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Előfizetési árak ;Egész évre ö kor. Fel évre kor. Negyed évre lói). Égve. szám ara 12 fillér.Kiegyezés? ?Van öröm a kormánypárton és sajtójában csak u£y viszhangzik a diadal- mi zaj a kiegyezés megkötése miatt.Megvan ! — kiáltják folyton, kürtölik szerte lelkes örömmel és az események nyugodt szemlélője örvendezésenHát van ok rá?Dehogy van! Hogy is volna, hogy is lehetne?A kormánypárt és sajtója azon örül, aminek hire csak szomorúsággal töltheti el a nemzetet.

k a nagy

idézésen fáradozott annyi ideig Széli Kálmán — jobb ügyhöz méltó buzgalommal és kitartássalAz uj kiegyezést nem ismerjük még, de annyit máris állíthatunk, hogy mi csak veszthetünk veleMiért? «Mert teljesen mások a mi érdekeink, mint az osztrákoké s ők a hatalmasabbakHa valakinek engedni kellett az csak Széli Kálmán lehetett. Mivel csakis igy jöhetett létre a kiegyezés. Azaz, hogy még nem is jött létre teljesenEgy félhivatalos bécsi újság hire sze-Megvan a kiegyezés ! Létre jött!at i L ^ \ _  i I rint a két kormány még csak a megMegkötöttek! Csinadratta, bum, bum! . , .
i  •  y \  rm r i  r »  I f  \  I  «  T / A  4 T  * A  I I *  % f  A  «  f  / * v  I  T  * - > A  í  »  I  VMás szóval, örvendj hazám, hogy továbbra is megmaradhatsz Ausztria szolgaságában !Örvendj nemzetem, hogy ezután sem lehetsz úrrá országodban ;Örvendj Magyarország, hogy a külföldön ezután is csak egy osztrák császárról és egy kétfejii sasról fognak tudni.Es ennek a nagy örömnek az elő-

egyezés alapelveit állapította meg. A részletezés meg a szövegezés még csak ezután jönnek.Hát bizony a részletek megállapításánál és a szövegezésnél még sok minden fordulhat elő.De ha feltéve még a részletekre néz- ve is teljesen meg tudnak egyezni, hátra van még az. hogy a kiegyezést a két törvényhozással elfogadtassák Xo pedig

az nem fog olyan simán menni, mint talán Széli Kálmán képzeli.A többséggel ugyan nem sok baja lesz, mert az mindent megszavaz- a miniszterelnöknek. 1 Ianem ott van az ellenzék ! Az fegyverkezik, hogy méltó fogadtatásban részesítse a közösség újabb jármát.Nemcsak feladata, hanem egyenesen kötelessége is az uj kiegyezés ellen tiltakozni s minden erejével azon lenni, hogy be ne cikkelyezze a törvényhozásA kiegyezés sorsa az ellenzék kezébe
» »  jkerült. Meg kell akadályozni azt, hogy ez év végéig törvényerőre emelkedjék, mert a külföldi államokkal a határidők az idén lejárnak. Ezekkel pedig a közös vámterület alapján csak úgy szerződhetünk, ha előbb kiegyezésünk van Ausztriával.

* Az ellenzéken múlik tehát, hogy az év vége előtt ne legyen kiegyezésünk. Ha pedig nem lesz kiegyezésünk és elkövetkezik a külfölddel kötendő szerződés ideje: akkor aztán külön kötünk szerződést. Ehhez meg szükséges, hogy önnálló vámsorompót állítsunk.
T Á R C A .história.

IJ. í). barátomnak.A vadász áll hosszú méla lesben,S puska-esőre várja a vadat;A nap is már, ime, lemenőből).S zsákmányra a vadász nem akad ;
4 'Köblének nagy, szörnyű indulatja,S mint a vihar, a haragja dúl;S már-mái lankad elfáradod karja; Ámde végre felugrik a — nyúl.Tíizben ég a vadász szemesillagja,S villám-gyorsán a ravaszhoz nyúlO i'Villan a cső, hangzik durranatja.S felborul a tapsi-füles nyúl.Hajh! felvidul Nimród unokája, Szenvedélye is lecsillapul;S beírni r ve a vadászlarisznyába,Örök álmát aluszsza a nyúl.De, kit elhagyott az ég kegyelme: Annak sorsa végtelenbe nyúl . . .Holta után, mint délicatesse,A konyhámba érkezett a nyúl.Vedd bálámat Nimród unokája.Szivein, ime hála-lángra gyűl:Ma a pácban, holnap szeszes falba Kerül az a megbrldogull nyúl

f

Uoáchím  Ágost.

Sgii szerencsefi életéből.Irta: DARU.Mikor az első öt emeletes házra megtagadta a fővárosi közmunkatanács az építésioengedélyt, kényekben lélekzettcm tel, nem kell tehát a negyedikről az ötödik emeletre költöznöm, ebben a szerencse hajnalán d< ébredését láttam.A szerencse eddig makacs következetesseggel k erü lt... ha meglátott, fiát sietett elillanni és kereket oldani. Egy pár esettel élénken megvilágíthatom a szerencse és köztem fennálló barátságosnak' nem mondható viszonyt.Daleset ellen biztosíttattam magainat és elkezdtem lesni egy alkalmas baleset bekövetkeztét. Hiába reméltem, nem sikerült még a kis ujjamat sem kificamítanomEgyszer aztán leestem a harmadik emeletről, amely esés végtelen boldoggá tett. A ház lakói segély kiáltásomra összefutottak es megható gyengédséggel vittek fel a magas földszintről a valamivel magasabb negyedik emeletre, ahol évek óta lakom, nem űzető albérlői minőségben.Halálsápad tan feküdhettem habfehér párnáimon, mert látásomra a hazmcstci l(l eves hajadon húga, kinek két éve titkos ideállja vagyok, összecsapó kezeit és tremolázv a
O  i /mondta :( )h miLveu sapadt szegény, talán meg is liai

Oh nem kiáltám tiltakozva eny- nvit nem akarok, megérkezett a mentő orvos és a biztositó társulat orvosa.Szorongd szívvel lestem szavaikat, megtapogattak, jobbra, balra forgattak, összesúgtak, a házmester K) éves hajadon nővére az ajtó felé fordult és csak lopva tekintett bátra.Újból betakartak, a mentő orvos megvere- gette a válamat és gratulált.Szerencsés Hutai ember, az eses önnek használt, ezután könnyebben fog lélekzeni.Élettelenül hanyatlottam vissza. Es ezt ő még szerencsének nevezi, az orvosok eltávozták', a házmester 10 eves hajadon buga. odajött az ágyamhoz és zokogni kezdett.Miért bog? kérdeztem durván, hiszen e szerencsés esessél annyi reményemtől estem el Oh uram mi lesz önből? Azt magam is szeretném tudni, most adja ide a ruháimat, felöltözöm, f elkeltem es feldúlt kedély- lycl hajszoltam egy sikerült balesetet.Oh de a sors, baleset dolgaiban nem kedvezett.( )tt voltam azon az emlékezetes bukaresti vonaton, a mely a kiömlött petróleumtól meggyulladt. Ezreket kínáltam annak a bankárnak', kinek a lába szorult a kocsik közé. ha cserei velem, ó milliókat igert, csak vagjam le a lábát, őrülten futkostam valami vágó szerszámért, de egy női zsebkésen kívül nem találtam semmit.



J 903. január 17.• # „Bajai Füygptlmi Újság.*

Az ellenzékre tehát az uj esztendőben a honmentés munkája vár Kiég' volt Ausztria szolgaságából, rázzuk le elő szór a gazdasági jármát, azután vívjuk politikai függetlenségünket !Legyen az uj év a harcok észtén-* * Jdeje, amelyben Magyarország a nemzeti állam kiépítései nagy erővel folytassa. A gazdasági lüggetlenség hatalmas
c i  l . 7  ‘  '  rsarokköve lesz a nemzeti állam épüle- tének. Hrre a sarokkört' t< *hát nagy szükség** van a nemzetnek. Minden áron meg kell azt szereznie!Sikertelen pályaterve^. Utazás a 0zir]t]ázkörül.A Vojnils és Ufeiffer féle háztelken építendő városi polgári iskola tervére beérkezett nagyszámú pályázat közül - mint értesülünk — egyetlen egy sem telel meg a kivánalmaknak Ami

« ykülönben érthető is. Kgy olyan nagysza-
* 7  J  *  * *  Jb.ísu építkezésnél, mint aminő ez az iskola, elhibázott dolog a földszintes rendszernek minden áron való forciro- z.ísa. Nagyobb alaktalanság, mint egy végnélküli hosszúságú földszintes ház, el sem képzelhető. Semmi stylszei íiseg. semmi változatosság egy kaszámvaszerü földszintes építkezésnél ki nem fejthető.Az a kiindulási pont, mel\' a földszintes építkezés mellett szól, hogy t. i. a Szent-Antabutca földszintes rendszere emeletes épülettel megbontatnék, nem bir épenseggel érthető létjoggal. 1 )e ez csak a dolog aesthetikai oldalára vonatkozik. I lozzá járulnak még- ehhez azok a practices szempontok, melyek teljesen szem előtt lettek tévesztve, amikor kimondták, hogv az iskola minden- áron földszintes legyen.

rnrVájjon mik azok a practices okok. a * V
Majd meg őrültem, itt van előttem a szerencse és én kénytelen vagyok elszalasztani. Ilanv be nem biztosított ember lett nyomorék,

V  4 *vagy égett oda es nekem még a hajam szállá sem görbült meg.köbbé nem hajszoltam a baleseteket. Mas téren igyekeztem a szerencsét igámba hajtani.Ismertem egy sorsjegytársaságot, kilencen voltak tagjai, a tizediket a nagy szerencse folytán guta ütés érte. Kz ;i társaság örült szerencsével dolgozott, még a legmakacsabb vereskereszt es bazilika sorsjegyeiket is fő- nvereménnvel húzták ki.
4/ beigazolódott náluk ez a szellemes német közmondás, hogy »der l)um« . . . de hiszen a többit tudják, (iyönyörü társaság is volt együtt.

('ral.mt Móric, nyugalmazott sertés kereskedő volt az elnök. Kz az ur a sok disznó adásvevésbe annyira bele butult, hogy ennek fo ly tán legalkalmasabbnak mutatkozott az elnöki tisztre, ha a társaság szerencsével akar működni.\leliH»kké egyhangúlag Makos Mátét választották, kinek nagy'forgalmú fűszer üzlete négyszeri sikeres csőd után most már szilárd alapokon nyugodott. Pénztáritok lett Keserű Kmöd, egy búskomorságban szenvedi") nyu- galmazott őrnagy.
* >  n , rl'gyésznek legalkalmasabb volt Dr. bivaly Armand, ki nev ének megfelelöleg rendezte be egész eletet, a többiek közemberek voltak szavazati joggal felruházva.

melyek ezt a nézetet teltek uralkodóvá? Talán az, hogv az elemibe járó kisebb gyermekekre veszélydvei járhat az emeletre járás? Kz az ok legott elesik, ha az elemi osztályok a földszinten helyeződnek el, az emeleten pedig a polgári iskola osztályai és a tanári szobák nyernek elhelyezést.Sót a földszintes építkezés ellen egy nagyon is praclikus és a város finánciáiba vágó érv hozható fel egész jo- g ossággal Az, hogy ha az iskolát már eredetileg emeletre tervezik, félannyi telekre lett volna csak szükség és nem kel- leit volna az amúgy is szép kiterjedésű Vojnils féle telekhez a Pfeiffer-féle házhelyet is hozzávenni. K mellett az aest- heticai szempont is egy csapással sikeres megoldást nyer és bizonyára nem lett volna meddő a tervek pályázata.Mi már hangsúlyoztuk más cikkeinkben is, hogy az építendő városi iskolát emeletesre tervezzék ! Es a pályatervek sikertelensége is ennek a nézetünknek látszik igazat adni.1 la tárgyilagosan és a város pénzügyi érdekét is figyelembe vevő szem- pontból veszi bárki is fontolóra ezt a kérdést, az mindenesetre a mi véleményünkhöz csatlakozikI )e most még nincs késő a hiba jóvátételere ! Fontolják meg az illetékeskörök, ami g segíteni lehet.
1 » >

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban önkénytelenül újból vissza kell térnünk a szinház-heÍv dőlgára„ oMindjárt az első pillanattól kezdve, hogy a múlt év valamelyik közgyűlésén a tanács javaslata meglepetésszerűen érte a város atyákat, a közhangulat erősen elitélte a színháznak a vasút kertbe történt tervezését. Elvégre is egy ilyen kérdésnél egy 7b tagú városi képviselő- testűiét határozata csak formailag bir
n  r r v r rKz a szép társaság impertinens szerencsével működött, a tizediket ért szerencsétlenség után engem vetlek be tizediknek.belépésem fordulópontot képez a társaság történetében, a mily állandó kísérőjük volt eddig a szerencse, épp oly makacssággal üldözött bennünket belépésem óta a balsors. A kihúzott sorsjegy számok valóságos kánkant táncoltak sorsjegyszámaink körül, mindig egy szamnyi eltérés volt a nyerő és a mi vesztő számunk között.('■alant Móricz elnökön a kezdődő őrültségnjelei mutatkoztak. Finánc miniszternek képzelte magát es megrendszabályozni akarta a sorsjegy húzásokat.Mákos Mate rohamosan haladt az ötödik csőd felé.Keserű Lmod még mélyebben esett a búskomorságba es átlőtt lábával reach válásért folyamodott.Dr. biv aly Armand bömbölt elkeseredésében.lén, aki a megsemmisítő vészt zúdítottam a társaságra, szobámba zárkózva zokogtam és kétségbeesésemben az öngyilkosság eszméjével foglalkoztam.lékkor olvastam a közmunka tanács bölcs végzését, biztató derű lopódzék szivembe és egy tüzimádo rajongásával bízom a szerencse bekövetkeztében.

jogosultsággal, pláne akkor, amidőn ezek közül is többen voltak a tanácsosai ellentétes véleményen, sőt mi több 
a tanács javaslata mellett szavazó képviselők közt is nagy számmal vannak akik talán a meglepetésből vagy talán a párt iránti köteles udvariasságból nem foglaltak a hely iránti kérdésben állást, hanem megnyugodtak a tanács javaslatában, pedig szentül megvannak egyébként győződve a terv életrevalóságának hiánya felöl.így történt azután, hogy a tanács javas- atát a közgyűlés elfogadta. Hiába tiltakozott már azután a nagyközönség és a sajtónak majdnem összes képviselője. Hiába ment a Belügyminiszterhez felebbezés ! A  formailag elfogadott helykérdés terve el volt döntve. Most tehát azon a ponton állunk, hogv a színkör a vasút kert- ben fog végérvényesen kiépülniNem akarjuk megismételni azokat a beláthatlan veszteségeket, a melyek a bajai szinügyre ezzel hárulhatnak. Eléggé hangoztattuk ezt mi ép úgy, mint a helyi sajtónak majdnem mindegyik orgánuma. De mindannyiszor süket fülekre találtunk. Pedig, ha a városházán any- nyira ismernék a közhangulatot, mint a mennyire mi tájékozva vagyunk, biztos, hogy nem mertek volna a színháznak a vonatkertbe leendő építésére gondolni sem !Végzetes hiba a Homok és Szállás- városrészeket egészen neglegálni ! Mert vájjon nem akarják hogy ebből a városrészből fejlődjék szinházbajáró közönség. Hiszen a szinházat nem csak a belvárosnak épitjük — melytől pedig szintén nagy távolságra van a vasiakért — hanem a város egyetemének és főleg a mi esetünkben tekintettel kell lenni, hogy a Homok és Szállásváros ép az a rész, amelynek lakossága jórészt a magyarnyelv nehézségeivel küzd és igy ép ezeknek kell a szinházat mentöl hozzáférhetőbbé tenni.Kz a szempont azonban teljes el háti y a g o 1 á sb a n r és z es ült.A színkör ép ezen vidék lakosságánál teljesíthetne kultur-missiót és ép ettől a városrésztől távolitják el mérföldekre!Nem is hozzuk fel, hogy ezen városrészekben is — főleg amelv részek a belvárossal szomszédosak — van elég szinházbajáró közönség jelenleg is, ezek azonban bajosan fogják a színház kedvéért a vasúti kertet fölkeresni !1 la még volna olcsó közúti közlekedési eszközünk, szemet lehelne hunyni a terv előtt! De hát ilyennel nem bitünk és igy .csak gyalog, ami pedig nyáron tikkasztó, vagy pedig bérkocsin, ami pedig a vagyontalanabb osztálynak drága, közelítheti meg csak a közönség zöme a távoli szinházatSzámos aprólékos ellenvetés volna meg felhozható, de nem akarván minden csekélységre kiterjeszkedni, inkább visz- szatérünk arra az összefüggésre, amelybe a városi iskolát ezzel a kérdéssel hoztuk.A városi iskolára beérkezett pályatervek sikertelenek lévén, okvetlen más és már most, biztos hitünk szerint emeletes építkezési tervekre fognak újabb pályázatot kiírniNézetünk szerint — és ha már különben is aestheticailag sem tartják indokoltnak a Szt -Antal utcába emeletes házat építeni — leghelyesebb és úgy



az iskola, mint a szinházhely legcélszerűbb megoldásának tártjuk, ha egy impozáns, emeletes iskolát emelnének a városi iskola jelenlegi helyén, a színházat pedig- egy kis park közepén a Vojnits-Pfeiffer-féle telken építenékA  városi iskola a tanítóképző-intézet impozánsan kibővülő palotája közelében, teljesen szép milieube kerülne és emellett nem kellene arról gondoskodni, hogy voltaképen mit szándékozik a város ezen a telken emelni ?Ezzel egyúttal a színház igazán a város közepébe kerülne és semmi ellenvetéssel a nagyközönség részéről nem találkoznék.

IDŐS, január 17.

dani szükséges és úgy a magángazdaságra, mint a közegészségügyre nézve kiválóan hasznos intézménynek városunkba leendő létjogosultságát és társuljanak szövetkezetté !A legapróbb részletekig menő útbaigazítással mi készséggel szolgálhatunk.

„  Baj a i bug get le n Ujsá</, u •>»>

A la p iu n k  feejpztiVetl^zetet;,A városunkban épülőfélben levő közkórház leendő betegállományának mindenesetre számottevő tejszükséglete, úgyszintén a lanitó-képezdei kibővülő in- ternatus hasonnemü, bár csekélyebb méretű fogyasztása vetik felszinre önként egy tejszövetkezet és ezzel kapcsolatos központi tejcsarnok létesítésének eszméjét !Ámbár a közegészségügyi szempontok égetővé tesznek minden nagyobb városban ilyenek felállítását, nálunk ahol
«segyébként az u. n. piaci rendészet (élelmiszerek, gyümölcsök stb. megvizsgálása) még a kezdetlegességnek is alacsony fokán áll — még ez ideig nem merült fel a tejszövetkezet és ezzel kapcsolatos központi tejcsarnoknak ma már úgyszólván elkerülhetlen létrehozása.Pedig ha csak egy szükebb körre — Bács-Bodrog vármegyére — vagy, hogy épenséggel messze ne menjünk, a Baja környékbeli falvakra vetünk pillantást, tapasztalhatjuk, hogy a tejszövetkeze- tek, a nagyobb helyeken pedig központi tejcsarnokok is mind nagyobb számmal prosperálnak A közeli Vas kúton, Garán, Bikityen, különösen ez utóbbi helyen, már pár év óta működnek szép eredménnyel a tejszövetkezetek, a nagyobb helyeken, mint pl. Ó- Becsén pedig tejcsarnokokkal kapcsolatban.Csakhogy mig a falvakban működő ilyes szövetkezetek főleg csupán a ma

gángazdaságra nézve, nevezetesen a kis termelőkre bírnak kiváló jelentőséggel, a nagyobb helységekben — ahol tejcsarnokokkal kapcsolatosak, egyúttal a 
közegészs égügynek hathat ó s s z o lgá 1 a t á b a n állnak. A központi lejcsarnokokból a fogyasztás alá kerülő tej előzőleg egészségügyileg felülvizsgáltatik és igy eleje van véve annak — a most fájdalom,minden ellenőrzést nélkülöző — sok visszaélésnek, amelylyel a kisebb piaci árusok termékeikkel, sokszor bizony a közegészség rovására űznek !Most pedig, hogy a közkórház, mint egy fontos közegészségügyi intézmény, továbbá a nagyszabású internatussal berendezkedő tanitó-képezde n e m s o k á r a megkezdik működésüket, szinte égetővé válik, hogy városunkban a fogyasztás alá kerülő tejanyag, mielőbb egyöntetű és szakszerű kezelés alá kerüljön, mely pedig lejszövetkezet és tejcsarnok utján el lesz érhető !Fontolják meg a tejtermeléssel foglalkozó gazdáink ezt a fontos, lehet mon-

A gyári ipái1 fölénye a kip ipái1 felett.A gyár, a kis iparral szemben, sok tekintetben van előnyben s igy, ennek rovására, amannak a versenyképességére, feltűnően emelkedik, amely versenyképességet neki az erőnek s a gépnek az alkalmazása szolgáltatja.Az erőnek s a gépnek alkalmazása tehát, az előnyöknek egész sorozatát nyújtja és a kis ipart meggyengíti.A gyári produkció első feltétele általában, a tömeges és az egynemű termelés s ezt lehetségessé teszik a gépek. A gyár főereje tehát I a gép, mihez még a közlekedési eszközök | tökéletessége sorakozik. Vagyis tehát a géppel sokat, de nem sokfélét kell termelni s a lehetőleg egyféle termékeket, minél gyorsabban piacra kell dobni. Kz csakis a gyári iparnál lehetséges.oNézzük csak a gyár többi erejét, a kis iparral szemben. A gyár tanulatlan munkaerőt is alkalmazhat, holott a kis iparos, műhelybe, csakis képzett embert vehet föl. A gép, a gyárnak olyan erőt szolgáltat, melynek a kis iparos műhelyébe való bevitele igen nagy nehézséggel jár. A gyárban a munka előállítása egyszerűbb, mert a munkás, az ipari cikkeknek csakis egy részletet készíti el ; mig a kis iparban, a munka teljes befejezéséig csak egy kézben marad. A gyári munkás munkája a géppel, tökéletesebb, mint a kis iparosé. A kis iparnál ugyanis, sok függ attól, hogy milyen a munkásnak a képzettsége. A gyár, tömegesen termelvén, nála a takarékosság elve is jobban érvényesülhet. Igaz, hogy a gyárnál fődolog a tőke, mig a kis iparnál az iparos munkaképessége ; mindazonáltal a képességét az iparosnak elnyomja és érvényre juttatni, csak ritkább esetekben engedi.A gyár, kellő tőkével bírván, a nyers anyagot első kézből s olcsóbban kaphatja ; a legképzettebb egyéneket alkalmazhatja, hitellel rendelkezhetik, mert ő is hitelezhet ; áruraktárakat tarthat fenn s igy jobban is értékesíthet.A kisiparos csak megrendelésre dolgozha- tik, a gyár azonban készletre. Ami az érté- I kesitést illeti, a gyár itt is előnyben van. mert mig a kisiparos ezt maga kénytelen végezni, addig a gyár helyett elvégzi a keres- kcdele.n. A gyár ö szeköttetései is nagyobbodik, megismerheti fogyasztóit, szabályozhatja termelését a s- ükséglet szerint, a gyár kikutathatja jobban azt is, hogy hol van nyers anyag s milyen körülmények közt lehet ahhoz, minél el uyösebben jutni. A gyár nincs c y  beszerzési forráshoz kötve, hanem azt érdekei szerint, tetszés szerint változtathatja. A gyáré az t esz ország, az egész \ .- lág, helyhez nincs >tve; oda szállítja áruit, a hova azt célszer ick tartja. A kis iparos területe korlátolva, le többször oda van utal\a. ahol a fogyasztója lakik. A gyár, ügynökeiálságokat könnyen álljaki, mert van pénze, adózásai is sokkal egyszerűbbek, mint a ds iparosé; társadalmi szempontból is könnyebben szervezkedhetik, mert összeköttetései nagyok, fontosak es sokakat érintenek. A gyár munkaerőt is kiöny- nyebben kaphat, mert a munkást »i\ j"bban c

szeretnek gyárakhoz menni, a mennyiben azoknál a munkaviszonyok szabályozva vannak Gyárnál a munkás tudja, hogy meddig tart a munkaidő s mikor szünetel a munka s mikor szabad egészen. A gyár a munkást jól lizeti; tehát meg is marad nála sokkal állandóbban, mint a kisiparosnál, végül, a gyári munkás társadalmi viszonyai is jobbak, mint a kisiparos segédeié.Így aztán természetes, hogy mindenki csak a gyárhoz tódulván, a kisiparos csak gyengébb képzettségű segédeket kaphat s tanon- cokat is csak az alsó nép rétegeiből nyerhet. V oltak idők, a mikor ez másképen volt, a mikor ugyanis, előkelő iparosok gyermekei léptek az iparos pályára! Ma már csak, inkább hivatalnokok lesznek s igy az iparra rossz anyag tódul !Ez okozza aztán nálunk az ipar hanyatlását. H Í R E K .

által, terjeszkedik, a

K inevezés. A szegedi kir. tábla elnöke Czeisz Hál joghallgatót a szabadkai kir. törvényszékhez dijas joggyakornokká nevezte ki.Áthelyezés. A igazságügyminiszter Gram- ling Kornél bácstopolyai járásbirósági aljegyzőt a szabadkai kir. törvényszékhez helyezte át.K inevezés. A szegedi kir. Ítélőtábla elnöke 
Na gél Kerencz bajai lakos, végzett joghallgatót a szegedi Ítélőtábla kerületébe dijas jog- i gyakornokká kinevezte.Uj bibornok. Legközelebb egy uj magyar bibornokot fognak kinevezni. A választáso
Dr. Csásglia György kalocsai és S amassa József egri érsek közt ingadozik. De az előbbinek több kilátása van. Nem szenved kétséget, hogy mind a két egyházfejedelem nagy mértékben érdemes a neki szánt magas méltóságra és épp oly bizonyos, hogy a nagy nemeslel- küsége, szelidsége, tiirelmessége és lángoló hazaszeretete révén oly nagy népszerűségnek örvendő Dr. Csásgka Gyarcy kalocsai érsek bibornok ka való kinevezése a társadalom minden körében a legőszintébb megelégedést keltené.A kalocsai káptalan gyásza. Molnár Já- | nos címzetes püspök, nagyprépost, az egyházmegye nesztora f. hó lö-án, életének űl-ik évében meghalt. A temetés végzésére, mely szerdán ment végbe, Császka György érsek Budapestről Kalocsára utazott.K inevezés. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke Kábián László végzett joghallgatót, szabadkai lakost, a vezetése alatt álló Ítélőtábla kerüle- i tébe joggyakornokká nevezte ki.A bajai izr. nőegylet báljának serényen I működő vigalmi bizottsága a folyó hó 17-én rendezendő sorsjátékra már az összes sorsjegyeket elárusította és igy tetemes tiszta jövedelem már eleve biztosítva van. - A fényesnek ígérkező bál iránt egyébként városszerte általános az érdeklődés.

* *Eljegyzés. Recsák Géza tisztviselő eljegyezte Krajcsovits Margit kisasszonyt, Krajcso- vits Mihály szép és kedves leányát.A bajai polgári O lvasó-egylet 1903. évi február 7-én könyvtára javára a «Bárányé szálloda nagytermében hangversenynyel egybekötött tánccstélyt rendez. Bővebbet a kibocsájtandó meghívók.Eljegyzés. Nagy Károly a baja-zombor- uj vidéki vonalon jegy vizsgáló kalauz és vonatvezető eljegyezte özv. Osjronies Kerenczné szül. Bodhorszky Ilona úrnőt.
VTisztújító közgyűlés. A bajai polgári olvasó-egyesület január hó l l-én délután 3 órakor tartotta meg rendes évi közgyűlését, mely alkalommal nagy lelkesedéssel újból egyhangúlag elnökké: Drescher Lajos, alel- nökké : Szabó Samu, főkönyvtárossá : Lakner István, könyvtárossá : Novoth István, pénztárossá : Behavetz Antal és jegyzővé : ifj. Szélig Kerencz választ .tolt meg.
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A K ossuth  Lajos születésének ioo-ik évfordulóján, múlt év szeptember 19-én városunkban rendezett nemzeti ünnep végrehajtó bizottsága f. hó 11-én számolt el az ünnepség költségeivel, melyeket gyűjtés utján fedeztek. A kiadásokon felül maradt 28 kor. fölös összeget a Bajai 18-as Honvédegyletnek juttatták kiosztás végett. Ez alkalommal a végrehajtó bizottság Mihalicska István m. kir. áll. tanitóképezdei tanárnak az ünnepélybankettjén tartott lelkes ünnepi szónoklatáért köszönetét szavazott. iFényes esküvő volt f. hó 1 1-én d. u. ' s)órakor a hajai r. kath. plébánia templomban. 
Kocsnba Emil mohácsi gyógyszerész vezette oltárhoz (jliu/oviit% Matild kisasszonyt, özv. Gludovátz Ferenczné kiváló szépségű leányát. Az esküvőn mintegy 8 koszorusleány kisérte a menyasszonyt.A bajai ipartestület az iparoskörrel egyetemben 1903. évi január hó 81-én, (szombaton) a » Bárány Szálloda « összes termeiben, saját könyvtára javára műkedvelői előadással egybekötött zártkörű táncestélyt rendez, melyre a t. közönséget tisztelettel meghívja a rendezőség. Belépti dijak : Az első ö sorban 2 kor., a második f> sorban 1 kor. 60 fill., a többi sorokban 1 kor. 20 till., földszinti állójegy 1 kor., karzati jegy 80 fillér. Kezdete este 8 órakor. Jegyek előre válthatók: Csermák Sándor ur könyvkereskedésében és Czérnay Imre ipt. elnök úrnál. Felülíizetések köszönettel fogadtatnak és hírlapikig nyugtáztatnak, bő pro ha január 29-én este 1 a8 órakor. Belépti jegy 20 fillér. Műsor: »Mái tilsaik.« Vígjáték egy felvonásban. Irta: (irange Jenő és Bemard Viktor. Rendező: Kovács Sándor úr. Személyek: Chaponnier ifj. Schrinncr József úr, József, inas Szabó Lajos úr, Georgette, szobaleány Ziech Erzsiké k. a. Történik : Bárisban. Idő : jelenkor. »A miniszterelnök bálja." Vígjáték egy felvonásban. Irta: Almási Tihamér. Rendező: Kovács Sándor úr. Személyek: Kovfics, városi tanácsnok Loncsek József úr, Lotti, neje Köb- ling Berta k. a., Eliz, leányuk Petrányi Ró- zsika k. a., Tollagi, hírlapíró) László Károly úr, Házmester Reichenberg László úr, Inas Szabo Lajos úr, 1-ső hordár Sinkó Lajos úr es 2-ik hordár Lagner Béla úr. Történik : Budapesten, Kovács házánál, l ’ tana tánc vi- radtig, l)anki Laczi zenekara mellett.G yó gyszertár átvétel. A bács-almási Gschösser-féle gyógyszertárt Gyetvay Andor es Nyitray Béla okleveles gyógyszerészek hosszabb időre bérbe vették, s azt saját nevük alatt vezetik.N agy tűz. b. ho 14-én hajnalban 8 órakor nagy tüzilárma riasztotta fV> 1 a Kémény-

c .  *  % %seprő utca lakosait. A félelmet még fokozta a hatalmas szélvész, mely messze vitte a szi- porkázó tüzet és az a körülmény, hogy ebben az utcában jórészt fazsindelyes és nádfödelü házak vannak. W’ildmann János bajai nagykereskedő raktára égett immár lánggal; mire a tűzoltók a helyszínre értek. Belső tűz folytán
V  % Fkeletkezett a veszély és valósággal a csodával határos és a tűzoltók emberfölötti munkájának érdeme, hogy a nagy szélben a tüzet mindössze kél házra lokalizálni sikerült reg-ngél fele. A tűzkár mintegy 12.000 korona.Előadások m ozgó-fényképekkel. Felette érdekes és élvezetes előadásnak voltunk tanúi tegnap este a Bárány» szálloda nagy termében. CT he American Biograph Company» nevű társaság tartott itt előadást Schmassinann IC. amerikai mérnök vezetése mellett. Az amerikai villamos géppel vetített mozgó-fényképek óriási tetszésben részesültek, elannyira. hogy a közönség minden számot zajosan megéljenezett és megtapsolt. Kiválóan érdekesek voltak: Krüger elnök elutazása. Boszorkám vár. Kedélyes halászok. Veszedelmes birkózás. Egy bűvész története a X X . században. Különös tévedés s főként a CTüz! TüzT mélynél egy egész történet, megható életmentések, egy égő négy emeletes palotának mesteri oltása minden mozzanatában, megkapóan játszódik le a közönség szemei előtt. IC Baján még nem látott előadásról legnagyobb elismeréssel kell megemlékeznünk, s miután a társaság még f. hó 17-én szombaton előadást tart a oBárányban,» felhívjuk a közönség ügyeimét, hogy c csekély belépő díjért élvezhető ritka látványosságot megnézni el ne mulassza.

Csirkefogók szövetsége. Sieriadi István sütőiparos e hó 18-an esteleié arra volt kiváncsi, hogy mit csinálnak az ő szeretetreméltó sütemény kihordói ? Nem kevéssé vasit azonban meglepve, mikor a szobába lépve azt látta, hogy e derék ifjak cognacoznak és füstidnekerősen.1 lát ti honnan szedtétek a cognacot meg a dohányt ?A berko patkózáson nyert tiz koronát, azon vettük — mondta az egyik.És ezt a 1 1 skatulya suvixot minek vettétek ?A farsangra. Én szerecsen király akarok lenni, oszt ahhoz köll a suvix.Kötözni való gazemberek azt hiszitek, hogy engem lóvá tesztek ? Netek farsang, netel-: szerecsen-király és osztogatta jobb- ra-balra a pofonokat. Mikor ebbe belefáradt, bekísérte őket pereputtyostul a rendőrségre. Ott szinte már várták őket. A rendőrségen ugyanis (irímjeid Mór, /willinger Salamon és Brack Pál füszerkereskedők panaszt emeltek, hogy kirakataikból cognacot, teat, rumot, suvixot stb. loptak el. Azt kitalálni, a rendőrségen, hogy e lopás a bekísért nagyreményű ifjakkal van szoros összefüggésbevvegy pillanat műve volt. Nyomban le is tartóztatták őket, névszerinti Oláh Mártont, 
Kovács Sándort, (Iries^gi nber berenczct és Mill
ier Antalt.A bajai kér. betegsegélyző ügyvitelét a felügyelő bizottság Pniger Károly elnöklete mellett e hó lö-én megvizsgálta és mindent a legpéldásabb rendben talált.A z 1848 9. honvéd egylet kebelében alakult elaggott és elszegényedett honvédek fel- segitésére alakult bizottság folyó hó 18-án az ipartestület tanácstermében tartja évi beszámoló közgyűlését. Ez alkalommal a havi segély is ki fog osztatni. Vendégeket az elnökség szívesen lát.A gőzgépkezelők és kazánfűtők képesít») vizsgái Szegeden február Ivó 8-án d. e. 9 órakor fognak megtartatni. A vizsgálati kérvények kellően felszerelve <> 10 nappal előbbküldendők be a kér. kir. iparfelügyelőséghez (Szeged, Szilagyi utca 1. sz.)G azdasági szövetség B ácskában. Bács- Bodrog vármegye gazdaközönsége megalakította Zomborban a Bács-Bodrog vármegyei Gazdasági Szövetkezetét. A szövetségnek célja a közgazdasági érdekeknek hathatós előmozdítása es támogatása. A szövetség karöltve óhajt működni a vármegyei gazdasági egyesülettel s kötelékébe vonja a megye területén levő összes gazdasági célokat előmozditö egyleteket, társulatokat és szövetkezeteket. A szövetség diszelnükévé Latinovics Pál főispánt, elnökévé Latinovics Géza országgy. képviselőt, alcímükévé dr. 1 ladzsy János és Piukovics József orsz. képviselőket választották meg. Az alakuló közgyűlésből Darányi Ignác földművelésügyi ministert táviratilag üdvözölték.A bajai m olnár ifjúság 1903. évi január hó 2ö-én, vasárnap saját betegsegélyző-pénz- tára javára az » Arany Bárány-szálló» nagytermében Danki Laczi első zenekara közreműködése mellett jótékonycélu lakozást tart. Belépti-dij páronként I frt 60 kr. Kezdete este fel 8 órakor.H ölgyek öröm e! Legjobb szer az egész világon a bajai Dr. Lehman arekenocs, mely pár napi használat után megifjitja az arcbőrt, eltávolít redőket, szeplőt, májfoltot, bőratkát (Mitesser.) Egy tégely ára 1 korona, csak nevem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk el! G yarm ati Em il városi gyógyszertára a Szent-I láromsághoz Baján.S/J neszei 11 k Szabadká 11.JR doktor ur.Ismét premiere, ismét magyar termék, ismét í siker !! Alig hangzott el a «Casanova» nagy sike- 1 rét hirdet'» tapsvihar, már is újabb sikerről

számolunk be, amely «külsőleg» még nagyobb volt, mint Casanöva-é.Egy kedves, fiatal újságírónak Molnár Fe- reneznek első színpadi művét: »A doctor urat« mutatták be hétfőn este óriás külső siker mellett színészeink.Nem lép fel nagy igényekkel »A doktor ur» — Rákosi és Guthi iskolája egy tehetséges növendékének első kísérletét vártuk és ime: Rákosi és Guthi társirókat a legnagyobb könnyedséggel megelőzte a bohózat terén a fiatal Molnár Fercncz, a «Budapesti Napló» kedves »ó« ja, akihez mi a mi most nagyon erősen hallgató Kergénket szoktuk hasonlítani. (Ki tudja? Kerge ur nem tart-e készen ilyenbohózatot ? !)
/Annyi bizonyos, hogy szerencsés ötlet volt Molnártól az ügyvédek karából venni bohózatának hősét és bár túloz az ifjú iró és keresve se találunk a vidéken éppen nem, de a fővárosban se dr. Sárkányhoz hasonló stréber fiskálist, de meg olyan zseniális betörőt se, mint Puzsér hanem az iró célját elérte : a darab bevágott, a közönség kitünően mulatott, kacagott a fulladásig és különösen ~ nálunk.A szereplők diadalra vitték Molnár Ferencz darabját. Molnár pedig rengeteg tapshoz segítette a színészeket. író és előadók meglehetnek egymással elégedve. (Az iró számtalan ügyes ötletének nyílt színen tapsolt a közönség, amit persze a színész köszönt meg.)Füredi Béla személyesítette dr. Sárkányt, a közönség meg volt alakításával elégedve, sűrűn dicsérte tapsaival, a közönség véleménye ellen nem szándékozom az én külön véleményemet hallatni. Annyit azonban a szabadkai közönséget boldogítandó a fővárosból ide jött művész úrnak meg merek súgni, hogy Molnár Ferencz, a mikor megteremtette dr. Sárkányt, igazi intelligens úri embernek teremtette a fiskálist, amint hogy egy pesti ügyvéd akármilyen stréber is: az. Meglehet, hogy nincs igazam, de én úgy szerettem volna, ha Füredi még elegánsabb, még finomabb vonásokkal ábrázolja dr. Sárkányt, amint amilyennek esetleg Molnár elgondolta és megírta. Mondom : ez felfogás dolga. A Füredi úgy gondolja jobbnak, ahogy ő csinálta : nem rovom meg érte, mert szépen játszott, természetesen és szépen beszélt, csak egy kissé tán hangosan.Az ügyvéd feleségét Simon Mariska ábrázolta. Fess, szép és ügyes asszonykát láttunk alakításában, lés az a Simon Mariska, akit annyiféle szerepben láttunk már, csak ilyenben nem és aki minden szerepét elég sikeresen játszotta meg, a vígjátéki szubrette szerepkörben találná meg — mai szereplését tekintve, legjobban a helyét. Biztosan mozog a színpadon, merészen ; tud beszélni is, talán kissé hangosabban, mint kéne, de érthetően és ami lő nem affektál. Pia tán partnere alakításához simult, akkor igazolva van az ő felfogása is.i'gyanezt mondhatom Falussy Bertalanjáról és L. Mihályi! Julia Marosinéjáról is. lés akkor oda lyukadok ki az én meglehet egyedül álló véleményemmel, hogy a négy említett szereplő erősebb vonásokkal rajzolta meg a rájuk osztott alakot, mint amilyennek en az intelligens fővárosi ügyvéd szalonjában és irodájában élő embereket ismerem.Rátkai kitűnő volt, mint Puzsér. Az ő és Németh János Cseresnyése felelt meg legjobban az iro felfogásának. Mert, ha van olyan betörő, mint Puzsér, akkor Rátkai alakításában a legjobbat láttuk. A legtöbb tapsot ő kapta, a legtöbb tapsot ő érdemelte.

1003. janii ár 17.



/90S. január 1 7 /? a ja i b ülje/ ed eu Ujs áq. uKicsi szerepében igen jó volt mint említőm — Németh János is.Bájos kis iskolás lányka volt Szabados Cbzike (Lenke.) Az ő kedves egyszerű természetessége, üde nevetése, édes csevegése mindenkor derültséget, fényt hoz a színpadra.Az előadás a harmadik felvonás utolsó jelenetében egyszerre megállóit. Megállóit pedig azért, mert egy apró, két szavas szerepben, mint Földrajztanár megjelent Újvári Miklós a színen.Soha még olyan jelenet a szabadkai színházban nem volt. Sziebenburger » táti , a leg- bohémebb szinügyi elnök zseniálisan sikerült maszkjában jelent meg Újvári, óriási hatást keltve. Teljes őt percig zúgott a taps, az éljen, dörgött a kacaj, mely nem akart szűnni az előadás végéig.Ez alatt a hihetetlenül óriási hatás alatt ereszkedett le a végjelenet után a függöny.Egy kassza darabbal több ! Quasimodo.

4 * C W  «■© J p ® o>u s /.1903. vhtü.

a13273 sztkv. 1WU2
Á r v e r é s i h ird e tm é n y .A bajai kir. tkkvi halósag közliirré teszi, hogyaz árverést dr. K e m é n y  Zsigm ond bajái ügyvéd kérelmére A lb e r t  M ih á ly n é  K ö rösi J u s z t i n a  érsek-csanádi lakos ellen *20 kor. 10 fill, tóke, ennek 1001. évi június hó 6-tól 6% kamatai, 56 kor. 13 till eddigi, 16 kor. 60 fill, ezúttal és a még felmerülendő költségeknek, nem különben csatlakozott dr. B o ros J ó z s e f  bajai ügyvéd 20 kor. és járulékai, továbbá csatlakozott D r. H e r m a n n  A d o lf  bajai ügyvéd 480 kor. és járulékai kielégítése végett az 1881. LX. tcikk 144 és 156. és vo- ' natkozó §-ai alapján a szabadkai . kir. törvényszékhez tartozó a bajai kir. jbiróság területén lévő 1. a szeretnie! 687. számú betétben AI. 1. sorszám 340. hrszám 1/4 részben végrehajtást szenvedett, 1/4 részben Körösi Bálint és 2/4 részben Dr. Koller Imre társtulajdonosok nevén álló 293 négyszögöl bel telki kertre 40 korona kikiáltási árban.2. a szeremloi 688. számú betétben Al. 1. sorszám az előző pontban kiirt tulajdonosok nevén ugyanazon arányban fölvett 1828. hrszám a „Szúnyogéi11 dűlőben fekvő 576 négyszögöl szántóra 62 kor. kikiáltási árban,3. a szerem lei 601. számú betétben AI. 1. sorszám 1/2 részben végrehajtást szenvedett másik J/2 részben pedig Körösi Bálint nevén álló 2095. hrszám a „Fertő“ dűlőben fekvő 347 négyszögöl szántóra 83 kor. kikiáltási árban,4. a szeremlei 602 számú betétben AI. 1—8 sorszám 1670 . 1671.. 1071 . 2387.. 2420,2503. es 3204. hrszám in gat lanságból és a 2-ik sz. betét A. lapján bevezetett közös legelőből járó 6/1742 részből árverést szenvedőt illető 1/4 részre 305 kor. 50 fill, kikiáltási álban és5. a szeremlei 603. számú betétben Al 1 —6 sorszám 2728/1 , 2728/2.. 2720/1., 2720/2., 2785/1. és 2785/2. hrszámu ingatlanságból végrehajtást szenvedőt illető 1/4 részre 376 kor. 75 fül. kikiáltási árban ezennel elrendeli, és arra Szeremie községházánál 1903. évi  fe b ruár hó 12-ik n a p j á n a k  délelőtt  10 óráját kitűzi, a midőn fenébb körülirt ingatlan a kikiáltási áron alul is eladatni fog./ oÁrverezők a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy ovadékképes papírokban a kiküldött kezéhez tegyék le.Vevő köteles a vételárat ,3 egyenlő részletben és pedig az 1-ső részletet az árverés jogerőre emelkedésétől számított 15 nap-, a másodikat 30 nap-, a harmadikat, 45 nap alatt az árverés jogerőre emelkedésétől számított. 5% kamatokkal együtt a bajai kir. adó. mint letét hivatalba az ide két példányban és kellő felzetekkel benyújtandó letéti kérvény kapcsán lefizetniA bánatpénz az utolsó részletbe számíttatik be.A részletes árverési feltételek a hivatalos órák alatt a tkvi hatóság irattárában és Szerelnie községházám!I megtekinti!(‘tők.A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.Baján, 1002. évi dec. hó 1. napján.

Temmer,kir. járási>iró

0

Á rv e ré s i h ird e tm é n y .Alólirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi L X . t--c- 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti V ili. X. kér. kir. járásba ’óság 1002. \. Sp. \ II. 1753/3. számú végzése következtében Véli vart és \\ erber bpesti cég javára R ó z s a  L a j o s  bajai lakos ellen 54 K . ’ OO f. s jár. erejéig 1002. évi decz hó 20 án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le és felül foglalt es 2o57 kor. 50 fi 11 re becsült következő ingóságok, ti. m. : fűszer áruk és üzlet berendezési tárgyak nyilvános árverésen aladatnak Mely árverésnek a bajai kir, járásbíróság 1902 évi V. 1117/2. számú \egzéso folytán 54 kor. 66 fill, tőkekövetelés, ennek 1002. évi október lm 16 napjától járó 5% kamatai, váltódíj és eddig összesen 33 kor 7(> fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Baján, alperes üzletében leendő eszközlésére 1903 . é v i  j a n .hó 26-ik n a p j á n a k  d é l u t á n i  2 órájahatáridőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 108. §-ai értelmében a legtöbbet Ígérőnek. készpénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.Amennyiben az árverezendő ingóságokat má- sok is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t -cz. 120. §. értelmében ezek javára is el- ! rendeltetik. jKelt Haján. 1903. évi jan. hó 8. napján ,Fehér Géza,kir bírósági végrehajtó

)12832. sz. tkv. 1002.
w

Á rv e ré s i h ird e tm é n y .A bajai kir. telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy az árverést D r. Nyiraoy  J á n o s  bajai ügyvéd által képviselt Oszvald Sebestyénné bács-vaskuti lakos kérelmére ö z v . W a l t z  Péterné O s z v a ld  M á r i a  garai lakos ellen 533 kor. tőke, ennek 1002. pilius hó 18-tól kamatai 22 kor. eddigi, ’_v3 kor. 30 fillér ezúttal és a még felmerülendő költségeknek kielégítése végett az 1881. LX. tcikk 144 és vonatkozó § - a i alapján a szabadkai kir törvényszék területén a garai 621. számú telek jegyzőkönyvben Al. 664. hrszám 665 számú házas Intelekre 831 kor. kikiálllási árban ezennel elrendeli és arra Dara községházánál 1903. évi  febr. hó 3-ik n a p j á n a k  d é lu tá n  3 órá játkitűzi, a midőn a fenébb körülirt ingatlan a kikiálllási áron alul is eladatni log.Árverezők a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy ovadékképes papírokban a kiküldött kezéhez tegyék le. "'SZVevők a vételárat bárom egyenlő leiben és pedig az első részletet 15 nap, a másodikat, 30 nap, a harmadikat pedig 45 nap alatt, mindig az árverés jogerőre emelkedésétől számított, de mégis az árverés napjától járó b% kamataival együtt a bajai kir. adó mint letét- hivatalnál az ide két példányban és kellő felzetekkel benyújtandó kérvény kapcsán fizessék le.A bánatpénz az utolsó részletbe számittatik be.A részletes árverési feltételek ezen kir. tlkvi hatóság irattárában és Dara községházánál megtekinthetők.A kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.Baján, 1002. november hó 21-én.
Temmer,kir. járásbiró.

j f e r f e s i f é s .Van szerencséin a nagyérdemű közönség szives tudomására juttatni. hogy 
F is c h e r  S a n íu -fé le  h á zb a n  levő MR

FODRÁSZ ÜZLETETátveti m i s azt az úri közönség kényelmére, teljesen nagyvárosi fodrász üzletekmintájára, rendeztem be.
» » Hygieniai szemponibúi is egy fo n to s  s bizonyára tetszéssel találkozó 

ú jí tá s i  hoztam be. Minden rendes látogatómnak ugyanis külön fiókban saját fésűje, 
saját hajkeféje tesz, továbbá nálam a bőről válás többé nem beszappanozással, liánéinegy ujonan feltalált crémnek beecsetelésével történik. Az ilyen eremé és hozzávaló

%ecset szintiül minden látogatómnak a sajátja lesz.Szorgalmamat és szakértelmemet a mélyen tisztelt közönség jól ismeri, arra utalnom tehát, ezzel az alkalommal tálán szükségtelen, csupán hálás köszönetéinél óhajtom nyilvánítani az eddig irányomban tanúsított pártfogásért s alázattal kérni, hogy szives támogatásukat, ezen uj vállalkozásomra is átruházni méltóztassék.Kiváló tiszteletit
Koledin

fo d rá s z .3 — — — — — — —
jSeííünő újdonság.M in d en  h ird e té s  fe lesleges A d o h á n y zó  e g y sze r veszi többo m ast nem  szíhat,legjobb valódi francia szivarkapapir

■fes <&
. . . os szivarka- skapható a/, ország minden különlegesr e — ségi áiúdájáhan.
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•
ÖZY. SPITZER S imonne

építési» és fűtőanyagok üzlete

B aj 3 in
Ság Ajánlja saját ggártású, k itű n ő  m inő ségű  s ijr.v a legjobb hírnévnek Örvendő:® ^ d f t f F *  Sima és hornyos (falcos) tetőcserepeit,

«  Û Fali-, kút-, járda-, padlás- és homlokzattégláit.S a já t gyártmányú cement-lapjait és hornyos cement-tetöcserepeit. 
Aszfalt elszigetelő és fedőlem ezeket.

A beocsini portland és román

Kitűnő minőségű épitő és darabos m eszet.

Tatai tojás-brikettet. (Szalon szenet.)
Kiváló minőségű, saját termésű '
világos siller borom

egy részét eladom.
ifj. W agner A n talkon v v kereslet* (lő.

Hirdetésekfelvétetnek a kiadóhivatalban
ifj, Wagner Antal

könyvkereskedésében.

- » ^ _ m

' _____

/ LEGNAGYOBB V Á LASZTÉK
GÁCSI, BRASSÓI, ZSOLNAIt o v á b b á

i\ legfinomabb angol és francia divatkelmékhen ! ! ! 
Legújabb ango l és f r a n c ia  szab ású

f  f i i  v*

?pontos kiszolgálás melleli készülnek

f  #
#1

B A J Á N ,
Takarékpénztári épület

n a n a v*  r V  ' 's-v  ^

EjVIKE dala i
g M K E  «papirt, levélpapírt vegyetek !

Ha rá néztek, feldobog .1 szivetek. 
Magyar fiúk, magyar lányok tudjátok,
Hogy én nektek magyar papirt kínálok.

I « S  lUfAgyar földön, magyar kezek csinálják, 
4™* Magyar földön, magyar népnek kínálják 

t í ^  Nem hagyhat ez magyar szivet tidegen,
Ü gy is nálunk annyi minden idegen.

L^idlőld helyett a hazában maradjunk,
"*▼  A  magyar pénzt idegennek ne adjuk! 
Hadd tudja meg ebből is a nagyvilág,
Hogy a magyar előre tör s tenni vágy.

J j S M K E ^ p a p i r t  «adjatok a kekembe:
Kdes anyám, neked irok én erre,

Van-e ennél szebb papír a világon?
I s )  Boltos uram, csupán K M K K -1 kínáljon!

fennt mogénckclt „EJVIKE*4 le vei- ®

f
#

f

#
#
♦
♦tiSSt. J <1 *

- N m m i m i o u  N.:n,t\ l. ,io',n.il ILt|.

2  2 papiros minden nagyágban kapható
Ç  if i ’ W AG NER  A N T A L

könyv- és papirkereskedéséhep. *4^^  30-7 4b)


