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(Apponyi lemond. A  katonai javaslatok, 
tisztviselők, a katonatisztek és a komi any.

senki gyermekei.)Küszöbön van a katonai javaslatok tárgyalása. Az ország feszült érdeklődéssel tekint a parlament felé, ahol a nemzet véradójának oly hallatlan emelése J körül kezdődik a küzdelem A  függetlenségi és 48-as párt már megnyilatkozott Kijelentette, hogy a legerélyesebb ellentállást fogja kifejteni a katonai terhek emelése ellen. A néppárt is valószínűleg a javaslatok ellen fog küzdeniHát a szabadelvű párt? Szótlanul és fejbólintó igenléssel fogja tűrni a hallatlan követelések végrehajtását? Azt lehetne hinni, hogy ez a mameluksereg ezúttal is szavazó-gép módjára fogja ledarálni a katonai javaslatokat. De ha a jelek nem csalnak, mégis megmozdult a szabadelvű pártban a lelkiismeret. Hangok emelkednek ismét — úgy mint az első, visszavont katonai javaslatokkal szemben, — melyek az ujonclétszám emelését és a póttartalékosok behívását ellenzik.A volt nemzeti párt, mely annak ide-

emelése ellen, most is megmozdult. A pártfegyelem korlátain belül ugyan, de igen határozottan foglal állást a katonai javaslatok ellen a volt nemzeti párti, jelenleg a szabadelvű párthoz tartozó képviselők csoportja. Fjükön gróf Apponyi Albert, a képviselőház elnöke áll.Apponyi hírlapja Írja minap, hogy Ap- ponyinak „bizonyos kívánságai“ vannak, amelyeket „Írásba foglalt1' Ez annyit jelent, hogy Apponyi és csoportja ellenzi a katonai javaslatokat. A képviselőház folyosóin minap határozott formában járt a hir, hogy Apponyi és Szé Kálmán közt komolyan kiéleződött a helyzet a katonai javaslatok miatt. Széli Kálmán be sem ment délig az üléste- rembe, hanem szobájában tárgyalt a kiválóbb politikusokkal. Hir szerint A p ponyi nincs megelégedve a katonai javaslatokkal és amennyiben a kormány az ő aggodalmait nem veszi tekintetbe, föltett szándéka h °v  lemond elnöki
•Zméltóságáról. Széli Kálmán miniszterelnök viszont nem hajlandó a katonai javaslatok dolgában engedni/Értesülésünk szerint Apponyi és Széli között eszmecsere folyik a katonai ja-

hogy a nemzetiszinü kardbojt volt-e az egyedüli, amit Apponyi pártja szegre í akasztott elveiből ?
Az egész ország állami tisztviselői egy központi szervezetre bízták a fizetésja- vitási mozgalmuk ébrentartását. Ami kívánságuk van egzisztenciális érdekükre nézve, mindannak teljesedését e szervezetnek, az Állami Tisztviselők Országos Egyesületének akciójától várják.A panaszból ki nem fogynak. Nemcsak a fizetésük miatt, a melylyel megelégedve az állam más munkás közegei sincsenek, hanem általában a helyzetük miatt. A hatáskörük szabályozva nincs. A szolgálati pragmatika a jó Isten tudja, hol késik Az a tisztviselő néha bizony nem tudja, mit szabad és mit nem, mi j a joga itt és mi a kötelessége amott, miben cselekszik esetleg öntudatlanul olyat, amivel magára vonja a felsőbb intéző körök rosszalását. Szóval a hivatalában örök kétségek teszik idegessé, különösen ha olykor a saját hibáján kívül is éri megrovás, \iz az egyik oka és ez volt már rég a tisztviselői kar elkeseredésének. Ehhez járult aztán azjón, a Tisza miniszterelnöksége alatt lezajlott véderővita alkalmával elkeseredett harcot folytatott a katonai terhek rendre hozása azért késik, mert a volt nemzeti párttal kell előbb egyezkednie a miniszterelnöknek. Majd meglátjuk, anyagi kérdés.A szomorú és szégyenletes tény az, hogy az állam csakugyan nem gon-T Á R C A . ! nak nevezhetnem tán, közönséges, minden- j  napos. 1 volt, mintha az ő személye már semmire sem tarthatna igényt.S g g  őszi estén.

(Lénnyel vázlat. Fordította Railó Jenő.)Nemde ön csodálkozik ? . . .  Csodálja, hogy egy magányos ember, mint én, ily világfeledte tájon, házának minden ablakát kivilágítja e szélviharos, esős őszi estén és ilyen világítás közepette fel és alá járkál egyedül.Igen, ez sajátságos, csaknem nevetséges.
• •Ha tudná mennyire örülök, hogy ( )nnek az a gondolata támadt, engem, a remetét ezen a félelmetes, szomorú őszi estén meglátogatni ! . .  Elhiszi ? Amikor kocsijának csengőit hallottam a távolból, a tükör elé állottam és megnyugvással mosolyogtam.Bizony e magány gyakran szörnyű ! Hallja, mint üvölt a szél; látja, hogy kertem fáinak ágai mint hajlongnak, csaknem a földet érintve, mint korbácsolja a fenyőket a dühöngő elem.Azt lehetne mondani, hogy az ősz a természet fenyegető ostora; vele büntet. A vihar dühöngéséből érthetően kivehető az a figyelmeztetés: «M em en to ... Hallja?

»..............Érdekli önt az egész történet ? Márrégi história. A világ teremtésével egy körü

lit lakott házamban. Hányszor ültem vele együtt e kandalló előtt, ugyanezen a szófán.Bűnük, olyanok, amelyeket mi férfiak meg- bocsájtunk esetleg, terhelték a nő lelkét, mégis igaz oly természetű bűnök voltak azok, a melyek lealacsonyítják a nő méltóságát és a közmegvetésnek teszik ki. Jó ha feledni tud-njuk őket.Itt tartám őt eme elhagyott helyen, távol attól, kinek szivében a szerelem szent érzelmeit a fenevad vértszomjazó vágya váltotta fel.Lehet, hogy sajnálkozásból, de én szerettem; ő volt első es utolsó bálványom.Figyelje csak meg hogy azok a tisztességes előéletű nők, akik egyszer bűnbe esnek, felülmulhatlanok a s/dvjóságban ; és ezek közé tartozott ő is.Néha órákliosszat térdepelt előttem, szép- szeges fejecskéjét ölembe hajtva és amikor kérve kértem, álljon fel. hagyjon tel az ilyen ostobasággal, halkan, gyengéden, csengve igy szólt: Engedd meg, hogy igy maradhassak . . .  oly jól esik nékem.Mindig csendes természetű, úgyszólván • kara térő híján, végtelenül odaadó, igénytelen

Boldogságom első napjaiban egyszer sétálni mentünk.Künn minden oly vidám volt; a lemenő nap varázslatos szint kölcsönözött a tájnak.A madarak énekeltek mindenütt, a békák kuruttyoltak és tücskök cirpelése hallatszott.Egy erdőhöz értünk es a mellette elterülő
o  %jpatakocskát kerestük fel, fenékig átlátszó vize incselkedve csapdosta a parti kövecskéket, apró hullámaival a nap sugarai melyek itt-ott biborveresre festették a tükrét játszadoztak.Megéltünk és leültünk a patakocska pártján. A tavasz est balzsamos levegője mámorossá tett. Az erdő) szárnyasainak örökszép zengésű akkordja csak emelte azt a felma- gasztosito érzést, a melyet a természet egyéb észlelhető remekei keltettek bennünk. Ebben a múltak hibáit feledtető és lelkünket a démonok rosszakaratú befolyásától távoltartó idillikus helyzetben egyszerre erős vágy ragadott meg es szemedelylyel megcsókoltam . . .  A bűnöst ! . . .»Nem érdemeltem meg, hogy ajkad ajkamat érintse WMikor magamhoz vettem, öreg, második gyermekkorát élő dajkáját magával hozta.
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doskodik érdemük szerint azokról, akik egész erejüket neki szentelik Mert alig van civilizált ország, ahol a tisztviselőnek a helyi viszonyokhoz képest jobb dolga ne volna, mint minálunk. Az igaz. hogy nálunk általános a nyomorúság. Nincsen pénze az államnak se kulturális intézmények létesítésére, se ipar tá mogafására, se közigazgatásra. Semmire. Azaz, hogy valamire van mégis: Hadseregre. Ks ez a lényeges nálunk minden egzistenciális kérdésnek. Az állam jövedelmi forrásainak, egész javának arányatlan nagy részét fölemészti az ármádia. Arra kell, hogy legyen pénz, ha akárhogy nincs is Hiszen ott az eleven példa rá: mikor arról van szó, hogy a közös tiszteknek emeljék a fizetései, menten volt rá fedezet Amivel nem azt akarjuk mondani, hogy a katonatiszteknek valami nagyon fényes a helyzetük, csak rá akarunk mutatni arra az abszurd állapotra, hogy a militariz- mus számára még a lehetetlent sem tagadják meg. Ks az olyan büdzsé mellett, mint a mienk, amelynél minden igve
*  o  Jkezet abban merül ki, hogy fenntartható legyen legalább az egyensúly, megdöbbentő, hogy micsoda tételekkel szerepelnek a katonai kiadások a többi államszükséglettel szemben Hz meríti ki

r ,  ̂a mi erőnket és ezért nem jut nekünk se kultúrára, se iparfejlesztésre, se beruházásokra, se tisztviselői fizetésjavitás- ra. Az államkormányzat szégyene, hogv ez ellen nem tud és nem mer tenni.

hangosan hirdetnek, hogy szinte megszakítja a dobhártyát, mégis készült olyasvalami is. ami jó, üdvös és áldásos és készült a kormányzat kezdeményezésére? Hz csakugyan a följegyzendő dolgok közé tartozik.Az elhagyott gyermekekre ezentúl az állam fogja figyelmét kiterjeszteni és megmenti őket az elzülléstől, az elpusztulástól, az anyagi, erkölcsi és szellemi tönkrejutástól Az előkészítő bizalmas értekezés napokig folyt a belügyminisztériumban s összegében, nagyjában az elvi kérdésekben már megállapodtak. A szociálizmusnak egy sarkalatos kérdése valósul meg itt, feltéve, hogy az utolsó pillanatban nem derül ki, hogy a szándék és akarat megvolt ugyan, de anyagi eszközök hiányában a megvalósítást bizonytalan időre kellett elha- lasztani1 la nem igy lesz, akkor tizenötesztendős életkorig az állam kötelezettségeket vállal arra, hogy az elhagyott gyermekeket gondozza, nevelésökröl gondoskodik és igy hasznos tagja lehet a társadalomnak minden gyermek, még szülői felügyelet nélkül is.

*•»Csöndben készült valami a kormányzatműhelyében Szinte csodálkozással né- *ziink körül: csakugyan úgy van-e? Magyarországban vagyunk e? Magyarország területén vagyunk, Széli Kálmán miniszterelnöksége idejében? Ks ebben az időben, a harsonák, tülkök és trombiták korszakában, amikor mindent olyJ

A szövetkezeti eszme Haján.
• •Örömmel olvastam a „Bajai Független 1 jság“ 1903. január hó 1 7-iki számát. mert itt tapasztaltam először, a helyi sajtó képviselői közül, a közgazdaságnevezetesen a szövetkezeti eszme iránti érdeklődést. Ez az érdeklődés buzdít engem arra, hogy én, aki egy kicsit a gazdasággal is foglalkozom,O o  i> "a szövetkezeteket, nevezetesen a tejszövetkezeteket és az evvel kapcsolatosan létesítendő központi tejcsarnok intézményét némileg megvilágítsam. K iemelem mindenek előtt azt. hogy szerény soraimmal nem óhajtok mást elérni, * I

T w nTávoliütemben egész idejét vele töltötte. Megfigyeltem néha mulatságaikat, amely javarészt csendes hallgatásból állott es itt-ott az öreg dada dalolt neki rekedt, reszkető hangján egy-egy kopott, ósdi dalt. () meg hallgatag ügyelt a karosszékben.» 1 apasztalta már ön is, hogy mily irigyek az emberek, hogy embertársaik boldog nyugalma izgatja őket?Dolgom akadt a fővárosban és elutaztam. ( bt nemsokára egy csapat velemérző gyen-
l  /  % /ged baráti kör középpontjává lettem, de nem ritkán szemérmetlen megjegyzések célpontjává is.» Hazug, megbizhatlan minden barátnak* tanácsa, ha nőről van szó, amelyet ön szeret . . . Ne bízzék bennük !«En nem tértem többé nyugalmas fészkembe vissza! . . .Egy vendéglőből, a hol a szivarok fiistten- geiv, az italok gőze es barátjaim nevetése csaknem elkábilottak, irtain neki. Később festett arcú hölgyekkel kalandoztam barátaim kíséretében, pohárcsengés és muzsikaszó mellett.Egy reggel váratlanul egv olvashatlan, szinte komikus level érkezett részemre. Dadája irta! Még ugyanaz nap elutaztam onnét. Hogy később mi történt? .1 gyanily félelmetes, szomorú őszi est vala. Mindenki didergett a hidegtől es nedvességtől. Mélyen megtörve testben es leieken eg\aiant haza értem. I gy éreztem, mintha

minden darab rög fenyegetődzött, átkozott volna engem !Beléptem az első szobám ba... Siri csend ...
I ovább mentem és fülembe csengett a dada reszkető hangja, aki régi szokása szerint egy ósdi dalt dalolt. Kinyitom az ajtót és megállók. v) az agyon feküdt. A dada beburko- lozva ott iilt mellette egy karosszékben. A kis asztalon halvány fénynyel világított egy kis zöld ernyős lampácska; künn a vihar ü vültött.Mint egy őrült rohantam az ágyhoz, leborultam előtte és megragadtam angyalom hi- degedni kezdő kezeit. A dada csak folytatta énekét, mintha nem vett volna észre, egyre énekelte azt a reménytelenséget kifejező népdalt . . .»Ha kivisznek nemsokára« . . .»Ninta . . . Ninta!« zokogtam én. Kel rántotta szempilláit, megnézett, megszorította kezemet es fülembe súgta :■Nem érdemeltem meg* . . .Szava elállt. A szél tombolt es a dajka folytatta dalát.Istenem, ne csodálkozzék, ha én ma, a mikor az egész termeszét sír, ünnepélyesen kivilágittatok mindent, higyje el, úgy tűnik fel nekem, mintha szellemek járnának nyomomba, mintha ezer torokból hallanám a dajka dalait, azt a szivrepesztő dalt és mintha e dalba belevegyülne az a nehány szó:')Nem érdemeltem meg !« . .

minthogy ezen kis cikkemet városunk nagyszámú és intelligens gazdaközön- sége érdeklődésével és pártfogásával fogadja — és hogy városunk a modern gazdasági eszmék elfogadásával — azoknak helyi és gyakorlati alkalmazásával a termelést intenzivebbé, a fogyasztást pedig olcsóbbá, tökéletesebbé és biztosabbá tegye. Azt hiszem, hogy ez úgy a gazdák, mint a nagyközönség közös érdeke 1.A szövetkezeti eszme a tejtermelés és tej értékesítés terén alig egy két évtizedre vezethető vissza. De a tulajdon- képeni társulása tejtermelőinknek — nevezetesen a kisgazdáknak, alig 4— 5 éve áll fenn. Es ezen rövid idő alatt elért eredmény csodálatra méltó. Különösen megyénkben — a hol majdnem minden nagyközségben van tejszövetkezet és a mely szövetkezetek igen szép árban veszik a termelő tagoktól a tejet. Vegyük például Bács-Madaras nagyközséget, a hol a tej literjéért átlag 9 fül kapnak a tagok és azonkívül a sovány tejet ingyen kapják vissza, és igy lehetségessé válik a sertés és baromfi tejjel történendő hizlalása A  mi igen nagy faktor az ország gazdasági életébenMindezekkel szemben el nem képzelhető az, hogy városunkban — a mely 20.000 lakosnál is többet számlál és a hol egy egész sereg kávéház, pék, vendéglős stb. van — nem létesült tejszövetkezet.És ennek oka sem hanyagságban, sem mulasztásban nem rejlik, hanem a viszonyok különös alakulásában lelhető fel. Városunk tejfogyasztása ugyanis meglehetősen nagy és úgy hozzávetőleg fi —7000 litert tehet ki naponta, természetesen ezen összeg csaknem felét a fogyasztók maguk állítják elő saját gazdaságukban, — úgy, hogy a quantum másik fele tehát 3—4000 liter fedezendő csak. Ezen meglehetősen nagyarányú fogyasztást a legnagyobb részben városunk kisgazdái elégítik ki — mivel a szomszédos községek tejszövetkezettel bírván, csak kis quótával járulnak hozzá ezen most említett összeghez.Es ez az oka annak, hogy kisgazdáink nagy fogyasztással találva szemben magukat és a termelést egyedül végezve — amennyiben concurrentia nincs — kevésbé jó minőségi teimékei- keit igen magas árakat, nevezetesen14-—Ifi fillért értek el, úgy szintén ez a körülmény az oka annak is, hogy a nagyközönség jó pénzen sem jutott kifogástalan és első minőségű tejtermékekhez. Természetesen a publikum ezen változtatni nem tudott — sőt nagyrészt nem is sejtette, hogy a hiba hol'keresendő és mint szükséges rosszba belenyugodott.ségesnek tartom azonban előre bocsájtani azt, hogy én egyáltalában netn akarom a fogyasztás érdekének épségben tartásával a gazdaközönség érdekét agyonütni, sőt inkább cikkemnek célja az, hogy úgy a termelő, mint a fogyasztó közönség számításukat és előnyeiket megtalálják és hogy ez a két legfontosabb nemzetgazdasági tényező < gy mást har monikusan fedezve jusson érvényre. Oda akarok concludálni ugyan - is, hogy ha a termelő termékeiért magas áiakat akar elérni, úgy a piacra
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\ \hozott termék is kifogástalan jó minőségű legyen és csakis ezen esetben jogosult, sőt igazságos a magas ár.Magától értetődik az is, hogy nem lehet a termelőtől kivánni azt, hogy első minőségű édes tej termékét 10 11fillérjével bocsájtsa áruba, akkor, mikor a tehenek bőséges és concentrait takarmányozása folytán a termelés veszteséggel járna. De a nagyközönségtől nem lehet kivánni azt, hogy 15— 16 fillérért nagynehezen hig, savanyu és sokszor hamisított tejet legyen kénytelen venni. Hozzájárul még ehhez az is, hogy egy két közintézetünk — aminő a most épülőfélben levő nagy közkórház és tanítóképzői internátus — meglehetős nagy tejszükséglettel birnak és amely tejquan- tumnak az egészség követelményeinek megfelelőnek — tehát kellő zsírtartalommal birónak és hamisittatlan kell lennie. Mindebből világos lesz az, hogy a főcél, mellyel a nagyfogyasztásnak szolgálnunk kell az, hogy tejtermelésünk jó minőségű, egészséges alapon nyugvó és hygieni- kus legyen. Természetesen ezt a fo gyasztásnak, ha nem is közvetlenül, legalább közvetve ellenőriznie kell. Es egész kontroll legegyszerűbben a tejszövetkezetekkel kapcsolatos központi tejcsarnok intézményével érhető el.

(Folyt, köv.)JR bajai izt. nőegylet táncestélge.
9Úgy erkölcsiekben, mint anyagiakban páratlan siker egyaránt!F. hó 17-én zajlott le a » Nemzeti Szálló < pazarul illuminait összes termeiben az előkészületek után Ítélve is fényesnek Ígérkező táncvigalom. A város színe-java, az ifjúság eleje, a rózsa-arcú, bájos hölgyek egész koszorúja adott egymásnak találkozót és egész a reggeli órákig fesztelen jókedv tartotta össze a vigadó párokat.A táncot körülbelül 11 óra tájban sorsjáték szakította félbe, mely elé élénk érdeklődéssel nézett, különösen a szépnembeli gárda.A sorsjáték alkalmával a következő nyerő számok hozattak ki :16, 19, 28, 312, 71, 88, 89, 153., L)í>, 192.210, 212, 218, 242, 241 ), 257, 271, 374,424, 461, 53( >, 537, 565, 569, 593, 680, 720,725, n n n' -7, 731, 734, 745, 751, 755, 766, 795,810, 815, 817, 840, 851, 873, 891 , 894, 902,905, 910, 920, 977, 1004, 1086, 1161, 1163,1178,, 1200, 1228, 1230, 1242, 1268, 1302, 1309,1346, 1358, 1371, 1373, 1394, 1420, 1448, 1490.1512, 1545, 1546, 1547, 1572, 1577, 1588, 1612,1614, 1631, 166Ô, 1680, 1689, 1712. 1721, 1725,1731, 1732, 1799, 1835, 1868, 1893, 1913, 1922,1933, 1972, 1974,1975,2008,2012,2085,2102, 2110, 21 11, 2126, 2150, 2168, 2173, 2249, 2265, 2268, 2269, 2270, 2271, 2281, 2284, 2285, 2295, 2300, 2331, 2335, 2351, 2359, 2366, 2371, 2375, 2412, 2415, 2448, 2463, 2473, 2489, 2494, 2498, 2501, 2509, 2512, 2514, 2554, 2557, 2563, 2579, 2581, 2605, 2612, 2629, 2643, 2650, 2673, 2691, 2718, 2727, 2740, 2769, 2793, 2796, 2824, 2827, 2841, 2844. 2858, 2874, 2887, 2903, 2917, 2921. 2931, 2937, 2968, 2978, 2984.A szerencsés nyerők szebbnél-szebb tárgyakat kaptak jutalmul. (A kihúzott sorsjegyek után eső nyeremények még folyó hó25-ig vehetők át özv. Rosenberg Mónié úrnőnél, az izr. nőegylet elnöknőjénél.)Már magában véve az előzőleg elárusított 3000 sorsjegy is eléggé biztosított tetemes tiszta jövedelmet. Hozzájárul még ehhez az a bűsás összegű felülíizetés, melyet az alábbiak voltak szivések a jótékonycélra adományozni :Boschán Jakab Budapest 40 korona, Bajai Kereskedelmi és Iparbank 25 korona, özv. Rosenberg Mórné, özv. Justitz Károlyné, Dr. Reich Aladár 20 20 korona, Dr. Hegedűs Aladárné, Schlesinger Gyuláné, Taub- ner János Újvidék, VVeisz Józsefné, Hcrzfeld

Bécs 10 -10 kor., Roth Kmil Bécs, özv. Reich Bernatné, Dr. Rosenberg 'amurié, Krausz Jakabné, Hesser Gyuláné, Berger és Rosenfeld (i 6 kor., Vojnics Dániel, Schlieser Miksáné, Reich \ ilniosné, Fóliák Jakabné, Weidinger Dezsőné, (írünhut Miksane, Freund Lázárné, Koch Arminné, Tauszig Hkabné, özv. Rosen- bcig A dől Iné Bacs-Alma:. Schlieszer Mórné, Adler es Bauer Budapest, Hartmann és Keller Bpest, Schwartz József Bpest, Berger és Holt enbei g Bpest, Dr. KoI lt hnréné, Horovitz Lipótné, özv. Herzteld J.ikal'iié, Reich Ignácz- né, Reich Gyuláné, Weivmger Hermanné, Dr.I lei maim Adollné, Sebőn (iéza, Deutsch Henrik és Tsa Bécs, Felixdorícr M. es Tsa Bécs, Goldstein Bernât Bées. Wolfram K. Bées, Schlesinger es Reichl Becs, Klein Mór Bpest! Beer és Rosenberg Bpest, May M. es A. Ban- csóva, Blaska és Tsa Becs 5 5 K., SchwartzJózsefné, özv. Fischer Adolfné Bpest, Szücs Ödönné, Stern Vilmosné, Fischer Béláné, Dr. Szirmai Vüdor, Reich Vödör, Kohn Henriimé, Feuerman Sománé, Reiter Jakabné, Sebőn A 1 ital né, Berger Zsigmondné, özv. Deutsch Jánosné, Somogyi Gyula, HofTenreich Károlyné, Polliik Bernátné, Dr. Alföldy Dajosné, Bach rác h Lajosné Bezdán, Bolhák Józsefné -Kis-:Kőrös, Erdélyi Gyuláné, Dr. höschoff Zsigmondné, Fóliák Lajosné, Dr. Bérczy Albertné, Dr. Kozmán Oszkár, Rosenberg Jakabné. Vá- mosi Samuné Brig.-Szt.-lván, Vámosi Manoné Prig.-Szt.-lván, Vámosi Mihályné Brig.-Szt.- Iván, Rosenfeld Ignáczné, Boschan Károlyné, Dr. Neu Józsefné, Kazal József, Szövőgyárr. t. Bécs, Bollák és Bárón Bpest, Geiringer Dávid Bécs, Krausz Antal és lia Bécs, Klein Herman Bées, Dr. Goldschmied Zs.-né Vuko- vár 4 4 kor., Fendrich Sándor, (írünhut Jakabné, Szász Ottó, özv. Klein Edéné, Lem- berger Rezsőné, Wiesel lllésné, Schwartz Adolfné, Rosenberg Emil B.-Almás, 3 -3 kor.,

^Karcolatok.
(Minek is van bársouxs'ék a világon. —  Rébus.

Xebég munka volt. Felesleges fáradság. -
A  Rakócgy szobra.)A függetlenségi párt összegyűjtötte gróf Apponyi Albert azon beszédeit, a melyeket a véderő vita alatt mondott, s elhatározta, hogy a katonai javaslatok tárgyalása alkalmával felolvassa és eommentálja.Ettől a fegyvertől aztán még maga a nemes gróf is megijedt és kijelentette, hogy nem teszi a magáévá a katonai javaslatokat, hanem bizonyos engedményeket kívánKaróba szorult ettől a kormány s elébe terjesztette báró Fehérvárynak, az meg csak egy mosolylyal felelt, mintha azt mondotta volna «beszélhetsz jó vitéz, hátad megett csaka nemzet áll, előttem pedig egy kétfejű sas«.

*
*  ftMiért kétfejű a kétfejű sas? 'falán mert igy jobban szembe tűnik, hogy Magyarország nekicsak egy fejiis tehén.

ft

ft ftSzéli Kálmán 172-szer utazott Bécsbe, mig megtalálta az új formulát a magyar ipar sir- fel iratához.
*  *A tisztviselők fizetés javítását évek óta Ígérgeti a kormány, — úgy látszik ki akarjaőket éheztetni.

ftM ftA Rákóczy szobrára 30.000 koronát gyűjtött a Pesti Napló a hazafias Magyarország filléreiből. Most 300 jogász, gazdász, mérnök, orvos, tanár, hazafias felbuzdulásában kijelentette, hogy feleségül veszi azt a 300 leányt, a melynek a gyűjtő ivén legtöbb összeg folyikbe ; ha már a vitéz kuruc fejedelem emléke özv. Berger Józsefné, Dr. Nikolsburger Károly- j nem vok képes hatni, ez a határozat majdné, Fischer Pálné, Rosenberg Mátyás, Fischofl csak meadobbantia egv pár bajai lány szi-lgnácz, Fischer Jakab, Bokor Oszkár, Wiesel Mór, Traíikánt Vilmos, Salamon Sándor, Pol- lák lllésné, Dr. Kőhegyi Károlyné, Oblat Nátháimé O-Morovicza, Vágó Ferenc/., Czérnai Imréné, Bullák Gézáné, Fischer Pál, Oehler Samuné, Dr. Róna Dezső, Fried Samuné, özv. FJeischmann Benőné, Möesel Dávidné, Krahl Imre Vácz, Nánay Lajos, Kanicz Ignácz és fiai Bpest, Leitenberger Fcrencz Bpest, Nagler Testvérek Bpest, Műnk Mór utódai Budapest, Pinkász Zs. és Testvére Bpest, Löwenberger és Pfeifer Bécs 2 2 kor., Fischer Emil 1 kor.A nyeremény tárgyak küldői névsora: Dr. Alföldi Laj< sné, Boschán Károlyné, Berger Zsigmondné, Dr Bruck Samuné, Bruck Pálné, Dr. Bérezi Albertné. Erdélyi Gyuláné, Fischer Lipótné, Fischer Béláné, Feuermann Sománé, Fischer Paine, t írünhut Miksáné, Grünvald Izso- né, Horovicz Lipótné, Dr. Hegedűs Aladárné, Dr. Herman Adolfné, özv. Hcrzfeld Jakabné, Hesser Gyuláné, Iloffenreich Károlyné, özv. Jusztitz Károlyné, Jaquel Jeanna, Kohn Hen- rikné, Krausz Jakabné, Krausz Lipótné, Dr. Koller Imréné, Dr. Kemény Zsigmondné, özv. Klein Edéné, Milko \rilmosné, Neuwirt Károlyné. Dr. Neu Józsefné, Pofiak lllésné, Fóliák Lajosné, özv. Rosenberg Mórné, Dr. Rosenberg Samuné, Rosenberg Jakabné, özv. Reich Bernátné, Reiter Jakabné, Reich Zsigmondné, Reich Vilmosné, Reich Ignácné, Sebőn Antalné, Sternfeld Vilmosné. Szűcs (kiönné, Schwarz Józsefné, Schlieszer Mórné, Schlesinger (Iyuláné, Stern \ ilmosné, \ amosi .Kamimé, Weidinger Gyuláné, \\ cidingcr Dezsőné, Weidinger Benőne, Weisz Józsefné, Wagner Antal.A bajai izr. Nőegylet Elnöksége hálás köszönetét fejezi úgy a nemesszivű adakozóknak mint az egész rendezőségnek. Csakis az áldozatkész adakozik es a Reich Bei name űrnő buzgó elnöklete alatt működő balbizottság fáradhat lan tevékenysége által sikerült ily fényes eredményt elérhetni.Táncfüzérke eredménye :

vet is.
Csalfa.

összes bevételösszes kiadás • • _tiszta jövedelem mely összegnek fele azonnal, e későbben lesz kiosztva.
I 138 K 60 f 322 K IQ f1116 K 5( ) t a másik fele

Frigyes Budapest. Bitig Sámuel és Markus és Szendrei Bpest. Steinbae fsa Becs, h Sándor

H1 RE Ív.A bajai Casino f. hó 24-én szombaton este családi estelyt rendez.A cistercita rend újabb kitüntetés elé néz. Nem csekélyebbről van szó, minthogy a hazafias rend két tagja Dr. Greksa Kázmér és Dr. Vass Bertalan egyetemi rendes tanárokká fognak kineveztetni. Egyébként a » Fehérmegyei Napló« az ügyet a következőkben tárgyalja :
» Cistercita egyetemi tanai. A zágrábi egyetem magyar irodalomtörténeti tanszéke immár öt esztendeje üresedésben van. Kerestek oly férfiül, a ki ügy tudományos képzettségének, mint használható társadalmi jelenségénél fogva méltóképen töltse lie ezt a kétségkívül fontos állást. Megbizh tó forrásból vett értesülés szerint a horvát bán és a magyar közoktatás- ügyi miniszter már magállapodtak az uj egyetemi tanár személyére nézve Dr. Greksa hávmér,

V.pécsi cist. r. főgymnásiumi tanár személyében. Mi pedig ugyanezen alkalommal megemlítjük, hogy Dr. I 'ass Sertálán a pécsi ciszt. r. főgym- násium tudós igazgatója a budapesti tud. egyetemen Gyulay tanszékére .qemeltetett ki. Őszintén gratulálunk a jeles Rendnek, a melynek kebeléből rövid időn belül mar a negyedik férfiút helyezi a fensóbb hatoság és királyi elismerés a tudományos képzettség e tekintélyes polcára«A F. N.-nak \'ass Bertalan dr.-ra vonatkozó híre ilyen formában természetesen még csak kombináció, mert Gyulay tanszékére meg nem járt le a pályázat. De azért a hírnek komoly alapja van, mert \'ass B. dr. a magyar irodalomtörténet művelői közt első rangú helyet foglal el, magának Gyulaynak is kedves embere, es ezen kivül is magas összeköttetései vannak. Mi szivünk mélyéből kívánjuk, hogy a nagyérdemű rendnek immár harmadik tagja is egyetemi tanszéket nyerjen. Tudvalevő dolog, hogy a harmadik egyetemi tanár Dr. Békeíi Rémig, aki a bpesti tudományegyetemen a magyar művelődéstörténet jeles képzettségű rendes tanára.A szabadkai ügyvédi kam ara közhírré leszi. hogy Szűcs Mihály zombori ügyvéd székhely ét Bajára tette át.
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Az érdem elism erése. Ritka kitüntetés érte mostanában Scbnlbof LijnHol a bajai szil- \ letésű, európai hirii párisi csillagászt. A pú- i risi akadémia ugyanis 40UÜ francot ajándéké- j zott neki a csillagászat terén kifejtett bokros í érdemeiért. Derék földink eme megérdemelt kitüntetéséhez őszinte szerencse kivánatain- kat fűzzük.Bezdán kis-kőszegi áthidalás. Zombur város közgyűlésén a főispán kijelentette, hogy a bezdán kis kőszegi áthidalás ügyében közben fog járni a komány és a hadügyminisztériumnál. Hz ügyben a főispán f. hó lo-én Bécsbe utazott s a hadügyminisztériumban a legapróbb részletekig ismertette és kifejtette a Duna áthidalás kérdésének fontosságát, különösen stratégiai szempontokból A főispán e lépése nem irányul a baja báttaszéki áthidalás ellen, a melynek keres- kedelmi fontosságát a magyar minisztérium hangoztatta, mert nézete szerint a Dunának áthidalása c két helyen külömböző szempontokból szükséges. Bezdánban az áthidalás ügyében népgyűlés megtartására kiküldött bizottság minden előkészületet megtett, hogy nemsokára impozáns módon juttassa kifejezésre a község óhaját. I la a legkisebb kilátás is nyílik s remény lesz, hogy a Duna Bezdán • Kis-Kőszegnél is áthidaltatnék, úgy Zomhorban e lágyban a városi egylet szintén népgyülést fog tartani.Uj gyár várm egyénkben. Vármegyénkben, hol a kendertenyésztés újabb fellendülésben van «Magyar kendergyár« van alakulóban, l ’jverbász székhelylyel, melyet Grauaug Lajos bécsi gyáros fog külföldön képviselni.A  baja báttaszéki hid. A mindig jól értesült «Vállalkozók Lapjában» a következőket olvassuk : Amig a zomboriak fölterjesztéseket küldenek a bezdáni áthidalás érdekében,
'  Iaddig a baja báttaszéki bid ügye nagy lé- , pésben halad előre, amint ugyanis hiteles forrásból értesülünk, a máv. igazgatóságának műszaki osztályában most készítik a bid ter- I vét. Így a baja báttaszéki áthidalás építését valószínűleg még ebben az esztendőben megkezdhetik. . !Színészet Siikösdön. I 0 sorok iroja ugyanezzel a cimmcl vagy öt esztendővel ezelőtt ! humoros karcolatot irt egy öt tagból álló akkortájt Siikösdön «működő» színész truppról, egyebek közt megjegyezvén, hogy a siikös- diek a színészet terén előbb-utöbb le fogják pipálni Baját. Nos, az akkor tréfás alakban tett feltevés valóra vált. lé kijelentésünket azonban ne úgy tessék magvarázni, hogy oda a Nemzeti Színház művészei, művésznői járnak le szerepelni, sem ügy, bogy a színigazgatók ott már kipróbált erőket alkalmaznak s az ottani közönségnek nem kell végigszenvednie egy-egy Huckstádt, vagy Sziklai vendég fellépésével agyonnyomorgatott előadást. Nem. Nem erről van szó. Hanem arról, hogy Ih . AV/yv Kálmán ottani orvos betanított egy sereg földművest (lányokat, legén veket, gyerekeket) a Bartha-féle 3 felvonásos » Ka

rácsony « c. színjáték előadására s azt oly bámulatos egyöntetűséggel es precizitással adtak elő, hogy ez. mint tudósítónk megjegyzia csodával határos. Igazolni látszik e körülményt az a tény is, hog\ vasárnap ötödször kellett megismételniük e mű előadását, melyeken mindannyiszor részt vett a község es környékének szine-java, nem győzvén el- ragadtassanak es csodálatának kellőkép kifejezést adni. Bezzeg a mi műkedvelői előadásaink pláne az utóbbi időben elég kívánni valót hagynak maguk után, azért, ne vegyék rossz névül a mi egyébként derek műkedvelőink, ha szorgalom es ambitio dolgában a sükösdieket állítjuk példaként elebük.ítélet párbajügyben. L. bo 1 Len tárgyalta a szabadkai kir. törvényszék Lrdél\i 
L a jo s  garai gyógyszerész es Kemény Hermán állatorvos párbajügyét. Az itelet szerint mind két fel <S <X napi államfogházat kapott. A felek a határozatban megnyugodtak.

Bácsm egyei színi kerület. A bács-vár- megyei színi kerület megalakítása tárgyában csütörtökön Z o m  b o r b a n  Latinovics Bál főispán elnöklete alatt értekezlet volt. Ugyanez alkalommal a jövő színi idényre kiírandó pályázatra a feltételek megállapítása szintén a tanácskozás tárgya volt.M eghívó. A Bajai Bolgari Olvasó-Kgyesület könyvtára javára 1903. évi február hó 7-én a Bárány Szálloda* nagytermében hangversenynyel egybekötött táncestélyt rendez a következő) műsorral: l. a) Raff, (iavotte et Musette, b) Chován, Magyar táncok zongorán négykézre Bajor Ilona es Bajor Margit kisasszonyok. 11. a) Wagner, Dal az esti csillaghoz ( Tannháuser-ből), b) Nessler, Werner bitest! dala (Sáckingeni trombitás-ból) Melles Anna kisasszony zongora kísérete mellett énekli Breuer Zsigmond űr. 111. Bériot, 12-e Air varié Melles Anna kisasszony zongora- kisérete mellett hegedűn előadja Matauschek Antal űr. IV. Kováts, Vendéget várok 1 Mono- log előadja : Kovács Ilonka kisasszony. V . a) Schubert, Hervadt virágok, b) Barna, Nézz hát rám (Midász királyból) Melles Anna kisasszony zongorakisérete mellett énekli Dr. Beczásy (íyuláné űrhölgy. VI. Weber, Oberon- részletek. Előadják: Éber Sándor (zongora), Kollár Ágoston (fuvola), Neumann Lajos (hegedű) és Kiss A. József (gordonka) urak. Belépti-dij : személy-jegy 2 korona, család-jegy ö kor., karzati-ülőhely 1 kor. öO fill. Jegyek előre válthatók : Kollár A. és Wagner Antal könyvkereskedő uraknál. Kelülíizetéseket köszönettel fogadnák és hírlapikig nyugtáznak. Kezdete este <S órakor.A felsült Bosco. E. hó 21-én Gibicz János megkérte Szitás Istvánnét, hogy váltana neki egy koronát, mert nem bírja kifizetni a vásárolt süteményt. Mig Saitásné asszonyom a bugyellárist helyettesitő harisnyájában aprópénzt keresgélt, Gibicz a pénz közé markolt es onnan 3 korona 40 fillért el-eszkamotált. Gibicz barátunk azonban mint, szemfényvesztő) aligha tudná megkeresni kenyerét, mert Szi- tásné észrevette a műveletet s átadta az ügyetlen Boscot egy rendőrnek.Betörés a Latin ovits család kastélyáb a.Latinovits Géza orsz. képviselő és nővére Horthy Istvánná tulajdonát képező katymári kastélyába a múlt héten betörtek s a pénzszekrényből Ölő kor. ÖO fillér készpénzt loptak' el. A betörők ellen megindított nyomozás eddig eredménytelen. Tudósítónk szerint a lopást csakis a helyi viszonyokkal ismerős tettesek követhették el.T űz Ja n k o v á czo n . Jankováczi levelezőnk j irja: Heller József, Jankovácz község érdemdús segédjegyzőjét nem mindennapi meglepetés érte, a midőn e ho 15-én este hivatalos munkálkodása után otthonába, a megérdemelt pihenőre hazatért volna. Lakásától közel tűzjelzésről értesült s midőn erre figyelmes lett, vette csak észre, hogy saját házának keménye kigyulladt s a lángok nagy magasságban csapkodnak, a tetőzet is immár tüzet fogott.A derék tisztviselőnek rokonszenvező szomszédai azonban a tüzet lokalizálták s igy a nagy ijedtségen es a háztető rongáláson kívül egyéb baj nem esett. A tűz elnyomása főleg Noé Mátyás csendőrőrmester huzgóságának köszönhető.Lopás. I\ hó 21. és 22-ik közötti éjszaka Jerkovics Antalné, Jt-rkovics Jánosné es Jer- kovics Maris Tavasz es Háromnyul-utca szeg- leien levő közös szobájuk utcai ablakát betörtek s 3 dunnát. 19 vánkost, 2 ágyteritőt és egy lepedőt 274 kor. értékben el loptak. Nyomozás folyik.
%Esernyő tolvaj. K hő> 3-án estefelé Discher Bál boltajtaja előtt megállt Mocsár János és bizonyos irigykedéssel nézegette, hogyan himbálj. i a téli szellő a madzagra kötött esernyőidet, mig neki csak úgy dűlt a nyakába a hó. Nem sokáig habozott. Elővette csillagos bicskáját és egy nyiszszentéssel levágta madzagjáról a mit sem sejtő esernyőt. De vesztére tette, légy éber rendőrünk in flagranti nyakon csípte őt s a rendre való hivatkozás- 1 sál hűvösre tette, t Minthabizonv különben is nem volna elég hűvös!)A bajai ács iíju sag f. évi február hó l-en i este ' ,s órakor a Bárány Szálloda nagy-% O % •

termében zártkörű lakozást tart, melyre a n. é. közönséget ez utón is tisztelettel meghívja.H a tty u-vadászat. Bátmonostoron mint levelezőnk irja f. évi január hó 18-iki vadászat alkalmával a határon átvonuló tápcsatornán a vadászok mintegy 20—22 darabból álló hattyűfalkára bukkantak. Sikerült a vadászoknak egy rendkívüli nagyságú remek példány himhattyut elejteniük. A hattyú orra és lábai feketék. Muró Béter községi jegyző e remek példányt dr. Lendl Adolf preparáló intézetébe Budapestre küldötte fel. Súlya 9 kilogramm.H ö lgyek  öröme ! Legjobb szer az egész világon a bajai Dr. Lehman arckenőcs, mely pár napi használat után megifjitja az arcbőrt, eltávolít redőket, szeplőt, májfoltot, bőratkát (Mitesser.) Egy tégely ára l korona, csak nevem és arckéel ! G y arm ati Em il városi gyógyszertára a Szent-Háromsághoz Baján.
UégpáUjánkon.A sport-telep jégpályája, Megnyillott már régen.Rajta! tohát, hogvha fagy.*' u *• »ázz a jégen !Csak vigyázz, hogy el ne vágódj. S ne essél át ilyen nagy Kellemetlenségen ;No meg, aki úgy esik, hogy Senki a közeibe,Fölösleges munkát végez . . .— Nincs, ki fölemelje.Bavillonhan ülnek.Addig gardedámok,'Tekintélyes nékik Mindenkor a számok.S mig a pályán hó szitál,S befödi a partit,

F le s szemmel kiszemelnek Convenable partidét.Szegény ifjú elcsúszik,Botorül a hóba,S nem tudja, hogy bekerült— Kombinációba.Van ám még a jégpályának Egy kies kis dombja,Ugv el töd a mamák elöl.
<_ •Mint a fát a lombja;„Kis Ilidk< alatt oly jól esik, Siklani keltésben.Itt az éber gardedámok Nem állhatnak lesben Lesz a héten a pályának Nagy szenzációja,Hogy az Isten az Elnököt.Minden rossztól ója !Mert ő solisem fukarkodik Idol) *ii és pénzben,Hogy a pálya tündököljön Európai lényben !Most is csinált Re ff c toros \ ilágitó testet.Előre is elképzeljük,Milyen szépen festhet,Az * vidám sok-sok lányka Bazar tündöklésben.Akárcsak egy tündérsereg A liindérregékben . . .De mi szükség esti lényre?Elnök úr, mért fárad?Hisz a sok szép lány szeméből Fény elégsok arad . . .Ha jól I álom ép ott siklik A pálya „RenéejeM Halvány szép arcára borúi Sötét szeme éje Es mégis bevilágítja



IDOS. jan u ár  24 Bajai Független Újság. “Egészen ii pályát,S a sok ifjú, mint a lepke Úgy lepi a táját.Ott egy bájos szőke haját Lengeti a „bóra“Ez a hercig és örökké Mosolygó kis Flóra.Két szép szende barna lányra Kerül most az énekszói ez a piroskalapos Margit s Stefikének.Akárcsak egy igéző nipp,A kis Adrienne !isteni szép! Hátha még egyFejjel nagyobb lenne!Ott lebeg egy édes szőke Loreley hajával Neve Margit. Versenghetni* Mennyek angyalával !Nvomában a fess Ilonka
%JSzáguld gyorsan végig Nem csoda, ha ifjú-öreg Magasztalja égig!A szép Ellát és nővérét Micikét, tanítja,Fess gavallér, hogy vájjon mi A bőgni zás nyitja?Margifok közt akad itt még Egy felséges barna.A kalapja kékkel díszes: Rózsaszínnel arca.Zöldkalapos szép testvérpár L<*jt komoly s kimérlen Am hogy hívják? Akár mint van En biz meg nem értem . . . .A graciőz kis Ed it ke,Halad villám gyorsan,Ott meg a szép Irén. Gizi Vonulnak fel sorban.Pálly, Maliid el bit jolón írnak körül ivet Nagyobb művészek a jégen.Mint dalban az Y vett.Szőkehaju less Leónk».Csupa báj es kellem,Akad azért neki itt is,Sok „kisérő szellem."Még egy szőke sikkes özvegy Szórja szeme fényét Sok ezeren irigyelik Ai güdröcskéjét !Romegyen még a hölgysereg Sok sok száznyi főre No de majd a többi szépről Rímel íink — jövőre. S t y x .

A Prováliii-utcában (467. sz, n.) lévő Polliik Adolf-féle házban <-g.y

szép úri lakásKIADAN DÓ.értesilés Pollák Adolfnál nyerhető.

N Y Í L T  T l J i
Kzuii lovat alatt kôzlôttckcrt a szerkesztőst * nem v a I -lal ielelóssétfeto

Hajt/ v á r o s  a , é. közön sv g ríív z .

Felhivás.Alulírott szikviz-gyárosok tiszteletteljes kéréssel járulnák a n. é. közönség elé, hogy a következő alábbi pontokban elősorolt sérelmeiket figyelmükre méltatni és házigazdái intézkedéseikkel lehetőleg segíteni méltoztas- sanak.Köztudomásúlag helyben a gyárosok, a szikviz üvegekkel vagyont befektetett összeggel dolgoznak, ezen üdítő italnak, a nagyközönség kényelmére folyton, hogy kellőleg kiszolgálva legyen, az üvegek mennyiségének pótlása elkerülhetetlen.Ismert körülmény, hogy a magánházaknálfeledékenységből, a gondatlan cselédek hanyagságából, zugokban elfekvő kisebb-na- gyobb mennyiségben elfeküsznek, pincékben, padlásokon a szikvizes üvegek. Ezen üvegek hiánya a forgalomban nagy károsodásunkra, érzékenyen érinti mindinkább a gyárosokat.Ezen elősorolt bebizonyított tényekből fordulunk, kérve a háztulajdonos és bér- belakókhoz, hogy az ily elfekvő üvegeknek beszolgáltatását az illető gyárosnak neve alatt talált üvegeket bemondani kegyeskedjenek.Több esetben magáért az útba igazításért kellő jutalomba fogjuk részesíteni az illetőt.Kelt Baján, 1903. január hó.Kiváló tisztelettelPollerman Bertalan, Madár Zsigmond, Szilágyi Sándor, Fleischmnn Fiai, Nagy Zsigmond néviroja Benők Erzsébet, Dr. StruhákIstván, Krausz Dávid.

32. sz.1903. vhtó.
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. 1(12. értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szabadkai kir. törvényszék 1902. évi 599. szánni végzése következtében Dr. S z i r m a i  V i d o r  ügyvéd által képviselt Fischer Lipót utódai javára E n g e l  F e r e n c z  ellen 224 kor. s jár. erejéig 1903. évi január hó 10-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján felül foglalt es 339 ker 20 fill-re becsült következő ingóságok, u. in. ruha áru, bolti állványok, pult (bolti asztal) nyilvános árverésen eladatnak.Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1903-ik évi Y. 7/3. szánni végzése folytán 224 kor. tőkekövetelés, ennek 19(»2 évi december hó 3. napjától járó 6% kamatai és eddig összesen 74 kor. 70 fillérben bírói lag már megállapított költségek erejéig végrehajtás szenvedett holtjában Baján, leendő eszközlésére 1903. évi  j a n u á r  hó 30-ik n a p j á n a k  dél- ! e lő t t i  9 Ó rá ja  határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 197 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.Amennyiben az árverezendő ingóságokat má-* O cT*sok is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. értelmében ezek javára is elrendeltetik.Kelt Baján, 1903. évi jan. hó 21. napján.Horánazky László
I kir bírósági végrehajtó

a s i Ü ^

I

JS v f e s i í é s.Van szmviicséni ;i nagyon (emu közönség szives tudomására juttatni, hogy
F is c h e r S a m u -fé le  h á zb a n  levő BR

FODRÁSZ ÜZLETETátvettem s azt az úri közönség kényelmére, teljesen nagyvárosi fodrász üzletek mintájára, rendeztem be.Hygieniai szempontból is egy fo n to s  s bizonyára tetszéssel találkozó 
n jitá s t  hoztam he. Minden rendes látogatómnak ugyanis külön fiókban saját fésűje, 
saját hajkeféje tesz, továbbá nálam ;i borotválás többé néni beszappanozással, hanem egy ujonan fe lta lá lt crémnek beecsetelésével történik. Az ilyen créme és hozzávaló ecset szintén minden látogatómnak a sajátja lesz.Szorgalmamat és szakértelmemet a mélyen tisztelt közönség jól ismeri, arra utalnom tehát ezzel az alkalommal talán szükségtelen, csupán hálás köszönetemet óhajtom nyilvánítani az eddig irányomban tanúsított pártfogásért s alázattal kérni, hogy szives támogatásukat, ezen uj vállalkozásomra is átruházni méltóztassék.Kiváló tiszteletté

Ivoiediu
fo d rá s z .
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r * j  5

J íe l f ü n ő  újdonság.

DELICE Minden hirdetés fölösleges 
A dohányzó egyszer veszi és

többe mást nom szíhat rő>legjobb valódi francia, szivarkapapir ús szivarka- 
hüvely kapható az ország mindon kiilönlesres- :----- :.r= _  , só<2'i árudájában. ................



6 Ba)a i Független lfysâg w 1903. január 24.
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építési» és fűtőanyagok üzleteB a j  á i i .
Ajánlja saját gyártású, k itű n ő  m inő ségű  s igy a legjobb hírnévnek Örvendő:

Sima és hernyos (falcos) tetőcserepeit, “^ fkút-, járda-, padlás- és homlokzattégláit.S a já t gyártmányú cement-lapjait és hornyos cement-tetőcserepeit. 
Aszfalt elszigetelő és fedőlemezelcet-

beocsini cementgyári Unió portland és román,
ICitünő minőségű építő és darabos m eszet.

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

egy részét eladomC v
ifj. W agner Antal

több 11 éves kort meghaladóc ;(in■ S
kön v v kerrsktMlő

-)

Ödön gépgyárábanB  A  J  Á  N .
<* <r

i S m r<s
P '

4m/ * \ ——«&  *»• *»■*4- *3*y

$
i A5 ( »\ j ^  A\ *£

l Æ G N A O Y O B B  V A L a S Z T K K
GÁCSI, BRASSÓI, ZSOLNAIt o v á b b á

;i legfinomabb angol és francia divat keim ok ben ! ! !legú jab b  angol és f r a n c ia  s za b á s ú• •
{Minins kiszolgálás m < * 11 < * 11, készülnek*lii4' a (j

B A J A  N ,
Takarókpénztnri opület ■ ^ E

■ 5 3  4 3—T“V
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Nyomatott Nánav Lajosnál Baján.

EJVIKE dala i
A j ,  J = M K E  v^pnpirt, levélpapírt vegyetek !

Ha rá néztek, feldobog a szivetek.
Magyar link, magyar lányok tudjátok,

< *  Hogy én nektek magyar papitt kínálok.

lü la8yar földön, magyar kezek csinálják,
I? Magyar bűdön, magyar népnek kínálják ;

Nem hagyhat ez magyar szivet hidegen,
*  Úgy is nálunk annyi minden idegen.

L f  iilföld 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.

C M K E - p a p i r t  adjatok a kezembe:
|S> Kdes anyám, neked Írok én erre,

Van-e ennél szebb papir a világon?
Boltos uram, csupán E M K E ~ 1 kínáljon !^  A íennt megénekelt „EJVIKE" levél- ' é  papiros minden nagyágban kapható

i f j .  W AG NER A N T A L  ^
könyv- és papit kereskedésében. 80-8
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