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Komoly napok.
Azon körülményből, hogy ö felsége 

báró Fejérváry Géza miniszterelnököt 
három óráig tartó kihallgatáson fogadta 
s hogy Fejérváry ezen audienciáról mit 
sem árul el, a helyzetet az eddiginél is 
bizonytalanabbá teszi. A politikusok te
hát csak a találgatásokra vannak utalva.

Magunk részéről a helyzetet a legko
molyabbnak és a legkomorabbnak tartjuk. 
Ha Magyarországra, a magyar alkot
mányra kedvező dolgot határoztak volna 
el Bécsben, akkor a miniszter nem tit- 
kolódzna, hanem világgá kürtölné rög
tön a határozatokat. Így azonban ön
kénytelenül az a gondolat támad ben
nünk, hogy ismét valami meglepetés 
készül, ismét merénylet fog elkövettetni 
a magyar alkotmány ellen.

Miután biztosítva van immár, hogy 
az országgyűlést elnapoló királyi kézirat 
kihirdetése után az országgyűlés együtt 
nem marad, ennek folytán a kormány 
újabb haladékot nyert a tervei megva
lósítására, a magyar nemzet letörésére

Mi nagyon aggódunk a fölött, hogy 
ha ö felsége most talán nem is oszlatja 
fel az országgyűlést, ujabbinak azonnal 
való összehívása nélkül, de bizonyosan 
oly hosszú időre napolja el a házat, 
hogy ismét minden ellenőrzés nélkül

huzamosabb ideig erőszakkal működ
hessék a kormány.

Mi azon aggódunk és attól tartunk, 
hogy ezen időt az eddigieknél még 
nagyobb erőszakosságra, törvénytelen
ségre fogják felhasználni.

Nem bizhatunk egy pillanatig sem a 
békés kibonyolitásban, nem remél
hetjük az alkotmányos élet helyreállí
tását, az államszervek szabályos, törvé- 

! nyes, rendes működését.
Ezen komoly napok alatt az eddigiek

nél is súlyosabb feladat hárul reánk. 
Bennünket terhel a felelősség, hogy 
alkotmányunk el ne vesszék. Az eddigi
eknél fokozottabb mérvben kell mind
annyiunknak összetartani. Nem kell ke
resni a pártállásokat, csak egyet, hogy 
az alkotmányt megvédj ük, hogy az alkot
mányos állapotokat helyreállítsuk. Ezt 
pedig csak úgy érhetjük el, hogy tisztán 
a törvény keretén belül mozgunk, ma
gunkat törvénytelenségre elragadtatni 
nem engedjük. Ellenben semmiféle aktiv 
támogatásban a kormányt nem részesít
jük, sőt ellenkezőleg, törvénytelenségei
nek törvényes formák között ellentállunk, 
összetartunk abban, hogy alkotmány- 
ellenes határozatai, rendeletéi és utasí
tásai ne érvényesülhessenek. Ha ezeket 
elérjük, az alkotmány meg lesz mentve 
Meg lesz mentve pedig azért, mert ez

esetben a kormánynak nem lesz meg az 
az anyagi, az az erkölcsi támogatása, 
a mely az állam gépezetének vezetésé
hez szükséges. A kormánynak nem lesz 
pénze, katonája. Nem lesznek alkotmány- 
ellenes tisztviselői. Ha pedig ezek nem 
lesznek meg, úgy Magyarország törvény 
tisztelő népéhez fognak fordulni, hogy 
legyen pénz, legyen katona, legyen 
rend.

Vajha már igy lenne! Adja a sors. 
hogy a húrt a végletekig ne feszitsék, 
hogy eljönne az idő, a mikor mindezen 
kívánságokat megadná a nemzet, de 
alkotmányosan, de nemzeti irányban, 
nemzeti céllal. Komolynak, nagyon sú
lyosnak találjuk a helyzetet ; minket a 
kormány ígéretei, hogy a békét keresi, 
félre nem vezet A legnagyobb bizal
matlansággal vagyunk iránta Mi úgy 
véljük, hogy a kormány a békét akkor 
véli elérhetőnek, ha erőszakkal is, az 
ország ellen tállását teljesen megtöri, 
ha a nemzetet az ő akarata vak esz
közévé teszi. Mi attól tartunk, hogy 
ez a kormány azt tartja békének, ha 
terrorizálva lesznek a tisztviselők, meg
félemlítve a lakosság, ha a szurony és 
puska tartja féken a hazafias indulato
kat, ha kardjára ütve jelentheti báró 
Fejérvári Bécsben : Felség, minden rend
ben van Magyarországon, meg van a

T Á R C A .
A to lvaj.

Keltette magában, hogy nagyon kegyetlen 
lesz és elmond mindent a bíró előtt úgy, ahogy 
történt. Mikor azonban tekintete ráesett a le
ányra, aki lehajtott fejjel, reszketve állott ott 
a terem közepén, akkor egyszerre hirtelen el
szállt a leikéből az a kegyetlen keménység 
és valami fájó szánalom lepte meg. Szeretett 
volna odamenni hozzá és gyöngéden megsi
mogatni azt a lehajtott bűnbánó, szőke fejet.

Olyan halavány volt a leány, a szemei 
alatt sötét karikák húzódtak. Sokat szenved
hetett . . .

A biró kérdése kegyetlenül bele vájt a lei
kébe. Felelnie kellett.

— Nem tudom, hogy történt; - mondta
$

csendesen. En minden keresetemet haza
vittem, az pedig elég lehetett a nyomorúsá
gunkhoz; nem tudom hát mire kellett neki 
a pénz, hogy a máséhoz nyúlt, hogy — lo
pott !

A kegyetlen szóra fölszakadta leány melléből 
a zokogás, a íiu pedig a saját szavainak hangjá
tól lett könyörtelenné és folytatta közömbö* 
sen, mintha nem is arról a zokogástól v<>- 
tiuglo teremtésről beszélne.

— En külömben az egészről csak akkor 
szereztem tudomást, mikor a lakásból kiköl
töztünk és a volt lakásadónénk fenyegetőd- 
zött a feljelentéssel. De még akkor se neki 
hittem, hanem a leánynak. Később aztán lát
tam az idézést, meg én is tartozásra meghí
vást kaptam. Akkor szakítottam a leánnyal; 
nem akarta megmondani, hogy miért tette, 
én pedig féltettem jövőmet, szabadulni akar
tam minden áron. Ennyit mondhatok a do
logról csak. Többet nem tudok. Azóta nem 
is láttam a leányt.

A teremben olyan csöndesség volt, hogy 
hallani lehetett két ember nehéz, ziháló léleg
zetvételét, s szinte bántóan hatott ebben a 
siket csöndességben a biró hangja, amint oda
fordult a leány felé;

— Hallotta mit mondott a tanú? Feleljen! 
így történt?

A leány lehajtotta a fejet és alig hallha
tóan suttogta ;

— Igen . . . Úgy történt.
~ Hát mire keltett magának az a pénz. 

hogy ha a . . .  a barátja ellátta minden szük
ségessel? kérdezte az elnök érdesen, az
tán pedig idegesen felcsattanó hangon tette 
még utána :

Mert valami okának csak kellett lennie, 
hogy erre a könnyelműségre vetemedett' A

pénz maga nem csábíthatott, hiszen a zálog
házban alig kaphatott azért a régi kabátért 
egy pár garast. Mi vitte hát rá a bűnös cse
lekedetre ?

A leány ott állott lesütött fejjel a terem 
közepén, finom alakja megreszketett a sza
vak súlya alatt, de nem felelt. Egy pár hosz- 
szu, kínos pillanat telt el a hallgatásban, mig 
végre a biró ismét rá szólt keményen, kímé
letlen ül ;

— Feleljen a kérdésre !
Akkor aztán felütötte a leány könyben ázó, 

félénk tekintetét és reszkető kezével rámu
tatva a tanuk padján ülő fiúra, esedezve for
dult az elnök felé :

— Nem ő előtte. Küldjék ki őt!
Es zokogásba fulva, szivszaggató hangon 

ismételte ;
Küldjék ki őt! . . .

Az elnök egy önkéntelen meglepett mozdu
latot tett, s egy pillanatig merően bámult a 
leányra, aztán pedig valamennyire megzava
rodva, sokkal enyhébben mondta:

Azt . . . Azt nem lehet . . . Szükséges, 
hogy a tanút önnel szembesítsük. Azért ké
rem újra, feleljen arra a kérdésemre, hogy 
mi vitte rá erre a cselekedetre.

l'jra csend lett, s a nagy esöndességbeu
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béke, mert le vannak verve a magyar 
hazafiak Ettől pedig a jd Isten mentsen 
meg bennünket. n

Politikai Iiirek.
Fernbach K á ro ly  beszámolója .

Fcmbacb Károly, a bácsmegyei függetlenségi 
part elnöke, a kerényi kerület országgyűlési 
képviselője e hó 8-án és 10-én beszámoló be
szédet tartott kerületének négy községében : 
Csonoplyán, Kerényen, Üj- és Úszivácon. A 
bácsmegyei ellenzék vezérének útja valóságos 
diadalut volt és mindenütt a legnagyobb lel
kesedéssel fogadták. Nemcsak a magyarság, 
hanem a németség is úgyszólván egy szálig 
hive a függetlenségi elveknek és a nemzeti 
ügy védelmében kész továbbra is állhatatosan 
kitartani. Fernbach Károly orsz. képviselőt 
Csonoplyán Deák Andor községi jegyző és 
Kopping Keresztély pártelnök. Kerényen La
dányi Ervin községi jegyző és Schlachter 
Adám pártelnök, Ó- és Ujszivácon Zsupanszky 
Lyubomir és Kimarni Károly községi jegy
zők, valamint’Neugebauer Dávid dr. és Strieker 
Péter dr. pártelnökök üdvözölték a lakosság 
élén. A beszámoló beszéd során Fernbach 
Károly részletesen ismertette a politikai hely
zetet és utalt arra, hogy ő is törekedni fog 
ez áldatlan és immár tűrhetetlen helyzetből 
való kibontakozásra, ámde csakis tisztességes 
és a nemzeti becsületnek megfelelő békét 
hajlandó kötni. A választók mindenütt tánto
ríthatatlan bizalmukról biztosították Fernbach
Károly képviselőt. Vasárnap délután 1 órakor
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200 teritékű bankett volt Őszivácon. A kép
viselő kíséretében voltak Prokopy Imre, aki 
németül, Jovánovits József dr., aki szerbül 
beszélt, továbbá Baloghy Ernő dr., a bács
megyei függetlenségi párt ügyvezető alelnöke 
es egy zombori küldöttség Mérő Ignácz párt- j 
elnök vezetése alatt. A kerényi kerület be
vehetetlen vára a függetlenségi eszméknek.

A baja Szabadka i JÓisj/á aj) el ölt ( ?  )

Kolozsvárról Írják, a Bácskái Hírlapnak, 
hogy Bácsmegye, Szabadka. Baja és Zombor 
városok főispánjává legközelebb dr. Issehic 
Gyula, a temesvári kir. törvényszék tábla- 
birói eimmel ellátott bírája fog kineveztetni. 
A sok hitelt érdemlő hir nem lep meg ben
nünket. Bezerédyről, a jelenlegi főispánról azt 
beszélik ugyan, hogy megmarad, de ez csak 
mende-monda. — Bezerédy magyar ember. 
Ez alatt a kormány alatt törvénytelen rende
letet végrehajtani sem maga nem fog, sem 
mások által végre nem hajtat. Helyébe te
hát szüksége van a darabant kormánynak 
egy mindenre kapható bérencre, aki megta- 
nitsa az ellenállókat keztyübe dudálni. Hogy 
ez X lesz-e vagy V, az lényegében mindegy. 
Hóhérszerepre — sajnos - mindig lehet vál
lalkozót találni. Fognak tehát ide is valakit 
küldeni. Hanem annyi bizonyos, hogy a fo
gadtatás ép oly méltó lesz nálunk is, ami
lyen a többi hazafias vármegyében volt, mert 
nálunk is vannak még magyar emberek. Na
gyon, de nagyon szomorú installáció lesz az, 
ha ugyan egyáltalában lesz.

Közgyűlés.
Baja város törvényhatósági bizottsága 

folyó évi december hó 9-ik napján dél
után 3 órakor rendkívüli közgyűlést tar
tott. A közgyűlés iránt nagy érdeklődést 
tanúsítottak a bizottsági tagok, különö
sen a jobboldaliak, akik a szavazáshoz 
és választáshoz eljönnek, egyébként pe
dig hónapokon át látni sem lehet őket. 
A közgyűlés lefolyása igen sima volt, 
mivel a rövid tárgysorozat a bizottsá
gokban már elintéztetett, a választások 
pedig egyhangúak voltak, légy kis pi- 
kánssága és érdekessége volt a közgyű
lésnek, hogy dr. Hermann Adolf bizott
sági tag a vámbérlő kérvényénél a ta-

csttk a leány felcsukló zokogása törte meg 
koronként.

Hagyták sírni . . .
Végié lecsendesedett, megtörölte a szemeit 

es lassan beszélni kezdett:
Nagy nyomorúságban voltunk. En nem 

kerestem semmit, mert betegeskedtem. Csak 
ö törte magát naphosszat, hogy egy pár ga
rast szerezhessen. De a mit keresett az olyan 
kevés volt, hogy . . . Istenem! Olyan nagyon, 
nagyon kevés. O azonban nem tudta; azt 
hitte, hogy elég az, amit ő hoz. Hiszen min
denét ideadta! Nem ért a pénzhez. De nem 
volt ideje a számolgatáshoz. Éjjel tanult és 
nappal sem volt egy percnyi pihenése. Hát 
éheztettem volna? Megtehettem? Hiszen el
pusztult volna! Amig volt valamim zálogba 
hordtam, hogy legalább neki adhassak egy 
kis meleg ételt; nekem úgy sem kellett, az
tán nem volt már több sémim és . . .  és ak
kor tettem. Egy kis meleg levesre is alig ju
tott belőle amit érte kaptam . . .

Nem birta tovább mondani, újra erőt vett 
rajta a zokogás és beletemette az arcát a te
nyerébe.

Nagyon enyhe, nagyon kegyelmes volt a 
bírák ítélete. Minden enyhítő körülményt figye
lembe vettek, es egy heti elzárásra ítéltek 
a leányt lopás vétsége miatt. Még ezt is so- 
kalták úgy, hogy az ügyész maga kert enyhe 
büntetést. Nem is fölebbezett az ítélet ellen.

Mikor aztán mindennek vége volt s a leánv 
börtönére támogatásával kitamolygott a folyo
sóra, hogy cellájába menjen, a liu utána sie
tett, hogy még egyszer lássa.

Csak látni akarta; de mikor egy fordulónál 
beérte, úgy csapott le rája, mint a prédát 
ragadó héjjá. Erőszakosan, szilaj szorítással 
ölelte magához és elkezdte csókolni őrült, 
fékevesztett, vad indulattal, hogy a vér kiser- 
kedt a csókjai nyomán.

A leány csak állta szelíd türelemmel az 
ölelését meg a csókjait, csak a szeméből 
peregtek a néma kények Hanem az arca 
csupa boldogság volt.

A börtönőr szakította félbe a jelenetet, 
indulásra nógatva a leányt.

A fut még egyszer megcsókolta, aztán 
búcsúzott :

..- Itt leszek minden nap. Látni foglak és
akkor majd érted jövök.

A leány szomorúan mosolygott, sóhajtva 
simogatta meg a liu fejét és úgy mondta 
nagy lemondással :

— Most már igazán jobb lesz, ha elszaka
dunk egymástól, Ákos, látod szégyen esett az 
én nevemre, ártanál csak vele magadnak, ha 
újra befogadnál.

A fut arca bibor lángot vetett e szavakra 
s reszkető szájaszélén ott vibrált a vissza
fojtott, eltitkolt zokogás, mikor szólni kezdett: 

A te neveden . . .  A te neveden én 
miattam esett szégyen, de a lelked fehérebb 
maradt a hónál. S ha folt jutott a nevedre 
odaadom én neked helyébe a magamét, a 
tisztát . . .

Es magához ölelte szilajon, erőszakosan, 
még egyszer, mintha sohasem akarná többet 
elbocsájtani . . .

jVIéró.

nács javaslata ellen, mig ugyanakkor 
Czérnay Imre mellette beszélt.

A tárgysorozat a következő :
1. A közigazgatási bizottságba 5 tagnak 

választása. - -  A régiek megválasztattak.
2. A számonkérő szék 2 tagjának megvá

lasztása. — Lerner és Somogyi választatott.
3. Az igazoló választmány újjáalakítása.

— Megalakittatott, uj tag dr. Valentin.
4. A polgári iskolaszék újjáalakítása. — Dr. 

Rajk és dr. Werner választattak meg.
5. A pénzügyi és a kórházi bizottság ki

egészítése. — Kiegészíttetett dr. Dömötörrel.
6. A községi munkás segélyalap vélemé

nyező bizottságának megalakítása. — Meg
alakittatott.

7. A városi tanács javaslata a gyámpénz
tári készpénzkészletek elhelyezése tárgyában.
— Mint a múlt évben a bajai Takarékpénztár 
és Kereskedelmi és iparbanknál helyeztetett el.

8. Ugyanannak jelentése a városi bérház
nál felmerült tűzkár liquidálása iránt megtar
tott tárgyalás eredményéről. — 17000 korona 
liquidâtt összeg elfogadtatott. A közgyűlés az 
első magyar általános biztositó társaságnak 
úgy a közgyűlés kebeléből kiküldött bizott
ságnak elismerését fejezte ki.

9. Ugyanannak jelentése a város tulajdo
nát képező épületek tűzkár elleni biztosítása 
iránt megtartott versenytárgyalás eredményé
ről. — Az első magyar áll. bizt.-társaságnak 
kiadatott.

10. Ugyanannak jelentése a városi bérház 
helyreállítási munkálatainak leszámolása és 
felülvizsgálata tárgyában és ezzel kapcsola
tosan Szingen Károly vállalkozónak kérvé
nye a kötbér elengedése iránt. — A kötbér 
elengedtetett.

11. Ugyanannak jelentése a városi szegény
ház jövő évi kenyérszükségletének biztosítása 
iránt megtartott árlejtés eredményéről. — Al- 
földy Béla és dr. Bernhart János felszólalása 
után özv.Trapli Ferencné ajánlata fogadtatott el.

12. Ugyanannak előterjesztése a lökért mö
götti városi erdőterületnek kihasználása tár
gyában. — Tury Mátyás felszólalása után a 
tanács javaslata fogadtatott el.

13. A »Ganz és Társa elektromos gyár 
részvénytársasága nyilatkozata a Baján léte
sítendő elektromos telep előmunkálatainak 
ügyében. — Tudomásul vétetett.

14. Dick Péter és Dick Lipót vám- és hely- 
pénzszedési jogbérlők kérvénye a bérleti fel
tételek módosítása, a bérösszeg leszállítása, 
esetleg a bérlet felmondása tárgyában. - Dr. 
Herman Adolf és Czérnay Imre felszólalása 
után elfogadtatott a tanács javaslata.

15. Gadits György és neje kérvénye az
általuk elfoglalt közterület megváltása tárgyá-

0

ban. (Első szavazás.) Atengcdtetett.
16. Özv. Wagner Ferenczné és Horváth 

János és neje közös kérvénye a » Bárány « 
szálloda bérletének átruházása tárgyában. —■ 
Elfogadtatott és tudomásul vétetett.

Baja város talajdonat képező 
Mátéháza ép Cserepes puszták értékesítése.
Irta és Baja város tanácsához beterjeszti : Nád&8 Sándor.

Baja város közönsége tulajdonát képező 
Mátéháza és Cserepes puszták földbirtokai a 
mai gazdálkodási rendszer mellett folyton 
nagyobb kiadást teljesítenek, mint amennyi 
a talajba mint termő erőt pótló anyag vissza
kerül.

Ez a gazdálkodás tehát a birtok termőké
pességét folyton csökkenti s idővel okvetle
nül kimerülésére vezet, amidőn utódaink an
nak jövevcdelmétől lassankint elesnek.

Ez a körülmény nem zárja ki azon lehe-
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tőséget - amelyet magam is figyelembe
veszek hogy a termények értéknövekedése
és annak folytán, hogy a bérlők a föld termő
képességét még mindig emelkedő arányban 
tudják kihasználni mondom, nem zárja ki 
annak lehetőségét, hogy a város egyelőre 
még nagyobb bérjövedelmet is elérhet, de 
ennek a bérjövedelemnek a birtokban rejlő 
vagyonérték csökkenése lesz idővel a követ
kezménye.

Jelen sorokkal abban az irányban óhajtok 
a tek. Tanácsra hatni, hogy a fentebbi elvekre 
mint sarkigazságokra helyezkedvén, azon 
javaslatokat figyelmére méltassa, amelyeket 
egyrészt a város anyagi viszonyainak javítása, 
másrészt a birtokon űzendő helyes, úgy a 
termőképességet, mint a belértéket fokozó 
gazdálkodás űzessék és ismét másrészt oly 
munkásnép kerüljön a birtokra, amely ott a 
kultúrának azt a fokát volna hivatva létre
hozni, amellyel csak előhaladott viszonyok 
között élő földmivesek dicsekedhetnek.

Ennek elérése végett javaslatom lényege ez:
Adja bérbe Baja város a Mátéháza és Cse

repes pusztákat 203 parcellában olyképen, 
hogy az 50 évre szabandó bérletidő letelte 
után a földbirtok a bérlők tulajdonává váljék, 
s hogy a város az ezen földbirtokokból ma 
élvezett jövedelménél még magasabb jövede
lemben részesüljön, a bérletösszegek fölösle
géből pedig az 50 év alatt oly tőkét gyűjt- 
hessen, amelynek kamatai az 50 év múltán 
az addig élvezett jövedelmet biztosítsák.

Miután a nevezett puszták mai bérjöve
delme 104,38976 K. és miután a mai bérleti 
rendszer mellett is még némi bérjövedelem 
emelkedés várható az esetleg következő újabb 
bérbeadásoknál, nem ezt a 104,38976 koronát 
tekintem a város jövendőbeli jövedelmének, 
hanem nagyobb összeget.

Éhez ez a számításom vezetett.
Az 5075 hold föld 104,38976 K. jövedelme 

átlagban, évenkint és holdankint 20*57 K.
Ha azonban föltesszük, hogy a mostani 

bérlet*rendszer mellett az 5075 hold 24 K.-val 
adható bérbe a bérletek lejáratakor, akkor a 
város 10 éven belül 121,800 K. bért, vagyis 
a mai bérösszegnél 17,409‘24 K.-val többet 
kapna, mint a mennyit ma kap.

Ezt az elérhető 121,800 K. bért fogadván 
el további számításom alapjául s a külömbö- 
zetet tevő 17,409*24 K.-t a város bevételei 
javára Írván, a tervem szerinti örökbérletnél 
első sorban 2 holdat iskolai célra levonván, 
az 5073 holdat holdankint *42 K.-val remélem 
értékesíteni s igy a nyerendő bérjövedelem
162.236 K. volna, amely összegből azonban 
mindjárt elvonok 5000 K. oly célból, hogy 
ezt — a szükséghez képest az egész 50 éven 
keresztül a birtok jövedelmező képességének, 
iiletve az örökbérlők termelő képességének 
fo k o z á sá ra adhassuk.

Nem lesz ez elveszett tőke, mert a bérlők 
szívesebben fognak oly bérletbe menni, amely
nél a tulajdonos — mint később látni fogjuk 

nagy áldozatot is hajlandó hozni közvet
lenül az ő érdekükben, jóllehet közvetve ezen 
áldozat úgy közgazdasági, mint különösen 
Baja városi érdekeket szolgálna.

Az 5000 korona levonása után megmaradó
157.236 K.-t a mostani térrendszerrel is elér
hetőnek felvett 121,800 K.-val összehasonlít
ván, a javasolt bérrendszer jövedelme 35,436 
korona adja azt az összeget, amely a varos
nak az örökbérletből mint vételár megmarad.

Ezen 35,436 K.-t azonban az első 5 évben 
nem a város, hanem a bérbirtok javára kívá
nom fordítani,

A város tehát ezen összeget csak 45 éven 
át élvezné, illetve tőkésítené.

Ezen 35,436 K 45-ször ismételten tőkésit- 
tetvén, tehát a bérlet lejártával 3*5 "«-es ka
mataival 3.879,67o Kt tenne, mely összeg 
3'5 % -es kamatai 135,788 K volna, a mi a 
121,800 K-val szemben a város háztartására 
újabb 13,988 K jövedelem szaporulatot jelent.

Ezen 3.879,675 K a város vagyonleltárában
a két puszta becsértékeül felvett 1.586,376
K-val szemben 2.293,299 K javulást, a mai
becsértéknek sokkal több, mint kétszeresét 
jelenti.

Természetes, hogy a városnak nem lehet 
az a célja, hogy a bérlőket kizsákmányolja, 
hanem kiváló érdeke, hogy a maga jövedel
meit fokozván, a bérlők is minél több hasz
not élvezzenek és e mellett a város közön
sége minél több, jobb és olcsóbb termények
hez jusson.

Ezt a fontos közgazdasági célt azonban
üres zsebbel és üres fejjel nem igen lehet
elérni. — Annak eléréséért áldozatot kell 
hozni.

E célra vontam le a javasolt bérrendszer 
mellett elérhető 162,236 K bérből 5000 K-t, s 
e célra kívánom áldozni a befolyó 35,436 K 
bérfelesleget öt éven át olyképen, hogy an
nak a bérbirtokba fektetése iránt a város a 
szerződésben kötelezettséget vállaljon.

A 35,436 K öt év alatt 177,180 K, az évi
5000 K a majd később szóba jövő 50.730 K
kamatai és ezen összegek felhasználásakor
megmaradó feleslegek a rendelkezésre álló
összeg, mely a fenti célt volna hivatva szol
gálni.

Ezen 35,484 K-ból évi 7500 K fordítandó 
a létesitendő o07 holdnyi legelő területeknek 
öntözésre való berendezésére, 2000 K a 117 
holdnyi nádas- és rét lecsapolására, illetve 
halastóvá vagy rizstermelő hellyé alakítására 
3000 K iskolai célokra, 10,000 K a létesitendő 
ipartelepekre, 800 K epersövények és gyü
mölcsfák ültetésére az utak mentén, 200 K 
fűztelepek létesítésére, 400 K háziipari okta
tásra, 3000 K öntöző kutakra, 4000 K verseny
dijakra, 3000 K a vezetés, felügyeletre, 1000 
K műtragyázási célokra. A megmaradó évi 
84 K rendelkezésre állana.

Minden bérlő 10—10 K-t űzetne holdankint 
foglaló gyanánt s az igy befolyó 50,730 K 
esetleges szaporulatával együtt a város tulaj
dona maradna, de hozadékát — a körülmé
nyekhez képest — a birtok, illetve a birto
kosság érdekeire és céljaira fordítaná még a 
bérlet lejárta után is. — Ezen összeghez 
volna csatolandó még a birtokon levő azon 
épületek ára, amelyek az iskolák és felügyelő 
lakásán kívül, a bérlők által becsértékben 
megtartandók.

Miután azonban számításomban ezen ösz- 
szegek az alanti célzattal úgy is figyelmen 
kívül maradtak és miután nagy fontosságú 
érdek, hogy minél több és minél különfélébb 
mezőgazdasági ipartelep létesüljön a birto
kon, azért: azon épületek, vagy épületrésze
kért, amelyeket az illető bérlő állandóan va
lamely mezőgazdasági ipari vagy gyáripari, 
illetve a birtok terményeinek iparszerű fel
dolgozása céljaira használ, a város mindad
dig csak a becsérték 50- 25 % -át fogja meg
fizettetni, amig az illető épület a jelzett cél 
szolgálatában áll ; csakhogy az űzendő ipar
ágat a városnak is előbb ezen bérlettel egybe
kapcsolt céllal egyezőnek kell nyilvánítania.

Ezen itt említett épületek becsértéke 10 évi 
kamat nélküli törlesztéssel fizetendő, s a be
folyó összeg a bérlők által holdankint fog
lalóul űzetett 10 K\, tehát összesen 5073O 
koronához csatolandó és esetleges szaporula
tával együtt a birtokosság javára, de a város 
kezelésében marad

A birtokon űzendő gazdaság a bérlet ideje 
alatt bizonyos korlátok közé volna szorítva. 
He épen ezen korlátozások segítenék a bér
lőket lassankint oly gazdákká nevelni, akik 
azután teljesen a maguk lábán is igen jól 
megállnák helyüket.

Hiszen jól tudjuk azt, hogy a legtöbb kultúr
növény termelésével a mezőgazdasági növény- 
termeléshez képest 2 -3, sőt 5 10-szeres 
jövedelmet is képesek vagyunk elérni, fis bár 
igaz az, hogy a kultúrnövények termelésénél 
ez nem csak hogy nem baj, sőt nagy előny ; 
mert hiszen országunk földművelésének épen 
az egyik lényeges fogyatkozása, hogy a meg
levő munkaerőt nem csak hogy állandóan 
nem, de az év igen jelentékeny részén át 
nem tudja foglalkoztatni.

Hogy a városnak itt szóban levő bérbirtokán 
majd összegyűlő sok száz kéz a lehetőségig 
állandóan találjon keresetet adó foglalkozást 
és hogy igy a birtok jövedelemadó képessége 
és értéke természetszerűen, tehát nem a talaj
ban levő termő erő kizsákmányolása által 
legyen elérhető, a következő elvek érvénye- 
sitendők :

Az egész birtok 3, a lehetőségig egyenlő 
részre osztandó. Minden osztási vonaltól 
jobbra és balra legközelebb eső részekből 3 
nagyobb bérlet alakítandó, amelyek közül a 
középső 500 -600 holdnyi, a másik kettő 
pedig 200—300 holdnyi területű legyen úgy 
hogy a 3 nagyobb bérlet azért együttvéve se 
legyen sokkal több 1000 holdnál.

Ezen 3 bérlet mindegyikének mintagazda
ságnak kell lennie a lehetőségig 3 külömböző 
iránynyal és mindenkor a körülöttük fekvő 
kisbérlet igényeinek, illetve céljainak szemmel- 
tartásával.

A megmaradó, mintegy 4000 hold 200 részre 
osztandó és 20 holdas részekben kisbérlőknek 
adandó -- mint már előbb kifejtettem 
átlagban p  K. örökvétel-bérletárban.

A bérlet aláírásakor minden hold után 10 
K. foglaló adandó, mely a p  1\. bérösszegbe 
nem tudatik be, mely a város által el nem 
költhető, melynek a jövedelmét a város állan
dóan csak az egész birtoktest értékesebbé 
tételére, illetve a közjövedelem fokozására 
•vagy a közterhek enyhítésére fordíthatja, mely
nek az esetleg fölösleges jövedelmét csakis a 
tőkéhez csatolhatja, s melyet esetleges szapo
rulatával együtt az 50 év letelte után egyedül 
a birtokosság céljaira fordíthatja mindaddig, 
amig a birtokosság a város kötelékében és a 
birtok a város határában megmarad.

Amennyiben valaha akár egyik akár má
sik irányban változás állna be, a város eles
vén egy igen lényeges adóalanytól, ezen 
50,750 K-t tevő foglalót hozzácsatolt hozadé- 
kaival, a birtokon volt épületek árával, az 
évi 5000 K vételár levonásból megmaradó 
összegekkel és még talán más címen is ide 
kapcsolt összegekkel együtt a városnak azon
nal és korlátlan tulajdonává lesz, mert lö
szén ezen örökadási bérlet kötésének egyik 
célja úgyis a birtokon jólétre segíteni szán
dékolt lakosságban és birtokán hatalmas adó
alanyhoz jutni, mely a város közterheinek 
viselésének erős segítő társsá lehet.

A bérleteken alkalmazandó művelési ágak 
a következő korlátozásnak vannak alávetve.

Minden 20 holdas bérletből 2 -2 hold ki
vétetik' közlegelő létesítésére. 1 1 holdon
valamely ipari (4en, cirok, kender stb.», keres
kedelmi (dohány, komló, rizs stb.), vagy 
konyhakerti (paprika, hagyma, káposzta, ugor
ka, paradicsom, zeller stb.) növény, 3 3 hol
don takarmánynövény, bükköny, baltacím, 
csalamádé, lucerna, lóhere stb., termelendő). 
Sőt a váms a termelés föltételeinek és a ter-
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melési viszonyoknak kedvezőbbre fordultával 
az ipari, kereskedelmi és konyhakerti növé
nyek termelésével elfoglalandó területek nagy
ságát minden 20 holdra 2 -2  holdban is meg
állapíthatja.

Ezenkívül tartozik minden bérlő, minden 
20 hold után évenkint 20 20 drb. gyümölcs
fát ültetni mindaddig, nmig minden 20 hold- 
nyi területen legalább 100 100 drb. gyü
mölcsfa nincsen.

Miután ezen bérleti rendszer egyik feladata 
a talaj termőerejének fokozása, ez pedig csak 
nagyobb mérvű trágyázással érhető el, a mi 
meg nagyobb állatállomány eltartását feltéte
lezi, ki kell kötni, hogy minden 20 hold után 
legalább két drb. igás jószág (ezek tehenek 
is lehetnek), 1 drb. tehén és egy drb. göbe 
tartandó és állandóan legalább 1 drb. növen
dék szarvasmarha és 5 drb. malac nevelendő.

(Véjje Uöv.)

HÍREK.
A zombori törvényszék uj elnöke. A

zombori kir. törvényszék elnökévé a király 
IKeber Ferencet, a szegedi kir. járásbíróság 
vezetőjét fogja a közeli napokban kinevezni.

A » Bajai Sanatorium Egyesülete kará
csonyi bazárjának tartama alatt ma szom
batim folyó hó 10-án és vasárnap 17-én d. u. 
hangversenyt, hétfőn folyó hó 18-án délután 
pedig sorsjátékot rendez.

f

Közgyűlés. Az »Jllatvfoiő l:gyesiilel« folyó 
hó 17-én, délután 3 órakor a városi székház
2. sz. termében tartja ez évi rendes közgyű
lését, mellyel kapcsolatban Sváb János tanító
képző intézeti tanár úr az állatvédelemről fog 
előadást tartani. Ezen humánus és gazdasági 
szempontból dette fontos Egyesület már 
eddig is jelentős sikereket mutathat fel. Isme
retterjesztő felolvasások rendezése által is az 
állatvédelem ügyét kívánja az Egyesület szol
gálni. A közgyűlésen és az ezt követő felol
vasáson szívesen látja az ügy iránt érdeklő
dőket az Egyesület vezetősége.

Halálozás. Bopdánovits Sándor, Bogdánovitso ' o
Lucián gör. kel. püspöknek, városunk illusztris 
szülöttjének édesapja, mint részvéttel értesü
lünk, Budapesten meghalt 77 éves korában.

Hamis bukásért elitélve. Lusztig Zoltán 
ezelőtt három esztenődvel rőfös-üzletet nyitott 
Baján. Minthogy azonban az üzlethez pénze 
nem volt, hitelbe vásárolt mintegy 30.000 
korona árút. Addig minden rendben ment, 
amíg a hitelezők nem kezdtek pénzt kérni, 
tie amikor a hitelezők szemtelcnkedése már- 
már tűrhetetlenné kezdett válni, társul vette 
maga mellé az ő kedves papáját: 1.tisztig 
Ignácot, akinek ugyan szintén nem volt pén
ze, de voltak - tapasztalatai. Idősb Lusztig 
t. i. több rendbeli bukást oly mesteri művé
szettel produkált, hogy talán még Barnumék 
is szerződtették volna ebbeli üggyességeért. 
Ez egyszer azonban rosszul számított, fiacs
kájával együtt. Nem sikerült talpra állniuk. 
Ügyetlenségüknek köszönhetik, hogy Lusztig 
Zoltánt 8 hónapi, papáját pedig lö hónapi 
börtönre Ítélte a szabadkai kir. törvényszék.

Jegyzőválasztás Bajaszentistvánon. F.
hó ú-án folyt le rendkívül nagy érdeklődés 
mellett «a bajaszentistváni jegyzőválasztás. A ) 
hivatalos jelölt Sárkány Samu keceli jegyző 
Volt. Vele szemben azonban Horváth József 
hajósi segédjegyzőt választották meg.

Előkészületek a sorozásra. A honvé
delmi miniszter az összes törvényhatóságok- ! 
hoz rendeletét intézett, melyben utasította a ! 
törvényhatóságokat, hogy a jövő évi fősöm- !

zásra az összes előmunkálatokat ép úgy tel
jesítsék, mintha nem volna törvényenkivüli 
állapot. Nevezetesen készítsék el az újoncok
ról szóló táblázatos kimutatást és a sorozó
bizottságok megalakítására utasítsák a járási 
főszolgabirákat. A miniszternek ezen intézke
dése természetesen csak arra vonatkozik, hogy 
a hatóságok annak idején, ha a törvényhozás 
megszavazza az ujoncjavaslatot, a legrövidebb 
időn belül, megejthessék a sorozást.

Verekedés. E hó 10-én Rosenbaum László 
a » Bárány «-ban mulatott, miközben a mu
zsika miatt összetűzött néhány legénnyel. 
Az összetűzésnek gyászos vége lett, ameny- 
nyiben a később hazafelé tartó Rosenbaumot 
egy egész sereg legény támadta meg. Rosen
baum a védelemnek azt a furcsa módját vá
lasztotta, hogy a nála levő revolverrel na
gyokat puffogatott a levegőbe. Mikor 
aztán elfogyott a patron, mint egy áldozati 
bárányka hagyta, hogy vérét vegyék. A le
gények ezt mégis cselekedtek, alaposan össze
szurkálva Rosenbaumot. Dulakodás közben 
eltűnt Rosenbaumnak aranyórája és lánca, 
meg a három koronájával terhelt pénzes tár
cája.

A vigyázatlan hajtás áldozata. F. hó
12-én d. e. 9 és 10 óra közötti időben Vargity 
Sándor fuvaros elütötte Keller Tamás nap
számost, ki a Szeremlei-utcában a kövezet 
javításnál talicskával földet tolt. A talicskát 
elkapta a kocsitengely vége s azt összetörte. 
Keller a talicskát nem bírta eldobni, mert 
terhelő volt a nyakán s ennélfogva vonszolta 
a kocsi Kellert, kinek keze is eltörött. Súlyos 
sérülésével a városi kórházba szállíttatott.

Lopások. Kálmán Ferenc molnár-segéd 
ellopta Köbling Antal molnár ladikját és 
Keiibaner Antal evezőjét és azt Mohácson el
adta lllltncr Márton vincellérnek.

S^ojka József városi állatorvos cselédje Man
cs ek Mária nővére: Viktora segélyével nem 
különben Dobos Gergely vincellér és neje köz
reműködésével, kukoricát, babot, burgonyát, 
bort, pálinkát, kőolajt, befőttet, fehérneműt 
és egyéb házicikkeket elloptak. Lakásukon 
114K ö0 fillér értékű lopott ingók találtattak 
melyek egy kocsit teljesen megtöltöttek.

Karácsonfának alkalmas, gyökeres fenyők 
kaphatók a Gyűmölcsészeti Egyesület kerté
szetében, melyekre az egyesület tagjai illet
ményükbe való beszámítás mellett is igényt 
tarthatnak.

A szekszárdi selyemgyár brazíliai ven
dége. A magyar selyem tenyésztés hovatovább 
olyan hírnévre tett szert, mint akár a francia, 
hogy annak világhíre már messze világré
szekből vonja ide a tanulni vágyókat. A múlt 
hetekben Tonking egyik helytartója járt Szek- 
szárdon s ezen a héten egy brazíliai előkelő
ség látogatta meg a szekszárdi selyemgyárat 
és tolnai selyemfonodát, aki Bezerédj Pál mi
niszteri meghatalmazott vendége volt.

Pénzhamisítók és csalók. Nem minden
napi közönséges csalót fogott el a múlt héten
a siklósi csendőrőrs Vokány községben. Sze- 
mányi József a neve. Miután Szemányi pénz
hamisítás és lopás miatt már 8 évi (egyházat 
ült s a kellő előképzettséget ekként már egyéb 
bűncselekmények elkövetésében megszerezte, 
néhány hét óta alsó Baranya egyes német 
községeit választotta ki működése teréül. Ahol 
egyes áldozatokat vélt feltalálni, azoknak 
pénzhamisítónak mutatkozott be és mindjárt 
meg is mutatta négyszemközt - az ő tudo
mányát. Valódi pénzt megmelegitett s azt be
feketítve, egyéb olvasztások és machinációk 
közben elhitette az illetővel, hogy valódi pénzt 
csinált s igy egy egész sereg hiszékeny em
ber lépre ment. De úgy őt, mint a legutóbbi
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siklósi vásár alkalmával elfogott Kun Sán
dort s egyik társát, mivel előbbinél egy hamis 
5 koronást találtak, a bíróságnak adták át.

A csendőrség uj fegyverzete. A magyar 
csendőrség szervezése alkalmával a legény
séget Kropacsek-féle ismétlő-fegyverrel sze
relték fel. E fegyvereket most 24 évi hasz
nálat után beszedik és helyébe Manlicher-féle 
fegyvereket kapnak. A kormány e napokban 
kötötte meg a Magyar Fegyvergyár Rész
vénytársasággal a szerződést, 19000 darab 
Manlicher-fegyver szállítására. A csendőrség 
fegyverének megváltoztatására a következő 
okok indították a kormányt: A Kropacsek fegy
verek, melyeket a steieri fegyvergyárban ké
szítettek, a 24 évi használat után egyes al
katrészeiben használhatatlanokká váltak és 
e miatt ezek kicserélése vált szükségessé. A 
steieri fegyvergyárban azonban már több 
olyan gépet leszereltek, melyekkel e fegyve
rek alkatrészeit állították elő, ennélfogva a 
gyár csak úgy lett volna hajlandó e fegy
verrészeket újból gyártani, ha a szükséges 
alkatrészeken kívül, amelyeket most már az 
eddigi árakon felül 18 százalékkal drágábban 
szállítanák, s még nagyobb menynyiségű uj 
fegyvereket is rendelnének darabonként 8(3 
korona árban. A kormány ezt az ajánlatot 
nem fogadta el, hanem tekintettel arra, hogy 
a Manlicher-karabélyok rövidségük miatt 
sokkal jobban megfelelnek a csendőrségnek, 
különösen a tömeg között való könnyebb 
mozgást teszik lehetővé s végül, mert a 
Kropacsek-féle fegyvernél használt nehéz szu
rony is a Manlicher-fegyvernél sokkal köny- 
nyebb szuronynyal lesz felcserélve, elhatá
rozta, hogy a csendőrséget az uj rendszerű 
Manlicher-fegyvérrel látja el.

Kettőbe vágta a vonal. Borzalmas sze
rencsétlenség történt e hó 10-én reggel Sza
badkán a zombori vonat pályatestén. Dévies 
István, aki a majsai-szőlőkben budár volt. 
ma reggel felé keresztül ment a síneken 
Éppen akkor jött a 7 órai személyvonat^ 
melyet Dévies — valószínűleg a köd miatt — 
nem vett észre. A vonat a szerencsétlen em
bert derékon kettőbe szelte, aki azonnal ször
nyet halt. Bevitték az úgynevezett Bajai 
temető boncházába.

Végzetes játék. Tonkovics Ferenc 12 
éves .szabadkai fiú egy töltényt talált. Gyufát 
vett elő és ezzel melengette. A töltény meg
gyulladt és nagy robbanással elsült.-A fiúnak 
szétszakította a jobb tenyerét és a fején is 
nagy sebet ejtett.

Baromfi-kiállítás Zentán. A zentai Gaz
dakör a jövő évi augusztus hó végén vagy 
szeptember hó elején Zentán, a délvidékre 
kiterjedő baromfi-kiállítást tervez. A Gazdakör 
a kiállítás érdekében egyelőre érintkezésbe 
lépett az Orsz. Baromfitenyésztő Egyesülettel.

Figyelmeztés a postai csomagok célszerű 
csomagolása, helyes címzése stb. tárgyában. 
A helybeli posta- és táviróhivatal főnökségé
től vettük az alábbi sorokat :

A karácsonyi és újévi rendkívüli csomag
forgalom ideje alatt a küldeményeknek kése
delem nélkül való kezelése csak úgy bizto
sítható, ha a közönség a csomagolásra és 
címzésre vonatkozó postai szabályokat be
tartja. Különösen szem előtt tartandók a követ
kezők :

1. Pénzt, ékszert más küldeményekkel egybe 
csomagolni nem szabad.

FEREIfCZ JÓZSEF KESERUTIZ az eg y ed ü l e lism e r t k e l
lem es izü  t e r m é s z e t e s

h ash ajtószer.
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2. Csomagolásra faláda, vesszőből font ko
sár, viaszos vagy tiszta közönséges vászon, 
kisebb értékű és csekélyebb súlyú tárgyaknál 
pedig erős csomagoló papir használandó, vá
szon vagy papirburkolattal biró csomagokat 
bog nélküli zsineggel többszörösen és jó szo
rosan átkötni, a zsineg keresztezési pontjain 
pedig pecsétviaszszal kell lezárni. A pecséte
lésnél vésett pecsétnyomó használandó.

3. A címzésnél kiváló gond fordítandó a 
címzett vezeték- és keresztnevének vagy más 
megkülönböztető jelzésnek (pl. ifjabb, idősb, 
özvegy stb.) továbbá a címzett polgári állásá
nak vagy foglalkozásának és lakhelyének 
pontos kitétele ; a Budapestre és Bécsbe szóló 
küldemények cimirataiban ezenkívül a kerület, 
utca, házszám, emelet és ajtó jelzés stb. ki
teendő. A rendeltetési hely tüzetes jelzése 
(vármegye) s ha ott posta nincs, az utolsó 
posta pontos és olvasható feljegyzése külö
nösen szükséges.

4. A címet magára a burkolatra kell Írni, 
de ha ez nem lehetséges, úgy a cint fatáb
lácskára, bőrdarabra vagy erős lemezpapirra 
írandó.

A papírlapra irt címeket mindig egész ter
jedelmében kel a burkolatra felragasztani.

Felette kívánatos, hogy a feladó nevét és lakását, 
továbbá a cimirat összes adatait feltüntető papírlap 
legyen magában a csomagban is elhelyezve, arra 
az esetre, hogyha a burkolaton levő cimirat 
leesnék, elveszne, vagy pedig olvashatlanná 
válnék, a küldemény bizottsági felbontása 
utján a jelzett papírlap alapján a csomagot 
mégis kézbesíteni lehessen. Kívánatos to
vábbá, hogy a feladó saját nevét és lakását 
a csomagon levő cimirat felső részén is ki
tüntesse.

5. A csomagok tartalmát úgy a cimiraton, 
mint a szállító levélen szabatosan és részle
tesen kell jelezni. Budapestre és Bécsbe szóló 
élelmi szereket, illetve fogyasztási adó alá 
eső tárgyakat (húsnemű, szeszes italok stb ) 
tartalmazó csomagok cimirataira, nemkülönben 
az ilyen csomaghoz tartozó szállítóleveleken 
a tartalom minőség és mennyiség szerint ki
írandó (pl. szalonna 2 kgr., egy pulyka 3 
kgr., 2 liter bor stb.)

A tartalom ily részletes megjelölése a

fogyasztási adó kivetése szempontjából szűk- | 
séges és a gyors kézbesítést lényegesen élő
in ózdi tj a.

Baján, 1905. év december hó 12-én.
Marciéit, hiv. főnök.

Roppant érdeklődés nyilvánul egy uj,
csúzellenes szer iránt, melyet a Székely
havasok alján található édesvízi szivacsból 
készit Balázsovich Sándor gyógyszerész Sepsi- 
szentgyörgyön 170. szám. Ez a törvényesen 
védett »lndaszesz«, melynek hatásáról a leg
előkelőbb orvosok is a legnagyobb elismerés
sel nyilatkoznak. Kik köszvény, csúz, tag
szaggatás stb. betegségben szenvednek, saját 
érdekükben használják az »Indaszesz«-t, mely 
2 és l koronás üvegekben mindenütt kapható.

Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy 
a Ferencz József keserüviz valamennyi 
hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és em
lítésre méltó kellemes izénél fogva, már kis 
adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk ha
tározottan »Ferencz József« kescrűvizet.

zen

I .

Van szerencsém értesíteni, hogy
r e n d ű  p o r o s z - s z e n e t ,

továbbá
salgótarjáni-szenet

raktáron tartok s azt a legolcsóbb 
áron bocsájtom a t. közönség 
rendelkezésére Szives megrende
lést kérve, vagyok z i z z n i z n :

kiváló tisztelettel

Grünwald Dávid
Kazinczy Ferenc-utca 4 .

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

ÜZV. M Z E R
Teleron 33. B A J A . Telefon 33.

Ajánlják

tégla-, cserép- és ezemenfárú
gyártmányaidat.

Mindennemű tégla-, cserép- és francia  cserép.

m  e n  t m t á p g y a k :
marha és sertés vályúk, jászolok. Kútmedcncék, kútíödelek. 

Kémény és oszlop fedelek. Lépcsők. Folyosó-lapok.

őggszerű és díszes cementlapok, márvány mozaik lapok.
ÍÖeton, terazzo és keramit burkolások.

A „Beocsini Cementgyári Uniô“  fűképviselete.

u
NAGY  

O C C A S IO  ! KARÁCSONYI ES ÚJÉVI AJÁNDÉKOKNAK NAGY
OCCASIO 1

úgy m int minden évben, az idén különösen szives 
figyelmébe ajánlom a nagyérdemű közönségnek rak 
táromon levő összes árukat „tetemesen leszállított 
árak mellett", — úgym int férfi-ingek, gallérok, kézelők, 
nyakkendők, esőernyők, férfi és úri téli alsóingek és

nadrágok, női Blousok félárban,

F I S
Tisztelettel

C H E R

Női fekete és színes Clott alsó szoknyák, glaçe és 
szövött keztyük, férfi kalapok és sapkákat, úgyszintén 
szőrme boákat és karm antyúkat, Brabant, Scungs, 
Scungs Valubi, Biber, Astracban Angora és Muflonba, 
csipkéket és ruhadiszek, női válfíízőket óriás, nagy

választékban, olcsó árakban,

P Á L .

TT
LTV - r j  —

TAKARÉKOSKODNI
%

MAGGI-kitüntetések : 4 nagydij, 26 aranyérem, 6 díszoklevél. 5 tisztelőidij.
dvül, többi között az 1889. és 1900-iki párisi világ-Hatszor versenyen kívül 

kiállításon, (Maggi Gyula birálótag).

lehet a sokszorosan- kitüntetett és régóta jól bevált
M A G G I-F É L E  ÍZ E S ÍT Ő

helyes használata mellett, mzi'-zr. i— _v 
Néhány csepp a tálalásnál hozzátéve elegendő, 
hogy ezáltal gyenge leveseknek, mártásoknak, főzelékek
nek stb. egy pillanat alatt jó és erőteljes ízt adhassunk.
Üvegcsékben 50 fültől kezdve (utántöltve 40 íilltől kezdve.) 

Kapható Drescher Gyula kereskedésében, Baja,
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fiz f i a r á c s o n u i
>x . . * *  i - t a u t t T W . .

v á s á r a  s r a e g k e z e lo d o t t  m á r  !

B A R T A  VIDOR és T A K S A ILLATSZERTÁRÁBA 
Vörösmarty Mihály-u. 4]

= = = = :  Kérjük a nagyérdemű közönséget kirakatainknak szives megtekintésére. =
Minden elképzelhető a Î kai m a s a j á 11 cl ó k disz 111 ü t ár gyak óri ás i  v á l a s z t é k  b a 11 kaphatók.

: SZU',ÜRl/AN SZABOTT SZOLID ÁRAK ! .. _.......... 4 ,
A Barta-fóle „A R A N Y V I R Á G“ arc crème a legkiválóbb bőrápoló szer 1 tégely ára 2 korona.

F i ú k a I a p 0 k : WÜ___ 7>oJin â o r g y n d i o c J x i cAooJsnr v ío r A o o A n c fc oaofAo oAofiÂ AooArfofooAowoGfoGfooàouA
M t M M B U I  M O H B n H M B m  V ' r  \ V  \ .  V, / ' \ A , r \  * 1*. v . '  \ /  \ - / " v  . V r t r v / . I ^ A  >’< V A ,  V**. \  I W  l f  V A  /  \ V  1 /  V .  » /  V A r \ V .  \  « >V. V i .  . /  / / .  Í  : w  .  /  \ V  A l  V A  " \ V  » /  \ ‘ S \ 1  V ,

n o ,  i-20,
T30, T50,

1.60,3 kor.-ig.

Férfi kalapok
r i t

2, 2’20, 2*40,
3, 3 50, 3*60, 

9 koronáig.

Nyakkendő és 
keztyü

különlegességek.

H a l á s z  B é l a
utódánál.

Használt régi

H E G E D Ű
megvételre kerestetik.

C -ún) ;i k i a d ó l n v u l í i l b a n .

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

ISA!

MIT IGYUNK?
hogy ogészéségünket megóvjuk, mert csak csakis a 
természetes szénsavas ásvány viz erre a legbiztosabb 
óvószer Klsösnrban a mohai

forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föl
tétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyfiviz; dús 
szénsavtartalinánál fogva nemcsak biztos óvszer fer
tőző öleinek e! n, hunéin a benne foglalt gyógy, 
sóknál fog \ <iluuő szere a legkülönfélébb gyomor-,  
légcső- és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát

Használjuk a mohai Afl^OS-forrást, lm gyomor-,  
bél- es légcsöhuruttól szabadulni akarunk.

I>r. K é t  ff/.
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, lm a vesebajt  

gyógyital.i akarjuk. Dr.  K ö r é r .
Használjuk a mohai Agnes-lorrást, lm étvágy hiány 

és emésztési zavarok állanak be. Dr.  Gcbhurrft .
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, lm májbajoktól  

és sárgaságtól szabadulni akarunk. Dr.  (Huss,
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel 

nagyobb üvegekben minden kétes értékű mestersé
gesen szénsavval te l i te t t  viznél, sőt a szódavíznél is 
olcsóbban adja, hogy az AHNFS-lbrrás vizét a leg 
szegényebb ember is könnyen megszerezhesse.
Kedvelt borviz ! _ Kedvelt borviz

K a i> b a t ó
minden lÜszerUzloibon es elsőrangú vendéglőben 
Főraktár HAJA város és közvetlen körmökére:

w

Drescher Gyula úrnál.
Ár ak úgy a vidéki, mint a helyi fogyasztásra:

l r ,„ literes Üveg ;>0 lillér. 1 literes üveg 12 tiller
1 , lit eres üveg ,".11 filléi

Ugyan itt ingyen kapható az A(í.\FS-forrás díszes
ki itel 11 ismertető füzete

___________ __________ _________

^ 1
V * w ,.v *

C k

i

H O L  KAPHATÓK
a legszebb és legmegfelelőbb

1
O. *

ic ,s o m

Ifi. W A G N E R  A N T A L
K Ö N Y V -  É S  P A P I R K E R E S K E D É S É B E N

B A J Á N ,

AHOL

t

KÖNYVEK
a

legelőnyösebb

RÉSZLETFIZETÉSI
—r—w — —

FELTÉTELEK

ffiiszm üpcfi
és  ifjúsági inatok,

J1

mellett is 

k a p h a t ó k .

e leg á n s dobozokban,

Z O N G O R Á K , 

CHVIBALíJVIOK,

H E G E D Ű K

e g y t (51 - e g y i g el s öra n g ú g y á r t r n á n y o k,

továbbá :

Fényképező készüléke
CS koronától

300 koronáig, gyàn i ànakon,
».

Tctcfonszdm : 36. óriási választékban kaphatók.
■ n

Nyomatott Nanay bájosnál Hajnii.




