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Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Rendészeti ügyek.
Jól eső örömmel tapasztaltuk, hogy a 

múlt hó 28-án tartott városi törvényhatósági 
közgyűlés egyhangúlag megállapította, mi
szerint Baja város lakosainak személy- és 
vagyon biztonsága nem áll oly niveaun, 
amilyenen állnia kellene, hogy lopnak a 
normálisnál nagyobb mértékben és egyes 
duhajok — sajnos sok ilyen egyes van — 
veszélyeztetik a békés polgárok testi épségét, 
egészségét. Jól esett ezt hallanunk, mert mi 
voltunk azok, akik ezt a tényt lapunkban 
évek óta pertraktáljuk és lestük-vártuk a 
fenti tény konstatálását és az elhangzott 
utasítást, mely szerint: terjesszen elő a ren
dőrkapitány javaslatokat, melyeknek fogana
tosításával a jelenlegi tarthatatlan állapotok ’ 
megszűnnek.

Amennyire mi a viszonyokat ismerjük, 
meg vagyunk győződve, hogy a rendőrség 
bajain csak egy módon lehel segíteni és az 
a mód a legénység létszámának emelése, a 
mely a legdrágábbnak látszik, de a amely 
a legolcsóbb.

A rendőrség teendője megszaporodott 
az utolsó években nemcsak a városnak bár 
kis mértékű fejlődése következtében, hanem 
azért is, mert sok uj teendőt varrtak a nya
kába. A sok nyomozás, puhatolás, a köz
tisztaság felügyelete, sőt intézése, télen, ami
kor a szolgálat amúgy is terhesebb és több 
ember kell, a járdákra való felügyelet, 
mindezeknek ellátása sok ember idejét veszi 
igénybe. Pedig még ezeknek az ellátásával I 
nem történt, úgyszólván, semmi a tulajdon

T A R C Z A.
Menyasszony fátyol.

Mikor lem fátylam.
Menyasszony fátylam f
Ő mondd hát kedvesem.
Váltadra borulva itt
Oly réyen kérdezem.
— Almod ha jő
S a nap is éjié vdl',
Ha majd a köd leszáll . . .
Ha majd a köd leszáll . . .

Mikor lesz fátylam,
Menyasszony fátyla m ?
Ó mondd hát, kedvesem.
Szép ajkad esókolva itt
Oly réyen kérdezem.
— Bánat ha jő
S az árny is leborul,
IIa majd a rúzsa hull . . .
Ha majd a rózsa hull . . .

Mikor lesz fátylam.
Menyasszonyfátylam !
0 mondd hát, kedvesem.
Atalölelve téged itt
Oly réyen kérdezem.
— Az éj ha jö
S nem lesz öröm sehol, 
Ha majd az ének szól . . . 
Ha majd az ének szól . . .

Mikor lesz fátylam.
Meny áss zon y fátyla m <
<) mondd llát, kedvesem.
Szép ajkad esókolva itt
Oly réyen kérdezem.

Majd gyász ha jö
S a felhő sírva búy,
Harang majdan ha zúy . . .
Harang majdan ha zúy . . .

Kanizsai Bella. 

képpeni rendőri szolgálat érdekében, mert j 
a fődolog mégis a város belterületén való ! 
czirkálás nappal úgy, mint éjjel, mert csak 
ezzel lehet megakadályozni a lopásokat és 
verekedéseket.

Ha csak felületesen vizsgáljuk is a dől- , 
gokat, be kell látnunk, hogy Ili emberrel 
a rendőri ügyeket elintézni nem lehet. Nem 
lehet már azért sem. mert a 16 embert a 
szolgálat annyira kimeríti, hogy állandóan 
van beteg és Így a 16-os létszám is csak papí
ron van. Ennek a most kényszerűségből dívó 
túlterhelésnek a következménye, hogy a 
rendőri legénység fiatalon nyugdíjba megy 
és időnek elölte kénytelen here életet élve 
nyomorogni. A legutóbbi közgyűlésen is 
nyugdíjaztak egy rendőrt, akinek mindössze 
11 szolgálati éve volt, amely 11 év a mil
lenniumi évvel nőtt 13 évre. Ezért a 13 
évi szolgálatért 46 “/0 nyugdijat kap, tehát 
fizetésének majdnem felét, mig ha nem ' 
nyomorították volna meg a majdnem ember
telen szolgálatiul és szolgálhatott volna még 
13 évig, úgy a második 13 évért csak 26%, i 
összesen 72% nyugdijat kapott volna. Már 
ebből is kitetszik, hogy átlagosítva 10%-kal 
több nyugdijat kap az illető, mint amennyi I 
járna neki okos gazdálkodás mellett. Még 
jobban szembetűnő a számítás, ha a ren
dőrségi legénység legnagyobb szolgálati idejét j 
— tekintve, hogy csak 30 éves korában 
veszik fel — 30 évre teszszük, akkor jár 
80% nyugdíj, melyből 13 évre 34%%, 
vagyis 1 %%-kal kevesebb, mint ha 26-és 
11 '/a %-kal kevesebb, mint ha 13 szolgálati 
év után nyugdíjazták volna.

A bajai első kath. nőegylet 
műkedvelői előadása.

(1003. április hó 13-án.)

„Rothad valami Dániában". Ez a klasszikus 
idézet jutott önkénytelenül eszünkbe, midőn saj
nálattal kellett konstatálnunk a kath. nőegylet 
műkedvelői előadásán, hogy daczára annak, mi
szerint városunk egyik legelőkelőbb erkölcsi testü
leté appellálI a jótékonyság szent nevében polgár
ságunk könyörületes szivére, daczára annak, hogy 
a húsvéti ünnepekben rendezte mulatságát, a terem 
mégis csak felényire telt meg közönséggel. Két
ségtelen, hogy e megdöbbentő jelenségnek indoka 
mélyebben rejlő társadalmi symptomákban kere
sendő, hogy a közelmúlt áldatlan politikai viszo
nyai a széthúzás és meghasonlás szellemét hono
sították meg társaságunk kebelében és rajtunk 
— mint Kossuth 1848-ban mondta — „egy fojtó 

gőznek nehéz átka ül".
Bizony az a nemes czél, melynek érdekében 

a bajai első kath. nőegylel oly buzgón sáfárkodik, 
az a lelkes odaadás és törekvés, melyet az egylet 
élén működő Dr. Hegedűs Aladdiné úrnő és hű
séges táborkara — a rendező bizottság —■ a siker 
kedvéért kifejtettek, az a méltánylandó igyekezet, 
melyei a derék műkedvelői gárda oly lelkes ön
zetlenséggel szerepköre betöltésében érvényesített, 
megérdemelték volna, hogy a „Bárány Szálloda" 
díszterme (lucus a non lucendo) utolsó zúgig meg
teljék közönséggel. I)c ne rekrimináljunk.

Ha nem is tartjuk valami szerencsés válasz
tásnak az előadott kél I felvonásos vígjátékot, 
mert az „Ajánlott levél“-ben ugyan hasztalan 
kerestük nagyitó üveggel is a francain hiros „espril"- 
nek csak felcsillanását is, mégis a legnagyobb 
elismeréssel kell adóznunk annak a kis művész 
kompániának, a ki a nem éppen háladatos szere 
pék interpretálására vállalkozót!.

Először szilire kerüli az „Ajánlott levél" vígjá
ték egy felvonásban Labichc-töl. Valóban nem 
pusztán a szép nem iránt tartozó udvariasság 
készlet bennünket arra, hogy az előadás sikerének 
oroszlánrészét a darabban szereplő hölgyekre 
hárítsuk, hanem azon történeti igazság, hogy a

Mindezekből világosan látszik, hogy a 
kis rendőri létszámmal való gazdálkodás 
haszontalan pénzfecsérlés, mert czélt nem 
érünk és a legénység fiatalon kerül nyug
díjba úgy, hogy a nyugdijat túlságosan soká 
élvezi, meri nem tartozik a ritkaságok közé, 
hogy 45 46 éves emberek nyugdíjba men
nek és ingyen húzzák fizetésüket.

I.álszik  tehát, hogy a rendőri létszám 
emelése feltétlen szükséges, még pedig azon
nal. De szükséges úgy, hogy annak látszatja 
legyen, meri 3- 4 uj ember nem ér fabatkát 
sem. Kell, hogy legalább 10 uj emberrel le
gyen több a mostani létszámnál. Ennél keve
sebbet a rendőrkapitány úr nem kérhet és 
kevesebbet el nem fogadhat. Kötelessége is 
legalább ennyit kérni, hogy hivatásának meg
felelhessen, mert ha kevesebbet kér és nem 
tud majd rendet tartani, akkor nem okozhat 
érte senkit, csak önmagát.

P.

A baja-báttaszéki hid ügye 
Baranyavármegye közgyűlésén.

Baranya vármegye törvényhatósági bizottságá
nak e hó 14-én megtartott rendszerinti közgyűlésén 
került tárgyalás alá Zombor város közönségének 
ismeretes átirata a Közép-Dunának Bezdán—Kis- 
Kőszcgnél leendő áthidalása tárgyában.

Ehhez a naphoz fűzött még némi halvány 
reményt a zombori hívok kicsiny táborkara, a mely 
nagy garral — minden áron — ezt az országos 
érdek szempontjából nagyon is másodrangú kér
dést aktualitássá akarta felfújni.

Es a jó zomboriak — mint nénik már hetek
kel ezelőtt megjósoltuk, — hiú reményeikben 
bizony megcsalódtak.

hölgyek játéka mindkét vígjátékban messze fölül
múlta a szereplő urak játékát. Az „Ajánlóit levél
ben Wze.nlek Irén urhölgy (Hortense, fiatal özvegy) 
lepte meg a közönséget színpadi otthonosságával 
és routinirozolt játékával. Minden szava, minden 
mozdulata elárulta, hogy mennyire átérzi szerepét. 
Dallmann Ella urhölgy (Franciáé komorna) ügye
sen és biztosan forgolódott a világot jelentő desz
kákon és nagyon kedves és csinos szobacziczus volt.

Hillnier József ur (Kongasson, amerikai) 
pompás alakítást mutatott be és gyakran keltett 
derültséget, mig Állaga Leó ur (De Courvalin 
államügyész) hivatalos komolyságával igen jól illesz
kedett bele az ensemble keretébe. Ezután előad
ták: „Valami hibája van“. Vígjáték egy felvonás
ban Gondinet-töl.

Fogt Mariska urhölgy (Cecile, De Lassan 
orvos neje) elragadóan kedves háziasszonyka volt, 
akinek, — ha kevésbbé tökéletes lett volna •- 
szívesen bocsájtotlunk volna meg sok egyéb hibát 
is. Nagy bensöséggel és keresetlen egyszerűséggel 
játszotta különösen szerepének azon részét, a 
midőn vendégül fogadta a nagybácsit, meggyőzni 
akarván, hogy ö alapjában milyen mintaszerű 
háziasszony. Csiliás Klóra urhölgy (Nanette szoba
leány) a legaranyosabb, a legbájosabb, a legsnaj- 
digabb szobaleány volt, valóságos ideálja és üde- 
ségében és kedvességében felülmúlhatatlan minta
képe a „szobacziczusok" speciesének.

Salgó László ur (Balancourt, magánzó,) nehéz 
szerepét kitünően játszotta és sok kedves vonással 
ruházta fel a falusi igénytelenségében esetlen nagy
bácsi alakjál. Schcrer Othmár ur (De Lassan orvos) 
diskrét és higgadt játékával a lehető legjobb be
nyomást gyakorolta.

A szereplő hölgyeket a figyelmes rendezőség, 
valamin! a barátok és ismerősök nagy serege való
ságos virágerdövcl halmozta el.

A rendezést Erdélyi Gyula városi főjegyző ur 
— ez a régi, kipróbált erő — vállalta magára és 
Így mondanunk sem kell, hogy az minden izében 
kifogási alán volt.

Az előadás után tánezra kerekeden a íialal- 
ság es nemsokára tarka, mozgalmas képet nyújtott 
a terem.

—r.
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A közgyűlés zöme Ilii maradt régi álláspont
jához vs tetemes szótöbbséggel a baja battaszeki 
áthidalás mellett foglalt állást.

A szónokok legnagyobb részé a baja bálta- 
szeki hídnak igazát hangoztatta, az egy Stajevils 
János kivételével, ki mint a mohácsi kerület orsz. 
képviselője, azzal vélt szolgalatot (?) tenni választó
kerületének, hogy a Mohácsnál való áthidalás hallat
lan ideáját pendítette meg, amit persze zajos ellenzés 
közben elvetettek.

Nem lesz érdektelen ezzel kapcsolatban föl
említeni. hogy Stajevils János orsz. képviselő is 
csak pár hónappal ezelőtt a haja báttaszéki hid 
hívének mutatkozott és ő is olt volt ni. évi no
vember hó 29-én annak a monslre-küldötlségnek 
a soraiban, mely a baja -báltaszéki áthidalás meg
valósítását kérte a kormánytól.

A közgyűlésen e tárgyban elhangzott rész 
letes vita különben a következő volt :

Az alispán javaslatában azt ajánlotta, ne fog
laljanak állást a kis-köszegi áthidalás mellett, zt 
megindított országos mozgalom azt mutatja, hogy a 
baja-báttaszéki áthidalás ezélszeriibb, hasznosabb, 
azt tartja legjobbnak. Méltányolja Zombor törek
vését és a megindított mozgalmat, de azért meg 
sem csatlakozhat ik hozza, mer! a kormány máris 
megkezdette az előmunkálatokat és mindent el fog 
követni, hogg ez az egész országrészt érdeklő 
hídépítés megvalósuljon. Javasolja, hogy a közgyűlés 
a baja báttaszéki áthidalás mellett foglaljon állást.

Elsőnek Stajevíts János szolalt föl. Bar az 
idő előrehaladt, mégis szükségesnek tartja, hogy 
röviden foglalkozzék az ügygyei. Helyesnek tartja, 
hogy a Közép-Dunát áthidaljak, de nem Baja— 
Báttaszéknél. Sokkal többe kerül itt, mint másutt. 
A földterület 10- 12 kilométer terjedelemben in
goványos, a vasúti vonal folytonos viz alatt állana. 
Igaz, hogy az előrehaladott technika adási mun
kákat tud keresztülvinni, olyanokat megvalósítani, 
amikről nem is olyan régen úgyszólván álmodni 
sem merlek. Ezt is csak úgy valósíthatnák meg. 
ba a vasutat Rezeteken vezetnék lova azon a 
mocsaras vidéken. A baja báttaszéki áthidalásból 
magának a megyének nem volna haszna, csak 
talán Pécsváradnak, ahol a vasutat elvezetik. 
Szerinte nem akadna olyan vállalkozó, aki annyi 
tunnelt csinálna a pécsváradi hegyeken keresztül. 
Hogyha a baja -báttaszéki áthidalás megvalósulna, 
nincs semmi garancziánk. hogy a vasutat olt ki
építenék. Azt ajánlja, hogy Dunaszekcsönél, vagy 
Mohácsnál (nagy ellenzés) hidaljak ál a Dunát. 
Olt van jól kiépített part. Neki ugyan mindegy, 
akárhol megy is. Mohácsot nem érinti az úgy. 
Mohács érdeke biztosítva van a jövőben. Költség 
tekintetében is előnyösebb, ha Dunaszekcsönél. 
vagy Mohácsnál építik meg a hidat. Indítványozza, 
hogy hívják fel a kormány ügyeimét, ha technikai 
és financziális okokból az áthidalást nem valósít
hatnák meg, építsék ki Dunaszekcsönél. vagy Mo
hácsnál.

Gödé Sándor : Aó- zavarjuk a kormány eddigi 
működését. Az eddigi előkészületek máris igen 
sokba kerüllek, tehát ne csináljunk újabb fölös
leges, óriási kiadásokat. .1: egész vármegyének és 
Pécsnek is érdeke, hogy a baja—báttaszéki híd és 
vasút kiépüljön.

Sebestyén Adáin: En érdekelt fél vagyok. 
Kisköszeg vidékéről jöttem, azért nem is beszélek 
hosszabban, csak a következőt indítványozom : 
Mondja ki a közgyűlés : ba a baja báttaszéki hid 
nem létesülhetne, mar most állast foglal a kis- 
köszegi mellett, nehogy az Erdőd—Gombos közli 
áthidalás valósuljon meg, amiből nekünk semmi 
hasznunk sincsen.

Jeszenszky Ferencz ez utóbbi indítvány ellen 
beszél. Ha Kisköszegnél hidalják ál a Dunát, a 
forgalmat Pécsről és Baranyáról Eszék fele viszik, 
arra épül meg a vasul és úgy kötik össze Fiúmé
val. A drága horvál testvéreknek nem ad semmi 
pénzáldozatot.

Stenge Ferencz főjegyző szintén a baja— 
báttaszéki áthidalás érdekében beszélt.

Szavazásra kerülvén a sor, a többség az alispán 
javaslatát fogadta el.

Helybeli és vidéki hírek.
Városi közgyűlés. Raja város törvényhatósági 

bizottsága folyó évi április hő 23-án délután 3 
órakor rendkívüli közgyűlési tart, melynek napi
rendjére a következő tárgyak vannak kitűzve:
l.A  nagyin, földmivelésíigyi in. kir. minisztérium
nak leirata a város csatornáinak a Dunával leendő 
összeköttetése czéljából létesíteni szándékolt csa
torna-tervezet és költségvetés tárgyában. 2. A 
nagyin, m. kir. Belügyminisztériumnak leirata a 
dr. Kuzman Oszkár bajai lakos által magángyógy
intézet felállítása iránti kérvényé tárgyában. 3. A 
közigazgatási bizottság jelentése az 1902. évről. 
4. Polgármester előterjesztése az esküdtképes fér
fiak folyó évi alaplajstromának összeállítására bi
zottság kiküldése iránt. 5. Az építészeti és szépi- 
tészeti bizottságnak javaslata az építendő polgári 
és elemi iskola pályaterveinek díjazására vonatko
zólag. 6. A kiküldőit bizottságnak javaslata a 
Cserepes pusztai VII. számú majorság eladása, 
illetve haszonbérbe adása lel tételeinek megállapí

tana tárgyában. 7. A városi tanács javaslata a 
mull évi gyámpenztári szamadas es mérleg jóvá
hagyása iránt. 8. Ugyanannak jelentése a kaszár
nya-. Rókus-, kórház- é< <zarvas-ulczak kövezesi 
munkálatainak biztosítása iránt megtartott árlejtés 
eredményéről. 9. Ugyanannak jelenlese a Rókus- 
utcza baloldalán fektetendő gyalogjárda munkala- 

: tainak biztosítása iránt megtartott árlejtés ered
ményéről. 10. Ugyanannak jelentése a városi 

I legelő haszonbérbe adasa iránt megtartott árverés 
eredményéről. 11. Ugyanannak jelentése a torony
órák és a városi székház órájának kezel -<e iránt 
megtartott árlejtés eredményéről. 12. L / illannak 
jelentése a lökért mögötti epreskertnek haszon
bérbe adása iránt megtartott árverés eredményé
ről. 13. Ugyanannak jelentése a varos tulajdonát 
képező Vojnits-fele ház melléképületének eladása 
iránt megtartott árverés eredményéről. 14. I gyan- 
annak előterjesztése a varos birtokába átment 
luuiluképzö-intézeti gazdasági kert eladási felté
teleinek megállapítása iránt. 15. Pozsony varmegye 
közönségének átirata a magyar nyelvnek az üzleti 

| élet terén minél szélesebb körben való érvénye- 
i silése tekintetében az országgyűlés képviselőházá

hoz intézett felterjesztésének pártolása iránt. Ili. 
Ugyanannak átirata a vasárnapi munkaszünetröl 
szóló 1891. évi Xlll. t.-czikk módosítása tárgyá
ban az országgyűlés kepviselöliázához intézett fel
ierjesztésének pártolása iránt. 17. Csanádvármegye 
közönségének al irata a szegényügy jogvédelme 
érdekében az igazságügyminiszler úrhoz intézett 
fölterjesztésének pártolása iránt. 18. Fejérvármegye 

■ közönségének átirata az elmebetegek elhelyezésére 
szükséges intézetek létesítésé tárgyában az ország
gyűlés képviselőházához intézett fel terjesztésének 
pártolása iránt. 19. Mosonvárniegye közönségének 
átirata a Magyarország és Alsó-Ausztria közötti 
határok kiigazítása tárgyában az országgyűlés 
kép viselőházához intézett lel terjesztésének párto
lása iránt. 20. Sárosvármegye közönségének áti
rata az útadó egységesítése és a törvényhatósági 
közutak államosítása érdekében az országgyűlés 
kepviselőházahoz intézeti felterjesztésének párto
lása iránt. 21. Kolozsvár sz. kir. varos közönsé
gének átirata a hazai iparpártolás érvényesülésé
nek előmozdítása érdekében hozott határozathoz 
leendő hozzájárulás iránt. 22. Sopron sz. kir. 
város közönségének átirata a vadászati törvény 
módosítása tárgyában az országgyűlés képviselő*  

, hazához intézett felterjesztésének pariolása iránt.
23. Győr sz. kir. város közönségének átirata a 

l párbaj intézményének kiirtása tárgyában az ország- 
; gyűlés képviselöházához intézett felterjesztésének 

pártolása iránt. 24. Hellschein Lipótné született 
' Köbling Erzsébetnek kérvénye ulczaszabályozás 

czéljából 24 □-öl közterületnek átengedése iránt.
25. Sziklay Zsigmond és nejének kérvénye a város 

i tulajdonát képező Vojnits-féle ház telkéhez tartozó
3 □-ölnvi terület átengedése iránt. (Második sza
vazás.) 26. A Miasszonyunkról nevezett iskolanénék 
bajai intézetének kérvénye a zárda tőszomszédsá
gában fekvő és a város tulajdonát képező 599 

j-öl területnek tanügyi czélokra díjmentesen 
i leendő átengedése iránt. (Első szavazás.) 27. Mezei 

Ferencznek kérvénye építkezés czéljára 5 -öl 
közterületnek átengedése iránt. (Első szavazás.) 
28. Jeges Károlynak kérvényé ulczaszabályozás 
czéljából 127 . -öl közterületnek átengedésé iránt. 
(Első szavazás.) 29. A Miasszonyunkról nevezett 
iskolanénék ajánlata a Józscf-utczai kert haszon
bérletére vonatkozólag. 30. lássák János városi 
tanítónak kérvénye évölödös korpótlékának kiege- 

: szilése iránt. 31. A városi kórházigazgalóságnak 
i előterjesztése kötszerek és műszerek beszerzése 
' és a számlák utalványozása ügyében.

A bajai m. kir. áll. tanítóképző intézet vendege.
Pr. Fináczy Ernő egyetemi tanár a bel folyamán 
városunkban időzött, mely alkalommal a tanító
képző intézel előadásait láthatólag érdeklődéssel 
hallgatta meg es a tapasztallak fölött elismeréséi 

. nyilvánította.
Esküvő. Jiomátka Jenő, kir. albiró f. ho 25-én

d. u. 5 órakor esküszik örök hűséget a plébánia 
templomban Turg Gabriella úrhölgynek.

Esküvő. l)r. Mitzger Imre budapesti ügyvéd 
f. hó 26-án délután 5 órakor vezeti oltár elé a 
bajai izr. templomban Uruck Jolánba úrhölgyet, 
dr. Britek Samu helybeli ügyvéd és izr. hitközségi 

| elnök leányát.
A tavaszi színházi saison elmarad. Mini leg

utóbbi számunkban már közöltek, Itesli Iliász Lajos | 
a mull bélen itt járt és azt a kérelmet terjesztette 
a városi tanács elé, hogy mentse föl az idén az 
április-májusi szezon megtartása alól és adjon tár
sulatának helyhatósági engedélyt október es novem
ber hónapokra. A tanács — mini értesülünk - 
tekintettel arra, hogy a színkör még föl nem épült, 
a kérelmei teljesítette. Ismételten megjegyezzük 
azonban, hogy kár volt színtársulatunk legutóbbi 
baja, szereplésének fogyatékosságain nem okulni 
és erre való hivatkozással a direktort egyben arra i 
nem ulasilani, hogy a szerződés értelmében teljes 

I <!s szerfelett teli társulatával vonuljon he oklóber- 
, ben színházunkba, mert « mostani nyári e.nsemble,

Ó-Kanizsának jó lehel, de a mi s.:inliii.:kiiiönséi/iinli 
jogos igényeinek meg néni felet.

Eljegyzés. Vettük a kővetkező eljegyzési lapot: 
I Griesz Berta és lieiehenberg László jegyesek. 

Uj adminisztrátor Felsö-Szent-lvánon. A ka
locsai érsekség a f.-szt.-iváni plébánia adminiszlra- 
lásával il'inkler l.énárd szabadkai szt. Teréz egy
házi káplánt bízta meg.

Elöljárók választása az ev. ref. egyháznál. 
A bajai ev. i ef. egyház f. hó 13-án tartott köz
gyűlésében az egyház-gondnoki tisztségre Szabó 
Sámuel lörv. hal. I. aljegyzőt, az egyháztanácsosi 
tisztségre pedig Szuper Mihály ny. honvédszázados 
urakat választotta meg. Felhiv.dnak az egyháztagok, 
hogy egyházi adó befizetéseiket nevezett gondnok 
urnái eszközöljék.

Fodrász-mulatság. A lmjai fodrászok testületé 
éppen olv szép, mint, nemes dolgot müveit akkor, 
a midőn 'saját ezége alatt egy hangversenynyel és 
műkedvelői előadással egybekötött lánezeslély ren
dezését határozta el és ezen mulatsága tiszlajöve- 
delmének hoval'orditása cziméül szerencsés válasz- 
tással a helybeli plébánia-templomkifestése költségeit 
jelölte meg. A tánczmulatság védnökének a rende
zőség l’o/uíts Dániel urat, városunk szereteti 
apát-plébánosát nyerte meg. A fodrászbál iránt 
mutatkozó meleg érdeklődést növeli azon körülmény 
is, hogy az előadandó színdarab szerzője a fodrász 
testület egyik derék tagja: Ijászló Károly, ki ,,.-l 
Balaton rózsája" czirnü egy felvonásos népszín
művét ár. Koller Imréné úrnőnek, a in űkedvelök 
önzetlen pártfogójának ajánlotta.

ítélet párbajügyben. Perezel Guidó volt bajai 
| honvédl'öhadnagy és Polgár Andor magánzók mull 
! évben összeszólalkoztak egymással, aminek foly

tatása egy sértő levél volt, amelyet Polgár inté
zett Perezelhez. A két ellenfél augusztus havában 
kardpárbajt vívott, amely könnyű sebesüléssel 
végződött. A törvényszék most mind a kél párba
jozol elitélte 5—5 napi államfogházra. Az Ítélet 
jogerős.

Gyászhir. Polliik J. Adolf helybeli magánzó 
tegnap délelőtt az izraelita templomban, istentisz
telet alatt váratlanul rosszul lelt, s mire segítségére 
siettek, meghall. Szivhiidés érte, vallásos életének 
81 eves korában hunyt el. A szomorú hir város
szerte nagy részvétel keltett.

Halálozás. Geiringer Arnold helybeli magánzó, 
Geiringer Miksa nagykereskedő fia április 15-én 
d. u. 4 órakor, életének 40-ik évében, hosszas 
szenvedés alán elhunyt. Hűlt tetemeit f. hő 17-én, 
pénteken d. u. 2 órakor helyezték örök nyuga
lomra a bajai izr. temetőbe, sok jóbarát és nagy 
közönség részvétele mellett.

Meghalt egy bajai leány miatt. Megrendítő 
hir érkezeit a héten Mohácsról, igazi szerelmi 
dráma, melynek rokonsága révén egy városunkban 
is ismert fiatal ember esett áldozatul. Polgár József, 
a szabadkai kir. törvényszék elnökének közel ro
kona és Valtay Albert volt bajai jbiróságí jegyző 
sógora, régtől fogva szeretett egy bajai leáll yl, ki 
eleinte viszonozta is a fiatalember érzelmeit, de 
mostanában mindjobban hajlott egy másik mohácsi 
fiatal ember felé. Polgár elkeseredését nagyban 
fokozta az a körülmény is, hogy szülei elleneztek 
a bajai leánynyal való házasságát, s e fölött való 
bánatában e hó 15-én hajnalban szivén lötle 
ma gát és szörnyet halt. Az előkelő Polgár csalá
dot oly váratlanul ért csapás mindenhol őszinte 
részvétel keltett. Az illető bajai leány — hir sze
rint — Mohácson töltötte a húsvéti ünnepeket és 
a válságos éjjel családi körben együtt mulatott 
utoljára a szerencsétlen huszonkétéves fiatal em
berrel.

A városi kövezesi és járdázási árlejtés ered
ménye. F. hó 15-én tartotta meg IVeisz Nándor 
gazdaságügyi tanácsnok az árlejtést a Bókus- és 
Kaszárnya-ulczák kövezési munkáira és a Rókus-. 
Kórház- és Szarvas-ulczák járdázási munkálataira. 
Az előbbit Gyulánszky József városi kövezési vál
lalkozó, az utóbbit mint legelőnyösebb ajánla
tot tevő — iizr. Spitzer Simonná helybeli tégla
gyáros ezég nyerte el.

Érseki adomámány. Császka György kalocsai 
érsek a csávolyi plébánia templom körüli kikövezés 
költségeire 600 koronát adományozott.

Egyházmegyei hir. Antalkovils Vilmos káplán 
tiaráról Felső-Szent-Ivánra, Húbe.r Rupert ujmisés 
pedig Garára káplánnak küldetett.

Vásár Bátán. A kereskedelemügyi miniszter 
megengedte, hogy Hátán a folyó évi április 6-ára 
eső országos vásár ez évben kivételesen április hó 
27-én tartassák meg.

Bacsmegyei községi orvosok nyugdija. A bács- 
bodrog vármegyei községi orvosok nyugdíjintézmé
nyének megalkotása ügyében legközelebb nagyobb- 
szabásti mozgalom indul meg, melynek élén dr. 
Holliinder Adolf jankováczi és <lr. Iiényi József 
bácstopolyai orvosok állanak.

A halas-rigyiczai vasút. Latinorils Pál főis
pánnál a napokban Klanszky Ferencz jankováczi 
esperes és dr. Holliinder Adolf orvos tisztelgett a 
legközelebbi jövőben kiépülő halas-rigyiczai vasút 
ügyében s előadták Jankovácz községnek az állo
máshely megváltoztatására irányuló kóréhnél, a 
maguk nevehen is megkérvén a főispánt, hogy a 
Jankovácz halárán elterülő úgynevezett „liba-legelö“ 
nek állomásul való felhasználása végetl járjon közbe, 
a kereskedelmi minisztériumnál és u vasutat építő 
vállalkozóknál. Lalinovits Pál megígérte, hogy a 
község érdekében el fog járni. A főispán — mint 
értesülünk — ez ügyben tárgyalt is már az ille-



1903. BAJAI HÍRLAP. április 19.

tékes tényezőkkel, akik inegigórlék, hogy a kérel
mei, ha technikai akadályok fönn nem forognak 
loljosileni fogják. Ennek kapcsán regisztrálhatjuk 
azt is, hogy Molnár Károly orsz. képviselő, a vasul 
kincstári ügyésze szintén pártolja a község kérelmét.

Feliilflzetések a folyó évi 13-án tartott nö- 
egyleti tánczeslély alkalmából. Nagymelt. Csuszka 
György kalocsai érsek 30 kor.: Dr. Reieh Aladár 
országgy. képviselő 20 kor.; Báró Vojmcs István, 
l)r. líegediis Aladárul-. idb. Szutrély Lipótué. ifj, 
Sztdrély lápot B.-Alm.is, Dr. Nicohiusz Béláné, 
Sztibav Eerenczné, Bodrogi Gyula, Scht-eiber Ig- 
náczné Bées, Somogyi Emilne, özv. Rosenberg 
Mérné 10—10 kor.; Dr. Zalát- István Borsód 5 kor. 
20 íil.: Miiller Józseféé. Dr. Róna Dezső. Rosen
berg .lakaimé, Dr. Alföldy Lajosáé. Dolliik Lajosné. 
Krausz. .lakaimé, Drescher Gyuláim. Dr. Roller 
Imréné. Dr. Makray Lászlóim 5 5 kor.; Erdélyi
Gyuláim, Eischer Béláim. Rosenfeld Allmrlné, Dr. 
Lemberger Anniimé. Dr. llelényi l’álné. Dr. Szirmai 
Vidor. Dr. Kozmán Oszkár, Sebőn Ödönné, özv. 
Ilerzfeld Jahabné 4—4 kor.; Hesser Gyulám'. 
Ilreuer Zsigmond. Kollár Ágostonná. Szupper Mi- 
hályné 3 3 kor. ; Kazal József, ilj. Szűcs Eerenez,
Mikolies nővérek, Stampll Jenő. Eetidfich Sándor. 
Eischer Emil. Scheror Karoly, Navratil Ede. özv. 
Lalinovies Gyuláim, Bokor Oszkár 2 2 kor.;
Sarfenberger Lajosné, Tüske Jánosné 1 1 koronát.
Eogadják a nemes szivü adakozók a segélyezendők 
nevében a nöegylet köszönetét szives adományaikért.

A Horgony Pain-Expeller (Riehtcm Linimentum Capsiri 
coinp.) igazi népszerű lulziszor, mely számos családban 
már több mint 34 év óta mindig készletben van. Hátfájás, 
osipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél a Hor- 
gon.v-Pain-Expellerrel való bedörzsölósek mindig fájdalom
csillapító tintást idéztek elő, sőt járványkornál, minő ; a 
kolera és liányóhas-folyás, az altestnek Pain-Expollorrel 
való bedörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszor jó eredménynyel használtatott az 
influenza ellen is és 80 f., 1 kor. 40 fiit, és 2 k. árban a 
legtöbb gyógyszortárban kapható, de bevásárlás -alkal
mával mindig határozottan : ..Richter-féle HorgonyPain- 
Expellert“vag.y „Richter-l'éle Horgony-l.i ni ment “d tessék 
kérni és a „Horgony" védjegyre ügyelni kell.

Iparkiállitás Szabadkán. Egy bizottság 1901. 
évben elhatározta, hogy Szabadkán iparkiállitást 
rendez. Az. ügy elaludt. Tavaly 1902. évben újra 
napirendre került az eszme — de ismét elaludt, 
bár akkor már a városi közgyűlés is foglalkozott 
n tervvel. Most midőn a szabadkaiak meghallották. I 
hogy Zombor is tervez kiállítási, felocsúdtak ál- ■ 
ultikból, köriratot intézlek a megyei törvényható
ságokhoz. városokhoz, hatóságokhoz, melyben fel
hívják a hatóságokul, hogy nyilatkozzanak, hja- 
landók-e az 1905. évben Szabadkan rendezendő 
megyei ipar- és mezőgazdasági kiállítást úgy er
kölcsileg mint anyagilag támogatni.

Kisiparos kongressus Zentán. A zentai Ipar 
testület elhatározta, hogy a mezőgazdasági és j 
iparkiállitás tartama alatt f. évi augusztus hó 20. 
és 21-én a kamara területén levő Kisiparosokat 
nagygyűlésre hivja össze. A gyűlés tárgyát az 
iparlörvény helyes irányú módosításának szorgal
mazása fogja képezni.

Személyliajó járatok. Bajáról—Budapestre na
ponta : 2 ó. 05 p. délután és vasárnapon, kedden, 
pénteken: 5 6. 55 p. hajnalkor. — Budapestről— 
Bajára naponta: 12 ó. délben és szombaton, kod- ’ 
den, csütörtökön: 10 órak. este. — Bajáról—Mo- j 
hácsra naponta : 8 ó. 25 p. este és szerdán, pún- | 
teken, vasárnapon : ti órakor reggel. —■ Bajáról 
Orsovára—Gah.tczra : szerdán pénteken és vasár
napon : 6 ó. reggel. — Mohácsról—Bajára naponta: I 
12 ó. délben és kedden, petiteken, és vasárnapon: j 
2 órakor éjjel.

JÓ tanács. Mindazoknak, kik pázsitot akarnak 
létesíteni. ajánljuk, hogy szerezzek be Mandiner 
Ötlí'm c.sász. és kir. udvari magkereskedéséből | 
Budapesten a „Sétatéri" vagy a „Margitszigati" I 
fümngkeveréket. — Ezeket már 29 éve szállítja | 
Maullmer Budapest és a Margitsziget oly hátim- I 
latra méltó és gyönyörű sétaterei részére.

Szerkesztői üzenet.
„Mutamur“ Ó-Kanizsa. „Kesorgés" czinúi kis versét 

besoroztuk, de közölni csak akkor fogjuk, ha Nagysád 
(vagy l'raságod) kilép a névtelenség homályából és közli 
velünk b. nevét. Ennek reménvében előlegezzük szívélyes 
üdvözletünket.

HIRDETÉSEK.

évi V. 51 2. számú végzése folytán hátr. 2253 kér. f. 
tőkekövetelés, ennek 1903. évi január hó 3-ik napjától 
járó G" o-os kamatai és eddig összesen 13G kor. G0 íil.-ben 

' biróilag már megállapított költségek énjéig végrehajtást 
szenvedett gvógvszertárában és lakásán. Baján leendő 
eszközlésére 1903. évi április hó 20-ik napjának délutáni 
3-ik Órája határidőid kitiiz.etik és ahlmz a venni szán- 

| dókozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin- 
1 tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-ez. 107. és 108. íj-ai 
' értőimében készpénzfizetés mellett, a legtöbbel Ígérőnek, 
i szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, ezen árvorés az 1881. évi LX. t.-ez, 120. érit 1- 
méhen ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Baján, 1903. évi márrzius hó 27-ik napján.

Horánszky László 
kir. bírósági végrehajtó.

3G21. szám, 
tkv. 1903.

Árverési hirdetmény.
A bajai kir. telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 

hogy az árverést Állaga Ottó bajai ügyvéd állal képviselt 
bajai takarékpénztár kérelmére Kis Pál (basa) és társai 
b.-monostori lakosok ellen 8000 korona tőke, ennek 1896. 
évi január 30-tól G"/o kamatai, 16 korona GO fillér óvási, 
1 j"/o váltódij és -109 kor. 02 lil. eddigi az ezúttal és a még 
felmerülendő költségeknek, nemkülönben és pedig a báth- 
monostori 78G, számú betétben A. 7 2. sorszámú 4731. 
hrsz. ingatlanra vonatkozólag, nemkülönben a báth-mo
nostori 1252. számú beiéiben A. 7 3378 71. hrszámu 
ingatlanra, csatlakozott Dr. Bruck Samu 107 korona GG 
íillór és járulékai, továbbá a báth-monostori 78G. számú 
betétben A. 2. sorszám 4731. hrszámu ingatlanra vonat
kozólag, Dr. Fehér János bajai ügyvéd által képviselt 
Szlavikovics Mihály és György 166 korona, GG fillér és 
járulékai követelésük kielégítése végett az. 1881. évi LX. 
t.-czikk 144.. 15G. és következő §§-ai alapján, a szabadkai 
kir. törvényszékhez tartozó bajai kir. járásbíróság terü
letén lévő :

1. A báth-monostori 431. számú betétben A. I. 
1. 15. sorszám, 1025/2., 1026 2.. 1202 2., 1203/2.. 3261 1., 
32G2 1.. 32G3 1.. 3537 2., 3538 2., 3539/2., 3540/2., 3750 *>.,  
3751 2- és 4007 1. hrszámu ingatlanságból Rabata Istvánt 
illetett 3 i-ad részre 1295 korona 25 fillér kikiáltási árban,

2. a báth-monostori 449. számú betétben A. I. 
14. sorsz., 4511 I . 4511 2-., 4511 3. és 4511 4. hrszámu 
ingatlanságból Szlavikovits Mihályt illetett ' ..-öd részre 
101 korona 80 fillér kikiáltási árban,

3. a báth-monostori 14. számú betétben A. 1. 1-8. 
sorszám ’i-ed részben Rabata István (nős Zrínyi Máriá
val), 2 i-ed részben Németh István számadó (nős Zrínyi 
Annával) és V-i-ed részben Rabata Istvánná Zrínyi Márta 
társtulajdonosok nővén álló 2997., 2998., 2999.. 3000.,
3001., 3002., 3003. éa 3004. hrszámu egész ingatlanságra 
22G korona kikiáltási árban,

4. a báth-monostori G33. szánni betétben A. 7 2. 
sorszám Horváth Imre (Banya nős Furu Katalinnal) nevén 
álló 4G54. hrszámu ingatlanra 1048 korona kikiállási árban,

5. a báth-monostori 78G. számú betétben A. 2. 
sorszám Szlavikovics Kata nevén álló 4731. hrszámu 
ingatlanra 3000 korona kikiáltási árban,

G. a báth-monostori 1252. számú botétben A. 7 1. 
sorszám Horváth Imre (nős Zrínyi Máriával) nevén álló 
3378 71. hrszámu ingatlanra 3 korona kikiáltási árban,

7. a báth-monostori 1706. számú betétben A. J. 
1-23. sorszám 4400., 4402., 4403., 4404., 4406., 4407.. 4408.,
4409., 4410., 4411., 4412., 4413., 4414.. 4415.. 4416., 4417..
4418., 4419., 4420., 4421.. 4422., 4423. és 4424. hrszámu 
ingatlanságból 1 32-ed részre 51 korona 31 fillér kikiáltási 
árban ezennel elrendeli és annak Báth-Monostor község
házánál 1903. évi junius hó 23-ik napjának délelőtt 10 óráját 
kitűzi, a midőn a fennebb körülirt ingatlan a kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

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

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Baján. 1903. évi április hó 8-án.

Temmer. 
kir. járásbiró.

Tördesztéses 
kölesönök 

engedélyeztetnek föl dbirt okokra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
söl 800 korona is katasztrális hol
danként.

Megvásárolt földekre LCT a vételár 
háromnegyedresze TW lesz meg
szavazva.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgái

SCHÁFFER VILMOS 
bankigazgató 

--------- SZEGEDEN --------- 

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

EISCHER PÁL
NŐI FÉRFI- ÉS GYERMEK- DIVATÁRÚHÁZA 

BAJÁN.- 14-

\ au Szerencsem a nagyérdemű helybeli és 
vidéki közönség szives tudomására juttatni, hogy

15 év óta fönálló

pői, fgrfi- gs gyeripek- 
<0 dii/atárúljázan) <0 

több ái-ticzikk hozzátételével megbövitetlem, ugyanis 
nagybani fK®- Bl otlSe árusítást “SRI 
vezettem be, köztivé ti legegyszerűbb házi-blousok- 
tól a legdíszesebb kivitelig, melyek olt helyben 
próbálva és azonnal megigazítva kézbesiltetnek.

Azonkívül eső- és napernyők ttj gyártását, 
agy színes mind feketebe. elvállalok minden e 
szakmába vágó javitásokat, melyek pontosan és 
gyorsan saját műhelyemben eszközöltetnek.

Tetemes kibővilett férfi és gyermek kalapok 
nagy raktáromra vagyok bátor a nagyérdemű kö
zönség szives figyelmét felhívni.

Habig kalapok egyedüli elárusító helye,
Síiglilz és Ihtger-félo fehérnemű, menyasszonyi 

kelengyék egyedüli elárusilása ezégem által esz
közöltetnek.

Minthogy több évi működésem alatt volt 
alkalma a nagyérdemű közönségnek pontos és 
szolid kiszolgálásomról meggyőződést szerezni, 
jövőben is azon leszek, hogy vevőimet minél ol
csóbban juttassam első rendű’ áruk beszerzéséhez, 
mely lények valódiságáról mielőbbi meggyőződést 
szerezhetnek, keretit minél számosabb megrende
léseiket és szives további pártfogásukért újabb 
vállalatomba is esedezve, maradtam

kiváló tisztelettel

FISCHER PÁL. 

Értesítés.

Vau szerencséin n helybeli és vidéki 
közönség b. tudomására hozni, hogy 

férfi-szaGó <$>
<$» üztetemGen 

nagy választékban kaphatók mindennemű 
tavaszi és nyári szövetek, melyeket mérték 
szerint a legújabb divat szerint a legolcsóbb 
árban készítek.

Továbbá raktáron tartok saját készit- 
ményii úri ruhákat és tavaszi felöl
tőket a legszebb és legdivatosabb kivitelben.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel

llirscliler Miksa
férfi-szabó.

Ugyanitt egy tanoncz
fizetés mellett felvétetik.

£e Sriffon 
valódi franczia 

szivarfiapapir és Hüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

58. szám. 
“v7í9öő7 ~

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. l.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a buda
pesti kir. korosk. és váltó-törvényszék 1903. évi 6090- 
számu végzése következtében Dr. Bruck Samu ügyvéd 
állal képviselt budapesti II. asztalos egylet javára Hiibner 
József ellon 3173 K. f. s jár. erejéig 1903. évi január 
hó 22-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján felül
foglalt és 3338 K.-ra becsült következő ingóságok, u. m. : 
gyógyszertári állvány s felszerelés és szoba-bútor nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1903-ik

Fekete xelmiek
•7

a legnemesebb szinvegyületben, kezességvállalás mellett jó minőségéit, valamint mindennomü selyemszö
vetek utolérhetetlen választékban és a logdivalósabb mintázatokkal, a legolcsóbb nagybani árak mellett. 
Méterenkint s ruhánként, magánosoknak is. l’ostadij vámmentesen. Minták bérmentve. Levéldij 25 íillór.

Selyemszövetgyár Unión

CRIEDER ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. u.Ivari szállítók (SVÁJCZ.)
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Részletfizetés
engedélyeztetik.

csupán egy GRflMMOPHOjN !
XJ z? beszel és enekel: magyarul, franczií til. ango'ul. olaszt:!.

■ oroszul, horvátul, szerbül. cs: l:iil. nemet I stb.

Katalógusokat és legújabb lemez-jegyzéket ingyen és bérmentve.
Valódi csakis akkor, ha a hirdeloimkbon l'eltünlctei ..iróangval*'  védjegygyei van ellátva.

..GUCAHIBOPHOA’* WEI!^» h. és társa
Budapest. Károly-körut 2.

per A lemezekre kiváló művészek énekei vetettek fel. Minden bolyén k é pvisolök kerestetnek. "BM V ff ff f f f f f f f f

•ií? ■ 3jP. -itf -ije: -is?: : rijP: : Sj?: : Ü?P: :<#■ :^z: Ató Áec :ie?*  :*tiz  &z ■^tiz'^z &
r. katonai intézöségek.

í*:  Y*  -SjF: ->5?: : ->?
Első es. és kir. osztrák-magyar kizárólag szab.

Homlokzat-festék-gyár
Kronsteiner Károly Bécs, HL, Hauptstrasse 120

isaját házában)

ARANYI- K'.\ I I-. K l< I-.' 1. K 1 TŰNTETVE.

Főherczegi es herczegi uradalmak, cs. és kir.
vasutak, ipari-bánya es gyári társulatok, építési vállalatok, építő- 
mesterek úgyszintén gyári és ingatlan tulajdonosok szállítója. 
E viharai,...... - hoinlokzal-l'eslekek, melyek meszhen löloldhalók.
száraz :i I l;i | iot I >;i 11. poralakban és -Ili különböző mintában kilón- 
kint 16 ki'lol l'öllele szallillalmik es a mi a festék szintiszlaságál :g 

és tartósságai illeti azonos az olajfestékkel.

OTT *200  korona jutalék utánzások kimutatásáért. $. 
Mintakártya. úgyszintén utasítás kívánatra ingyen és bérmentve. fC

Főraktár WAGENBLATT FERENCZ, BAJA „Központi Szálloda**  épület. ~WQ|

Szölölugasl ültessünk
m.nden ház mellé es házi kertjeinkben.

Erre azonban 
nem minden sző- 

őfaj alkalmas,
(tár mind kmzó 
termesze ü: mer: 
n (. ol bresze ha 
mepnő is, termest 
i ern hoz, ezert 
sokan nem értek 
el erecményt ed
dig. Hol lugasnak

alkalm s a okai ültettek, azok töven 
ei-atjá; hazukat az egesz sző őérés 
rdejen a legkitűnőbb muskatály és 
más edes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt 
megterem s nincsen oly ház, mely
nek fa a mellet a legcsekélyebb gon- 
do ássál felnevelhető nem volna, 
ezenkívül más épületeknek, kertek
nek. kerítéseknek stb. a legremekebb

dísze ané kül houy legkevesebb helyet is el oglalna az 
egyebbré hasz álható részekből Ez a leghál dalosabb 
gyümölcs, mert minden evben terem.

< fajok ismertetésére vo atkozó szi- es 'énynyo- 
matu katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik 
meg. aki címét egy levelezőlapon tudatja.
Érmelléki első szölönltrinvtelep Nagy-Kágya, n. p. ^sékelyhld.

Pályázati hirdetmény.
Szánlova községben leköszönés folytán 

üresedésbe jött segedjegyzöi állásra 
ezennel pályázatot hirdetek és felhívom a 
pályázni óhajtókat, hogy szabályszerűen 
felszerelt folyamodványaikat 1903. április 
30-ig alulírotthoz nyújtsák be.

A segédjegyzöi állás javadalmazása 
800 korona évi fizetés, havi elöleges rész
letekben.

Baja, 1903. április 8-án.
VOJNICS MÁTÉ,

főszolgabíró.

A Rlchter-féle

Llnlment. Caps. comp.
Horgony- Pain - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a moly 
már több mint 33 óv óta meg
bízható bedörzsölósöl alkalmaztat ik 
köBZVénynél, cstiznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
búj—1 - bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti iivegeket 
dobozokban a „Horgony" védjegygyei 
és a„Ricbler" ezégj egy zéssel fogad
junk ol. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten, 
Richter F. Ad. és társa, '"■SÓ 

etilt. ét kir. udvari szállítók. 1 I A
Rudolstadt. ,

yW 
Xa>

-H*
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JEGYZÉKE az

50,000 nyereménynek.
Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben :

1 .ooo.ooo k o i*  o ii a.
Korona

^-3c3
ÍS
ed •
ü ?o

1
1
1

jutalom
nyer, á

600000
400000
200000

o "C3
•S c 2 100000

OJ 1 90000'QJ 2 80000rsi 1 70000
2 ,, ,, 60000
1 50000

IN 1 40000
5 30000

E g 3 25000
co 8 20000

“ .(X) 
£ 8 15000
3 <Z> 36 • • «• 10000

67 •’ M 5000
3 3000

437 • < •• 2000
803 1000

15*28 ,, ,, 500
140 ,, ,, 300

34450 ,, 200
4850 170
4850 < • < < 130

100 <■ «• 100
4350 80
3350 „ <> 40

55,000 EX 14.459,000

K i v á. 1 ó s z e r <' n c s e

TÖÍ£ÖI<-nél
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.

Tíz millió koronánál többet nyertek nálunk 
nagyrabecsült vevőink.

Az egész világ legesélydúsabb sorsjátéka a mi m. kir. 
szab, oszlálysorsjálékniik. moly nemsokára újból 
kezdetét veszi.

110.000 sorsjegy 55.000
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki. tehát az 

<>.-sz.<-s sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorsolási jegy
zek kimutatása szerint.

■ > hónap aluli összesen Tizennégy millió 459.000 ko
ronái, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész 
vállalat állami felügyelet alatt áll.

Az l-ső ősz tály eredeti sorsjegyeinek tervszerű be-
tétjei a követlilezők :

egy nyolezad h) irt .75 vagyis 1*50  korona
egy negyed (’ il frt 1.50 ’vagyis 3. korona
egy fél (’ 2) írt 3. v agy is 6. korona
egy egesz (’Ő) irt (». > •agy is 12. korona
A sorsjegyekei utánvéttel vagy a pénz beküldése elle-

nében küldjük szél. Hivatalos tei■vezel díjtalanul. Meg-
rendeléseket 1kérünk azonnal, d<_• legkésőbb

folyó évi április hó 27-ig
bizalommal hozzánk küldeni,

Tőrök A. és Tsa.
brnkhAza 

Budapest, 
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.

Eöárudúnk osztálysorrjálék osztályai:
Föüzlet: VI.. Teréz-körút 46 a.
Fiókok : I. Váezi-körút 4.

.. 2. Muzeum-körut 11.
„ a. Erzsébet-körut 54.

Remieioievei levagamio Török A. és Társa bankháza Budapest.
Kerek részemre 1. osztályú inagv. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos

tervezettel együtt küldeni.
utánvételezni kérem ;

Az összeget kor. összegben, postautalványnyal küldöm A nem tetsző törlendő.
1 mellékelem bankjegyekbenibélyegekben) l

E

3 >.>
VA :

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


