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Kossuth  Ferenc/. kereskedelmi minisz
ter, pártunk elnöke leíratott intézett 
Baja város közönségéhez. Kzen leiratban 
értesít benünket arról, hogy a baja — bát- 
taszéki hiti építésére vonatkozó pályá
zatot kiíratta.

íme a mit lapunk hasábjain a koalí
ciós kormány megalakulása óla hirdet
tünk, a mivel az aggályoskodókat meg
nyugtattuk — valósággá vált

Dacára a kormány súlyos helyzetének, 
a kereskedelmi miniszter legfontosabb 
dolgának tartotta, hogy a mi hidunk 
megépitess'ék. Tehát nem évekre odáz
ták el a kérdést, hanem igenis a lehető 
legrövidebb idő alatt intézkedtek.

Baja városában voltak mindig sokan, 
kik azt hangoztatták, hogy a bajaiaknak 
olyan politikát kell űzniük, hogy a sze
gény város a kormány jóindulatát és 
támogatását megnyerje. Kzt persze akkor 
hangoztatták, a mikor (>7-es kormány 
volt, mikor még a megboldogult sza
badelvű párt volt az uralmon.

Most nem halljuk sehol sem ezt a

jelszót. ; most inkább beállott néhány 
ember a bajai szabadelviipárt elnökének, 
illetőleg a város polgármesterének támo
gatója révén és ezen személyes pártot 
elnevezi hatósági pártnak, annélkül, hogy 
tudnák, hogy miért teszik, hagyják ma
gukat vezettetni.

Bámulatos dolog, hogy mennyire 
visszafelé fejlődhetnek az emberek fel 
fogásai. Mikor, mint emliténk a szabad
elvű párti kormány uralkodott, már akkor 
hitték, hogy Baja város közönsége bizony 
nem pecsovics. hanem igenis erős függet
lenségi érzelmű ; tehát, hogy ők a ko r
mánynak többséget szerezhessenek, min
dig a város érdekével jöttek elő.

Most már nincs sem kormány, sem 
város érdeke, hát leszálltak hatósági 
pártnak elnevezett személyes pártra

Ismerve Baja város józan felfogású 
közönségét, meg vagyunk arról győ
ződve, hogy ezen párt a legrövidebb
idő alatt meg fog semmisülni.*

Meg fog semmisülni azon egyszerű 
indokból, inivel a nép nem támogatja, 
a kormány nem támogathatja, hát akkor 
ki támogatja? A kik nem ismerik fel a

helyzetet, a mint belátják, rögtön fakép
nél lógják őket hagyni.

Mi pedig, függetlenségi pártiak, okul
junk ebből a példából is. Lássuk be, 
hogy nem csupán városi, de legkevésbbé 
kicsinyes személyes érdekek vezessenek 
bennünket, vagy legkevésbbé is befolyá
soljanak, hanem az eszmék, az elvek, a 
mely szolgálatában voltunk eddig is 
Kicsinyes gondolkozás móddal, kicsinyes 
célokkal, kicsinyes fegyverekkel csak 
törpe eredményeket lehet elérni

Mi tehát, kiket a kormány az előzé
kenységnek minden jelével elhalmoz, 
nem azt mondjuk, hogy a kormány 
céljait azért mozdítsuk elő, mivel ő a 
város érdekeit szem előtt tartja. Kz igy 
még jobb s mindenesetre kellemes ne
künk. Hanem azért támogassuk vezérein
ket, első sorban országos pártunknak 
nagynevű vezérét, mert ő nemcsak egy vá 
ros, egy érdekeltség, hanem az egész 
ország javát, boldogulását hordja szivén 
és immár nemcsak szívvel, hanem, mint 
miniszter tettel is arra törekszik, hogy 
Magyarország önállását, függetlenségét 
és gazdagodását kivívja — n.T Á R C A .

Álom.Az elmúlt emlékek lûmes retjét járom,S megállók Előtted nyiló szép virágom.Más virág is bólint: mégis léged látlak,Nincs szebb teremtménye ennek a világnak.jA Te mosolygásod: hajnal piikadása,A le  kacagásod: madár csattogása.Két szemedben Csillag, mini gyémántpár lényük. . . . Mért nem lettél enyém az életen végig . . .?
Mért lettél a másé, nem az én világom?Nem tud úgy szerelni senki e világon;Nem tud úgy szeretni, annyi szívvel, hévvel, Csakis az én szivem, hő szenvedélyével.
Csak álmomba látlak léged viszont újra: Mióta kettévált az életünk útja. bs ha az emlékek lûmes rétjét járom: Csak I egedet látlak : elmúlt . . . édes . . . un !

F e r e n e z i  E n d r e .

Szünidei kirándulások.
A „Hajai Füreden Újság* eredeti tárcája.

Irta: Magyarász Ferenc.Ama cikksorozatom bevezetésében, melyben a bajai ciszt. r. főgimnázium tanulmányi kirándulását irtani le, szóltam a tanulmányutaknak nagy szellemi hasznáról. Ismétlésbe bocsátkoznám tehát s azonfelül közismert tárgyat fejtegetnék, ha a világjárás hasznát újra bizonyítgatnám. De ama cikkemben megígértem, hogy adandó alkalommal bővebben fogok szólni a szünidei yyY//uy-utazásokról, melyek sokhelyütt divatoznak a tanuló-ifjúság körében, melyeknek sok a szószólójuk, noha kellő megfontolás után bajos javukra pálcát törni. Most, a nagyvakáció kezdetén, elérkezettnek látom az időt, hogy mind a szülőknek, mind pedig az ifjaknak okulására kifejtsem az olyfajta kirándulásoknak kevés hasznát, sok veszedelmét.Tagadhatatlan, hogy első tekintetre sok, látszólag döntő érvet lehet felhozni a privát s gyalogos utazások mellett. Elsősorban ja vukra szól az utazásnak általános célja, a tapasztalás, a világlátás. A gyalogjáró ifjú a maga emberségéből eljut ide is, oda is, megfordul különböző nyelvű s rangú emberek közt, közvetetten szemlélet utján gyűjt egyéni benyomásokat, élvez szép vidékeket, lát szép városokat. Nem lévén kötött marsriitája, ott száll meg, <>tt pihen, ahol neki tetszik. Nem lévén hivatalos vezetője, megint csak saját

tetszését követheti a látnivalók megválasztásában, tehát tapasztalatai nem Baedecker- izííek, hanem a szónak teljes értelmében egyéniek, következéskép jobban megragadják figyelmét s mélyebben vésődnek emlékezetébe.A privát utazás minimális költséggel jár. Itt ott csak akad egykét jó ember, aki szívesen ad szállást, kosztot meg költséget. Mire valók a plébániák meg a kolostorok ?A gyalog-utazás végül hatalmas eszköze az önállóság kifejlődésének. Hiszen ki tagadhatná, hogy bizonyos fokú bátorság kell ahhoz, hogy az a gyerekember nekivágjon a nagyvilágnak, tűrjön meleget és hideget, éhséget és szomjúságot egyaránt, tudjon meghalni egy zsupp szalmán, egy köteg szénán. Bizonyos spártai lelkidet kell az ilyen úthoz, az pedig nagy sor a mai elpuhult, ideges korban.Mind szép dolgok, mind szemre való érvek ; kár, hogy olyan hamisak.Először is, a privát-utazás igen kevés szellemi haszonnal jár. Hiányzik belőle az eredményes utazásnak alapfeltétele, a látnivalók 
előjeles és lemts^eics ismerete, melyet csakis gondos vezetés adhat meg. Állítsunk be pl. két-három ilyen diákturistát Budapestnek kellős közepébe és hagyjuk őket sorsukra. T alálomra fognak ide-oda csatangolni; keresik ezt vagy amazt a nevezetességet, egyet-kettőt meg is találnak, meg is néznek, de tapasztalatszerzésükben nincs semmi rendszer, nines is semmi köszönet. < Maérnek pl. az országháza elé. Tudják, hu tudják, hogy csúcsíves
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Baja város törvényhatósági Bizottsága 

e hó 9-én cl. u. .‘5 órakor tartotta meg 
Ambrozotncs Bajos főispán <.;lnöklésévol 
a nyári szünet előtti utolsó közgyűlését.

A közgyűlés tárgysorozata a követ
kező volt ;

1. Polgármester időszaki jelentése a köz- igazgatás állapotáról. — A jelentés kiemelkedőbb pontjai voltak, hogy küldöttség járt 
Bê erédy István Baja város volt főispánjánál, továbbá a város uj díszpolgárainál : Kossuth Ferenc, Apponyi Albert gróf, llekerle Sándor dr. és Andrássy Gyula gróf minisztereknél, az utóbbiaknál avégből, hogy nekik a város díszpolgáraivá történt megválasztásukról szóló díszes okmányt átadja. Nevezetes pontja volt továbbá a jelentésnek az a része, amely a város amaz akciójáról számol be, mely a törvényszék visszaállítását célozza. A jelentés eme részével kapcsolatban Amhro^ovics Lajos főispán jelenti, hogy ő a szerkesztett memorandumot személyesen adta át Polónyi Géza igazságügyi miniszternek, ki városunknak, a törvényszék visszaállítására vonatkozó óhajtását a legméltányosabbnak tartja és épen ezért pozitív ígéretet tett arra nézve, hogy az iyo). 

évi igazságügyi kólségvetésbe a bajai törvényszék 
felállítását is fel lógja venni. Előbb nem lehet, minthogy Ungvárinak előbb tett már ígéretet a miniszter. Az örvendetes hirt a közgyűlés zajos éljenzéssel fogadta. A polgármesteri jelentéshez hozzászólt Czérnay Imre, ipartestületi elnök, aki kifogásolja a főkapitánynak azt az intézkedését, hogy Bioscopoknak és eféléknek derüre-borura ad játszási engedélyt, mely beláthatlan károkat okoz a helybeli vendéglősöknek. Fölpanaszolja, hogy a vendéglősök hiába kilincseltek úgy a polgármesternél, mint a főkapitánynál ezen állapotok orvoslása végett ; a tömérdek pénzt bezsebelő Bioscop-tulajdonos játszási engedélye még Öt nappal meg is hosszabbittatott. Bajay Péter, hasonló értelemben szólal föl. Scheibner főkapitány saját eljárásának helyességét igyekszik magyarázni, ez azonban a legkevésbbé sem sikerül neki. »A városi szabályrendelet —

úgymond jogot ad neki az engedély kiadására s ha az illető az előirt feltételeknek megfelel, neki nincs jogában a játszási engedélyt megtagadni.»Ez nem áll! A város jólétét tartsa szem előtt a főkapitány úr, ne pedig a szabály- rendelet betűit. Lapunk hasábjain mi is tiltakoztunk az ellen, hogy mindenféle jött-ment existenciák játszási engedélyt kapjanak. Mi lett az eredmény? Az, hogy a közlemény megjelenését követő héten ismét felütötte a sátrát egy Mucsára való » Magyar nemzeti mű- 
lova r dán, nem kis szégyenére a » magyar nemzeti« szavak dicső fogalmának.2. A kereskedelemügyi m. kit*, minister úrnak körrendeleté az állami beruházásokról szóló 1904. XIV. t.-cz. 7. §-a alapján a tjf. városok törvényhatósági közúti szakaszainak kiépítése tárgyában. A közgyűlés elhatározza, hogy a közutakat a következő sorrendben javasolja kiépíteni : Baja—-Mélykút, Baja Bezdán, Baja—Borsod, ennek folytatásaként a borsod — bikityi, illetőleg csávoly— katymári.3. Ugyanannak körrendeleté a törvényhatósági közúti költségelőirányzat felterjesztése tárgyában. Tudomásul szolgál.4. Pozsony sz. kir. város polgármesterének meghívója a tjf. városok polgármestereinek f. évi értekezletére. - A közgyűlés Hegedűs Aladár polgármestert, akadályoztatása esetére helyettesét küldi ki az aug. hó 23-án Kassán tartandó gyűlésre.5. A bajai Kereskedő ifjak egyletének kérvénye a háztelkük mentén elvonuló folyókának befedése és ezen közterületnek az egylet részére leendő átengedése iránt. (Második szavazás.) — A tanács javaslatát névszerinti szavazással egyhangúlag elfogadták.Ö. Az üresedésben levő I. aljegyző állásnak választás utján leendő betöltése. A közgyűlésnek ez volt a legérdekesebb pontja. Az ellenzék épúgy, mint az u. n. hatósági párt úgyszólván teljes erővel vonult föl, hogy újra összemérje az erejét. Arról volt ugyanis szó, hogy kinek a jelöltjét válassza meg a közgyűlés az első aljegyzői állásra. Az ellenzék jelöltje dr. Fehér Lőrinc, a hatósági párté dr. 
Mőder Géza volt.

Ha fai Függőt len Újság

épület ; de mennyivel többet látnánk e monumentális épületen, ha volna, aki pár szóval megmagyarázná nekik a csúcsíves stílusnak viszonyát a kupolarendszerhez, a támaszto- pilléreket, a bordázatot, a timpanont stb. stb. Vagy bemennek, jobban mondva betévednek a nemzeti múzeum régiségtárába. Saját hibájukon kivül fogyatékos tudásuk számára rejtett kincs jórésze, annak, amit ott látnak. A csillogó értéktelenséget megbámulják, az érdekes és tanulságos dolgok mellett sebbel-lobbal mennek el és hazaérve legföljebb a béna veteránra, a féllábu tűzoltóra emlékeznek, aki rajuk szolt, hogy nem szabad nyulniok semmihez. Ezek az ő «egyéni benyomásaik». Továbbá vegyük tekintetbe azt is,' hogy igen sok az olyan látnivaló, mely a magányos és pénztelen emberre nézve szinte teljesen hozzáférhetetlen. Tömeges tanulmányi utasok iránt mind az állam, mind a városi hatóságok és a magánosok előzékenységet tanúsítanak, mint azt mi magunk is tapasztaltuk szeged aradi utunkban ; egyesek ellenben hiába tartanak szamot hasonló kedvezményre.Az olcsóság persze nagy szó/ Egy árva koronával meg egy kis batyuval hetekig bandukolni : kit ne csábitanának e kilátások arra, hogy nyakába vegye legalább a saját vármegyéjét? Ha nem csurran. csöppen, akad még szállás az ég alatt, s aki az ég madarait taglalja, gondoskodik a vándor diákokról is. Csakhogy ne feledjék a szülök, hogy ez a felfogás egyenesen kifejleszti a gyermekben a 
kt>liluhistnil utalatos ösztönét. Akárhogy nevezzük is a szállásért vagy kosztért való kilincselést, koldulás biz annak a magyar

neve. Az pedig csak szégyenére válhatik minden önérzetes ifjúnak. Képzeljük csak el az ilyen kvártélycsináló diákot. Pénze nincs, kénytelen kunyorálni. Bekopogtat -— ez a szokás a paphoz Tán jó szívvel adja, amit ad, de akkor is alamizsnát ad; mondják már most meg a szülők, nagy dicséret-e, hogy az ő fiuk valahol idegenben alamizsnát kénytelen kérni és elfogadni ? De sokhelyütt nem szívesen kapnak szállást, ebédet, de megkapják, hogy el ne vigyék hirét a gazdának. Nem tapad-e ilyenkor minden falat kenyérhez az a megítélő szó: Mégis csak furcsa szülők azok, kik koldulni küldik gyerekeiket! S ha elutasítják őket ? 1 la szégyenszemre kell odább állniuk ? 1 la azzal állítanak be a falusi korcsmába, hogy csak egy zugot kérnek a kocsiszín alatt, mert úgysem fizetnek? Ez talán az öntudatot emeli bennük ? Semmiesetre sem ; a koldulás kényszere ellenkezőleg arra szoktatja rá az ifjút, hogy máskor is, másban is más emberek zsebére, segítség* "e appelláljon. Egy-két heti ilyen ingyenélés nagyon sokat art annak az önérzetnek, mellyel egy művelt középiskolai ifjúnak bírnia, fellépnie kell.Szép a «spórolás» ; csakhogy ne feledjük, hogy azok a kirándulások, melyeket az egész intézet rendez, aránylag alig kerülnek többe s a résztvevők mégsem szorulnak kegyelem- kenyérre. Mint mondottam, az igazi tanulmányút nagy előzékenységre talál mindenütt ; a vasúti, hajózási kedvezmények, az elszállásolásnak bár kényelmetlen, tie olcsó volta, a belépő-dijak elengedése stb. az utazás finanszírozását nagyban megkönnyítik.Ami pétiig azt a bátorságot, az önállóságot

Most feláll ] fesse/ Gyula és olyan hangon kívánja a titkos szavazás elrendelését, mintha 
200.000 honvédet kérne a haza megmentésére. A főispán elrendeli a titkos szavazást, előbb azonban konstatálja, hogy a kandidáló bizottság dr. Fehér Lőrincet jelöli első helyen, dr. 
Módéi Dezsőt második helyen és llechtl Józsefet a harmadikon. A szavazás általános izgatottság között megkezdődik ; ennek befejezése után megkezdik a szavazatok össze- számlálását.- - Móder egy, Móder kettő, Móder három, Móder négy, Fehér egy, Móder öt, Móder hat, Fehér kettő, Fehér három — diktálja Túry Mátyás a szavazatokat.Tíznél Fehér szavazatai elérik Modoréit, ettől fogva, egész harmincig folyton variálód- tak a szavazatok ; hol az egyik, hol a másik volt egy szavazattal előnyben. Harmincötnél Móder megakadt, inig Fehér törtetett előre. Harminckilenccel már meg volt az egy biztos szótöbbsége, mit az ellenzék viharos éljenzéssel fogadott.— A szavazás végeredménye szerint jelenti a főispán — leadtak összesen hetvenhat szavazatot; ebből dr. Fehér Lőrinc kapott 41, dr. Móder 3f> szavazatot, eszerint dr. Fehér (> szótöbbséggel Baja város első aljegyzőjévé választatott meg. Hechtlre nem esett egy szavazat sem. Dr. Fehér az előirt esküt még a jelen közgyűlés alatt lefogja tenni.7. A szegény- és árvaügyi bizottságba 2 tagnak, és az építészeti és szépitészeti bizottságba 4 tagnak megválasztása. — IVillmann János mérnököt az építészeti és szépitészeti bizottságba jelölik, ő azonban a jelölést nem fogadja el. Willmann helyett igy Defy Gézát választják meg. Különben a tanács jelöltjei megválasztatnak.

8. A városi tanács jelentése az iparosok és iparos-segédek ösztöndijalapitványa tárgyában. — Elfogadják a tanács javaslatát.9. Ugyanannak jelentése a városi tégla- és cserépégetési jog haszonbérbeadása végett megtartott árverés eredményéről. — IFeisz Nándor gazdasági tanácsos jelenti, hogy Salló Károly utóajánlata révén uj árlejtés megtartása vált szükségessé. Czérnay Imre kéri, hogy a tanács az árverési feltételek megállapitásá-
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illeti ; nagyon üdvös dolgok volnának azok, ha nem járna velük a legnagyobbb fizikai és erkölcsi veszedelem. A kellő felügyelet hiányát igen sokszor és igen keservesen sínylette már meg az ifjak testi épsége. Az országút kellős közepén valami hatalmas nyári zápor érte utói őket; bőrig ázva mendegéltek tovább, inig a köhögés, a láz és annál is nagyobb bajok meg nem állították őket Fürödtek, mikor ki voltak melegedve; ittak romlott vizet, háltak megfertőzött helyeken s mindenfele bajnak a csiráját hozták haza magukkal.1 lát az erkölcsi veszedelem ? Hogy csak nehányat említsek: Majd korhely kompániába vetődnek, melynek abban telik öröme, hogy ezeket a gyerekeket leitassa s aztán mulasson rajtuk. Majd az éhség és a szomjúság arra viszi rá őket, hogy kisebb-nagyobb lopásokra* vetemedjenek. Falusi csőszök sokat tudnának regélni a klasszikus műveltségű szőlőtolva- jokról. Arra is volt nem egy eset, hogy a becsületes parasztgazda a szebbik szobában adott szállást az »ifjurak«-nak, kik aztán reggelre kelve a gazda órájával vagy egyéb lábas jószággal odább állottak. A virtuskodásból való hazudozás, a Háry-Jánoskodás még kisebb hiba volna, de gyakran fordulnak elő súlyosabb természetű erkölcsi kihágások, melyekről jobb hallgatni. Ez az eredménye,• ez a vége annak, ha a gyerek egyáltalán minden felügyelet nélkül botorkál a távol idegenben.Még egy igen káros oldala van a gyalog- csatangolásnak. A gyermeknek amúgy is élénk fantáziáját sok nagyon kalandos olvasmány szinte betegesen izgatottá teszi. A Ko-



190íj. jú liu s  14mil legyen tekintettel az agyagiparosokra, mert azok ma már, úgyszólván, alig tudnak megfelelő agyaghoz jutni. Fenn kell tehát a kiadandó területből egy nagyobb darab. péld. 200 □ -öl területet részükre hagyni. A közgyűlés aként határoz, hogy a tanács Czérnay javaslata értelmében tartozik eljárni.
10. Ugyanannak jelentése a szivattyús köz- kutak fentartási vállalatának biztosítása iránt megtartott árlejtés eredményéről. E tételűéi nagyobb vita fejlődött ki, VVeisz gazdasági tanácsos azon jelentése nyomán, hogy uj árlejtés tűzendő ki, minthogy a legolcsóbb ajánlattevő - az eddigi vállalkozó - nem felelt meg pontosan a kötelezettségének. Felszólaltak Bajay Péter, Rajcsányi Imre, slljöldy Béla kik különböző okokból kifogásolják a mostani közkutakat. A kifogások felszólalásra késztetik Rauscbeubergei tiszti mérnököt, ki a mostani szivattyús kutak helyett gémes- kutakat ajánl. De már erre Bemhart főorvos is felszólal és azt konstatálja, hogy a gémes- kutak különösen járvány esetén -  közegészség ellenesek. Egyben kemény leckében részesíti a bajai közönséget, mely szerinte neveletlen s hogy nincs érzéke a szép iránt; az uj utca-jelző táblákat leveri, a kutakat pedig szándékosan megrongálja.Hát ez persze nem áll. Meg is mondotta nyomban Falentin Emil dr., ki a közönséget en bloc ért támadást helyteleníti és felteszi, hogy a főorvos csak éretlen gyerekekre gondolt.De Rauschenberger sem hagyja a maga igazát. Ismét a gémes-kutak mellett száll síkra :— Mit csinál az ember — úgymond — ha a gyerekek az olyan vas lend-kereket is összetörik, mint amilyen a Casino előtti kú

ton van.— Megcsináltatja, — felelt Valentin lakoni- ce, zajos derültséget keltve.Most a terembe lép dr. F  eh én Lőrinc az imént megválasztott első aljegyző, kit a közgyűlés lelkes éljenzéssel fogad. Majd leteszi a hivatalos esküt, mely után a főispán meleg
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binzonok, Jelky Andrások, May Károlyok amily kedves olvasmányai az ifjúságnak, oly ártalmasakká válhatnak, ha a képzelőerőt túlságosan felcsigázzák Hisz alig múlik el esztendő, hogy 4 -5  középiskolai tanuló világgá ne menjen csupán azért, mert a robin- zonádok olvasása benne is fölkeltette a kalandos életnek hajlamát. 10 hajlamot tehát szabályozni kell, medrében tartani, nem felszabadítani. Már pedig a felügyelet nélküli utazás igen alkalmas arra, hogy a gyermekiélek mélyén szunnyadó kalandvágyat föléb- résszé és fokozza. Ismertem diákot, aki a Bakonynak természetadta és emberkéz alkotta minden szépségét odaadta volna, ha nyári útjában véletlenül egy Sobri vagy Savanyú Jóskával találkozhatott volna. Tömeges utazásnál c beteges romantikáról szó sem lehet ; ott a kellő felügyelet elejét veszi a kalandos hajlamok tultengésének.Ezen okoknak mérlegelése vezette a bajai főgimnázium tanári karát, midőn ilyen gyalogkirándulásoknak elvi ellenségéül vallotta magát. Ezért nem ad az igazgatóság már évek óta igazolványt a csatangolásra. Sőt Komárom város közigazgatási bizottságának panaszára maga a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium is foglalkozott e kérdéssel s 9724. sz. alatt kelt rendeletben kemény szavakban Ítéli el és tiltja meg a »jól meggondolt útiterv és pénz nélkül való gyalogutazásokat, melyek az erre könnyelműen vállalkozóknak meggondolatlansága folytán közönséges 
csavargássá fajulhatnak.« Azt hiszem, maguk a szülők is meg fogják tagadni beleegyezésüket oly kalandos vállalkozásokhoz, melyek sem gyermeküknek nem válnak hasznára, sem a szülőknek s a tanintézetnek díszére. Jóakaró soraimnak ez legyen a foganatja.

szavakkal üdvözli őt. fehér temperamentumos, sikerült beszéd keretében köszöni meg a főispán szives szavait és a közgyűlés többségének kitüntető bizalmát.
1 1 . Ugyanannak javaslata a szegedi és fafémipari szakiskolánál létesített városi ösztöndíjas hely betöltése tárgyában. A többség Dodek Imre pályázata mellett dönt.12. Ugyanannak javaslata a vásárrendtartás tárgyában. 'Főbbek hozzászólása után elfogadják a tanács javaslatát.13. A bajai izr. hitközség kérvénye az általa fentartott magánkórház évi segélyösszegének felemelése iránt. Az eddigi 200 korona szubvenciót a kért 400 korona helyett 300 koronára emelik fel.14. A szegedi siketnéma intézet felügyelő bizottságának kérelme Mikovics József siket- néma gyermeknek további 3 évre az intézetben hagyása és tartási költségeinek viselése iránt. — A közgyűlés a kérvénynek helyt ad.Póttárgyul beérkezett még Tomcsányi Sándor biz. tag két rendbeli interpellációjára adandó válasz. A polgármester jelenti, hogy »az ügy tanulmányozási stádiumának megszakításával» az a legközelebbi közgyűlés napirendjére kerül. Tomcsányi a választ, zsörtölődve ugyan, de azért tudomásul veszi.A közgyűlés még Szűcs tanácsnoknak újabb négy heti szabadságot adott s ezzel az ülés a főispán éltetésével véget ért.

*Mielőtt tudósításunkat befejeznék, nem hagyhatjuk felemlités nélkül azt a nem valami gyönyörű jelenetet, amit ismételten tapasztalunk a közgyűlésen. Több városatya ugyanis, — úgylátszik legalább -  csak arra valónak tartja a városatyaságot, hogy — szavazzon egy-egy kérdésben, melyre berendelik őket olyanok, kik sem pártot, sem eszmét többé már nem képviselnek. Úgy gondolta most is az úgy nevezett h a t ó s á g i  p á r 11 á devalválódott szabadelvüpárt, hogy kiesik a világ közepe, ha pld. az első aljegyzői állásra nem az ő, hanem a függetlenségi párt jelöltjét választják meg. Eltekintve attól, hogy hatósági párt nem létezik, mivel a hatóság sok tagja azonosítja magát a koalíció és illetve a függetlenségi párt politikájával. Nem is hatósági, hanem p e n z i ó  p á r t r ó l  van szó tehát, melyet egyesek csak későn fognak észrevenni.Bejött tehát szavazni mindegyik szavazó- juk, akinek csak keze-lába volt lés a szavazás után — egyszerre nem érdekelték őket többé a közügyek ; ott hagytak papot-csapot, közgyűlést, csupán irmagnak hagyva ott néhány városatyát staffázsnak. Hát ez bizony nagyon furcsa módja a közügy szolgálásának.No de reméljük, hogy a legközelebbi altalános választások alkalmával meg fog változni a közgyűlés képe.
Karcolat.Tóbiás és a bajai Volt Szabadelvű párt.

A mi saját külön riporterünk: 
Tóbiás, abból az alkalomból, 
liofjy a bajai szabadelvű párt 
az elmúlt héten visszavonhatat
lanul kimúlt, meginterjúvolja a 
hajdan oly hatalmas párt egyik 
,,oszlopos" tagját.Tóbiás. (Confidente) ) Üdv!A z oszlopos. (Bosszúsan.) Magának is. Mi tetszik ?Tóbiás. (Kínálás nélkül leül egy Jotelbe nz 

oszlopossal szemben.) Bátor leszek meginterjúvolni. (Fontoskodva.) Tudja, néhány nap óta azt suttogják a városban, hogy a szabadelvű- párt (felugrik a székről és szaval) hazánk bús

egén ez fényes csillag letűnt . . . vége van . . . fuit.A z oszlopos. (Búsan.) Igaz. De felvirradmég a dicső nap hajnala . . .T óbiás. (Közbevág.) Ne tessék tosztozni. Tetszik tudni, gyűlölöm a száraz tósztot. Vagy van kéznél valami konyak, likőr, vagy eféle ?A z oszlopos. Van; de a feleségem ezelőtt egy héttel eltette valahova a kis kulcsokat s azóta nincs és nincs és nincs.Tóbiás. Nos, jól van. Megleszünk majd anélkül is. Hát hogy is tetszett mondani?A z oszlopos. Úgy, hogy a szabadelvüpárt, ha meg is halt, de fel fog támadni . . .Tóbiás. (Rejtett gúnnyal.) Igen, fényesebben a napnál s e fénytől hasra vágódik az egész koalíció. Nemde ?A z oszlopos. (Lelkesen.) Persze. Lelki füleim máris hallják, amint a föltámadás napján Tisza Pista arkangyal a trombitába fúj, hogy felébressze dermesztő álmából a régi szabad-felvüpártot. Mit gondol mikor fog ez bekövetkezni ?Tóbiás. (Mélabúsan.) Szólt a holló: - sohasem.A z oszlopos. Mit? Maga nem hisz a szabadelvűpárt feltámadásában ?Tóbiás. (Előveszi a zsebkendőjét 5 tör ülge ti a 
szemeit. Szinte zokogva.) Nem hiszem. Megszakad a szivem belé, de nem hiszem. (Hlmé
lázva.) Eljátszottad kisded játékaidat . . .  ah . . . .  korán játszottad el.A z oszlopos. ( Akkorát sóhajt, hogy a szoba 
közepén lógó 1 lisztéi veszedelmes módon himbá- 
lódzpii kezd. Részvéttel:) Ne sírjon Tóbiást . . .Tóbiás. Hogyne sírnék; . . . báró szerettem . . . volna lenni. . . . *A z oszlopos. (Szintén sírva.) En meg udvari tanácsos. Látja . . .  én még mindig áltattam magamat azzal, hogy csak én vagyok olyan pesszimista. De ha már ön is lemond . . .  De nem, nem lehet! Feltámadunk!T óbiás. Feltámadunk, feltámadunk. De hogyan? Mit ér az nekem, ha mint oroszlán halok meg s mint ösztövér szúnyog támadok föl.A z oszlopos. (Meglepetten.) Mint szúnyog ? Hallja Tóbiás! Maga engem csak kifiguráz. Most jut eszembe, hogy maga nem is a mi pártunkhoz tartozik . . . • •Tóbiás. Szabad tudnom, hogy Önnek milyen párthoz tetszik tartozni ?A z oszlopos. Ha nincs kifogása ellene: a hatósági párthoz.Tóbiás. (Kacagva.) Ah, igen! Ez az a kis ridiculus mus, amely a bajai szabadelvüpárt szervezése, majd újraszervezése után született. Bravó!Az oszlopos. Ne boszantson itt, mert kirepül. Nézze meg az ember !Tóbiás. Bocsánat, de nem bírom megállni nevetés nélkül. De megígérem, hogy nem nevetek, ha megsúgja, milyen politikát követnek ? Csak mondja meg bátran, nem mondom meg senkinek; becsületemre!Az oszlopos. (Fokozódó izgatottsággal.) Semmi köze hozzá; érti?Tóbiás. í Hihetetlen szemtelenséggel.) Pardon,

0de ez nem válasz. En péld. az ön helyében igy válaszoltam volna: A hatósági párt Baján egy olyan párt, amelynek politikai céljai nincsenek, de megszavaz a közgyűlésen nyakra-főre minden olyan kérdést, melyet a 
volt szabadelvű párt feje, vagy mondjuk: titkos feje ajánl. Ámbár a koalieióhoz tartozónak vallja magát, a függetlenségi pártot, a koalicó tulajdonképen erejét beleölné egy kanál vízbe. Nos nem igy van ?Az oszlopos. Világos, hogy igy van, de



4 Rajai Független Újság." 1906. julius 14.

most legalább önzetlenül pártoljuk ezeket az urakat, mert nekünk ebből most semmi hasz- mink sincs.Tóbiás. Áhá, tehát maguk úgy képzelik a hatósági pártot, hogy inig eddig a kormányt, a szabadelvű pártot és ennek helyben volt képviselőit, most pedig a volt elnököt s a podesztát, tehát személyeket támogatnak. Gratulálok !Az oszlopos, (Villogó süniekkel elő vesz egy 
kanul ut s abba vizet tölt.)Tóbiás. (Megijed, hogy csal : ugyan egy kandi j 
vízbe akarja ót is megölni, kiugrik az ajtón.)

H ÍR E K .
A baja báttaszéki hid

kiépítése.
Városunknak és nagy környékének 

egy régi, óhajtása áll teljesedés előtt 
Kossuth  Ferenc kereskedelemügyi mi
niszter kiirta a baja — báttaszéki hid épí
tési munkálataira vonatkozó pályázatot 
s igy az építést, mint a miniszter a 
városhoz intézett leiratában közli, lc(j- 
közelebb tnccjfotjják kezdeni.

Városunknak az lett volna az óhajtása, 
hogy a hid egyszersmind közúti hid is 
legyen ez azonban sajnos, műszaki okok
ból kivihetetlen. De azért igy is jó l van, 
sőt nagyon jó l van. Régi dicsőségünk, 
úgy hisszük legalább, visszatér majd 
újra. Jé kérdés várva várt megoldásának 
fontosságát Baja városgazdasági jöven
dője szempontjából lapunk vezető helyén 
méltatjuk. Itt csupán azt a meleg hangú 
leiratot közöljük még, melyet a nagy
nevű kereskedelemügyi miniszterünk a. 
városhoz intézett. A  leirat igy szól :Hivatali elődömnek 1904. évi november hó 20-án 71228. szám alatt kelt leirata kapcsán és a helyi érdekeltségnek, a bajai közúti hid létesítése iránt rövid utón elém terjesztett kérelmére értesítem a bizottságéit, hogy a bajai közúti Duna-hid ügyének fontosságától áthatva, annak létesítését a magam részéről is beható vizsgálat tárgyává tettem.A rendelkezésre álló felvételekből és adatokból azonban arról kellett meggyőz ződnöm, hogy a közúti Duna-hidnak a baja -báttaszéki vasúttal való együttes kiépítésé nagy nehézségekbe ütközik, a mennyiben a szóban levő vasút a Duna árterületét mintegy 7 kilométer hosszban szeli át es igy a vasúti híddal kapcsolatosan kert közúti hídhoz csatlakozó közutak nak is a szóban levő árterületen kellene átvezetnie, a mely körülmény nagyobb pénzáldozatot igényelne, mint a forgalmi szempontból is kedvezőbb önálló közúti Duna áthidalás létesítése.IC mellett 'nem tévesztettem szem előtt, hogy a bajai közúti hid épitése költségeiről az állami költség előirányzatban gondoskodás nem történt, inig az 1904. évi X IV . t.- cikk alapján végrehajtandó építkezések között felvett baja báttaszéki elsőrangú fő- vasuti Dunu-hid épitése címen rendelkezésre álló hitelből a szobán levő vasút csak egy vágányu Duna iaddal létesíthető s igy ezen hitelből oly hosszú pillérek nem építhetők, a melyeken a közúti hid vashordszerkeze- tei is elhelyezhetők volnának. Minthogy végül Haja törvényhatósági joggal felruházott város közgazdasági fejlődésére annyira fontos baja báttaszéki vasút kiépítését a közúti hid ügyétől függővé tenni, illetőleg annak megoldásáig a vasút létesítését már a város érdekében sem kívánom elodázni, ennélfogva a közúti lúd ügyét a vasul építésének kérdéséből kikapcsoltam és a baja 

báttaszéki vasat építését a még alaposabb tanulmányt igénylő közúti Duna-lúd létesítésétől függetlenül t endettent el.

A baja—báttaszéki vasút építési munkálataira vonatkozó paly ázat hirdetésének egyidejű elren
delése következtében a szóban levő vasat építési 
munkálatai már legközelebb megkezdetnek.Ezzel a város legközelebbi jövőben közvetlen kapcsolatot nyer az államvasutak fővonalaihoz, mely kapcsolat hathatós tényezője lesz Baja város közgazdasági fejlődésének és fontos kereskedelmi gócponttá való kialakulásának.IC fejlődés folyamata és iránya szintén döntő szerepet játszik majd a közúti hid elhelyezésének kérdésében, amelyre vonatkozólag szivesen várom a törvényhatóság közelebbi előterjesztéseit.Budapest, 1906. július hó 7-én.

K o s s u t h  s. kFőispáni ebéd. Ambrozovics Lajos főispán e hó 9-én a Központi Szálló éttermében ebédet adott, melyre tizenhat törvényhatósági bizottsági tag volt hivatalos.Estély a bajai függetlenségi párt elnökénél. IC hó 7-én fényesen sikerült estélyt tartott Drescher Gyula a bajai függetlenségi és 48-as párt nagy népszerűségnek örvendő elnöke. Majdnem hetvenre rúgott azoknak a száma, akik az elnök gyönyörű szőlejében rendezett estélyen résztvettek. A hangulat elejétől végig a legemelkedettebb volt, melyben nem kis része volt szeretett pártelnökünk és t. családja kiváló vendégszeretetének, — no meg a kitűnő vacsorának. Az estélyen résztvett társadalmi életünk igen sok kiválósága, élükön Ambrozo
vics Lajos főispánnal és Rajk Aladár ország- gyűlési képviselővel. Az estélyre még a következők voltak hivatalosak :Alföldy Béla, Állaga Ottó, Bajai Péter, Bischoff Károly, Breuer Zsigmond, báró Collas János, Czérnay Imre, dr. Dömötör Kálmán, Drescher Béla, Drescher Lajos, Erdélyi Gyula, Erdős Jakab, dr. Fehér János, dr. Fehér Lőrinc, dr. Fehérváry Dezső, Goldschmied Zsigmond, Hausler György, dr. Hegedűs Aladár, Hetényi Pál, Jorgovits Szvetozár, Kiegerl János, dr. Klénáncz György, Lajdi József, Ledniczky Ipoly, Major Károly, Marcell Andor, Meskó László, Merey Lőrinc, Melles Károly, dr. Monostory Gyula, Müller József, Nádas Sándor, dr. Nyiraty János, Pastrovits

fSándor, Pollák Lajos, Posta Árpád, Posta Bertalan, Rajcsányi Imre, Reich Vidor, dr. Raisz Sándor, Keitmann Ferenc, Scheibner Gyula, Scherer Sándor, Sámán , Ferenc, Stöckl Ferenc, Szabó István, dr. Szirmai Vödör, Tipro- vác Péter, Tinusz István, Tomcsányi Sándor, Tűry Mátyás, Tüske János, Treszkity György, l ’try Pál, dr. Valentin Emil, Vojnits Dániel, Vojnits Máté, Vuity Mihály, Wagner Antal, Weisz Nándor, Zweig Mór.H elyreigazítás. A múlt heti, a város uj díszpolgárainál járt tisztelgő küldöttségről irt tudósításunkba egy kis hiba csúszott. A küldöttségben résztvettek névsorából u. i. kimaradt Hauslet György és Reuter Jakab neve. A tévedést ezennel helyreigazi tjük.Sportverseny Baján. A «Szabadkai Sport Egylete 190(3. július hó 15-én Baján a «Lövész- kertben« tartja ez évi első délvidéki versenyét. A versenyek sorrendje és feltételei : I Jélelőtt 
10 órakor: 1) 5000 m. gyaloglás handikap 2) 
2000 m. gyaloglás (kezdők részére) 3) 10000m. kerékpárverseny. 1) 5000 m. kerékpárverseny. Délután 1 órakor: 5) Távugrás helyből. 
6) 300 m. staféta futás hármas csoport (50, 100, 150 m.) 7) Súlydobás. 8) 100 m. futás. 9) .Szertornazas (korlát és nyújtó) cgy-egy erő es egy-egy ügyességi szabadon választott gyakorlat. 10) 100 m. futás. 11) Függeszkedés 
8 in. kötélen. Díjazás: első ezüst, második bronz érem, harmadik elismerő oklevél. A 7 és 10 számú versenyekben a győztes «Dél

vidéki bajnoki« címet, ezüst érmet nyakszalagon kapja. Tét pontonkint és személyen- | kint 2 korona, szabadkai sportegyleti tagoknak 1 korona. Nevezési zárlat: 1906. juli. 14. déli 12 óráig, nevezések Matkovich Miklós egyleti művezető címére Szabadkára küldendők. A versenyekre a «Szövetségi« szabályok mérvadók.Apró hirek. Sikkasztások. Hirschler Vilmos feljelentést tett Uramovits István ellen 61 drb. szikvizes üveg elsikkasztása miatt. Buchvald Simonné Eiseube/g Miksa ellen ruhanemű és 
Horváth János vendéglős Lényei Jenő ellen aranyóra és aranylánc elsikkasztása miatt szintén feljelentést tett.

Lopás a csirke piacon. F. hó 11-én Kcgsunirki Józsefné sükösdi lakosnő a helybeli csirkepiacon libákat és csirkéket árusított s az idő alatt még egy vevővel libákra alkudott, csirkéiből egypár csirkét, mely a kosár tetején volt, ellopták. Markó rendőrrel az ellopott csirkét Kézsmárkiné feltalálta Biró István birtokában, ki ugyan csak csirkéket árusított. Minthogy Kézsmárkiné csirkéi jelesek voltak ez igazoltatott és Biró István is tulajdonának vallotta a felismert csirkéket az ügy a kit*, jbirósághoz áttétetett./ erekedések. Rausch Lajos egy doronggal úgy elverte Dettl Rudolf napszámost, hogy annak oldalbordája is eltörött. Morál Sándor szabó- tanonc egy bottal Gilyan Istvánon súlyos testi sértést ejtett. Mindkét verekedő ellen feljelentés tétetett.
Öngyilkosság. Varga Ignácz 59 éves hentes f. hó 1 1 -én d. u. 1 *6 óra tájban hirtelen támadt elmezavarban a rémfára felkötötte magát. mikor észrevették még meleg volt, levágták, de életre kelteni nem sikerült,A D. M. K . E. szegedi nevelő-intézete.A Délmagyaiországi Magyar Küzművelődési Egyesület Szegeden közép-, felső kereskedelmi polgári iskola és tanítóképző-intézetet állított föl, amely szeptember 1-én nyílik meg. A nevelő-intézet célja : a szegedi iskolákba járó vidéki tanulóknak alkalmas otthont nyújtani s abban őket oly vallás-erkölcsi és hazafias nevelésben részesíteni, amely a szülői házat lehetőleg pótolja. A nevelő-intézet az egészségügyi és modern pedagógiai követelményeknek megfelelően van építve és berendezve. Az intézetbe 200 tanulót vesznek fel, a felvételért julius 31 -ig kell folyamodni; az évi ellátási díj 400 korona. Az intézet igazgatója Hausler R. S. áll. felső kér. iskolai tanár, aki az érdeklődőknek készséggel küld tájékoztatást s megadja az esetleg még szükséges felvilágosításokat.A szabadkai ügyvédi kam ara közhírré teszi, hogy Dr. Késmárky Béla zombori ügyvédet az ügyvédek lajstromába felvette és hogy Dr. Prodánovits Mihály újvidéki ügyvédet — 1906. okt. 22— 1907. ápr. 22-ig terjedő - hat hónapra az ügyvédség gyakorlásától felfüggesztette.Isten áldása. Szabadkán Vidákovics Andrásáé julius 10-én éjjel három egészséges iker gyermeket szült. A legutóbbi szülésnél kétiker gyermeknek adott életet, azt megelőzőleg• •pedig három gyermeke született. Összesen tehát ötször nézett anyai örömöknek elébe és mégis 8 gyermeke van.V issza Am erikából. Jun. 23-án hét tagból álló rongyos karaván érkezett a szabadkai pályaudvarra. Kisoroszi és nagyjécsai illetőségű magyarok voltak. A nagyjécsaiak közül az egyik: Károly Vilmos, egy amerikai posztógyárban hagyta a jobbkarját. A toprongyos fáradt emberek elmondták, hogy mindenüket el kellett adniok, hogy New-Yorkig jegyet tudjanak váltani. Ott meg úgyszólván úgy koldulták össze a hazautazáshoz szükséges pénzt. Fgy mondják, sok már odakint a munkás és az éhhalállal küzd a legtöbb. Nem



sokára egész kólóinak indulnak meg hazafelé, hogy hazaérkezve, az itthoni földet munkálják tovább, az itthonvalókat pedig arra intsék, hogy maradjanak a hazában, mert odakint nincsen számukra hely.A dunapataj bajai vasu t. A kereskedelemügyi m. kit*, miniszter 'Teleki József gróf nagybirtokos kérelmére a Dunapatajtól Bajáig tervezett h. é. vasútvonalból 1 lajós községnél elágazókig Borota puszta vagy Rém község érintésével, Felsőszentiván és csávoly községek határain át Bajáig vezetendő h. é. vasútvonalra az 1905. évi május hó 10-én 28587. sz. alatt kelt rendelettel kiadott előmunkálati engedély érvényét egy év tartamára meghosszabbította.A  B. Bodrog m egyei szociáldem okrata pártszervezet e hó 1-én Zomborban az egylet helyiségében félévi megyei értekezletet tartott. Napirenden volt: 1. Jelentések. 2* Párttaktika. 3. A szervezetek megerősitésa és a sajtó. 4. A megyei agitáló bizottság kiegészítése. 5. Indítványok.Tüdőbaj, köhögés, rekedtség, mellfájás, cl- nyálkásodás és étvágytalanság ellen megbecsülhetetlen szernek bizonyult a Halápi- fele hársfa mézszörp, melynek kitűnő hatását számos előkelő orvos kipróbálta és egybehangzó véleménynyel elismerte.Segédszerkesztő: W agn er A n tal.

1906 július 14. „ Bajai Fii ffff «lien l !jsá(j. é>

NYÍLT t e r
Eaen rovatokban közüliekért a szerkesztőség nem vál

lal felelősséget.

& m

$ Tüdőbajosoknak $
és mindenkinek, aki köhög, rekedt, elnyálkáso- 
dott, étvágytalan es testsúlyban fogyást eszlel, ^  

^  megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz a ^

3? 35 Halápi-féle prpfan]ézpzöi,p. 35#  ■—  ' ..................=  +
♦  Sokszor az ártatlannak látszó gyönge köhécselés *

előjele a vészes tudőbajnak. 4V
Senkise várja meg a baj beköszöntését, hanem 
fojtsa el csirájában, akinél pedig már beállott, 4̂£  puszlitsn el a

^  35 Halápi-féle pppfanjézpzôrp 35 ^
#  áltab mely biztos hatású mell fájás, köhögés,
#  tiulöhurut, meghűlés stb betegségeknél Minta- ♦

üveg 3 korona, nagy üveg 5 korona.

^  K É S Z ÍT I  A Z  ^

I  APOSTOL-GYÓGYSZERTÁR *
^  BUDAPEST, József-körut 64. ^^  F ő r a  k t á r : B a j á n ,  G y a r m a t i♦  E m i l  gyógyszertárában. #

61/4 sz.cin. 1900.Pályázat meghosszabbítása.Baja városánál egy ideiglenesen alkalmazandó, évi 500 korona fizetéssel, szabályszerű ruha illetménnyel és csizma- pénzzel javadalmazott egy 11. oszt. hajdúi állásra június hó 30-ra kiirt pályázat határidejét f. évi julius hó 31-ig meghosszabbítomBaja, 1906. julius hó 9-én.

Mely közérdekű határozat az 1886. éviXXII t. c 110. és 113 §-ai, illetve az1901. évi XX t c. 1). §-ai értelmébenazzal hirdettetik meg, hogy ellene a

Dr. Hegedűs Aladár
polgármester.f)í)í)8. szám.

Dr. SCHMIEDT G. főtörzsorvos és phisicus
hires

f ü I o a j  ameggyögyitja az időleges süketséget, fiíllólyást, fülzugást, sőt az idült uagyothallást.Egyedül kapható :
T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszertára, B u d a p e s t ,

Király-utca 12. sz.H a s z n á l at i  u t a s í t  á s v a n h o z z á.
Ára 2 frt üvegenként.I I X

11)0(5. tkv.
#

Á rv e ré s i fe lté te le k .A bajai kir. telekkönyvi hatóság Beslics Antal bajai lakosnak, Szabó Istvánné szül. Boros Anasztázia bajai lakos ellen 340 korona és járulékai erejéig az árverést a bajai 357. számú hétéiben Dudás József nevén I. 1 . sorszám alatt felvett 185 hrszámu Ilomokváros Szarkautcai 235. szánni ház és udvarra 807 korona kikiál- tiísi árban ezennel elrendeli és annak Baján a telekkönyvi árverési helyiségben 1906. é v i  a u g u s z t u s  hó 2. n a p j á n a k  d é l u t á n  3 Ó r á já t  kitűzi, az árverési feltételeket követ kezűleg állapítja meg:
1 . Árverezők adják át kiküldöttnek a kikiáltási ár 10%-ált. készpénzben vagy óvadékképes papírokban.2. Az ingatlan a kikiáltási áron alul is eladatni fog.3. A vevők a vételárat 3 egyenlő részletben és pedig az árverés jogerőre emelkedésétől számított 30 nap alatt az elsőt, 60 nap alatt a másodikat, 90 nap alatt peddig a harmadikat az árverés napjától járó 5% kamataival együtt az ide kellően felszerelve benyújtandó letéti kérvény kapcsán a bajai kir. adó- mint letéti hivatalnál fizessék le.4. A bánatpénz az utolsó részletnél nyer beszámítást.5. A vevő a vételi bizonyitványt az árverés napjától számított 15 nap lejárta után a menynyiben a jelzett záros határidő alatt utóajánlat be nem adatnék, kapja ki, a megvett ingatlan birtokába pedig a vevő az árverés jogerőre emelkedése után léphet be.
6. Vevő az épületeket a birtokba lépés napján biztosítsa.7. A tulajdonjog az illető vevő nevére csak a vételár és kamatai teljes lefizetése után tog bekebeleztetni.
8. Vevő tizeti az általa megvett ingatlant esetleg terhelő szőlődézsinaváltságnak az árverés napjától esedékes részletét.9. A vevő a birtokba lépés napjától a megvet ingatlan terheit és a vétel után járó kincstári illetéket is viseli.
10 A mennyiben vevő az árverési feltételeknek m eg nem felel, a megvett ingatlan saját veszélyére és költségére bánatpénzének elvesztése mellett az érdekeltek közül bárkinek kérelmére újabb árverésen eladatni fog.Baja, 1906. évi június hó 23 napján.A kir. telekkönyvi hatóság.

Mayer,kir. járásimé.
I 10< >7. sz. kig. 906. Hirdetmény.A hajai kereskedő ifjak egylete által, a háztelkük mentén elvonuló folyókának befedése és ezen közterületnek az egylet részére leendő átengedése iránt benyújtott kérvény tárgyában 1906. évi julius 9-én tartott közgyűlésből közérdekű határozat hozatott.

meghirdetéstől számítandó 15 nap alatt e város polgármestere utján a m. kir. Belügyminiszter IJrlioz felebbezés nyújtható he.Baja város Irvh. bizottságának tartott közgyűléséből.
Polgármester h.

E r d é l y i
főjegyző

284. sz.1906. vhtó.
Á rv e ré s i h ird e tm é n y .Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bácsalmási kir. járásbíróságnak 1906. évi 102 számú végzése következtében H é g e r  F e r e n c z  és t s a  javára E g g e r  J á n o s  ellen 300 és 44 K 20 f. s jár. erejéig 1906. évi május hó hó 4-n. foganatosított biztosítási kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2050 kor.-ra becsült következő ingóságok, u. m. : butor stb. nyilvános árverésen eladatnak.Mely árverésnek a bácsalmási kir. járásbíróság 1906. évi V. 102. számú végzése összesen 344 kor. 20 till, tőkekövetelés, ennek 1904. évi október hó 12. napjától járó 5% kamatai '/*0/u váltódjj és eddig összesen 225 kor. 10 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Kunbaján alperes házánál leendő eszközlésére 1906. é v i  j u l i u s  19. n a p j á n a k  d. e. 9 ó r á j ahatáridőül ki tűzeti k és ahhoz a venni szándékozók ezonnel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX . t. ez. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek vo'na. ezen árverés az 1881. évi LX . t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.Kelt Almáson 1906. évi juli hó 7. napján.

Pogány,kir. birósági végrehajtó.
ad. 10878. szám.kig. 1906. Hirdetmény.Baja város Tanácsa részérói közhírré tételik, miszerint a zombori m. királyi pénzügy igazgatóság részéről megállapított 1905. évi földadó, házadó, I. II. IV. oszt. adó, tőke kamatadó, általános jövedelmi pótadó, fegyver és hadmentességi adó s ugyancsak az 1906. évre megállapított földadó, ház adó, I. II. IV. oszt. adó tőke kamat adó, hadmentességi adó kivetési lajstromok az 1883 évi X L IV . t.- cz 16. §. alapján a városi számvevőségnél (15 számú szoba) 8 napi közszemlére kitétettek.Felhivatnak az egyes adófizetők, hogy netáni felszólamlásaikat, és pedig:a) azon adózók, kik az illető kivetési ajstromhan tárgyalt adónemmel már a múlt évben voltak megróva, a lajstrom kitételének napjai ;b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban megállapított adóval a kivetés évében első Ízben rovatnak meg, adótartozásuknak az adókönyvöcskébe történt bejegyzését követő 15 nap alatt a városi Tanácsnál benyújthatják.Baja. 1906 évi julius hó 7-én

Dr. Hegedűs Aladár
polgármester.
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most legalább önzetlenül pártoljuk ezeket az urakat mert nekünk ebből most semmi hasz-
wmink sincs.Tóbiás. Aha, teliát maguk úgy képzelik a hatósági pártot, hogy mig eddig a kormányt, a szabadelvű pártot és ennek helyben volt képviselőit, most pedig a volt elnököt s a podesztát, tehát személyeket támogatnak. Gratulálok !Az oszlopos. (Villogó sgemekkel elő vésg egy 

kanalat s abba vígét tolt.)Tóbiás. (Megijed, hogy csakugyan egy kanál 
vigbe akarja őt is megölni, kiugrik ag ajtón.)HJKliK.

A baja báttaszéki híd
kiépítése.

Városunknak és nagy környékének 
egy régi, óhajtása áll teljesedés előtt 
Kossuth  Ferenc kereskedelemügyi mi
niszter kiirta a baja—báttaszéki hid épí
tési munkálataira vonatkozó pályázatot 
s igy az építést, mint a miniszter a 
városhoz intézett leiratában közli, leg
közelebb m eg fog já l; kezdeni.

Városunknak az lett volna az óhajtása, 
hogy a hid egyszersmind közúti hid is 
legyen ez azonban sajnos, műszaki okok
ból kivihetetlen. De azért igy is jó l van, 
sőt nagyon jó l van. Régi dicsőségünk, 
úgy hisszük legalább, visszatér majd 
újra. E kérdés várva-várt megoldásának 
fontosságát Baja város gazdasági jöven
dője szempontjából lapunk vezető helyén 
méltatjuk. Itt csupán azt a meleg hangú 
leiratot közöljük még, melyet a nagy
nevű kereskedelemügyi miniszterünk a. 
városhoz intézett. A  leirat igy szól :Hivatali elődömnek 11)04. évi november hó 23-án 71228. szám alatt kelt leirata kapcsán és a helyi érdekeltségnek, a bajai közúti hid létesítésé iránt rövid utón elém terjesztett kérelmére értesítem a bizottságon, hogy a bajai közúti Duna-hid ügyének fontosságától áthatva, annak létesítését a magam részéről is beható vizsgálat tárgyává tettein.A rendelkezésre álló felvételekből es adatokból azonban arról keltett meggyőz ződnöm, hogy a közúti Duna-hidnak a baja báttaszéki vasúttal való együttes kiépítésé nagy nehézségekbe ütközik, a mennyiben a szobán levő vasút a Duna árterületét mintegy 7 kilométer hosszban szeli át es igy a vasúti híddal kapcsolatosan kért közúti hídhoz csatlakozó közu- taknak is a szóban levő árterületen kellene átvezetnie, a mely körülmény nagyobb pénzáldozatot igényelne, mint a forgalmi szempontból is kedvezőbb önálló közúti Duna áthidalás létesítése.E mellett nem tévesztettem szem előtt, hogy a bajai közúti hid épitese költségeiről az állami költség előirányzatban gondoskodás nem történt, mig az 1904. évi XI\\ t.- cikk alapján végrehajtandó építkezések között felvett baja báttaszéki elsőrangú fü- vasuti l.)una-bid építése címén rendelkezésre álló hitelből a szóban levő vasút csak egy vágányu Duna-hiddal létesíthető s igy ezen hitelből oly hosszú pillérek nem építhetők, a melyeken a közúti hid vashordszerkeze- tei is elhelyezhetők volnának. Minthogy végül Baja törvényhatósági joggal felruházott város közgazdasági fejlődésére annyira fontos baja báttaszéki vasút kiépítését a közúti bid ügyétől függővé tenni, illetőleg annak megoldásáig a vasút létesítését már a város érdekében sem kívánom elodázni, ennélfogva a közúti lúd ügyét a vasút építésének kérdéséből kikapcsoltam és. a baja 

báttaszéki vasút építését a még alaposabb tanulmányt igénylő közúti Duna-hid létesítésétől függetlenül rendeltem el.J  Otl

A baja—báttaszéki vasút építési munkálataira vonatkozó pályágat hirdetésének egyidejű elren
delése követnegtêben a sgóban levő vasat építési 
munkálatai már legkógelebb megkegdetnek.Ezzel a város legközelebbi jövőben közvetlen kapcsolatot nyer az államvasutak fővonalaihoz, mely kapcsolat hathatós tényezője lesz Baja város közgazdasági fejlődésének és fontos kereskedelmi gócponttávaló kialakulásán a k.E fejlődés folyamata és iránya szintén döntő szerepet játszik majd a közúti hid elhelyezésének kérdésében, amelyre vonatkozólag szívesen várom a törvényhatóság közelebbi előterjesztéseit.Budapest, H)06. július hó 7-én.

K o s s u t h  s. kFőispáni ebéd. Ambrogovics Lajos főispán e hó 9-én a Központi Szálló éttermében ebédet adott, melyre tizenhat törvényhatósági bizottsági tag volt hivatalos.Estély a bajai függetlenségi párt elnökénél. E hó 7-én fényesen sikerült estélyt tartott Drescher Gyula a bajai függetlenségi és 48-as párt nagy népszerűségnek örvendő elnöke. Majdnem hetvenre rúgott azoknak a száma, akik az elnök gyönyörű szőlejében rendezett estélyen résztvettek. A hangulat elejétől végig a legemelkedettebb volt, melyben nem kis része volt szeretett pártelnökünk és t. családja kiváló vendégszeretetének, — no meg a kitűnő vacsorának. Az estélyen résztvett társadalmi életünk igen sok kiválósága, élükön Ambrogo
vics Lajos főispánnal és Rajk Aladár ország- gyűlési képviselővel. Az estélyre még a következők voltak hivatalosak :Alföldy Béla, Állaga Ottó, Bajai Péter, Bischolí Károly, Breuer Zsigmond, báró Collas János, Czérnay Imre, dr. Dömötör Kálmán, Drescher Béla, Drescher Lajos, Erdélyi Gyula, Erdős Jakab, dr. Fehér János, dr. Fehér Lőrinc, dr. Fehérváry Dezső, Goldschmied Zsigmond, llausler György, dr. Hegedűs Aladár, 1 letényi Pál, Jorgovits Szvetozár, Kiegerl János, dr. Klénáncz György, Lajdi József, Ledniczky Ipoly, Major Károly, Marcell Andor, Meskó László, Mérey Lőrinc, Melles Károly, dr. Monostory Gyula, Müller József, Nádas Sándor, dr. Nyiraty János, Pastrovits Sándor, Pollák Lajos, Posta Árpád, Posta Bertalan, Kajcsányi Imre, Reich Vidor, dr. Raisz Sándor, Keitmann Ferenc, Scheibner Gyula, Scherer Sándor, Sámán Ferenc, Stöckl Ferenc, Szabó István, dr. Szirmai Vidor, Tipro- vác Péter, Tinusz István, Tomcsányi Sándor, Túry Mátyás, Tüske János, Treszkity György, Utry Pál, dr. Valentin Emil, Vojnits Dániel, Vojnits Máté, Yuity Mihály, Wagner Antal, Weisz Nándor, Zweig Mór.H elyreigazítás. A múlt heti, a város uj díszpolgárainál járt tisztelgő küldöttségről irt tudósításunkba egy kis hiba csúszott. A küldöttségben résztvettek névsorából u. i. kimaradt 1 fauslei György és Reuter Jakab neve. A tévedést ezennel helyreigazítjuk.Sportverseny Baján. A «Szabadkai Sport Egylete* 1900. július hó 15-én Baján a «Lövész- kertben« tartja ez évi első délvidéki versenyét. A versenyek sorrendje és feltételei; Délelőtt 
10 órakor: 1) 5000 m. gyaloglás handikap 2) 
2öOO m. gyaloglás (kezdők részére) 8) 10000m. kerékpárverseny. 1) 5000 m. kerékpárverseny. Délután 1 órakor: 5) Távugrás helyből. 
6) 300 m. staféta futás hármas csoport (50, 
100, 150 m.) 7) Súlydobás, 8) 100 m. futás. 9) Szertornázás (korlát és nyújtó) egy-egy erő és egy-egy ügyességi szabadon választott gyakorlat. 10) 100 m. futás. 11) Függeszkedés 
8 m. kötélen. Díjazás: első ezüst, második bronz érem, harmadik elismerő oklevél. A 7 és lo számit versenyekben a győztes «Dél

vidéki bajnoki« címet, ezüst érmet nyakszal- I lagon kapja. 'Tét pontonkint és személyen- kint 2 korona, szabadkai sportegyleti tagoknak l korona. Nevezési zárlat: 1906. juli. 14. déli 
12 óráig, nevezések Matkovich Miklós egyleti művezető címére Szabadkára küldendők. A versenyekre a «Szövetségbe szabályok mérvadók.Apró hirek. Sikkasztások. Ilirschler Vilmos feljelentést tett Uramovits István ellen 61 drb. szikvizes üveg elsikkasztása miatt. Buchvald Simonne Bisenbeig Miksa ellen ruhanemű és 
Horváth János vendéglős Lényei Jenő ellen aranyóra és aranylánc elsikkasztása miatt szintén feljelentést tett.

Lopás a csirke piacon. F. hó 11-én Kégsmárki Józsefné sükösdi lakosnő a helybeli csirkepiacon libákat és csirkéket árusított s az idő alatt még egy vevővel libákra alkudott, csirkéiből egypár csirkét, mely a kosár tetején volt, ellopták. Markó rendőrrel az ellopott csirkét Kézsmárkiné feltalálta Biró István birtokában, ki ugyan csak csirkéket árusított. Minthogy Kézsmárkiné csirkéi jelesek voltak ez igazoltatott és Biró István is tulajdonának vallotta a felismert csirkéket az ügy a kir. jbirósághoz áttétetett.
Verekedések. Rausch Lajos egy doronggal úgy elverte Betti Rudolf napszámost, hogy annak oldalbordája is eltörött. Morál Sándor szabú- tanonc egy bottal Gilyán Istvánon súlyos testi sértést ejtett. Mindkét verekedő ellen feljelentés tétetett.
Öngyilkosság. Varga Ignácz 59 éves hentes f. hó 1 1 -én d. u. 1 *6 óra tájban hirtelen támadt elmezavarban a rémfára felkötötte magát. mikor észrevették még meleg volt, levágták, de életre kelteni nem sikerült,A D. M. K . E. szegedi nevelő-intézete.A Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület Szegeden közép-, felső kereskedelmi polgári iskola és tanítóképző-intézetet állított föl, amely szeptember 1-én nyilik meg. A nevelő-intézet célja : a szegedi iskolákba járó vidéki tanulóknak alkalmas otthont nyújtani s abban őket oly vallás-erkölcsi és hazafias nevelésben részesíteni, amely a szülői házat lehetőleg pótolja. A nevelő-intézet az egészségügyi és modern pedagógiai követelményeknek megfelelően van építve és berendezve. Az intézetbe 200 tanulót vesznek fel. a felvételért julius 3l-ig kell folyamodni; az évi ellátási díj 400 korona. Az intézet igazgatója Hausler R. S. áll. felső kér. iskolai tanár, aki az érdeklődőknek készséggel küld tájékoztatást s megadja az esetleg még szükséges felvilágosításokat.A  szabadkai ügyvédi kam ara közhírré teszi, hogy Dr. Késmárky Béla zombori ügyvédet az ügyvédek lajstromába felvette és hogy Dr. Prodánovits Mihály újvidéki ügyvédet — 1906. okt. 22— 1907. ápr. 22-ig terjedő — hat hónapra az ügyvédség gyakorlásától felfüggesztette.Isten áldása. Szabadkán Vidákovics And- rásné julius 10-én éjjel három egészséges iker gyermeket szült. A legutóbbi szülésnél két iker gyermeknek adott életet, azt megelőzőlegt •pedig három gyermeke született. Összesen tehát ötször nézett anyai örömöknek elébe és mégis 8 gyermeke van.V issza Am erikából. Jun. 23-án hét tagból | álló rongyos karaván érkezett a szabadkai pályaudvarra. Kisoroszi és nagyjécsai illetőségű magyarok voltak. A nagyjécsaiak közül az egyik: Károly Vilmos, egy amerikai posztógyárban hagyta a jobbkarját. A toprongyos fáradt emberek elmondták, hogy mindenüket el kellett adniok, hogy New-Yorkig jegyet 

1 tudjanak váltani. Ott meg úgyszólván úgy koldulták össze a hazautazáshoz szükséges pénzt. Fgy mondják, sok már odakint a munkás és az éhhalállal küzd a legtöbb. Nem



Segédszerkesztő: W agner Antal.
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tízen rovatokban lcözöltekért a szerkesztőség nem vál-
lal felelősséget.

I  Tüdőbajosoknak $
$  és mindenkinek, aki köhög, rekedt, elnyálkáso- 
afe, dott, étvágytalan és testsúlyban fogyást eszlel, ^  
^  megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz a ^

S 35 Halápi-féle prçfarçézpzôrp. 35 S♦♦♦#
#

Sokszor az ártatlannak látszó gyönge köhécselcs 
előjele a vészes tüdőbajnak.

Senkise várja meg a baj beköszöntését, hanem 
fojtsa el csirájában, akinél pedig már beállott,

pusztítsa el a35 Halápi-féle íjátyfamézgzörp 35
#
#  #

_________________________________________________________________________________

*  álta\ mely biztos hatású mellfájás, köhögés, ♦
♦  tüdőhurut, meghűlés stb betegségeknél Minta- *

üveg 3 korona, nagy üveg 5 korona.^  KÉSZÍTI AZ ^
I  APOSTOL-GYÓGYSZERTÁR |

BUDAPEST, József-körut 64. ^^  F ő r a k t á r :  B a j á n ,  G y a r m a t iE m i l  gyógyszertárában. ♦

sokára egész kólóinak indulnak meg hazafelé, hogy hazaérkezve, az itthoni földet munkálják tovább, az itthonvalókat pedig arra intsék, hogy maradjanak a hazában, mert odakint nincsen szamukul hely.A dunapataj bajai vasút. A kereskedelemügyi ni. kir. miniszter Teleki József gróf nagybirtokos kérelmére a Dunapatajtól Bajáig tervezett h. é. vasútvonalból 1 lajós községnél elágazókig Borota puszta vagy Rém község érintésével, Felsöszentiván és csávoly községek határain át Bajáig vezetendő h. é. vasútvonalra az 1905. évi május hó 10-én : 28587. sz. alatt kelt rendelettel kiadott előmunkálati engedély érvényét egy év tartamára meghosszabbította.A  B. Bodrog megyei szociáldemokrata pártszervezet e hó 1-én Zomborban az egylet helyiségében félévi megyei értekezletet tartott. Napirenden volt: 1. Jelentések. 2* Párttaktika. 3. A szervezetek megerősitésa és a sajtó. 4. A megyei agitáló bizottság kiegészítése. 5. Indítványok.Tüdőbaj, köhögés, rekedtség, mellfájás, el- nyálkásodás és étvágytalanság ellen megbecsülhetetlen szernek bizonyult a Halápi- fele hársfamézszörp, melynek kitűnő hatását számos előkelő orvos kipróbálta és egybehangzó véleménynyel elismerte.

1906. julius 14. „ Bajai Független Újság. a

Dr. SCHMIEDT G. főtörzsorvos és phisicushires
f  il I o I a j ameggyógyítja az időleges süketséget, fülfolyást, tülzugást, sőt az idült nagyothallasz

Török
Egyedül kapható :

J ó z s e f  gyógyszertára, 
Király-utca 12. sz.

B u d a p e s t ,
U a s z n á l at i  u t a s í t  á s v a n h o z z á.

Ára 2 frt üvegenként.

61/4 sz. cin. Ilii Mi.PáK’ázat meg asa.Baja városánál egy ideiglenesen alkalmazandó, évi 500 korona íizetéssel, szabályszerű ruha illetménnyel és csizma- pénzzel javadalmazott egy II. oszt. hajdúi állásra június hó 30-ra kiirt pályázat határidejét f évi julius hó 31-ig meghosszabbítom.Baja, 1906. julius hó 9-én.
Dr. Hegedűs Aladár

polgármester*

öíííW. szám.

Mely közérdekű határozat az 1886. évi XXII t. c 110. és 113 §-ai, illetve az 1901. évi XX t c. b. §-ai értelmében azzal hirdettetik meg, hogy ellene a ineghirdetéslől számítandó 15 nap alatt e város polgármestere utján a m. kir. Belügyminiszter Úrhoz felebbezés nyújtható be.Baja város Irvh. bizottságának tartott közgyűléséből.
Polgármester h.

1 í)()(>. tlcv.
9

Á rv e ré s i fe lté te le k .A bajai kir. telekkönyvi hatóság Beslics Antal bajai lakosnak, Szabó Istvánná szül. Boros Anasztázia bajai lakos ellen 340 korona és járulékai erejéig az árverést a bajai 357. számú betétben Dudás József nevén I. 1 . sorszám alatt felvett 185 hrszámu Ilomokváros Szarkautcai <135. számú ház és udvarra 807 korona kikiáltási árban ezenuel elrendeli és annak Baján a telekkönyvi árverési helyiségben 1906. é v i  a u g u s z t u s  hó 2. n a p j á n a k  d é l u t á n  
3  ó r á já t  kitűzi, az árverési feltételeket követ kezűleg állapítja meg:

1 . Árverezők adják át. kiküldöttnek a kikiáltási ár 10%-át. készpénzben vagy óvadékképes papírokban.2. Az ingatlan a kikiáltási áron alul is eladatni fog.3. A vevők a vételárat 3 egyenlő részletben és pedig az árverés jogerőre emelkedésétől számított 30 nap alatt az elsőt, 00 nap alatt a másodikat, 90 nap alatt peddig a harmadikat az árverés napjától járó 5% kamataival együtt az ide kellően felszerelve benyújtandó letéti kérvény kapcsán a bajai kir. adó- mint letéti hivatalnál fizessék le.4. A bánatpénz az utolsó részletnél nyer beszámítást.5. A vevő a vételi bizonyítványt az árverés napjától számított 15 nap lejárta után a menynyiben a jelzett záros határidő alatt utóajánlat be nem adatnék, kapja ki, a megvett ingatlan birtokába pedig a vevő az árverés jogerőre emelkedése után léphet be.0. Vevő az épületeket a birtokba lépés napján biztosítsa.7. A tulajdonjog az illető vevő nevére csak a vételár és kamatai teljes lefizetése után tog bek ebele/, telni.
8. Vevő fizeti az általa megvett ingatlant esetleg terhelő szőlődé/,smaváltságnak az árverés napjától esedékes részletét.9. A vevő a birtokba lépés napjától a megvet ingatlan terheit és a vétel után járó kincstári illetéket is viseli.10 A mennyiben vevő az árverési feltételek- nek meg nem felel, a megvett ingatlan saját, veszélyére és költségére bánatpénzének elvesztése mellett az érdekeltek közül bárkinek kérelmére újabb árverésen eladatni fog.Baja, 1900. évi június hó 23 napján.A kir. telekkönyvi hatóság.

Mayer,kir. járásimé.

E r d é l y ifőjegyző
284. sz.1906. vb tó.

m
A rv e ré s i h ird e tm é n y .Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bácsalmási kir. járásbíróságnak 1906. évi 102 számú végzése következtében H é g e r  F e r e n c z  és t s a  javára E g g e r  J á n o s  ellen 300 és 44 K 20 f. s jár. erejéig 1906. évi május hó hó 4-n. foganatosított biztosítási kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2050 kor.-ra becsült következő ingóságok, u. m. : butor stb. nyilvános árverésen eladatnak.Mely árverésnek a bácsalmási kir. járásbíróság 1900. évi V. 102. számú végzése összesen 314 kor. 20 fill, tőkekövetelés, ennek 1904. évi október hó 12. napjától járó 5% kamatai váltódij és eddig összesen 225 kor. 10 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Kunbaján alperes házánál leendő eszközlésére 1906. é v i  j u l i u s  19. n a p j á n a k  d. e. 9 ó r á jahatáridőül kitíizetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX . t. ez. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz- fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.Amennyiben az elárverezendő ingóságokat más- k is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek vo'na. ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében özek javára is elrendeltetik.Kelt Almáson 1906. évi juli hó 7. napján.

Pogány,kir. bírósági végrehajtó.
ad. 10878. szám.kig. 1906. Hirdetmény.

1 10( >7. sz. kig. 906. Hirdetmény.
I I

A hajai kereskedő ifjak egylete által,a háztelkük mentén elvonuló folyókának*/befedése és ezen közterületnek az egy-V ’ */let részére leendő átengedése iránt benyújtott kérvény tárgyában 1906. évi julius 9-én tartott közgyűlésből közérdekű határozat hozatott.

Baja város Tanácsa részéről közhírré tétetik, miszerint a zom bori m. királyi pénzügy igazgatóság részéről megállapított 1905. évi földadó, házadó, 1. II. IV. oszt. adó, tőke kamatadó, általános jövedelmi pótadó, fegyver és hadmentességi adó s ugyancsak az 1906. évre megállapított földadó, ház adó, I. II. IV. oszt. adó tőke kamat adó, hadmentességi adó kivetési lajstromok az 1883 évi X L IV . t.- cz 16. §. alapján a városi számvevőségnél (15 számú szoba) 8 napi közszemlére kitétettek.Felhivatnak az egyes adófizetők, hogy netáni felszólamlásaikat, és pedig:a) azon adózók, kik az illető kivetési ajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt évben voltak megróva, a lajstrom kitételének napját ;b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban megállapított adóval a kivetés évében első Ízben rovatnak meg, adótartozásuknak az adókon y vöcskébe történt bejegyzését, követő 15 nap alatt a.városi Tanácsnál benyújthatják.Baja, 1906 évi julius hó 7-én.
Dr. Hegedűs Aladárpolgát mester.
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Elárusító hely: özv. Spitzer Simonne és Ta Baja.
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Feltűnő újdonság!
D E L IC E

— Minden hirdetés felosloges. —
A dohányzó egyszer voszi os többé

mást nem szíhat.Legjobb valódi francia szivarka- papír és szivarkahüvehj kaphatóaz ország minden különlegességi árudájában.
C\TJ úYfw* OVO OVO CW ö CWO OVO (A /0 OVO ÜY/Ü Ü ÏÏJ Q to C ttO  OVfO CÜO CtfO  CáYJ  (M O  OY/ ö  U 7ü  O y j v f l ü

ÖZVEGY SPITZER SIMONNE TÁRSA.
Drótbetétes cementcsövek minden méretben.
l í f l r Egyszerű és díszes cement- és márvány mozaiklapok.Lépcsők. Kém ény-, oszlop- és kut-fedelek. iMedencék, jászolok, vályúk minden méretben legjobb kivitelben, legolcsóbb áron.

I s § '
igyunk ?

f l z  elsőrendű t e r m é s z e t e s  s z é n s a v a s  
n a t r o n t a r t a l m ú  á s v á n y v i z e t ,  a m o hai

ÁGNES
forrást ,  mert föltétlenül tiszta b O I * V Í Z  ■kellemes és olcsó savanyúviz ;dús s z é n s a v t a r t a l m á n á l  f o g v a  nemcsak biztos ó v s z e r  fer
tőző e l e m e k  ellen,  hanem a benne foglalt gyogysóknál fogva 
kitűnő szere le g k ü lö n fé lé b b  g y o m r - ,  1 é g e s ő -  és h ú g y s z e r v i  
b e t e g s é g e k n e k .  —Vegyi vizsgálatok s ajánlatok az Agnes-forrást a 7, orvosok előtt nagyon kedvelt gyógyszerré tették s hamarosan óriási számban kerültek ki orvosi bizonylatok : di\ Kétly, dr, Stainborszky, dr. Berger, dr, Naundorf, dr, Bocherdt, dr. Akantisz, dr, Biodig, dr, Fischer, dr, Mosetig, dr, Rust, dr. Werner, dr. Gebhardt, dr. Balogh, dr. Varga, dr, Szabó, dr. Scipiades, dr. Moravcsik, dr, Glaser, dr. Markosfalvi, stb.-éktől, a kik az Agnes-forrást a legmelegebben ajánlották: ideges gyomorbnjoknál, cbronikus gyomorhurutoknál, főleg karlsbadi kúra után, csont- lágyulásnál, angolkórnál, vese- és hólyagbetegségeknél, étvágytalanságnál, vérszegénységnél, mint óvszert fertőző betegségek ellen (typhuscholera stb.) Háztartások számára másfellitcresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes érték ű  m e s t e r s é g e s e n  s z é n s a v v a l  

telitett víznél ,  sót a szódavíznél is olcsóbb ; hogy az A g n e s-fo rrá s  v i z é t  a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse, nagyobb 
vidéki  városokban lerakatok szerveztettek, ugyanott a forrás leírásának ismertető füzete i n g y e n  k a p h a t ó .  A forráskezelöség. — Kaphatóminden füszeriizletbeu és elsőrangú vendéglőben, F ő ra k tá r  : D R E S C H E R  G Y U L A  u rn á i B a j á n .  .» o
U J ! U  J í U J !

Megnyílt! Rothschild Zsigmond
F Ű S Z E R - ,  CSEjVlEGE-,  L I S Z T -  É S  T E R |\A Ê N Y K E R E S K E DÉ S E B A J Á M•Kinél>or Up<>l <ír h ázáb an , R e ic h  B e rn a t eá<i álellenóben.

Jó á ru k , m é rs é k e lt á ra k .Nyomulót! N.niav Lajoséul Baján




