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Szünet után.
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dán ült össze Magyarország törvény
hozó testületé az uj országházban. Össze 
ültek a törvényhozók bizonytalan poli
tikai viszonyok között, olyan politikai 
atmoszférában, melyről nem tudni mit 
rejt méhében, éltető erőt, dúló, romboló, 
pusztító vihart-e?

Meglepő igazság ez. Meglepő, de 
vigasztalan. Pedig megfordítva kellett 
volna történni. Örömmel kellett volna 
elfoglalni a honatyáknak az uj ország
házat s olyan körülmények között, me
lyek vigaszt lehelnek mindenfelé. Hiszen 
már vagy húsz esztendeje várják az uj 
országház elfoglalását, már vagy húsz 
esztendeje reménykednek vigasz után 
És most, húsz esztendős reménykedés 
után vigasztalan a helyzet. Megnyílik a 
honatyák előtt a monumentális palota, 
hogy húsz esztendői reményeknek le
gyen kriptája. — Igen kriptája.

És a honatyák csak azzal az érzéssel 
léphettek be, mely elfogja az embert, 
mikor a kriptába lép. Még kegyetlenebb 
lehet ez az érzés, mert hiszen egy nem
zet húsz esztendős reményeinek krip
tájába léptek. És az a honatya, aki nem 
ezekkel az érzésekkel lépett az uj or-
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vagy

a naggnéném megusztatása.
Irta : CSILLAG KÁROLY.

Minden tiz esztendőben legalább is egyszer 
meglátogatom a fővárost. Ez nem is tölöslc- 
ges dolog, ha az ember a világtól és a mű
veltségtől nem akar elmaradni. Ilyenkor aztan 
megnézem a nagyobb szabású dolgokat, el
einézegetek az újdonságokon, amik időközben
odakerültek.

Két helyet azonban minden körülmények 
között fölkeresek. A Nagy Kristófot meg az 
állatkertet. A Nagy Kristófhoz mindig elvisz 
a kíváncsiság, mert mindig meg kell győződ
nöm róla, hogy az az eltartott gyerek mar 
megnőtt-e azóta és hogy nem fagyott-e még 
meg, amint arról hazánk nagy költője egy 
verset irt.

Ha a Kristóffal rendbe jöttem és személyes 
látogatást tettem nála, vagy akár a névjegye
met hagytam ott a váci utca sarkait, rögvest 
kiiramodtam a városliget felé az állatkertbe. 
Most legutóbb annálinkább siettem oda, mivel
hogy alapos forrásból értesültem, hogy az állat
kertnek egy kitűnő uj akvizíciója van: a Jónás.

szágházba, nem igaz képviselője a nép
nek, nem lehet őszinte képviselője.

Nem tagadhatja senki, hogy ezen húsz 
esztendő alatt alkottak monumentális 
dolgokat. Csakhogy ezek a dolgok ál
talánosak és speciális viszonyainkat nem 
érintik. Nem érintik azon ügyeinket, 
melyek tisztán a mieink, s a melyeknek 
sikerhez juttatását anyagi boldogulásunk 
alapfeltételének nevezhetnénk. Úgy va
gyunk mint mikor a test lázát gyógyítják 
és sorvadni hagyják a tüdőt, meggém- 
beredni a beleket. I gy vagyunk mint 
mikor koldusoknak adunk kenyeret s 
rothadni hagyjuk az ezreknek életet 
adó gabonát

h y  vagyunk. Mert mivel haladtunk 
előre? Semmivel. Iparkodtak fejleszteni 
az államot alkotó szerveket, de a szer
veknek tápláló erőről nem gondoskod
tak. 11a nem igaz cáfoljanak meg. De 
nem hiszem, hogv megcáfolhatnának, 
hogy letagadhatnák azt a hatalmat, mely 
gyámkodik a nagykorú nemzet fölött, 
gondnokság alá helyezi, mikor háztar
tását önállóan akarja vezetni.

De vigasztalan körülmények között 
léptek a honatyák más szempontból is 
az uj országházba Nincs előttük ma
gasztos cél, nincsenek lelkesítő tervek. 
Mondhatnám, hogy céltalanul lépnek az 
uj épületbe, hogy beszéljenek.

Munka programm nincs. Nincsenek 
tervije véve, a szükséges nagyobb al
kotások semmiféle téren sem. Bementek 
hát az uj országházba, mintha kriptába 
mennének Bementek elmélkedni.

így van-e ez ? Azt hiszem, hogy igy 
van. Bárcsak megcáfolnának !

De hát a kripták reményeket is táp
lálnak : a feltámadás reményét Bárcsak 
ez a remény támadna a honatyákban 
és e reményből tetterő is támadna, 
egészséges, tudatos tetter"'

Ki ne óhajtaná, hogy igy legyen.

Első ülés az uj országházban.
Elérkezett, végre az első munkanap. 

Az uj országház képviselőházi oldalán 
megnyíltak az összes lépcsőcsarnokok, 
hogy befogadják a parlament munkás 
tagjait és felkalauzolják oda, ahol min
den ünnepi diszben, káprázatos pompá
ban, fényben és ragyogásban várja 
őket. Minden oly rendkívüli, minden oly 
szokatlan itt. Akik a parlamenti levegőt 
ismerik, az első pillanatban arra gon
dolnak, hogy a mai nappal teljesen 
megváltozott a 1 láz képe. Nem a ke
retet értjük, mert ennek változása ter
mészetszerű A t. honatyák, bár tegnap 
megismerkedtek már a helyiségekkel, 
bizonyos megilletődéssel lépnek be az

Szép május hó illatvirágai között értem ki 
a kitűzött célhoz. Útközben eldudolgattam a 
tegnap esteli operette dallamára rögtönözött 
dallamot :

Jaj de szép hónap a májusi hó,
a májusi lm, - -

De még szebb annál a ni'usi ló,
a nílusi ló, -

mert bizonyos voltam abban, hogy Jónásnak, 
hazám legnagyobb vízilovának szépnek kell 
lennie, légy tüdővel lélegző víziló, amely ki
állja a versenyt a kopoltyúsokkal, hal is meg 
ló is és iszik mint a víziló, mindenesetre csak 
szép és fenomenális lehet. Úgy képzeltem, hogy 
szemei a bánatos özvegytől kölcsönözték mé- 
labus tekintetüket, a hóna alatt úgy mint az 
opernhallerinák, ki van borotválva, alakja nagy 
testalkata dacára karcsú, fogai jól ápoltak és 
bajusza vagy van, vagy nincs. Azt bizonyosnak 
vettem, hogy repülni nem tud es iires óraiban 
nem footballozik. Így aztán körülbelül teljesen 
magam előtt láttam a képzeletemben Jónást, 
a vízilovat. Csak azon töprenkedtem még so
káig, hogy lm víziló, akkor miért nem maradt 
a N ílu sb a n  s miért jött Budapestre. Persze, 
hogy eszembe jutott, hogy a Nílusban nincs 
állatkert és a budapesti közönségnek is k is s é  
nehezére esnék oda menni, hogy a J-mást 
megláthassa.

Mialatt ezeken gondolkodtam, megérkezett 
a Jónás felügyelője és a kedvemért kicsalo
gatta a vízből. Nem került nagy áldozatába, 
légy vízben jól eláztatott zsemlye megtette 
az egészet. Jónás kijött a vízmedencéből. A 
létra deszkái szinte roppantak a nagy súlytól 
és én biztosra vettem, hogy le is törnek majd 
alatta. A létra meggondolta a dolgot és nem 
tört le, Jónás pedig teljes szépségében állott 
előttem. Végig néztem a legkritikusabb sze
mekkel és végre is konstatáltam, hogy a 
Jónásnál szebb és kedvesebb állatot alig lat
iam. Igazi plasztikai szépség, amely elragadja 
a leghidegebb szemlélőt is. Nem tudom mi az 
ami Jónásban nekem oly rendkívül tetszett, 
de én nem tehetek róla, hatása alatt állottam, 
lészembe jutott, hogy miféle injurai az, hogy 
az emberek a víziló kifejezést egymás meg
sértésére használják lel holott beláttam, 
hogy az tulajdonképen valódi bók, amelytől 
akárhány ember hízelegve találhatja magát.

Ilyen impressiokkal mentem azután haza. 
Odahaza felidéztem emlékezetembe a Jónás 
teljes egyéniségét es formáit es úgy rémlett 
előttem, mintha mégis csak volna azon valami 
.észrevenni való, valami hiba. I gy rémlett 
előttem, mintha a testalkata kissé mégis csak 
tulmolett lenne.

S támadt egy másik eszmém is. hogy mi
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ülésterembe, a teremben minden ünnepi 
és minden arc ünnepies.

Reggel (S órakor még zajos kalapálás 
hangzott az ülésteremben. Az utolsó 
rendezkedést fejezték be. Fél KJ télé 
kezdett élénkülni a Ház.

Kevéssel 10 óra után nyitotta meg 
Apponyi az ülést. Akik azt hitték, hogy 
a hölgyekkel teli karzat előtt az első 
ülés az uj 1 lázban ünnepiesen megy 
végbe, csakhamar alaposan csalódtak

Mindjárt a királyi kézirat felolvasása 
után Barabás erősen fulmináns beszédet 
tartott, mely szerint pártja nevében kije
lenti, hogy nekik A usztriával semmiféle 
kiegyezés sem kell és fölkéri a kormányt, 
hogy minden további tárgyalással hagy
jon  fel. Á llítsa  fel az önálló vám terüle
tet. j f e m  bánja oszlassák fel bár akár
hányszor a llázat, az utolsóig mennek, 
de A usztriával ki nem egyeznek.

A bajai takarékpénztár betétei.
A bajai takarékpénztárnak 20616. szu 

416-ik lap XXXV. szu betétkönyvében 
összesen 1419 kor. 30 fillér van „Tóth 
Katalin úrnő Baja11 néven elhelyezve.

Ezen összegből Tóth Katalin bajai 
cselédleány dr. Valentin Emil bajai ügy
véd utján 1900. dec. 8-án 775 kor. 30
fillért elhozatott közvetlenül Szutrély• r
Lipót űr, mint a bajai tktár igazgatója 
utján az egri takarékpénztárból, 1901. 
február 20-án 38 koronát tett betevő 
a tkptárba, 1901. május 6-án 606 kort.

1902-ik évi szeptember vége felé irt 
Tóth Katalin Egerből a bajai takarék- 

pénztárnak, hogy küldje el pénzét. A 
bajai tkptár 1902. szept. 21-én kelt le
velével, melyet egész terjedelmében köz
lünk, megtagadta a fizetést, mivel a hi
telezők által lett egy siklósi lakós Tóth 
Katalin Farkas Mariduné ellen lefoglalva.

A levél tartalma következő :

tele remek dolog lenne a Jónás testi fogya
tékait rendbe hozni. Miféle kitűnő dolog lenne 
az, ha például én egy uj találmánynyal lép
nék a világ ítélő széke elé: hogy föltaláltam 
egy uj dolgot egy igazi és monish Ulan víziló 
vagyis Jónás midért. Jól tudtam, hogy nagy 
dologba vágom bele a fejszemet, hogy az 
költséges dolog mert hiszen legalább is 
egy hétig fenn kellene tartózkodnom Buda
pesten az állatkertben, hogy a Jónás formáit 
lemintázzam. Beláttam, hogy ez nem szegény 
embernek való mulatság.

ükkor aztán támadott egy legújabb ötletem. 
Minek nekem a Jónás, amikor ugyanezt a 
szolgálatot megteszi nekem a nagynéniéin is? 
Olyan feltűnő hasonlattal még ritkán talál
koztam. A tekintete, a járása és különösen a 
testtartása majdnem egy és ugyanaz. Mintha 
csak egy mintára szabtak volna őket. ICtvágy 
dolgában sem igen tértek el egymástól. De a 
mi fő, az úgynevezett »Schluss« egy és 
ugyanaz. Bizonyos voltam a dolgomban, hogy 
a nagynenémnek jól elkészített mider feltétle
nül megfelel majd a Jónás és esetleg távol
levő társainak. Már most csak azon kellett a 
fejemet törnöm, hogy hogyan juttatom én a 
nagynénémet egy vízzel telt medencébe, ahol 
úszási gyakorlatait kitanulmányozzam. Hiszen 
az uj találmányomnak az lenne a célja, hogy 
a Nílus vidékét elárasszam olyan víziló midé- 
rekkel. amelyekben ezek az állatok kényel

Baján, 0)02. szept. 21.

I. Tóth Kit till in íi r hölgynek

B u d a p e s t  en.
Izabella-utca 65. I. 5.

Válaszolva ma érkezett b. levelére sajná
lattal értesítjük címet, hogy a kérdezett 20610. 
XXXV- 410. sz. Tóth Katalin cinül betéti 
könyv ellenértékét nem fizethetjük ki a kö
vetkező okoknál fogva :

mert a siklósi kir. végrehajtó 1109/901. sz. 
rendelvényével a V. (365/901. sz. bírói végzés 
értelmében azt 136 K 20 fillér iránti ügyben 
Dr. Zöld Sándor pécsi ügyvéd érdekében le
tiltotta továbbá:

mert Dr. Kriset Béla szigetvári ügyvéd 
Szenté János javára öt K 60 fill, és 168 kor. 
és jár. erejéig az 1217. és 35./902. sz. illetve 
\ \  730. Y'. U. 6.■'902. sz. vsek értelmében le
tiltotta — végre mert:

a pécsi kir. törvényszék 6571/polg. 1902. sz. 
végzésével Dr. Zöld Sándor és Szente János 
kérvénye folytán ezen betétre vonatkozó be
tétkönyv megsemmisítésének eljárását folya
matba tette s e célból a letétet szintén letil
totta.

Mindezeknél fogva ajánljuk, magát ez ügy
ben Dr. Zöld ügyvéd úrral érintkezésbe tenni, 
mert inig ezen letiltások alól a betét fel nem 
oldatik, addig arra fizetés nem lesz teljesít
hető. Tisztelettel

Baj ai takarékpénztár.
Szutrély, Mihitsch.

Képzelhetni a cselédleány rémületét, 
hogy a bajai takarékpénztárnál bizton
ságban hitt pénzét, nemcsak lefoglalták, 
holott a tkptári könyv nála volt, hanem 
még megsemmisítési eljárás is tétetett 
folyamatba. Ha ezt véletlenül Tóth K a 
talin meg nem tudja, egy szép napon 
arra ébred, hogy a takarékpénztárban 
elhelyezett pénzét mások elvették.

Dr. Valentin Emil ügyvéd messzeme
nő kutatásokat eszközölt és sikerült meg
tudnia, hogy egy harmadik Siklóson 
lakó Tóth Katalin férj. Farkas Maridu
né elleni végrehajtási ügyben lett a be

mesen úszhatnak, de egyúttal testi szépségük 
megóvásáról, karcsúságuk tovább fejlődéséről 
is gondoskodva lesz.

Elhatároztam tehát, hogy haladéktalanul 
fölkeresem a nagynénémet - fölöltöztetem 
disk rét uszóöltönyébe, megúsztatom egy héten 
át naponta vagy egy óra hosszáig, kitanulmá
nyozom a méreteit és lemintázom róla a leg
kiválóbb szerkezetű Jónás midért.

Hosszas ingadozás után végre bekopogtat
tam a nagynénémhez. Szinte áradoztam a bol
dogságtól, látva, hogy még nem soványodott le.

Kedves tanti, mondám egy nagy fon
tosságú kéréssel jöttem önhöz!

Nos, mi ez?
Meg akarom kérni, hogy ússzon nekem, 

modellt !
'Fessék ?
Hogy ússzon nekem modellt!
Nem értem!
I logy egy héten naponta egy óra hosz- 

szat a tükörfürdőben úszszon nekem modellt!
Hiába csak nem akarta megérteni; megma

gyaráztam neki, hogy éppen úgy, ahogy ülni 
lehet modellt oiykép úszni is lehet modellt. 
Mikor azután még jobban megmagyaráztam 
neki azt, hogy mi az a modellúszás, akkor 
meg kevésbé értette a dolgot.

Végre is kénytelen voltam elárulni, hogv 
én egy újfajta midért akarok készíteni. Így 
valahogy kezdett világosodni ellőtte valami.

téti pénz lefoglalva és a pénz biztosítása 
tekintetében meg is tette a lépéseket.

A nagyközönség és a közérdek meg
nyugtatása céljából felkérjük a bajai 
takarékpénztárt, nyilatkozzék, honnét 
tudta meg Zöld Sándor pécsi és dr. 
Kriszt Béla szigetvári ügyvéd, hogy 
Tóth Katalin volt bajai, jelenleg egri 
lakos nevén 1419 kor. 30 fillér van a ba
jai takarékpénztárban elhelyezve? Mert 
nevezett Tóth Katalin soha Pécsett 
vagy Siklóson nem volt s Bajáról 17 
hónap előtt való eltávozása óta dr. 
Rátvay Géza egri jogakadémiai tanár
nál van. Ki követte el ezen indiseretiót, 
a melylyel hozzájárult ahhoz, hogy a 
bajai takarékpénztárnál bizalomból el
helyezett pénz harmadik személyek ke
zébe kerüljön? Kérjük a bajai takarék- 
pénztárnál ez irányban a vizsgálat el
rendelését és annak eredménye közlését, 
mivel ilyen eljárás mellett egy betevő 
sem lehet biztonságban, hogy Kuku- 
tyinban vagy Przemjslben nem foglal
ják-e le betétkönyvét és nem inditanak-e 
megsemmisítési eljárást? Mit szól ehhez 
Szutrély űr? Miért nem értesítette azon
nal a betevőt, hogy könyve le van fog
lalva és hogy megsemmisítési eljárás 
van folyamatban. Lehet-e ilyen vezetés
ben bizalma Baja város és környéke 
közönségének ?

Színház.
JR dolovai nábob leánya.

l()02 október 4.
Herczeg Ferencz első színpadi alkotása 

mindig számíthat a közönség érdeklődésére. 
Es fokozódott ez az érdeklődés már annál- 
fogva is, mert a társulat két uj szerelmes 
színésze Krasznai Ernő hősszerelmes és Far
kas Ferencz lyrai szerelmes mutatkoztak be 
a közönségnek. Krasznai Tarján Gálájáról el
mondhatjuk, hogy láttunk már színpadunkon 
sokkal jobbat, tagadhatlan azonban, rosszab
bat is. Csinos színpadi megjelenése sem volt 
képes feledtetni szögletes mozdulatait, melyek

Elmondottam neki, hogy Afrikában egy mider- 
üzletet akarok nyitni és meg is Ígértem neki, 
hogy őt fogom az üzletben Probemamsell-nek 
alkalmazni.

Csak nézett, nézett és mindig jobban cso
dálkozott. Végül is kifakadt, hogy ne bolon
dozzak. Az pedig mindig kellemetlen, ha egy 
nagy né ne kifakad. Nekem támadt, hogy én 
csak a bolondját járom vele. Hiszen az afrikai 
néger hölgyek nem is olyan testesek, mint ő 
— mit gondolok, hiszen ott egyetlen egy se 
találkozik, akinek az ő testére szabott midere 
passzolni fog. Ekkor aztán kénytelen voltam 
elárulni az egész dolgot a maga valóságában. 
Megmondottam és töredelmesen beismertem, 
hogy nílusi lovaknak akarok midereket ké
szíteni.

A többit már elgondolhatja mindenki, hogy 
mi következett ezután. Hiszen a kevésbé kövér 
hölgyek is haragszanak a kövérségükért hát 
még az olyanok, akikről nílusi ló mider min
tát lehet levenni.

Nagynéném igazán túlérzékeny volt ez egy
szer és megsértődött ami elég baj volt 
nekem, ha csak arra gondolok, hogy milyen 
isteni élvezet lett volna megúsztatni az én 
nagynénémet !
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talán a tiszti attilla kényelmetlen viseletének 
tudhatok be. 1 lantja is elég kellemesen csen
dül. csupán a cothurnusos szerepekbe illő 
pátheticus, tagolt előadása sokat rontott a hatá
son. Sokkal szerencsésebb volt Farkas Ferenc 
Lóránt hadnagya. Rokonszenves mindjárt első 
megjelenésénél, játékának intelligencziája pedig 
legott nagyon hasznavehető színészt árult el. 
Tarján Irma Job Vilma szerepével ismét egy 
gyöngyszemet fűzött ahhoz a gyöngysorhoz, 
amelynek az ő igaz művészete adja meg valódi 
ragyogását Szabados (űzi bájos Szentirmay- 
né volt és temperamentumos játékával nem 
kerülhette el a harmadik felvonásban 'karján 
(iidával játszott nagy jelenetében az obiigát 
tapsot. Rátkay Szentirmay szerepében jeleske
dett. Bilitzky kadétot Németh játszotta, de saj
nos ebből az egyéniségének éppenséggel meg 
nem felelő szerepből valóságos karrikatúrát 
csinált. Az ő művészi qualitásai más téren 
tudnak igaz mivoltok szerint érvényesülni és 
ott nem is fukarkodik közönségünk az elis
merés megnyilatkozásával. Baróthy (Merlin), 
Tóth Antal (Job Sándor) derekasan megállták 
helyüket és Újvárinak (Miska) is bő alkalma 
nyílt újból megmutatni, hogy jóízű komikuma 
mennyi értékes momentumban bővelkedik. 
Simon Mariska Domaházynét jo szerepei közé 
számíthatja.

jR cigángbáró.
1 <)02. október 5. (Délután.)

Zsúfolt ház nézte végig Strausz hervadhat- 
lan zcnéjű operettéjét, mely kivóilóan precíz, 
gondos előadásban került színre, lés itt nem 
mulaszthatjuk cl Pesti Ihász Lajosnak őszinte 
elismerésünket nyilvánítani, hogy a délutáni 
előadásoknál ép oly művészi szempontok ve
zérlik, mint az estieknél.

Ami magát az előadást illeti, annak Bányai 
Stefánia ( Sa fii ) kölcsönzött érdekességet. Mint 
presumtiv coloratur énekesnő mutatkozott be 
a közönségnek. Szépen iskolázott hangját tet
széssel fogadták és az első felvonás nagy 
áriája után őszinte tapsra zárult minden kéz 
önkénytelenül. Csak a felső hangjain érzik 
némi megerőltetés és játékán latszik sok kez
detlegesség. Mindezeket a gyakorlat lesz hi
vatva kicsiszolni. Gerlaki tetszetős Arzéna 
volt és Nemethné (Cipra) is kellemesen hatott 
szép énekével. Németh (Zsupán) valósággal 
remekelt. Klemében volt. Bízvást elmondhat
juk, hogy ilyen Zsupánt a bajai közönség 
eddig aligha élvezett. Rátkai (Carnero) hason
lókép kitett magáért, Baranyai pedig a címsze
repben újból gyönyörűséget keltett hatalmasan 
csengő tenorjával. Falussy Gábor diákja is 
minden izében kifogástalan. Farkas, Mihályit 
szintén mindenben megfeleltek. Az énekkar 
összevágom teljes biztonsággal énekelte végig 
az ensembléket Németh karnagy buzgó ve- 

mellett.
jft régi szerető.
I i)0 2 , október 5. (liste.)

A darab tárgya a hortobágyi parasztroman
tikából van merítve s bár cselekménye kissé 
sablonszerű, mindazonáltal a benne clőtordulo 
egyes jelenetek sok érdekességet kölcsönöznek 
az előadásnak, melyet a szereplők lelkiisme
retes játéka igen zamatossá tett. Baróthi Antal 
a nála megszokott természetességgel játszotta 
Tóth István gazdaember szerepét. Krzéstelt 
előadása, hangszinezése, mimikája roiitiniro- 
zott színészre vallanak. Tótb Antal a szám
adó csikós szerepében valóságos kabinetala- 
kitást nyújtott. Egész alakitasaban a Horto
bágy regényessége tükröződött vissza. Falussy 
István a pásztoríiut és Kállai Jolán a liba
pásztort adták és játékukkal, nemkevésbé 
énekükkel újabb bizonyitekát nyújtották ki
váló tehetségüknek. Gerlaki llermin a fiatal 
özvegy szerepében sokoldalúságát igazolta. 
Szabados Gizi a 12 éves leánykát sok naivi
tással adta. A többi szereplők és a segéd- 
személyzet egész igyekezettel buzgolkodtak 
a siker érdekében. A pulpituson Németh kar
nagy ült; őt dicsérni fölösleges, hisz tudjuk, 
hogy az énekes darabok betanítása körül 
mily nagy érdemeket szerzett.

,* n.

^Díszelőadás.
] í)02. October (>

Az aradi vértanuk ciiilckcnck sz i n t a rs u 1 a - 
tünk díszelőadással adózott. Elsőben I arján 
Irma nagy hatással szavalta Pósa L, jós »Az

aradi vesztőhelyen « ez. költeményét, utána pe
dig fényes élőkép ailegorizálta a szomorú 
emlékezetű gyásznapot. A rendezés ügyessége 
Rátkay Sándor buzgóságát dicséri. Utána az 
»Adám és Kvát« ismételték meg a régi sze
reposztásban.

Nevezetes kastély.
K ) 0 2 .  október 7.

Szépszámú közönség mulatott Bissonnak 
sikamlósságoktól teljesen ment vigjátékán, 
mely a szerző többi darabjától eltérően a 
szebbnéi-szebb életigazságokat visszatükröző 
dialógokra, semmint a modern irányzatú víg
játékok charakteristiconjára, a frivolitásra vaut 
alapítva. Mint a legtöbb francia vígjátékban, 
úgy természetesen ebben is a helyzetcomicum 
tartja a lelket és amiben ez a vígjáték a többi 
Bisson daraboktól különbözik, az a sablonos 
anyós kiküszöbölésében is föllelhető.

A mai előadás egyébként egyike volt a 
jobbaknak Claude Barois szerepében Rátkai 
kifogástalanul alakított, ellenben Farkas Fe- 
rencz (Gaston) mai játéka nagyfokú szerep- 
nemtudás következtében mindvégig ingadozott. 
Ha gyorsan perdülő francia vígjátékokban a 
a színész a súgóba veti minden reményét, 
eleve vesztett ügye van. Németh János Co- 
lombinje, Baróthy Cabriacja valóságos kahi- 
netalakitások. Tarján ! Marguéritta) distinguált 
játékával, Szabados (Genevieve) igéző ked
vességével ma is jól hatottak, Mihályit a sze
relmes vén kisasszony szerepében egyenesen 
foliilmi.ilhatatlan volt. Kapott is nyílt színen 
tapsokat bőségesen. Krasznai (Ludovico kis 
szerepével előnyösen segítette a darabot sike
réhez.

íBotíuán generális.
I902. október «S.

Sziebenhurger Károlynak, a szabadkai fo
gy mn. jeles történet-tanárának, a szabadkai 
szinügyi-bizottság elnökének és ismert Írónak 
kuruc-drámáját tomboló) tetszéssel hallgatta 
végig a szinház minden zugát megtöltő kö
zönség, mely lelkesedéssel szívta magába a 
Sziebenhurger darabjából áradó bazaliui szó
lamokat. A «Bottyán Generálisa az eddigi 
kuruc-drámák közt bízvást a legkurueabb. 
Erre vall az a lépten-nyomon előcsillámló 
erős labancgyűlölet, mel> minden egyes sza- 
vóibóil kiérzik. A benne megnyilatkozó drámai 
erőn felül a szerző nagy gondot fordított a

CJ».- ( "

színesebbnél színesebb jelenetekre, festőiebbnél
festőibb felvonulásokra. A darab nyelvezete

*

választékos, gördülékeny és minden izében 
magyaros. Mindent összevéve a darab zajos 
sikert aratott, amit a szerzőnek felnyújtott 
nagy babérkoszorú is élénken bizonyít.

A szereplők is kivétel nélkül kitettek ma
gukért. A címszerepben Baróthy jeleskedett és 
művészi alakitó képességének minden erejét 
belelehelte nehéz és fárasztó) szerepébe. Far
kas Ferencz az Íródeákot kifogástalanul sza
ladta, Rátkay az apát szerepében újból sok
oldalúságáról győzött meg. Tarján Irma (Juli
anna) érthető indispozicióval küzdött, Szabados 
(Amelie)a hozzáfűzött várakozásnak minden
ben megfelelt. Krasznai (Bolfort) ma sokkal 
jobb volt a szokottnál. Simon (Szabó)) és 
Fenyő Józsa (Horvát) szép hangsúlyozással 
adták elő mondokájukat. Nem hagyhatjuk 
dicséret nélkül Nagy Kálmán értelmes játékát 
Újvári Mihály szerepében.

Az előadást Martinovits Béla nyitánva előzte 
meg, melyet a szerző személyesen dirigált. A 
közönség lelkes tapsokkal honorálta a mes
teri alkotást.

Sasparone.
I902. október 9.

Miló)cker maradandó becsű operettéjét ele
venítették fel precíz előadásban, Karlotta sze
repét Némethné crcálta és kellemes énekével, 
tetszetős játékával ma elég jó>l hatott. Tisztelői
ibolvacsokorral kedveskedtek. Gerlaki (Szóira) %/
a pajkos korcsmárosnőt élénk színekkel raj
zolta, Mihály fi Juliska pedig Zenóbia szerepé
ben olyas kitűnőt nyújtott, aminőt még a fő
v á r o s i  színpadon is elvétve látunk. A férfisze
repük közül Németh János a podesztát sok 
mulatságos vonással ábrázolta és az ő mindig 
invencióizus játékával állandói derűt vitt a 
színpadra Falussy (Krminió) hangja ma este 
annyi erőt, fényt árasztott, aminőt még soha.
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Baranyai Benodzó korcsmárost kifogástalanul 
énekelte, Újvári Szindulíöjat kiválóbb alakítá
sai közé számíthatja. Az ének és zenekar sok 
buzgósággal működött közre.

(-K- v.)
.Z~ïjr

V közigazgatási bizottság

Baja város közigazgatási bizottsága 
f. hó 8-án cl. e 9 órakor ülést tartott, 
melyen Schmausz Endre főispán távol
létében a polgármester elnökölt.

1 )r. I Iegedüs Aladár megnyitván az 
ülést, Erdélyi Gyula főjegyző előterjeszti 
a polgármester havi jelentését, amely 
szerint a közigazgatás állapota kifogás
talan. A közbiztonságra vonatkozó ada
tokból a következőket adjuk közre: 
lopás történt az elmúlt hóban 22 eset
ben, lopási kísérlet 2 esetben, okirat- 
hamisitás, emberölési kísérlet, stb.

Ezután előterjeszti az árvaszéki ülnök 
havi jelentését.

A közegészségügyi viszonyok a múlt 
hóban kielégítők voltak, de az előbbi 
hónaphoz képest némi visszaesés mutat
kozik. A népesedési mozgalom örven
detesen javult. Született a múlt hónap
ban: 32 fui és 38 leány, összesen 70. 
Halva egy sem született. Meghalt: 18 
férfi és 21 nő, öszesen 39. Ezek közül 
12 nem részesült orvosi kezelésben. 
Meghalt egy erőszakos halállal, egy 
pedig öngyilkosság útján.

Az adók a következőképen folytak 
be szeptember hóban : Egyenes adó 
1Ö703 korona, hadmentességi adó 335 
korona, bélyeg és illeték 10787 korona, 
fogyasztás és italadó 0788 kor., tanitói 
nyugdíj 159 korona és országos beteg
ápolási pótadó 200 korona.

I leves vitát provokált egy felebbe- 
zési ügy. Egy bécsi lakos hadmentes- 
ségi adójának visszatérítését kérte. El- 
ulasittatott.

Eperjessy kir. ügyész jelenti, hogy a 
bajai kir. járásbiróság fogházában a 
múlt hó végén 3 fogoly volt

Érdekes volt a Bánét Adolf be teg
ápolási költsége tárgyában hozott hatá
rozat

Bánét Adolf elmebeteg Konyhádon a 
nagybátyjánál volt. Konyhád község 
havi 12 koronával segélyezte a beteget, 
de átirt Baja városához, hogy Bánét 
bajai illetőségű lévén, térítse vissza a 
segélyt Baja város megindította a nyo
mozást, vájjon Bánét tényleg bajai ille
tőségibe? Ez a nyomozás eltartott egy 
álló évig. Végül megállapították a bajai 
illetőséget. Ez alatt felszaporodott a 
költség 144 koronára. Ennek a megté
rítését követelte Konyhád. Baja pedig 
ezt a követelést visszautasította.

Most már Konyhád a beliigyminister- 
hez adott be panaszkérvényt. Ezt a bel
ügyminiszter Baja város közigazgatási 
bizottságához leküldötte. Itt a tanács is
mét elutasítást javasolt és a bizottság 
igy is határozott. Csupán egy bizottsági 
ta « * adott be külömvéleményt.

o  «

Az állatorvos jelenti, hogy a sertés 
orbánc volt 12 esetben és a sertésvész 
21» esetben.

A tárévsorozat kilévón merítve elnöklő 
polgármester a közigazgatási bizottság 
ülését feloszlatta.

f
® * m m % * * '
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Vonatok összeütközése. Vasárnap éjjel 
két órakor, mint tudósítónk jelenti, a halasi 
állomáson a Zimonyhol jövő személyvonat és 
a Budapestről jövő gyurstehervonat* összeüt- 
kozutt. A személyvonat éppen akkor állt meg 
az állomáson, a mikor helytelen váltóállitás 
kó\ etkeztében ugyanazon a sineti berobogott 
a tehervonat s meg elég nagy erővel neki
ütődött a személyvonatnak. A kocsik meg
rázkódtak s a személyvonatban lévő utasok 
közül többen megsebesültek, köztük bajaink 
is csekélyebb sérülést szenvedtek.

Hymen. Stem I . /<î sej folyo ho o-en nőül 
vette ö{V. Kei ta Krgi úrnőt.

Egy vértanú emléktáblája. A vértanúi 
halait halt tizenhárom tábornok közül Schwei-

II1RIÏK.
Személyi hírek. Dr. Reich Aladár orsz. 

képviselő és dr. Hegedűs Aladár polgármester 
a f. ho 11-én a Mátyás szobor leleplezésére 
Kolozsvárra utaznak és Baja város közönsége 
nevében remek koszorút helyeznek a szo
borra.

Kinevezés. A király Dudek Antalt a lipót- 
ujvári kir. járásbíróság aljegyzőjét a nagy- 
tapolcsányi kir. járásbírósághoz albiróvá ne
vezte ki.

Értekezlet a bajai dunahid ügyében.
A baja-báttaszéki vasút tárgyában megindult 
újabb mozgalom előkészítő bizottsága f. ho 
(Kán id. Bérezel Miklós elnöklete alatt ülést 
tartott, melyen jelentést tettek 10Ö érdekeltség 
csatlakozásáról és elhatározták, hogy a tervbe 
vett nagygyűlést Bécs szab. kir. városban fog
ják megtartani, ami végből az összes hid ügy re 
vonatkozó iratokat Bécs város polgármesteré
hez teszik át.

Az orsz. függetlenségi és 48-as párt
f. hó> 7-iki pártértekezletén Dr. Reich Aladár 
orsz. képviselőt a párt egyik jegyzőjévé vá
lasztotta.

Octóber 6. Az aradi vértanuk emlékét a 
plébánia templomban ájtatos gyászmisével ül
ték meg, melyen a városi tanács, a kir. já
rásbíróság, az ipartestület, a bajai független
ségi és 18-as párt és a bajai 48-as honvéd
egylet testületileg vett részt.

A bajai főgymnásium Tóth Kálmán ön
képzőköre folyó hó ő-én, vasárnap délelőtt az 
aradi vértanuk emlékére zártkörű diszgyűlést 
tartott az önképző kör elnökének, Dr. Dombi 
Mark tanár vezetése mellett. A programmja a ; 
következő volt: 1) «Szózatai Előadta a fő- í

/  I

gymnasium zenekara. 2) «Alkalmi beszéd.* 
Tartotta dr. Dombi Márk. 3) » Tizenhárom.« 
Alkalmi költemény Ábrányi Emiltől. Szavalta 
Bettclheim Sándor Vili. o. t. 4) «Vértanuk.« 
Alkalmi felolvasás. Tartotta Horváth J. Vili. 
o. t. f>) «A véli cigány.« Barkas Imrétől. Sza
valta I lesser Ágoston VII. o. t. (!) »llymnusz« 
Előadta a főgymnásium zenekara.

A bajai izraelita nőegylet tegnapelőtt 
tartott közgyűlésén néhány üdvös és szép 
határozatot hozott. Ezek szerint az egylet 
8(K) koronáért vásárol a szegény iskolás leá
nyoknak téli ruhát. Kioszt a szegények közt 
öoo koronát. Végül egy üdvös határozatot 
hoztak és pedig azt, hogy három helybeli 
asszonyt kiképeznek ápolónőkké és kiképez- 
tetésiik után állandóan havi 8 8 forint fize
tést kapnak azzal a kötelezettséggel, hogy 
valahányszor szükség lesz reájuk, illő fizetés
sel kötelesek beteget ápolni.

Halálozás. Súlyos csapás érte színtársula
tunk tragikáját, Tarján Irmát. Édes atyja 
meghalt. Besti színigazgatót táviratilag értesí
tették a szerencsétlenségről, aki a legnagyobb 
kímélettel közölte 'Tarján Irmával az őt ért 
súlyos csapást.

A bajai ipartestületben tegnapelőtt tar
tott elölj árosági ülésén elhatálozták, hogy <>k- 
tobci ho lü-én rendkívüli közgyűlést hívnak 
egybe, oly célból, hogy a közgyűlés orvoslást 
kérjen a pénzügyminisztertől a sérelmes III. 
osztályú adókivetés ellen. Czérnay Imre el
nök indítványára határozatba ment, hogy az 
önálló vámterület érdekében is é r t e kéz n i

del Józsefnek az emlékezetét hazafias ünnep
ség keretében újította föl hatodikén Zombor 
városa. A közönség adakozásából készített 
emléktáblát leplezték le azon a házon, mely
hez Schweidel József életének sok momen
tuma fűződik. Az ünnepségen jelen volt a 
dicső tábornok leánya, Halász Gedeonné is, 
aki megilletődve mondott köszönetét a kegye- 
letes megemlékezésért. Az ünnepi szónokokat 
százakra menő közönség hallgatta végig. Este 
a színházban Kurucz Féja Dávid került színre 
díszelőadásul.

Földrengés Zomborban. Kedden éjjel 11 
óra 37 perckor Zomborban néhány másod
percig tartó földrengés volt. A falon függő 
képek megmozdultak, — néhol az ingó óra 
megállt.

Bácskai Reunion. A bácskai jogászság 
ez idei reunionját e hó 19-én tartja meg Zom
borban a Vadászkürt szálloda összes helyi-
gí »< hp

Házasság. Sallay Lajos vörösvári kémény
seprő mester e ho 13-án vezeti oltárhoz Ku
rucz Juliska kisasszonyt, Kurucz Sándor leá- 
nyát Ersekcsanádon.

Megszórta az anyja védelmezőjét. Egy
elvetemült fiatal ember rémtettéről kapunk ma 
hirt. István megyén, a Szent (György-utcában 
lakik egy szegény, tisztességes mosónő, kinek 
egyik fia a szegény asszonynak sok kellemet
len órát szerzett. E hét egyik napján is ráro
hant a brutális fiú az anyjára és elkezdte foj
togatni. A megrémült asszony segítségért ki
áltott, mire egyik szomszéd védelmére kelt. 
M"St már a védelmezőre rohant a megbőszült 
hu és azt nyakán és egyebütt megszurkálta. 
Az esetről a rendőrségnek nem tettek je
lentést.

Kézbesítési mizéria. Ma vettük a követ
kező panaszt: A városháza egyik hivatalába 
október 1-re szóló idézést október 2-án kéz
besítették.

A szentjánosi csata. A bajai királyi já
rásbíróságnak Szent-János néhány rakoncátlan 
alakjával mindig van egy kis dolga. E héten 
is megfordult ott Szt.-János ifjúsága. Olvasó
ink még emlékezhetnek arra az esetre, mely
nek Koncsek József papucsos a hőse. Harag
jában összeszurkálta Bencsics Józsefet és Blaha 
Józsefét. Az ügy már jó ideje húzódik, inig 
ma végre Ítéletre kerülhetett a sor. A bíróság 
Koncsek Józsefet elitélte 14 napi elzárásra és 
20 korona pénzbüntetésre. Az Ítélet jogerős és 
Koncsek már jelentkezett is a büntetés leülé
sére.

• •

Öngyilkosság. Evetonics Imre kocsis teg
napelőtt kis-csávolyi lakásán forgópisztolyával 
szivén lőtte magát és rögtön meghalt.

A Drágity Józsefné javára eddig bekül
dött nemesszivű adományokat, helyszűke mi
att, lapunk jövő számában nyugtázzuk.

A taargitta szigeti telefon állami fölül- 
vizsgálata. Diemár Ernő, a pécsi posta- és 
tavirdaigazgatósághoz beosztott kir. főmérnök 
csütörtökön, pénteken és szombaton fölülvizs
gálta az állam részéről a Margittaszigeti Ar- 
mentesitő 'Társulat által baja-bezdáni védtöl- 
tése mentén létesítőit telefonhálózatot s azt 
kellően építettnek és berendezettnek találta.

Elveszett vagy ellopták. Trenk Károly 
garai kereskedő tegnapelőtt Baján járt a heti
vásáron. Alig volt néhány percig a főtéren a 
tolongásban, észrevette, hogy zsebéből hi ány- 
zik oraja es oralánca. Nem tudja bizonyosan, 
ellopták-e avagy elvesztette. Úgy emlékszik 
azonban, hogy egy fiatalember sokat setten
kedett körülötte. Erre az ismeretlenre gyanak
szik.

( )któi>eri levői.
Tales Mariskáin!

Az igazi őszi hangulat borongós szárnyak
kal nehezedik mar reánk, aminek félremagya- 
razhatlan jele, hogy a szép tüzesszemű Mar
git ismert sárgásbarna köpenyét már felöltötte, 
tudod azt a köpenyt, mely mindent, mindent el
hal, azt is ami van és azt is ami nincs . . .  Szóval 
benne vagyunk erősen a «saisi>nban«, értve 
ez alatt Baján első sorban az októberi áldá
sok áltál provocalt lóutcai esti corsót, a szü
reti daridokat. a jourokat és a színházat.

Ami a corsót illeti, annak alakjai között ott 
láthatod a bűbájos Bencét, aki naponta szor
galmasan jár a barátokhoz imádkozni. Nem 
is csoda, hogy annyira jámbor, mikor őt is 
akárcsak egy szentet imádják. Rendesen az 
ábrándos szemű Sárika, meg az örökké sze- 
relmetes természetű Elly társaságában corsó- 
zik. A rendes tagok közé tartozik azonkívül 
a vöröskalapos Juczika, meg a fess Margit 
tengerzöld ruhájában. (Kár, hogy nem a fehér 
costümjét hordja, ez sokkal jobban illik gesz- 
tenyeszin hajához.) Rendesen egy gyászruhás, 
feltűnően szép lány nyal karöltve jár, aki —-

— idegenből jött a bajai lányoknakrumrsziK
concurrenciát csinálni. No még ez hiányzik 
nekünk! Mintha nem volnánk elegen amúgy is. 
Ezzel a corso nőnemű része ki volna merítve. 
Fiatalembert azonban lámpával sem találhatsz. 
Ugylátszik mind a szüretbe járnak s minket 
meg hagynak reménykedni évről évre, hogy
«szüret után lesz az esküvőnk.«

/

Ivs c ilighogy a fecskék búcsút mondtak, 
megjelentek az első jour-fecskék, mennek 
szerteszét a sablonos, rózsaszínű illatos levél
kék a jeunesze d’oroé tagjaihoz: »Szivesen 
látom és biztosan elvárom délutáni jouromra.* 
(Bersze olyiknek a bélyeg alatt is szoktak 
egy pár édes szócskát odasúgni. Mert hiába! 
'találékonyságot a szerelmesektől lehet csak 
tanulni.) Az első jourok «fádn-ság tekintetében 
természetesen nem maradnak a többiek mö
gött és csak az kölcsönöz némi elevenséget, 
ha a lányok egymást túllicitálják, hogy ki 
töltötte a nyarat tengeribb fürdőben. Egyébként 
ép úgy mint máskor, állva isszák a teát, a 
házikisasszony pogácsájáról dicséneket zeng
nek, a toilleteket egymás háta mögött leszid
ják, a fiatalemberek pedig a szivarokat lopják 

- szemtelenül. 1 lanem ugylátszik egy üdvös 
reform tör magának utat az idei jourokon! A 
napokban ugyanis az elmaradhatlan 0 par fait « 
ellen heves mozgaiom indult meg. Egy 
szemtelen arany-ifjú bort kért a házikisasz- 
szonytól parfait helyett. Elénk tetszéssel fo
gadták az indítványt és határozatba ment, hogy 
mindenféle nyalánkságot levesznek a napi
rendről és ezentúl komoly, hideg felvágottak 
és szeszes italok lesznek hivatva hangulatot 
csinálni. Jobb is! Legalább igy talán ifjaink 
olykor becsipnek és pityókos állapotban tán
cot sürgetnek. Hisz józan állapotban ez úgy 
se jut eszükbe !

A színi saison még a tavalyinál is élénkebb. 
A habitüék estéről-estére elfoglalják oldalszé
keiket, köztük a szép kis Flóra, rendesen 
ibolyacsokorral a kebelén, a szőke Aranka 
pedig a világért sem mulasztana el egy tak
tust az operett áriákból.

Ifjaink az idén még a színésznőknek is 
lusták kurizálni ! Bezzeg példát vehetnénk 
a Sziebenburger tátitól, aki múltkor Bottyán 
ügyben Baján járatos lévén, végig kurizálta 
az egész társulatot a primadonnától kezdve 
a legkissebb kóristalányig, pedig már ütvenen 
fölüli és ez a mindig fiatalodó St. Hypo
thèse. Jaj ! léi is felejtettem, hogy a tátinak 
van egy «Sárkány Katája.« Mi lesz a sze
gény tátival, ha mind ezt ő felőle elolvassa ! 
No, talán a bajai koszorú kibékiti, hisz jut 
ebből babérlevél megint egy évre való !

Hanem igaz, majd hogy el nem felejtettem! 
\ an a férfi tagok közt egy pár csinos újdon
ság ! A társulat két uj szerelmes színésze 
megenni való gyerek. Beléjük tudnék gaba- 
jodni valamelyikbe, csak ne esne nehezemre 
a választás . . . .

Bá, ölel
ü í t i k é d .

légy kereskedelmit, végzett 
fiatul ember az estéli órák

ra irodában

alkalmazást keres.
( in a kiadóhivatalban

Jíisasszong fele
ségem.

Kiméi itö levelein igen rosz- 
sziil lett l<imagynrázva,mert 
már eszem ágában sincs 
Ont elvenni, sokkal több 
eszem van, mintsem bogy 

I szivemnek ne tudnék pa
rancsolni, hanem azon sze

gőmért és sok kellemet
lenségéit elvárom, hogy 
levélben bocsánatot kérjen 
és mindent bevall, máskü
lönben kénytelen leszek 
becsületem érdekében 
a valót nevének megneve
zésével e lapban nyilvá
nosságra hozni. Nem va
gyok gyerek, kivid játszhat, 
sem pedig valaki, kit ámí
tani lehet, mint ön ezt 
családjával teszi. Félni, 
tudja nagyon jól, nem lé
lek senkitől, meit én min
dig az ('gomes utón bá
buit am ( s i  p i s z.
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Arlejtési hirdetmény.
A bajai ipartestület részére szükség- 

lön tlő mintegy 50 m é te rm á z s a
I-ső rendű

es
s a lg ó ta rjá n i szé n
mintegy 50 m é te rm á z s a

I-ső rendű
O K S  Z

szállítására pályázat hirdottetilc.
Kéretnek az érdekeltek, hogy a z á r t 

Írásbeli ajánlataikat / .  évi november hó 
i-éig, déli 12-óráig nyújtsák be. mert a 
később érkező ajánlatok figyelembe vé
tetni nem fognak. Megjegyezzük, hogy 
az elöljáróság a szállításra vonatkozólag 
a jogot fenntartja magának

Baján, 1902. év október hó 7-én tar
tolt előljárósági ülés.

A la p it t a t o t t  1862.

jSeÇnefzep JSpnö
üveg- és porczellán kereskedése 

r _ — -  B A J Á N . .........................

A legjobbaknak elismert

Ditmár feie lámpák
nemkülönben

szolo- 
mosók mm

úgy egyszerű, mint a leg
finomabb kivitelben, nagy 

választékban, olcsó árak mellett kaphatók.

Legújabb mintájú képkeretek, leg
nagyobb választókban. <;

ÉRTESÍTÉS !
Van szerencsém a n é közönség tu

domására hozni, hogy nőm : Tófalvy 
Bóláné több előkelő fürdőhelyen, u. m. 
Tusnád, Karlsbad stb. mint okleveles

masseur es

hidegYiz-gyógyásznő
működött s mint ilyen előkelő fürdő-or
vosoktól elismerő nyilatkozatokkal ren
delkezik, magam pedig mint ugyancsak

masseur és tyúkszem-vágó
igen nagy gyakorlatra tettem szert — 
Baján letelepedtünk. Tisztelettel kérjük 
tehát a n. é. közönséget, hogy adandó 
alkalommal szolgálatainkat ezen irányban 
igénybe venni méltózlassanak.

Kiváló tisztelettel

TófalVg Béla ég Tófalvi) Béláné
Baja, „Központi Szálló.**

J E G Y Z É K E  az

55,000  nyereményig.
Lofirnagyobb nyeremény a legszoronesósebb esetben :

l*OOOtOOO korona.
K o ro n a

Mcd 
ej
"c3 §•
“ j a

1  a

£■<5
2  N

C5
O

1 jutalom 0 0 0 0 0 ( 3
1 nyer. à 
1  
•g

1
«t*

99 99

99 99

cdcd

99 99

99 99

m
9̂ 1

i
»>

B ®5 c i

£. tsa
m CO
£ 'O
E J

SS 1

» »
» »
n n
»  99

19 99

co
o

3

»
»

3€i 
€57 

»
4 3 7  
NW 3  

I S S N  
1 4 0  

3445€>  
4 N 5 0  
4 N 5 0  

Í O O  
4 3 5 0  
3 3 5 0

r r  ft f in  és |uiüv^UvUkor. összegben

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

>9 99

99 99

99

99 99

99

99 99

4 0 0 0 0 0  

3 0 0 0 0 0  

1 OOOOO
ooooo
§000(3  
7 OOOO
0 0 0 0 0  

5 0 0 0 0  
4 0 0 0 0  
3 0 0 0 0  
3 5 0 0 0  
3 0 0 0 0  
1 5 0 0 0
1 OOOO 

5 0 0 0  
3 0 0 0  
3 0 0 0  
lO O O

5 0 0
3 0 0
3 0 0
1 7 0
1 3 0
ÍO O

*o
4 0

14.459.000

K I V Á L Ó  S Z E R E N C S E
TÖ R Ö K -nél.

Nagyon sokon szerencsések lettek óKolmik.
Kilencz millió koronánál többet nyer

tek nálunk nagyrabecaült vevőink
Az egész világ legesélydúsabb sorsjátéka a mi

ni. kir. szab. osztalysorsjátékunk, mely nemsokára 
újból kezdetét veszi.

110,000 sorsjegy 55,000
P É N Z N Y E R E M É N Y N Y E L  sorsol tátik ki. te-
hát az összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sor
solási jegyzék kimutatása szerint.

n hónap alatt összesen Tizennégy millió 
4 5 9 ,0 0 0  koronát, egy hatalmas összeget sor
solnak ki. Az egész vállalat állami felügyeld 
alatt áll.

Az I-ső osztály eredeti sorsjegyeinek terv
szerű betétjei a következők :
egy nyolcad (>8) fi t - .7 5  vagyis 1.50 korona 
egy negyed (y4) » '
egy fél ('/*) » 
egy egész ('/,) »

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz bekül
dése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet díj
talanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de len
később

f. é. október hó 19-ig
bizalommal HOZZÁNK küldeni.

1.50 » 3.— »
3.— » 6 .— »
6.— » 1 2 .- )>

T o r o l Ts a
bankháza

B U D A P E S T .
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték

üzlete.
Föárudánk osztálysorsjáték osztályai: 

Főüzlet: V I, Teréz-körút 4 6  a 
Fiókok: 1. Váci-körűt 4 .

2. Muzeum-körut 11. 
Erzsébet-körut 54.*>

O .

RendelőlevéU av á g a n d ó. T O R O K  A . és T Á R S  A  bankháza B u d a p e st.
Kérek részemre .......................... I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
(utánvételezni kérem )

A 7. összeget koronaa összegben ípostautalványnval küldöm )
(mellékelem bankjegyekben (bélyegekben.))

A nemtetszó 
törlendő.

aS3
CJ

coo
öo

p H

Belváros, kéményseprő-utca 117.  számú,
kitűnő karban levő

H A
eladó.

S z ik la i Z s ig m o n d

N agyobb  m e n y isé g ii

káposzta és
takarmány répa

előjegyezhető
ö z v . S p itz e r  S im onné

téglagyárában. a i
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H I R D E T M É N Y .
Van szerencsém a n é közönség becses tudomására juttatni, hogy a íd- ás székváros legelőkelőbb

£7

NOB C O i F E C T I O
áruházának képviseletét magamra vállaltam, minélfogva raktáron tartok dús választékban női k a b á 
to kat, g a llé ro k a t, b u n d ákat, nemkülönben g y e rm e k k a b á to k a t és azokat a legválaszté
kosabb kivitelben, jutányos áron bocsájtom a n. é. közönség rendelkezésére

Minthogy üzletem

s z ü c s m ű h e l y l y e l
is egybe van kapcsolva, elvállalok ja v ita n i munkákat s azokat a legpontosabban, legolcsóbb árak 
mellett végzem el. hí «í

Szives pártfogásért esedezve, maradtam hazafias tisztelettel

H ó n i g  J. u tóda H A LA SZ  B E LA

)?elfünő ú jd o n sá g.
DELI CE — Minden hirdetés felesleges 

A dohányzó egyszer veszi 
többé mást nem szihat

es

legjobb valódi francia szivarkapapir és szivarka-
hüvely kapható az ország minden különleges-

/ • / / ] / • /sô i ar,w,oi<

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

RUDE IGNACZ
mú-órás és ékszerész-üzlete

BAJÁN,
(a «Központi Szálló« átellenébcn)

# mm -• «

0
#

8

I ; KG N A G Y O B B V À LA SXT É K

GÁCSI, BRASSÓI, ZSOLNAI
t o v á b b á

Ajánlja újonnan es i/.lesesen berendezett nagy raktárát min
dennemű arany-, ezüst- es drágakő ékszerekben, vala
mim valódi China-ezüst tárgyak és evőeszközökben.

Nagy választékban tartok pontosan szabályozott, valódi

// o  n  r es

&
T2L a legfinomabb angol és francia divatkelmékbon ! ! !

Legújabb angol és f ra n c ia  s z a b á s ú

• •  « « I M I

pontos kiszolgálás mellett kós/.iilnok

mt
é
#

%

* t • •
.  • • •
«' • • ISA , . IÁ N , # • •

Takarékpénztári épülőt - * sï

❖

$

J| svájci zseb-, fali-, ing
a logc^ys zerübb és legfinomabb kivitelben.

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

Órajavitások, valamint minden e szakbavágó legkompli
káltabb munkák; Chronométré és ütő-zsebórák, egyszers
mind ékszerjavitások, vésnöki munkák olcsón, szaksze
men és gyorsan SAJÁT MŰI IIiLYRMBHN végeztetnek

2 évi írásbeli jótállással. %
Veszek ZÂLOGCLDULÂKAT a legmagasabb árban esetr> o

saját költségemen kiváltom és a többletet visszaleg azokat 
fizetem.

Régi ARANY- ós EZÜST TÁRGYAK, valamim DRÁ
GA -KOYLK a legmagasabb napi áron megvétetnek esetleg 
ujjal becseréltetnek.

Vidéki megrendelések posta fordultával eszközöltetnek.

m  f w w t M M M i t t i
sNr.V

jù-.VTi>vy/i '
¥ tilos,

IP0 T  SZIVES FIG Y ELEM B E!
Mivid kereskedelmi utazóknak inagáuvcvökct fölkeresni a nemrégiben hozott törvény értelmében 

mélyen tisztolt vevőközönségíink kényelme szempontjából

IPIT* Feh é rn e m ű  g y á rtm á n y a in k  “ffel
egyedüli elárusitásával !i I W I , hajai előkelő divatkereskedó céget, bíztuk meg,

a, hol női felon nemű újdonságaink, különösen azonban
l F i 1

Menyasszonyi kelengyék
a általunk előirt szabott áiak mellett fognak elárusitlatni,fi 11 <legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig az 
illetőleg a megrendelések ilyenekre elfogadtatni.

Hálás köszonetunkel íejezzíik ki az eddigi szives pái tfogásért és esedezünk, hogy azt megbízot
tunkra átruházni méltózlassék. Kunok reményében maradtunk hazafias tiszteletiéi

S tie g litz  és  U n g e r
__________________ _________  _____ B u d ap est.

Nyomatott N.may Lajosnál Baján.




