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Lajtán innen és túl.
Hivatalosan és félhivatalosan, tehát a 

híradás minden hiteles formájában köz
hírré adatott, hogy a magyar kabinet 
tagjai már-már visszatérőben vannak 
rövid vakációjukból és ismét megkez
dik hivatalos működésüket a haza bol
ti ogítására. A minisztertanács is egy- 
begyül már a legközelebbi napokban és 
legfontosabb feladatai közé tartozik a 
parlamenti őszi ülésszak munkaprogram
jának megállapítása. így állítják ezt az 
úgynevezett bennfentesek. A naiv lai
kus, ki nem tapogatódzik miniszteri fo
gadótermekben és nem avattatja be 
magát a mindenkor „jól értesült köröku 
mindentudásától azt hitte eddig, hogy 
a parlament őszi ülésszakának munka- 
programmja (inként adva van A kiegye
zés, az autonóm vámtarifa, a kereske
delmi szerződések, ime oly programúi, 
melynek előkészítésén miniszteri irodák- 
ban, képviselőházi bizottságokban már 
évek óta dolgoztak, de dacára annak, 
hogy ezek a fontos dolgok már minden 
előzetes retortán már keresztülmentek,

a magyar képviselőház plénuma elé 
mégse kerülhetnek.

Miért? Ezt kérdik mindenütt, ahol 
megérzik annak az áldatlan állapotnak 
súlyos következményeit, mely a szerző
dés- és kiegyezésnélküliségből támadt. 
Mi az oka annak, hogy a magyar nem
zetnek ezt a legégetőbb kérdését a tör
vény egyenes parancsszava ellenére is 
folyton halogatják és annak elintézésé
ről mit sem akarnak tudni ? A Széli-féle
garanciális törvény (1899 XXX t. c.) 
strikte előírja, hogy 1903-ig minden ily 
kereskedelmi szerződést meg kell kötni 
és hogy annak tartama csak 1907-ig 
nyúlhat, addig a terminusig, amig vala
miképen az osztrák viszonyunk is fenn 
áll. Csakhogy látjuk, hogy 1903 már 
elmúlt s a fontosabb kereskedelmi szer
ződések nincsenek megkötve és azok, 
amelyeknek megkötése folyamatba van 
téve oly módon készülnek, hogy azok
ból Magyarországnak vajmi kevés hasz
na lesz.

Azt hallani, — sőt olasz lapokban ol
vasni is lehetett, — hogy az uj keres
kedelmi szerződés Olaszországgal 1917-ig

lesz megkötve. 1 la ez igaz, akkor nyil
vánvaló, hogy a jelenlegi kabinet tulteszi 
magát a törvényeinken és Magyarország 
érdeke ellen cselekszik. Ez azt jelentené, 
hogy a jelenlegi kabinet fittyet hány az 
önállósági törekvéseknek és semmibe se 
veszi azt a törvénybe már deklarált té
telt, hogy 1907 en túl Magyarország ta
lán már önállóan is berendezte gazdasági 
életét, lfs itt meg van adva a rejtély 
megoldása, hogy miért nem akarja a 
magyar kormány ezeket a legvitálisabb 
kérdéseket a magyar képviselőházban 
tárgyaltatni. Mert tudja, hogy amely 
pillanatban elő kell állani az uj nemzet
közi szerződésekben foglalt intézkedő-
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sekkel, kisül a turpisság és akkor meg 
van adva az ellenzéknek egy oly táma
dás lehetősége, mely sokkal erősebi), 
sokkal sikeresebb lehet, mint volt az 
utolsó obstrukció, mert itt nemcsak ér
zelmi és közjogi sérelmekről, de a min
dennapi kényéről van szó.

Meg van tehát adva az ellenzéknek 
minden fegyver, melylyel sikeresen meg
védheti a nemzet jogait és érdekeit. L)e 
nemcsak az ellenzék magatartásától való

T A R C A .
Anyámhoz.

Hóna alatt imakönyvvel,
Két szemében rezgő körmivel 
Jámbor asszony: — édes anyám 
Templomba megy nagyon korán.

Azelőtt, ha láttad volna 
Nem volt búja, nem volt gondja, 
Olvan vig volt, olyan derült: 
Hogy a szived, lelked örült.

Most pedig ah ! Isten tudja 
Mennvi bánat, keserv nyomja, 
Megsajnálja, nem hiába 
Szegény asszonyt aki látja.

» u , sovány, . . . beteg is t-tti . 
Olyan lassan halad utján; 
Láthatatlan kezek súlya 
Nehezedett reá ujra.

I;ia rab lett, — börtön rabja, 
Pedig ő ezt nem akarta ;
Jéd nevelte, -— Isten látja —
Két kezével meg is áldja.

Édes anyám imakönvvvel,
Két szemében harmatkönvim 
Isten háza ajtajában 
Istent áldja bánatában . . .

Züllö.

Hangok a börtönből.
— Zavar egy krajcár miatt. —

Ismerősök látogatására mentünk a Dunán
túl egy kis fekvésű helyére. Már mint kik?., 
lén és az unokabátyáin: a Gyuri suszter.

Megtekintettük a helység nevezetesebb pont
jait igy természetesen a pincéket is. De 
ezeket legutoljára, mert annyira fáradtak vol
tunk, hogy pihennünk is kellett. S lia fáradt 
az ember, rendesen szomjas is, tehát ép jó he
lyen — sőt mondhatom, a legjobb helyen ál
lapodtunk meg. Itt pihenhetünk is, ihattunk 
is kedvünk szerint. Meg is tettük ; pihentünk 
is, ittunk is. De a Gyuri suszter rendkívül 
szomjas lehetett, mert nem győzte csillapítani 
szomjat még abból a hires badacsonyiból 
sem. Ivott-ivott egymásután hatszor-hétszer, 
inig én cgyszer-kétszer, s végre, mikor úgy 
látszott, hogy a szomját csillapította, meg
unta a pihenést is már. Pedig én még szom
jas is, fáradt is voltam. De nem hagyott bé
két: ő táncolni akar menni a »Kranzel«-ba 
s erővel cipelt engemet is. Pedig tessék el
hinni : engem nem lehet egy könnyen pincé
ből kihúzni! De ő vitt. Mentünk s oda is ér
tünk. Az utca ajtóban megállt a Gyuri susz
ter, s gondolkozni kezdett.

Mit gondolkozol hát? Gyere he! mon
dám neki.

— Nem vagyok felöltözve a Kranzelhoz 
feleié Gyuri suszter.

De az árgyélusát mondom, — ha 
már idefáradtunk, he is megyünk. Diktum- 
faktum. fogtam a karjánál s cipeltem. A 
»Kranzel« ajtójánál ismét tápászkodni kezdett: 
hogy ő nem megy.

Hát miért nem ? —
oltt csupa úr van: ki tanító, ki orvos, ki

#

ügyvédjelölt, ki más. En pedig suszter.«
Azt tudtam, hogy suszter vagy; tán te 

is tudtad, nem ?
Kissé haragosan tekintett rám a Gyuri 

suszter c szavaknál. De jó gyerek volt, tud
tam, hogy megengesztelödik hamarjában.

Csak gyere, s bizd az egész dolgot én
$

rám biztattam újra s ő jött. En meg. 
mert előre mentem mindenütt, sorra igy 
mutattam he :

Gyuri, negyedéves jogasz. S j<> volt. 
Olyan tekintélye volt csirizes ruhája da- 
cára, hogy senkinek nagyobb nem volt. Kü
lönösen a lányok szive nagyot dohhant s 
a szemük nagyot lobbant a ^jogászé szó 
hallatára es Gyuri »jogász& láttára. Szép csi
nos gyerek volt ám az a Gyuri! Megkezdő
dött a tánc, s mindenki táncolt, csak a Gyuri 
jogász nem. Pedig ö avval vonszolt ki engem
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födelem tarja vissza a kormányt a gaz 
(lusiigi kérdések tárgyalásától, hanem 
a/ a körülmény is, hogy Ausztriával 
nincs rendben a szénája. Körber ur ab
szolút nem barátja Tisza grófnak, kinek 
még nem felejtette el és nem bocsátotta 
meg az „előkelő idegent VU Az osztrák 
miniszterelnöknek pedig igazán kisebb 
gondja is nagyobb annál, hogy a magyar 
kormánynak segítségére jöjjön azzal, 

opv az osztrák Reichsrathot csak a
kiegyezés létesítése kedvéért tegye mun-

( )daát most ismét a centese.
ralisztikus törekvések lépnek előtérbe, 
azoknak pedig mindig ez volt a jelsza-

— várhatunk! . .vük : „Mi

Városi //
KOZRVU CS.O j

( ! 904. szept. 7-én )

1. Bolgármester időszaki jelentése a közi
gazgatás állapotán')!. A polgármesteri jelen
tés mindenekelőtt kcgyeletes szavakkal em
lékszik meg Csúszka György kalocsai érsek 
ellumytárol és indítványozta, hogy sajnálatá
nak az elhunyt főpásztor halála felett a város 
közönsége jegyzőkönyvileg adjon kifejezést. 
Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott. 
Kzután ismerteti a polgármesteri jelentés a 
közigazgatás állapotát és a város közbizton
sági, közegészségi és állategészségi viszo
nyait. A polgármesteri jelentés tudomásul 
vétetett.

2. A nagyin, m. kir. Belúgyministeriumn dv 
leirata az 11)00. évi gyámpénztári mérleg 
megvizsgálása es az elhagyott gyermekek se
gélyalapjának megalakítása tárgyában. A 
tanácsnak további intézkedés végett kiadatik.

8. Ugyannak leirata a második róni. katli. 
hitoktatói állás szervezése tárgyában. Meg
tagadtatok

•1. l ’gyannak leirata az italmérési üzletek 
tárgyában alkotott szabályrendelet módosítása 
iránt. A városi tanácsnak kiadatott.

a pincéből, hogy ő táncolni akar a »Kran- 
zelben :

I lát miért nem táncolsz? fordultam
feléje.

«Piszkos a kezem is még.«
Ah menj! Ki nézi kezedet? Különben 

itt az én keztyüm.
Kifogadta, de táncolni nem táncolt. No meg

állj' ( londoltam magamban, majd érzéke
nyebb húrt pendítek meg a szivecskédben.

Kgy ideig hallgattam, aztán feléje fordul
tam. Láttam, hogy ö szemlét tart a hölgyek 
fölött. Megfigyeltem, kit követ szemével. Ki
találtam. Megszólítottam :

1 lallod ( lyuri, de szép lány ez a 
fehér-piros stráfos blúzu hölgy !

1 eneked is ez tiint löl ? bizony csinos, 
llát menj vele táncolni!
Majd a következő tourban.

Megvagy gondoltam magamban.
át gyere addig egy fröccsre ki az ét

terembe. Szólottám s mentünk. Itt újra 
nehézségei voltak a ruhája miatt.

Kgysz.erü dolog mondom eksz- 
kttzálod magadat azzal, hogy idegen vagy s 
csak véletlenül kerültél ide be. S mivel már 
itt vagy, táncolni is akarsz. «Jogásznak föl 
kell találnia magát.«

Nevettünk magunk s mivel .1 cigány ép rá
zendített egy walzerre. kihörpintettük pohara
inkat, s rohantunk befelé, hogy el ne kapják 
Gyuri elől a »Kálkirálynöt.<' Agy neveztük el, 
mert csakugyan ráillctt.)

5. l ’gyannak leirata a K’onai Kde gyógy 
szerész áltál Baján felállítani kívánt ötödik 
gyógyszertár ügyében. A kérelmet eluta
sították.

<». Ugyanannak leirata a városi közkórház
nál utólag még szükségesnek bizonyult lei- 
szerelések költsége tárgyában. A megta
karításból fedeztetik.

7. Ugyanannak leirata az ásvány-, forrás- 
és gyártott vizek után fizetendő városi fo
gyasztási adóról szóló szabályrendelet tárgyá
ban. A tanácsnak kiadatik.

8. A nagyin, m. kir. kereskedelemügyi 
ministeriumnak leirata a közúti építések és 
szállítások iránt kötendő szerződések jóvá
hagyása ügyében. A tanácscsal közöltetett.

9. A nagyin, m. kir. pénzügyminisztérium
nak leirata a Baja város közönsége által 
emelt védművekbe az 1882. év óta pótlólag 
beépitett alapbefektetési költségek után meg
állapított adóvisszatérités tárgyában. Tu
domásul vétetik.

10. Köispáni átirat a f. évi július hó 9-én 
tartott számunkéra szék eredményéről. 
'Tudomásul vétetik.

11. A közigazgatási bizottság jelentése a 
folyó év első feléről. Tudomásul vétetett.

12. Bolgármester jelentése a választási tör
vény reformja céljából elrendelt statisztikai 
adatszolgáltatás fejében nyert állami költség 
térítmény elszámolása és a számláló biztosok 
díjazása iránt. A számláló biztosok között 
jutalomdíjak osztattak ki.

1 8. A városi tanácsnak előterjesztése a hely- 
pénzszedési szabályok és dijjegyzés érvényé
nek meghosszabbítása iránt, 
bittutik.

1 L Ugyanannak előterjesztése a szarvas- 
marha-, sertés- és juhtenyésztésre vonatkozó 
szabályrendelet módosítása iránt. Módo- 
síttatik.

lő. Ugyanannak javaslata a nyugdíjsza
bályzat 24 és 2f>. fainak részbeni módosí
tása iránt. A módosítást elrendelik.

10. Ugyanannak jelentése a mátéházai \ r. 
majorságban építendő goré felálhtási munká

Meghosszab-

latainak biztosítása iránt megtartott árlejtés 
eredményéről. Jóváhagy atik.

17. Ugyanannak előterjesztése a Csapiáros 
Ferenczné es társa, úgy a Krausz és Scheer 
cég által a városi bérházban bérben birt bolt
helyiség korhadt padlózatának helyreállítása 
iránt. A kijavítást elrendelik.

18. Ugyanannak jelentése a Madách lmre- 
utcai közkút helyreállítása tárgyában. A 
javítás elrendeltetik.

19. Ugyanannak jelentése a kígyó-utcai köz
kút helyreállítása tárgyában. A javítás 
elrendeltetik.

20. Ugyanannak javaslata a folyó év első 
félében behajthatlanná vált városi követelés 
leírása iránt. -  Leiratik.

21. Ugyanannak jelentése a nagykaszárnya 
épületben levő bolthelyiség bérbeadása tár
gyában megtartott árverés eredményéről. 
Jóváhagyatik.

22. Ugyanannak jelentése a belvárosi isko
laépület tatarozása tárgyában. - -  100 kor. 
költség megszavaztad k.

28. Ugyanannak jelentése a plebánia-tem- 
plom bádogozásának helyreállítása és a sek
restye tetőzetének a rongálás ellen való biz
tosítása tárgyában. A helyreállítás elren
deltetik.

24. Ugyanannak jelentése Vadász Bál kor
házépítési művezető tiszteletdíjának utalvá
nyozása tárgyában. Az utalványozás jóvá
hagyatik.

25. Ugyanannak jelentése a közvágóhídhoz 
egy kádnak beszerzése tárgyában. — Kiren
deltetik.

26. Ugyanannak jelentése a felsővárosi 
legelőn volt régi katonai gyakorló térnek e 
célra történt ideiglenes átengedése tárgyában.

f

Átengedik a tisztikarnak.
27. Best-Bilis-Solt-Kiskúnvármegye alispáni 

hivatalának átirata a baja mélykúti törvény
hatósági közútnak Pestmegye területére eső 
szakaszának kiépítése tárgyában. Tudo
másul vétetik.

28. A zombori m. kir. pénzügyigazgatóság
nak átirata az állami borital- és húsfögyasz-

1

S a Gyuri jogász oly elegáns pózba vágta 
magát a bálkirálynő előtt, hogy az egy szen
de mosolyával elárulta, hogy szívesen megy 
egy negyedéves jogászszal táncolni.

S mondhatom, oly gyönyörűen lejtettek, 
hogy öröm volt nézni. Végig kitartott vele a 
bálkirálynő; nem fáradt el. S mikor Gyuri a 
tánc végén letette, az egy szempillantásával 
azt mondta Gyurinak:

Szeretlek jogász gyerek! S Gyuri 
odáig volt a boldogságtól, örömében mindjárt 
szörcsölni ment velem. S ezt tettük minden 
tour után, mert Gyuri most már minden to
urban részt vett: többnyire a bálkirálynéval 
a kivel a tourok alatt, mint jogászhoz illik, 
kellemesen elcsevegett.

Most még csak a hölgyválaszra voltam 
kiváncsi Gyurival együtt. Kihez jő majd 
a bálkirályné először? Kz volt a kérdések 
kérdése.

A tourok közben az egyik spriccert hol a 
Gyuri, hol én űzettem.

Megjött végre a várva-várt hölgy-válasz. 
Szemben foglaltunk helyet a bálkirálynéval, úgy, 
hogy minden tekintetét, mozdulatát figyelem
mel kisérhettük. De a bálkirálynő habozott. 
Nem akart mozdulni. Mar minden hölgy vá
lasztott, csak épen a bálkirálynő látszott za
varban lenni.

De ime! Igazít ruháján! . . .
Most, most . . . szóltam oda az idege

sen várakozó Gyurinak.
S jött n bálkirálynő nyílegyenest Gyuri félé,

de hirtelen mást gondolt, sarkon
fordul és visszamegy helyére.

— Ennek megoszlott a szive, szóltam 
ismét Gyurinak; — ez nem tud először vá
lasztani.

0

Bedig nem így volt! Észrevettem valamit, 
a mit Gyuri nem vett észre. Miattam, illetve 
a ruhám miatt (papi civilben voltam) jött za- 
zavarba. Nem mert egy pap mellől elvenni 
egy fiatal embert. Segítettem a bajon ; félre
álltam kissé s ime a bálkirálynő megköny- 
nyebülve repült Gyuri felé.

Megvolt a hölgy válasz s kipattantak a szi
vek titkai.

Irigykedett is minden úri ember a Gyuri 
gyerekre, akarom mondani «jogász«-ra.

Ja, a Gyuri! Ha suszter is volt, tudta mé
gis a jogászt adni! S ez a fő; Kiki annyit 
ad, a mennyit magára ad ! . . .

tt

* *
De hol támadta zavar egy krajcár miatt?.. 

Mert ezt akartam elmondani.
1 lát a dolog úgy történt, hogy az utolsó 

tour után ugyan visszamentünk az ebédlőbe 
spriccerrc, de bizony abból nem lett semmi. 
Hát hogy?

0

Úgy, hogy énnekem már nem volt annyi 
pénzem, hogy fizethettem volna, a Gyuri meg 
nem rendelt. Sőt föltűnt nekem, hogy a mi
kor a cigány tányérozni jött (eltörött bőgője

P

javára) a Gyuri busán felkel s kivonul. Kn 
utána - mert azt hittem, egy krajcárt csak 
nem ülik adni. Nálam meg ép annyi volt.
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tnsi adok biztosítása iránti eljárás megindítása 
tárgyában. Tanulmányozás végett bizott
ságnak kiadatik.

29. Zombor sz. kir. város közönségének 
átirata az élelmi szerek mesterséges meg
drágításának megakadályozása tárgyában az 
országgyűlés képviselöházához intézet felter
jesztésének pártolása iránt.

.ngedel veziK.
42. Modor Ciéza kérvénye ö heti szabadság 

i rá n t.
12. A tanács bejelentése, hogy Perlakv 

Sándor városi tisztviselő a város költségén 
temettetett el. Jóváhagyatik.

Pártolókig fol
ysz

20. Solton József bajai lakosnak kérvénye 
a 10. számit ölfa kirakodóhelynek bérltévé- 
tele iránt. Elutasíltatik.

21. Lembergcr Rezső bajai lakosnak kér
vénye lakbérletének meghosszabbítása iránt.

Meghosszabbítlak.
22. A kórházi bizottság jelentése 100 drb. 

szalmazsák beszerzési költségére hitelátruhá
zás engedélyezése iránt. -  Engedélyeztetett.

/

22. Polgármester jelentése Magyar Adám 
Írnok fegyelmi ügyében. — Tudomásul vétetik.

24. 1 lódos István volt lovashajdunak kér
vénye f. évi június havi fizetésének utalvá
nyozása és a városi tanácsnak javaslata a ne
vezett szolga részére utalványozott fizetési 
előlegből még hátralékos t2 koronának tör
lésbe hozatala iránt. — Folyamatba tétetik.

2f>. Fischhof Vilmos bajai lakosnak kérvé
nye közterület megvétele iránt. Elutasít- 
tatik.

20. Jer ko vies Sándor bajai lakosnak kérvé
nye közterület megvétele iránt. Megsza
vaztunk.

27. Eauszt Erzsébet szülésznői oklevelének 
meghirdetése. — Meghirdettetik.

22. Odabasich Ovula könyvelőnek kérvénye 
1 havi szabadságidő engedélyezése iránt. 
Engedélyeztetik.

29. Roller Dezső könyvelőnek kérvénye 1 
havi szabadságidő engedélyezése iránt. En
gedélyeztetik

40. Kerék Illés kérvénye egy havi szabad
ság engedélyezése iránt. Engedélyezik.

41. Rischoff Károly kérvénye 1 havi sza
badság iránt. Engedélyezik.

A / idei szini évad.
Festi Ihász Lajosa szabadkai szinike- 

riilet igazgatója kérvényt nyújtott be a 
városi tanácshoz avégböl, hogy 1904. 
szept. 20-tól 1004. év november 20-ig 
a Bárány Szállá nagytermében szini 
előadásokat tarthasson.

A városi tanács véleményadás vé-■/
gélt f. hó 4-én összehivatta a szin ügyi 
bizottságot, amely egy szavazattöbbség- 
gel Pesti Ihász kérvényét elvetendőtiek 
javasolta azon indokból, mert a Bárány 
szálló nagyterme zsúfolt ház esetén a ki- 
és bejárat szűk volta miatt határozottan 
életveszélyes és esetleges tüz-katasztrófa 
rengeteg emberáldozattal járna. Okulva 
a múlt évi vak tüzilárma okozta pá
nikon helyesen tették, amidőn a Bárány 
szálloda nagytermét nem javasolták al
kalmasnak. Különös sulylyal bir ezen vé
leményezés annál fogva is, mert maga 
a rendőrfőkapitány és a városi mérnök 
is ellenezték a Bárány szállodát, szem- 
beszálva a szinügyi bizottságban helyet 
foglaló többi tanácstagokkal. Egyik 
szinügyi bizottsági tag pedig jegyző- 
könyvbe foglaltatta tiltakozását, így há
rítván el magáról a mindenki által elő
relátható veszedelem felelősségét.

A szinügyi bizottságnak ezen állás- 
foglalása azonban csak véleményadás 
jelentőségével bir, a játszási engedély 
megadása tárgyában a tanács fog leg
közelebb végleg határozni, és ámbár 
a tanács a határozathozatalnál nincs 
kötve a szinügyi bizottság véleményé
hez, mindazonáltal ebben a kérdésben

kell, hogy a szinügyi bizottság és az 
egész közvélemény irányítsa a határé 
zai hozatalát l gy hisszük ezt a kérdést 
a legnagyobb körültekintéssel és szigor
ral kell manapság kezelni, félretéve min 
den a színtársulat fenntartása és meg 
élhetése iránt táplált szin pártoló köte
lességet. Mert ha figyelembe* vesszük a 
fővárosi rendőrhatóságnak a legutóbbi 
időkben tanúsított erélyes magatartását, 
ha figyelembe vesszük, hogy csak a 
legközelebbi múltban a Nemzeti színház, 
a Király-színház és a Magyar színház 
előadásait betiltandóknak javasolta, sőt 
a Magyar szin ház előadása egy napon 
szünetelt is, beláthatjuk, hogy manapság 
már nem szabad olyan könnyen végig 
siklanunk ilyes kérdéseken, pláne, ami
dőn nem is szinház, hanem csak szín
házi célra szolgáló teremről van szó.

Mirészünkről úgy a tavalyi pánik után, 
mint az idén is több ízben hangsúlyoz
tuk, hogy a Bárány szállodában szinját- 
szási engedélyt adni óvakodjanak, és ha 
már mindenáron kell színiszezonnak len
ni úgy a földszintes és ennélfogva min
denesetre kevésbbé veszélyes ipartestü
leti nagytermet ajánlottuk ideiglenes 
megoldásul, mert ez csekély átalakulás
sal és kevés áldozat árán teljesen meg
nyugtató színházi helyül szolgálhatna.

I lisszük, hogy a városi tanács kicsi
nyes szempontokon felülemelkedve, ma
gáévá teszi a szinügyi bizottság véle
ményét és a Bárány szálloda tervét el
ejtve más helyet keres a múzsa ideigle
nes befogadására.

A város építkezései.
Néhány év óta, különösen a helyi 

iparkiállitás ideje óta, Baja város köz
életének forgatagába beledobtak egy

Künn kérdezem Gyurit, volna-e pénze?
— Hát neked van-e? -  Kérdez ő viszont.

Nekem egy krajcárom van még.
No akkor jól állunk, nem tudunk át

menni a kompon.
Hát neked mennyi van még?
Nem tudom ; de annyi nincs, amennyi 

kell, ha összerakjuk is egész vagyonúnkat.
— Olvasd meg, mennyid van! szóltam 

most már én is idegesen.
Azzal Gyuri egyik zsebéből a másikba 

nyúl, innét is vesz ki, onnét is. míg végre 
megszólal :

— Több nincs.
Hát mennyi, olvassuk meg! Menjünk 

oda a lámpához.
S a lámpa fényénél megolvastuk a pénzt. 

Összesen 12 kr. volt s 14 kellett volna.
Kutassunk még egyszer szóltam 

Gyurinak, s úgy tettem, mintha kutatnék zse
beimben, mire Gyuri is kezdett újra kutatni. 
Tudtam; hogy nálam még a Herkó-Páter 
sem találna többet, de Gyuri zsebeihez még 
volt kis reményem.

Még egyet találtam szol Gyuri. Meg- 
könnyebült a szivem ennek hallatára. Pedig 
korai volt az örömöm, mert a hogy jobban 
megnéztük : poros  ̂ krajcár volt. Ezt pépig 
észreveszi a pénztárnok gyakorlott szeme!

Ilosszűorral tértünk vissza ismerőseinkhez 
aludni. Lefekvés előtt az ágy-, szekrény-, asz
tal alját lámpával felkutattuk: vájjon nines-e 
ott heverő krajcár.

Minden hiába volt. Lefeküdtünk, aludtunk.

Emlékszem még jól, álmomban folyton pénzt 
kerestem. Reggel újra tűvé tettük a szobát, 
hiába.

Elárulni, hogy nincs elég pénzünk, nem 
engedte a papi és jogászi ambíció. Búsan 
mentünk a Duna felé. A túlsó parton láttuk 
ismerőseinket, a mint nagy üstben főzik a 
halpaprikást számunkra. így beszéltük meg 
tegnap este !

Intenek már, hogy jöjjünk, mert már min
den készen van.

Könnyű nektek intenetek, gondoltam 
magamba, de nehéz nekünk mennünk.

— Menj, válts jegyet a porosz krajcárral 
— biztattam Gyurit.

S Gyuri tett is néhány lépést a pénztár 
felé. De csakhamar visszafordult azzal, hogy 
menjek én.

Persze, én sem mertem.
Végre látok egy halászt, a mint eloldja a 

csolnakot a mi partunkról avval a szándék
kal, hogy a túlsóra menjen.

Megszólítottam :
Bácsi! nem csónakáztunk még. nem en

gedne bennünket is a csolnakába ?
A bácsi morgott valamit maga elé. Annyit 

jelentett, hogy nem szívesen. Tolakodók meg 
nem akartunk lenni.

Ep abban a pillanatban fütyült a propeller 
s indult a másik oldalra. Mi lonmaradtuuk.

Megszólítottam most újra a bácsit, hogy: 
most már vigyen át. mert lássa, mennyire 
hívnak ott túl.

S a bácsi engedett. Átvitt s mi átadtuk

neki az összes pénzünket, még azt a rossz 
porosz krajcárt is tringeídnek.

Képzelhető az a nagy megkönnyebbülés, 
mikor lábunkat a túlsó partra tettük.

Oly jóizűt ettünk erre az ijedelmünkre ab
ból a kitűnő halász paprikásból, hogy ha 
szives olvasó látott volna enni bennünket, 
szinte megkívánta volna.

Vagy talán most is megkívánná ? . . .  Az 
elköltött paprikás után szívélyesen búcsút 
mondtunk ismerőseinknek s kocsira keltünk. 
Egész hazáig nevetve a történteket és be
szélgetve a bálkirálynő bájairól.

A szives olvasó tán kiváncsi : mi lett a 
«Gyuri jogász*» s a »bálkirálynó« históriájá
ból ?

Később hallottam Gyuritól, hogy a «bál- 
királynö« egy rendkívüli gazdag, tán egy 
milliomosnak a lánya, a ki dacára annak, 
hogy oly gazdag leány, mégiscsak Gyurit 
akarta, mert szerette, mivel azonban Gyuri 
csak suszter volt es nem jogász, a szülök 
az egészről mit sem akartak tudni.

Így szokott megesni, hogy két s z í v , a mely 
egymásénak van teremtve, a mai érdekhá
zasság-világon nem lehet egymásé.

Így kénytelen vagyok én is e cikkemet 
nem úgy befejezni, a hogy azt a szives ol
vasó és magam is szerettem volna.

Z ultő .
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Ezt tennie a város minden poluóua- 
nal\ kötelessége volna, nem loi ! pat 
riotizmusból, hanem ama szempontból 
indulva ki, hogy a város vagyonosod;!- 
sáriak előmozdítása mindenkinek érdeke 
ó*s kötelessége. I la .ill ezen parancsoló 
kötelesség' a polgárra, mint egyénre, 
úgy áll ez különösen a városi törvény- 
hatóságra, mint erkölcsi testületre. Úgy 
véljük, ezt a tant hosszasan bizonyít 
gatnunk fölösleges, mert ez minden jó
zanul gondolkozó ember előtt világos 
Sajnos azonban a városi hatóság ezt a 
tant gyakorlatilag megvalósítani minded 
dig vonakodott, mert úgy a városháza, 
mint a kórházépitésné] ulrijcn iparoso
kat favorizált.

Azt szeretnénk látni, hogy a város 
legközelebbi építkezésénél több tekintet 
tel legyenek a bajai iparosokra, kiknek 
elvégre is van joguk kívánni, hogy an
nál a munkánál, amely az ö adógara

*  #

saikból készül, nékik és munkásaiknak 
is jusson munka és kereset.

Az új városi iskola építkezésére most 
vasárnap jelent meg a pályázat. Az e 
hó 29 óm vég bemenendő versenyárlejté 
sen okvetlen részt iog venni sok idegen 
vállalkozó is és megeshetik, hogy nem 
bajai vállalkozó nyeri el a munkát A rra is 
el vagyunk készülve, hogy az az idegen 
vállalkozó nyeri »*1 az összes műnkéit.
I Iát ebben az esetben megkövetelheti 
Haja város polgársága, hogy a hatóság 
síkra szálljon az iparosság érdekeiért 
és minden módon biztosítsa az egyes 
részletmunkákat a bajai iparosságnak

|ó, lesz ha városunk hatósága ezúttal 
jól emlékezetébe versi ezt a m ondatot:

Pártoljuk a hcli/i ipari!
Akarjuk hinni, hogy a bajai iparosok 

érdeke ezúttal nem csak elvi kijelenté
sekkel lesz megvédve.

E g y  n e m  é r d e k e l t  ip a ro s .

I I I R I ' . K .
Képviselőnk Amer ikában. Mint a Kiván- 

• dorlási Értesítőnek Ncwynrkból táviratozzak
v

vasárnap délután ment végbe a newynrki 
egyesült magyar egyletek által gróf Apponyi 
Albert és a magyar delegátusuk tiszteletére 
rendezett fogadási diszünnepély. Az érdeklő
dés óriási volt és a siker minden várakozást 
loliilmillo. A magyarok egyértelnníleg állítják, 
hogy ez az ünnep lelkeket megtermékenyítő 
kihatásúval korszakalkotó az amerikai ma
gyarság történetében. Vasárnap délután 8 
órára volt kitűzve az ünnepély, de már jóval 
előbb óriási közönség szorongott a Lexinnt- 
gon ave. Id. utcájában, hol a (iratul ('entrai 
Palace all. Knnek impozáns méretű termében 
lü.ooo ember gyűlt össze. A páholyokat new- 
yorki notabibtasok foglalták el, közöttük a 
város polgármestere. Külön emclvenv volt 
a magyar delegátusok számara. kik a Wal
dorf Astoria szállóból bandérium kíséretében 
érkeztek meg a gyűlés helyére. Az utcán levő 
tömeg es a terem közönsége viharos ováci
ókban részesítette Apponyit és társait. A fb- 
gado-bizottság nevében Ágoston Gábor lelkes 
hangú és emelkedett szellemű beszédben üd
vözölte a magyar törvényhozás küldötteit, 
biztosítván őket. hogy minden amerikai ma
gyar ismeri szent kötelességét szülő hazája 
iránt, ha azt valaha veszély fenyegetne. I'ta
na Kovács József plébános es Blau Vilmos

ügyvéd, a newyorki republikánus kör elnöke, 
ez utóbbi angolul, tartottak üdvözlő beszéde
ket, melyekre gróf Apponyi Albert először 
magyarul, majd angolul válaszolt, frenetikus 
hatást keltvén szavaival. Figyelmeztette a 
magyarokat, hogy tartsanak össze és szülő
hazáihoz való ragaszkodást hozzák összhang
ba az uj hazájuk iránt tartozó kötelességekkel. 
A jelenlevő amerikaiakat különösen felvilla
nyozta az a meleg hang. melylyel a magya
roknak az Egyesült-Államok iránt való hálá
járól nyilatkozott. Beszéltek még Barabás 
Béla és ! h ck János. Az ünnepélyen közre
működtek a newyorki magyar dalos-egyletek 
is. A newyorki sajtó) hasábos tudósításokban 
emlékszik meg az ünnepélyről és magasztaló) 
szavakat szentel a képviselőknek.

A közigazgatási bizottság f. hó> 7-én,
szerdán délelőtt tartotta e havi rendes ülését, 
melyről a következő tudósításunk számol he: 
Sebmausz Ívűdre főispán megnyitván az ülést, 
előterjesztetett a polgármester havi jelentése, 
mely szerint a rendőrséghez bejelentetett dS 
büntetendő cselokménv. Kltoloneoltatott 2(1 
egyén. Több szegény ember kórházi ápolási 
díját (egynek 172 K, egynek pedig 228 K) a 
belügyminiszterhez felterjesztette a bizottság 
elengedés céljából. A tiszti főorvos jelentése 
szerint a közegészségügyi viszonyok a múlt 
hónaphoz viszonyítva, kielégítők és az álta
lános kormozgalom csökkent. Augusztus hói
ban született Baján 21 liű és do leány. Meg
halt 27 terű és 29 nő. Augusztus hóban meg
halt erőszakos halállal bet egyén. \ kereskede
lemügyi miniszter visszakiildöttc a közüti és 
kövezési pénztár költségelőirányzatát. A költ
ségelőirányzat szerint a jankováci óit kijavít
tat i k. A pénzügyigazgató) jelenti, hogy ez évi 
augusztus hó) folyamán befolyt egyenes adó
ban ll.9i)i> korona (múlt év augusztus hóban 
2d,000 kon. I Iád mentességi adóban 102 kor. 
(in. év aug. 19 kon. Bélyeg- és jogilletékben 
10,072 kor. un. év augusztusban nőd kor.) 
Tanítón nyugdíjban 199 kor. (ni. év aug. 97) 
kon. Országos betegápolási pó>tadó>ban 819 
kor. (ni. év aug. f>d0 kor). Egyéb apróbb je
lentések után az ülést a főispán berekesztette.

Schmausz főispán távozása. Már befeje
zett tény, hogy Schmausz Endre Szabadka 
és Baja városok főispánja a napokban ezen 
állásától megválik és nyugalomba vonulva 
szülőhelyén, Apatin községben telepedik meg. 
Ubáljául a főispáni székben Bezerédy István 
volt országyűlési képviselőt emlegetik.

Uj szabályrendelet. Baja város törvény- 
hatósága az idén fordulópont előtt áll. Városi 
képviselőválasztás és tisztijjítás előtt állunk. 
Mindkettő oly fontos törvényhatóságunk éle
tében, hogy egyenesen kötelesség azt a nyil
vánosság előtt megbeszélni, de ezt nem kí
vánjuk e hír keretébe belevonni.

Van még egy rendkívül nagy horderejű 
dolog, amely most van készülőben, amely 
városunk közigazgatásában új korszakot je
lent és ez az uj szabályrendelet, amely most 
van készülőiéiben. Ez az uj szabályrendelet 
a varos igazgatásában nagy változásokat fog 
előlidézni. Uj tisztviselői állások szervezéséről, 
régiek megszüntetéséről, hivatalok átalakítá
sáról van szó».

Hogy ezek az újítások milyen mérvűek 
lesznek, arról nékünk, bajaiaknak ezideig 
fogalmunk sincsen. ( ilvastunk egy vidéki lap 
ban egyet-mast a tervezetről, de úgy véljük, 
ezek e hírek, bár sugalmazottaknak akarják 
feltüntetni, csupán merő kombináción alapul
nak.

Nem tudjuk, az uj szabályrendelet-tervezet 
munkálatai müven stádiumban vannak, tehát 
ma meg nem sürgethetjük azoknak közzété
telét es ismertetését, de szerénv véleményünk 
szerint azzal már soká várni nem lehet.

Az új szabályrendelet oly széleskörű ér
deklődésre számíthat, oly közérdekű, hogy 
azt ismertetni egyenesen kötelesség. Köteles

ség annál is inkább, mert különösen a városi 
képviselőiknek, a türvényhutó>sági bizottság
nak azt ismerni és tanulmányozniok kell. 
Szükséges ezt tanulmányozni már azért is, 
hogy az esetleges hibákat megvitassák, arra 
még idejekorán rámutassanak, nehogy ezeket 
a hibákat akkor vegyék észre, amikor már 
későn lesz.

Ezért, ez okból elengedhetetlenül szüksé
gesnek tartjuk a szabályrendelet bő és rész
letes ismertetését nem az utolsó) pillanatban, 
hanem jóval előbb, mielőtt az a törvényható
sági bizottság közgyűlése elé kerülne.

Ki lesz a kalocsai érsek? A kalocsai 
érseki szék betöltése végett mint fővárosi 
tudósiUink jelenti már meg indultak a tár
gyalások. A minisztertanácson ugyanis ezt 
is szóba fogják hozni, miután olyan áramla
tok indultak meg, melyek bizonyos pressziót 
akarnak gyakorolni. Az érsekjelöltek közt 
van Majláth gróf az erdélyi püspök, Di’srvjfy 
Sándor csanótdmcgyei püspök és Csáki gróf 
győri püspök.

Állásáról lemondott plébános. Vajda Ottó 
bátmonostori plébános erről az állásáról le
mondott, ami méltán kelt feltűnést. A volt 
plébánost Péterrévére tették át káplánnak.

Céllövészet. Az 1904. szeptember hó> 4-én 
tartott céllövészet eredménye: Négyest lőtt: 
Somogyi Gyula 8 drb-ot, hármast lőttek: 
Somogyi ( iyula 5 drb-ot, Tury Mátyás 7 
drb-ot, Gebhardt Dezső 2 drb-ot.

Halálozás. A helybeli ipartestületet súlyos 
veszteség érte. Egyik derék és munkás 
tagját ragadta el a halál Fehér Gergely fa
zekas iparos személyében, a ki sok éven át 
előljárósági tag, az agyagipari szakcsoportnak 
érdemes elnöke, és az ipartestületi hitelszö
vetkezet igazgatósági tagja volt.

A megboldogultat folyó hó) (Fán d. u. f> 
órakor nagy részvét mellett helyezték örök 
nyugalomra. Béke poraira !

Adakozás. Kálmán Kolos főgymn. tanár, 
Király Béla, Kantén Miklós és Csermák Ernő 
urak a bajai ipartestületnek egy-egy házrész
jegyet visszaajándékoztak, mely adományért 
fogadják az ipartestület hálás köszönetét.

Halálozás. Pilaszánovits Péter Borsód köz
ség jegyzője f. hó 2-án hirtelen elhunyt. Te
metése f. hó Gén ment végbe nagy részvét 
mellett.

A bajai céllövész társulat az idei évadot 
f. hó 25-én zárja be. mely alkalommal liba- 
lövészettel, szüreti mulatsággal és hangver
seny nyel egybekötött táncvigalom rendezését 
vett e tervbe a vigalmi bizottság.

A Gyiimölcsészeti Egylet f. hó 1 7 20-án
megtartandó gyümölcs, termény stb. kiállítá
sának rendező bizottsága a következő urak
ból áll:

Állaga Ottó, Dr. Bérei Albert, Bernhardt 
Ernő, Bodrogi Gyula, dr. Boros József, dr. 
Bruck Samu, Czérnai Imre, Drescher Lajos, 
Érti István, dr. Fehér János, Gáspár János, 
dr. Hegedűs Aladár, dr. Herman Adolf, I les
ser Gyula, Király Sándor, dr. Klenancz György, 
Kovács Adolf, Krausz Pál, Lengyel Andor, 
Lerner Antal, Majer Károly, Miovácz Imre, 
Nádas Sándor. Nagy Péter, Ozvald István, 
Peschke Károly, Perndl István, Piukovics An
tal, dr. Kaik Aladár, Reich Salamon, Stern 
Vilmos, Szaday Kálmán, Tausig Jakab, Utry 
Pál, Vágó Rezső, dr. Valentin Emil. Weisz 
Nándor, Vojnits Dániel, Yunderlich József.

A kiállítás csoportbiztosai: 1. csoport (gyü
mölcs) Hegedűs József, II. csoport (szóló) 
Állaga István, III. csoport (must és bor) Pol
iak Bernât, 1\’. csoport (konyhakerti termé
nyek) dr. Koller Imréné, \ r. csoport (conser- 
vek és háztartási dolgok, mint: tarhanya, 
tészták, saláták,) dr. Hegedűs Aladárné, VI. 
(pálinka és házikészitésii likőr, gyümölcslé) 
Somogyi Emil, VII. kertészszőlőgazdas.ági esz
közök) Schmidt Márton.

A bírálóbizottság tagjai csoportonkint : 1.
Bernhardt Ernőné, Nádas Sándorné, Réthv

«

Pál, Schleicher Antal, Sváb János. II. Angéli
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Reform az elemi népoktatás terén. A
»Borsod-megyei Hirlap« szerint egy néptanitú- 
nak Szolnok megyéről szóló s az elemi har
madik osztály tanulói számára irt földrajz
könyvben többek közt ilyen ismeretterjesztő 
«földrajzi vers« is van:

Viz, v í z , v í z ,
Nincsen olyan víz.
Mint a Tisza viz.
Harcsa, potyka lakik benne,
Szép menyecske fürdik benne.

Csinos versike. Csak az a kár, hogy a 
gyermek nem tanul belőle semmi pikantériát. 
Ilyeneket kellett volna írnia a tanító urnák :

1. Fa, fa, fa,
»

Édes kis pofa.
Úgy virágzik mint a rozsa.
Ugyan szakíts egyet róla,

Czupp!

2. Fii, fii, fii,
Nagysád «hanyadfü»?
Csikófoga uj kihullott,
Mégis a vállaltira omlott.

F fuj !

3. Lomb, lomb, lomb,
Fogamban a plomb.
Mégis fáj a kisasszonyra 
Jöjjön fel az ablakomba,

I lopp !

4. Nyár, nyár, nyár.
Automobil vár,
Szép Mariskám, gyere velem 
1 la kell benzines szerelem,

T off !
Titokzatos verekedő. A múlt héten tör

tént, hogy Pletikoszity Márta hercegszántói 
leányt ismeretlen tettes ügy elverte, hogy az 
sülyos testi sértés címén tett feljelentést a 
bajai járásbíróságnál az ismeretlen tettes el
len. Az eset a következőképen történt : Plcti- 
koszity Mártát egy piros szoknyás és kendős 
leány kihívta és elcsalta magával egy félre
eső helyre, hol aztán alaposan eldöngette a 
védtelen leányt. A tettesről csupán azt tud
ják, hogy női ruhába öltözött férfi volt. A 
csendőrség nyomoz.

Hölgyek 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 1 korona, csak ne
vem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk 
el ! Gyarmati Emil városi gyógyszertára a 
Szent-I láromsághoz Baján.

Oeser-féle Zongorák, Schunda-féle cim
balmok eredeti gyári árakon, kiváló minő
ségben, kedvező feltételek mellett ifj. Wagner 
Antalnál Baján kaphatók.

Lipót, Czérnay Imrémé, dr. Fehér Lőrinc, Ler- 
ner Antalné, . Szadav Kálmánná, Szuszies 
Jánosné. 111. 1 Iáim Sándor, dr. 1 lorváth Jeromos, 
Mesko László, Scherer Sándor, Vagner József. 
IV. Bocskay Kristóf, Fejes Istvánná, Rosenberg 
Jakabné, Sebeik Lipotná, Tury Mátyásná, 
Willmann Jánosné. V. Dr. Bernhard Jánosné, 
Érti Józsefné, Gáspár János, Gebhart Dezsőné,
I lesser Gyuláné, Mihályfü Ferencná. VI. De
li tscli Mátyás, Horváth István, Latinovics 
János, dr. Lemberger Ármin, Tomcsányi Sán
dor. VII. Drescher Gyula, Gergely Benő, Hel
ler Richárd, Lengyel György, Müller József.

A kiállítás folyamán a termelők többféle j 
értekezletet fognak tartatni. Az értekezletek 
ideje a vasárnap délutáni lírák ; tárgyai : szőlő- 
és gyümölcs értékesítés, előadó: Állaga István ; 
borértékesítés, előadó: Schváb János; szőlő
vessző értékesítés ; előadó : Hegedűs József ; 
védekezés ; előadó : Nádas Sándor,

Bajai Fii y y etlen Ujsácf.

n v n / r - t ű k
Ikzen invMt alatt Icii/Kittekéit a s/.ci k é s z t n e m  vál

lal lelelösseuet.r ’ »

H ird e tm é n y .
Baja város Deák Ferenc/, illetőleg 

Czirfusz .Ferenc:/ utcájában lévő

uradalmi
épület f. évi december hó 1-töl 
kezdve több évre bérbeadó. Bér
leni szándékozók forduljanak a köze 
lebbi feltételek végett az :

Uradalmi jógzágfelüggelőgégfiez
^Kisszálláson.

H f W M t M t W

Eladó ház.
Tóth Kálmán-uteában (Kiscsá- 

volv) levő rc<>i Mátvav-íéle ház

F é n y k é p e z ő -g é p e k
és felszerelések nagy választékban gyár

áron kaphatók

Ifj. W agner Antalnál
■ 9a j  a

% % % % % % % % % % % % % % % % %

Cserébe
szabadkézből eladó.
felvilágosítást ad

JYCáttjaij jVtihálij

Bővebb ! adandó Bajára egy német köz-
! ségbeli szerény igényű 12 esz-

tendás leányka.
90

Cim a kiadóhivatalban.

KERESTETIK
egy ügy a gyermekneveléshez, mint a
h á z t a r t á s i  teend ő khez értő él-
tesebb, de egészséges nö egy k ö z 
ség i je g y z ő i házhoz. Fizetése teljes 
ellátás és havi 20 k o ro n a  készpénz.

A netáni a j á n 1 k o z ók NÁNAY  
LAJOSNÁL nyerhetnek bővebb fel- 
világosítást. *  *  • >• > . >

Kicsiny, alig észrevehető s mégis 
százszámra fogdossa össze a legyeket. 
Uj szabadalmazott találmány !

9A ra  d arab o n k én t c s a k  10 fill.
kapható Baján :

ifj. W agner Antal
k ö n y v -  é s  p a p i r k e n e s k e d é s é b e n .

Eladó szőlő és ház.
Az Erzsébet királyné-utcában lévő 

Kapots Mihály-féle ház és Petői dűlő
ben levő 4900 négyszögöl területű, jó 
karban levő szőlő — terméssel együtt 
szabadkézből eladó.

Bővebb értesítés nyerhető :
---- if j. U try  P á ln á l. -------

Teljesen érett nemes-faj paradicsom ren
delhető nálam kg.-ként 10 fillérjével, 
2<* kg.-on felüli mennyiséget házhoz szál 
Htok

«  i; > . t Állaga István.

2\  város közelében egy ^ éves
r r  1  9 ws z ó l ó

azonnal clad('). Cím a kiadó
hivatalban.

ép oly előnyös fizetési teltételek melleti,
mint bármely fővárosi vállalatnál«/

Ifj. W agner Antal
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  B A J Á N  k a p h a t ó k .
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Pénzkölcsönt
kö/AT(»lil(‘l\ ;i legimgvohl» disorelio óh 
elonvösehh inollolt k íilo iiíilisz-

4  '

töknek, álla mi. iiin^yö. városi és magán 
tisztviselőkiif*lc, továbbá tanítók ós papok
nak is, fizetés és nyugdíj előjegyzésre 20

/

évi törlesztés mohéit 7 százalékra. Állami 
al kaim a zottak nak, ga zd ál kod ó k n ak, ipa m- 
soknak és minden hitelképes egyének 
200 koronától a legmagasabb összegig, 
havi vagy '/4 évi törlesztésre, konvertá
lok birtok és házkölcsönöket 10—(iö évi 
előnyös törlesztéssel vagy felcserélem azo
kat 4 százalékos kölcsönre.

R ad ó  M ih ály ,
bankbizomáiiyos 10 1 ).\PKST. szövetség

utca 11. sz. Válaszbélv<*g (‘Hatolandó.

A  „Kávé királyi-boa: ;kft

0 <önu,v-
és papírkereskedésembe

tanulóul
kiveszek cgvCfJ kellő is—
<olai képzettséggel bíró, 
j(') házból származó fiút.

ifj. g ag n er
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Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
B A JA I FIÓ K IN TÉZETE

DRESCHER GYŰL A -féle h á z b a n .

Jutányos módozatok ós olcsó kamattételek mellett nyújt:

Törleszlcses és kamatozó jelzálogkölcsönöket
\ rálU)kölcsönöket 

get értékpapírokra és árúkra 
V esz és elad értékpapírokat és idegen

Bevált szelvénvcketj

ouad takarékbetéteket és betéteket folyószámlára (che<1,,e'

Aki nagyon jó zauniiú s illáiú kávét kedvel. 
;i z  c.saKis ..Király kávéi * vegyen, mely n leg
kiválóbb ÍR jók vegyítéséből áll s s még 
eddig ii(‘in létezett ni ód szer szerint v r i i  pör
köl v i *.

Hosszas kísérletezés után sikerült, őzt elér
nünk s igy minden kávéismerő, ki egyszer 
megizleli, soli i más kávét nem fog használni.

Ismeretes, hogy a. kávé a legérzékenjehh 
cikk. mellből a linóm zamat s illat azonnal 
elillan, valamint minden izt s szagot felvesz, 
miért is ezen kiváló kávét lemezdohozokha
csomagoljuk s szállítjuk bármely postaállo
másra bérmentve, utánvétellel a következő 
árban :

1 k g n o s  d o b o z  4  k o r .  8 0  fi l l .
^ ® „

4  „ „ 17 „ 2 0
Iv/en különlegesen pörkölt kávén kívül 

ajánljuk a következő nyersfajokat, szinte bér- 
mentvo, utánvétellel bármely postaállomásra. 
1 postacsomag ’» kgr. légiin Cuba kor. 13 50
1 f> .. Ceylon ,. 12.—

„ „ Jamaica „ 11.20

»?
n

í)

B i r ó  é s  T á r s a
a  » K a r é  Z s i r á f  r / « - h o z  

Budapest, VI., Teréz-körüt 2di b,
2i ; 12

*
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A „Kávé k irá ly ih o z  !

forgalom)

Valamint eszközöl minden egvéb a bankszakmába
vágó műveleteket.

Az intézet működését folyó év augusztus hó 15-ével kezdte meg.

Feltűnő újdonság!
D E L I C E

— Minden hirdetés felesleges.
A dohányzó egyszer veszi és többé

mást nem szíhat.

Legjobb valódi francia szivarka- 
papír és szivarkahüveltj kapha

tó az ország mindenr>
különlegességi árudájában. 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
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TANKÖNYVEK
a zirc-cist. rend kath. föggmnásiumába 

===== az állami tanítóképző intézetbe —-—

i Magyar

a városi polgári iskolába

az apáca-zárdába

b ú t o r g y á r
r é s z v é n y t á r s a s á g  B é k é s c s a b a .

Bajai képiselöje : G á s p á r  Á r m i n .

a városi elemi népiskolába 

az ev. ref. elemi iskolába

u  F  j 6  k I N a g y v á r a d , ^ :
telepek : j B A J A , Erzsébet királyné-utca (volt 

Mészáros-féle ház )

WF* T A N SZ E R E K  ~m
minden tanintézetbe, k i v á l ó  j ó  minőségben

OLCSÓ ÁRAK mellett kaphatók

ifj. WAGNER ANTA1
k ö n y v k e re sk e d é sé b e n .

Teljes lakásberen
dezések. Legol-

Mindenféle diszitő- 
és kárpitosmunkák

csóbb gyári árak. (j| el v á l l a l t  a tnak.  
|j8gr* IMF* Modern bútorok. "T®® À
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Nyomatott Nánay Lajosnál Baján.




