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TÁRCA.
ífetöfi Sándor emlékezete.
Hal dl (inak ))-ih évfordulójára.

A télapó rázza hó szakái lát,
Mérges ajka zordonan süvölt;

A csillagok búslakodva látják,
Mint haldoklik s dermed inog a löld. 

Kicsiny háznak alacsony szobája 
Két boldog szív szép tavaszát látja: 
Bimbó fakadt a rózsatő ágán,
Az égi kegy e hajlékba szál Iván.

Mig kint csapkod a vihar vad szárnya, 
Tördelve a száraz ágakat :

Itt bent, itt a jó meleg szobába'
A szemekben ürömköny fakad ;

8 inig imát robog az anya ajka: 
Gyermekét az apa ringatgatja,
S amint karja tartogatja, fogja: 
Gyermekére száll a múzsa csókja.

Hajh ! de röpült az idő gyors szárnyon, 
Télre tavasz, nyárra ősz jövő: 

Gyermek helyett ifjút, hogy zárjon 
Keblére az anya: könyörgő;

8 lett sikere a P” ry könyörgésnek,
Égi kegyek hamar kissé késnek,

Az ipar- és agrár-vámtételek.
Elkezdték-e, nem-e a közös autonóm 

vámtarifa harmadszori olvasását, azt nem 
tudjuk. Az a hir terjedt el, hogy még 
nem kezdték el ; de majd elfogják kez
deni, mert Magyarországnak végig kell 
játszania az alkudozási komédiát, abban 
a tudatban, hogy akármiben egyezik 
meg a két kormány, azt a bécsi Reichs- 
rath nem fogja helyben hagyni, sőt 
még tárgyalás alá sem fog kerülni az 
esetleges egyezmény.

Megegyeztek annak idején Bánffy és 
Badeni is; a magyar képviselőház meg 
is szavazta azt az egyezményt ; s a 
magyar nemzet meg is fizette az árát ; 
azért a Reichsrath még sem tárgyalta 
soha, Körber pedig meg akarja változ
tatni, mielőtt a tárgyalást megkisérlené.

Ugyanez a komédia ismétlődött a 
kvótával is, melyre nézve szinte m eg
egyeztek a bizottságok, de a m egegye
zés holt betű maradt.

A közös autonóm vámtarifát meg 
kell állapítani, mielőtt a nemzetközi vám
szerződések lejárnak. Tulajdonképpen 
a2 év vége előtt kellene megállapítani 
ezt, mert az uj nemzetközi vámszerzö- 
désekre vonatkozólag a tárgyalások 
megkezdődhetnek mindjárt a jövő év 
elején.

Azonban csak úgy lesz megállapított

nak tekinthető osztrák részről a vámta
rifa, ha ez meg lesz szavazva. Látjuk, 
hogy mit érnek a császárszakaszszal 
fentartott megállapodások : ezeknek sem
mi állandóságuk nincs; a közös autonóm 
vámtarifának pedig állandósággal kell 
birnia. Feltétlenül követelnünk kell tehát 
azt, hogy a közös autonóm vám tarifa  a 
('Reichsrath által is megszavaztassák.

Ami a vámtételeket illeti, mindenki 
tudja, hogy a jelenlegi iparvámok telje
sen elégségesek voltak arra, hogy minden 
idegen versenyt távol tartsanak, mely 
az osztrák ipar monopóliumát megzavar
hatta volna Magyarország és Ausztria 
piacán.

E fogyasztási piacokat föltétlenül ural
ta az osztrák ipar ; mert bölcsőjében 
megfojtott minden iparvállalkozást Ma
gyarországon, az ipar-védvámok pedig 
meg védték a vámhatáron ; nincs tehát 
szüksége az osztrák iparnak nagyobb 
vámvédelemre, mint a milyennel eddig 
birt.

Ha mégis iparvámemelést követel 
Ausztria, ezzel csak azt akarhatja elérni, 
hogy terményeit drágábban adhassa el 
a vámbelföldön ; illetve, hogy annyival 
emelje fel terményei árát, mint ameny- 
nyivel emeltetni fogna az iparvám.

Ennek kizárólagos és szükségszerű 
következménye az lenne, hogy a fo
gyasztó, drágábban jutván az iparcik

kekhez, egy ujnemü rejtett adót fizetne 
Ausztriának.

Minthogy elvitázhatlan tény az, amit 
előadtam, hogy t, i. a mostani vámok 
elégségesek arra, hogy kizárják az ide
gen ipar versenyét és igy az iparvám-fel- 
emelések nem az osztrák ipar védelmére, 
hanem a magyar fogyasztó kizsákmá
nyolására lennének alkalmazandók, en
nél fogva a magyar kormány elodázhat- 
lan kötelessége ezen u j rablást kísérlet« 
nek ellentállani.

Kötelessége az alkudozó közegeknek 
az is, hogy kimutassák, hogy bár az osztó 
igazság is megköveteli, hogy ha védvá- 
mok védik az ipart, védvámok védjék a 
földmivelést is — azért nem szabad az 
agrárvédvámok értékét túlbecsülni s en
nek folytán akármilyen módon párhu
zamba állítani az iparvéd vámokkal, mert 
például a gabona véd vámja csak akkor 
érvényesülhet, mikor a vámbelföld vá
sárol a külföldtől, ezt pedig természe
tesen csak akkor teszi, mikor a belföldi 
kínálat már megszűnt, vagy más szóval 
a belföldi termelés ki van merítve Az 
iparvámok tehát minden körülmények 
közt hatnak és ha magasabbak, mint a 
szükséges átlag arra nézve, hogy a 
külföldi versenyt kizárják, akkor úgy 
működnek, mint a fogyasztó közönség 
kiszipolyozol Ellenben az agrár-vám
emelések csak akkor hatnak, amikor a

I)c inegjőnok a szív örömére,
Mint a fecske lágy, puha fészkébe.

Fs az ifjú bontogató szárnyát,
Lelke, mint sas, röpült sebesen ; 

Eszméi a világkört megjárták,
S nem kutatá mi a végtelen.

A túzkeblii nap minden sugara 
Szállt utána, de nem ért nyomába;
Oh az ifjú túlszárnyalta messze!
Fel az égig szállt a költő lelke.

Ám a költő ember is egyúttal:
A nyomornak éhes gyermeke,

Kiséii őt a sors hideg gunynyal,
Kiséri őt a balszerencse;

Télidőben hó-förgeteg vágja,
Nyáron égeti a napsugáré,
M egfiiröszti k őszszel köd h u I Iá mok,
Fsak a tavasz nyújt pár szál virágot.

S mégis minden halszerencse mellett: 
Nemzetének hü apostola;

Hallgasd, midőn kobzot, lantot penget : 
A hon sorsát sírva dalolja.

A gunyhótól úri palotáig,
Hallhat játok kiddé zokogásit ;
Panaszától megrendül a Kárpát,
S jajszó tölti be az alföld táját.

S mit sirat ő, mi bántja hő keblét,
Szive húrja kíntól mért rezeg V 

A szabadság napját felhők rejtek,
Nem láthatják a honfiszemek.

A sötétség süni ködhulláma,
Zordan borul a magyar hazára,
A pirkadó hajnal rózsafénye
Ott késik, ott szunnyad a bús éjbe'.

8 mint a szél, ha col hárfát penget.
8 a hanghullám félvilágra száll:

A lant idegei felzengettek,
S szivek gyúltak a hangjainál;

Még az ég is kiderült mosolygva,
A remény szép sugarait szórta;

A szabadságvágy, mint tündér lányka, 
Röpke szárnyon a hazát bejárta.

De fölébredt a zsarnokság ölyve,
S csattogtatta sötét szárnyait ;

Honfi szivet tépett éles körme,
8 elölte azt, mit ápolt a hit.

Hajh ! de nincsen olyan vihar, zugó, 
Nincsen kürt, oly hangzatosán búgó, 
Mint a költő lantja miként zengő, 
Elei-halál tusára ébresztve.

8 lant helyett a költő dicső karja.
Ősi kardját megs illogtatá ;
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magyar gazda már nem veheti hasznát 
a vám hatásának, mert már eladta azt, 
amije volt.

Azért irom e sorokat, hogy figyel
meztessem a közvéleményt azon tévhit 
káros hatására, mintha az iparvám eme
lése és az agrárvám emelése egyenlő 
értékűek lennének; távolról sem azok ős 
Magyarországnak nem szabad magát 
ismét durván rászedetni azzal, hogy 
egyenlő értéküeknek fogadja el azokat.

[Egyébiránt az 1899 iki XXX-ik tör
vénycikk szerint joggal alkudozik a két 
kormány ennek az évnek a végéig 
nemcsak a vámszövetség, hanem a kö
zös autonóm vámtarifára vonatkozólag 
is. A függetlenségi pártnak azonban 
résen kell lenni, hogy a törvény végre 
hajtásának leple alatt ne károsítsák meg 
mostaninál jobban az országot.

( sak ezzel az őszszel fog eljönni an
nak az ideje, hogy a közvélemény elő 
készíttessék arra, hogy midőn majd lejár 
a törvény által előre kimért alkudozási 
idő, akkorra már ismerje meg az or
szág valódi érdekét és nyilatkozzék meg 
oly erővel, hogy az önálló vámterület 
felállítása el ne legyen többé odázható.

Vannak, akik azt hiszik, hogy pár 
tunknak már is el kellett volna kezdeni 
az akciót: ezek kevéssé ismerik a ma
gyar nemzeti jellemet: nagyon hosszú 
ideig azt a tüzet, melyet meggyujtani, 
fentartani nem lehetne, meg kell tehát 
választanunk körültekintéssel az időt 
arra, hogy a közvélemény szavát ipar
kodjunk bele vegyíteni abba a vitába, 
melyet úgyis folyton különböző alakban, 
de folyvást fentartotlunk az országgyűlé
sen az önálló vámterület érdekében.

A törvény rendelkezései világosak ; 
nekünk tehát most tűrnünk és várnunk 
kell, de hisszük, hogy nem fogunk hi
ába várni, mert el fog jönni nemsokára 
az az idő, amidőn hazafias munkálko

dásunkra nagy szükség lesz ; hiszem és 
tudom, hogy ekkor pártunk helyt fog 
állni.

í^ossóth p e r en ez .

Felebbezés az uj közkórház 
építés vezetője miatt.

Köztudomású, hogy Mocsányi Károly, 
a bajai építendő közkórház építés veze
tője a közelmúltban Weisz Nándor ta
nácsnokot és Willmann János volt t. 
mérnökéit egy Írásbeli beadványban kí
méletlen rágalmakkal illette. A megrá
galmazott tisztviselők annak idején a 
lovagiasság szabályai szerint az ügyet 
befejezték és igy a támadásnak az a 
része, mely az ő magán egyéniségüket 
érintette, el is volt intézve. Csakhogy 
ez esetben köztisztviselőkről lévén szó, 
a köz is mindenesetre nagy beleszólást 
vindicálhat magának. Azért került tehát 
szőnyegre a f. hó 8-iki közgyűlésen az 
a kérdés, vájjon a rágalmazás miatt 
meginditassék-e a bűnvádi eljárás Mo 
csányi Károly ellen V A közgyűlés több
sége tudvalevőleg akként határozott, 
hogy az eljárás ne tétessék folyamatba. 
Ez ellen a határozat ellen Dr Valentin 
Emil, törvényhatósági bizottsági tag az 
alábbi felebbezést adta be :

Tekintetes Polgármester Ur !
A f. hó 8-án tartott rendes közgyűlésnek 

azon határozata ellen, mely szerint a bajai 
építendő közkórház épités-vezetője, Mocsányi 
Károly ellen a bűnvádi eljárás megindítását 
mellőzte,

L c l e b b e z e k :
Mert vagy igaz az, amit Mocsányi Károly 

a megrágalmazott városi tisztviselőinkről állí
tott, vagy nem igaz.

1. lia igaz, akkor annál inkább szükséges 
a bűnvádi eljárás megindítása, mert Haja vá
ros közönségének tisztán kell látnia, a köz- 
tisztviselőiről állított rágalmazó tényeket. Ha

igaz, amit Mocsányi Károly állít a megrágal
mazott városi köztisztviselőkről, akkor Haja 
város közönsége nem helyezhet többé közbi
zalmat ezen köztisztviselőkbe.

11. Ha pedig nem igaz, —- amit Baja város 
közönsége is szívesen venne tudomásul az, 
amit -Mocsányi Károly állított, úgy Mocsányi 
Károly az építés vezetéstől föltétlenül elmoz
dítandó. Nem egyeztethető össze ugyanis köz- 
tisztviselőink tekintélyével az, hogy egy olyan 
épités-vezető álljon a kórház építés élén, aki 
köztisztviselőinket alaptalanul megrágalmazta.

Mindezek alapján kérem a tekintetes Pol
gármester urat :

Méltóztassék ezen felebbezést a N. M. Hel- 
ügyminiszter úrhoz, felterjeszteni, hol is az iránt 
esedezem, hogy a neheztelt közgyűlési hatá
rozatot megváltoztatni és a törvényhatósági 
bizottságot a bűnvádi eljárásnak Mocsányi 
Károly ellen való megindítására utasítani ke
gyeskedjék. Tisztelettel

I)r.  V a len tin  E m il  s. k.

Rendkívüli közgyűlés.
Baja város törvényhatósági bizottsága 

f hó 25-én d. e. ‘/a 10 órakor rendkí
vüli közgyütést tartott a következő tárgy- 
sorozattal :

1) A nagym. vallás- és közoktatás- 
ügyi kir. miniszter úrnak leirata Ispa- 
novits Péter városi tanítót megillető évi 
240 korona nyugdijhányadnak folyóvá 
tétele iránt. — Elfogadtadk.

2) A városi tanács javaslata a Sugo- 
vica medrének téli kikötővé átalakítása 
tárgyában a nagym. földművelésügyi m. 
kir. miniszter úrhoz intézendő felterjesz
tés iránt. — Elfogadtatik.

ö) A városi tanács javaslata 1901. 
évi városi zárószámadások jóváhagyása 
iránt. Ezen pontnál Dr. Valentin Emil 
emelkedett szólásra, főleg azt hangsú
lyozva, hogy a jövőben a költségvetés 
és a zárószámadások nyomattassanak ki 
és a bizottsági tagok között osztassanak

Gyermeket és hitvest, távol hagyva: 
Psillagkörből hozzánk szállt alá, 

Magas égből vértől ázott síkra,
Hol egy nemzet hősi harcát vívta ;
Oda hívta egy ragyogó csillag, 
térti kehién hol vérrózsák nyíltak

í\s nem ágyban, puha párnán fekvő,
Jött feléje a csöndes halai ;

Hű nő s gverinek karja nem ölelte 
Öt az elet végiusáillái ;

Elnyelte hangját acéii zörej,
A trombita hangja s agyndörej ;
Száguldó paripáktól tiporva :
Szive vérét ontá honi porba.

Mint üstökös csillag a hon egén.
Váratlanul jött és eltűnő;

\ magyar Szabadságát hirdeti én :
í gy szakadt meg lantja s nagy szive. 

Kétszázadnak öröme és búja,
Szellőként emlékét id nem fújta ;
A csatatérre zarándokolva:
A nemzet könveit ma is ontja.• ' ,r

U oáchim  Ágoston.

I

T

JR Sólijomkö.
Irta: Mars.

Vége. J

A svájci ház felé pillantások természetesen 
alázatos pislongásokká alakultak át s csak 
akkor tért Kozma Laci újból magához, midőn 
az cxellenciás ur e szavakkal veregette meg 
vállait: «Látja, milyen ördög az én leányom, 
addig incselkedett magával, míg csakugyan 
karmai közé került! De hiába, katona vér 
nem tagadja meg magát!»

De azért ne bizakodjék ám nagyon el, mert 
maga az egyedüli hadnagy az egész fürdőte
lepen s engem végnélkül bosszantott, hogy 
maga is csak ott ül a boros pohár mellett s 
adja a blasirtat mint valami kiérdemesült te
norista! Arra majd rá ér, ha olyan lesz, mint 
az ezredes ur!» vévé át a szót a hamis 
szöszke lány. Kinn khm« köhögött
a*z ezredes ur s szemei kacskaringóst jártak, 
mint a bárány farka.

Na de Márthuska, hogy lehetsz ily csiny- 
talanb fedte leányát gyöngéden az exe- 
lencias ur.«(A mama nem hallotta, lévén egy 
kicsit nagyot halló).

A cigány ép egy csárdásra zenditett rá, s 
ez mindnyájukat kirántotta a ki nos zavarból.

Szabad kérnem egy csárdásra szólalt 
meg elszántan Kozma Laci s a szószke ördö
göt karjaiba zárva úgy járta, mint tán még 
soha sem életében.

»Oh elismerem, lmgy vak voltam, siket
voltam, ügyetlen voltam, --- de most már
annál boldogabb vagyok, hogy egyszerre
ennyit látok, hallok és élvezek « •— kezdte meg
elegikus hangon Kozma Laci a társalgást.
» Különben még csak tegnap óta vagyok itt s 
még nem melegedtem föl eléggé.«

»Nos hát elvárom, — hogy föl melegedjék» 
incselkedett a szöszke ördög — »mert 

tudja meg, hogy én magát ezennel kinevezem 
udvarlómnak, akár akarja, — akár nem ! 
Különben ezzel egy missiót teljesit« — foly
tató azután komolyabb hangon, majdnem mé- 
labus hangon mert, látja mily őszinte 
vagyok ez a kiálhatatlan ezredes agyonül
döz udvarlásával, mindenütt követ, mint az 
árnyék s hozzá még féltékeny is! I tabuba ! 
Hallott ilyet?! Igazán kezdek már kétség
be esni, mert a papa még oltalmába veszi, mi
vel régi jó barátja s hozzá hűséges companis- 
tája ebéd után a piquetnél. Papának pedig a 
a piquet legnagyobb szenvedélye ! — Oh mond
ja hát, nem borzasztó állapot?*

»1 la száz évigélek sem teljesíthetek kedve
sebb kötelességet, mint azt amit maga most reám 
rótt kedves Martba kisasszony!» - válaszolt 
lovagiasan, de őszintén is Kozma Laci s most 
már tisztában volt, hogy miért nézett az ezre
des oly vasvilla szemekkel reá, midőn bemu
tatkozott.

»lgen, hálás vagyok érte Martba kisasz- 
szony, ne kívánja, hogy többet mondjak.«
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szét Ezen indítványát a közgyűlés egy
hangúlag el is fogadta

Magára a zárszámadásra nézve azt 
jegyezte meg, hogy a bevételi többle
tek hova fordítása pld. a városi földek
nél és az erdők jövedelménél nincs meg
jelölve és nincs nyoma azon közgyűlési 
határozatnak, mely a többlet bevételnek 
más célra való fordítását jóváhagyta.

Egyébként a zárszámadást a közgyű
lés tudomásul vette. %

4) A városi tanács jelentése a járda
fektetési munkálatoknak három évre le
endő biztosítása iránt megtartott árlej
tés eredményéről.

A tanács javaslata, mely szerint a 
járdatéglák előállítása özv. Spitzer Si- 
monnénak adatott ki — elfogadtatott.

5) A járda fektetési munkálatoknak 
három évre leendő biztosítása iránt meg
tartott árlejtés eredményéről.

A tanács Spitznagel Ferencz és Isz- 
keicz Ferencz, bajai lakosok legelönyös- 
sebb ajánlatát terjeszti elfogadásra. — 
Flfogadtatik.

(>) A zombori kir. pénzügyigazgató
ságnak átirata az állami borital és hus- 
fogyasztási adók és adópótlékokról v e
zetett bárca lajstromok, naplók és pénz
tári könyveknek rendelkezésére leendő 
bocsátása iránt.

A tanács javaslata szerint a rendel
kezésre bocsátás megtagadtatok. — A 
tanács javaslata elfogadtatik.

7) Wagner Antal bajai lakosnak fe- 
lebbezése irodai szükségletek szállítása 
tárgyában hozott tanácsi határozat ellen.

A tanács javaslata szerint a felebbe- 
zésnek hely adandó és a határozat ho
zatal a közgyűlésre, mint illetékes fó
rumra ruházandó.

Ezen pontnál Dr. Reich Aladár azt 
az indítványt teszi, hogy mivel a tárgy- 
sorozat fix megjelölése szerint ezen köz
gyűlésen csupán az döntendö el, vájjon 
illetékes volt-e a tanács ezen kérdésben

S Kozma Laci csakugyan kezdett nekime
legedni.

Nem csoda. Végtelen bájos kis teremtés volt 
az excellencies kisasszony.

Érdekes halvány arcát aranyszőke tűrtök 
övezték s a kacér frou-frou-k alól édesen kan
dikáltak ki a hamiskás s mégis ábrándos sö
tét kék szemek. Kéjén egy fehér bébé csip
ke kalapot viselt, mely az álla alatt piros 
selyem szallaggal volt megkötve, könnyed, 
karcsú termetét lenge fehér ruha födte, mely 
alól az elől mélyen kivágott s a lábszáron tű
zök kel megerősített pici lakkcipő bájosan kan
dikált ki a piros selyem harisnyával együtt.

Kezében piros selyem napernyőt szokott hor
dani, melylyel nem egyszer koppintott Kozma 
Laci fejére.

Olyan volt e lányka, mint egy dragant ba
ba, ha hirtelen megkövesült volna, legkedves- 
sebb nipp lett volna bármely szalon asztalon.

Sajátságos, bizarr és mégis elbájoló lényé
vel egy bizonyos privilégiumot kényszeritett 
ki magának, melynek révén minden jól állt neki.

Könnyed, pajkos modorába felváltva olykor 
bizonyos komolyabb árnyalat is vegyült, mely 
sejteni engedő, hogy a kényeztetett, agyonbe- 
cézgetett gyermek tud komolyan is érezni és 
gondolkozni.

• Holnap délután a Sólyomkőre rándulunk, 
akarom, hogy velünk tartson!» vette föl 

a beszéd fonalát újból a kis szöszke Mártha. 
— »Az ezredes is velünk jön, de lesz gondom

határozni, az érdemleges határozat a 
jövő közgyűlés napirendjére tűzessék ki.

Előbb Ilesser Gyula, majd Szutrély 
Lipót ezen indítványt ellenzik és az ér
demleges határozat hozatalt a jelen rend
kívüli közgyűlésre akarják ruházni.

Ámbár úgy a főispán, mint a köz
gyűlés többsége előreláthatólag Dr. 
Reich Aladár indítványát fogadta volna 
el — mint kétségkívül a törvény sza
bályaival egyezőt — mindazonáltal Dr. 
Reich Aladár indítványát azon okból, 
hogy az ellenzéket ne vádolják „for
mákba kapaszkodással“ és a dolog szán
dékos huza-vonásával, visszavonja, hűi
nek folytán a közgyűlés Kollár Ágoston 
ajánlatát fogadta el.

8) Weisz Nándor tanácsnoknak kér 
vénye 4 heti szabadságidő engedélye
zése iránt Megadatik.

9) Szentgyörgyi Lajos alkapitánynak 
kérvénye 1 havi szabadságidő engedé
lyezése iránt. Megadatik.

A közgyűlés a főispán zajos éltetésé
vel ért véget.

A tisztelt közgyűlésből.O J
(Párbeszéd az uszodában.)

— Mit látnak szemeim Hermáimé 
asszony, maga itt az uszodában és 
nem valami kies tátravidéki üdülőhe
lyen? — szól oda a szép Pollák Lajosné 
a bájos doktornénak.

— Tudja édes Pollákné, manapság 
már éppenséggel nem divat az, ami di
vat. Á mit már minden ember mitma- 
chol az közönségessé válik. És higyje 
meg, a világ kezd okosabb lenni. Azt 
tartják mindenben divatnak — a mi jól 
esik. Figyelje csak meg édes Pollákné, 
amelyik nő arról van meggyőződve, hogy 
neki az apró bodrozott homlok fürtök 
állnak jól, az semmiféle divat kedvé
ért sem fogja a froufrouját kisimitani a 
homlokából.

— Viszont, aki madonnaszerüen két
felé simitott hajat visel, nem szívesen 
bodoritja föl a haját, mert tudja, hogy 
ezáltal egészen megváltozik az arca.

— Es igy van ez ma már mindenben. 
Aztán pláne a Tátravidékre ! Ki nem 
állhatom a hegyvidéki fürdőt. Először, 
mert méregdrága, másodszor, mert egy 
darab Budapest, harmadszor pedig a 
gentry asszonyok magassabbról nézhe
tik le az emberiséget . . . .  Nos és Pol
lákné asszony az idén szintén idehaza 
marad ?

— Hja, engem nagyfontosságu dolog 
tart vissza.

— Talán a Reiterné késik a toillete 
jeivel ?

— Dehogy.
— Talán a dunsztolás ?
— Korántsem. Tudja édes Hermáimé, 

amióta mi balpártiak győztünk, azóta 
élek halok a politikáért. Egy percig 
sem hagy pihenni a haza sorsa és fő
ként városunk ügye s baja Ezek ked
véért még a jourozásról is lemondtam, 
sőt még . . . .

— Csak nem a kártyázásról is?
— De igen. Azóta Póller, Feuer, 

Frische-Viere örökre száműzve vannak.n
— Őszintén szólva édes Pollákné en

gem is szörnyen érdekel az a veszeke
dés, amit az ellenzék provokál a köz
gyűléseken és az uramat is nagyon iz
gatja. O már szombaton alig várja a 
„Független lapot", jobban, mint a saját 
újságját, amelyet el se szokott jóformán 
olvasni.

— Es maga milyen párti Iíermanné
asszony ?

— Szívből ellenzéki vagyok, mint 
minden asszony, de hát tudja, a látszat 
kedvéért a férjem miatt . . . Csakhogy 
azért engedje meg édes Pollákné, még 
is sok az amit az ellenzék véghez visz.

— Sőt ellenkezőleg. Nagyon üdvös, 
sőt szükséges az ő folytonos opponálá-

rá, — hogy sokat ne alkalmatlankodjék.
Este pedig tánc lesz a kúrsalonban s megen
gedem, hogy a négyeseket velem táncolja!*

«Engedelmes, de ép oly boldog — rabszol
gája vagyok Mártha kisasszony ! viszonzá 
Kozma Laci a beszédet. » Különös egy terem
tései tette hozzá gondolatban » ily kihí
vó őszinteség, leplezetlen természetesség, biza
lom, közlékenység lefegyverezik, megbabonáz
zák az embert; különös ennivaló, - an
gyali egy teremtés !«

E pillanatban fölhangzott az exellenciás papa 
szava: Márthuskám, elég lesz ! hazafelé!
S mintha mindkettőjük szivébe nyilait volna 
e néhány szó, szomorúan, némán követték 
a parancsot.

A kapunál egy gyöngéd kézszoritás, egy 
mély tekintet volt mindkettőnél a búcsúszó s a 
hadnagy kábultan tántorgott hazafelé lakására.

Alig tudott elaludni, a lefolyt események 
reflexiói folyton kergették egymást s lázas ál
lapotban tartották lelkét.

Végre megérkezett másnap a kitűzött óra s 
a kicsiny társaság vígan, örömtől sugárzó ar
cokkal indult a Sólyomkőre, kivéve az 
öreg ezredest, kinek csak bajusza sugárzott a 
festéktől s szeme a tehetetlen bosszúságtól.

A Sólyomkő a völgynek túlsó oldalán emel
kedik ki a többi sziklacsucsok közül, némán, 
kopáran és mégis fenségesen. Egy óriási szikla
tömb, melyen még fü sem tény ész, alatta pedig

a fenyvesek üde zöldje annál jobban emeli a 
festői hatást.

A túlsó oldalán kényelmes terpentinek ve
zetnek föl csúcspontjára, melyen egy padokkal 
ellátott fa alkotmány áll, honnan fölséges ki
látás nyílik egészen a szomszéd vármegyékbe.

Tudja mi volna leghőbb vágyam ?« kérdé 
menetközben Kozma Lacitól az exellentiás 
kisasszony.

»Ha ott a Sólyom kő legeslegtetején egy 
szerény kis kunyhó állana és én abban lak
hatnék.

«} luszonnégyóráig talán, hogy aztán 
megint salonjainak fényébe temetkezzék, hogy 
annál jobban megbecsülje azt! válaszolt
cynikusan Kozma Laci.

«Menjen maga kiállhatlan világfi, nincs 
magában egy szemernyi poézis! duzzo
gott szemrehányókig a hamis szöszke Mártha.

A csillagoknak is csak az égen van a 
helyük, a földön rosszul éreznék magokat 

replikáit páthoszszal a hadnagy * vagy 
látott-e már bájos kerti virágokat kopár szikla
tömbökön virítani ? !

«Hangzatos pb rá zi sok ezek hadnagy ur 
felelt a szöszke ördög de tudja meg. 

hogy a csillag egy élettelen égi test, mely bele 
van ékelve a természet rendjébe s öntudatla
nul végzi örökös pályafutását s a virág is 
gépiesen szívja magába a földnek ama ned
veit, melyekből a természet léteiét függővé 
tette, de az ember nem gép s nem égi test,
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suk Mert hál. mondja édes Hermanné, 
a házaséletben nem ugyanezt tapasztal 
juk kicsinyben ? Mire jutnának a szegény 
férjek, ha mindig az asszony akarata 
jutna túlsúlyra, ha pl. azt a sok kala
pot, amit mi. asszonyok képesek volnánk 
összevásárolni, szó nélkül hagynák? A 
Boriszák, meg a Wieselné bizonyára 
hamar emeletes házakat épi ten ének.

— Ebben igaza van édes Pollákné.
f i  s ami a fő, az ellenzék vezérei 

törődnek a polgársággal, annak úgyél- 
baját felkarolják, velük élnek. Hallgassa 
csak meg édes 1 Iermanné ezt az igaz 
történetet: Mikor nemrégiben a Homok
városban városi képviselőt választottak, 
egyik városatya jelölt meglehetős pityó- 
kosan igy szólította meg a választásnál 
jelen volt Nyiratyt:

úr, volna nekem valami 
kis örökségi ügyem . . .

— Jó, jó jöjjön holnap az irodámba, 
majd ott elintézzük — mondja Nyiraty.

Körülbelül egy óra múlva ismét — 
még pityókosabban — ugyanaz a város
atya — eléje állit.

— Ügyvéd ur, ügyvéd ur, én egy  
órája keresem. Volna nekem egy kis 
örökségi ügyem . . .

— |ó, jó, már mondtam, hogy az iro
dámban, majd holnap . . .

Egy óra múlva harmadszor is eléje 
állit.

— ügyvéd úr, ügyvéd úr, már (igy 
órája várom

— Tudom, tudom, valami örökségi 
ügye van . . .

A pityókos városatya erre vagy 30 
embert maga körül csödit:

— Ide nézzetek! Lássátok! Milyen 
emberek a balpárt vezérei! A lelkűnkbe 
látnak, hogy mit akarunk.

— No jó, jó, hát megengedem édes 
Pollákné, de végre is mi hasznuk van 
benne, mikor mindig leszavazzák és még 
csak a szakbizottságokba se választják 
be egyiköket sem ?

annak meg van a saját akarata, megvannak 
a saját vágyai s ezeket csak annyiban ren
deli alá a természet törvényeinek, a mennyi
ben az élettentartasa megköveteli. Kiki a
saját lelke szerint alkotja meg a maga világát 
s csak akkor boldog és megelégedett, ha ez 
sikerül neki.*

\i vágyaknak is megadta a természet a 
maga keretét válaszolt a hadnagy
bölcsen osztotta ki minden teremtménynek a ! 

maga talaját, a maga levegőjét a maga 'I
élet tol tételeit s ha kimozdítják belőle, vissza- 
vonhatlanul el kell pusztulnia.*

Most már igazán haragszom magára, maga 
s z í v  és léleknélkii 1 i ember! pattogott dur
cásan az ábrándos kis dragant baba s a hátul 
prüszkölve czammogó ezredes felé fordulva e 
szavakkal: Ezredes ur, kérem a karját! 
Iáképnél hagyta a szerencsétlen Kozma Lacit.

Este a portás egy menny kő nagy bokrétával 
várta Szentkirályi Martát a bálterem bejárójánál.

A méltóságos ezredes ur küldte üdvözle
tül' szavalta a portas ő maga nem 
jöhet el, mert nagyon fáradt !*

A szöszke Mártiin ingerülten ragadta ki a 
csokrot a portas kezéből s a terem egyik 
sarkában az ablak fülkebe dobta.

De előbb egy rózsát tépett ki belőle s e 
szavakkal: Már nem haragszom magára, 
nem akarok többé a Sólvomkövön lakni ! 
Kozma Lacinak adta át.

— Bocsánatot kérek, a szinügyi bi
zottságba beválasztottak ellenzékit is.

— I Íja, hisz ahol mutatásról van szó, 
oda nagyon is alkalmasaknak tartják 
őket.

— Az, hogy leszavazzák, az a leg- 
kissebb baj. Mert nézze édes I Iermanné, 
az anyósokat is rendesen le szokták 
szavazni, de legalább respectusa van 
tőlük a háznak. Es ami a családban 
egy anyós, ugyanaz a közgyűlésen a 
Valentin () a közgyűlésnek egy félelme
tes anyósa. Minden alkalommal nyelvére 
veszi a kormánypártot, jól kipöröli és ki
porolja őket Igaz, hogy előbb-utóbb 
leszavazzák, de az a haszon megmarad, 
hogy a kormánypárt a scandalumok el
kerülése végett, máskor jobban meg
gondolja, amit tesz.

— De szidják is érte a kormánypár
ton, mint a bokrot ! Rá haragszanak a 
legjobban A többiekkel mégcsak meg
volnának jó barátságban.

— Hagyja csak édes Hermanné, olyan 
ez a jóbarátság, mint a fiatal lányoké, 
akik legnagyobb örömüket abban lelik, 
ha a legjobb barátnőjük mérgében meg
pukkad ! De, igaz édes Hermanné, nem 
tudja mi történt a tegnapi közgyűlésen ? 
Volt valami érdekesség?

— Azt hallom, nagyon nyárias han
gulat vonult végig az egészen. A mezei 
hadak mind hiányoztak.

— Mik voltak napirendre tűzve?
— ü gy  tudom, először Ispánovits Pé

ter, a 32 évig szolgált tanító nyugdíjügyét 
tárgyalták.

— Jó lesz eleve figyelmeztetni, hogy 
ne jusson eszébe a balpárt részére kortes
kedni, mert még őt is berendelhetik, 
mint a Szamossy Bélát Szinyérváraljára 
— néptanítónak.

— Azután a Sugovicában felállítandó 
téli kikötőt tárgyalták.

- Nos és ebbe a kikötőbe nem kő
iéit t bele senki ?

— Nem. Még Valentin sem De an
nál nyomatékosabban szólalt föl a záró- 
számadások jóváhagyásánál. Miként a 
jó gazdasszony számon szokta kérni, 
hogy a szakácsnő hová tette a fölösle- 
get, ép úgy kérdőre vonta a város gaz
dálkodó közegeit, hogy mire fordították 
a zárszámadásban mutatkozó bevételiAtöbbleteket Es dicséretére legyen mond
va az ellenzéknek, kivívták azt, hogy Va
lentinnak azt az indítványát, hogy a 
költségvetés a jövőben kinyomatva szét- 
osztassék a bizottsági tagok közt, a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadta. Volt is 
érte még taps is a baloldalon.

— No lássa édes Hermanné !
— Szóba jöttek azután a járdafekte

tési munkálatok.
— Még a sok járdafektetéssel és kö

vezéssel egyszerre csak agyonköveznek 
bennünket. Már bizony okosabb lenne, 
ha e helyett azt a türhetlen nagy port 
kötnék le valahogy locsolással vagy be- 
lásitással. Ez ellen mért nem szólalnak 
föl ! Minket asszonyokat tudtak szidni, 
amikor a hosszú slepp utcai divat volt, 
hogy menés közben egész porfelhőt ha
gyunk magunk mögött. Nohát ha nincs 
is sleppje ennek a városnak, de min
denesetre van egy ékes női viseleté,

• » J  /

amit „copfénak neveznek !
— A következő pont a borital- és 

húsfogyasztási adókról vezetett jegyzé
keknek rendelkezésre bocsátása volt a 
zo m 1 >o ri pen z ü g y igazgatóság részére.

— Nem ártana Zomborba azt is meg- 
irni, hogy Baján már nemsokára nem 
is beszélhetünk húsfogyasztásról, mert a 
mészárosok csupa csontot adnak és rövid 
idő múlva inkább csontfogyasztási adót 
kellene behozni.

— Elénk vita volt azután a városi 
papirszükségletek szállításánál. Ebben 
az ügyben Wagner adott be felebbezést 
a tanácsi határozat ellen.

— Persze a városi tanács az őszi vá
lasztások óta megunta a Wagner sym- 
phoniákat és azóta más áriákat zeng.

— Igen Kolláriákat. Különben ebben 
a kérdésben is igazat adtak az ellenzék
nek. A főispán és kormánypárt nagy 
része is helyeslőleg hallgatta végig Dr. 
Reich Aladár indítványát.

— Még Szutrély is?
— Nem. O nem adhat semmiben sem 

igazat az ellenzéknek. Hallva a főispán 
tárgyilagos, jóindulatú nyilatkozatát, 
mérges lett.

— Mérges, mintha valamelyik asz- 
szonyismerősének uj kalapjára azt a 
megjegyzést teszik, hogy „jaj de szépen 
frissítette föl a tavalyi kalapját !“

— Volt még egyéb tárgy is ?
— Igen, Weisz Nándor és Szent- 

györgyi szabadságot kértek, ami meg 
is adatott.

— Lehet, hogy mire visszajönnek már 
addigra nem is lesz szükség rájok, mert 
addigra talán már Bajából nagyközség 
lesz.

— Akkor jók lesznek községi bírók
nak . . .

De most veszem észre. Egész elbe
szélgettük az időt. Siessünk már tizen
egy ó r a ...........  y

SZ. A/.

HÍRÜK.
Kossuth Lajos születés napját meg

ünnepelni óhajtó közönségnek. Ez év
szeptember 19-én ünnepli a magyar nemzet 
legnagyobb fia: K o s s u t h  Lajos születés 
napjának 100-ik évfordulóját. Részt vesz az 
ünnepen a magyar haza minden hű fia sze
gény és gazdag, férfi és nő, gyermek és agg, 
részt vesz az utolsó tanyaház és kisközség 
éppen úgy,' mint a törvényhatóságok és a 
fővárt )S.

A Kossuth Lajos születésnapja Megünneplésének 

előkészítésére országgyűlési képviselőkből alakult bi
zottság ezen országos ünnep módozataira vonatkozó 
mindennemű felvilágosítással, útbaigazít hsai, tájé
kozással szívesen szolgál bárkinek, úgy egyeseknek, 
mint tesnleteknek, községeknek stb.

Szóbeli értesítést nyújt a bizottság hivata
los helyiségeiben, Budapesten, Józsefkőrut Bl./b 
1-ső em.* minden hétfőn, szerdán és szombaton d. 
e. ío órától 12 óráig. Levelek és mindennemű 
megkeresések ugyanoda a bizottság vagy Pal- 
lay Sándor titkár cimére küldhetők. Az orszá
gos bizottság nevében Kittkai László biz. elnök.

Adakozás. Császka György kalocsai érsek 
600 koronát küldött Szutrély Lipót bács-almási 
főszolgabírónak egy ott építendő Szent-Orbán 
kápolna céljaira.

Megyei árvaház. Bács-Bodrogh vármegye 
| közgyűlése egyhangúlag elhatározta, hogy a 
! vármegye rendelkezésére álló alapból 600.000 

korona készpénzt, építési telket és 100 hold 
fiádét ajánl fel '200 árva befogadására szol
gáló megyei árvaház építésére.
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Egyházmegyei hir. Kimii Ferenc mélykúti 
káplán ugyanoda ideiglenes adminisztrátorrá
neveztetett ki.

Eljegyzés. Hirscbkr Miksa bajai kereskedő 
eljegyezte Hints Czeczilia kisasszonyt F.-Szt.- 
Ivánról.

A szabadkai kör f. évi augusztus 2-án 
Palicson táncestélyt rendez.

A megrövidített Bács-Bodrogh várm e
gye. Nehogy azt gondolják olvasóink, hogy 
vármegyénket valami nagy kalamitás érte, si
etünk kijelenteni, hogy a megrövidítés ugyan 
igaz, de mindössze egy betűből áll. A m. 
kir. belügyminiszter az 1898. évi IV- t. c. 2. 
§-a alapján elrendelte, hogy a »Bodrogh» szó
ból a »h« betű elmaradjon és igy vármegyénk 
neve a jövőben »Bács-Bodrog« lesz.

Eljegyzés. Ranis^itvly evils Dusán m. á. vas
úti tisztviselő eljegyezte Tnipli Erzsiké kis
asszonyt Bajáról.

Árvédelmi munkások menhelyei. A
Margitszigeti Ármentesitő és Belvizlecsapoló 
Társulat miniszteri biztosa, Német Lipót a 
társulat Baja és Bezdán közti dunabalparti 
töltésvonala mentén, árvédelmi munkások ré
szére tervezett tizenegy menhelynek szilárd 
anyagokból való építésére e hó 17-én délelőtt 
a társulat hivatalos helyiségében árlejtést tar
tott. Egyetlen egy vállalkozó jelentkezett: 
Dely Géza bajai építési vállalkozó, ki a 4120 
korona 05 fillér költséggel előirányzott tizen
egy menhely építésére 3910 k. 50 f.-ért ajánl
kozott. A miniszteri biztos Delyvel megkötötte 
a szerződést. E szerint egy menhely 355 kor. 
50 fillérbe kerül.

Szerencsétlenség munka közben. A vá
rosunkban működő Délmagyarországi gyap- 
jufonó- és vattagyárban e hó 21-én délután 
Máglity Anna 10 éves munkásleány a gép 
mellett dolgozván, kezét egy szerencsétlen 
pillanatban a működésben levő gépbe tette, 
mely egész alkarját összezúzta. A megsebesült 
leányt a városi kórházba vitték, hol most 
ápolják.

Halál a váróteremben. Egy kalapos se
gédet ér a napokban váratlanul a halál a 
szabadkai állomás harmadik osztályú váró
termében. Olas  ̂ János Baján lehetett munká
ban, amint munkakönyvéből kitűnik, s Bajáról 
e hó 22-én indult el Szabadka felé. Innen 
úgylátszik Budapestre akart utazni a vasúton, 
mert a Budapest felé menő vonat indulása 
előtt ment az állomás III. osztályú váró
termébe, s ült le ott az egyik padra. A ka
pus jelezte a felszállás idejét, de Olasz János 
csak nem mozdul a helyéről. Azt gondolva, 
hogy aluszik, a kapus hozzáment, hogy fel
rázza. De mikor hozzányúlt, ijedve tapasztalta, 
hogy Olasz meg van halva. Azonnal segítsé
gért kiáltott, majd a mentőkért küldött, kik a 
kalapos legény holttestét a boncházba szállí
tották.

Tolvaj cselédek. Uszleber Gertrud csata
aljai illetőségű cselédleány, f. hó 19-én lépett 
ki Hermann Bernât szolgálatából, ahol két 
vánkost lopott el. Murai Teréz bikityi illető
ségű cseléti, gazdája Markovits Mihály kárára 
háromizben 186 koronát lopott, azután meg
szökött. A lopott pénzen ruhaneműt vásárolt. 
40 K 24 fillért találtak meg nála. Az eljárás 
mindkettő ellen folyamatban van.

Vásári lopások. Kovács Kata szabadkai 
lakos ellopta Kohl Ferdinánd bajai lakos pénz
tárcáját. — Heisler Györgyné, vaskúti lakos, 
Benczák Zsigmondné késes-sátorából több 
zsebkést vitt el. Máycr János báttaszéki 
lakos, f. hó 20-án éjszaka, Schreicr Simon is- 
tálójában hállt, reggel azonban kellemetlen 
meglepetésre ébredt, amennyiban 130 koroná
val terhelt pénztárcája eltűnt. A gyanú Tóth 
József mindenesre hárult. Ringeisz Ferenc 
bács-almási lakos, f. hó 20-án este, a 7 órai 
vonatra történt felszállása előtt észrevette a 
pályaudvarban, hogy egy cigány fiú ellopta a 
pénztárcáját, s azután zsákmányával egy vasúti 
kocsiba futott. Ringeisz az esetet a szolgá
latot tevő Markó László rendőrnek jelentette 
és midőn a fillért a kocsiba mentek, több sza
badkai vásáros cigány, köztük Kovács Budi 
Antal, a rendőrt megtámadták és nem enged
ték be a kocsiba addig, inig a fiú a másik 
oldalon el nem menekült. Krékity János ren
dőr Markó társának segítségére sietett és Ko-
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vács Budi Antalt bekísérték a rendőrségre, hol 
a nevezett és társai ellen hatóság elleni erő
szak bűntette és bűnpártolás vétsége miatt az 
eljárás folyamatba vétetett.

Vadember. Folyó hó 20-án, d. e. 'AU 10 óra 
tájban egy 24 25 éves bunyevác legény be-
állitott egy úri házba azzal, hogy az ur vá
sárolt egy kosár barackot, ezt ki is fizette, 
küldje az úrnő a cselédet a Reiter-féle bolt 
elé, mert az anyja ott vár a megvásárolt ba
rackkal a cselédre. Az úrnő mitsem sejtve 
elküldte cselédjét, a 15 éves Viszmeg Erzsé
betet, kosárral a megjelölt helyre a bunyevác 
legénnyel. De a mondott helyen a barackot 
nem találták, ekkor a legény azzal az ürügy
gyei, hogy anyja bizonyosan visszavitte már 
a szőlőbe, kicsalta a leányt a szőlők közé a 
vasúti töltésig, ahol bevárták, inig a ’öl 1 órai 
vonat elhaladt előttük. Ezután a legény a cse
lédet erőszakkal a földre teperte és mikor ez 
szabadkozott a meggyaláztatás ellen, kést fo
gott reá, hogy megöli. A leánynak sikerült 
ezt megkapni és kicsavarni támadója kezéből. 
A legény ezután még háromszor rohant a* 
leányra, fojtogatta és egy tövises akácfa ággal 
véresre verte. A sértett leány felismert egy a 
rendőrség által vele szembesített bunyevácz 
legényt s azt vallja tettesnek, ki azonban ta
nukkal igyekszik alibit bizonyítani.

Beesett a forró mészbe. Brück Adolf, 
16 éves fiú, folyó hó 23-án, a Mészáros-féle 
ház építésénél a mészbe esett és másnapra 
meghalt.

Borászati és borkereskedelmi kong
resszus lesz f. év szeptember 7-én és 8-án 
Versecen, melynek célja — a kongresszus 
szabályzata szerint — » szőlészeti és borásza
ti szakkérdések közös megvitatása, egyöntetű 
eljárás a magyar borok értékesítési akadályai
nak elhárítása céljából, egyesült és céltudatos, 
egyetértő és okszerű fáradozás a magyar bor
kereskedelem régi, jó hírnevének visszaszer
zése érdekében.» A kongresszuson tartandó 
szakelőadások sorrendje a következő :

1) Szőlőtelepítés és vesszőültetés. Vesszőne- 
inesités, vesszőnevelés és annak legcélszerűbb 
módjai. Előadó : dr. Kövessy Ferenc szol. és 
bor. felügyelő.

2) A szőlőre kártékony rovarok és szőlő
betegségek s az ezek ellen való legintenzivebb 
védekezés. Előadó: Jablonovsky József, a ro
vartani állomás igazgatója.

3) Viharágyuzás és a szöllőknek a fagy 
elleni megvédése, valamint elemi károk elleni 
biztosítása. Előadó : Sávoly X. Ferenc, a ver
sed meteorológiai állomás vezetője.

4) A szőlőtelepek uj osztályozása és a sző
lők jövedelmének uj megállapítása, tekintettel 
a modern szőlőkultura nagyobb költségeire. 
Előadó : dr. Seemeycr Károly szőlőbirtokos.

5) A borértékesítés akadályai a belföldön 
és ezek eltüntetésére vezető eszközök. Elő
adó : dr. Molnár Lipót.

6) A » Magyarországi Bortermelők és Bor- 
kereskedők Országos Szövetségének « meg
alakulása és az alapszabálytervezet megvita
tása. Előadó: Zwack Ákos bornagykereskedő.

7) A borértékesítés akadályai a külföldön 
és az export útjainak egyengetése. Előadó: 
Gerő Gyula.

8) Bortermelés és okszerű borkezelés te
kintettel a mübortörvény anomáliáira. A bor
hamisítás meggátlásának módjai. Előadó: dr. 
Szilágyi Gyula, műegyetemi magántanár, hites 
vegyész.

9) A bevásárlási és eladási szokványok 
revíziója. Előadó: dr. Schrcyer Jenő, a «Ma
gyar kereskedelmi csarnok « titkára.

Gyíimölcsértékesitési kurzus nők ré
szére. Darányi Ignác földmivelésügyi minisz
ter elrendelte, hogy a budapesti kertészeti tan
intézetben a jövő hó augusztus 25-től nők 
részére kurzust rendezzenek. Ezen a kurzu
son a gyümölcsszedést, a különböző csoma
golási módokat, a gyümölcs aszalást, gyümölcs
izek, sajtok, kocsonyák, cukros aszalványok 
készítését, a különféle befőzési módokat lóg
ják tanítani. A jelentkezők saját költségü
kön látják el magukat, állami segélyt vagy 
ösztöndíjat nem adnak. A kurzusra augusztus 
10-ig kell a kertészeti tanintézet igazgatósá
gánál jelentkezni. (Budapest, Ménesi-ut 45. sz.)

M esterséges bor forgalomba hozatala.
Széli Kálmán, mint belügyminiszter egy kon
krét ügyből kifolyólag a következő elvi jelen
tőségű határozatot hozta: I la mesterségesnek

nyilvánított bort borkereskedő hoz forgalomba, 
cselekedete súlyosabb beszámítás alá esvén, a 
büntetés minimumában nem büntethető.

Falusi olvasókörök és gazdakörök a 
pozsonyi gazdakongresszuson. A pozsonyi 
mezőgazdasági országos kiállítással kapcso
latban több fontos és időszerű kérdéssel fog
lalkozó nagyszabású gazdakongresszust ren
dez Pozsonyban, szeptember hó első felében 
a Gazdasági Egyesületek Országos Szövet
sége és a Magyar ( Gazdaszövetség. Ezen or
szágos kongresszus tárgyai között, a kiván
dorlás, a gabonaértékesitő szövetkezetek s a 
fedezetlen határidő üzlet mellett a legfonto
sabb a kisgazdák és földmivelők szervezke
dése, érdekeik előmozdítása, gazdasági isme
reteik fejlesztése s anyagi helyzetük javítása. 
Miután a falusi olvasókörök, gazdakörök és 
más egyletek ezen célok elérése miatt ala
kultak, a Magyar Gazdaszövetség ez utón 
szólítja fel őket a pozsonyi kongresszuson, 
illetve a kisgazdák és a földmivelők helyze
tének javítására irányuló munkálatokban való 
részvételre. A falusi olvasókörök és gazda
körök mindaddig nem lesznek képesek na
gyobb arányú tevékenység kifejtésére, mig 
egyöntetű működést nem folytatnak s a mig 
nem egyesitik erőiket ezen legfontosabb kér
dések megoldása érdekében, melyek a kis
gazdák és földmivelők helyzete javulásának 
tulajdonképeni forrásait képezik. Kívánatos 
tehát, hogy azon falusi olvasókörök, egyesü
letek és szövetkezetek, melyek tagjai nagy
részt földmivelők, továbbá gazdakörök, elfo
gadják a Magyar Gazdaszövetség által feléjük 
nyújtott segítő kezet s tömörüljenek mind
annyian a Magyar Gazdaszövetség kötelékébe, 
mint a kisgazdák és földmivelők érdekeit gon
dozó országos központba. A Magyar Gazda- 
szövetség kötelékébe való felvétel és a pozso
nyi gazdakongresszuson való részvétel végett 
jelentkezni lehet augusztus hó 15-éig a Ma
gyar Gazdaszövetség titkári hivatalánál (Bu
dapest, Baross-utca 10. sz.) A falusi olvasó
körök, egyletek, gazdakörök és szövetkezetek 
felvétetnek a Magyar Gazdaszövetség tagjai 
közé, a nélkül, hogy jelenlegi szervezetüket 
megváltoztatni volnának kénytelenek. A Ma
gyar gazdaszövetség csakis a hazafias szel
lemben s a föld munkásainak érdekében való 
céltudatos működést óhajtja. A pozsonyi kon
gresszusra való utazás vasúti, elszállásolási 
és ellátási kedvezményekkel lesz megköny- 
nyitve.

Nyilvános nyugtázása azon kegyes ado
mányoknak, melyek zárdatemplomunk kifes
tése ügyében közrebocsátott alázatos kérel
münkre alulírott napig beérkeztek: Császka 
György dr. kalocsai érsek 200 kor., báró Rédl 
Béla (Kelébia) 200 kor. (saját részéről 100 kor., 
valamint boldogult édesanyjának, Széchén 
Malvina grófnő kegyeletes emlékére 100 kor.), 
Schweitzer József p. prelátus és apátkanonok 
(Kalocsa) 200 kor., dr. Koller Imréné 200 kor. 
(a kápolna kifestésére); Vigyázó Vendel plé
bános (Veprovácz) 40 kor.; báró Rédl Lajos 
(Rasztina), özv. Natti Józscfné szül. Gaal Clo- 
tild, özv. Juray Antalné, Debnárik nővérek 
20—-20 kor.; Natti Clotildka, Károly Rozália, 
özv. Kovács Pálné, özv. Wunderlichné, N. N. 
10- 10 kor.; özv. Reiser Antalné, Kiss Joákim 
(Dzsida) 8 8 kor.; Utri Ambrus 6 kor.; dr.
Bernhardt Jánosné, Rauschenberger Janka, 
Hildenstab Antal, Vlzsák Máté, Knizbek István
ná, Knizbek Flóra 5—5 kor.; Navratil Ede 
nyug. plébános, Tury Ferenczné, Szauder Sán
dor, Perger Vincze, Kalina Julianna, Agatity 
Magdolna, Krupity János 1 4 kor.; N. N.,
Pálinkás Erzsébet 3 3 kor.; Milásevits Antal, 
Spitznágel Ferenczné, Kovács Lajos, Kovács 
Jozefa, László Imréné, özv. Godás Sándorné, 
özv. Kárlovics Veronika, Török Teréz, özv. 
Steidl Józscfné, Bálint István. Gilyán Katalin, 
Kovács Katalin (Bajaszentistván), Morvay Vil
mos, Szuszits János, Fehér Gergely, Jurcsik 
Károly, N. N., N. N. 2 2 kor.; Borákovics
Mária, Matkovics Janka, Makszinovics Teréz, 
Klein Vendel, Klein Nándor, Dekli Ferenczné, 
Fehér István, özv. Pollák Györgyné, özv. Me
zei Józscfné, Fekete Katalin, Jerozánovics Ist
vánná, Evctovics Jánosné, Kugler Nandumé, 
Katz Istvánná, Pécsi Bella, Krikovszki Katalin, 
Kovács Andrásné, özv. Bakanek Ferenczné, 
özv. Vaics Jánosné, llanó Anna, Mihálik Ma
ria, özv. Jcndrczsovszky Adolfné, Szilágyi 
Sándorné, özv. Marosenszky Mihalyné, özv.
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Plank Julianna, Zách János, Gizinger Mária, 
Krnya Anna, N. N. I- 1 kor.; Szervirt Károlyné, 
Újvári Antal 00 00 üli.; Adáin Pálnó 50 fill.; 
Sághi Antal 40 lill.; N. N. 20 fill.

űzessen meg kegyes jótevőinknek a Min
denható minden testi és lelki jóval! Az igazan 
nagylelkűségükre szorult szegény zárdánk 
tagjainak együttes fohásza nyerjen meghall
gatást az égben. Kérjük a többi nemeslelkű- 
eket, szives adományaikat ne vonjak meg 
tőlünk.

Baján, 1902. julius 24-én.
P. Mar tinói* Portnnál,

zárd a főnök.

Apró hirdetés. Kiadóhivatalunkhoz teg
napelőtt következő szövegű levél érkezett:

^Tekintetes kiadóhivatal !
Tisztelettel kérem az alábbi sorokat b. lap

juk Apró hirdetések rovata alatt közölni. A 
közlési dijat bélyegekben mellékelem.

líiviik 
X. X.

Iz ó ra !
MegöliiWik. Miért nem adsz elei
jeit inasadról már napok óta ?
Ksengek, értesíts azonnal lioj ŷ- 
létcl felöl és ne hagyj tovább 
szenvedni ebben a kétségbeejtő 
bizonytalanságban. Drága vála
szodat e lapok hasábjain kéri 

a l éged milliószor ölelő
T a  n l r é jo i lV

Kiadónk e sorok elolvasása után jobb ke
zével megvakarta a balfülét és azon kezdett 
tanakodni, hogy mit csináljon? Pár percnyi 
habozás után kész volt a terv, mely nem 
egyéb, mint hogy lapunkban a fővárosi napi
lapok mintájára Apró hirdetések rovatot fog 
nyitni. Ez a rovat tudvalevőleg igen népszerű 
már azért is, mert kis teret foglalván el 
olcsóbb a nagyobb hirdetéseknél. A kinek 
tehát valami venni vagy eladni valója van, 
a ki állást keres, a kinek alkalmazottra van 
szüksége, az hirdessen a Bajai Eügget- 
len Újság Apró hirdetések* rovata alatt. Es 
ti bajai Rómeók és Júliák, hozzátok is szólunk! 
I fa van valami üzenni valótok és attól tarto
tok, hogy a rózsaszínű illatos levélke az Ar- 
gusz-szemű mama kezébe talál kerülni, üze
neteiket közöljétek az »Apró hirdetések* kö
zött. A közlési dijat kiadónk olcsóra szabta. 
Minden szó egyszeri közlése 2 fillérbe jő. Ha 
tehát egy hirdetés lö szóból áll, annak egy
szeri közlése 32 fillérbe kerül. — Ajánljuk 
lapunk ezen rovatát is t. olvasóink szives 
figyelmébe.

JNCe kérdezd . . .
Ne kérdezd, hogy szeretlek-o V 
Oh ne kérdezd főiem azt ; 
Szerellek, mint. vig madárka. 
Az ébredő szép ta\ászt

Szeretlek, mint a csalogány 
A zöld erdőt szereti,
Ha a kein nap sugara 
Csókját reá leheli.

Szerellek, mint rezgő harmat, 
Az illatos virágot ;
Nem adnám éretted oda,
Az egész nagy világot.

Egy szerelném eltagadni.
De hiába, nem tudom — 
I Iojjv a szivem dobbanása 
Tied, szőke angyalom !

Neptunus.

Tarka levél.
A meleg időjárás alaposan a nyakunkba 

ült. Ilyenkor a munka kétszeresen teher és 
aki csak teheti, le is rázza azt magáról.

Jómagam is szívesen megcselekedném ezt, 
de Fortuna istenasszony nem kacérkodik ve- 
lem . . . .  Talán neheztel ream, mert mindun

talan csak Aphrodite kegyeit hajhaszom ? 
Lehetséges. No, de mit is fecsegek ilyesmiről, 
hisz nem érdekelheti önöket szerelmem ! Ue 
külőmben is: ki szeret nyáron? mondaná 
Eredi űríi. Már pedig ő alapos dolgot szokott 
mondani mindig és ha nem is szólna értel
mesen, akkor is csak helyeselni tudnám szó
lásait, mert Eredi nagyon okos fiú, hisz — 
gazdag. A gazdag embernek pedig mindig 
igazat kell adnunk. Vájjon nincs igaza a gaz
dag embernek, hogy nyáron fürdőhelyre kell 
menni. Tegyen ilyen igazságot a szegény 
ember. Nem teheti, de ezzel szemben azután 
nyáron izzadhat, mint egy csataló, télen pedig 
fázhat, mint egy szibériai bányarab. Bezzeg 
nem izzad most a gazdag ember, mert kapja 
magát, összecsomagol nehány hétre való ru
hát és megy fürdőhelyre, hová magával viszi 
feleségét és gyermekeit is, ha van neki.

Szokott azonban úgyis történni, hogy csak 
az asszony megy nyaralni ettől azután a 
férj még jobban megizzad.

A minap tudni vágytam, hogy a szép Mol
náráé elutazik-e valahová.

Nem megy Nagysád az idén fürdőbe ?
kérdem a szép asszonyt.

Nem megyek, mert férjem amúgy is 
elutazik válaszol ő.

Igazán nem értem ezt. Ha a lérj amúgy
is« elutazik, a feleségnek nem kell üdülés ? 
Avagy talán . . . .  No ne beszéljen . . . tehat 
ha a nyár közeledik . . . ahá, mar értem az 
egész dolgot. . .

Tehát a fürdőzésnek csak úgy van értelme, 
ha a férj Bugaclurdőn, a feleség meg Karacs- 
tón üdül.

Már most nyitjára jöttem a dolognak. Te
hát a nyár nem arra való, hogy a kalász

» • VI/ 5megérjen es a szóló virágozzék .
Dehogy is maga naiv emberke mondja 

özvegy Kulacsné. Azt csak tudnia kellene 
magának bohó ember, hogy az Isten a nyarat 
csakis azért teremtette, hogy egy ideiglenes 
özvegyi rendszer létesüljön.

Mi az ?
A szalmaözvegyi állapot. Csak amolyan 

piti özvegység. Nem aféle komoly, mint az 
enyém.

Azért nem megy fürdőhelyre ?
Tehát a nyár ilyeténkép a házasemberek

nek ugyanaz, mint a sivatag fáradt vándo-
• •

rának az oázis. Uditő hatása van.
Az asszonyok ciszélednek; kiki a maga 

megszokott fürdőjébe megy . . .  Ilyenkor meg
telnek a vendéglők, a kávéházak. Csak na
gyon ritkán látott alakok bukkannak fel — 
egyszerre. Nagy garral adják a független, 
önrendelkezési joggal felruházott férjek sze
repét.

Ilallod-e Zsiga, jó lesz a cigányokat 
megrendelni, szeretem a zenét hallgatni ; 
amúgy sem tudok oly korán lefeküdni . . . .

A kis hamis; egyszerre kiment az álom a
szem éből............ pedig milyen alhatnékja
van neki, ha itthon van a feleség. Vígan 
szól a zene és mulatnak a szalmaözvegyek.. .

Hát honnan tudod ipsze, hogy azok?...
Mert kevés a hajuk.
No az még nem bizonyít.
Nagyon udvariasak a kasszatündér

rel . . . .
Ilyen hibát mi is elkövetünk néha; ez 

sem ok . . . .
Nagyon (fitogtatnak a kapukulcs- 

csal . . . .
Ez már jellemző, de még sem igazolja 

teljesen feltevésedet . . . .
De azt hajtogatják, hogy az igazi sze

relem csak nyáron fakad a szivünkben . . .

— Ohó már ez reájuk vall . . .  No és .. .
Kabát nélkül ugrálnak az asztalok

körül.
Hol vannak a kabátok ?

— Emitt a székeken . . .
— Nézd meg mi van bennük . . . .

Mindegyiknek zsebében találtam ...........
— Mit, mit? . . . .

Jegygyűrűt . . . .
Ők azok . . . .
Vén ravaszok . . . .

Denique a szalmaözvegyek mulatnak, mi 
meg letöröljük a homlokunkról a verejtéket 
és tovább dolgozunk . . . Néha-néha kitekin
tek hivatalszobám ablakán és elbámulok a 
szép hölgyeken, kik arrafelé haladnak . . . . 
Hová is mehetnek? Valószínűleg az uszodába 
tartanak, mert látok holmi uszodai felszerelést: 
viaszkos kalapot, fésülőszereket stb., stb. Amott 
megy a fess Zsolnainé. Lenge ruházat fedi bájos 
termetét, gyönyörű idomait előnyösen érvénye
síti a finom szövésű blouse . . . Szőke haját 
bearanyozzák a nap sugarai. Bájosan moso
lyogva cseveg kísérőjével . . . Mily megelége
dettnek látszik, talán boldoggá teszi őt a tudat, 
hogy a férje —- nyaral? . . .  Az asszonynép 
is tud bohém lenni ! Vigan mulatnak az uszo
dában. Ugrálnak, mint a gyermekek, csapkod
ják a vizet, buktatnak . . . sivitanak . . .  De 
mi az? Amott vészkiáltás hallatszik. A szép 
Zsolnainé torkából egy Wolter-sikoly futott ki

Mi történt?- Mi baj van?-- kérdezősköd
nek mindenünnen. — ... Összefut az asszony
sereg és a nagy lármában elvész az értelem.

— De hát tulajdonképen mi is történt ?
— A szép Zsolnainé a vízben az égnek 

meredező, törzsnélküli két lábat látott.
— Oh szent egek ! Borzadály fut végig 

az asszonyokon . . .
Úszómester, nézze csak meg, hogy hon

nan került ide e gazdátlan két láb. — . . .  De 
bizony nem találja ő sem a két lábat, sem 
azoknak gazdáját . . .

'Lalán a Tusi kisasszony bűnös a dolog-
//

ban? O szokott fejest ugorni s néha néhány 
pillanatra a vízben felejti a fejét . . .

O nem volt ; határozottan erősiti, hogy ő is 
látta a két lábat . .. Végre kisült, hogy a szép 
Zsolnainé háton úszva, elveszítette az egyen
súlyt, miáltal a felső törzse mélyebben került 
a vízbe s mig azzal törekedett az egyensúlyt 
helyreállítani, megijedt a vizből kiálló saját 
lábaitól.

Azonban nemcsak a mindkétnembeli szal
maözvegyek élik világukat, hanem a deákok 
is, kik az iskolaév befejeztével hazaérkeznek, 
hogy a tanulással járó fáradalmakat úgy mint: 
az alsóst, billiárdjátékot, Ősbudavárát stb. a 
szülői házban kipihenjék. — Áldzsi öcsénk is
hazajött; bágyadt tekintettel néz fel apja sze-

#

mébe. Úgy látszik nincs rendben Aldzsi szé
nája.

Mit bánkódol úgy öcsém? kérdem őt.
A velenczei Campanile összedőlt . . . .

— Az megtörtént a bajai Rókus-kápolna 
tornyával is és még sem csinálunk vele olyan 
nagy zajt.

— Csakhogy a Campanileval összedőltek 
összes reményeim is . . .

— Hogy értsem?
Mert a Campanile harang-tornyába vés

tem az »()< nevét és amellé e szót » Szeretlek «,
Ez még semmi.
De melléje az aranyos Cyprienne azt 

irta, hogy »én is Téged « . . .
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— Bolond fiú! Ez nem változtat azért a 
dolgon.

— Igen ám, csakhogy a velenczei út na
gyon sok pénzbe került és a hitelezőm perel.

— Az már más. — No de segitek rajtad, 
írd meg az ügyvédnek, hogy jöjjön le szemé
lyesen atyádhoz és kérje meg.

— Helyes.
Es a boldog apa, aki a szalmaözvegyi álla

pot mézét gyönyörrel szívja magába, egy szép 
napon értesül ha csinyjáról. Azt is megtudta, 
hogy ekkor és ekkor a déli hajóval érkezik 
az ügyvéd. Tyhű terringettét, ez már baj ! 
Mert bizony ez egyszer az apuska is sokat 
költött, kevés a lóvé, no meg külömben sem 
akar fizetni.

Majd ki fog az ügyvéden. Tudta, hogy dél
után eljön és este máris visszautaznia kell.

Uccu neki rögtön elszalasztottá szolgáját a 
család összes tagjaihoz, felkérve őket, hogy 
a délutáni vendég tiszteletére ők is jöjjenek 
el. Együtt volt már az egész család, férfiak 
és szép asszonyok s üde leánykák, kiknek 
az érkező ügyvédet bemutatta. Mindenkihez 
volt az idegennek egy bájos szava ; enyelég
tek, társalogtak ; eltűntek az üres palackok 
és jöttének teliek s mikor a legemelkedettebb 
volt a hangulat, bejelenti a szobaleány, hogy 
itt van a szálloda kocsija, mely a tekintetes 
ügyvéd urat a vasúthoz viszi, de sietni kell 
ám, mert külömben lekésik . . .

Nosza elhangzik az általános sajnálkozás, 
kezdődik a lekezelés és szívélyes búcsú után 
távozik a papától, anélkül, hogy vele fia adós
sága végett értekezhetett volna.

Kábultan ült a kocsiban, el sem tudva 
képzelni, hogy ő Bajára csak azért utazott és 
pedig két éjjelt feláldozva, hogy a tisztelt 
Aldzsit és annak 30 rokonát meglássa.

Ilyesmi még vele nem történt meg . . . Es 
mig emigyen gondolkozott, szemügygyel ki
séri, miként helyezik el a plébániatemplom 
tornyán a helyreigazított keresztet s mintegy 
elkeseredve tör ki kebléből :

— No bizony Keresztúri Aldzsi apja, ha 
ács is lenne, nem tudná a keresztet feltenni.

A kocsis nagy szemekkel bámult az utasra, 
nem tudva elképzelni, hogy juthat annak ily 
furcsa gondolata, mindazonáltal szolgai alá
zattal megkérdezi :

— Ugyan miért nem ?
— Mert — szédelgő.

Satupnus.

% EJWKJ5 d a la i  |
•2^ C W K E -irap i't ,  levélpapírt vepyep k !
&  „  Ha rá néztek, fehlohog a szivetek.
. w  Magyar fiúk, magyar lányok tudjátok,

Hogy én nektek magyar papirt kínálok. tiÇ1

IUÏagyar földön, magyar kezek csinálják, W
^  r l  Magyar földön, magyar népnek kínálják ;
Æ» N'em hagyhat ez magyar szivet hidegen, ^

Úgy is nálunk annyi minden idegen

helyett a hazában maradjunk,
'■V* A magyar pénzt idegennek ne adjuk !
.A. í r  i t  , . . - . J

t
f
1

(K p  J ib u ti u lt ija  meg c d d o i  is a n agy v il.ig , 
Hogy a magyar előre tör, s tenni vágy.

l á t  F M K E  -papirt adjatok a kezembe : 
Édes anyáin, neked irok én erre, 

Van-e ennél szebb papir a világon?

A S ch m id t K ároly-fóle ház, m ely  
6 szoba , konyha-, félszer-, p ince- és 
egyéb  m ellék h e ly iség ek b ő l áll, egy  
nagy, term ösző lőve l b eü lte te tt te lek 
kel szabadkézből eladandó.

B őveb bet a k iadóh ivatalban ;{ :i

A lenni megcnckelt „EjVtFÇE e v e - $
^  Boltos uram, csupán E M K É - t  kínáljon! ^

1-1
<5? papiros minden nagyságban kapható
i& i ifj. W AGNER ANTAL ^

könyv- és papirkeroskedésében

& % % % % % % % % % % % % % % % $

Kellő iskolai képzettséggel biró fiút,

tanulóul
( M H N N W M « N I

felvesz

könyvkereskedő.
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Árverési hirdetmény.

SZERKESZTŐI  ÜZENET.
Tankréd. Lapunknak eddig „Apró hirdetések" rovata 

nem volt; de ezután lesz. A beküldött közleményt, a mint 
láthatja, a „Hírek" alatt közöltük.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré te
szi, hogy a szabadkai kir. törvényszék 11)02. évi 
0844. számú végzése következtében Dr. S z ir 
m ai  Vidor ügyvéd által képviselt (irabity 
András javára B a y e r  J u lia n n a  ellen (>0Ő 
K. s jár. erejéig 1902. évi jul. hó 9-én foganato
sított kielégítési végrehajtás után lefoglalt és 79,‘> 
kor. 20 fülre becsült következő ingóságok, u. 
m. : bútorok, korcsma berendezési tárgyak és 
italok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 
1902. évi V. Ô72/2. számú végzése folytán GOO 
kor. tőkekövetelés ennek 1902. évi május hó 
1-sö napjától járó G% kamatai és eddig összesen 
72 kor. 96 fülben biróilag már megállapított 
költségek erejéig leendő eszközlésére 1902.
évi  a u g u s z t u s  hó 9-ik n a p j á n a k
délelőtti 9 órája határidőül kitiizetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má
sok is le és felülfoglaltatták és azokra kielégíté
si jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kelt Baján, 1902. évi jul. hó 24-ik napján.
Fehér Géza,

kir bírósági végrehajtó

G y e re k e k  !
?Kaptatok-e jó bizonyítványt *i 

Ha igen, kérjétek meg* a mamát 
meg a papát, hogy egy jó és 
olcsó f 6 n y k é p e z ő g 6 p p e 1 
jutalmazzanak meg benneteket.

Ilyenek kaphatók: 
iff. Wagner Antal könyvke-

resk e d ö n 61 Haján.

SZIVES FIG Y ELEM B E! l ^ f
Mivel kereskedelmi utazóknak magánvevőket fölkeresni a nemrégiben hozott (örvény értelmében' 

lilos, mélyen tisztelt vevőközönségünk kényelme szempontjábó

Fe h é rn e m ű  g y á rtm á n y a in k
- FISCHER PÁL bajai előkelő divat-kereskedő cégei bíztuk meg,egyedüli elárusitásáv 

a hol női fehérnemű újdonságaink, különösen azonban

M enyasszonyi kelengyék
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig az általunk előirt szabott árak mellett fognak elárusittalni, 
illetőleg a megrendelések ilyenekre elfogadtatni.

Hálás köszönetünket, fejezzük ki az eddigi szives pártfogásért és esedezünk, hogy azt megbízot
tunkra átruházni méltóztassék. Ennek reményében maradtunk hazafias tisztelettel

S tie g litz  é s  U n g er
B u d ap est.



D reschor G yu la-fé le  házban

TtVi /yr j  -y~i ! < ryuírrt* "tvirrr » ru wt:\*~7ix t r yu'tr-

C l V

C D

n a g y b a n  és k ic s in y b en ! e láp u sitá sa .

11 ajószál I i 1111 á 11 y ok I e k ötöse á Ital 

p irszeuet (eoaks) ;i legolcsóbban képes árusítani, miért is, aki fűtő

anyag szükségletét jutányosán óliajtja beszerezni, szíveskedjék megren
delését alant eimzellnél idejekorán eszközölni, ahol ugyanis megbízások 

már ezidőszerint előjegyeztélnek :

m r f i f f im

légszesz diópirszénre (coaks)
száraz és rostált állapotban a hajóról egyenesen ház

hoz szállítva.

Hirdetmény.
Van szerencsém a n. é. közönség szives

tudomására hozni, hogy a
V

„K özponti S za llod a“ ép ü letéb en  lev ő

CZIPESZ-UZLETEMET
a ciszterci rendház mellett levő

M illa ss in -fé le  házba,
(a rom. kall), plébánia templom átellené-

ben) helyeztem át
A n. 

fogását
é. közönség további szives párt 
térve. maradtam

teljes tisztelettel

WEÎ Z HENRIK cipész.
• t M M N N I M M H t

BILLIARD
kitűnő karban, olcsó áron ela

dandó
Z W E I G  M Ó R N Á L

a 2D on ti Szálló"
nosánál Baján

W  O L C S O  " W
b e v á s á r lá s i f o r r á s

(a «Központi Szálló« átcllenében)

Ajánlja újonnan és Ízlésesen berendezett nagy raktárát min
dennemű arany-, ezüst- és drágakő ékszerekben, vala
mim valódi China-ezüst tárgyak és evőeszközökben

Nagy választékban tartok pontosan szabályozott, valódiLKONAUYOBB VALA8ZTKK

svájci zsrb-, fa li-, int/a- és ébresztő-órákat
a legegyszeiűbb és legfinomabb kivitelben.

Arany- és ezüst-ékszereim a m. k. fémjelző hivatal által 
vannak hitelesítve.

Órajavitasok, valamint minden c szakbavágó legkompli
káltabb munkák; Chronométré és ütő-zsebórák, egyszers
mind ékszerjavitáeok, vésnöki munkák olcsón, szaksze
men és gyorsan SAJÁT MŰI1KLYLMBHN végeztetnek

. (& 2 évi írásbeli jótállással. % <
Veszek ZÁLOíiCLDULÁKAT a legmagasabb árban eset

leg azokat saját költse 
lizetem.

Régi ARANY- 
GA-KÖVKK a legn 
ujjal becseréltetnek.

V idéki megrendelo

t o v á b b á  ^

legfinom abb angol és francia  d ivatk olm ék b en  ! ! ! ^  
Legújabb angol és f ra n c ia  s z a b á s ú  ^

iilyos áron ,#
pontos kiszolgálás mellett készülnek

MA I A N ,  * > 
T akarékpénztári ép ü let

Iordultával eszközöltetnel

Nyomatott

f e l t ű n ő  ú j d o n s á g .

DELI CE — M inden h ird etés fe lesleg es  
A dohányzó egyszer veszi és 

többe m ast nem  szih at

legjobb valódi francia szivarkapapir ós szivarka- 
hüvely kapható az ország minden kiilönleges- 
_____góoi árudájában.




