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Hirdetések jutányosán számíttatnak.

„... Jöjjön el a te országod..
Mint ember, csak azokat becsülöm, akik 

a maguk emberségéből meg tudnak élni, 
akik két kezükkel, eszükkel megszerzik min
dennapi kenyerüket és sokkal többre becsülöm 
azt az embertársamat, aki a maga ember
ségéből szegényesen bár, de megél, mint azt, 
aki élösdi életet él és uralkodik. Mint polgár, 
a város legbecsesebb javai egyikének tarlóm 
az autonómiát, azt a szép jogot, hogy a 
magunk ügyét a magunk emberségéből, a 
mi anyagi és szellemi kapitálisunkkal látjuk 
el. Szerelem azl a közmondást, hogy minden 
kakas úr a maga szemetjén és irtózom min
den felsőbb beavatkozástól ott, ahol arra 
nincs feltétlenül szükség.

Így áll a dolog elméletben. A gyakorlati 
élet azonban mást mutat. Azt mutalja ugyanis, 
hogy sokan vannak, akik azzal tetszelegnek 
maguknak, hogy minden ügyes-bajos dol
gukat maguk el tudják látni, a valóságban 
pedig nagy a fejetlenség nálunk, semmi sincs 
olyan rendben, amilyenben lenni kellene.

De nemcsak egyes személyeknél tapasz
talható ez, hanem testületeknél, városoknál 
is. Hogy ne kelljen meszszire menni, rá
mutathatok a mi városunkra, amelynek 
kötelessége volna polgárainak személyére és 
vagyonára rendőrségével vigyázni és bár 
büszkén veri a mellét, hogy ezen kötelessé
gének megfelel (aber fragel nur niclil wie?) 
és nem látja a mosolyt, mely ezen kijelen
tésének nyomán fakad.

Mert nevetséges dolog és hallatlan 
nagyzás kell ahhoz, hogy valaki Baján köz
biztonságról beszéljen, olyan dologról, ami 
nincs, csak a papíron. Vagy közbiztonság 
az, ha haszontalan, naplopó suhanezok, 
útonálló legények elhatahnaskodnak és füty
kösökkel ellátva veszélyeztetik az utczánvaló 
idözést? Közbiztonság az, ha legények a

T A R C Z A.
Numa Pumpolius Ansagius életrajza.

A ..HAJAI HÍRLAP" EREDETI TÁRCZÁJA. 
Irta: Kanizsai Ferencz.

Második kötet.

Olt hagytuk cl, hogy Pumpi koma lerakta 
az érettségit. Tehát megnyitlak elölte hivatalosan 
is a nagyvilág kapui. Hogy a vakácziól. mivel töl
tötte? Ez titok. Állítólag tömérdek pénzt keresett, 
csakhogy nem talált egy vasal sem. Mindez azon
ban nem ejlelte öt kétségbe. Teljes bizalommal 
indult szeptember elsején a fővárosba, hogy meg
kezdje világraszóló terveinek véghezvitelét. Az 
éjjeli vonattal indult Kevevárról es megjegyzem, 
csak Szegedig voll jegye. Hanem elaludt. Es meg 
ö lúrmázoll, hogy nem költöttek lel. A kalauz 
örvendett legjobban, hogy megszabadult a leldü- 
hödölt utastól . . . „Budapest! Nvugoli pálya
udvar! Tessék kiszállni!'' E szókkal kezdődik az 
új korszak, melyei van szerencsém fejezetenként 
a következőkben előadni.

I.
Életbevágó Jakab.

Ételberágó (született : Eppich) Jakab ti ../tiki 
Keni/uru"-hor. ezimzelt fogadónak voll zilált fele
kezeti viszonyok közti tulajdonosa.

Ebben a fogadóban a föpinezéri hivatalt 
Szönyegenforgó Móricz, a tulajdonosnak Mózesben 
való testvére töltötte be.

Vala pedig a jeles föpinezérnek kel oldalági 
rokona : Külügyi (vor nids : Krepeles) kant es 
Belügyi (Biim-.enslein) Huba. a kik szinlazonképpen 
a lehelő legzilállabb felekezeti viszonyok közt a 
jelentőségteljes hordán pályán mozoglak. 

város belterületén három városrészen ál 
revolverlövésekkel hajszolják egymást és a 
békés polgárok nem mernek lakásaikból ki
mozdulni, ha a város közvetlen közelében 
fényes nappal megállítják a vadászokat és 
elveszik a fegyvert, vagy pedig bezörgelnek 
a korcsma ablakán és az első embert, aki 
kijön, megszórják?

E sorok Írójának évekkel ezelőtt sokszor 
volt alkalma a külvárosokban éjnek idején 
járkálni, anélkül, hogy bármikor is baja esett 
volna, de őszintén bevallja, hogy jó fegyver 
nélkül nem merne éjfél körül akár a fel
végen. akár az alvégen mutatkozni, mert 
meg van róla győződve, hogy az élete nincs 
biztonságban.

Ha valaki az okát kérdezné e nagy 
változásnak, amely 10 év alatt esett, annak 
könnyű válaszolni. A legények nem leltek 
rosszabbak, hanem a törvények, nevezetesen 
az uj bűnvádi perrendtartás úgy megkötötte 
a rendőrök kezét és olyan szabadságokat 
biztosított a gonosztevőknek, hogy ez utóbbiak 
elhatalmasodtak. Nem 15—1(5 rendöl', hanem 
35- 40 rendőrre volna szükség, hogy a 
féktelen suhanezokat inegregulázzák. A ka
tonaságnál, ahol fiatalabb és erősebb emberek 
vannak, minden órában is lelváltják nagy 
hidegekben az őrségeket, de a mi rendőreink
nek a legkeményebb télben is 4 óráig kell 
künn állni a poszton. Akárhány közülök 
leiig meg van fagyva, mire a szobába ér, 
de nem lehel segíteni rajta a jelenlegi kis
számú legénység mellett.

Az eddig felsorolt bajok azonban nem 
merítik ki az egész jegyzéket. Hátra van 
még a nyomozások szomorú nótája, mely 
úgy szól, hogy nem lehet intenziven, liosz- 
szasan és kimerítően nyomozni, mert nincs 
rávaló ember, és nincs hozzávaló pénz. Ez 
az oka annak, hogy a nyomozásoknak nincs 
eredménye, hogy lopott holmit csak ritkán 

Numa Pumpolius Ansagius tehát berobogoll 
a pályaház üvegcsarnokábn. l-'iirgén ugrott le a 
vasúti kocsiból és ti tiszteletteljesen szalutáló 
hordároknak majeszletikus orrhangon kijelentette:

— Erőméi jelem e belire. Az enek városé 
válóbán elrágádo.

Erre Külügyi Kőid és Belügyi Huba elragad
ták kezéből a sárga koffert és kelten czipellék; 
ámbár nem voll nehéz, mindamellett, hogy össze
sen 2, azaz : kettő darab harminczkilenczes gallér 
lézengett benne. Igaz ugyan, hogy ezek a gallérok 
mosallanok és gyűröttek voltak.

A hordárok a Zöld Kenguruhoz ezimzelt 
grand-hölelbc vitték vendégüket. Pumpolius ugyan 
mindenáron az Örült Kucséberröl nevezeti foga
dóba akart volna szállni, de Külügyi és Belügyi 
lebeszélték róla, mondván, hogy ott mesésen sok 
a poloska.

Hát a Zöld Kenguruban ?
— Olt nincs sok : de az legalább biztos.
Hál igy került Pumpolius a Zöld Kenguru 

negyedik emeletére, mert nincs ötödik. A logados 
bemutatkozott:

—- Életbevágó Jakab vagyok.
— Mibevágó?

Eleibe.
— Helyes. Kávét akarok inni.
Erre a fogadós lekiállolt a föpinezérnek, 

hogy hozzon egy csésze habos kávét. A főpinezor 
hamarosan felhozta a reggeli! és hajlongva relmgle 
ki nevét:

— Szönycgenforgó Móricz.
— Micsodán forgó?

Szőnyegen.
— Ah! Tehát Ön szőnyegen forog, mini a 

keleti kérdés. Ez valóban meghaló öntől. A propos, 
nincs aprópénzem. Tud egy százast vallani?

— Tudok.

és inkább véletlenségből találnak meg, hogy 
a sikertelen rendőri nyomozások miatt be 
sem jelenük már a lopásokat.

Miután már évek óta emlegetjük föl 
rendőrségünk eme kardinális hibáit anélkül, 
hogy remélhetnök városi rendöségünk meg
javítását, búsan sóhajtunk föl: városi ren
dőrségünk államosítása, jöjjön el a te or
szágod. Odaadjuk autonómiánk egyik darab
ját, de szabadíts meg minket a felvég és 
az alvég gonoszaitól. Szerezz nekünk nyugtot 
utczáinkban és házainkban, kertjeinkben és 
szöllöinkben és mi megbocsájtunk az eddig 
ellenünk vétőknek. Állami rendőrség! Legyen 
tied az uralom és a mienk az áldott béke, 
melyet nem zavarnak a Bernschülzök és a 
Lovreticsek. Ámen!

P.

Helybeli és vidéki hírek.

Személyi hir. Polgár József a szabadkai kir. 
törvényszék elnöke a kir. járásbíróság ügykezelé- 

j sének megvizsgálása végett a hét folyamán Baján 
i időzött.

Casinói tánczestély. A Casino f. évi február 
hó 24-én (húshagyó kedden) este 8 órakor saját 
helyiségében családias táncz-estélyt rendez.

Pécs város köszöneté. Pécs szab. kir. város 
közönsége a következő köszönő és elismerő levelet 
intézte idb. Pereset Miklós nyug, főispán Úrhoz, 
mint a haja—báttaszéki áthidalási mozgalom ügyé
ben a közelmúltban lefolytatott országos akczió 
lelkes bajnokához :
2309 1903. sz.

Méltóságos Úr!

Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizott
sága legutóbb tartott rendes közgyűlésében— azon 
jelentésem kapcsán, melylyel a baja—báttaszéki 
dunai áthidalás ügyében 1902. évi november hó 
29-én Budapesten megtartott országos értekezlet 
s ezzel kapcsolatban a kormány több tagjánál 

; történt tisztelgés örvendetes eredményéi bejelen-

— Akkor tehát adhat egy fogpiszkálól, meg 
liz forintot.

— Szívesen.
Pumpolius a fogpiszkálól. Eleibevágó Jakab 

orrába, a lizesl pedig zsebredugta és sétálni ment.
Keblét felséges érzés: zsebéi lizesbankó 

dagasztotta. Azon tanakodott, hogy mitévő legyen? 
Hasztalan törte a lejét, nem jutott eszébe semmi 
bölcs gondolat. A véletlen ismét összehozta Belügyi 
Hubával. Elővette Hubát és most már ennek a 
fejét törte, hogy mit cselekedjék ?

Huba egy koronáért vállalkozott, hogy elve
zeti Pumpoliusl. a gőzfürdőbe. Ez üdilöleg fog 
hatni az éjszakai út fáradalmai lilán.

II.
Van már hivatal.

Pumpolius kedélyesen ficzánkolt a gőzfürdő 
nagy medenezéjében, a mikor véletlenül egy idő
sebb úriember potrohúba ütközött. Szörnyen meg- 
illelödöll, mert a miniszterelnökre ismert rá benne.

— Jó reggelt, exczellencziás uram !
A miniszter meglepődve tekintett Pumpo- 

linsra. Valószínűleg emlékezetében fürkészte, hogy 
ki lehet ez a fiatalember ? És mivel a gőzfürdőben 
mindenki egyforma, úgy rémlett neki, mintha látta 
volna már valahol. Szórakozottan feleié tehát:

-— Szervusz, kis öcsém! Nos? Mi újság?
- Semmi különös, exeellencziás uram. Hogy 

i van az exczellencziás asszony ?
(Ejha! Hisz ez valami közelebbi ismerős 

lehet I) Köszönöm. Csak-csak.
— És kedves családja ?

Hál megvolnánk valahogy.
— Mi lesz az új törvényjavaslattal ? Ki van 

már dolgozva?
- - Félig.
—• Hm. Ez baj. Jó lenne sietni vele, a inig 

nem késő. 



1903. BAJAI HÍRLAP. február 22.

tetten), köszönetét szavazott mindazoknak, akik 
buzgó közreműködésükkel a szóban forgó kérdés 
kedvező megoldását elősegítették.

Mindenekelőtt köszönotet szavazott Méltósá
godnak a lelkes úttörőnek - a ki Magyarország 
deli felet közgazdaságilag érdeklő eme nagyiba- 
tosságú kérdésnek sikeres megoldására ifjúi hévvel, 
soha nem lankadó buzgalommal mindent meglelt 
s ezzel az egész érdkellséget örök hálára kötelezte; 
de köszönetét szavazott a Raján működött végre
hajt > bizottságnak is. mely vezérét, annak példáját 
követve oly lelkesen támogatta.

Amidőn ezt Méltóságoddal közölni szerencsém 
van, azzal, hogy az igen tisztelt végrehajtó hízott 
ságot is megfelelőiem értesíteni méllózlatnék,

hazafias üdvözletlel. s mély tisztelőiem ki
jelentése mellett, maradtam

Pécsett, 1903. évi február hó 5-én. 
l’ées sz. k. város közönsége nevében;

alázatos szolgája 
Majorossi/ Imre s. k. 

kir. tanácsos, polgármester.

Elismerés a baja battaszeki hitiért, /‘.r*  
szab. kir. város közönségé, lapunk fel. szerkesztőjé
hez, Dr. Lemberger Árminhoz a baja—báttus: élei 
áthidalás ügyében kifejtett tevékenységéért a kö
vetkező elismerő levelet intézte: l’ées szab. kir. 
város közönségétől. 2306 1903. szám.

Tekintetes Uram 1 .1 haja bátlaszéki áthi
dalás ügyében m. évi november hó 29-én Buda
pesten megtartott országos értekezlet örvendetes 
eredményét városunk törvényhatósági bizottságának 
bejelentvén, az elengedhetleniil kedves kötelességé
nek ismerte, ezen ország alsó /éle közgazdasá
gának fejlődésére tiagg fontosságú kérdés lielges 
megoldása tárgyában az áttörés nehéz munkálatai
ban hcrvadhallan érdemeket szerzett bajnokoknak, 
ezek között különösen Tekintetes Uramnak a gyö
nyörű és meggyőző feliratok szerkesztéséért, 
teljes elismeréssel és köszönettel adózni I

Amidőn erről örömmel értesíteni Tckintetes- 
ségedet, egyúttal őszintén kívánom, hogy a közjó 
iránti lelkesiiltségét és tetterejét szép városuk javára 
az Isten teljes erejében még igen sokáig tartsa meg.

Őszinte üdvözlettel maradtam
Pécsett, 1903. február hó 5-én.

tisztelője
Majorossg Imre s. k. 

kir. tanácsos, polgármester.

Eljegyzés, Dr. J/túi/er Imre budapesti ügyvéd 
ma vált jegyet dr. Bruck Samu helybeli ügyvéd 
és városi törvényhatósági bizottsági tag kedves és 
müveit leányával, Jolán úrhölgygyel, a „Bajai 
Jótékonyczélú Lcányegylel" elnökével.

Szívesen látott vendégek. Mint már jeleztük. 
Bergmann Ernő állami főmérnök több mérnök 
társasagában e hó folyamán érkezik városunkba 
a baja — battaszeki áthidalás előmunkálatainak meg
kezdése végett. Isten hozta körünkbe I

Műkedvelői előadás. A kaik. nb'yylet állal 
husvel másodnapján rendezendő tánezczal egybe
kötött műkedvelői előadásra már nagyban folynak 
az előkészületek. A bálbizoltság hölgytábora se
rényen bu'.gólkodik, hogy a mulatság méltó zárköve 
legyen az idei bálozásoknak.

Mindenki tudja, hogy a Maiillmer-féle impreg
nált takarmányrépamag a legnagyobb termest adja, 
hogy konyhakerti magvaiból a legjobb lozelek es 
zöldség terein és hogy virágmagvaihól fakad a 
legszebb virág. Szóval a Mautlmcr-fe]o magvak 
a legjobbak, készletei a legnagyobbak es arai igen 
olcsók.

Piros bál. Az idei farsang egyik legelegán
sabb balja zajlott le f. lm 1 I én a Nemzeti Szálló , 
díszes helyiségeiben. — mulatságaink megszokott 
látogatottságát tekintve talán kicsi számit, de 
annal válogatottal)!) köz-ínség részvételi- mellett. • 
A bajai korcsolyázó egylet rendezi' a minden 
izében harmonikus mulatságot, mely egyetlen (‘lile 
álarezos bálja volt a saisonnak.

Kaleidoszkopszerii. mozgalmas kép hárul a te
rembe lepő szemlélő ele . . . Az uralkodó szín a piros, 
de akad szép számmal inas ízléses coslum is. Es 
megindul a találgatás minden irányban, vaj' kit 
rejlenek magukban az optikai csalódás fokozására 
egészen egyformára szabott piros uoslumok - es 
büszke rá, ki inkognitóját tovább tudja megőrizni. 

Közben egyre vallakozó derűs jelenetek lokoz
zák a mindvégig élénk jókedvei, s a kit sikerül 
i< leleplezni, pár perezezel reá más tetszetős 
alakban jelenik meg előttünk, hogy újból kezdje 
velünk érdekes és hangulatot kellő ingerkedesel. 
S igy tart ez majdnem éjfelig, mikor is általáno
san lehullott a piros lepel és hófehér, meg rózsa
szín elegáns toalettben latluk viszont báltermeink
nek ünnepelt és kedves alakjait. Es kezdődött a. , 
táncz magyaros tűzzel és eltartott kora reggelig 1 
lankadatlan bravúrral.

Jelen voltak a mulatságon :
Úrasszonyok: Dr. Bernhardt Janosné. Bit- 

lerman Károlyné, özv. Gsihás Eerenczné, Fischer 
Béláné, özv. Gludovátz Ferenczné, Dr. Hegedűs 
Aladárné. Dr. Helényi l’áíné, Dr. Roller Imréim, Dr. 
Makray Eászlóné. AÍayei Károlyné. özv. Michilsch 
Józsefné, iMüller Józsefné. I’ollak Lajosné. Slrausz 
Dezsöné. Tomcsányi Sándorné. Túry Mátyásáé, 
Vojnils Máléné, Weidinger Dezsöné.

Leányok: Bauer Margit, Bodrogi Erna. Gsihás 
Flóra, Drescher Ella. l-"gl Mariska. Hegedűs Márta, 
Janiga Juliska (Szabadka). Loschitz Lili (Budapest), , 
Pajor Jozefm, Ilonka és Margit, Tomcsányi Ilonka, 
Túry Gabriella. s. Z.

Városi kepviselövalasztas Homokon. A Homok- 
és Szállásvárosban — mint már közöltük ma 
van a városi képviselőválasztás. A hatósági ellen
zék jelöltje: Czérnay here ipartestületi elnök.

Iparosaink látogatása a helybeli wattagyarban. 
Közel ölven főnyi helybeli iparos tekintette meg 
f. hó 17-én a Nagy Dunánál lévő Délmagyaror- 
szági gyapjúfonó- és wattagyár részvénytársaságot 
Czérnay ipartestületi elnökkel az élükön. Iparo
saink láthatólag érdeklődéssel szemlélték meg a 
wallagyárlás és gyapjúfonálkészilés egész proce
dúráját és bizonyára sok tapasztalatot meríthetlek 
is városunk c legnagyobb gyári vállalatának meg
ismeréséből, a hol őket Goldreich József műszaki 
gyárvezető kalauzolta szives készséggel.

Választás. A bajai „chewra budisa" választ
mánya az 1903--1905. évekre a következőképen 
alakult meg: Rendes tagok: Dr. Adler Dipól rabbi 
(uj), dr. Bruck Samu, Ueischuiuuu Manó, Éried 
Samu (uj), Gríinhul Miksa, Hermáiul Samu gab. 
kor.. Hesser Gyula, Klauber Bornál, Krahl Károly, 
Pollák Adolf I., Pollák Géza, Pollák Jakab, Pol- 

litzor Jakab, Reich Ignticz, Reich Salamon. Ripp 
Samu, Rosenbaum Bornál, Rosenbarg Jakab, (uj), 
dr. Rosenborg Samu, Schliesser Miksa, Slernfeld 
Vilmos, Slrausz Miksa, Taussig Jakab. Telisei: 
Vilmos. Wiesel Sándor. Pólingok: Lemberger Rezső. 
Boschán Károly. Krausz Jakab, Erdélyi Gyula, 
Kim Lajos, Weidinger Salamon. A tisztújító köz
gyűlés ma délután 5 órakor lesz.

A pápa jubileuma városunkban. A papa jubi
leumát Buján is megünnepelték a római kalholi- 
kusolí. \'njnies Dániel apálplebános f. hó 20-án, 
pénteken <1. e. ünnepélyes istentiszteletei tartott 
a városi plébánia templomban, melyen a városi 
hatóság is megjelent testületileg. A gimná
ziumban szünetelt az előadás.

Nöegyleti közgyűlés. A bajai úr. nőegylet 
ma <1. u. 1 a3 órakor tartja rendes évi közgyűlé
sét a következő tárgysorozattal: I. Az alólunk 
helyettesének megválasztása. 2. Az 1902. évi 
zárószámadás előterjesztése. 3. Három tagú szám
vizsgáló-bizottság megválasztása az 1903. évre. 
4. Egyéb előterjesztések. - A jótékonyság meze
jén évtizedek óla oly áldásosán buzgólkodó egylet 
a következő kimutatást bocsátotta közre, a mely
ből az alábbi adatokat emeljük ki: Szegény 
özvegy nők rendes havi segélyezésére 1642 kor. 
Rendkívüli pénzkiuialványozás szegények és bete
gek segélyezésére 41 esetben 258 kor. 80 fillér. 
Hozzájárulás egy beteg eltartásához 36 kor. Hely
beli szegények közti pénzkioszlásért: 1902. január 
7-én 400 kor., 1902. márczius 18-án 30Ó kor.,
1902. november 18-án 500 kor., összesen 1200 
kor. Segély 4 szegény leány kiháznsitására 130 
kor. Adomány a lmjai izr. „Aggok háza" javára 
60 kor. Ajándék az egyleti szolgának 25 évi szol
gálatáért 30 kor. Segély Szösz Klementinnek tanul
mányai folytatására 25 kor. Összesen 115 kor. 
Szegény iskolás leányok felruházására: 27 pár 
ezipő, á 6 kor., 162 kor. 70 in. 70 cm. szövet, 
á I kor. 80 fill,, 127 kor. 26 fill. Különféle bélés 
és parkelért 59 kor. 23 fill. 9 pár téli kezlyüérl. 
á 50 fill. 4 kor. 50 fill. 14 ruha készítéséért 36 
kor. 40 fillér. Egyéb költségek 2 kor. Összesen 
391 kor. 39 fillér. A természetben adományozott 
46 téli kendő és 40 pár téli harisnyán kívül. Az 
izr. nöegylet vagyona 1902. év végével 36,119 
kor. 58 fillér.

Ingyen gyümölcsfák. A lmjai gyiimölcsészeli 
egyesület elnöksége arról értesít bennünket, hogy 
az ingyenes szétosztásra szánt gyümölcsfák már 
elfogylak.

Virágzó egylet. .1 magyarországi munkások 
rokkant- és nyugdíj egylete, melynek Baján is van 
fiókja, most lelte közzé jelentését az 1902. évről, 
melyből kiviláglik, hogy a taglétszám 22332. a 
vagyon pedig 765230 kor. 56 fill.

Szőlészeti előadás. A borászati felügyelő f. 
hó 24, 25 és 26-ik napján mindig d. u. 4 órakor 
az iparleslülel helyiségében díjmentes előadást tart.

A szabadkai ügyvédi kamara közgyűlése. A 
szabadkai ügyvédi kamara f. é. márczius hó 25-én 
d. e. 10 órakor tartja rendes évi közgyűlését saját 
hivatalos helyiségében (Szabadkán I. kör Eötvös 
ulcza 61. sz.) A közgyűlés napirendje: az 1874. 
34. t. ez. 21. §.-a 4, 5. és 7. pontjában előirt 
tárgyak.

A ..Bajai Korcsolyázó Egylet" elszámolása a 
Piros Bal jövedelméről. A f. hó 14-én rendezett

— (Ki a fene lehet ez az ember?) Majd 
csak elkészül.

— Hallom, hogy az ellenzék obstrukezióra 
készül.

— Semmit se tudok felőle. Most hallom 
először.

— Hát aztán közlünk maradjon, ha már 
kikottyantollam. Útközben hallottam egy veszedel
mes ellenzéki korifeustól. El ne árulja, hogy tőlem 
hallotta, exczelleneziás uram. Mert olajba főznek 
Kossuth Feri meg Olay Lajosba. A propos, olvasta 
exczelleneziás uram, hogy Ilerezeg Feri új darabol 
irt ? A jövő hónapban lesz a premiere. Elmegyünk, 
nemde? A Feri darabjait érdemes megnézni. 
Szépen hálád az a sváb gyerek. Jó lesz, ha a 
választásokon prot6zsálják. Végre is, megérdemel 
egy mandátumot. Megérdemli, én mondom.

— Kétségkívül. (Kicsoda lehet ez az ember?!) 
Pumpolius, látván, hogy ügye pompásan 

fejlődik, vérszemet kapott és bizalmasan moso
lyogva a miniszterelnök poczakjára ütött tenyerével. 

Hc-lie. Hízunk, exczelleneziás uram? Mi?
—- (Kicsoda lehel ez az ember?! . . .)
Pumpolius, látva a miniszterelnök mosolyát, 

vizet fecskendett rá. Majd pedig hátulról hozzá- 
lopódzva, lenyomta a víz ala.

— Ez az egészséges, exczelleneziás uram! 
Most pedig jetiink a zuhanyok ala. Csak semmi 
szalu',dás ! Exezellencziád vermes ember: szüksége 
van egy kis ideg-edzésre.

A miniszterelnök kénytelen kelletlen a hideg 
zuhanyok alá állt és csak úgy didergőit kínjában.

— (Kicsoda lehet ez az ember?)
— Na. most vágassuk ki a tyúkszemeinket. 

Jöjjön, exczelleneziás uram.
Egymás mellé ültek. Es a szolga, látván, 

hogy az idegen fiatalember a miniszterelnök tár
saságában jött, Pumpoliust következetesen „mél- 
tóságos" úrnak szólitotta.

A lyúkszemvágó borbélyok szinten méllósá- 
gos úrnak szólították. Ez a titulus végre is arra 
a következtelésre juttatta a miniszterelnököt, hogy 
a bizalmas ismeretlen valami mágnásgyerek, a 
kire nem emlékszik. Rettenetesen szégyenkezett 
magában, hogy ismerősét nem bírja nevén szóli- 

i tani, hogy azt is elfelejtette, gróf-e, báró-e ? viszont 
nem merte azt az udvariatlanságot elkövetni, hogy 
megkérdezze, kihez van szerencsém? mert Púm ! 
polius előkelő és biztos föllépése megakadályozta 

; ebben.
’l yúkszemvágás közben Pumpolius igy szólt::
—■ Egy kérésem volna, exczelleneziás uram. 

Kérlek, kis öcsém, parancsolj velem.
- Hat arra kérném, adjon nekem valami 

hivatalt.
- Hm-hm Aztán minek az neked?

Minek? Tudom is én. Csak eppeu hogy 
valamit csináljak. Nem ülhetek otthon az anyám 

: szoknyáján.
Hm. Aztán van-e kvalifikácziód ?
Érettségi.
Nmi. Ez is valami. Hál majd jere fel 

holnap délben a hivatalos helyiségembe. Majd 
csak beduglak valahová.

Köszönöm. A jövő hónapban leendő vá
lasztásoknál majd meghálálja az öregem. Oh, az I 

• én apám nagyon befolyásos ember. Nélküle exezel- 
leneziád megbuknék a kerületében.

- Szép-szép. Bár a mi megválasztalásoninl 
| illeti, azt hiszem . . .

— Kétségkívül, kétségkívül. De az óvatosság 
sohasem fölösleges.

Hát most a kerületemből jösz ?
— Onnét.
— Mit csinál Stanezi néni?

Köszönöm, hát éldegél.
Mikor voltai náluk legutóbb ?

— A mull bélen.

Hiszen, ha jól tudom, Karlsbadbun vannak. 
Hál persze. Olt beszéltem velük.

Pumpolius megijedi, hogy most a miniszter
elnök addig kérdezősködik, hogy ulóvégre is fel
sül. Azért tehát elindult, otthagyva a miniszter
elnököt.

Tehát holnap délben teszem tisztelete
met a hivatalban. Most sietnem kell, megígértem 
Wekerle Sanyinak, hogy tíz órára nála leszek. 
Pá, exczelleneziás uram I

- Szervusz. A viszontlátásra! (Kicsoda lehel 
ez az ember ?)

Másnap Pumpolius megjelent a miniszter
elnök színe előtt. Töredelmesen megvallott min
dent. Hogy ő Kicsoda-micsoda. Egy ágrólszakadl 
bohém, a kinek a szivén meg az eszén kívül 
semmije sincs.

Az exczelleneziás úr eleinte komoly leezkél 
akart adni; de elltaczagla magát. Baraczkot nyo
mott Ansagius fejére és igy szólt:

( gyes ficzkó vagy, betyár. No. inegho- 
esáitok. Kinevezlek adjutánssá a kerületi kolerá
kul mánybizlos mellé.

Hiszen most nincs kolera.
De volt. Akkor szerveztük ezt az állási 

egy elszegényedett Nyeglevich gróf részére és bár 
a kolera elmúlt, meghagytuk állásában. Alléié 
sinecura. Te leszel az adjutáns. Egyéb dolgod 
nem lesz, csak minden elsején feljösz a havi 
fizetésedért: negyven forintokért. Most pedig takarod j. 

Ansagius boldogan köszönte meg a kényel
mes hivatalt és rögtön felvéve fizetéséi, a Margit
szigetre hajókázotl és a Duna habjaiba nézve el
gondolta :

- Mégis szép az élet 1 Ma meleget fogok 
vacsorázni.

(Folytatón).)
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„Álarczos Piros-Bál“-on Bevétel volt: .legyekért 1 
235 kor. FelüKizelések 68 kor. Összesen 303 kor. 
Kiadás 203 kor. tiszta jövedelem -10 kor. Feliil- 
lizelni szíveskedtek: Breuer Zsigmond 2 k. Fendrieh 
Sándor 2 k„ Fi.scher Béla 2 k„ dr. Betűnyi Pál 
5 k.. dr. Kelemen József 2 k., dr. Koller Imréim 
10 k., dr. Kozmán Oszkár 2 k.. Oelder Óvnia 2
k.. Pleifer Anlalm1 I k. Bellák Lajos 3 k.. dr. 
Szirmai Vidor 4 k.. X. X. 30 k. Összesen: IÍ8 k.. 
mit köszönettel nyugtai Az Elnökség. Baja. 1903. 
február 19-én. Ilazalias üdvözlettel l)r. Koller 
Imre elnök.

KéménytÜZ. Pénteken I'. 13-án reggel Dr. 
Hóna Dezső orvosnak a takarékpénztár épületében 
levő lakásában kéménvlüz ütött, ki. melyet a tűz
oltók rögtön el is oltottak.

Politizáló lljság. Székely Viktor, a Szabadkai 
Friss Újság budapesti kiadója ellen emelt panaszt 
az. ügyészség kauezió nélküli politizálás miatt. Az 
ügyészség ugyanis politikának tartotta, hogy az 
említett lap országgyűlési tudósilásl közölt. Ezen 
ügyben a héten tartotta meg a törvényszék büntető 
tanácsa a tárgyalást, melynek eredménye Székely 
Viktor felmentése lett azért, mert az országgyű
lésnek bírálat nélküli tárgyilagos közlése a törvény 
értelmében nem tekinthető politizálásnak. A köz
vádló a törvényszék Ítéletéi megfellebbezte.

Duhaj vendégek. Tománovits Mátyásné korcs
májában több legény mulatott és berúgván közülök 
Hódos István, Suhajda János. Sánta József és 
Körmendi Józse, üvegeket, poharakat és bútorokat 
törtek össze. A vizsgálat ellenük megindult.

Tolvaj favágók. Bognár Lajos bajai táviró 
lisztnél dolgozott Gömesik András favágó egyik 
társával. Mig Bognár a szobából kiment, Gömesik 
Bognár óráját és lánczát ellopta. A rendőrség 
nyomozására az óra előkerült.

Lelketlen gazda. Ifj. Folkmann Jakab fuvaros 
kocsiját és lovait napszámba hajlottá Deries 
(Csampura) János, hogy a vodiczai út mellöl f. hó 
20-án d. e. 9 órakor diófa törzseket szállítana 
haza. Vele voltak: i/j/. Debella András. Vargity 
Ferenez ács segédek és Jftí/é Lajos fuvaros. Munka 
közben, a hogy a törzseket emelő rudakkal a ko- j 
csira akarták emelni, Devics rudja kicsúszott és 
Devicset maga alá szorította. A legények az oldal 
és lőcs nélküli kocsival nem tudták haza hozni 
és így bejöttek a városba, Folkmannak tudomására 
adták', hogy mi baj esett. Folkmann azonban a 
hírre, nem is hederitett és csak másnap, 21 ón, 
mikor Csáki Antal véletlenül olt találta Devicset 
félig megfagyva és megiiyomorodva és jelentési 
lett róla a rendőrségnél, szabadult meg keserves 
helyzetéből. Devicset a kórházba vitték és a vizs
gálatot megi nditol Iák.
=--------------------- I

Lehntann kenőcs az egyetlen szer, mely pár 
napi használat után megifjitjii az arezbört, eltávolít 
redőkel, szeplöt, májlöltot, borátkát (mitesser) stb. 
Egy tégely ára 1 kor. Csak nevem és arczképem- 
mel ellátott tégelyt fogadjunk cl. Gyarmati Emil 
városi gyógyszeriára a „Szent-Háromsághoz Baján.

CSARNOK.

J fátyol.
Egy szép téli este 
Odahaza ültem 
Kandallóm Iözénél 
Gondokba merüllen.

Gondolatim tárol 
Kalandozna jártak 
Honában a múltnak, 
Szép letűnt világnak.

Morplieusnak karja.
Lágy ölelő 'dóm 
Magához emelt, hogy 
Velem messze szálljon .. .

1 'Idám mulatságon
Tett a Iliidre éppen 
Egy zajos bálterem 
Kellő közepében.

Mig a párok lánczát, 
Keringését néztem 
S széjjel tekintettem 
.1 víg báli népen,

Lenge fátyol szárnyon 
Eiililre le repülőén, 
Előttem termeti egy 
Bürüs szemű tündér.

Leoldá a fátyolt 
Karcsú derekáról, 
Odaadta nékem 
Varázs talizmánul.

S megszólított kedves 
Lágyan zengő hangon, 
Melynek csengését még 
Most is tisztán hallom:

..Hogyha édes csókra, 
Ölelésre vágyói, 
Segítséged les: e 
Lelige feli ér fátyol."

.1 meddig nálam roll 

.1 kis varázs fátyol, 
Hányszor égtem forrón 
Hő szerelmi vágytól!

Boldogságnak árnyát 
Hányszor űztem futva, 
De a tündér szárnya 
Elérni nem tudta.

Felkerestem hát őt
S vissza adtam néki.: 
.. Kein válik be földön 
Semmi a mi égi. "

„Kern kívánom már, hogy 
Vágyam szárnyat öltsön. 
Boldogság az ágy sincs 
Ide lenn a földön."

Szomorod: 't arczczal 
Vette vissza tőlem. 
Mert a bánat hányját 
Hallotta belőlem.

Egy néhány perez múlva 
El tű n t messzeségbe'. 
Bt hagyta a földel, 
Fölrepült az égbe . . .

Ezzel réget ért a
Csodálatos álom.
De a tündér jöttél 
Én még folyton várom.

Sokszor fíirkészyelem 
.4 derült kék egei, 
Kezem mint a szellő 
l rzi a fellegel.

S ha a pajkos szélnek 
Játékát szemlélem, 
Az egykori, álmom 
Jut eszembe nékem.

Tán a felhő foszlány 
is egy tündér szárnya f 
Tőle tán a szél is 
Boldogságát várja ?

Olt is folyik hajsza, 
.4 szerencse után ? 
Olt is vívnak harezot 
Sok küzdelmes csatán ?...

Ez alatt a nap is 
Alászáll az égen. 
Alkonypírja ömlik 
El a messzeségen;

Lassanki n l homályos 
Sötét este lesz már, 
Sűrű ködben úszik 
.Lr egész láthatár.

Sarkcsillag tündére 
Kibontotta fátylát, 
Homályba burkold 
.1 sok égő lámpát,

iS míg én e dolgokat 
Eltűnődre nézem, 
Önmagámtól mintegy 
Önkénytelen kérdem:

„Ha az a szép álom 
Valósággá rálna, 

.1 tündér még most is 
Fályolára várna ?“

.1 „Hajai Hírlap'' részire irta-.

Halifax.

KÖZGAZDASÁG.

Kereskedelmi és iparkamarai ülés.
A szegedi kereskedelmi és iparkamara 1903. 

évi február hó flll-án (hétfőn) délután 2 órakor a 
kamarai székház termében teljes ülést tart a kö
vetkező tárgysorozattal:

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére kél tag ki
küldése.

2. Elnöki jelentések.
3. Titkári jelentés az iroda tevékeny-égéről.
4. lnlerpeliácziók és indítványok.
5. A kereskedelemügyi miniszter ur 5470 1902. 

sz. leíratna Szegeden fölállítandó kerületi munka- 
l.iizii’titő hivatal ügyeben. (A közös bizottság ja-

, vaslatával.)
11. A kereskedelemügyi miniszter úr 79380 1902. 

sz. leirata a kamarák portómentessége ügyében.
7. A kereskedelemügyi miniszter úr 81727 1902. 

sz. leirata a Hódmézövásárhelyre, Zomborba és 
Újvidékre engedélyezett ezipészipari szaktanfolya
mok ügyében (Az elnökség jelentésével.)

8. A kereskedelemügyi miniszter űr 8218(1 
sz leirata a szegedi agyagiparosoknak a máz- és 
feslékkészitésben való továbbképzése tárgyában. 
(Az elnökség jelentésével.)

9. A kereskedelemügyi miniszter úr 84837 1902. 
sz. leirata a közös hadsereg részére szállítandó láb- 

\ beli szükségletek föloszlása. (As elnökség jelenlé- 
I sével.)

10. A kereskedelemügyi miniszter úr 85992. 
1902. sz. leirata, melyben véleményt kíván a „sze
gedi magyar iparpártoló szövetség" állandó évi
segélyt kérő folyamodásáról. (A közös bizottság 
javasjatával.)

11. A kereskedelemügyi miniszter úr 81125(1.
1902. sz. leirata, inelylyel véleményt kiván n bécsi 
gabonatőzsde árfolyamok sürgöny tudósításainak be
szüntetése tárgyában. (A közös bizottság javas
latával.)

12. A kereskedelemügyi miniszter úr 1431.
1903. sz. leiratával véleményt kiván a vasúti árú
fuvarozás tárgyában Bernben kötött nemzetközi 
egyezmény revíziója tárgyában (Az elnökség ja
vaslatával.)

13. Újvidék város tanácsa véleményt kér a 
meghosszabitandó városi kövezetvám szedési sza
bályrendelet tárgyában. (A közös bizottság javas-

| latával.)
14. Zombor város közigazgatási bizottságának 

| átirata a Zombor városi kövezetrám-dijszabás ntódo- 
j silása ügyében adott kamarai véleményre. (A közös 
í bizottság javaslatával.)

15. A debreczeni társkamara átirata melyben 
i pártolni kéri a kézi-zálogüzletek 20 koronán alóli

kölcsöneinck bélyegmentessége érdekében tetf föl
terjesztéséi. (Az elnökség javaslatával.)

16. Bács-Bodrog vármegye alispáni hivatala 
véleményadás czéljából megküldi Uj-Verbászközség 
házalást szabályrendeletét. (Az elnökség javasla
tával.)

17. Reitzer Lipól indítványa, hogy a 4- és 
8 forintos aranyak a forgalomból kivonassanak. 
(A közös bizottság javaslatával.)

18. A debreczeni kamara átirata az ipartes
tületeket adókivetési kimutatásokra kötelező rendelet 
visszavonása ügyében. (A közös bizottság javas-

i latával.)
19. A debreczeni kamara átirata azon föl

terjesztésének pártolásáért, hogy a nvilt üzlettel 
bíró kereskedők hetivásárokon ne árusíthassanak. 
(A közös bizottság javaslatával.)

20. A kamara 1902. évi zárszámadása. (A 
i közös bizottság javaslatával.)

------------ -----

Nyilvános köszönet.

A helybeli rk. plébánia-templom kifestésére 
s egy új orgona beszerzésére újabban a követ
kezők adakoztak:

Özv. Michltsch Józsefné és Gschösser A. gyiijtöivén

befolyt :

Michitsch Józsefné 20 k., Hildcnslab Emma 
: 2 k., Scharffenberger I.ajosné 5 k., Benkö Pálné

4 k., Özv. Lederer Fülöpné 2 k., Szalui Ferenczné
5 k., l’ocker József 2 k., Milase.vils Anlalné 2 k., 
Szadai Kálmánná 2 k., Navratil Ede 10 k., Kugler 
Nándorné 2 k., Kubiim Jánosné 2 k., Özv. Rogovits 
Ignáczné 20 k.. Fralricsevics Jánosné 1. k., Gáspár 
János 2 k., Teliérné I k., Mayer Károlyné 10 k., 
Virág Gyula 1 k., Pacher Béh'mé 1 k, Paul József
1 k., Kiéin Károlyné 2 k„ Viseltemé 20 f., ilj. 
Sehrinner József 40 f„ Kari Ádátnné 20 f.. Ikotics 
Mária 40 f., Szarka István 10 f., Marits Lajos 1
k., Nagy Anlalné 60 f., Marits Sándor 40 f., Lakity 
Lajos 20 f., Pastrovils 1 k., Ozvald Pálné 20 f., 
Oszlrogonácz Mária 5 k., özv. Juhász Sándorné 1 
k., Ábrahám János 20 f., N. N. 40 f., idb. Szutrély 
Lipólné 5 k., Török Mária 10 k., Vildmatm Jánosné 
5 k., Prigly Károlyné 2 k., dr. Beezássy Gyuláim
2 k., özv. Mohácséit Józsefné 5 k., Fodor Lajosné 
20 f., Vojnich Maiéné 10 k., Hoiimatm Palim 20 
f., id. Koller Imréné 2 k., Tury Ferenczné 4 k., 
Szatmáry Károly 40 f., Szölösi György 10 I'., Ma
gyar András 1 k., Donagyö Jánosné I k., özv. 
Salamon Mihályiul 40 I'., Horváth Jánosné 2 k., 
özv. Háj Jánosné 10 k.. - - Összesen : 169 k. 00 f.

Alföldi Béla és Szuszits József gyüjlöivén befolyt:

Alföldi Béla 10 k.. Boz.sák Józsefné 1 k., 
Lyublanuvils Emil 50 I'., Pnszlcrkó József 20 I'.,
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Kánva Cví'i'uy 20 f.. Kánya Imréné 10 f.. Bui-ji- 
halait K.arnlv 20 I'.. Fm-skó Jánoa 10 I . Kovács 
Sándorne I k . özv. Konya Miliálync 20 f.. Voj 
uovíls K.n-olv Olt f.. Boslíty z\nlní 10 1.. Stul.ile 
Lajos 1 k.. Szuszils Jozsi-f 1 k.. Kiirlicskó Marton 
30 I.. Vörös Anna 20 f. Összesen: Hl k. 70 1.

EGY Jég-eladás.

Szabó Etel. özv. Novak Ferencziie. Burkovits Peter

Schultz Ferencz gyújtói vén befolyt :

.lonilz Atiniiskn 50 f., Sznlio Lajos 1 k . 
Horkovits József 1 k.. Ilinlei■reilei- Istvánná 1 k.. 
Szabó Karoly 1 k.. Szabó Árpád 1 k., Jonitz. .la 
nosné 1 k . Szabó Etel 1 k.. .lonilz Ernő 1 k.. 
.Ingán Imre 20 f.. Schultz József I k. 20 I.. özv. 
Cseszlár Feroncziié 20 f.. Weiehand Ferencz 2 
k., Bohrböek Jánosné 60 I., ltodi .bilis 20 I.. 
Tamás István 20 f., özv. .lagils Istvánná 10 I., 
Szalay 1’. 40 f.. tüzel Adolfon I k.. Szerlelits 
Mátyás 40 I'.. Vigh .lóz-.fné 40 f.. Brómik Rozsa 
40 f.. Maver Boldizsár 1 k.. Deák János 40 I.. 
N. X. 1 k„ l'íilöpne 10 f.. Fekete József 20 f.. 
Hallata Jozsefne 10 I.. Helyei Dávid 1 k.. kivid 
rii-li Ilonka 40 f., Hockenslcin l'-umis 20 I.. Marké 
László 20 f., Görheny András 20 I’.. Kulcsáráé 10 
f.. Mellel- Jánosné 20 f.. Kovács Ferenezné 20 
f„ Sarsánszky Mihály 40 f.. Varga Mihály 20 I.. 
Csizmadia József 20 I.. Farkas Joz<e!ne 20 I.. 
Fekete Antal 20 f.. Bagó Mihályné 20 f.. Siino 
novits Józsefné 20 I.. Olíva Margit 40 I.. Ösz- 
szesen : 23 kor. S0 lill.

Ez utón is fogadják a ncinesszivii adakozol, 
halas köszöneliinkel. Isten áldasa legyen niegér- 
demlelt jutalmuk.

A végrehajtó 1 izotlság nevében:

Vágó Rezső. Vojnits Dániel. Demuth Gyula, 
titkár. elnök. jegyző.

azonnal felvétetik.
Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
331. tkv. 1903.

Árverési hirdetmény.
A bajai kir telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 

hogy a végrehajtás hatályával biró önkéntes árverest 
Hesser Gyula bajai ügyvéd által képviselt Bajai kórház és 
bajai szegényház, valamint a bajai evangélikus reform, hit
község kérelmére az. 1881. I.X. l.-czikk 144. és 204. §-ai 
alapján a szabadkai kir. törvényszékhez tartozó, a bajai 
kir. járásbíróság területén lévő a baja: 1133. számú betét
ben l 1 2. sorszám 2191.. 2192. hrszám alatt, az l-’ i.ad 
részben a bajai kórház, a bajai szegényház és a bajai 
evang. református hitközség nevén felvett Belváros, 
kéményseprö-utezai 75. számú ház és kertre 2808 korona 
40 fillér kikiáltási árban ezennel elrendeli és annak 
Baján, a telekkönyvi árverési helyiségben 1903-ik évi 
márczius hó 27-ik napjának délutáni 3 óráját kitűzi, a midőn 
a fennebb körülírt ingatlan a kikiáltási áron alul is 
eladatni fog.

Árverezők a kikiáltási ár 10"/o-át készpénzben vagy 
óvadékképes papírokban a kiküldött kezéhez tegyék le.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Baján, 1903. évi január hó 10-én.

Romátka,
kir. aljárásbiró.

Vau szerencsém a nagyérdemű közön
ség becses (iidomásiira ailni. hogy a jövő 
nyári idény alatt

Jeget
ti házhoz is szállítok.

Eziránt szives megrendelést kérve, maradtam 
teljes tisztelettel

Schreier Simon,
zóna-vendéglős.

£e Sriffon
valódi franczia

szivardapapir és Hüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

I11RDETESEK

EGY LiflKAS
mely ill 2 utaai szobából és konyhából

ZZ KIAPÓ. ZZ
Bővebbet SárdiJánosnál vagy 

Berndorfer Edénél.

■I j
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A Rlchter-féle

Llnlmenl. Caps. m.
Horgony - Pain - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 óv óta meg
bízható bedörzsölés űl ólkalmaztatik 
köszvénynél, csúznál és meghűléseknél. 
Illtés. Silányabb utánzatok miatt 
■ bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a„Horgonf  ‘ védjegygyei 
és a „Richler" czógjegyzóssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török Józsel 
gyógyszerésznél Budapesten. 
Richter F. Ad. és társa ' 

csász. CB kir. udvari szállítók. A 8
Rudolstadt. JUl

Fekete selvinek
•7

a legnemesebb szinvegyületben, kezességvállalás mellett jó minőségéit, valamint mindennemű selyemszö
vetek utolérhetetlen választékban és a legdivatosabb mintázatokkal, a legolcsóbb - nagybani árak mellett. 
Méterenkint s ruhánként, magánosoknak is. Postadij vámmentesen. Minták bérmentve. Levéldij 25 fillér.

Selyem szövelgyár Unión

6RIEDER ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.)
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szokvány minőségben és 
európai nemes gyökeres és sima vesszők mélyen le

szállított árakon. Oltványok ezre 90 100 frt.

Mindenik a legkiválóbb bor- és csemegvfajokból, 
fajtisztán, teljes jótállással. Ha a szállítmány a 
megrendelésnek meg nem felelne, úgy az oda- és 
visszaszállítási költséget, valamint a megrendelő 
által kifizetett összeget hiány nélkül azonnal visz- 
szalizetein. Igy mindenki ebbeli szükségletét az 
én költségemen házához szállítva tekintheti meg.

É O K iS I T É 3
Gleditschia csemeték és magvak.

Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövény növény. 
Ez az egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevel
hető pár év alatt, rendkívül csekély kiadással, 
melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, még 
az. apró nyíllak sem hatolhatnak ál, úgy, hogy a 
bekerített részek teljesen kulcscsal zárhatók. Min
den rendeléshez rajzokkal ellátott ültetési és kezelési 
utasítás mellékeltetik. Bővebb tájékozás végett szí
nes fénynyomatú díszes árjegyzékek ingyen és 
bérmentvo küldetnek, rendelési kötelezettség nél
kül. Az árjegyzéken kiviül egy oly könyvet kap 
ezzel, ki czimét egy levelezőlapon tudatja, mely 
nincsen az a ház. vagy család, a hol annak tar
talmát haszonra ne fordítanák, városon, falun, 
pusztán, gazdag vagy szerény családnál egyaránt. 
Így még azoknak is érdekében áll. kik rendelni 
semmit sem akarnak, mert benne számos oly köz
lemények foglaltatnak, melyek mindenkinek nagy 

szolgálatot tesznek.
ninPŐOniűtÓV- Kótóv.s, óriási jövedelmet biz- 
UlUbuUlllulüL voltánál fonva, ennek te-
---- ————— iiyosztesc majd minden gazda
ságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt.
Gzim: „Érmelléki Első Szölöoltvány-Telep’* 

Nagy-Kágya. u. p. Székelyhid.
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KAZAL JÓZSEF
KÖNYVNYOMDÁJA BAJÁN. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-UTCZA

Mindennemű könyvnyomdái munkák a legszebb kivitelben clvállallalnak ti. m.:
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fiönyvefi, folyóiratod, ügyvédi- és deresdedelmi nyomtatványod.
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ELJEGYZÉSI KÁRTYÁK. LAKODALMI MEGHÍVÓK • GYÁSZJELENTÉSEK.
SZÁMLAK. LEVÉLPAPÍROK. FALRAGASZOK. LEVÉLBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK. Lí
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^áli megfíivóft a legizlésesetifí íiivitelBen olcsó áron fiészittetneft.
\ iih'oTt'iK l< '!< 'st'k o'voi'san ós j >< >i11< >san ('szk<)z< nek.
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Hirdetések olcsó áron felvétetnek.
BW Községi nyomtatványok raktáron tartatnak. “BK®

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.
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