéi paradicsomunknak termelését, ainely- 
lyel egy nagy paradicsomkonserv-gyár utján 
sok embernek ipari foglalkozást és valószínű, 
hogy még a szőlőnél is fontosabb kultúrát 
teremtenénk Baján.

Ha egy város eljuthat oda, hogy bár
mily igénytelen növény az ö országosan 
elismert specialitása, akkor a fejlődés egyéb 
feltételei már a kezében vannak. E sorok 
Írója, aki a jelen év nyarán házilag, a maga 
számára már készíttetett besűrített paradicsom- 
conservet, ezen növény esetleges nagyban 

I való termelésének igen nagy jövőt jósol, 
ettől a csekélységtől sok gazdasági előny 
megszerzését várja.

Természetes, hogy ez nem zárja ki a 
Gyüm. egyletre váró azon kötelességet, hogy 
a szölömivelés terén a kiválasztás — a 

■ selectio elvén Baja szölökulturáját meg
változtatni, értékessé lenni törekedjék, és 

í azt sem zárja ki, hogy a paradicsom-termelés 
i terén a kezdeményező lépést azon irányban 

megtegye, hogy ezen növény termelése a 
további lépések megtételére alkalmas legyen; 
a legkevésbé sem zárja ki ez azt. hogy a 
Gyű m. egyl. zászlajához hű maradván, leg
első sorban a gyümölcstermelés érdekében 
kövesse azon utat, amelyen az állami telep
ben most már hathatós segítsége van, hogy 
t. i. olcsó, sőt ingyen fák kiadásával a 
gyümölcstermelést emelje Bajának legelső 
gazdasági ágává, mert a sikeres gyümölcs
termelést semmiféle más növény termelése 
sem győzi le értékére, jövedelmezőségére 
nézve.

A kérdéses Egylet egy tagja.

TÁRC Z A.
A csókról.

A „BAJAI HÍRLAP’ EREDETI TÁRCZÁJA.
Irta: Bellosits Bálint áll. képozdei tanár.

Sok komoly, de még több tréfás szó esett 
már a csók eredetéről. Az az egy bizonyos, hogy 
mindenféle csóknak a szcreteladta csók az őse. 
Eredetét tehát a szerelőt érzelmének nyilvánulási 
formái között kell keresnünk. — Mi európaiak 
— Így ir Darwin — annyira megszoktuk a csókot, 
hogy hajlandók vagyunk azt hinni, hogy velünk 
született. Igazunk van, velünk született annyiban, 
amennyiben állói az élvezettől fiigg. melyet a 
szeretett személylyel való közeli testi érintkezés 
okoz. A szeretet keresi ez érintkezés alkalmát, 
mit nemcsak az emberek, hanem az állatok élete 
is fölös példával bizonyít.

Ez érintkezésnek egyik, még pedig kétségte
lenül legbensöségcsebb s a czivilizáll népek közt 
majdnem egyedülálló neme —- a csók, bar kifeje
zésének egyéb formái is nagy számmal találhatók.

Lombroso Cesaro a spanyol-amerikai háború 
idejében a Hobson hadnagy hőstettének hatása 
alatt kitört csókjárványról Írván (Huszadik Század,
I. 26.), a csók eredetét a szájból-etetés anyai 
tényével magyarázza. Az állatvilágban, különösen 
a madaraknál, mindennapos jolenség, de igen 
gyakori a természetes állapotban élő népfajtáknál 
is. A Tüzföld lakóinál, akik semmiféle merítő 
edényt nem használnak, úgy hogy szomjukat a 
forrásból nádszálon szívott vízzel oltják, a gyermek 
szoinjan halna, ha az anya úgy nem segitone, 

hogy száját vízzel teli szívja s aztán a gyermek 
szájába eregeti. Ez az anyai szereiéiben gyöke
rező tény idővel eredeti rendeltetésének szüksége 
nélkül kifejezőjévé lett általában a szeretetnek.

Anyját utánozva tanul meg csókot adni a 
gyermek, a környezet szerint nagyon különböző 
időben. Kezdetben nem érti jelentését, s mikor 
anyja össze-vissza csókolja, legfellebb azzal felel, 
hogy elkezdi anyja arczát szopni; később lenyalja 
a csókoló egész arczát, végül egy éves koráig 
megtanulja s azután szeretetének minden tárgyát 
elhalmozza velő, (l’reyer, Die Seele des Kindes.)

Szívből szívbe csók az út — mondja köz
mondásunk. A szerelmi érzelmek kiterjeszkedésé
vel — Írja ugyanott Lombroso —- a csók is, mint 
az ajkak és ti kebel, anyai jollegüből szerelmivé 
lelt, de inkább a nő, semmint a férfi sajátja 
maradt. Benne az anyu egyesül a hitvessel, úgy 
hogy mikor legnagyobb fokú szerelmét akarja ki
fejezni férje elölt, legkönnyebben a csókkal teszi. 
—- Ez az a csók, moly a népköltészet kertjébe 
annyi illatos virágot ültetett, a mely annyi bájos, 
szellemes strófát fakasztott a müköllök ajkán. 
Schönlhan Pál egész kötetre vulót gyűjtött össze 
belőlük, s közöltük, elfogultság nélkül szólva, a 
legszebbek egyike Dóczy költői csók-dtliniciója.

A mi népünknél a szerető-csókkal ébreszti, 
csókkal füröszti, csókkal vigasztalja, csókkal gyó
gyítja párját; páratlan csókjának párját tudja adni 
s a malom annyit nem fordul, ahányszor meg
csókolja szépen, mézes, édes csókkal, a bornál, 
czukornál, a bajor szőlőnél édesebbel rózsája két 
piros orczájál, csókra való ajkát, melyre ráillik a 
csók. Hol mint a szerelem jelképe (Xem roll lél, 
nem is lesz havas eső nélkül, az igaz szeretet nem 
lehet csők nélkül), majd mint a kitartó szerelem 

bizonysága szerepel (Örökösen én térjed cl nem 
hagylak, bizonyságra még most is megcsókollak). 
Masnit a szerelmi megegyezés jele (Mondja neki: 
édes rózsám, eljösz-e farsangon hozzám '( — Ha 
valami lesz belőle, kérjen egy pár csókol tőle.), vagy 
a búcsúé (Csak egy pár csókot adj üli költségeimre, 
ha Isten visszahoz, százat adok érte!). A nála 
maradt keszkenőt csókolja és szerelőjére gondol : 
„Xincs már nékem szerelőm, csak egy veres keszke
nőm: gondolom a szeretőm, csókolom a keszkenőm".

Értékének felbecsülése, hőmérője az erkölcsök 
lornperaturájának s ezt legszebben a római csók 
árhullámzása példázhatja. Mikor Rómának még 
nem volt törvénye a házasságlörésre, akkor a csók 
még a házaséiul misztériumai köze tartozott. Csak 
cljegyzeltek, házasfelek és legközelebbi rokonok 
közt volt megengedett a szájról adóit csók. Egy 
fiatal rómait halálra Ítélnek, mert egy matrónát 
— s akkor minden házas nő matróna volt -- 
nyilvánosan megcsókolt. (11. M. Kapri, Éber den 
Kuss.) A szigorú Calo nem engedte meg, hogy 
a férj nejét leánya jelenlétében megcsókolja; egy 

I szenátort törült emiatt a lisztáról. Jogszokásaik
ban is oly erővel ruházták föl, mely bizonysága 
lehet annak a nagy értéknek, mondhatni vallásos 
tiszteletnek, mclylyel körülövezték. A Gorpus Juris 
meghatározza, hogyha az cljegyzeltek közül a vő
legény meghal, a csókkal átadott ajándék fele a 
mennyasszonyé marad mintegy kárpótlásul azért 
a csorbáért, mely szűzi tisztaságát az első féríi- 

I csókkal érte. E jogszokásnak Francziuországban 
újabb időkig nyoma maradt. (Kapri u. o.) — Ké
sőbb azonban nyilvánosan is egyre több csók 
csattant cl s u romlás idejében valósággal mániává 
lelt, minek emlékei maradtak Tacitus és Marlialis 

I munkáibuti. Így löbbok közölt szokásban volt, hogy
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Kérelem a n. é. közönséghez.
A bujái állatvédő vgyesidet a körébe tartozó 

ügyeken kívül első sorban a hasznos madarak 
védelmét tűzi ki ezéljául. A tél erős, havas. Fagyos 
napjaiban madáretető házacskákba tett eledellel 
etetni akarja a hasznos madarakat es egyúttal 
fészkezöket is állít Föl nekik. E végből nemes 
gondolkozása emberekre van szüksége, kik ezen 
emberies és haszonnal járó ezell szolgaim akarván, 
elfogadnak az egylettől elölő házikókat, esetleg 
niadáreledoll is és a mondott időben a madárkák 
etetését gondozzák, vagy megbízható emberükkel 
gondoztatják. Különösen azokhoz fordulunk, kik 
a külterületeken szőlővel, vagy birtokkal bírnak.

Egyúttal hálával fogadunk a n. é. közönségtől 
mindenféle madáreledelt, (még pénzért is,) u. m. 
tök-, kender-, czirokmagvakat, öcsül és mindenféle 
más megfelelő eledelI.

Aki madárházai, fészkezöl akar, vagy madár- 
eleséget ajándékozni szives, forduljon bármi utón 
módón alulírotthoz, ki az egyesület nevében a 
legnagyobb köszönettel fogad el mindent. (Lakik 
Erzsébet királvné-utcza. a szerb hitközség bér
házában.)

Ruppert Antal 
a bajai állatvédő egyesület 

alelnöke.

Helybeli és vidéki hírek.
Kinevezések a szabadkai törvényszéknél. Ö Fel

sége a király dr. Kindris Gyula tusnádi királyi 
járasbirósági albirót a szabadkai kir. törvényszék
hez bíróvá, — dr. Ácséi Imre szabadkai járás- 
bírósági albirót pedig a szabadkai kir. ügyészséghez 
alügyészszé nevezte ki.

Magyar név. Dr. Iieicli Aladár, varosunk 
orsz. képviselője, vezetéknevének „Rajk'-ru leendő 
magyarosítását kérte a belügyminisztertől. - Dr. 
Xcu József helybeli ügyvéd a napokban nyújtotta be 
kérvényét a belügyminisztériumhoz, vezetéknevének 
„Á’e»ies*-re  való megmagyarositása iránt.

Kitüntetett bajai tüzoltótiszt. A „bajai önk. 
tűzoltó testület" egyik legszorgalmasabb tagját, 
Stein L. József segédtisztét a „harkányi önk. tűz
oltó testület" több ízben kifejteti szakszerű okta
tásaiért a „Pro merítő*  érdcmkeresztlel tüntette 
ki. A derék tüzollótisztnek ezen jól megérdemelt 
kitüntetése alkalmából mi is gratulálunk.

Műkedvelői előadás. .4 bujái jőlékonyczélu 
leányegyesület karácsony másnapján műkedvelő 
előadással egybekötött tanczmulatságot rendez. 
Mocsáry Béla es Szomaházy István egy felvonásos , 
darabjai a „Szálka*  illetőleg a „Hófúvás*  kerül
nek színre. A szereplők neveit legközelebb hozzuk.

Felhívás névmagyarosításra. Akik nevüknek 
inegmagyarosilására elhatározzak magukat azonban 
az ezzel járó utánjárástól szabadulni akarnak, for
duljanak Nagel Sándor tanárhoz, vagy az ipartestü- 
let elnökségéhez és közöljék úgy a maguk, mint 
családtagjaik születésének idejét és helyét.

A 77 eves kalocsai érsek. Dr. Csuszka György 
kalocsai és bácsi érsek I. hó 4-én ülte meg 77-ilt 
életevének forduló napját. Élte működésének java
része az egyház kormányzatára esik. Ülvén evet 
töltött e gond- és felelöséglerhcs pályán: 21 évet 
a herczegprimás oldalán, 17 évet mint szepesi 

püspök és végül 12 evet mint kalocsai érsek. 
Áldozatkészsége kifogyhatatlan, szivjósága elismert, 
ö a szegények és árvák igazi atyja. Országszerte 
köztisztelet es szeretet környezi alakjai s százezrek 
halaiéit szívvel fohászkodnak születés napjának 
évfordulóján az Isteni gondviseléshez, hogy továbbra 
is árassza el a közjó e lankadatlan munkását min
den kegyelmével, hogy meg sokáig gyakorolhassa 
nemes munkáját az egyház és a Haza dicsőségére.

Állatvédő Egyesület. A bajai Állatvédő Egyesü
letbe újabban beleptek:

Dr. Roller Imrém: ivén: Polliik l.ujosné, Dr. 
Bernhardt Jánosné, Pajor .lozeíin, Somogyi Emil 
és családja, Dr. Alföldi Lajos és családja. Dr. 
Nicolausz Béla és csaladja, lliibncr József és 
családja.

Wzenlek Iréné ivén : Wzcntek Irén.
Mihalylly Ferencz íven: ScharlTenberger La

jos, Tüske János.
Szakvizsga. A gózgépkezelök és kazánfűtők 

képesítő vizsgái Szegeden. 1904. január hó G-án 
d. e. 9 órakor, a városi uj vizmütclepnél fognak 
megtartatni. A vizsgálati kérvények kellően fel
szerelve a in. kir. kér. iparfelügyelőséghez (Szilágyi 
utcza 1. szám) küldendők.

Egyleti élet. Újabban az állatvédő egyletbe 
rendes tagokul beleptek : lleisz Íren, Lengyel 
Manó és Polliik Lajos, mint csoporttag az izr. 
polg. iskola IV. osztályának növendékei.

E helyen mond köszönetét az egylet vezető
sége a B. E. jegy alatti nemes szivíi adakozónak 
2 kor. adományáért.

Megerősített polgármesterválasztás. Most egy 
éve, az általános restauráció alkalmával dr. Biró 
Karoly szabadkai ügyvedei Szabadka varos polgár
mesterévé választotta az ottani közgyűlés. A régi 
Mamusich nera hívei megfelebbezlék ezt a válasz
tást, mert a kandidáló bizottságot nem a tisztújító 
közgyűlésből küldték ki. és mert a három folyamodó 
közül (Biró Karoly dr., Perlich Mihály és Mamusich 
Lázár) csak kettőt jelölt a kandidáló bizottság. 
Mindenki feszüli kíváncsisággal várta a közigazga
tási bíróság döntései. Ami a kandidáló bizottság 
kiküldését illeti, ennek az indoknak a tarthatatlan
ságával mindenki tisztában volt, mert a közigazga
tási bíróságnak erre vonatkozólag van már egy 
elvi döntésé, mely szerint a kandidáló bizottság 
nemcsak a tisztújító, hanem más közgyűlésből is 
k.küldhető. A másik ok volt még csak hátra. Múlt 
szombaton tárgyalta a közigazgatási bíróság teljes 
ülésében a megfelebbezetl választást, melynek 
eredménye az lelt, hogy Biró Karoly polgármesteri 
állásában megerősítettek. — A hir megyeszerte 
őszinte örömet kelleti.

A Bácsmegyei kör rendkívüli közgyűlése. E 
kör deczember 8-án Dr. 'l'alics Peter elnöklete alatt, 
nagyszámú tagok jelenléteben rendkívüli közgyűlést 
tartott. A tárgysorozat első pontja Kocli Zoltán val. 
tag indítványa volt a kör elnökének, Laliiiovics l’al 
főispán Ö Mltga. üdvözlése ügyében, az öt ért legma- 
gasab kitüntetés alkalmából. A közgyűlés elhatá
rozta, hogy Öméltóságát táviratilag üdvözli. A tárgy
sorozat egyik kiemekedő punja volt a kör ügybuzgó és 
fáradhatatlan főtitkárának, minden humánus és cul- 
turalis czél lelkes barátjának, Piukovits Elemérnek 
indítványa a megyei culturpalotu ügyében. Az indít
vány eszméjének méltó részesé l'enkölt szellemű 
neje, Lalinovils Ilonka úrnő. Élénk eszmecsere 
után a kör egyhangúlag elfogadta az indítványt, 
mely szerint a kör tízéves fenallasáuak emlékéül, 

jubilaris alapítványként 200 kor. szavazott meg a 
mélykúti hangverseny jövedelméből, a lélositcndö 
culturpalotu czéljaira. Egyszersmind elhatározta, 
hogy ezen intézményt a jövőben is támogatni fogja 
a Bácskában tartandó hangversenyei jövedelmének 
eselről-eselre meghatározandó hányadával. A tárgy
sorozat folyamim Megyánszky L. titkár bejelentette 
a kör reszere befolyt és a kör által kiulalványozott 
adományokat s hogy a kör az alapilólagok számának 
meglelelöen újabb 8 drb. 100 kor. névértékű érték
papírt helyeztetett érintetlen alapja javára. A köz
gyűlés egyöntetű élénk helyeslésével találkozott az 
elnökség altul a „Hadzsy műemlék" javára kiulalvá
nyozott összeg es ősziül# örömmel vette a Hadzsy 
műemlék bizottság köszönő levelét.

Varosunk a D. M. K. E. nagygyűlésén. Kedden
f. hó 8-án zajlott le Szegeden a Délvidék kulturális 
nagy ünnepe, a D. M. K. E. alakuló nagygyűlése, 
melyen az ország szine-java, politikusok és Írók 
nagy számmal jelentek meg. — Városunk polgár
mestere sürgönyileg üdvözölte az uj kulturális 
társaságot, Schmausz Endre főispán pedig mint 
tb. elnök személyesen vett részt a fényes ünnep
ségeken. — A Ifinké tisztikarába a következő 
bácskaiak választattak be : tiszteletbeli elnökök let
tek : Csúszka György kalocsai érsek, Latinovits Pál, 
Schmausz Endre (Baja), Péter Pál (Újvidék) fő
ispánok, tiszteletbeli jogtanácsos: Baloghy Ernő 
Zombor, a közművelődés: bizottság elnökei között: 
Gozsdu Elek; a közg. bizottság elnökei között: 
Laliuovies Géza; igazgatósági tagok: Balaton Gyula, 
Baloghy Ernő, Biró Karoly, Karácson Gyula, Dudás 
Lajos, Endre Antal (Újvidék), Fernbach Károly, 
Fialt Viktor, Gozsdu Elek, Grünbaum Pál dr., 
Hauke Imre, Hegedűs Aladár dr. (Baja), Kossá 
Miklós (Titel), Mikosevils Kanul, A’rZZ István (Baja), 
Polgár József, Purgly Sándor, Szalag Lajos kir. 
tanácsos polgármester (Újvidék), dr. Hehér János 
(Baja), Szlávy János (Újvidék), Trischler Xavér Fe- 
reiicz, Vojnics Sándor, Vojnics István báró.

Uj lap. Bortermelők Lapja czimen karácsonyra 
szölömüvelési és borászati hetilap indul meg, 
melyet a legjelesebb szekerük közreműködésével 
Bombay Dezső ismeri szakiró szerkeszt. Aki a 
lap iránt érdeklődik, kérjen a kiadóhivataltól 
(Budapest, Vili., Nap-utcza 19.) mutatványszámot.

Öngyilkos 48 as honvéd. Glinicza Ágoston 
1848/49-es honvédőrmcsler a napokban élesre fent 
borotvával elvágta balkarján az ülő ereket, lefeküdt 
az ágyba, hol elvérzett. Mire hozzátartozói észre 
vettek, már meghall. Az öreg honvéd 81 éves volt.

A póttartalékosok behívása. Budapestről Írják: 
Ha az ujonezjuvaslatol január elsejéig nem tudják 
törvényerőre emelni s hogyha a sorozás január 
hónapban nem volna megejthető, a hadügyminisz
térium elhatározta, hogy a póttartalékosokat tény- 

i leges szolgálatra hívja be. A gyalogságnál ez esetben 
a három utolsó sorozási évfolyamú póttartalékosokat 
hívják be, a hus/.árságnál és lovasliizérségnél pedig, 
miután itt nincs póltartalék, az utolsó évbeli legény
séget tartják vissza további szolgálatra.

A bajai közkórház tolvajai. Németh József és 
Bukováez N., a bajai közkórház alkalmazottai nem 
igen tisztelték a kórkáz orvosainak és a kórháznak, 
tulajdonát. Németh, dr. Baisz osztályföorvos kabátja 
zsebéből lopta ki ennek 60 koronát, tartalmazó 
pénzestárczáját, Bukováez pedig a kórház vagyoná
ból lopott el vagy 57 korona értékű holmit. A 
törvényszék büntető tanácsa, mert biiuíik beigazo
lni nyert, mindkettőjüket 6—6 havi fogházra 
itelle lopás miatt, f. hó 9-én.

lakomákon a felszolgáló hehe száját annyiszor 
csókolták meg a vendegek, ahány betűből állott 
gazdája neve, Írja Weber Demokritos-ában.

A lakodul inak csókjának a szerelmin kívül 
egyéb jelentősége is van. Sok helyi divatos az 
eljegyzési (mátka-) csők, mint a kölcsönös eljegyzés 
megerösilöje. A közép-túzai városokban a második 
hirdetési nap estéjen megy végbe a csókolódó. 
A legény egy keszkenő almai (az alma a szerelem 
gyümölcse) visz mennyasszonyához s ezt együtt 
eszik meg olyformán, hogy először a legény harap 
egyet, aztán a leány s minden falatnak egy-egy 
esők a fűszere. Másutt az új asszonyt a vőlegény 
szülői csókkal fogadjak be csaladjukba. Marama- 
rosban a Nagy-Ag-völgyi ruténeknél u templomtól 
érkező szekér elé lepedőt terítenek, arra pedig 
árpát és lenmagot szórnak. A mennyasszony aztán 
a szekéroldalon át a lepedőre ugrik és háromszor 
megcsókolja a vőlegény anyját, ki öt aztán karon 
fogva bevezeti a szobába. (Ethnogruphia, 6: 443.) 
A bácskai sokaez, szokás szerint az új asszony 
férjével együtt kezel csókol az öregeknek. — A 
sokaez lakodalmon egyébként is van szerepe a 
csóknak. A mennyasszony ölébe gyermeket tesznek 
(a termékenység kivánata), melyet megcsókol és 
jabukával (almával) és kendöcskével ajándékoz 
meg. — A bánáti oláh mennyasszonyál az idegen 
megcsókolhatja háromszor, sőt föl is kéri reá 
vőlegénye, csak eközben szerencsét, egészségei és 
gyermekei kívánjon neki. A csókot ugyanoly szám
mal viszonozza a mennyasszony.

A sokaczoknál a pénzért adott csók is isme
retes. Hajnalban a sznáesa (a fiatal menyecske) 
sorba megcsókolja a vendegeket, akik a csókot 
pénzzel váltják meg s ettől kezdve kél hétig ti 
menyecske mindenkit megcsókolhat. (Jankó dr.,

Adatok a sokaczok néprajzához.) Csókkal nyitják
; meg a inennyasszony-tánezot a karasmenti olahok 

is. A baranyai magyarság között vacsora után egy 
tiszla, leleritetl tányért tesznek a mátkapár ele. 
A legényhez tartozó vendégek „jobb kaszás a mi 
legényünk", a leányhoz tartozók „jobb arató u mi

j leányunk*  szavak kíséretében több vagy kevesebb i 
pénzt dobnak a tányérba, mire a mátkapár föl- i 
állva megcsókolja egymást. Az Így egybegyüll 
csókpénz a inatkapár első közös vagyona. (Ellin.
1.: 451.) A mennyasszony-adla csók szokása álta
lában elterjedi; az elhagyott szerelő szava is erre 
vonatkozik a népdalban: Bár elhinti a lakodalmába, 
megcsókolnám mennyasszony korába.

Az a rengeteg fajta csók, melyei számtalan 
lehetetlen divisioval igyekeztek elrendezgelni, bi
zonynyal mind a szeretettel rokon érzelmek kife
jezője : az öröm, a köszönd, a búcsú, a csodálat; 
a tisztelet, a becsülós, az üdvözlet, az udvariasság.

| a hódolat, az imadal csókja. E sorban a tisztele
tig tarlókban több a közvetlenség, szorosabb ben
nük ti szeretettel való közösség, inig a többi fölött 
az etiketté az uralkodó, mely a csóknak rengeteg 
szertartásai fejlesztene ki. A czivilizáczió terjedé
sével bővült a csők szoczialis jelentése, ünneplés 
alkalmakkor kisegilett mindannyiszor, valahányszor 
egyéb jelek nem voltuk elég kifejezők. A divat 
rendelkezett vele s a divat szeszélye okozta fajtái 
szaporodását — írja Veesey Támas. így szorította 
ki a kézszorilást, melynél okvetlenül kifejezőbb.— 
Jelentőségének megfelelő a hely is, melyet véle ; 
illetnek, s a mód, melylyel osztani szokás.

Legáltalánosabb tiszteletűdé jelentése. A per
zsák megcsókoltak mindenkit, akit tiszteletben 
tartottak. A római császárok, bevonulásuk alkui- 

. mavul a szenátorokat szájon csókolták s ez a 

kivételes kegy s határtalan bizalom jele volt. - 
Miklós czár Tulán meghívta Tolsztojt es régi orosz 
szokás szerint száján es arczán megcsókolta.

A tisztelet csókjával összefüggő az üdvözlésé, 
az udvariasságé. Ihering (Nyr. 1899.) az udvarias
ságban szóbeli és szimbolikus formai különböztet 
meg. A szimbolikus formák — szerinte — ama 
testmozdulatok, melyek az emberi testnek mintegy 
udvariassági beszédei teszik s ezek közé tartozik a 
esők is. A regi izraeliták, kik jobban ismerlek 
egymást, felváltva a kezel, a fejel és a vállaltat 
csókolták meg. A ílatal római piperköczöl, ha be
megy a nyilvános fürdőbe, belépténél a kardos, 
szálas ostiarius (portás) és a capsaritis (ruhatáros) 
fogadjak. Azután következik a jóbarátok kölcsö
nös köszöntése és csókolózása — Írja Lauciani. 
(A régi Róma slb. 124.) Az első keresztyének 
a béke csókjával üdvözölték egymást. E helyre 
illőéit Bethlen Miklós (1648—1716) érdekes sorai: 
„Minthogy Angolországban az asszonyoknak, leá
nyoknak köszöntések módja, a szájok végének 
megcsóltolása, mint a magyarok közt a kézfogás, 
egyszer én s az öcsém rútul jártunk. Ebéd elölt 
egy föembernél rendben állvan a felesége, egy- 
egy házas s két hajadon leánya, a leányt meg
csókolok, de az asszonyt nem, melyet megszé- 
gyenle, de Duvel (egy Iranczia prédikátor, kivel 
ungolországi aljában megismerkedett) megmenté 
és aztán moglanihi, hogy kezdjük u tisztesség 
csókját a nagyasszonyon, amint rendet állanak 
és végezzük az ifjabb leányon, gyermeken*,  (Szá
ntóin, Régi magyar utazók Európában.)

(Folytatása kit vetkőzik.)
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Meglőtt rendőr. Folyó hó 10 ón este " 111 
órakor Vörös Sándor, Vörös Lajos, Vörös János, 
Friodrieh József, Greksa Mátyás, Katona Mátyás, 
Fityár Márton, Markó Feroncz, llkity Antal és id. 
Budai József a llaynald ulezábnn nagy lármával 
énekelve haladtak. Kreitsmor János és László 
Sándor rendőrök csöndre inlolték őket, mire Fried 
rich József oda nyilatkozott, hogy azért is énekel, 
mert rendőr van ott. Nyomban ezután Friodrieh és 
Greksa összekaptuk, egymást ütötték. Katona Má
tyás közéjük vegyült és Greksa kezét inegszurta. A 
rendőrök közbeléptek, mire Vörös Sándor, Vörös 
János, Greksa Mátyás és Katona Mátyás — László 
rendőrre rohantak, ki forgópisztolyt vett elő. A 
pisztoly dulakodás közben elsült és a golyó László 
karjába fúródott.

A Horgony Pain-Expeller (Riehten l'Animentum Capsiei 
comp.) igazi népszerű héziszerró lett, moly számos 
családban már több mint 34 óv óla mindig kószlotbon 
van. Hátfájás, esipöfájdalom, fejfájás, köszvén.v, csúznál 
stb.-nél a Horgony-Pain-Expollorrel való bodörzsötésok 
mindig fájdalomcsillapító Itatást időztek olö, sőt járvány
kórnál, minő: a kolera 6s hányóhas-folyás, az altestnek 
Pain-Expollerrel való bedörzsölóso mindig igen hasznosnak 
bizonyult. Ezen kitűnő háziszol- jó orodmónynyot linux- I 
náltatott az inlluonza ellen is ős 80 f.. 1 k. 40 f. ós 2 ; 
k. árban a legtöbb gyógyszortárban kapható, de bevásár
lás alkalmával mindig határozottan ; llichtor-fólo Hor- 
gony-Pain-Expellert vagy „R i c 111 e r-fólo Horgony-Lini- 
menl'*-el  tessék kérni ós a „Horgony**  védjogyro 
ügyelni kell.

A rendőrség ébersége, Rácz András stani- 
silsi, Fekete József zombori, Nikolics Verona, 
Grebenár Liza, Horváth Mári stanisilsi, Kolompár 
Boris zombori és Filipovics János újvidéki illet, 
foglalkozás nélküli csavargók eljöttek á bajai 
vásárra és ismeri bajai zsebtolvajok társaságában 
időztek. A rendőrség szombaton éjjel összefogdosta 
és eltolonczolta őket. A vásáron nem is volt zseb
metszés.

Lopás. Mayor Vilmostól 19 m. hosszú darab 
posztó 35 kor. értékben a vásárban ellopalotl. A 
gyanú egy madarasi asszony ellen irányul, kivel 
szemben a vizsgálat megindult.

Lopások. Lembcrger Rezső hizlalójából folyó 
hó 8-án éjjel 2 */a  mm. kukoriczát loptak isme
retlen tettesek. Folyó hó 5*én  pedig Szász Oltó 
hizlalójából 5 mm. árpát lopott ismeretlen tettes. 
A vizsgálat megindult.

Aki a flát vágta ketté. Sterk Adám baracskai 
lakos a kertjében egy gödröt ásott. Mellette állt 
tizenkét éves fia, a földön pedig másfél éves kis 
fia ült kenyeret majszolva. A kutya, a kis gyermek 
körül settenkedve, kikapta a kezében levő kenyerei 
s elszaladt. A nagyobbik fiú nem akarta a kutyá
nál hagyni a kenyerei s űzőbe vette. Minthogy azon
ban elérni nem bírta, apja is segíteni akart neki. 
A kezében levő ásóval akarta megdobni a kutyát, 
de oly szerencsétlenül czélzotl, hogy a kutya 
helyeit gyermekét találta. Az ásó a fiú derekát 
kellé vágta.

A malom áldozata. Megrendítő szerencsétlen
ség történt a szomszédos Dautován. Mojzes István 
daulovai gazda 8 esztendős Sándor fiacskája a 
szomszédos száraz malomban játszadozott és rá- ; 
feküdi a nagy fogas lendítő kerékre. Ezen közben 
megindult a malom és odaszoritolla a kerék a kis ; 
fiút az orsóhoz. A szegény kis fiú gyenge testéi 
a nehéz malom a szó szoros értelmében összetörte. 
Mire a malomban levők kifutottak, már holtan 
feküdi olt az összeroncsolt testii fiúcska.

Szájpadlásnélküli müfogak feleslegessé teszik 
az inylemez használatai. A szájból kivenni nem 
kell, nem is lehel. Egy óra alatt tökéletesen lehel 
vele beszélni és rágni.

10 évi jótállás. Barna I. egyedüli speczialista 
a szájpadlásnélküli müfogak készítésében, Buda
pest, Kerepesi-úl 26. szám. Vidékiek megvárhatják.

IRODALOM.
ZENE.

Művészeti és hangverseny rendezési iroda czim 
alatt Horváth Elemér hírlapíró, a Budapesti Napló 
munkatársa és Dayka Balázs a Vígszínház lúgja 
egy uj és életrevaló vállalatot létesítettek a fő
városban. Az uj iroda első sorban azokat a vidéki 
nöegyesületckot, köröket s kaszinókat érdekli, 
amelyek jótékonyczélu hangversenyeket szoktuk 
rendezni és fővárosi olökolö művésznőket, művé
szeket és irókut óhajtanuk mognyorni közreműkö
dőkul. A művészeti és hangverseny rendezési iroda 
ugyanis, timoly állandó összeköttetésben áll az 
említett művészekkel, művésznőkkel és írókkal, 
a legnagyobb készséggel elvállalja a közreműködők 
közvetítését vidékre is s igv a hangversenyt rendező 
egyesületek nemcsak tetemes költséget takarítanak 
meg, hunéin ezenkívül sok utánjárástól és kellemot- 
lenségtől megszabadulnak. Az iroda — amely 
ezonkivül eljár minden művészeti ügyben — Buda
pesten VI., Lövölde-tér 8. sz. alutt van.

CSARNOK.
óssi alkonyatbán . . .

Ritmikus próza. -

Őszi alkonyodban 
Megnyúlnak az árnyak, 
Suttogva-suhanva. 
Kelnek és szállnak el .. . 
IJttalan vadonban 
Őszi hervadáskor, 
Kihagyott kápolna 
Jloskadozó falán 
S kicsiny szentélyében.

Elhagyott vadonban, 
Uttalan utakon 
Őszi alkonyaikor 
.1 lenyugvó napnak 
Bíboros sugara 
Reszket a lombokon.

Boltíves ablakon, 
Hófehér oltáron 
Szőj jelöni l ik fén yc, 
Ego, vörös fénye, 
Mindent beragyogva . . .

Arany glóriát von 
A hófehér oltár 
Mária képére 
S előtte térdelő 
Szőke fürt ii Iá nyka 
Rongyos ruhájára, 
S a fehér rózsákra 
— Őszi virágokra — 
Ott az oltár mellett.

Fel-felsóhajt, zokog 
A reszkető lányka: 
„Ő, édes Szüzanyám, 
Ne. hagyj el engemet 
Nézd csak, neked hoztam 
Ezt a sok virágot: 
Az erdő diszc.it. 
Neked hoztam . . . neked . . . 
Ó gyógyítsd meg, kérlek, 
Az édes anyámat. 
Itt az erdő szélen 
A kicsiny kunyhónkban 
Haldokolva fekszik. 
Gyógyítsd meg . . . gyógyítsd meg! 
Ne maradjak magam 
Árván, elhagyottan . .

Kint az őszi levél 
Alighogy meglcbben 
(Csodálkozva susog . . . 
Es szállnak az árnyak, 
A sötétlő árnyak 
Az őszi alkonyban.

„ . . . Ugy-e hogy meghallgatsz 
S visszaadod nekem, 
Az édes anyámat ?! 
Hogyha meggyógyítod, 
Megint hozok neked 
Koszorúba kötve 
Illatos virágot."

S a Szüzanya képe 
Mosolyog . . . mosolyog . . . 
Az elhaló fényben, 
őszi hervadásban 
Fehér oltár fölött 
Mindegyre mosolyog — — —

Kanizsai Bella.

IPAR.
Mozgalom egy iparos nyugdíjintézet létesítése 

ügyében.
— Saját tudósítónktól. —-

A szegedi kamarai kerület iparlcslülctci még 
az 1900. év folyamán elhatározták, hogy közös 
akczióval egy kerületi iparos nyugdíjintézetet alapí
tanak, melynek czélja az volna, hogy az iparosok 
maguknak csekély befizetéssel elöregedésük, vagy 
munkaképtelenségük esetére nyugdijai biztosítsanak, 
melyből magukat fönntarthassák, vugy elhalálozásuk 
esetén a hátramaradó családot megmentsék a 
nyomortól.

Az alapszabályok elkészültek, a belügyminisz
ter azl jóváhagyta, de mert a miniszteri jóváhagyás 
több, mint egy évig késeit, addig pedig a laggyüjtés 
szünetelt, időközben a föltámadl lelkesedés lelohadt 
és mikor meg kellett volna alakulni az intézménynek, 
az ehhez szükséges 1000 tag helyett csupán 400 
jelentkező akudt. Így azután pihent az ügy, miglen 
u szegedi iparlestülct ismét fölelevenitótte a 
mozgalmat.

Ez az agilis testület ismét álirt u lárslestülc- 
tekhez és kérte ezek vezetőit, hogy jóakarata 
közreműködésükkel mozdítják elő az iigy sikerét 
és gyűjtsenek tagokat, hogy 1904. év január elején 
már megkezdhesse az intézmény a működését.

A nyugdijegyesülelbű beléphet mindén iparos,

aki a kamara területén lakik és 50 évnél nem 
idősebb. Mindenki maga határozza meg, mily 

■ összegei kíván nyugdíjul magának biztosítani és a 
' nyugdijjárulék ez összeg után évenkint 5 °/o. Ha 

tehát valamely iparos magának 1200 kor. kivált 
biztosítani, fizet 60 koronát, 600 korona után 30 
korona évi lagdijat.

A nyugdíj jogosultság 10 évi tagság után 
kezdődik, vagyis ez idő múlva munkaképtelenség 
esetén már húzhat a tag élete végéig minden 
évben a biztosított összegnek 40 "/o-nak mogfelelö 
nyugdijai. 10 év után minden esztendőben emel
kedik u nyugdíj járulék úgy, hogy 30 évi tagság 
után teljes összeg jár. — Például: Ha egy 40 
esztendős iparos belép a nyugdíjintézetbe és bizto
sit magának 800 kor. nyugdijat, fizol évenkint 
tagdijat 40 koronát. — Ha 50 éves korában 
munkaképtelen lesz, kap évenkint 320 korona 
nyugdijat. Ha pl. 55 éves korában lesz munka
képtelen, akkor már 500 korona évi nyugdíj jár, 
ha 60 éves korában (busz évi tagsag után) lép 
nyugdíjba, ez összeg már 480 korona és igy 
emelkedik ez a 30-ik tagsági évig 800 koronára. 
A nyugdíj kiterjed a családtagokra is, t. i. ha 
elhal a tag, az özvegy a biztositolt összeg 4°/o-át 
élete végéig minden évben megkapja és ezenfelül 
minden kiskorú gyerek után lü’/o neveltetési 
pótlékot kap, azonban az igy kiszámított nyugdíj 
a férj által igényelhető nyugdíjnál nagyobb nem 
lehet.

Az alapszabályok nagyon humánusan vannak 
összeállítva, de emellett súlyt kelleti helyezni arra, 
hogy az életképesség veszélyeztetve ne legyen. 
Bizalommal léphet be minden érdekelt. Jelent
kezéseket elfogad a helybeli ipartestület, olyan helyen 
pedig, ahol iparlestület nincs, legczélszerübb a 
szegedi ipartestülethez fordulni.

KÖZGAZDASÁG.
Postai csomagok csomagolása és czimzése. 

Figyelmeztetés I

A postai csomagok czélszerü csomagolása, 
helyes czimzése slb. tárgyában.

A karácsonyi és újévi rendkívüli csomag 
forgalom ideje alatt a küldeményeknek késedelem 
nélkül való kezelése csak úgy biztosiiható, ha a 
közönség a csomagolásra és czimezésre vonatkozó 
postai szabályokat betartja. Különösen szem előtt 
tarlandók a következők:

1. Pénzt, ékszert más küldeményekkel egybe 
csomagolni nem szabad.

2. Csomagolásra faláda, vesszőből font kosár, 
viaszos vagy tiszta közönséges vászon, kisebb 
értékű és csekélyebb súlyú tárgyaknál pedig erős 
csomagoló papit*  használandó.

Vászon vagy papirburkolattal biró csomagokat 
göb nélküli zsineggel többszörösen és jó szorosan 
átkötni, a zsineg keresztezési pontjain pedig pecsét- 
viaszszal kell lezárni.

A pecsételésnél vésett pecsélnyomó hasz
nálandó.

3. A czimzésnél kiváló gond fordítandó a 
cziinzett vezeték- és keresztnevének vagy más 
megkülönböztető jelzésnek (pl. ifjabb, idősb, özvegy 
stb.) továbbá a czimzcll polgári állásának vagy 
foglalkozásának és lakhelyének pontos kitétele; a 
Budapestre és Bécsbe szóló küldemények czim- 
irataiban ezenkívül a kerület, utcza, házszám, 
emelet és ajtó jelzés stb. kiteendö.

A rendeltetési hely tüzetes jelzése (vármegye) 
s ha ott posta nincs, az utolsó posta pontos és 
elolvasható feljegyzése különösen szükséges.

4. A cziinet magára a burkolatra kell Írni, 
de ha ez nem lehetséges, úgy a czim fatáblácskára, 
bördarabra vagy erős lemezpapirra írandó.

A papírlapokra irt czimekot mindig egész 
torjedebnébon kell a burkolatra felragasztani.

Felette kívánatos, hogy a feladó nevét és 
lakását, továbbá a czimirat összes adatait feltün
tető papírlap legyen magában a csomagban is 
elholyezve, arra az esetre, hogyha a burkolaton 
levő czimirat leesnék, elveszne, vagy pedig olvas- 
hatlanná válnék, a küldemény bizottsági felbontása 
utján a jelzett papírlap alapján a csomagot mégis 
kézbesíteni lehessen.

Kívánatos továbbá, hogy a feladó saját nevét 
és lakását a csomagon levő czimirat felső részén 
is kitüntesse.

A csomagok tartalmát úgy a czimiraton, 
mint a szállító levélen szabatosan és részletesen 
kell jelezni. Budapestre és Bécsbe szóló élelmi 
szereket, illetve fogyasztási adó alá eső tárgyakat 
(husnemü, szeszes italok stb.) tartalmazó csomagok 
czimirataira, nemkülönben az ilyen csomaghoz 
tartozó szállítóleveleken a tartalom minőség és 
mennyiség szerint kiírandó (pld. szalonna 2 kgr., 
egy pulyka 3 kgr., 2 liter bor slb.)

A tartalom ily részlotes megjelölése a fogyasz
tási adó kivetése szempontjából szükséges és a 
gyors- kézbcsilést lényegesen előmozdítja.

Baján, 1903. évi deczember hó 9-én,

Marczell s. k.
Uivatal-fönűk*

diszc.it


1903. BAJAI HÍRLAP. deczember 13.
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szerk.

HIRDETÉSEK

lakodalmak, estélyek 
vagy bármely mulatság alkalmából, úgy
szintén mindennemű sütemények elkészí

tésére ajánlkozik.

Bővebbet e lapok kiadóhivatalában

AJÁNDÉKOZZON SELYEM 
szövőtől ünnepre. Legalkalmasabb blúz és ruhára. Csodálatra méltó újdonságok. Portó és vámmentes 
szétküldés bárkinek. A kívánt minőség megjelölésénél minta bérmenlvo. — Lovélportó Svájczba 25 fillér.

Selyemszövetgyár Unión

(íRIEDER ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
7 kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.)

Tötdesztéses•p ELADÓ HÁZ ÉS SZÖLLŐ.
AZ ERZSÉBET KIRÁLYNÉ-UTCZÁBAN 
LÉVŐ KAPOTS MIHÁLY-FÉLE IlAZ ÉS 
A PETŐI DŰLŐBEN LEVŐ 4900 D-ÖL 
TERÜLETŰ, JŐ KARBAN LEVŐ SZŐLŐ

SZABADKÉZBŐL ELADÓ-

BŐVEBB ÉRTESÍTÉS

❖ IFJ. ÜTRY PAhNAb
------------------ NYERHETŐ. — .........

(•xwwfv •mKÍC

IVpagas jutalékkal felvétetne^ 
bármily állású megbízható egyének budapesti bank
házban sorsjegyeknek részletllzotésre való eladá
sára, az 1883. évi XXXI. t.-cz. alapján. Tőke és 
koczkázat nélkül némi szorgalommal könnyen el

érhető havonta 300—500 korona keresőt.
Ajánlatok intézendők a „Szerencse Híradó" 

kiadóhivatalának, postaitok 180, Budapest. ““SM

kölcsönök 
engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
sőt 800 korona is katasztrális hol
danként, a földek becsértéke és valóságos 
forgalmi ára arányában 1O évtől 50 
évig terjedő törlesztésre, különö
sen előnyös feltételek mellett.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál
SCHÁFFER VILMOS 

bankigazgató 
------  SZEGEDEN. ------  

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

F

£e Sriffon
valódi franczia

szivaríiapapir és fiiively.
Kapható minden jobb kereskedésben.

ültessünk minden ház mellé és

I............... . ............ .. ...........
ÉKSZER- ÉS ÓRÁS ÜZLET

kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Erre azonban nem mindon szőlőfaj alkalmas, 

(bár mind kuszó természetű) mert nagyobbrósze ha 
megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem értek 
el eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajo
kat öltöttek, azok bőven ellátják házukat az egész 
szőlőérés idején a legkitűnőbb muskotály és más 
édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s 
nincsen oly ház, melynek fala mellett a legcseké
lyebb gondozással felnevelhető nem volna, ezen
kívül más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek 
stb. a legremokebb dísze, anélkül, hogy legkeve
sebb helyet is elfoglalná az egyébre használható 
részekből. Ez a legháladatosabb gyümölcs, mert 
minden évben terem.

A fajok ismertetésére vonatkozó, színes fény
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg, aki czimét egy levelezőlapon tudatja.

C z 1 m:
Érmellékl első szölooltványtelep Nagy-Kágya, u. p. Székelyhid.

Van szerencséül úgy a helybeli, valamint a vidéki nagyérdemű közönség b. tudomására 
~ ' ..........— hozni, hogy a BAJÁN 3 év Óta fenálló-----  zzz

ÉKSZER -ÜZL E T E M E T
újabban az Erzsébet királyné utcza 2. sz. a. (volt Mészáros-féle házban) álhelyeztem és ezt az

— — ÓltAIPAltltAL..........
kibővítettem, hogy a n. é. közönség legnagyobb igényeit ez irányban is kielégíthessem. 
Raktáron tartok mindennemű magyar és svájezi, legjobb gyártmányú fali-, inga- és 
ébresztő órákat, valamint legjobb minőségű arany-és ezüst zsebórákat. Minden nálam 
vásárolt óráért 2 évi jótállást vállalok. IMái Megrendelés szerinti mindennemű leg
komplikáltabb új ékszer készítését is elvállalom.------------- ■ -------
Ora-javltáSOk, valamint minden e szakmába vágó munkák, úgy ékszerjavitasok. 
átalakítások és drágakő foglalások pontosmi és jutányosán eszközöltetnek. . 
Klnaezüst tárgyak nagy választékban kaphatók. Ruggyantabélyegzök 
készítését elvállalom. — Törött arany- és ezüst tárgyak a legmagasabb árban meg 
vetetnek vagy új ékszerrel cseréltetnek. --------

A nagyérdemű közönség liocses pártfogását kérve, maradtam kiváló tisztelettel

_SZEILE FERENCZ éJtszerész és órás.
H Najry választék karácsonyi és újévi, valamint 
M. menyasszonyi és alkalmi ajándékokban.

®REISZ ÉS PORJESZ®

II 
V

A Richter-féle 

Llnlmenl. Caps. comp. 
Horgony - Pain - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a moly 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölés (11 alkalmaztatik 
kötzvinynél. cüznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
Mű i j bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Horgenj" védjegygyei 
és a „Ricller’* czégjegyzéssel fogad
junk el. - 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten. 
Richter F. Ad. és társa, 

caiai. éa kir. udvari aikllitók
Rudolatadt.

BÚTORGYÁRA BÉKE S-C S A B A
r~-.-l*'iók-telepek  : Najyyvá.ra.cl j

BAJA
CMT Brzsébet királyné-utoza, volt Mészáros-féle ház.

Modem bútor. Teljes lakásberendezések.
______ l^eyolcMóbb jjgyüri arak.

Mindenféle díszítő- és kárpitos munkák elvállaltatok.
Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Raján,


