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baja báttaszéki híd.
Ama sokféle szempont között, mely

ből e nevezetes, régóta vajúdó kérdést 
tekinthetjük, kétségkívül legháladatla- 
nabb a politikai, a pártszempont Mert 
e kérdésnek mindennek inkább sza
badna lennie, mint pártkérdésnek. K u ltu 
rális kérdés ez, hisz minden állam köz
művelődésének óriási előnye, hogy kö
zelebb hozván egymáshoz az embereket, 
mind tágabb térre terjesztheti ki közöt
tük a szellemi kincsek kicserélését. K u l
turális haladás és könnyű közlekedés 
összetartozó fogalmak. Már az ókornak 
müveit népei is belátták, minő fontos 
szerepük van a közlekedés eszközeinek 
a szellemi haladás előmozdításában. Nél
külük a műveltség izolált, holt kincse 
marad egy kis körnek. Nemzetgazda
sági kérdés ez, még pedig elsőrangú 
E napnál is fényesebb igazságot tán 
felesleges bővebben bizonyítanunk. Hisz 
e hid valósággal egy uj ér a nemzet 
testében, mely hivatva van az ország 
egyes részeit gazdaságilag összekap
csolni, éltetni, táplálni, ü j piaca nyilik 
a dunamenti vidék minden termelő ágá
nak, uj forgalmi utak nyílnak meg a 
külföld felé. közelebb jutunk a magyar 
tengerparthoz: mindmegannyi százezer
szer megvitatott, megdönthetetlenül meg
állapított igazság. Helyi érdekű kérdés 
ez, Baja városának kérdése, mert vá
rosunknak alapos kilátása van arra, hogy 
e hid által ismét kereskedelmi empó- 
riummá lesz, ismét visszanyeri régi je 
lentőségét. Ez is tételes igazság, nem 
föltevés és lapunk kezdettől fogva min
denkor hűséges zászlótartója volt ez
igazságnak.

Ls most mégis nem kulturális, nem 
ökonomikus, nem lokális, hanem po liti
kai szempontból foglalkozunk e kérdés
sel. Pedig hálátlan dolognak mondtuk

Valóban úgy is van. Nincs nagyobb 
veszedelme valamely ország haladásá
nak, mintha minden térre, minden kér
désbe beleviszi a politikát, mintha a 
pártállás szemüvegén vizsgál oly kér
déseket, melyek természetüknél fogva 
felülállnak minden pártszemponton Mert 
ki tagadhatná, hogy a közéletnek nem 
eRy oldala van, mely a pártkereteket 
átlépve, az egész országot érdekli? Mely 
nem tűri magában azt az éket, melyet 
a napi politika beléje ver? mely meg
akad, elsikkad a politikai elfogultság 
kezén ? Sajnos, régi baja a magyarnak,

hogy ott is pártoskodik, ahol s amikor 
egyesülnie, tömörülnie kellene. Szinte 
átka a mi nemzetünknek, hogy nem tud 
szabadulni a politikai szinvakságtól, mely 
nem egyszer megakadályozta már, hogy 
tisztán lásson és helyesen határozzon. 
Nem vitatjuk a pártállás jogosultságát; 
ellenkezőleg, a tedd ide - tedd oda em
bereket mi sem vesszük komolyan és 
bizonyos kérdésekben minden ember 
kötelességének tartjuk, hogy habozás 
nélkül színt vallani, állást foglalni mer
jen. De túlzásnak mondhatjuk, ha min
den, a politikától távol álló térre is át
visszük a pártszempontokat. De ha mind
ezek ellenére mégis politikát csinálunk 
a baja — báttaszéki hid kérdéséből, a lig
hanem nagy okunk van rája.

Pártszempontból foglalkozunk vele, 
mert nem mi tettük pártkérdéssé. Az 
volt az évek hosszú sora óta ; azzá lett 
a letűnt szabadelvű érában. Most, bár 
akaratlanul, úgy kell vennünk e kérdést, 
ahogy van, amilyenné mások tették. Ha 
pedig a politika szemüvegén át nézzük 
e kérdést, lehetetlen el nem ismernünk, 
hogy a baja-báttaszéki hid a független
ségi eszme győzedelmének örvendetes 
gyümölcse.

Lám, senki sem fogja azzal vádolni 
a levitézlett szabadelvű kormányrend- 
szert, hogy ne látta volna be e híd
nak eminens szükségét, hogy ne ismerte 
volna annak egyelőre ki sem számítható 
hasznát. K i vethetné szemükre a közel
múlt idők minisztereinek, hogy nem volt 
érzékük ily kérdések iránt, mikor akadt 
közöttük nem egy, ki bőséges teoretikus 
ismerettel s azonfelül egészséges prak
tikus érzékkel birt? Nem most fedezték 
fel annak a helyzetnek viszás, tartha
tatlan voltát, hogy a Közép-Dunának 
nincs hídja Budapesttől Újvidékig. Nem 
mintha nem In d iá k  volna, nem a k a r tá k  
ismerni e kérdést. És mi okból ? Párt
szempontból. Ez dominált nálunk min
denkor.

Régente Baja városa amolyan Altorf- 
féle volt. A  mi saját külön Gesslerünk 
letüzte a kormánypárti rudat, rátette a 
liberális kalapot, s aztán rendre járultak 
oda a polgárok és kalaplevéve tisztel
ték az áldás kútfejét: a szabadelvű ural
mat. Itt nem volt sokáig „veszély a 
perifériákon41, mint Széli Kálmán mondta. 
Ennek a városnak tehát nem volt szük
sége arra, hogy a kormány egynémely

jótéteményével lekötelezze magának. Bíz
tak a mameluk hűségében és elhanya
golták. Ez  az egész. Sőt meg is ny ir
bálták javait, mert nem féltek, hogy 
Baja „rezonérozni44 merjen. Elég a tö r
vényszékre hivatkoznunk. A  jótétemé
nyek máshová kellettek, oda, hol lá
zongtak a janicsárok és zsoldot köve
teltek. Jutott a perifériáknak szubvenciós 
gyár, szesztermelési engedély vagy na
gyobb kontingens, dohánytermelés, kö
zép- vagy szakiskola, vasút, katonaság és 
egyéb állami jótétemény. Mint a bibliai 
tékozló fiúnak apja is az eltévedt fiú
nak adott uj köntöst, gyűrűt, lakomát, 
mig a nagyobbik, a jó fiú, hasztalan 
panaszkodik, hogy bár mindig apjához 
ragaszkodott, mégsem kapott soha egy 
gödölyét sem jutalmul : ugy a renitens 
választókerületek is több jótéteményét 
látták a kormánynak, mint a hűséges 
mamelukok. Ez nem pártpolitika?

De múltak az évek. Baján is feléb
redtek az alvó szentek és hiába keres
ték, nem tudták megtalálni az egyedül 
üdvözítő politikai hitvallásnak áldásait.

' Lassan, de biztosan terjedt a függet
lenségi eszme. Az ellenzék már az 
1896-iki választáskor is állított ellenje
löltet, de egyelőre siker nélkül. 1 la az 
akkori képviselő miniszteri székének, ma
gas olimpusából betekintett volna a ka
takombákba, hol élt, virult és terjedt 
az eszme : tán Bajával is ugy tesz vala, 
mint egyéb veszélyeztetett helyekkel, 
elhalmozta volna javaival, hogy magá
hoz kösse. Ha Plósznál élelmesebb em 
ber a képviselője, bizonyára megvolna 
már a bajai hid. Csakhogy Plósz nem 
látta, nem láthatta tisztán a helyzetet. 
Amikor tisztán látta, akkor le l i  Vilmos 
már megtörte az altorfi rúdon függő ka
lapnak varázslatát, akkor már Baja vá
rosának dr. Rajk Aladár volt a kép 
viselője.

1902. óta tehát teljesen kiesett a vá
ros a kormány kegyeiből és lemondha
tott arról, hogy régi terve hamarosan 
megvalósuljon. A  politikai szempont 
ismét előtérbe lépett Büntetni kellett 
a várost, éreztetni kellett vele, hogy 
nem jó tengelyt akasztani a hatalom
mal. Országos érdek, nemzetgazda 
sági szempont, kulturális tekintet mind 
semmi; fő a politika. íme, igy csinálta 
szabadelvű párturalom maga politikai kér 
(lést a baja—báttaszéki hid kérdéséből.
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Ks fordult a kocka ús az üldözött, 
az elnyomott függetlenségi eszme or
szágszerte gydzedelmet aratott. Uj le 
vegd járta át a közéletet, megujhódolt 
a nemzet és remélve tekint a jövőbe, 
mert elvonultak a borús fellegek és 
sértetlenül áll az alkotmány. S az uj 
kormány legelső teendőinek vallja, hogy 
a baja— báttaszéki hidat megépíti, Ezt 
hirdette az uj főispán székfoglaló be
szédében ; ezt Ígérte a kormányelnök, 
midőn a város küldöttsége átnyújtotta 
neki a díszpolgári oklevelet; ezt. bizo
nyítja a kereskedelemügyi miniszter le
irata a városhoz, melyben értesíti, hogy 
kitűzte a versenytárgyalást

Ks most kérdezzük: ha a szabadelvű 
pártfelfogás hosszú éveken át gúzsba 
kötötte e kérdést és nem engedte mego  « '
valósulni, nincs-e jogunk most, az uj 
érában, a függetlenségi párt győzelme 
és a hidterv megvalósulása között ősz 
szelüggést keresni ? Nem kell e e hidat 
is a függetlenségi eszme diadalának 
tekintenünk? Ma tekintetbe vesszük azt 
az évtizedes indolenciát egyfelől, melyet 
a szabadelvű kormány e kérdéssel szem 
ben tanúsított, azt az eleven agitáció! 
másfelől, melyet épen a bajai

kérdésnek, melyről be ne számoltunk 
volna

Harcoltunk és győztünk, dolgoztunk 
és most sikerét látjuk munkánknak. S 
hogy munkánk sikerét a függetlenségi 
eszme győzelme érlelte meg: kettős 
örömmel tölti el szivünket. (m.)

« ' « » S  .'~s'(it-
lenségi párt e téren kifejtett: nem mond
hatjuk e teljes joggal, hogy a mi mun
kánk, a mi sikerünk e hid V Ma már párt- 
szempontból vizsgálunk mindent, ugyan 
melyik párt szerezte meg nekünk e rég 
óhajtott jótéteményt. Nem ideális álla
pot, ha mindenben a politika dominál ; 
de nem tehetünk róla, hogy igy van 
E kérdés azonban tagadhatatlanul a 
függetlenségi eszmének diadalát, a füg
getlenségi akciónak eredményét jelenti.

S ez akcióban, büszkén valljuk, k i
vette a részét a mi lapunk is. Képvi
selőnk az országházban, mi a sajtóban 
folyton-folyvást napirendem tartottuk e 
kérdést; hasábjainkat szívesen nyitottuk 
meg ily értelmű fejtegetéseknek ; nem 
bajaiak is, pl. dr. H o s z k o n ilz  Mór Háttá- 
székről, a mi lapunkat találták legal
kalmasabbnak arra, hogy szót emeljenek 
e kérdésijén Nem volt oly részlete e

Itt közöljük — ez a legméltóbb helye 
— azt a versenytárgyalási hirdetményt, 
melyet a M. kir. Államvasutak a hid 
munkálataira vonatkozólag k iirt:

C l

Mayy. kir. Államvasutak.1 lo.;; Iá ‘JOG szám.A in. kir. államvasutak Baja állomásától Báttaszék állomásáig terjedő mintegy 10 km. hosszban kiépítendő vasútvonalon létesítendő es alább megnevezett munkákra es teljesítményekre nyilvános versenytárgyalást hirdet.A munkák es teljesítmények a következők: Az összes földmunkák ; az ültetvények, burkolatok, fonások, védő művek, útépitinények, a nagy Duna híd valamint az összes többi hidak, áteresztők alapozási íalazasi betonmunkái, a műtárgyak vasszerkezeteire elhelyezendő faalkatrészek, a felépitményi anyagoknak a kavics, agyag és a műtárgyak vasalkatrészeinek a Baja es Báttaszék állomásokról a felhasználási helyre való szállítása es elhelyezése, a felépítmény lerakása, kavicsolása az épületek, pályabeosztás, elzárások előállítására.Az ajánlatokat legkésőbb f. e. aug. 30. deli 12 óráig kell a m. kir. államvasutak építési és pálya fenntartási főosztályánál \'l. Teréz-körut f>G 11. cm, benyújtani.Bánatpénz ÍOÜ.UOO korona.
•»*

Értesülésünk szerint a hidat f. évi 
október hó 1-én kezdik építeni. Az épí
tési munkálatok három évig fognak el
tartani.

Szakvélemény Nádas SándorÍ0memorandumáról.
Ina : Somogyi Emil.

(Folytatás és vége.)ni.
Mezőgazdasági szempontból nem is reflektálhatok az emlékirat minden tévedésére, csak a lényegesebbekre. Elismerem, hogy a szerző igen jeles gazdasági szaktanár. De hogy gyakorlatilag mezőgazdasággal soha sem foglalkozott, azt a7. emlékirat minden sora elárulja.I) Téves első sorban az emlékirat kiindulási pontja, t. i. hogy a jelenlegi rendszer mellett több a tápanyag kiadás, mint a bevétel a városi földeken. Ellenkezőleg áll a dolog! 1886. vagyis a középbérletek behozatala óta a haszonbérek fokozatos emelkedése észlelhető, a mi legfényesebb bizonyítéka, hogy a mostani rendszer mellett javulnak a földek. Köztudomású tény, hogy a bérlők oly nagy állatállományt tartanak, hogy a meglévő épületek nem elegendők azok befogadására. A kisbéried rendszernél bezeg nem igy volt, a földeket nem trágyázta más, csak a szabad természet madar állománya es a nem épen sok vadállomány. E sorok Írója egy szemernyi trágyát nem talált 1886-ban a városi Tildékén. Bajáról hordattam pár ezer kocsi gyári trágyát, mert különben igás jószágomnak takarmányt nem vehettem volna. A talaj termőképessége jelenleg a haszonbérszerződések által teljesen biztosítva van :a) a föld ’ i része évenként ugarnak hagy atik.b) elegendő takarmány lesz termelve.c) trágya és takarmány elszállítása a bérletről tilos.d) köteles a bérlő mindig annyi állatállományt tartani, amennyi az épületekben megfér. Kétségtelen tehát, hogy a jelenlegi haszonbérszerződések ezen intézkedései nemcsak biztosítják a talaj termőképességét, hanem jelentékenyen hozzájárulnak annak növeléséhez is.2. Kerti, ipari, kereskedelmi növények termelésére a máteházi földek alkalmatlanok.

0En ki a mátéházi földeken majdnem két évtizedig gazdálkodtam, keresztül kasul ismerem minden talpalatnyi részét. A modernT Á R C A .
Manőver.

Irta: Zöldi Márton.

A  ..Hajai 1 eredeti tárnája.Voják Józsefet félelmetesen okos embernek tartották. Kis városban mindig nagy respek- tusnak örvendenek azok, akik vagyont tudnak szerezni.
*Es méltán. A vagyonszerzés, akármilyen ideállisun vélekedjünk is, a szellemi kvalitásokon kívül szorgalmat, önmegtartóztatást és energiát feltételez. Voják József egyszerű pékmesterből küzdötte fel magát a félmillió* mosok rangosztályába. Csodálatos üzleti leleményessége volt. A házat, telket, tanyát, a mit vásárolt, mintha áldás lengette volna körül. Rohamosan emelkedett az értéke.Ks folyton vásárolt. Egyszer nagyot néztek az emberek. Ez akkor történt, mikor Voják József egy félig rombadölt várkastélyt vett meg, aztán nagy költséggel kitataroztatta.Ebbe belebukik, mondották az emberek.Ötvenezer forintot nyert rajta. Már mikor megvette, tudta, hogy kinek fogja eladni.Általában szeretett amatőröknek eladni cgy- egy szép tanyát, gyümölcsöst, villát. Az ama

tőrök jobban űzetnek. Azok a poézisért is pénzt adnak.Ezt Voják József nagyon jól tudta, ámbár benne nem volt egy puétikus vonás sem. Hűvös, józan volt mindenben. Még a közügyek megítélésében is.A mi a közügyeket illeti, érdeklődése csak platonikus volt. Ő maga sohasem vállalt semmi tisztségét. Az ilyesmi idő- és pénz pazarlással jár. Még a képviselő-választásoknál is csak akkor adta le a szavazatát, hakocsin jöttek érte es ha nagyon ráért.
0Épp ezért mindenki megfoghatatlannak találta, hogy egyetlen fiát, Istvánt a katonai pályára adta. Huszárnak. Ez tudvalevőleg nem olcsó mulatság. De Voják különösen belevásárolt a huszárságba. A íiu már hadnagy korában ugyancsak dobálta a pénzt.Az öreg rövid két év alatt háromszor fizette ki a hadnagy ur adósságát.Aztán jótékony szünet következett. István vagy másfél esztendeig szolidul mutatkozott, beérte az apanázszsal. De jól mondja a romai lilozofus szeneka, hogy a szelídített vadállatnak nem szabad hinni. Mikor Voják István főhadnagy lett, ismét adósságokat kellett csinálni. Az öreg ismét az előtt a diléma előtt állott, hogy vagy kvietálni kell a fiával, vagy kifizeti az adósságot.

Ez egyszer még az utóbbira szánta magát, de elhatározta, hogy utoljára. Meg is mondta a fiúnak.— Annak semmi értelme sincs, h o g y  keservesen szerzett vagyonomat oktalanul cl- prédáld. Ha meg nem becsülöd magadat, jöhetsz haza megyei Írnoknak.Azzal haza utazott. Félévig rendesen ment a dolog, de aztán ismét prezentáltak neki néhány váltót. Az öreg nyugtalanul járt fel s alá szobájában. Félóra után döntött, aztán kiment a vasútra és elutazott Erdélybe, abba a városban, a hol a fia szolgált.Inkognitó érkezett, s még az este felkeresett egy hírhedt örmény uzsorást. így szólt hozzá :Uram, akar ön rizikó nélkül készpénzben ezer forintot keresni ?A válasz igenlő volt. Még olyan uzsorás nem termett, a ki hasonló ajánlatot ridegen visszautasított volna. Az öreg Voják ki tett az asztalra húszezer forintot és igy szólt :Ezt a pénzt aprónkint kölcsön fogja adni Voják István főhadnagy urnák, a kinek mellesleg szólva, ón vagyok az apja.Értem.Úgy kell intézni a dolgot, hogy legalább lií tvanczcr forint áru váltót szerezzen tőle. Ha többet annál jobb.



gazdaság vívmányai segítségével gyakran csináltam próbát, de bizony mindig pénzbe került.Az I., II., III. majorokon sok homokdomb van és az ezekkel össze-vissza szőtt táblákon gyakran igen silány termés van, sőt néha pl. 1887., 1894. és legutóbb 1904-ben a tengeri teljesen kisült. De hogy is lehet kerti, ipari és kereskedelmi növények termeléséről ily magas és száraz fekvésű földeken beszélni, a hol 15—20 méternyire kell leásni, hogy vízre akadjon az ember, holott mint jól tudjuk a kerti és ipari növények túlnyomó része nemcsak nyirkos, nedves talajt, hanem bő öntözést is kíván. A kutak és a néhány hold nádasból nem fedezhetjük ezen növények nagy vízigényét De a laikus ember is láthatja, hogy ott, ahol a bajai határban a legnagyobb dombok vannak, közöttük a Sashegy 156 láb magasan a tenger szine felett, amely körülbelül egy nívóban van a plébánia torony csúcsával, öntözésről nem lehet szó. Az évi csapadékot, mely Mátéházán 5—600 inon nem fokozhatjuk, tehát csakis a tervbe vett Duna Tisza csatornának Mátéházán keresztül való vezetésével lehetne-e a bajon segíteni.3. A belterjes gazdasági rendszer meghonosításának igen lényeges akadálya, hogy a városi birtok igen távol fekszik úgy a várostól, valamint a főközlekedési vonaltól. Azon állítás pedig, hogy a baromfi, tojás. stb. ide gravitál Bajára azért téves, mert ha talán olcsóbb lenne az ára ezen cikkeknek, az ügyes exportőrök ezen forrást ép úgy felkeresnék, mint most Csávolyt, F. Szentivánt és a többi falvakat és megint csak elvinnék Budapestre és külföldre! A bácsbokodi vasút állomás közelebb esik mint Baja, hát bizony nem hiszem, hogy ezen olcsó dolgokból Bajára jönne valami.4. Az emlékiratban tervezett egy-egy kis bérlet belterjes gazdasági felszereléséhez legalább 5—6 ezer korona tőke szükséges. Ily összeggel rendelkező egyén nem hinném, hogy alávetné magát azon sokféle korlátozásnak, melyet az emlékirat előír. Ha valahol, úgy a mezőgazdaságban mindig szem előtt kell tartani : a viszonyokhoz való alkalmazkodást, mert különben kárba vész a tudomány, a pénz és a munka. Minthogy pedig Nádas Sándor úr
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emlékirata nincs öszhangban vidékünk /a>~- 
gazdasáoi viszonyaival, nem számol a ncjjelleni- 
nie.l, nagy kockázatot és bizonytalan terhet, sok gondot halmozna törvényhatóságunkra, emlékiratát tárgyalás alá venni nem ajánlom Pénzügyi szempontból is nagyon illuzorius, a mellett pedig városunkat legbiztosabb jövedelmi forrásától fosztaná meg, gyakorlati meg- i valósításához és prosperálásához semmi reményem nincsen.Elismerésünket és köszönetünket kell azonban kifejezni, Nádas Sándor úr önzetlen és fá ra d s ágo s dolgozatáért.HÍRÜK.Főispánunk beteg. Mint őszinte részvéttel értesülünk, nagy népszerűségit főispánunk betegen fekszik budapesti lakásán. Kisebb természetű operációnak is alá kellett magát vetni. Aggodalomra azonban nincsen ok, mert a beteg, az orvosok véleménye szerint cgy-két nap alatt teljesen fel fog épülni.A bajai színház kérdés ismét kátyúba jutott. A belügyminiszter, mint a városi tanácshoz intézett leiratban közli, megengedi ugyan, hogy a kövezetvámból tiz éven keresztül évenként 20.000 korona legyen fordítható kultúrcélra, illetőleg szinház-épitésre, de a színházat a Bárány Szálló telkére nem engedi építeni.Akárki mit beszél, dédunokáink mégis csak megfogják érni, hogy rendes színházunk lesz Baján.H a lá lo zá s. Schliesáei Lázár tekintélyes zom- bori kereskedő, a Schlieszer Testvérek cég beltagja, f. hó 20-án pénteken hosszas szenvedés után elhalálozott. Holtestét hétfőn Bajára szállították s itt helyezték örök nyugalomra, nagy számú gyászoló közönség jelenlétében.Egyházm egyei közgyűlés B aján . Az alsó baranya -bácsi ev. ref. egyházmegye évi rendes közgyűlését Szabó Péter esperes és Cseh Ervin egyházmegyei gondnok kettős elnöklete alatt augusztus hó 14 és 15-én városunkban fogja megtartani.E ljegyzés, kemény Lajos eljegyezte Ka^incz1 Terézia kisasszonyt, Kazinczi Lipót bajai lakos leányát.

G yó gyszertár áthelyezés. Gyarmati Fanil gyógyszerész gyógyszertárát a Takarékpénztári sarok helyiségébe helyezte át. A patika remek portálja közbámulat tárgya Baján.Lopás a vásárb an . Az e hó 22-én Baján tartott országos vásáron kransz Viktor mohácsi lakos 1200 koronát érő kocsiját, lovát valaki elhajtotta. Az érzékeny kárt szenvedett kereskedő jelentést tett a rendőrségen.E gyh ázm egyei hirek. A hajósi kerületbe 
kaslái Lajos Csanádi plébános, a palánkaiba pedig l'idákovich Miklós bácstóvárosi plébános neveztetett ki esperessé, miután elődeik saját kérelmükre felmentettek. Csáti János zentaikáplán Zenta-Tornyosra helyezteti ideiglenes/adminisztrátornak. Frech Adám Üsátaljáról Szépligetre, Pósch Lajos Magyarkanizsáról Zentára, a szt.-István plébániára kápláni minőségben áthelyeztetett.Az apatini képviselő konfliktusa. Zom- borból jelenti tudósítónk, hogy gróf Hadik Sándor apatini országgyűlési képviselő és vá lasztin között differenciák merültek föl. Általánosan beszélik, hogy gróf Hadik emiatt lemond mandátumáról.A zom bori függetlenségi kör palotája .Örvendetes haladást tett rövid két év alatt a zombori függetlenségi kör. Megalakulása óta anyagilag oly szépen megerősödött, hogy most 46 ezer koronáért egy nagy telket vett, amelyre körülbelül 150 ezer koronáért hatalmas palotát épit, számos szobával és egy nagy teremmel. Legközelebb már meg is kezdik az építkezést.Zom bor város a polgárm ester ellen.Zomborban még mindig élénken pertraktálják Hauke Imre polgármesternek a legutóbbi közgyűlésen tanúsított magaviseletét, ameny- nyiben a választásoknál egy tisztviselő érdekében rendkívül exponálta magát és ezzel maga ellen zúdította a bizottsági tagok nagy részét, amit a függetlenségi párt elnöke még a közgyűlésen élesen megbírált. Az elégedet- lenseg most még csak növekedett. — Ugyanis rájöttek, hogy a városnál tiz éve nem vezetik a pótadófőkönyveket és igy mindenki ké- nye-kedve szerint űzette a pótadóját. Szinte érthetetlen, hogy nem szerzett erről tudó-

0— Ivrtem.— A váltók természetesen az én tulajdonomat fogják képezni. Mihelyt átadja, azonnal leolvasok önnek ezer forintot készpénzben.— Meglesz . . .Mindezt hamarosan Írásba foglalták, s az öreg Voják haza utazott. Számítása egyszerű, logikus volt. Az uzsorás egyszerre fogja a váltókat perelni, s akkor ő megjelenik s beváltja a váltókat a főhadnagy anyai örökségének terhére. így abból megment negyvenezer forintot, aztán kvietáltatja a fiát, s otthon majd elbánik vele.F^gész nyugodtan várta a fejleményeket. Mintha üzletről lenne szó. Nem jó üzlet, de valamit mégis meg lehet menteni a kárból.Eélév múlva ismét megjelent az erdélyi helyőrségi városban az örmény uzsorásnál.— Hogy állunk? kérdezte.Rosszul, hangzott a savanyu válasz.— Hogy érti ezt?— - Úgy, hogy az ön fiának összesen ötszáz forintot tudtam kölcsön adni.Es milyen váltót szerzett tőle?Ezer forintosat. Nem mertem többetkérni.— Jól van. Csak várjunk.De bizony hiába vártak. A főhadnagy fél

évig nem jelentkezett az uzsorásnál. Mi lelte? kérdezte az uzsorás aggodalommal eltelve. .Megtudta. A főhadnagy egy szegény leánynak udvarolt, s ez távol tartotta a zajosabb, költségesebb mulatságoktól. Ezt meg is irta az öreg Vajaknak. így végezte levelét:»Az ön fiával nem lehet semmire sem menni. Képzelje, a váltó lejáratnál háromszáz forintot űzetett a zsoldjából.«Az öreg Vojáknak megcsillant a szeme. Ismét elutazott Erdélybe, ahol töviről-hcgyire megtudta, ki az a szegény leány, a ki fia jellemét úgy átalakította.Úgy intézte a dolgot, hogy a leánynyal ncgyszem között találkozott. Szegény árva leány volt, ki zongoraleckékből élt.Kisasszony, mondotta, a leányom zongoraleckét óhajt önnél venni.Kérem.De nekem egy kis skrupulusom van.- Mi az?Azt hallottam, hogy önnek egy fess főhadnagy udvarolBocsánatot kerek, mondotta a leány energikusan, ahoz senkinek semmi köze, s ha ön kétkedik tisztességemben . . .Isten ments! De a világ, tetszik tudni, a világ. Egész más, ha az a főhadnagy a vőlegénye lenne . . .

— Nem lehet . . .— Miért ?— Rögtön.— Bizonyos ön abban ?Egész bizonyos.Az öreg zsebébe nyúlt, s kiolvasott az asztalra huszonnégyezer forintot.— Nohát itt a kauezió, tessék hozzá menni ! A leány arca hirtelen kipirult. Nem tudtaelképzelni hirtelen, hogy mi történt. Az első impulzusnak engedve, sértődötten mondotta . . .  Uram, önnek nincs joga . . .Az öreg közbe vágott . . .Kérem, kérem, semmi sértegetés. Ilyen közeli rokonok között . . .Közeli rokonok ?No igen, én vagyok tudnillik az István apja.
Még az este az öreg Voják leszámolt azörmény uzsorással.• •< lnnék alku szerint összesen ötven forint jár.De kérem . . .Ja miért nem ügyeskedett :Az uzsorás zsebrevágta az ötven forintot és szomorúan rázta a fejét.Nem mennek az üzletek, sehogysem mennek . . .
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mást a pénziigyigazgatóság. Másutt is fordult már éld egyszer-másszor ilyesféle szabálytalanság, de az mégis csak rendkívüli a városok történetében, hogy 10 évig ne történjék elszámolás a pótadókról. — Az esetről egyébként Kernbach Károly főispán jelentést tett a belügyminiszternek.T árgyalási sorrend a bajai egyenes adókivető bizottság által tárgyalandó 1905/6. évi adótételekről. Augusztus 9-én: ácsok, alkuszok, ügynökök és utazók, sorsjegyárusok, biztositó ügynökök; aug. 10-én: pénzügynök, kölcsönközvetitők és bankárok, pénzüzérek, arany- és ezüstmüvesek, órások és ékszerészek, ártézi vizhordók, asztalosok, bádogosok, baromíikereskedök és baromfikofák ; augusztus 
1 1 -én: béltisztitók, bérkocsisok, bocskorosok, bognárok, borbélyok, fodrászok és fodrásznők ; augusztus 13-án: bordélyosok, cseléd- és helyszerzők, cserepesek, csizmadiák és cipészek; augusztus 14-én : cipészek, cukorkáké- szitok és cukorkaárusok, cukrászok, dereglyetulajdonosok, dohány- és bélyegárusok, élesztőkihordó, esernyőkereskedő, esztergályosok, fazekasok, fényképészek ; augusztus hó 16-án: fésűsök, földönárulók, fuvarosok; augusztus 17-én: fuvarosok; augusztus 18-án: fuvarosok, fürdőtulajdonos, fürdőkezelő, gesztenyesütő és áruló, gyepmester: augusztus

2 1- én: hajkereskedők, halsütők és halkereskedők, harisnyakötők és hentesek; augusztus
22- én : hentesek és mészárosok, herélők, hímzők, hirlapelárusitók, kádárok, kalaposok, kárpitosok és bútorkereskedők, kefekötők és kékfestők; augusztus 23-án: kéményseprők, kenyérsütők, késesek, keztyűsök, kifőzök, kofák, gyümölcskereskedők és gyümölcskofák, zöldségárusok és zöldségkertészek; augusztus 24-én: zöldség- és műkertészek, korcsmáro- sok; augusztus 25-én: korcsmárosok, vendéglősök, kávésok és szállodások. (Folytatása a jövő számban.)A honvédség és a m agyar ipar. Jckel- 
jalussy Lajos honvédelmi miniszter tudvalévőién elrendelte a napokban, hogy a honvédség kaszárnyáiban a kantinbérlők üzletükben, ahol a katonák ételen és italon kívül apró használati tárgyaikat is be szokták szerezni, csak magyar iparcikkeket árusíthatnak. A honvédelmi miniszter rendeleté kétségtelenül hozzá fog járulni a magyar ipar nagyobb mértékű támogatásához.A zentai állam i tisztviselők a múlt héten gyűlést tartottak dr. Kosa Karoly elnöklete alatt, melyen azt határozták, hogy a pénzügyminisztert megkeresik azon célból, hogy tekintve a zentai drága lakásviszonyokat, Zentát a 3-ik lakbérosztályból emelje a másodikba. Fgyben egy bizottságot küldtek ki, hogy a húsdrágaság tulhajtása ellen egy szövetkezet felállításával védekezzenek. K bizottság tanulmányozni fogja a már létező ily szövetkezeteket s igy alapos kilátás van arra, hogy e terv mielőbb meg fog valósulni.A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület 
(•fx’tjrsi (kollégiumának jdgakadcniiáján az 19061907. tanév l. felére a beiratások 1906. szeptember 1-től 12-ig eszközlendők ; az előadások szeptember 10-án veszik kezdetüket. Utólagos felvételnek szeptember 13 — 1 f>-ik napjain dékáni-, azután pedig tanári-kari engedéllyel lehet helye. A kik jogi tanulmányaikat csak most fogják kezdeni, azok az érettségi bizonyítványt, a kik pedig az egyetemről, vagy más jogakadémiákrol lepnek át, azok csupán eddigi leckekönyvüket tartoznak a beiratkozásnál felmutatni. Azok az egyéves önkéntesek, a kik tényleges katonai szolgála-

j tukat f. évi szept. hó végén fejezik be, október 1 -8. napjain iratkozhatnak be. A vizsgálatok határideje szept. l-től 15-ig terjed. A félévi tandíj 50 kor. Evangélikus lelkészek, tanárok és tanítók fiai — tekintet nélkül vagyoni viszonyaikra — minden további folyamodás nélkül a tandíj felét fizetik. A jogakadémiai hallgatók általában részesülhetnek a Collegium kebelében fennálló, újonnan épített s kényelmesen felszerelt tápintézet kedvezményeiben ; ebéd- és vacsoráért az első félévben szept. l-től december végéig 60 korona, csak ebédért 34 kor. fizetendő. Az arra érdemesek igényt tarthatnak a Collegium által évenkint kiosztatni szokott ösztöndíjakra; valamint a szegénysorsuak tandíj mentességre, tápintézeti- dij elengedésre s a jelentékeny alaptőkével rendelkező »Jogász segély-egylet« támogatására számíthatnak. A jogakadémiai ifjúsági-, valamint a collegiumi nagy könyvtár a hallgatóság rendelkezésére áll. A szünidőben mindennemű felvilágosításokkal, levélbeli megkeresésre is, szívesen szolgál a jogakadémia igazgatósága.A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi ősi Collegiumának jogakadémiáján — a hazai ág. hitv. ev. vallásfelekezet ez egyetlen ilynemű tanintézetén, — az 1905—1906. tanév alatt a következő tanárok működtek: dr. Mikiéi* Károly dékán, dr. Flórián Károly, dr. I loro vi tz Simon, dr. E. Nagy Olivér, dr. Obetkó Dezső, dr. Raffay Ferenc, dr. Szlávik Mátyás (rendes tanárok), dr. Ereky István (rkiv. tanár), dr. Horovitz Imre, dr. Máriássy Béla, dr. Sztehlo János (magántanárok). Az I-ső félévben 27 tantárgy 96 hetiórában; a Il-ik felév-%ben pedig 33 tantárgy 105 hetiórában adatott elő. Az 1905—1906. tanévben a jogakadémián összesen 274 hallgató volt beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai tíz jogakadémia között a legelsők közé emelkedett. A hallgatók között volt 1. éves 87, II. éves 67, III. éves 56, \\r. éves 53, tanfolyam hallgatása nélkül miniszteri engedélylyel vizsgázó 11. A tanév alatt 33 joghallgató nyert végbizonyítványt. A tanév folyamán 74 első alapvizsgálat, 120 második alapvizsgálat, 16 államtudományi és <) jogtudományi államvizsgálat tartatott. Kitüntetéssel tették az I. alapvizsgát Dede Lajos és Dorner Emil, a II. alapvizsgát Brájer Márton, Nehiba Jenő, Ondrejovics Kálmán, Sziklay Béla, Tóth Miklós és VVeisz Károly ; államtudományi és jogtudományi államvizsgát senki. Több joghallgató részesült ösztöndíjban, a segélyegylet támogatásában, tandíj- és tápintézeti-dij elengedésében stb. Ezen a címen a joghallgatók által élvezett kedvezmények összege a múlt tanév alatt meghaladta a 9000 koronát. Az akadémiai ifjúság egyesületei: a jogásztestület, segély- egylet, túrista-egylet es vivóegylet, élénk működést fejtettek ki. Mindezekről részletesebb adatok a Collegium »Ertesitő«-jében olvashatok, melyet a Jogakadémia igazgatósága 
20 fill, levélbélyeg beküldése ellenében bárkinek készséggel megküld. A városban egészséges es nem drága, lakások elegendő számmal állanak rendelkezésre s az ifjúság ellátása jutányos. Eperjesen, 1906. június havában,

a » Jog akadémia igazgatósága*"K észül valam i . . . Evek óta annyi idegen katona nem fordult meg Újvidéken, mint az idén. Eltekintve Schwitzer temesvári hadtestparancsnok, csapatfelügyelő évente megtartani szokott terepvizsgálásától, az idén többizben nagyobb katonatiszti csoportok jöttek ide és itt részben tercpfanulmányozást, részben egyébb katonai megfigyeléseket eszközöltek. Jelenleg is körülbelül 20 vezérkari

tiszt időzik Újvidéken és katonai terepfelvételt eszközöl. Ez a szokatlan nagy buzgalom I is arra enged következtetni, hogy készül va- ' lami a Balkánon . . .Szerkesztői üzenetek.
G. Jolán uihölgynek Helyben. Köszönjük. Legközelebb 

megjelentetjük.

Hü olvasó. Nagyon téved. Tóbiás nem költött alak KI, 
virul és riportjaival állandó réme a szerkesztőségünknekI

! A  minap azt moudtk a szerkesztőnek, hogy átpártol a 
Közlönyhöz, ha nem ad neki egy korona előleget Szer
kesztőnk ígért neki kettőt — ha megteszi.

Segédszerkesztő: W agner Antal.
N Y II /D -T J íR

K/.eu rovatokban közelitekért a szerkesztőség nem vál
lal felelősséget.

%  Tüdőbajosoknak |
#  és mindenkinek, aki köhög, rekedt, elnyálkáso- 

dott, étvágytalan es testsúlyban fogyást eszlel, ^
^  megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz a ^!§> Halápi-féle prçfarçézpzôfp. ; s  !$>f  ....  ' . #

Sokszor az ártatlannak látszó gyönge köhécselés ( fe  
zW előjele a vészes tüdőbajnak.

Senki.se várja meg a baj beköszöntését, hanem
*  fojtsa el csirájában, akinél pedig már beállott,

pusztítsa el a*§* $  Halápi-féle prçfam ézpzôip &  $S ?  — — ------- '
♦  által, mely biztos hatású mellfájás, köhögés, *  

tüdőhurut, 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.* 1 O #

Dr. SCHMIEDT G. főtörzsorvos és phisicushires
f ű l ő ma I ameggyógyítja az időleges süketséget, fülfolyást, fül zúgást, sőt az idült nagyothallást.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 a t i  u t a s i t á s v a n  h o z z á.

Ára 2 frt üvegenként."  4
I _ 1 993. szám. 111. kig. 1906. kö/gy.Hirdetmény.Az állatni beruházásokról szóló 1904. évi XIV. t, -ez. 7. §-a alapján a törvény- hatósági városok törvényhatósági közúti szakaszainak kiépítése tárgyában közér- ! doki! határozat hozatott.Mely határozat az 1886 évi X X I t. ez. 7. §-a értelmében azzal hirdettetik



meg, hogy ellene a meghirdetéstől w/á - milandó 15 nap alatt e város polgármestere utján a, nagy mólt kereskedelemügyi m kir. miniszter úrhoz felebbezós nyújtható beHaja város törvényhatósági bizottságának 1906. évi július hó 9-ón tartott közgyűléséből.
Dr. Hegedűs Aladár

polgármester.

1277 T. sz

1900. július 28.

kig 19'iii.Árlejtési hirdetmény.A városi középületek tatarozási műn kálatainak biztosítása végett a városi gazdasági hivatalnál folyó évi augusztus 
hó l-én délelőtt II órakor nyíl vános árlejtés fog tartatni alulírottnál betekinthető feltételek mellett.Bánatpénzül 100 korona teendő le készpénzben, vagy óvadék képes értékpapírban.aja, 1906. július hó 25.

Weisz Nándor,
• tanácsnok.

11 780. sz.
dg. 1900.

H ird e tm é n y .Baja thjf. város területén az 1905/1007. évekre fizetendő III. o. kér. adóra s a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok s egyletek 1905 1906. évi üzleti és 111. o. kér. adójára vonatkozó kiszámítási javaslatokat tartalmazó lajstromok közzététele és az adókivetés körüli eljárásAz adókivető bizottság elé terjesztendő adó- kiszámitó javaslatokat kitüntető lajstrom folyó
évi julius hó 16-tól naponta d. e. 9 órától déli
12 óráig 8 napra városházánál 13-ik szánni szoba (Buday István irodatisztnél) kitétetvén, azokat mindenki megtekintheti, s az őt, vagy másokat illető adójavaslatokra nézve észrevételeit megteheti, ezen észrevételek a fenti határidő alatt írásban a kir. pénzügyigazgatóságnál, utóbb az adókivető bizottságnál, melynek tárgyalásairól az adózók külön hirdetmény utján tudósittatnak — terjeszthető elő.Az adókivető bizottság ülései nyilvánosak lévén ott minden adózó megjelenhetik (1883.X L IV . t. c. 24. §-a .JAz adókivető bizottság a kitűzött sorrend szerint megvizsgálja az adózók bevallását és a kir. pénzügyigazgatóság által készített adókiszá- mitási javaslatokat, s tekintettel az illető adózó vagy mások, vagy pedig a kincstári képviselő által tett észrevétele <re, s egyébb rendelkezésére álló adatokra, megállapítja minden egyes adókötelesnek adóösszegét, azt még az ülés folyama alatt az illető adólajstromba bejegyezteti s ebbeli végzését kihirdeti.Az adókivető bizottság végzése kihirdettetvén, az érdekelt adóköteles léinek jogában áll az ülés folyama alatt élőszóval az iránt nyilatkozni, kivánja-e az ügyel és ha igen, mely indoknál lógva a felszólamlási bizottsághoz felebbezni.Hason nyilatkozatra van jogosítva a jelenlevő adókötelesnek bármelyike és pedig nem csak H sa)At, hanem más adójára nézve is, ha a bizottság által hozott végzés eredményében aránytalanságot vél bebizonyíthatni, akár a saját magára, akár másra kivetett adótételre nézve.A felebbezés indokainak Írásban kifejtésére a tárgyalásnál jelenlévő felebbezőnek a kihirdetéstől számítandó 8 napi határidő adatik.Az adózó az adókivető bizottság ülésében akkor, niidőn adóügye tárgyaltatott, jelen nem volt, a bizottság végzése elleni felebbezését az illető ülés folyama alatt meg rovott adózók névjegyzékének a bizottság tárgyalásainak helyiségéül szolgáló ház kapujára való kifüggesztésétől számítva 15 nap alatt a pénzügyigazgatóságnál adhatja be.

O ly esetben, midőn az adókivető bizottsága kir. pénzügyigazgatóság által javaslatba hozott adótétel felemelését határozta, erről az illető adózót ha a határozat kihirdetésénél jelen nem lenne, Írásbeli végzéssel külön értesíti oly hozzá adással, hogy ha e végzést felebbezni kívánja, az ebbeli felszólalás írásban a végzés kézbesítésétől számítandó 8 nap alatt az adóügyi előadónál vagy helyettesénél vevény mel ett benyújtható.Ellenben azok az adózok kik abban a községben (városban) melynek adólajstromában adójuk kivettetett, nem laknak és az ülésben Í,clen nem voltak, a hozott végzésről Írásban értesittetnek s felebbezéseiket a végzés vételétől számított 15 na-) alatt nyújthatják be a pénzügy igazgatóságtól .A felebbezés a kivetett adónak behajtását nem gátolja, amennyiben azonban a felebbezés tárgyát képező adóösszege a mult évre kivetettnél nagyobb, a felebbezés a kél összeg közötti különböxetre nézve birtokon belül tö rténhetik.Az adóköteles lél a lelszó'amlási bizottságnál; határozatát akkor íelebbezhetia) ha a felszólamlási bizottság által megállapított adót felemelte, vagy az adót a múlt évinél nagyobb összegben állapította meg avagy ha az adó az adóköteles fé re a kivetés évében első ízben rovatott ki;b) midőn azon kérdés tiöntendő el, hogy valamely jövedelem vagy kereset az. adónak tárgyát képezi-e, vagy a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adójának alapjául szolgáló vallomásokban előforduló valamely bevétel vagy kiadás a nyers jövedelemből le- vonható-e vagy sem;c) midőn a felszólamlási bizottság alakulásában vagy eljárásában a törvény szabályai megsértettek.A felebbezés a felszólamlási bizottság határozatának kézbesítésétől számítandó lő nap alatt a m. kir. pénzügvigazgatóságnál adandó be, s felette harmad fokban a pénzügy i közigazgatási bíróság ítél.helebbezésnek halasztó hatálva nincs (1883. X L IV . t. c. 34. §.) .Kelt Zomborban, 1900. július hó 3.
M. kir. pénzügyigazgatóság.

„ B aja i Függ allen l Jjság. >

A  h á z t a r t á s i
teendők minden ágában jártas ékesebb 
önálló nő, ki idősebb gyermekekre is 
köteles fölügyelni, alkalmazást nyerhet. 
Eddigi foglalkozás, állás, kor, lehetőleg 
arckép a feltételekkel alulírotthoz kül
dendők, illetve közlendők : ki is a levele

ket kézbesíti Nánay Lajos.

Pártoljuk a magyar ipart! |
Magyar

r a

ország legnagyobb raktára 1

Ilii Tl T7 -ruhákban 1 
Ifi H l( -kötényekben 1 
■ I 11| \  -fehérnemüekben 1 

. i l X J J i l  -harisnyákban |stb — Férfi-, női és gyermek- !
D IV A T -É R T E S ÍT Ő N K E T

kívánatra ingyen cs bérmentve küldjük. 1

Yogel Testvérek, Budapest.
b ő  ü zle t : \Fiókok : 0fi., AndPággtJ-úíi 33, 1 écgi-ttfccza 8 ég Kefepegi-iífi 22. |

i

még három kaszálássalK I A D Ó
özv. Spitzer Simonnénál Baján.

Halász Béla utóda cégajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű különlegességekbennemez és selyem kalapokban selyem és szövet sapkákban.Egyedüli elárusítója  a következő l e g e l ő k é i  ő b b kalapgyárosoknak: — —-----
Quentze r  T e s t v é r e kcs. és k. kamarai szállítók,

I t a  I. H e n r i c h ,  
P l e s s  V i l m o s ,  
Pelikán és Gyukitses. és kir. udvari kalap-gyárosok,valamint a világhírű

»

A l b e r t i n i  E. ez égnek.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására juttatni, hogy 
folyó évi augusztus hó l-én a Gróf Zichy Bódog-téren levőMilassin-féle házban (a plébánia templom átellenében)

orosházi komlós házi-kenyér sütődét
rendeztem be. Tudvalevő dolog, hogy az u. n. orosházi kenyér Magyarország legelső rangú, legizletesebb kenyere s igy hiszem, hogy nem fog nagy nehézségbe ütközni, az e fajta kenyeret Baján hamarosan népszerűvé és közkedvelteivétennem.Különös ügyeimébe ajánlom a t. közönségnek ama körülményi, hogy a kenyérsütést elejétől végig kizárólag nők fogják végezni s beszerzése a házilag előállított kenyérnél nem lesz drágább s hogy ti legfőbb törekvésem az lesz, hogy a legmesszebbmenő t i s z t a s á g g a l  a hygienikus kívánalmaknak minden tekintetben megfeleljek. Amidőn még kijelentem, hogy modern sütödémet az érdeklődőknek készséggel vagyok hajlandó bemutatni, maradtam, ti nagyérdemű közönség szives támogatását kérve hazafias tisztelettelBaja, 1900. julius hó. M a d a r á s z
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CSÉPLÉSI ÉS GAZDASÁGI A
CÉLOKRA

r  I ’iLRCiJ()BP>.\N BKVAL'I
BENZIN MOTOROKIpar»i é$ malomhajtági'a

legolcsóbb Üzemű

Feltűnő újdonság!
D E L IC E

— Minden hirdetés felesleges. —
A dohányzó egyszer veszi és többé

mást nemB V
legelőnyösebben kaphatók :

Beck és Gergelymotor- és gépgyárában
Budapest, V., Váczi-ut 12.

Legjobb valódi francia szivarka-papír és szivarkahüvely kaphatóaz ország minden különlegességi árudájában.

ÖZVEGY SPITZER SIMONNE TÁRSA.
Drótbetétes cementcsővek minden méretben.

Egyszerű és díszes cement- és márvány mozaiklapok. Lépcsők. Kém ény-, oszlop- és kut-ledelek. iMedencék, jászolok, vályúk minden méretben legjobb kivitelben, legolcsóbb áron.

ÁGNES
FORRÁST, mely ideges gyomorbaj, légcső-, tüdő-, gyomor- és bélhurut, csontlágyulás, vese- és hólyagbántalmak eseteiben 26 év óta kitűnő eredménynyel használtaik és r a g á ly o s  b eteg 
s é g e k tő l,  mint typhus, cholera megkiméltettek azok. akik közönséges ivóvíz helyett a bacteriummentes mohai Á G N K S- forrás vízzel éltek. __________________ ____ ___ ... —.........................

M it igyu n k  ?* * M gunket megóvjuk, mert csakis a term észetes szén -  
s a r a s  ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer. Klsősorban az 1-sőrendű természetes

szén sa ra s
natrontartalmú ásványvizet a MOHAISzámos orvosi szaktekintély által ajánlva. Elismerő nyilatkozatok a forrás leírásának ismertető füzetében olvashatók. Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden /kétes é r té k ű , m e ste r sé g e se n  s z é n s a v r a l te líte tt  v íz n é l!, sőt a szódavíznél is 
olesé>t>bk hogy az A  (r X K S - f o r r á s  v íz é i  a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse és hogy bárki által olcsón beszerezhető legyen 
a v id é k i  n a g yo b b  rá rosokln u i is  le r a k a to k  szerveztettek , ugyanott a forrás leírásának ismertető _  ■ ■ ■ ■ ifüzete in g y e n  k a jth a tő . A fo rré tsk e ze lö sé g , — Kapható minden füszerüzletben és elsőrangú ven- W l f i " W I *  ■jég lő ben. ' F ő ra k tá r  : DRESCHER GYULA ú rn á l, B A JÁ N . IO—6

UJ! U J ! U J !
Megnyílt! Rothschild Zsigmond

F Ű S Z E R - ,  C S E M E G E - ,  Ü I S Z T -  É S  T E R I É N Y K E R E S R E D É S E  B A J Á N
K in e h e r  ly ip ó t ú r  h á z á b a n , R e ic h n á t  cég 5 ben.

Jó á ru k , m é rs é k e lt á ra k .

Nyomatott Nánay Lajosnál Haján.




