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Előfizetési árak :Egész évre ti kor. Fél évre 3 kor. Kegyed évre l 50. Egyes szám ara 12 fillér.Mi Iegz a beruházási kölcsönnel?Jó ideje már, hogy a kormány a kiegyezési javaslatokat a nemzet közvéleménye elé terjesztette.Ma pedig a katonai javaslatok tartják izgalomban a magyar nemzet apraját, nagyját Igenis izgalomban, mert arról van szó, hogy Magyarország ismét milliókat izzadjon ki annak a Molochnak az oltárán, melynek improductiv áldozatául esnek a nemzeti erő sok tizezrei, el vonatva a gazdasági élet ezernyi forrásától.Emellett a kormány az udvartartás költségeinek emelését is komoly és el- odázhatlan tervbe vette. Ismét jobban megfeszíteni a húrt, ismét pénzáldozatot sajtolni ettől az enervált nemzettől, csak hogy az udvar fénye a mi sötétségünk birodalmában nagyobbra emelkedjék !Ennyi, ily következetes és a nép húsába vágó szipolyozásnak elvégre mikor legyen már vége ?Mikor akar a kormány már egyszer arról is gondoskodni, hogy kellő erőforrásokat teremtsen a sínylődő nép millióinak, hogy legyen miből a nagy teherviseléseket könnyíteni ?Mi lesz azokkal a közmunkákkal, amelyeknek mielőbbi foganatba vételét a miniszterelnök, a pénzügyminiszter és

a kereskedelmi miniszterek egybehangzóan kilátásba helyezték ?Mi lesz a 200 milliós beruházási kölcsönnel, melyben a közmunkák költségeiről gondoskodva lenne ? 1 lisz ez is végeredményben a nemzet uj tehervállalásánál egyébnek nem minősíthető, de itt legalább productiv kiadásokról van szó, olyanokról, melyek a lakosság nagy rétegének, és a pangó iparnak és ezzel közvetve az alvó kereskedelemnek nyújtanak uj életre fakasztó tápanyagot. Hiába ! Eddig hangzatos Ígéreteknél | egyebet nem hallottunk ! Vagy talán ! azt akarja a kormány, hogy a katonai | javaslatok és az ezek nyomában szükség- ! szerüleg járó terhek megszavazása után már megelégeljen a nemzet minden további teherviselést és ne akarjon többé tudni sem az ismét csak megterhelés jellegével biró beruházási kölcsönről ? Ugylátszik ez a célja a kormánynak és akkor megint várhat a nemzet a közmunkákra évtizedekig !Pedig okulhatott volna a kormány a csak nemrég nála járt fővárosi gyárak ! monstre küldöttségének előterjesztéséből, | a melyben az ipar helyzetét sötét, meg- ! döbbentő, de annál igazabb színekben festettek le Hiába tárták fel panaszaikat. hiába hangoztatták a kenyér nélkül tengődő munkásnép sanyarú helyzetét,

hiába helyeztek kilátásba az államnak hitelnyújtási kedvezményeket, csakhogy munkát adhassanak alkalmazottaiknak, csakhogy ne legyenek kénytelenek ezeket elbocsátani és igy családokat nyomorba dönteni, mindezek nem használtak.A miniszterek csak Ígérettel bocsátották el a gyárak képviselőit. Azóta misem történt De hát mi az oka a konok és makacs késedelemnek ? Pedig, amint az „ Ellenőr" c közgazdasági lap kiváló tollú vezércikk Írójától olvassuk „a munkálatok terve már hónapok óta készen áll. Szó van egy csomó vaggonról, két vasút kiépítéséről, mely már régen el volt határozva, a baja-báttaszéki hídról, melynek felépítése már evek óta kisért, a budapesti kereskedelmi kikötőről, melynek tervei több mint egy év óta elkészültek. Szó van ezenkívül egy pár sürgős építkezésről, és egy pár türhetlen állapotban levő közút kiépítéséről. Mi késlelteti tehát a tervnek végleges elkészítését és a munkák kiadását? Hol rekedtek meg' ezek a munkálatok. Melyik miniszter bárójában ? Ez a kérdés bennünket jelen pillanatban jobban érdekel a napi politika minden izgalmainál “Gondolja meg a kormány jobb éi zését elővéve, hogy a késedelem már ve-
T Á R C A .

3<onfi bú.Sok évet, sok borús napot éltem,Olyan vagyok, mint a pimla télen, Letarolva keblem sok virága,Szivemet a bú viharja szántja; Csüggedt lelkem, ha lebbenti szárnyát : Nem hallja már senki csattogását ;S hogyha dalra nyílik fáradt ajkain :A bánatnak, kesergésnek Hangja zendíll halkan.E világon ugyan mért is élek ?Hisz o hagytak már a szép remények ! Szép hazámat virulva nem látom, Dicsősége csak egy tűnő álom ;Nép<\ ez a derék magyar fajta, Kenyerére könnyeit hullajtja,S hogyha panaszszóra nyílik ajka : Egyedül csak a felséges,A jó Isten hallja.Eáj a szivem, fúj a lelkem régen.Veled sírok én jó magyar népem,Véren szerzett hazánk, ez a drága,A kikelet fénysugarát várja;

Zúg fölötte, zúg a tél viharja,Majd nehéz köd és felhő takarja,S ha látszik egy fénysugár az égen : A vad sors, a hús végezetElfödi egészen. t l o á e h i m  Á g o s t .
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3<ét képeslevelezö-lap.
irta: Ujváry Miklós,

ÍV szabadi*.Ú színház tagja.Emlékszel Keresi a kis Katara : Atia a szöszke angyalkám, a ki mind ;i kettőnket az orrunknál fogva vezetett.' En jól emlékszem. Egyszer kis fiija, hogy fie nem vertem érte a fejedet. Iskolás gyerekek voltunk meg, a mikor megismertük egy diák majálison. En alig lefiettem 10 éves. Te már akkor embernek fiitted magad, mert orrod alatt valami pehely format vettél észre, a mit aztán reggeltöl-estighúzogattál, hogy bajusz legyen belőle..............Nem emlékszel meg most sem? No jo. majdelmondom az egészet.Egy reggel átjöttél hozzám, hogy mint rendesen, együtt menjünk az iskolafia. Az aicod olyan voit, mint egy ecetes uborka. Iskolafia menet, folyton faggattalak, hogy mi bajod? de te nem feleltél. \ égre az iskola kapujában kinyögted, hogy azért vagy rossz kedvű,

mert az apád nem adott pénzt «számtan füzetre «. Mosolyogva mutattam a kezedben le\11 füzetre, melynek még csak az első oldalán fityegett néhány szám. Ekkor elveresedtél és vallották Azt mondtad, nem is füzetre kerted te a pénzt, hanem anzikszkártyára, a mit eg\ szép kis leánynak akartai küldeni, a ki megkért, hogy küldj neki. Ez a dolog a majálisután való napon történt.Eelértünk az osztályba. A te szomorúságod mulattatott, már csak annal is inkább, inéit engem is megkért valaki a majálison, hogv küldjék neki anzikszokat és én küldeni fogok neki. Az én apám elhitte, hogy a latin nyelvtanomat elloptak, es a latin nyelvtan aia ott kuksolt a zsebemben. Nyugtalanul pislantot- t m az órára. Tiz perc hiányzott a nyolchoz. Zsebemben égett a pénz, nem tudtam ülni. Eszembe jutott, hogy tiz pere alatt megvehe- tem és feladhatom a képes lapokat s hogy. hogy fog néki örülni az a szőke angyal, ha majd olvasgatja őket. felugrottam tehát es vesd el magad, rohantam a trafikba. A lépcsőn négyet ugrottam egyszerre, a kapu alatt neki rohantam a töldrajztanatnak es kis híjjá, hogy fe! nem fordítottam. Nagy siettemben a patikába nyitottam be, a trafik helyett. • ’tt meg az igazgat»» ur konyakozott. Mikor meglátott rám förmedt. Mi kell! En elkezdtem



szólylyel jár. hogy ez a nemzet már odáig jutott, hogy „minden perez egy halált“ jelent.Vegye le napirendről az amúgy is minden párt előtt ellenszenves katonai javaslatokat, nyújtsa be* mielőbb a beruházási kölcsönről szóló törvényjavaslatotNem találkozik egy politikai pártban egyetlen képviselő sem, aki a nép nyomorán segitni hivatott javaslatok ellenszót fogna emelni.
<Egyhangúlag, gyors tempóban válna törvénynyé az a javaslat, mely a kato nai javaslatokkal kirivó ellentétben, gazdasági tel virágozásunknak vetne meg alapját !A városatyák ügyeimébe !A f. hó 9-iki közgyűlésnek két tárgya vonja magára figyelmünket.A városi iskola kérdése és a közkórházban felállítandó tüdő vész pavillonA városi iskola terv pályázatának eredményét fogják elsőben a közgyűléssel közölni. Vagyis azt, hogy a pályatervek — amint az különben előrelátható volt — eredménytelenek maradtak. 1 logy is képzelhető el, hogy egy monumentális építkezés földszintes rend szerben úgy practices, mint aeslheticai szempontból megállja helyét? Micsoda alaktalan és minden stylszerüséget nélkülöző tömeg fogna elöáilani, ha ezt a drágára tervezett alkotást viskószerüleg építenék V Hozzájárul — mint már több ízben, de fájdalom hasztalan hangoztattuk — - hogy az emeletes épület nagy telek-megtakaritással járna, teljesen Kiessé tenné a Pfeiffer-féle háztelek megvételét úgy, hogy a Vojnits-féle házhely teljesen elegendő volna a színház részére, a városi iskola pedig a régi legyen ; az az állami tanítóképző intézet kibővülő palotájának impozáns szomszédságában épülhetne. Ezzel egy csa

hebegni és egy árva szót sem tudtam kiejteni. Nagy nehezen kinyögtem aztán, hogy diák- flastromért jöttem. Mikor megkaptam, rohantam az utcára s az első dolgom volt a diák- ílasromot eldobni. A tralikhan aztán megvettem az anzikszokat. Kgy hirdető oszlophoz támaszkodva meg irtani mind a hót daiahot. A torony óra mutatója már ekkor a nyolc órán volt. Rohanva kerestem egy posta ládát, bedobtam a lapokat es rohantam az iskolába. Az utca közepén szerencsesén hasra vágódtam. Végre felértem a terembe. A számtan tanár ur dühössel! rám rivait és büntetésből, mert későn jöttem, a sarokba állított. ( >tt álltam egy óra hosszat. Mikor a történelem órája kezdődött, a helyemre ültem.Klmerengve bámultam az. előttem ülő lejét 
s eszembe jutottak a képeslapjaim. Magam előtt láttam, a mint a postás kiszedi őket a ládából es elviszi a kis, szőke Katának. Az én Katámnak, annak az angyalképü Ids leánynak, a ki a varrodában dolgozgatva, minden öltésnél ream gondol, az ö imádójára. S el-v * Tgondoltam, hog\ fog ö örülni az én képeslapjaimnak. Mint fogja őket becézni, simogatni, s talán megcsókolni is. őszintén szólva abban a percben szerettem volna anzikszkártya lenni.Kbben a pillanatban a nevemet hallottam. Egyik kollégám a görög klasszikusokból felelt s a tanár ur felszólított, hogy folytassam.

pással tisztázódnék a szinházhelynek is, a jelen tervezési stádiumában mindenkit felháborító kérdése, a színház a város közepébe kerülne, az iskola pedig szokott régi helyén minden igényt kielégítene.
Tehát emeletes legyen az iskola és a 

régi helyén maradjon /Nem ártana emellett előrelátásból arra is gondolni, hogy idővel, a fejlődő viszonyok hatása alatt egy felsőbb keres
kedelmi iskola felállítása is szükségessé válhat. Már most körülbelül egy költséggel járna, ha a régi iskola tágas telkén egy oly méretű emeletes palota helyeztetnék el, melyben majdan esetleg egy felsőbb kereskedelmi iskola is otthont találna. Ez még mindig nem kerülne olyan áldozatba, mintha Vojnits- Pfeiffer telken óriási telekpazarlással építkeznének kizárólag a városi elemi és polgári iskola céljaira !Az előrelátást pedig itt éj) azért hangsúlyozzuk, mert a folyó hó 9 iki közgyűlés szőnyegére kerülő tüdővész-J - opavillon kérdésével van kapcsolatban 1 logy ha ugyanis ennek az osztálynak a~ j o J Jtöbbitől való elkülönítését még a kórházépítés előtt látták volna szükségesnek, most nem kellene egy egész uj épület emelését tervbe venni, hanem lehetett volna a tüdővész-osztályt egy, a többi betegosztálylyal összefüggésben nem álló, más épületben elhelyezni, ami semmiesetre sem járt volna annyi költ
séggel, mint a mennyibe egy egész önálló épület kerülhet. Mert elvégre is legtöllebb 10 —20 tiklövészes elhelyezéseid)! lehet csupán szó a szándékolt pa Villonban is. Ennyi beteg pedig alkalmas férőhelyet találhatott volna akármely oly pavilIonban, ahol a betegek nem ápoltatnak.I la már most ezt a hibát — az előrelátás hiánya folytán — már elkövették, annak semmiesetre sem szabad a város megterhelésével járni és nem is hisszük, hogy akadni fog városi képviselő, aki

„ Bajai Független Újság.* 1903. február 7.ezt az újabb pavillont meg fogná szavazni.J liszen már amúgy is zúgnak mindenfelől — és teljes alappal, — hogy a közkórház rövid időn belül nagy megterhelésekkel sújtja a lakósságot, hogy volna tehát elképzelhető, hogy újabban megszavazandó költségekkel még szítanák az elégül etlenség lángját !Ám, ha egy-két év lefolyása alatt a polgárság megterhelése nélkül, életképesnek bizonyulna a közkórház intézménye, még mindig nem lesz késő egy önálló pavillon megépítése De egyelőre ne létesüljön ez a tüdővészes história!Igaz. van egy kibúvójuk itt is e terv istápolóinak ! Az, hogy jut még erre a pavillonra a megszavazott építési kölcsönből Ez igaz, de hát úgy tudjuk, a takarékosság elvét ép nemrég mondta ki a pénzügyi bizottság és a városi tanács, amikor az 1903. évi költségelőirányzat tárgyalásai folyamán nem engedték a pótadó fölemelését!ipartepfcülefc műkedvelői előadásán.
— E g y  kis fecsegés. —— Ali, csókolom kezeit nagyságos asszonyom. Kegyed már itt?- Itt bizony; jó estét! Tudja ilyenkor, mikor számozatlanok a helyek, sietni kell, mert mindenki igyekszik lehetőleg elől kapni helyet. Van szinlapja ? El is felejtettem mit játszanak.Ilyenek maguk mind. Megvagyok azonban győződve róla, hogy annak a szép asz- szonynak, akit az előbb úgy megnézett három év múlva is megfogja mondani tudni, hogy milyen csipke volt az alsószoknyáján.— Fiatalember, maga kicsit szemtelen . . .Ván szinlapja, nincs?Keresem nagyságos asszonyom . . . .tessék !

»M(ír alszik.« Érdekes lehet. Ismeri ? Mégnem láttam, de százat teszek egy el-
■ N n p f i r ■ n . M M * MMNagyon bamba képet vághattam, mert a tanár ur elmosolyodott s intve, hogy leülhetek, csak annyit jegyzett inog, hogy egy szekun- dával több van a világon s hogy annak az(  j % 'egv szekundának egyedül én vagyok a jogos tulajdonosa. Kezdtem nem jól érezni magam. Bántott a lelkiismeret s folyton azon járt az eszein, hogv miért is kellett nekem Katáral  ' Vgondolni akkor, mikor a görög klasszikusokról van szó. így történt aztán, h )gy még a latin órán is ezen járt az eszem s mikor a latin tanár is felszólított, hogy folytassam az előttem szolót, az egész osztály hangos kacagása között csak ennyit tudtam kimondani, hogy Kati! Ennek természetesen az lett a vége, hogy egy másik szekundának is jogos tulajdonosa lettem.Az előadás után szomorúan ballagtam haza. Te már akkorra megvigasztalódtál s folyton zaklattál, hogy mi bajom. Jó barátom voltál, nem akartam előtted eltitkolni semmit. E lmondtam mindent elejétől-végig. Te lnilledezve hallgattad s mikor elvégeztem, rám rohantál. En védtem magam s jől felpofoztalak. Bocsáss meg barátom, de erősebb voltam. A dolognak természetesen vérrel kellett volna befejezést nyerni, mert az ilyesmit párbajjalkell elintézni. Te földhöz vágtad a keztyűdet

#s követelted, hogy vegyem fel. En azt mondtam. ha ledobtad, hát vedd is fel. Nem vagyok az inasod! Te követelted, hogy a lovagiasság

1

szabályai szerint járjunk el egy oly ügyben, mint a miénk, vagyis mikor ketten szeretünk egy leányt, s vegyem fel a keztyűdet. Erre aztán, hogy megmutassam, mi a lovagiasság, felvettem a keztyűt és a fejedhez vágtam. Ez mind az iskola mögötti téren történt. Külön váltunk, ügy mentünk haza. Mikor a térről he akartunk fordulni egy utcába, csaknem találkoztunk, de te hirtelen a másik oldalra siettél. Így mentünk egy jó ideig. Az egyik fordulónál szembe találtam magam Katával. Egy fiatal emberrel sétálva, mosolyogva ment el mellettem, észre sem véve az én köszönésemet.Mintha a villám sújtott volna le mellettem, ügy megáltam. Lábam gyökeret vert a földbe s mereven bámultam magam elé. Őrült kánkánt jártak előttem a levelezőlapjaim s gúnyosan mosolyogva jött felém a két szekundn. Dühtől remegve emeltem fel ökleimet, hogy lesújtsam a gúnyolokat, mikor egy kéz érintette vállamat. 1 látra néztem s téged láttalak. A kezedet nyújtottad felém. Szemed könyezett s valami olyasfélét motyogtál, hogy bocsássák meg. Megszorítottam a kezedet és szó nélkül mentünk hazáig. Soha többé egy szót sem szülöttünk erről, mert mindegyikünk szé- gyelte magát a másik előtt. Egy este azonban mégis csak meglestük Katát s bosszúból, mert megcsalt mindkettőnket, elvertük az•arloiat.



1903. február 7 . * Bajai Független Újság.ulen, hogy jól fogunk mulatni, mert C z é r n a y -  nak kiváló Ízlése és gyakorlata van a színdarabok és a szereplők megválogatása körül. Apropos!’ Hol van a kedves férje? Talán - »niár alszik « ?— Ne csináljon rossz vicceket. De, pszt! — már kezdik.— Jaj, eszem a szentedet, de enni való vagy . . .— Már mint én ?Szörnyen kiállhatatlan maga fiatalember. Arról a gyönyörű kis szobacicáról, a Z i e c h Erzsikéről beszélek. Mily ügyesen mozog, mily bájosan cseveg . . . .— Pardon nagyságos asszonyom, szintén igen bájosan méltóztatik csevegni, csak kissé - -  hangosan. Nem volna kegyes egy kicsit az előadásra figyelni ?— Sőt ! Kezd külömben is érdekes lenni . . .— Bravó, bravó, éljen !— De kár, hogy már vége van. Tapsoljon— Hisz tapsolok.Jobban tapsoljon. Tudja, majd a szememet nézem ki azon a kislányon. Hej, ha én fiatalember volnék, nem lennék olyan csúf, mint amilyenek maguk sorba. Maga is ide- oda agg-legény sorba jön és . . .  .-  Éljen !— Éljen! . . .Nos, tisztelt kritikus űr, mi nagybecsű véleménye az előadásról?— Lásd a » Bajai Független l Tjság« legközelebbi számát.— Már megint komisz? Nos, igazán, mit fog irni ? Tudom, hogy maguk nem úgy Írnak, hogy teszem azt: »X. kisasszony pompásan oldotta meg feladatát», »Y. úr jól átgondolt játékával brillírozott» és a többi.— Nem bizony, hanem azt Írjuk, hogy édesebb kis szobacica, mint Georgette szerepében Z i e c h  Erzsiké — aligha forgolódottmég dilettáns színpadunkon.
•0— Es a férfi szereplők ?— A la bonheur! A legőszintébb elismerés épúgy Chaponnier — S c h r i n n e r úrnak, mint a Józsi inas szerepét creátó S z a b ó úrnak.— Azért mondom! Meg is szidtam volna tudom Istenem, ha le merte volna kritizálni őket . . . Mi is a második darab? Ja igen: a 

» Miniszterelnök bálja.u Hallottam dicsérni, bár régi darab.— Sophokles Elektrája még régibb, mégis jó.Kedves, annyi bizonyos. Nem is szólokmagához többet egy szót se az előadás végéig. Különben is csengetnek.
• • • • • • • « • • • • • ■ ■ * *— Nézze, milyen pompásan játszik Kovács tanácsos szerepében L o n c s e  k.— Igazán ügyes ; de partnere K ö b 1 i n g kisasszony sem marad mögötte.~~ Nem bizony. Mindig igen ügyesen játszik. Hajoljon csak közelebb. Ki az a szende arcú leányka, aki Eliz szerepét adja?P e t r á n y i  Rózsi ka. LIgye kedves ?Nagyon édes.— Hanem várjon csak ; rögtön jön L á s z 1 ó Károly jelenése. Ez a fiatal ember egy kész színész . . . .— Igazán pompásan játszik. Szinte sajnálom, hogy csakugyan nem hírlapim.— -  Ugye R e i c h e n b e r g is jól adja a részeg házmestert?—- Játéka kifogástalan, de azt a nagy piros foltot elengedtem volna a . . . .— Jól van, jól van, jól van ! Nem vagyok kiváncsi a véleményére.....  Pardon! hisz arra nézve méltóztatottkérdezni.

De nem arra nézve, hogy a toilette-jérőlmondjon véleményt. Kitünően játszik és punktum.- Ezt magam is aláírom, ha parancsolja, sőt mi több, azt is, hogy S i n k  ó Lajos és L a g  ne r Béla kifogástalanoka hordár-szerepben, nemkülömben S z a b ó  Lajos rövidke inas-szerepében. De nini ! Már vége is az előadásnak ? !- De kár! Igazán gyönyörű volt. Tapsoljon! Én is tapsolnék de félek, hogy fölreped a keztyűm.— Istenem, Istenem! Minthabizony tudná oly erővel összecsapni azokat a macskaláb- nagyságú kezecskéit . . . .-- Hanem tudja, hogy kit dicsérnék még meg, ha magának lennék ?— Ugyan?K o v á c s  Sándort, a rendezőt.— Biz’ Isten, nagyszerű egy ember ; egy valóságos ezermester. Oly pompásan rendezte ezt a két előadást, mintha örök életében ezt tanulta volna.— Hát akkor jót fog mindnyájukról irni?— Jót, mert megérdemelték. Tudja mit gondoltam í Kritika helyet leirom a mi fecsegésünket. Jó ?— Pompás. De a nevemet ki ne írja az újságba !— Isten ments!- Tudtam, hogy szófogadó fiú. Látja, most megengedem, hogy velem táncolhassa az első csárdást. T i h a m é r .H Í R E K .
A bajai kath. nőegylet husvét másodnapján táncvigalommal egybekötött műkedvelői előadást rendez.
A Piros-bál, mely f. hó l-t-ikén fog a «Nemzeti Szállodábano lezajlani, már javadban foglalkoztatja a bajai szabó-műhelyeket, ahol az Ízlésesebbnél Ízlésesebb kosztümök nagy számmal készülnek. A bál iránt nagy érdeklődés mutatkozik.
A közigazgatási bizottság f. hó 9-én tartja havi ülését az alábbi tárgysorozattal :l. Az igazoló választmány jelentése a múlt évi deczeinber hó 18-án megtartott bizottsági tag választások igazolásáról. 2. A városi tanácsnak jelentése a városi polgári es elemi iskolai épület tervének és részletes költségvetésének elkészítésére kiirt pályázat eredményéről. 3. Ugyanannak jelentése a homok-, föld- és gyephordasi jog haszonbérbe adása iránt megtartott árverés eredményéről. 4.Ugyanannak jelentése a Szent-Antal-utcai Yoj-nits-féle ház melléképiilétének biztonságellenes állapotáról. 5. Sziklai Zsigmond bajai lakosnak kérvénye a varos tulajdonát képező Voj- nits-féle házban lévő istálló hátulsó falának átengedése iránt. 6. Dr. Ladányi Mór kórházorvosnak előterjesztése az uj városi közkórház építésével kapcsolatosan egy . tüdővész- pavillonnak felállítása iránt. 7. A temesvárim. kir. posta- és távirda-igazgatóságnak átirata a városi bérházban levő és átalakítandó egy bolthelyiségnek bérbevétele tárgyában.

Színi kerületi ülés. A szabadkai színi kerület rendes évi ülése m. hó 27-ikére volt Szabadkára kitűzve. Minthogy azonban gróf Festetich Andor a vidéki színészet felügyelője a megjelenésben akadályozva volt, az ülést február havában tartják meg. Reméljük, hogy városunk is kellőkép képviselteti magát a gyűlésen és hathatósabban működik arra, hogy a színi idény a helyi viszonyoknak mindenben megfelelőig szabalyoztassék.
A szabadkai ügyvédi kamara. A szabadkai ügyvédi kamara által közzétett lajstromából a következőket közöljük: Elnök: Paukovich Andor, helyettes elnök: Kozma László, titkár: dr. Révész Ernő, ügyész: Szabados János, pénztáros: Buchvvald Lázár. Választmányi tagok: dr. BékefTy Gyula, dr. Brenner József, G vei mis Gerő. Szilágyi Mór,

ff »

dr. Szilasi Fülöp, Latinovics János, dr. Scháffer Mór, dr. Mécsei Samu. A megye területén 255 ügyvéd működik és pedig Adán 3, Apa- tinban 5, Baján 24, Almáson ő, Petrovoszellón L Bezdánban 1, Csantavéren i, Cservenkán l, Hódságon 3, Jankováczon 1, Kulán 7, Mo- holyon 2, Ó-Becsén 13, O-Kanizsán 5, Palán- kán 6, Szabadkán 61, Szt.-Tamáson 2, Titelen 4, Topolyán 5, Újvidéken 40, Zentán 15, Zsab- ján 2, Zom borban 48.
f

Érdekes főhercegi ajándékok vannak 
Jorgovits Szvetozár derék bajai ácsmester bir- tokab n. Egy remek aranyóra és aranygyűrű. Mindkettőt Frigyes főherceg neje ajándékozta neki nehány évvel ezelőtt Pozsonyban, abban az időben, mikor Jorgovits, mint utász altiszt szolgált a pozsonyi utász századnál. Mint bravúros úszó magára vonta a főhercegi család figyelmét és őt bízták meg, hogy a kis Erzsébet főhercegnőt úszni tanítsa. Elismerésül maga a főhercegnő adta át a fenti ajándékokat, miket Jorgovits nem csekély büszkeséggel őriz ereklye gyanánt.

Rehabilitáció. Lapunk egyik múlt év decemberi számában megírtuk, hogy a bajai járásbírósághoz oly értelmű feljelentés érkezett, hogy Schmidt Jakabné bács-vaskúti bábaasszony. Zimmermann Mátyás 11 napos kislányát fürösztés közben agyon forrázta. A vád, a szabadkai kir. ügyészség alább közölt határozata szerint alaptalannak bizonyult. Maga a határozat igy szól :»Ezen ügyben a nyomozást megszüntetem, s erről dr. Grádl József körorvost, valamint Schmidt Jakabnét és Zimmermann Mátyásné Perez Margarettát, utóbbit a bp. 42. §-a alap. értesítem, m é r t :a boncolás véleménye határozottan oda utal, hogy az 1901. évi deczeinber 22-én elhalt Zimmermann Mária, 11 napos csecsemő, természetes halállal múlt ki, s hogy e szerint nincs kizárva, hogy a kezelő orvos Grádl József dr., akinek véleménye szerint a halát fürdő vízzel történt, (a fürösztés alkalmával előállott f e l h á m  1 á s  folytán) tévedett és pedig annál inkább, mert leforrázási nyomok a boncjegyzőkönyvben, tárgyi adataiból kifolyólag nem constatálhatók s igy a gyermeket fürösztő bábának vagy pedig a csecsemő más hozzátartozójának a gondatlansága fenn nem forog.Szabadkán, 1903. évi január hó 5-én.Dr. Eperjesy Béla
kir. ügyész.

Halálozás. Általános és őszinte részvétet keltett múlt hét szombatján az a sajnos valónak bizonyult hir, hogy Kenbaner József, városunknak közszeretetben álló polgára meghalt 43 éves korában. Temetése hétfőn ment végbe óriási közönség részvétele mellett. 
Rigó János vendéglős e hó 4-én meghalt 61 éves korában. Temetése 6-án ment végbe nagy részvéttel.

Eljegyzés. Romátka Jenő kir. aljárásbiró,| a bajai társadalom közkedvelt tagja, f. hó 5-én jegyezte el Túr\ Gabriella urhölgyet, Túry Mátyás bajai ügyvéd szép es műveltlelkű leányát.
Nyilvános nyugtázása az 1902. évi szept. 19-én rendezett Kossuth emlékünnep költségeihez való hozzájárulásoknak :Gál Péter és családja 50 K\, Bajai Kölcsönös Segélyző Egylet 10 K., Bajai Takarékpénztár 25 K. Baj ű Kereskedelmi és Iparbank, Kereskedelmi Casinó 20 20 K., ÉrtiIstván, Érti János, Dr. Reich Aladár, Spitzer Benő, Somogyi Emil, Drescher ( «villa, Krausz Jakab, ifj. Tüske János 10 10 K., Casinó6 K., Szutrély Lipót, Állaga Ottó, Schvartz József, Weidingcr Dezső, Reich Vidor, Polkák Lajos, Dr. Denneb;rg Kálmán, Hoffenreich K.. Dr. Fehér, N. N., Dr. Herman, Milkó Vilmos, Politzer Jakab, Sebőn Antal, Állaga Leó 5 5kor., Bodrogi Gyula, Dr. Kuzmann Oszkár, Eckert István. Weidingcr Herman, Mikolits Ignácz, Wunderlich József, 1 — t K., Weidin- ger N., Weidingcr Benő, Dr. Makray László 3 3 kor., Reich Farkas Fiai, Fischer Adolf,
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Sonnenschein Zsigmond, I lerman Samu, Wie- sel, Lemberger Rezső, Somogyi Ágost, \\ ie- sel, Scheiber M. A., Stun W. M., Pollák Bernât, Polliik Er., Deutsch Míityi, Krahl Ede, Sebőn Géza, Válnosy, Brust Adóit, Goldschmidt Zs., Grünhut, Szűcs Ödön, Berndorter Kde, Somogyi Gyula, Kovács, Klauber Salamon. Bokor Oszkár, Czérnay Imre, Elnök 2 2kor., Weisz, Sonnenschein, Bischoff Károly, (irünhut Jakab, P„ Wollner Adolf, Grauaug, Rosenbaum, Grossner, N. N., Spitzer János, Szűcs Annin, VViesel Sándor, Rolberg Adolf, Stern \’ilmos, if'j. l'try Pál, Kazal Lajos, Pinter Kerencz. Wagenblatt István, Ackermann János 1 1 kor., Schulek József, SchneiderGábor 50 50 fill, Gáli Kálmán, Linusz István 40 10 fill.. Kiima Károly 30 fill., Üszt-reicher Antal, ifj. Rózsa Mátyás, Rábl Péter,11uber József. Páncsics Gyula, Kanizsay Lajos, Kancsh József, Bőimért József. Szteriady István, Reichhardt János 20 20 fill, KüldésiJózsef. Jendzsejovszkv A., Holdingei' Kerencz 10 10 fill.,
Esküvő. Rosenbaum Berta úrhölgy e hó15-én délután 4 órakor esküszik örök hűséget 

Ar~él Kálmán urnák, a Budapesti Takarék- pénztár hivatalnokának.
Jég alá m erült. Niemecz Sándor sükösdi kéményseprő m. hó 29-én segédjét Gemenczbe küldötte, hogy az ottani épületek kéményeit tisztogassa. A könnyelmű legényke azonban előbb a dunaparti csárdában néhány üveg bort elfogyasztott, s csak aztán indult neki, hogy a meglazult jégen a túlsó oldalra átgyalogoljon. De ahogy a jég legszélső jégtáblájára lépett, az megbillent alatta s a szerencsétlen kéményseprő a jég alá csúszott s megfulladt. Holttestét még nem fogták ki.
A papucs. Ne ijedjetek meg tisztelt papucshősök, nem rólatok lészen szó Hisz elég nektek a magatok baja, feleségeteknek a perpetuum mobilét csúffá tevő nyelvelésével, mint bántsunk még mi is titeket! Hogy mégis papucsról, a katuska férjek eme szimbólumáról vagyon szó, abban a körülményben leli magyarázatát, hogy m. hó 26-án Krekó Erzsébet és Mnlla Julis facér cselédek \a. \ Jánoshoz

4j ^papucsot mentek vásárolni. Ebben ugyan még nem lenne semmi különös, hanem az már mégis felemlitésre méltó, hogy inig a J ulis válogatott a papucsokban, addig az Erzsi egy pár, g y ö n y ö r ű  pillangós papucsot kendője alá dugott. Nagyék csak akkor vették észre a lopást, amikor ezek már ungon-ber- ken tul voltak. De hiszen nem azért van olyan éles szeme Nagynénak, hogy saját munkájukat ezer közül is meg ne ismerje. Másnap kiment a hetivásárrá, a papucsot hordó cselédek fölött szemlét tartani.Hé, megállj szólított meg csakhamar egy hölgyet, azok közül, akik határozottan az újonc-létszám szaporítása mellett foglalnak állást. Mi tetszik ?Gyere csak velem a rendőrségre.Erzsi leányzó rögtön megsejtette miről van szó. a papucsokat lerúgta a hibáiról sürgősen odébb állott.
Sem szűröm, sem subám. Ezt a nótát énekelhette volna el l'npái Antal e hó 3-án éjjel ha ugyan lett volna kedve énekelni. A mondott éjjel ugyanis l ’ngár betért S c b á f f a  Sándor szent-györgy-uteai korcsmájában egy pohár borra. Míg a korcsmáros a borért járt, l ’ngár kiment az utcára, hog\ lovai istrángját levesse, nem a legkellemesebben volt azonban meglepve, mikor kitűnt, hogy az a suba, amelylyel lovai voltak letakarva eltűnt.
Szivarlopás. Korn é l  Bal koresmárosnak a borin érése mellett egy kis dohánytőzsdéje is van. E hó elsején míg a tulajdonos a helyi- segen kivid foglalatoskodott, valaki a Virginia és cigaretta-raktárt alaposan megdézsmálta.

A bajai róni. kath . legényegylet 1903.évi febr. hó 22-én (vasárnap) a «Bárány Szál- 1 oda ft nagytermében szinielőadással egybekötött jótékonycélií táncvigalmat rendez, melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívja az egyleti elöljáróság. Kezdete este <S órakor. Belépti-jegyek előre váltva az első 9 számozott sorban személyenkint 1 kor. 80 fill, a a többi számozott sorban 1 kor. 20 fill, karzati vagy földszinti állóhely 80 fill Az esti pénztárnál bármely hely U) fillérrel több. Jegyek előre válthatók: Ivekért Gyula iizle- tehén és az egyleti elöljáróságnál. Eelülfize- téseket halával fogadnak és hírlapikig nyugtáznak. A .meghívó kívánatra előmutatandó. Ha valaki meghívót nem kap és erre igényt tart, forduljon az egyleti elöljárósághoz. (Naponkint este együtt van az egyleti házban (Szt.~Antal-u.) A főpróbára csak 20 filléres bc- lépti-jegygyel lehet bemenni. Műsor: «Ragyog a holdft «Zengjen a dal« Simonyitol, W ilhelm Károly karnagy vezetésével énekli az egyleti dalárda. A cigány. Népszínmű 3 felvonásban. Irta: Szigligeti. Személyek : Várszegi, gazdag földes úrli Reiner József. Kurta, nagy gazda, agglegény Pastrovits József. Gyuri, unokaöcscse Ozvald István. Márton, paraszt- gazda Jaszlits Kerencz. Rebeka felesége We- ress Ilona úrnő. Évi, ennek leánya első férjétől Áy Mariska k. a. Zsiga cigány Eckert Gyula. Peti, Rózsi gyermekei Szeile Kerencz, Gurics Jolán k. a. Ferke urasági gazdahajdu Páncsits Gyula. Kisbiró Sugár Nándor, Kondomé Borsodi Mariska k. a. Sári, Panni, Erzsi, parasztlányok Adamek Mariska k. a., 1 lardi Anna k. a., \bőrös Margit k. a., Egy öreg Szteriady István. Násznagy Lagner Béla. 1-ső vőfély Benkovics Mihály, ll-ik vőfély Kiima Károly. Parasztok és leányok, lakodalmas nép. Történik 1840-ben, a két utolsó felvonás néhány hónappal később : Várszegi jószágán. I anc.

Nuszpelt a bíróság 21 napi fogházra és 60 K. pénzbírságra Ítélte, mert beigazoltnak látta a terhére rótt bűncselekményt.
Sorshúzás. Az első korosztályba tartozó katonakötelesek sorshúzása e hó 9-én (hétfőn)d. e. 9 órakor a városi székház 30. számú szobájában (katonai ügyosztály) fog megtartatni.
Szociálista komédia Jankóváczon. A«Bácsmegyéft-ben olvassuk a következőket:/Jankováezon Adam István (kapca) kasza-ka- pakerülő napszámos, ki már vagyonának nyakára hágott, magához hasonló 24 társat tuborzolt össze s kenyérre való krajcárkái- kat családjuktól elvonva »Szabadszó« szerkesztőségének küldték el, hogy küldjön nekik 27 korona áru szónokot. - A budapesti pártvezetőség e félrevezetett szegény néppel úgy bánt el, hogy e csekély fellépti díjért egy suszter legényt s egy elcsapott béresgazdát küldött le, kik bolondabbnál bolondabb szószaporitásokkal akarták eszméjüknek megnyerni a jankováci munkás, józan és vallásos •— A jankováci nép között — mely

Támadás az országúton. Nem a legszebb képét nyújtja a közbiztosságnak O- j Becsén az z eset, a mi ott csütörtökön fényes nappal történt a szállások közé vezető kocsiút*m. Csütörtökön délután Simon István 15 éves leánya hajtotta kifelé a lovakat, a mikor egyszerre két ember támadta meg az utón, megragadva a k o c s i t .  A megrémült leány erre a lovak közé csapkodott s bár jó ideig kapaszkodtak, sikerült neki megmenekülni, az egyik kocsi-lőcsöt azonban kiszakították a támadói. Az országút eme ismeretlen úton-állói a gyenge leányt egyedül látva a kocsin, bizonyára arra gondoltak, hogy azt könnyedén elnémítják a lóval, kocsival majd tovább állanak. Mindenesetre nagy merészség kell ahhoz, hogy ily eset világos délutáni órákban megtörténhessék. A megrémített leány a szállásra érkezve reszketve és fél betegen beszélte el a történetet.
Színészet Katymáron. Katymárrol írják, hogy Kiss Kerencz színigazgató nyolc tagból álló társulatával hat előadást tartott elég élénk részvétel mellett. A búcsúelőadásra Ki

rály János ottani földbirtokos neje is fellépett osztatlan elismerést és tapsözönt aratva.
Sertés zárlat. Az uralkodó járvány miatt a sertéseknek Bács-Bodrog vármegye apatini, bácsalmási, bajai, hódsági, kulai, ó-becsei, topolyai, újvidéki, zentai és zombori járásaiból, I valamint /enta városból Ausztriába való szállítása betiltatott.
Hogyha a vádlott ideges, \ns~pel Gusztáv, idevaló péksegédet azzal vádolták, hogyelverte Jerkovirs Mihály heh beli szatócsot és

♦  %ennek édes anyját. Nuszpel már a tárgyalás elején nagyon idegesen viselkedett, úgy, hogy 
ár. I fi'tciiyi büntető bírónak többször kellett őt rondreutasitania. De ez csak olaj volt a tűzre, mert mikor egyik terhelő tanút hall- gatták ki, torka szakadtából kezdett kiabálni, hogy hazudik. Ez azonban még hagyján. I>e a vádlott az Ítélethirdetés alatt is rakoncát- lankodott, melyért már 50 K. rendbírságot rót- tak ki reá. Mellesleg megjegyezzük, hogy

józan élete és munkássága folytán az országban példány képül állítható fel — a szociális tanok nem bírtak s jelenleg sem bírnak gyökeret verni, az egy begy ült kiváncsiak utálattal halgatták, hogy a magukat szociálista vezéreknek nevező értelmetlen alakok mint akartak izgatni a papság, s a vagyonos osztály ellen. A jankováczi nép vallásossága mintaszerű s papjait -  kik csak a jóra vezérlik — úgy tisztelik és szeretik, hogy vallásuknak isteni magasztosságát hóbortos szociálista hangza- tosságokkal ki nem cserélik, igy a pártvezetőségnek nem nagy anyagi haszna lesz, mert a fel világosodott nép tudja már, miként az ilyen kivihetetlen szociálista eszmék terjesztésének csak annyiban van haszna, hogy a szegény félrevezetett nép keserves filléreiből a part vezetőség tagjainak zsebei teljenek. A gyűlést szervező 24 egyén azon édes reményben ringatta magát, hogy a két kiküldött ékes igazságszólása Jankovácon sikert fog aratni, e helyett azonban a két szánandó alak értelmetlen mekegését hahotával fogadták s csak a járás főszolgabiráját, Szutrély Lipótot, sajnálták (?) ki a rossz útban személyesen (!) jelent meg a gyűlésen való felügyelet végett s vagy két és fél óráig (! !) hallgatta az agitátoroknak szemenszedett furcsaságait, mely téves fogalmakat szociális tanoknak neveznek A gyűlés a derék nép vidám nevetése s a hallottaknak hangos gunyolásával ért végett.
A bajai ipartestület 1903  évi január 

hó 31-iki táncmulatságán felülfizettek :Berta Nándor l kor. Borics Lajos l k., Gör- heny Nándor 1 k., Huber Károly 1 k., ifj. Loób József 1 k , Nánay Aurél 1 k., Oehler Gyula 2 k., Páncsits Gyula 1 k., Romváry Dezső 1 k., Rabi Béla 1 k., Schmidt Kerencz 2 k , Schneider Gábor 1 k„ Strahl István l k. 20 f., Scherman Jenő 1 k., Varga Lajos l k., Veisz Miksa 1 k., Batyos Mária 60 f., Somogyi Emii 10 k., Nánay Lajos 4 k., Ma- sirevity Milan 1 k. 20 f„ Kischer Lipótné 2 k., Trafikánt Károly 4 k., Zweig Mór 5 k , Klein Adolf 50 f., Schrinner Dezső l k., Schnetzer Ernő 2 k., Toinasits Sándor 1 k., Perget*\4nczc 1 k., Roth Pál l k., Kautten l k., özv. Osztheimer lmréné l k„ Scherk Lipót 2 k., Mikolics lgnácz 4 k., Bokánovits Alajos1 k., Dr. Szirmai Vidor 4 k., Reiter Jakab 2k„ Dr. Nyiraty János 5 k., Pescht Hugó 40 f., Dr. Kelemen József 1 k., Kischer Emil 2 k., Wagner Antal 2 k„ Tinusz István 2 k., Dr. Roller lmréné 7 k., Bajai Friss Újság 1 k., Poek Károly l k., Kőbling Kerencz 80 f., Nehr István 1 k., Klein Kerencz 1 k., Dr. ReichAladár 20 k., Demetrovics Emil 2 k., Dr. Róna Dezső 4 k., Lázár Sámuel 1 k., Szabó Sándor2 k„ Klein Rezső 2 k., Hanák Géza l k., Marosi Jakab 1 k., Kazal József 2 k., Erei-
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máyer Pál 5 k., Ziech Henrik 2 k., Kovéts Sándor 2 k., Weidinger Dezsőné ö k., Dr. Kuz- man Oszkár 2 k., Kováts Andor 2 k., Wei- dinger Benőné 2 k., lloffenreich Károly 1 k., özv. Reich Bernátné 5 k., Reich Farkas liai 
5 k., Reich Vidor 5 k., S. L. F'leis -hinan ("Becs) 5 k., A Greiaf ( Bócs) f> k., Ádámek Ottó l k., Dr. Alakray László 0 k., Drescher Lajos 2 k.. Csapiáros Ferencz 1 k., Weisz Nándor 4 k., Loncsek János 4 k., Klauber Salamon .4 k., Marosy Béla Bpest 4 k., Dr. Alföldy Lajosné 4 k., Iszkeicz András 2 k., ifj. IJtry Pál t k.H ölgyek  öröm e! Legjobb szer az egész világon a bajai Dr. Lehman arckenőcs, mely pár napi használat után megújítja az arcbőrt, eltávolít redőket, szeplőt, májfoltot, bőratkát (Mitesser.) Egy tégely ára 1 korona, csak nevem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk el ! G yarm ati E m il városi gyógyszertára a Szént- I Iáro m sághoz Baján.K8kii( 1 )s/.éki tárgyalás

G  y  u j  toy a tás b án tette.A szabadkai kir. törvényszék, mint esküdt- biróság, január 41-én, szombaton d. e. 9 órakor tárgyalta a vizsgálati fogságban levő Tökodi Józsefné szül. Csatai Erzsébet felső- szent-iváni lakos elleni gyújtogatás bűnügyét. A tényállás a következő: Tokodi Józsefné szül. Csatai Erzsébet 48 éves, rom. kath. négy gyermek anyja, felső-szent-iváni lakos, 1902. év, november 0-án déltájban a férje tulajdonát képező házat, mert ; dosság fejében elárverezték — szándékosan felgyújtotta akként, hogy a padlásra felmenve, egy szál gyufával a nádtetőzetet belül meggyujtotta, mitől az tüzet fogott és egészen leégett.
1:Inök megnyitván az ülést bevezettetni rendelő a vádlottat s kezdetét vette az esküdtek megalakulása.Az esküdtek eskü letétele után kezdetét vette a főtárgyalás, kihallgatták a vádlottat és a tanukat.Tokodi Józsefné vádlott az elnök kérdéseire töredelmesen bevallja, hogy bűnösnek érzi magát. A házat felgyújtotta, még pedig azért, mert elárverezték. Az ügyvéd 40 irtot kért tőle s akkor elhalasszák az árverést, de annyi pénze nem volt. Sem férjét, sem őt arról nem értesítették, hogy a mondott napon a házat elárverezik.A kihallgatott tanuk azt vallották, hogy hallották, midőn vádlott azzal fenyegetődzött, hogy ha elárverezik a házat, azt felgyújtja.A bizonyítási eljárás befejeztével az esküdtekhez intézendő kérdés megállapítása után a vád- és védbeszédek mondattak el. Az esküdtek határozathozatalra visszavonultak s rövid tanácskozás után Törley Gyula az esküdtek

főnöke kihirdette az általuk hozott verdiktet, mely szerint Tokodi Józsefné vádlottat a szándékos gyújtogatásban nem bűnösnek inon Jól Ink ki.A kir. törvényszék, mint esküdtbiróság az esküdtek felmentő határozata alapján vádlottat bíróikig is felmentette és nyomban szabadlábra helyezte.

„ Bajai Független Újság.u

^Köszönet nyilvánítás.Eelejthetlen jó férjem gyászos elhunyta alkalmából annyian kerestek fel — részben személyesen,, részben levélileg részvétnyilatkozataikkal, hogy azokat külön-külön megköszönni képtelen vagyok. Fogadják tehát min- azok, kik fájdalmamat szives részvétnyilatkozatukkal, illetőleg a temetésen való megjelenésükkel enyhíteni kegyesek voltak — ezúton a leghálásabb köszönetemet.
özv. Neubauer Józsefné

»■i sV
v

NYii/r tűk
Kzen rovat alatt közlőitekért a szerkesztőséi! nem vál-

lal felelősséget'Tekintetes .Szerkesztőség !Lakásomban két szobába már hosszú idő óta be van vezetve a légszeszvilágitás, de mintegy 2 hónap előtt szükségessé vált a harmadik szobába is bevezettetni azt. Megbíztam tehát a légszeszgyárat, hogy ezt az igazán csekély munkát nekem a lehető legrövidebb idő alatt végezze el. Ennek lehet most körülbelül két hónapja, de bizony az még mindig nincs bevezetve. 1 la jött a gázóra töltő, vagy a pénzbeszedő, mindegyiknek külön könyörögtem, hogy csinálják már meg, de ők az irigylendő lelki nyugal inmal csak azt felelték:»Hja kérem most nem érünk rá, majd legközelebb».Ez a legközelebb* azonban még mindig nem érkezett el és én nem vagyok képes gázvilágitást kapni a lakásomba.Hát kérdem a tekintetes Szerkesztőséget kénytelen vagyok-e én tűrni a gázgyár önkényeskedését ? Ki vagyok-e én szolgáltatva egy concurrensnélkiili vállalat kénye-kedvének, hogy az akkor teljesítse kötelességét mikor neki tetszik, tudva azt, hogy a közönség rá van szorulva? Hát nincs forum, mely megvéd engem e német cég túlkapásai ellen r I lisz vérlázitó, a mit ezek tesznek cgyedáruságuk tudatában !A tek. Szerkesztőség mindig kész hiveS z á s z  d á n o s .

10 öl rozs-szalma
eladandó

Baján.

<9
«9 EJVIKE dala!
A j ,  £ M K E  -.papirt, levélpapírt vegyetek!

Ha rá néztek, feldobog a szivetek.
(SJl Magyar fiúk, magyar lányok tudjátok,
< 9  Hogy én nektek magyar papírt kínálok.

n / f agyar földön, magyar kezek csinálják,
Magyar földön, magyar népnek kínálják 

t S *  Nem hagyhat ez magyar szivet hidegen,
0  Ú g y  is nálunk annyi minden idegen.

r/Hilföld helyett a hazában maradjunk,
A magyar pénzt idegennek ne adjuk! 

t S ?  Hadd tudja meg ebből is a nagyvilág,
Hogy a magyar előre tör s tenni vágy.

H  M K^E^papirt adjatok a kezembe:
^  Édes anyám, neked irok én erre,
Van-e ennél szebb papir a világon?«9 Boltos uram, csupán JtëJf/t/5-t kínáljon!

♦
#
é
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<9
<9<9

* * papiros minden nagyságban kapható
i f j .  W AGNER A N T A L

könyv- és papirkereskedésében. 30 10

A Piovália-utcában (467. sz.a.) levő Fóliák Adóif-fóle házban egy
szép úri lakás
ft# és egy magtár ##K IA D A N D Ó . _ _Bővebb értesítés Pollák Adolfnál nyerhető.

O* O
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mv * eV
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SZIVES FIGYELEMBE!
Mivel kereskedelmi utazóknak magánvevoket felkeresni a nemrégiben hozott törven\ eibdmehen 

tilos, mélyen tisztelt vevőközönségünk kényelme .szempontjából

Fehérnemű gyártmányaink
egyedüli eláimsilásával ) bajai (dókelő divaikoroskedő eég<*t bi/.luk me».

a hol női fehérnemű újdonságaink, különösen azonban

Menyasszonyi kelengyék
lőjél szabolt árak mellett fognak elárusittatni.a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig az általunk 

illetőleg a megrendelések ilyenekre elfogadtatni.
Hálás köszönetül!kef fejezzük ki az eddigi szives pártfogásért es esedezünk. hog\ azt mogbi-

zoltunkra átruházni méltóztassék. Ennek roniénvéhen maradtunk hazafias tisztelettel

Stieglitz és Unger
B udapest.
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ĵíön a t a o a s z
o o a z  a m a tő f fotogpafálás sz e z o n ja ! o o

jR fényképezés ma a világ legfelkapottabb 
sportja, melyet ma már milliók és milliókűznek. S z  a körülmény indított engem arra, hogy
FÉNYKÉPEZŐ GÉPEKBŐL

és felszerelésekből,
városunk és vidéke közönségének kényelmére, raktárt rendezzek be.

£emezes fotografáló-gépek jelenleg a következő árakon vannak raktáramon : 12 köp., 19 köp.,
26 köp., 50 köp. 50 fül. 
és 140 kopona; HZ KODAK-gépek pedig 6 kor. 50 fill., 27 kot*., 41 kor,, 

62 kor., 90 kor. és 150 kor. á rb a n .JCapható továbbá kiváló minőségű kész előhívó, állandósító, arany-fürdő, fényérzékeny papiros és levelezőlap; £umiere és Sermania-letnezek, JCodak-filmek, Jíodak-cartonok, fürösztö-tálak, piros-lámpák stb. stb. s mindezeket g y á r i  
á ra k o n  bocsátom árúba. Kiváló tisztelettel

B A JA , 1903 február hó. Antalk o n p - és papirkereskedő.
LEGNAGYOBB VÁLASZTÉK

6ÁCSI, BRASSÓI, ZSOLNAIt o v á b b á
;i legfinomabb angol és francia divatkelmékben ! ! !

Leoijjahl) angol és f r a n c ia  sza b á s úférfi öltönyök jutányos áron, f

pontos kiszolgálás mellett készülnek

Kiváló minőségű, saját termésű
világos siller boromoí>y részét eladom.

cégnél könyvkereskedő

• • % • # H A J Á N , • • • • •
Takarókpónztari opület

feltűnő újdonság.

D E L I C E többe mast nom szihat

Minden liirdetos felesleges ^
A dohányzó egyszer veszi ès í l j ü S f e

W Ëlegjobb valódi francia SZÍVarkapapir és szivarka- .giU ÏG hüvely kapható az ország Ildiiden kiilönleizes-séf>'i árúdájában.Nyomatott Nanay Lajosnál Baján.


