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A mi igazságtalanság.
Ebben a nagyon praktikus világban, 

melyben élünk, úgy rendezkedtek be az 
emberek, hogy minden, amit tesznek vagy 
ellenszolgáltatás valamiért, vagy pedig olyan 
cselekedet, amelyért ellenszolgáltatást várunk.

Ma már megszűnt az az állapot, amely
ben csak úgy - Isten nevében — csele
kedtünk. Mai napság már értékelünk min
dent és minden kiszolgáltatott értékért ellen
értékel követelünk. Még a szegénynek adott 
alamizsnáért is ellenértéket akarunk, hogy 
t. i. a szegény ne zaklasson bennünket, 
hagyjon nyugtot.

Hogy ez Így van, azt mindenki tudja, 
mert mindenki érzi és mégis megesik, hogy 
nagy szolgálatot teszünk ellenszolgáltatás 
nélkül szomszédunknak Bajaszentistván mik, 
amelynek helyzete egyike ti legbonyolultab
baknak. Pestmegyéhez tartozik, de a szó 
szoros értelmében Baján van. Szolgabiró- 
sága Kis-Kóríis (60 km,), pénzügyigazgatósága 
Hudapest (egész napi út), adóhivatala Halas 
(70 km.), tanfelügyelősége Kecskemét (vasú
ton is egy napi üt), képviselőt Keczelen 
választ (46 km.), ahová az adókivetésre is 
el kell mennie. Íme, ilyen a helyzete Baja
szentistvánnak, amely építkezési szempont
ból városunkkal teljesen egyet képez és 
még sincs Baján semmi hivatala, amely 
segítségére lehetne. Ez nagy igazságtalanság, 
amelyet Bajaszentistván kárára elkövetnek, 
mert minden helységnek joga van ahhoz, 
hogy a hivatalokat, melyeket fel kell keresnie, 
lehetőleg közel találja.

Milyen más helyzete volna Bajaszent

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

A „BAJAI HÍRLAP" EREDETI TÁRCZÁ.1A. !

Irta: Kanizsai Ferencz.
(Folytatás.)

Második kötet.

VII.
Keserű sampusz.

Önök már ismerik Numa Pumpolius Ansa- 
gius urat? Holló! Ez ám a jelös blatt. Tulajdon
képen Pálfalvy Adolár volna az ö polgári neve. 
No, ezen a néven is ösmerik öt elegen; tessék a 
legkülönbözőbb járásbíróságok aktáit feltúrni akár
merre széles e honban, — Kárpátoktól az Adriáig; 
százat egy ellen: hogy sűrűn fognak gyönyörködni , 
az én drága barátom ügyeiben. Lévén ö kegyelme j 
a köz-elterjedtségnek szomorkodo alperesi pálya | 
egyik legkimagaslóbb korifeusa. Minden évben 
elköveti azt a viczczet, hogy kinyomatja saját 
gyászjelentését és azt ezernyi példányban szét- 
röpiti a szélrózsa minden iránya felé. — Ám 
hasztalan. Feltámad ö mindjárt másnap és kezdi 
(illetőleg folytatja) ott, a hol elhagyta. Nyájas 
olvasó, ha nem csalódom, te is voltál már alpe
res ; (no, csak úgy hébe-hóba) de felperes még 
solia. Akarsz azzá válni? Meg akarod tapasztalni 
ama kéjes érzést, mely a hitelezői keblet betölti?

Ilién de plus facile I Találkozzál az ulczán 
Numa Pumpolius úrral es ez elegendő. Észre 
sem veszed, s oly hitelezővé avattattál, hogy még 
a'. . . mint a pinty I Példának okáért ilyenformán: 

Szervusz Bélácskúm I Tudsz egy tízest 
váltani ?

— Kérlek alássan. Nagyon szívesen. Akár 
keltöt is.

— Ügyi? Csak ezt akartam tudni. A múlt
koriban becsületedre fogadtad, Imgy kölcsönözni 
fogsz, mihelyesl pénzed lesz. (11 rongyos llóresro

Lásd a „Bajai Hírlap" 10-ik számát.

istvánnak, ha közigazgatásilag Bajához csa
tolnák, minden hivatalt megtalálna Baján, 
vagy a két órányira levő Zotnborban, illetve 

I Szabadkán. Ez az érem egyik oldala.
Van azonban az éremnek másik oldala 

is. Úgy áll ugyanis a dolog, hogy Bajti- 
' szentistvánnak határa északról és nyugatról 

átfogja Baját oly közvetlen közelségben, 
hogy szinte veszedelmes. Csak el kell kép- 

I zelni, hogy a tolvaj, ha képes a piaczról 
vagy a halpiaczról a hídon át a szigetbe 
futni, ott bátran leülhet, mert bajai rendőr 

: nem üldözheti, lévén az bajaszentistváni 
| terület, amelyen a mi rendőreink mit sem 

tehetnek és a hová Bajaszentistván rendőri 
I őrszemet nem állít, mert az kizárólag Bajá

nak volna érdeke. Éppen ilyen abnormis 
helyzet van a hajóállomásnál és a pesti 
utón levő sorompónál, ahol egy lépés választja 
el közigazgatásilag a két helységet, két hely- 

- ségnek nem a határát, hanem belterületét.
A régi pandurvilágnak esetei jutnak eszünkbe, 
amint azokat a regényekben olvassuk, hogy 
a zsivány" átvágtatott a szomszéd megye 
határába és a pandúrnak meg kellett állni, 
nem mehetett utána.

Egy harmadik szempont, amely Baja- 
i szentistvánnak Bajával való egyesítését meg- 
; követeli, a következő : Baja városa jelenté

keny anyagi áldozatokkal tart fönn kulturális 
és jótékony intézményeket, mint pl. az 
iskolák, télen a színház, a kórház. Bajának 
nagy piacza van, ahol sok a vevő. Minda
zon előnyöket teljesen, minden kihasznál
ható módon kihasználja Bajaszentistván, 
anélkül, hogy azok fentartásához hozzájá- 

I rulna. Bajaszentistván lakosai minden piaczi

lenne szükségem holnapig. Tudod, mástól röstellek 1 
kérni. Hanem le diszkrét úriember vagy . . . satöbbi. I 

Ez a naivabb lelkek számára való. Már ez | 
a mód sokkal körmönfontabb :

— Szervusz Ferkét Hogy vagy?
Köszönöm alássan; jól, jól, jól.

— Mi van ma?
Hétfő, leikecském, hétfő. Egész nap hétfő.

— Es hányadika?
Tizediké. Július 10., 1899-ben, Krisztus után. ;
Komolyan mondod ?

— A legkomolyabban.
Micsoda-a-a ? Hisz ez pompást Lám-lám. 

Tíz, tizenegy, 12, 13, 14, 15, tizenhatodika éppen 
vasárnapra esik. Hm-lini. Sliminöl. Tehát már 
vasárnap van tizenhatodika. Apropos, egyetlen 
kebelbarátom, nem nyújthatnál erre a hat napra 
egy kis nemzeti kölcsönt? Mindössze tizenöt cse- ' 
iiély flört? Mi? Vasárnap kapom az osztalékomat. 
Rútul becsaptak a rablók. Rongyos száz forinttal 
fogják kiszúrni a szememet I Pedig hidd el, egy 
hónapig éjjel-nappal irtain, lótottam-futotlam, ka- 
paezitállam, érveltem, dühöngtem, kértem, kutat
tam, bizonyítottam. S ez, ez a hála! Czudar száz 
pengő I Hát mit gondolnak ezek, ki vagyok én ? 
De olt is hagyom őket a faképnél, tudom pedig, 
majd édesgetnek vissza lépes mézzel, mézes mad
zaggal. Augusztus elsejétől fogva a doctor Gepó- 
resz irodájába szerződtem, évi ezernyolczszáz 
íixumra és még egyszer annyi mellékesre. Hihattok 
ti engem vissza! Menjen a Pityi Palkó, én nem! 
Mi? Nem ettem kefét!? Nincs igazam? Olyan 
kolosszális munka és száz kurta forint, — ez sok! 
Akarom érteni : kevés. így fizetik a verejtékesen 
dolgozó szegény embert. Disznóság I Szeretném 
az egész bulidat felrobbantani, elsüllyeszteni, meg
égetni I Latrok I Harpagonok I Pfuj! Ez direkl 
visszaélés az én jóságommal; de hiszem, lesz 
m cg Gsi csón búcsú I Gazficzkók ! . . . Légy szives, 
édes Ferikém, adj erre ti néhány napra tizenöt 
biikköt. Vasárnap pontosan visszaadom, ha mon
dom. Légy meggyőződve, hogy viszont az én tár
ozóm is barmikor nyitva áll számodra.

Véglel énül sajnálom. Csupán kilencz fo
rinttal rendelkezem.

czikket itt értékesítenek, könnyű szerrel 
jelennek meg a piaczon, mert árúikat akár 
kézben is elhozhatják és a közelség követ
keztében mindig itt lehetnek. Árúik a szállí
tás alatt meg nem romlanak, azok mindig 
hasznavehetöek és a legjobban versenyeznek 
más czikkel, mell a legkisebb költséggel és 
a legjobb állapotban vannak a piaczon. Eze
kért az előnyökért nem ellenszolgáltatás a 
helypénz, amit tizeinek. Azt sem lehet ellen
vetésül felhozni, hogy Bajaszentistván lakói 
Baján vásárolnak mindent. Nem ellenvetés 
ez azért, mert a falu nem nyújt bevásárlási 
forrást, vagy legalább is nem elég nagy 
választékot és Így a falusi ember előnye, 
hogyha ilyen közel találja a várost, ame
lyre, mint fogyasztó fél is, rá van utalva.

Mindezen okok egybevetve arra kész
letnek bennünket, vessük fel a kérdést, 
hogy miként lehetne Bajaszentistvánt - ter
mészetes helyzetének következményeként 
Bajához csatolni. Anniit megszüntettünk egy 
igazságtalanságot azzal, hogy a két hely
ségből egy fogyasztási területet csináltunk, 
úgy meg fog szűnni a többi igazságtalanság 
is és ez közrendészeti viszonyainknak is 
hasznára lessz.

Helybeli és vidéki hírek.
Városi közigazgatási bizottsági ülés. Baja 

város törvényhatósági közigazgatási bizottsága 
o hó 8-án délelőtt 9 órakor megtartottá május 
havi rendszerinti ülését, Schmausz Endre főispán 
elnöklete alatt. Az ülésen megjelentek: dr. Hegedűs 
Aladár polgármester, Graff Nikáz kir. tanfelügyelő,

Ej-cj. Üsse kő I Adj hát egy ötöst. A 
többit majd felhajtom másutt.

— Tessék. Elég lesz öt korona? 
Elfogadom. Tehát vasárnap! Szervusz. 
Szervusz. (Vigyen az ördög.)

„De hál ki ez a Numa Pumpolius Ansagius?" 
Kérdik önök. Jaj kedveseim, sok történi a Zöld 
Kenguru óta. A többi közt jogász lett. De tartsunk 
rendet. Pumpolius úr első sorban pasas. Továbbá, 
mint jelzőm, általános nyilvános és titkos alperes. 
Azután: törzsvendég egy kálvintéri kávéházban, 
miért is „Hunnia" oszlopának neveztetik. Mellék
foglalkozását tekintve most már ösjogoncz; a 
gólyák mestere. Ö vezeti be a jámbor „oh vi
dék !“-et a főváros rejtelmeibe. Tanítja őket inni, 
kártyázni, karambolázni.

Ilarminczkél klubnak, tizenkilencz asztaltár
saságnak részint választmányi, részint rendes, 
részint tiszteletbeli tagja. — Hét esztendő alatt 
részletekben Ictörleszlell kél alapvizsgái, miközben 
volt: nevelő, poéta, végrehajtó, népszónok, osz- 
tálysorsjegy-liilajdonos, bálrendezö, privát-dedekliv, 
statiszta, riporter, szalónhös, gigerli, korrektor, 
kortesvezér a vidéken (és pedig Ladányiam a 
néppárt, Váradon a nemzeti, Újlakon a kormány, 
Csaba-Gsüdön az ellenzék javára és terhére), volt 
aztán ügynök, Írnok, titkár, levelező, magánzó, 
■— meg a jó Ég tudja, mi?

A Kenguru korszak utáni hat-hét évre már 
nyugudlabb vizeken evezett az ö kalandos életé
nek csolnaka. Akár hiszik, akár nem: de lény, 
hogy megszerezte a doctori ezimot és egy híres 
kriminálisul irodájába került. Hamarosan lepipált 
mindönkii, a ki vele együtt volt alkalmazásban és 
csakhamar ö lett a főnök úr lexikona, törvény
tára. jobbik esze es jobb keze. (Már azt meg kell 
adni, zseniális egy agyvelő az övé.) Gyakran meg
esett, hogy a princzipálisa ebben meg abban az 
ügyben véleményét, söl tanácsát kérte. — Elegáns 
fizetést kapott; ha jól emlékezem, száz forintot 
hónapjára, kiküldetéseknél napidijai és minden 
munkáért, melynek sikere különösen neki köszön
hető, tisztességes százalékot. — Hanem . . .

Hanem pogány természete volt, az is bizo
nyos. Lumpolt, mint egy mágnás és veszített kár
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a pénziigyigazgalóság képviseletében Bárczy titkár. 
Sztankovics kir. főmérnök, dr. Klénáncz György 
városi tiszti ügyész, dr. Bernhart János tiszti fő
orvos. Scultéty árvaszéki h. elnök. Szabó Samu 
!. aijegvzö. továbbá dr. Bruck Samu. Latinovics 
János, Michilsch István. Scberer Antal, Sebőn 
Antal és petöi Sziitrély Lipót bizottsági tagok. 
Ex oITo kimenteiéit dr. Beieb Aladár országgyű
lési képviselő, távolléliik miatt : Eperjesy Béla 
kir. ügyész és Erdélyi Gyula főjegyző. Nem men
tettek ki magukat Vojnics Dániel és dr. Nieolaus 
Béla bizottsági tagok. A referensek jelentőseiből 
egyedül a tiszti főorvos jelentése érdemel említést, 
városunk kedvező közegészségügyi állapotáról. 
Született az elmúlt április búban 33 fin- es 19 
leánygyermek, összesen 52; meghall 20 férfi es 
Ki nő, összesen 36. Lakosságunk tehát az elmúlt 
hónapban lH-tal szaporodott. Ami mégis elszomorító 
a jelentésben, az azon körülmény, hogy tüdőrész
ben heten haltak el v<iro>ankban április hónapban.

a legbatbatósabb argumentum arra nézve, 
mily égetően sürgős városi közkórházunknak az 
immár megszavazott lüdőrés:es pavillonnal való 
m ielőbbi kiegészítése.

Egyhangúlag emelkedett azután határozattá, 
hogy a iiaja-zombori vonalon egy harmadik vonat
pár létesítése iránt föliratot inté: a bizottság a 
kereskedelemügyi kormányhoz, hogy a Szlavonor- 
szágba, s illetve onnan és a megszállott tartomá
nyokból közlekedő vonatoknak közvetlen kapcso
latuk legyen Bajával. Városunk és környéke 
érdekében a bizottság azt a kérelmet fogja a 
kereskedelmi miniszter elé terjeszteni, miszerint 
e harmadik vonatgarnitura menetrendje olykép 
konlemplúltassék, hogy az az immár épülőfélben 
1 vő halas-rigyiczai vasút menetrendjével is prakti
kusan összeegyeztethető legyen. — A főispán 
meleg érdeklődése és megígért pártolása, valamint 
az a körülmény, hogy Zoinbor és Újvidék között 
a harmadik vonalpár a forgalomnak mar átadatott, 
elég garanczia arra, hogy a harmadik vonalpár 
Baja és Zoinbor között már a legközelebbi jövő
ben be fog ékeltelni.

Miután még Mucsányi Karoly műépítésznek 
azon panaszföljelentése fölött, hogy fegyelmi eljá
rás indittassék azon városi tisztviselő ellen, ki az 
ö városszerte ismeretes ügyére vonatkozó iratokat 
egyik érdekelt félnek rendelkezésére bocsájlolta, 
napirendre tértek, az ülés tiz óra után véget ért.

Esküvő. Polliik Gyula Szuesányból folyó hó 
17-én délelőtt 11 órakor vezeti oltár elé a bajai 
izraelita teniplomban Spitzer Ilonka úrhölgyet, özv. 
Spitzer Simonná úrnő leányát.

Orvosi jubileum. l)r. Alföldi/ Lajos, helybeli 
gyakorló orvos és tb. megyei főorvos f. hó 4-én 
ülte meg a legszűkebb családi körben áldásos 
orvosi működésének huszonötéves jubileumát. Dr. 
Alföldi/ Lajos úgyis mint orvos, úgyis mint ember 
általános szeretetnek és rokonszenvnek örvend és 
közhasznú járásorvosi működése a megye részéről 
számtalan alkalmakkor kitüntető elismerésben ré
szesült. Amidőn lapunk őszinte szerenesekivána- 
laival keresi fel az érdemes orvos urat, kívánjuk, 
hogy a szenvedő emberiség érdekében erőben és 
egészségben sokáig működhessék.

tyán, mint egy rácz disznókereskedő. — Három | 
napig se maradt nála a pénze. — S ezenfelül 
milyen pazar lakást tartott 1

Gyöngytyúk-uteza 13., IV. emelet, második 
udvar, 7. ajtó. Egy udvari czella. Az a czella | 
egyetlen és szemtelenül kicsiny és keskeny vala.
— írjuk össze az inventariumot. Egy vaságy. Egy 
szekrény. Egy felfordilolt láda. (Ez szolgál asztalul 
és mosdó gyanánt.) Ezen a ládán van a mosdó
tál, egy üveg viz, egy tövig leégett gyertya, egy 
ezigaretla-szopóka, meg egy üres purzicsán-ska- 
tulya. Összevissza öt-hal műtárgy. Mégis. Pumpo- 
lius úr oly változatos sorrendetlenségben tudta ! 
permutálni ingóságait, hogy naponta más és más- ‘ 
forma stílusa volt szobájának. Forgasson fel egy ; 
horda teuton bár egy egész butorraktárt: nem í 
képes akkora tohuwabohut csinálni, mint Hunnia ' 
oszlopa az ő csekély számú ingó-vagyonúval. — :■ 
Ehhez is talentum kell. Nem hiszik? Kell bizony, j

11a a kopott almáriumot kinyitjuk: innen, j 
oh csodák csodája, példás gondosság ragyog felénk. 
Fogasra függesztve pedáns egymásutánban lóg a 
frakk, redingot, tavaszi felöltő, lennisz-öllöny, ' 
utczai ruha, otthoni ruha, zsákéi, biczikli-kosztüm | 
nagyszámú — — — zálogezéduhija. Ez a piros 
báreza a frakk, ez a hupikék a redingot és Így i 
tovább. Vagy busz-huszonöt czédulácska a szivár
vány minden színeiben. Elvégre a jelentés ugyanaz, 
csupán az alak különböző. Ki meri még tagadni, 
hogy Pumpolius egy fashionable gentlemanhez | 
méltó ruhatárral rendelkezik ?

A Numa Pumpolius Ansagius nevel mi adtuk 
neki, az ö barátai. Könnyén kitalálható, mily érte
lemből ? Volt ugyanis hajdanában, ott. a hol a 
ezitrom virul, egy bizonyos Numa Pompilius.
— Nos, ad vocem Pompilius, lett ö Pumpolius. — ; 
Mert hogy örökké pumpolt. Ansagius. mert sokat 
anzágoll. Tudta ö ezt jól, de nem haragudott 
érte. ■ A tanácsosék jourján, ott Budán, a höl
gyek is e néven bcezézték. Dehogy neheztelt! 
Jól esett neki. Fölvette a tréfál, hogy ö is tréfaz- 
hassék. — Nincs ismerőse, kit meg ne koppasztolt

Kitüntetett bajai mentő. A Budapesti Mentok 
Egyesülete Pollermann Artúr orvosnövendéket a 
napokban tartott közgyűlésén ezüstéremmel tün
tette ki, az életmentés leien elért szép sikereiért.

Bajai hírlapírók a V. H. 0. Sz. budapesti köz 
gyűlésen. A „Vidéki Hírlapírók Országos Szövetség.•- 
f. évi május hó 31-én (pünkösd vasárnapján) tartja 
rendes évi közgyűlését Budapesten, az ..Otthon" 
Írói i s hírlapírói kör nagytermében. A kongresszusra 
városunkból Dr. Lendiirger Ármin lapunk felelős 
szerkesztője es 8/ntzir Zoltán hirlapirólársunk 
Hinduinak a fővárosba, valamint Fodor Karoly 
szerkesztő.

Járásbíróságunk ügyrendjenek megvizsgálása. 
Polgár József törvényszéki elnök a bet lolyaman 
városunkban időzik u helybeli kir. járásbíróság 
ügyrendjének megvizsgálása végett.

Kinevezés. A pénzügyminiszter Harbul .kínos 
szinérváraljai adóhivatali gyakornokot a bajai kir. 
adóhivatalhoz adótisztlé kinevezte.

A bajai képviselőválasztok névjegyzéke immár 
elkészült és c hó 5-ike óla l-> napi közszemlére 
van kitéve a városi iklalóhivalalban, hol mindenki 
állal betekinthető. Amely válaszló a névsorból 
eselleg kimaradt, lörvényadla jogánál fogva ez 
ellen a fenti záros határidő alatt felszólamlás
sal élhet.

Egy helybeli kereskedő halála a vasúton. Egy 
tekintélyes bajai kereskedő. Sonnenschein Zsigmond, 
aki hízott marhákat szokott küllőidre szállítani és 
akit egész Bácskában, mint derék, becsületes ke
reskedőt ismertek, f. hó 5 én Becsből és illetve 
Budapestről haza akart utazni. Kis-Kőrös Iáján a 
hatalmas, erős férfi hirtelen rosszul lelt es mikorra 
a vonal Kiskőrösre ért. a szerencsétlen ember 
meghall. A vasuli elöljáróság a rendőrség segélyé
vel azonnal kiszállította a hullat es Kiskőrösön 
meg Báján lakó családját értesítette a szerencsét
lenségről. Felesége, akivel csak annyit tudatlak, 
hogy férje utazás közben rosszul lelt, e hó 6-án 
délben utazott Kiskörösre, ahol azután tudomást 
szerzett a szomorú valóságról. Feleségén kívül, kel 
fia és nagy kiterjedésű rokonság gyászolja az el
hunytál. akinek holttestét haza szállították és itt 
eltemették a vasúti indóházlöl. nagy részéi mellett, 
csütörtökön délelőtt 9 órakor. A család iránt álta
lános a részvét.

Irnoki pályázat a helybeli kir. járásbíróságnál. 
A hivatalos lap f. hó 3-iki szama közli, hogy az 
igazságügyminiszter a bajai kir. járásbíróságnál 
elhalálozás folytán megüresedett irnoki állásra, 
14 napi pályázati határidő kitűzése mellett, pályá
zatot hirdet. Kívánatosnak tartjuk, hogy az új 
írnok járásbíróságunk saját kebeléből kerüljön ki. 
hol immár többen - kellő kvalifikáczióval biro. 
jó munkaerők vannak, kik evek óla várják a 
kinevezésüket. Hiszszük is. hogy járásbíróságunk 
vezetője és a törvényszéki elnök is ily értelemben 
fog majd előterjesztést tenni a miniszternek.

A vidéki varosok uj jövedelmi forrásai. Szentes 
város mozgalmat indított a vidéki városok jövedel
mének emelésére, amennyiben az állami adók 
kezeléséért a kormánytól megfelelő évi szubven- 
eziót kért. A mozgalomnak, mini értesülünk, sok

volna egypár gyönge flórig, de olyan sincs, a ki 
ne szeretné 1 Nélküle nincs jour, nincs kirándulás, 
nincs bál és pláne nincs — muri. Bolond volna, 
ha ingyen adná el magát.

Egy ködös novemberi estén princzipálisa 
megbízásából az olvasóink állal már ismert Keve- 
vúrra utazott, hogy az ottani gépgyár tulajdonosát 
holmi tizenötezer forint tartozásáért megintse. 

Be is gombolta a tizenöt darab ezrest ; és 
hamarosan megszerette a gépgyáros szőke lányát, 
a karcsú Leontinát. — Mikor hírül vettük, hogy 
el is jegyezte, s megláttuk ujjún a karikagyűrűt’, 
azt hittük, Pumpolius meg fog változni.

Változott a fenét. Minden hónap elsején 
leutazott rengeteg mennyiségű czukorral, óriás 
bukótokkal ... s ez Így ment nyakra-főre.

Nekem pedig, ha Kevevárra tértem, (mert 
odavaló gyerek vagyok) volt mit tolmácsolnom, 
hogy az én Adolár barátom ilyen szolid fiú, ilyen 
pontos hivatalnok, — mert akkor már ö vezette 
az egész irodát, a princzi csak aláirt és esibuko- 
zott; — nem lump, nem kártyás. Rágalom, a mit 
róla terjesztenek. Soha szclidebb emberi nála I 
Es minő takarékos! , . . Pumpolius teletömte a 
kezemet bukéttal, cztikorkával; a fejemel üzene
tekkel, — oh, nagy Isteni Ez volt ám a feladat.

De szívesen tettem.
„Hanem most már ideje, hogy a dologra tér

jek. Önök nem látják be, miért adtam én e histó
riának a .Keserű sauipusz" czitnel? Holott, az 
eddigiek után, bízvást ép ily joggal fölührhattam 
volna: „A fához kötött elefánt", vagy pedig: 
..A romok titka**.

Türelem, türelem. Mindjárt kezdem. Ez eddig 
csak afelé elöismerletés vala..........st mar bizlos
alapon elmesélhetem önöknek életem egyik lég- 
gyötrclmesebb epizódjál. Tehat: A keserű sampusz.

* *

I Folytatóin, i

kai hamarabb meg lesz az eredménye, mint csak 
remélni is leheldI volna. A belügyminiszter és 
pénzügyminiszter között ugyanis már régóta folynak 
tárgyalások, hogy éppen mini Budapest székes
főváros, ugv a vidéki városok is uj és gazdag 
jövedelmi forráshoz juthassanak. A kel miniszter 
közi megindított tárgyalások mar be is fejeződtek 
s ezek eredményeképpen Lnkáes Pásztó pénzügy
miniszter közelebbről törvéngjarnslatot nyújt be a 
képriseliílai :ho:, iinielyben n bor- cs liiis/bgyilsztási 
Ildiit átengedi n rárosnak. A bor- és huslógyasz- 
lasi adó bevétele minden városban nagyobb ősz
szeget képvisel s igv ezek álengedésével a városok 
igen tekintélyes jövedelemhez jutnak, amely jöve
delmek nemcsak hogy a felmerülő újabb terhekkel 

1 állanak arányban, hanem azokat meg is haladják.1
Az ipartestület köréből. F. hó 24-től fogva 

az ipartestület iparos tagjai iparvásárt rendeznek; 
mar előre is felhívjuk a közönség ügyeimét.

Gözgépkezelök kepesitö vizsgái. A gőpgépkeze- 
lök és kazánfűtők képesítő vizsgái Szegeden, május 
hó 24-én d. e. I) órakor a városi uj vizmülelepen 
lógnak megtartatni. Vizsgálati kérvények, kellően 

I felszerelve a in. kir. kerületi iparfelügyelőséghez 
(Szilágyi-utcz.a 1. sz.) Szegedre beküldendők.

Egyesületi élet. A magyarországi könyvnyom
dászok es betűöntők szakegyesülete, hogy az összes 
nyomdászsegédeket egy szervezetbe hozza, az 
egyletbe való belépést megkönnyítette. Ennek 
következtében a helybeli nyomdászok kél kiküldőit 
jelenlétében értekeztek és megbízottul megválasz
tották liózsa Dezsői, ki a szakegyletnek régi lagja. 
Legközelebb a mohácsi nyomdászokkal együtt Baján 
gyűlési tartanak és csoportosan belépnek az egyletbe.

Agárdi József vád ala helyezése. A szabadkai 
királyi ügyészség Agárdi József bajai magánzót a 
a btkv. 232. 8-ának 2. pontja szerint minősülő hat
rendbeli erőszakos nemi közösülés és a 236 §-ba 
ütköző ötrendbeli megfertözletés büntette miatt 

- az immár előterjesztett vádirat szerint — vád 
alá helyezte, az ellene már elrendeli vizsgálati 

' fogság fentarlása melleit.
Anyakönyvi kinevezések. A belügyminisztérium 

vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök, a 
tataházi anyakönyvi kerületbe Nagel Gyula jegyzői, 
a daulovaiba Bereczki Dénes jegyzőt anyakönyv- 
vezetökké, továbbá a tataháziba Gussmann József 
segédjegyzőt a nyakönvvvezető helyettessé nevezte ki.

Elitéit bajai párbajozók. Szabadkáról Írják: 
Müassin Zakár bajai magánzó és Gajdos Károly 
volt bajai, most szabadkai adótiszt ez év január 

i hó 5-én a bajai honvédhuszár laktanyában pár
bajt vívlak, n mely alkalommal Milassin Zakár a 
jobb kezére kapóit súlyosabb vágást. A királyi 
ügyészség vádat emelt ellenük párviadal vétsége 
miatt. A szabadkai kir. törvényszék büntető taná
csa e hó 6-án délelölt tárgyalta az ügyet és 
Miliissiii /takart 8 napi. Gajdos Károlyt pedig 14 
napi államfogházra Ítélte. Elsőrendű vádlott Ítéleté
ben az ügyész is, a vádlott is megnyugodtak, 
másodrendűé ellen azonban az ügyész súlyos- 
bitásérl. vádlott pedig a bűnösség megállapítása 
miatt felebbezésl jelentetlek be.

A Horgony Pain-Expeller (Ricldcrs lÁniinentum Capsíei 
<''iiiil>.) igazi népszerű háziszer, moly számos esaláillmn 
már több mint 34 év óta mindig kószlotben van. Hátfájás, 
osipöl'ájdnlom, fejfájás, köszvény, esúznál stli.-nél a llor- 
gony-Pain-Expollerrel való bvdörzsölósok mindig fájdalom
csillapító Itatást idéztek elő. sőt járványkornál, minő ; a 
kolera és liányólms-folyás. az altestnok' Pain-Expollerrel 
való bedörzsölóso mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredtnénynyel használtatott az 
inllnenza ellen is és 80 f., 1 kor. 40 fitt, és 2 k. árban a 
legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás -alkal
mával mindig határozottan: „Richter-fóle HorgonyPain- 
l-.xpi‘llert"vagy „Hiehtor-félo Horgony-Liniment‘‘et tessék 
kérni és a „Horgony" védjegyre ügyelni kell.

Duna-ünnepély. Az az óriási érdeklődés, mely 
: az egész országban mutatkozik a május 13-iki 

Duna-ünnepély iránt, igen helyes intézkedésre 
ösztönözte a rendező-bizottságot.’A vidéki közöti- 
seg ugyanis csak az ünnepélyt közvetlen megelőző 
napokon érkezhelik Budapestre és csak ekkor vált
halja meg jegyeit a tribünökre és séta hajókra. 
Hogy azonban a közönségnek ez a része a bpesli 

i közönséggel szemben hátrányba ne jusson, a ren
dező-bizottság tt vidékről feljövök számára nagy
számú tribün-jegyet tart fenn. Ezek a jegyek a' 
legjobb ülésekre szólnak, mert az ünnep országos 
jellegére való tekintettel a vidéki közönséget a 
legnagyobb előzékenységgel fogadja a rendezőség. 
I amogatja ebben a törekvésében a rendezőséget 
a Máv. meneljegyirodája is. mely az ünnepélvre 
külön lakás-irodái szervezett. Több ezer kényelmes 
és olcsó lukas áll a vidéki közönség rendelkezé
sére. Akik lakást akarnak rendelni, mar most meg
lehetik azt. Egyszerű levélbeli felszólításra a J/<ír. 
inenetjeggirodája (Vigadó-tér 1.) mindenki nek alkal
mas lakást tart fönn.

Fél utón nincs eredmény. Ha czélunkat el 
akarjuk érni, akkor utunkból minden akadályt el 
kell gördíteni es nem szabad sem visszafele halad- 
mink, sem megállanunk. mert akkor a megtelt utat 
elveszítjük és czélhoz sem jutunk. Bármiért küz
dünk is, az eredményi sohase tudjuk az ul közepén 
elérni, hanem mindig csak a czél végen, Céltudalos 
következolesség es erős elhatározás vezéreljen 
bennünket minden cselekvésünkben. Különösen ha 
arról van szó, hogy csekély anyagi eszközzel óriási 
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eredményeket akarunk magunknak biztosítani. Ezt 
a következtetést pedig abból az alkalomból Írjuk, 
hogy egy úri ember egy osztályon át játszott egy 
sorsjegygyei és most keserve.-"!) panaszkodik, hogy, 
ha nem veszti el türelmét, akkor ma ö a lég 
szerencsésebb ember lehetne, mert a II. sorsjáték 
első osztályában ő volt az 57080. számú sorsjegynek 
tulajdonosa és e számol a hatodik löhuzasnál 
600.000 koronával húzták ki. De ö megállt a tél 
utón, mert nem játszott tovább e sorsjegygyei. 
Annál nagyobb volt az öröme azoknak a szerencsés 
embereknek, a kik ö utána vásárolták meg e sorsje
gyet Török. A. és Társa bankházában, Budapesten. 
Teréz-körnl 46., ahol egyedül a hatodik osztályban 
egy es egy lél millió koronát nyerlek e ezég szeren
csés vevői. A sorsjegyek tervezel szerinti árai : 
1 i sorsjegy 12, */s  sorsjegy 6, 1 -i sorsjegy 8, '-'s 
sorsjegy I kor. 50 íil. Ajánlatos hogy a sorjegy- 
vásárló közönség a Török bankháznál szerezze be 
sorsjegyeit, inért e czéget rendkívüli szerencse ki
séri és a vevőknek minden irányban biztonságot 
nyújt.

Késelés. Raliata Sándor f. hó 6-án este a 
Flórián és Csillag-utcza sarkán l’ekanovies Istvánt 
és Horváth Istvánt megkéselte. Pekanovics sárii- j 
lése súlyos. A vizsgálat megindult.

A Lovretics. A híres nevezetes Lovretics Ist
ván és Krieskovics Sándor már régi haragosa j 
egymásnak. Két évvel ezelőtt már lövöldöztek is ! 
egymásra. Most vasárnap este találkoztak az Erzsé- I 
bet-liirályné és Szeremlei ulezák sarkán, ahol 
szemrehányást tettek az egymásnak eddigi visel
kedésükért. Krieskovics sírni kezdett, miközben 
pisztolyával Lovretics fejére lőtt és kalapját rostává 
lőtte. Néhány vágott ólomdarab Lovretics fejében 
maradt. Sérülése jelentéktelen. Krieskovics ellen 
panaszt nem emelt, hanem fentarlotta mayának, 
hogy maya számol le vele!!!

Lopás. Karagily István hentes szent-aulai 
utczai üzletének zárt fiókjából f. hó 8-án reggel 
72 K. ellopstotl. A rendőrség a tettest Dubicsanacz 
Sándor I) éves fiú személyében kiderítette. A pénz 
3 korona hijján megkerült.

Jó tanács. Mindazoknak, kik pázsitot akarnak 
létesíteni, ajánljuk, hogy szerezzék be Maulhner 
Ödön csász. és kir. udvari magkereskedéséből 
Budapesten a „Sétatéri" vagy a „Margitszigeti" 
fümagkeveréket, — Ezeket már 29 éve szállítja j 
Maulhner Budapest és a Margitsziget oly bámu
latra méltó és gyönyörű sétaterei részére.

IRODALOM.
Vármegyéi monográfiák. A Magyarország Vár

megyéi és Városai czimü országos monográfia 
sorozatában sajtó alatt van Gömör- Kishont és 
előkészítés alatt Pozsony vármegye monográfiája. 
A göi nöri kötethez az előszót gróf Andrássy 
Géza, a népszerű főur, Gömör vármegye egyik 
legnagyobb birtokosa irta. A szerkesztőség ezen 
az utón is felkéri mindazokat, a kik Gömör- Kis
hont, vagy Pozsony vármegye és Pozsony szab, 
kir. városra vonatkozó adatokkal, képekkel, okle
velekkel, családi levéltárral, stb. rendelkeznek, 
hogy azokról a szerkesztőséget (Budapest, VII,, 
Almássy-tér 2. sz.) értesítsék, vagy azokat a mo
nográfiában leendő felhasználás ezéljából küldjék be.

CSARNOK.
Zúg áss élet forgatagia . . .

Zúg az élet forgatagba, 
Pihenőjét alig kapja 
Benn' a szív;
Sebe újul, könnyje csordul 
Éppen annak, aki hír.
E viharban megpihenni 
Költők szava hívogat 
Enyhülést a fájdalomra 
Múzsa édes népe ad.

itt. vagyunk a kis szobámban, 
(’sendes, szelíd félhomályban 
Ök meg én ;
Amit írtak, új erőt ad 
A sok édes költemény. 
Xyitra könyvük és belőlük 
Érzem a jő meleget.: 
S amit máskép meg se lelnék. 
Megnövesztik kedvemet.

Délibábos messze pusztán 
Lelkesedve siet hozzám, 
Egyikük;

Fiatal még s bölcsesége
Áldás immár mindenütt'
.Vem tudom, mi van szarában. 
De csak egyre hallgatom . . .
.Imit mond, min! föld esőben, 
Lelkem újul a italon.

Furulyaszó, édes álom,
•S mind, ami szép e világon.
/lenne van :
Hangja édes s ahogy' érez.
. I libán a men ni/ üdve van !
L'yy szeretni, részbe menni
.Vem tanít meg senki sem, 
Ötét áldom . . . imádságom’ 
Tőle rétté a szivem.

Ili a másik . . . barna kis könyv. 
Zeng belőle skót, vidékről
Szív dala . . .
Zeng belőle messze földre 
Barna fiú szép szara . . . 
l/ala csendül szerelemről 
„Mohbelepte tájakon" . . .
Hangja oly szép! . . . mint a testvért 
(>t is egyre hallgatom . . .

Zúghat már az élet árja.
Pihenőjét megtalálja
Benn’ e szír!
Sebe újul, könnyje csordul 
Éppen annak, aki hír.
Ám a bajtól megpihenni
Küllők szava hívogat: 
Enyhülési a fájdalomra
Mázsa édes népe ad . . .

Láng A. jfóssef.

Hogy telefonoznak a vidéken?
Megtörtént.

Nálunk is aktuális, azzal a kiilöilbséggot, hogy Baján 
csak 39 telefon szám van.

Szemfüles riporterünk a következő telefon
beszélgetést kopirozta le a napokban :

(A 300-as előfizető beszélgetni akar a 400-al; 
a 656-os a 723-al, 10 perezre van összekötve a
300-as a 656-al.)

300. Halló 1 Ki beszél ?
6'ő6'. Pirosék cselédje.
300: Csöngessen le I

5 perez szünet.
656: Hallói
300: Ki beszél?
656: Pirosék cselédje.
300: Mit csönget?
656: A 723-al akarok beszélni!
300: Csöngessen lel!

5 perez szünet.

300: Halló! halló! Központ?
656: Pirosék cselédje.
300: Mért nem csönget le ?

10 perez szünet.

300: Halló, központ? Kérem a
656: Kérem —
300: Mit kér? Hát ki beszél?
656: Pirosék cselédje.
300: Üssön a villanyos istennyila a . . .
656: Kérem központ?!
300: (dörgő hangon) Csöngessen le.
(300-as felül egy kocsira és a legközelebbi 

telefon állomáson engedőimet kér, hogy a köz
ponttal beszélhessen.)

300: Halló! Központ?
Központ: Mi tetszik?
300: Legyen szives kérem engem meghall

gatni. Fél órája vagyok a 656-al, a Pirosék cse
lédjével összekötve. Kapcsoljon már szél bennünket.

Központ: Kérem, régen szét van kapcsolva. 
300: Köszönöm!
(Haza hajlat a kocsiján.)
300: Halló, halló, központ?
656: Halló, kérem a 723-al.
300: Ki beszél ?
6'ö6': Pirosék cselédjei ! !
A 300-as kirohan az ulczára és egyenesen 

a hideggyógyintézetbe hajlat.
Vun-csi.

Nyilvános köszönet.

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

Devics Alajosné és Schwartz Ágnes gyüjtöivén 
befolyt:

Tüske Máténé 10 kor., özv. Hauko Anlalné 
10 kor., N. N. 40 fii.. Sebők János 10 fii,, lla- 
sinszki Alajosné I kor., Fébó Mihály 10 fii.. Szabó 
Anlalné I kor., Olajosics Lajos és neje 2 kor., 
2 kor.. N. N. 2 kor., Eckert Anlalné 1 kor., Pl'ei- 
fer Anlalné I kor., N. N. 08 fii.. Hildenstab An
talné 2 kor., Gyulanszki Anna 2 kor., Bárdi János 
2 kor., Galicz Johanna 40 fii., özv. Helscheimié 
2 kor., Jármer l.ipótné I kor., Vitzthum Józsefné 
5 kor., Szabó Sándorné 40 fii., N. N. 40 fii., 
Frcsich 1 kor., Ilirsch Teréz 2 kor., Wittmann 
Jánosné 2 kor., Kovács tanító I kor. Devácsek
1 kor.. Kladiva Alajos 1 kor., N. N. 40 fik, Scheib- 
ner Gyula 2 k., N. N. 40 fii., özv. Schwartz Gyuláné 
4 kor., Scullély István 10 kor., Tűzoltók 40 fii., 
Számúéi Anna 60 fii., N. N. 1 kor., Devics Ala-

I josné 5 kor., özv. Devics Alajosné 2 kor,, Schwartz 
Ágnes 4 kor., Ipartestületi tagok 2 kor. 50 fii., 

‘ lleller Richárd 8 kor., Jauch Ferencz plébános 5 
■ kor., Nánay Lajos 3 kor., N. N. 1 kor., Csajági 
] Károly nyug, kanonok 4 kor., 4 kor., Vigyázó 
i Vendel plébános 20 kor., Fábry Bertala 5 kor., 
i Folbert Dezső 2 kor., Stáyer Gyuláné 4 kor., Stayer 

Gyula 4 kor., Stayer Innin 2 kor., Fülöp Gyula 
4 kor., Dujmovics 40 fik, Máyer Károly 10 kor., 
Tenuner Jenő 4 kor., Hetéuyi Pál 4 kor., N. N.

j 40 fik, Báldi László 2 kor., Auer Pál 1 kor., 
1 Békefi Iván 2 kor., S. S 40 fii., Joánovics Kati 2 

kor., özv. Antanovicsné 50 fik, Witzthuin Károlyné
2 kor., özv. Tádicsné 20 fik, Horváth Jánosné 2 
kor.. Kézsmárki Júlia 60 fik, Kinder Júlia 2 kor., 
N. N. 30 fik, Devics Ferencz 60 fik, Érti István 
10 kor., özv. Vitzthum Ágostonná 1 kor., Iváno- 
vies Anna (Sándor Béláné) 10 kor., Radány 
Mariska 3 kor., Peplovszki Lászlóim 6 kor., Raj- 
csányi Józsefné 2 kor., Fogt Matild 1 kor., N. N. 
1 kor., N. N. 12 fik, Sz. M. Zombor 1 kor. — 
Összesen 215 kor. 70 fillér.

Maison Mihály esperes plébános gyüjtöivén befolyt:

Maison Mihály esp. plébános 2 kor., Ribovicz 
András Gara 2 kor., Till Jakab Csataalja 1 kor., 
Dobozy János Dautova 2 kor., Reichnond Károly 
Kolluth 10 kor., Rockenstein N. Gákova 10 kor., 
Tillinger György Krusevlya 2 kor. — Összesen 
29 korona.

Buday Gerö gyüjtöivén befolyt:

Budai Gerö Zombor 2 kor., Dr. Margalits 
Edéné Budapest 2 kor., Margalits István Budapest 
24 fik, Ribényi Józsefné Margalits Izabella Buda
pest 1 kor., N. N. Zombor 1 kor. — Összesen 6 
korona, 24 fillér.

Ez utón is fogadják a nemesszivü adakozók 
hálás köszönetünket. Isten áldása legyen megér
demlőit jutalmuk.

A végrehajtó bizottság nevében:

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

Nyilttér*)
Van szerencsém a n. é. tisztelt hölgyközönség 

becses tudomására adni, hogy

női szabó-termemet,
melyet Budapesten 5 évig önállóan vezettem, 
Bajara áthelyeztem és itt Ujvilág-utcza 208. szám 
alatt, özv. Steier Istvánná szomszédságában

w Szalon-t Q
nyitottam.

A budapesti társaság előkelő hölgytagjaitól 
számos elismerő nyilatkozat lévén birtokomban, 
igazolhatom, hogy képes vagyok a legmesszebb
menő kivánatoknak is megfelelni és a legnagyobb 
igényeket is kielégíteni.

Elvállalok és készítek a legolcsóbb árakon 
és a legízlésescbb kiállításban menyasszonyi-, 
báli-, estélyi-, látogató- és utczai ruhákat a leg
újabb angol és franezia divat szerint, továbbá 
biousokat. pongyola- és háziöltönyöket. valamint 
gyermek ruhákat.

A n. e. hölgyközönség szives pártfogását kéri 
mély tisztelettel

Wagenblatt Gizella.

(•E rovatban közlőitekért folelősségot nem vállal a 
szork.
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Liegjatányosabb eséplési szén
az elsőrendű tatai brikett és a tatai darabos szén.

A porosz szenet is teljesen pótolja.
„~z= Pontos és gyors kiszolgálás! -----

Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat
Budapest, V., Erzsébet-tér 19.

Föelámsitó: öw. SPITZEK SIMONNÉ, Faja.
i i

Comptoirista
felvétetni

Schlesinger (ryiila
t'askereskcdésébeii.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. közjegyző közhírré teszi, 

hogy a Szegeden elhalt Stamenics Emília 
volt bajai lakos hagyatékához tartozó arany, 
ékszer, bútor és ruhanemüek nevezettnek 
Baján Fö-utcza 373. szánni házban volt 
lakásán folyó 1903. évi május hó 16-án 
reggel 8 órakor nyilvános árverésen a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett el 
fognak adatni.

Baján, 1903. évi május hó 9-én,

Bodrogi Gyula 
kir. közjegyző.

•o ,> .< -v. o ■*»  X «•. <*■

A

..BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.
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Özv. Spitzer Simonné, Baján.
Megrendelési iroda és mintaraktár a Tóth Kálmán-téren. 

Városi telefon 32. Gyári telefon 33.---------- <.. .........................
SAJÁT GYÁRTMÁNYÚ

„mcíalliqiie köve/eti lapok
százféle legújabb mintákban.

Egyszerű és díszes czementlapok. 

KERAMJT LAPOK. 
Kémény- Czement-díszcserép.

Joldó , AS FALTLE MEZEK
Gipszdíszitmények, 

stukkatur, parketta, kavics, Dunahomok. kátrány, carbolineum, 
Tinktoral, tégla, cserép,

finesz, czeiiiciií.
s mindennemű építési anyagok a legolcsóbb árban kaphatók.

-

?£#iy©fniiulen keményt megjavít

KAE KF
KÖNYVNYOMDÁJA BAJÁN. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-UTCZA.

A

..BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

0flT Mindennemű könyvnyomdái munkák a legszebb kivitelben elvállal tatnak u. m.:

RönyveR, folyóiratoR, ügyvédi- és ReresRedelmi nyomtatványoR.
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NÉVJEGYEK. 
ELJEGYZESI KÁRTYÁK. 

SZÁMLÁK.

LAK( )l )ALMI MEGIII VŐK. GVA~KESE?5
LEVÉLPAPÍROK. FALRAGASZOK. LEVELBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK.

ffláli megfiivóR a legizléseseRR Riviteltien olcsó áron RészittetneR,

«. A
..BAJAI HÍRLAP"

KIADÓHIVATALA.

WT Hirdetések olcsó áron felvétetnek. 
®W0T Községi nyomtatványok raktáron tartatnak.

A
..BAJAI HÍRLAP"

KIADÓHIVATALA.

I
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Üzlethelyiség változás.
Van szerencsém a n. é. közönség szívós tu

domására hozni, hogy üzletemet Schlesillgor 
Gyula vaskereskedö úr házába he
lyeztem át; egyidejűleg bátor vagyok tudatni, 
hogy a közeledő nyári idényre legújabb divata, 
egyszerű és díszes kiviteli:

nap- és esőernyők
készültek raktáromra, versenyképes olcsó árakban, 
szép és nagy választékban.

Különösen felemlítem. hogy Chantilli és Lyoni 
csipkenapernyöt. minden színben, egyszerűtől a 
legdíszesebb kivitelig, minden Ízlésnek megfelelően, 
valamint bármilyen ernyői, rendelésre 24 óra alatt 
elkészítek.

A fenti csipke-áthuzatok külön is kaphatók.
Az e szakmába vágó átalakításokat, áthúzá

sokat és bármilyen komplikált javításokat a leg- 
jutányosabb árban készítek.

Amidőn még hivatkozom 45 eves pontos és 
lelkiismeretes kiszolgálásomra, köszönöm a n. é. 
közönségnek eddigi jóakaró támogatását, kérve, 
hogy nagyrabecsíilt szives bizalmát a jövőben is 
részemre fenntartani szíveskedjék.

A nálam vásárolt 

ernyőket egy évig 

ingyen javítom.

Kiváló tisztelettel

Steiner R.
nap- és esőernyögyáros.

Törlesztéses 
kölcsönök 

engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona. 700 korona, 
sőt 800 korona is katasztrális hol
danként.

Megvásárolt földekre IM9T a vételár 
háromnegyedrésze ~a».i lesz meg
szavazva.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál
SCHÁFFER VILMOS 

bankigazgató

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

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak. 

BGY JÓ HÁZBÓL VALÓ FII' 
TANULÓUL 

felvétetik e lap kiadóhivatalában.

Pályázati hirdetmény.
Csataalja községben lemondás folytán 

üresedésbe jött irnok-végrehajtói állásra ezen
nel pályázatot hirdetek: felhívom ennélfogva 
a pályázni óhajtókat, hogy szabályszerűen 
felszerelt kérvényeiket hozzám május hó 15-ig 
annál inkább nyújtsák be. mert a később 
érkező folyamodványok tekintetbe nem vé
tetnek.

Az irnok-végrehajtó javadalmazása 600 
korona készpénz, havi elöleges részletekben.

Baja, 1903. évi április hó 30-án.
VOJNITS MÁTÉ

főszolgabíró.

lleiiiassxoiiii és lakodalmi
selyemszövetek fölülniulliatatlan nagy választékban.

Legutolsó divatu zsanérok fehér-, fekete- és színesben, a legolcsóbb árakon, akár csak nagyban való vétel
nél : méterenként, magánosoknak is portó- és vámnientosen. Minták postaköltség nélkül. Levéldij 25 fillér.

Selyemszöveígyár Unión

(SRIEPCR APOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.)

Értesítés.
Van szerencsém a n. é. hölgyközönség tudo

mására adni, hogy volt főuöknöm, REINER STE
FÁNIA úrnőnek, széles körökben jó hírnevű

NŐI DIVAT-TERMÉT
ÁTVETTEM, ==

s azt helyben, Szent Antal-utcza 208-ik szám alatt, 
tovább fogom vezetni.

Ennélfogva a legújabb szabású franczia és 
angol ruhák, női kabátok, blouseok. costumeok és 
negligek készítését elvállalom.

Tanulmányaimat London, Páris, Berlin és 
Becs legelső műtermeiben végeztem és ott az összes 
o szakmába vágó tudnivalókat elsajátítottam, miről 
az igen tiszteli hölgyközönségnek közel 3 évi mű
ködésem réven. Reiter Stefánia úrnőnél helyben, 
alkalma volt meggyőződést szerezni.

Alázattal esedezem, szíveskedjenek nagybecsű 
bizalmukkal megtisztelni és azon leszek, hogy 
figyelmes, pontos és szakszerű munkám, valamint 
a ruhák Ízléses kiállítása által megelégedésüket 
teljes mértékben vívjam ki.

Ajánlom magam a n. é. hölgyközönség becses 
jóindulatába és pártfogásába.

kiváló tisztelettel

Weisz Henrik
női szabó,

Szt. Antal-utcza 208.

£e Sriffon 
valódi franczia 

szivarfiapapir és fiüvety.
Kapható minden jobb kereskedésben.

Egy pohár pilseni sör 22 fillér. <*>
Vau szerencsém a nagyérdemű közözönség szives tudomására juttatni, hogy

F
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SZÁLLODÁMAT, KÁVÉHÁZAMAT ÉS ÉTTERMEMET
NEMKÜLÖNBEN
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újonnan, a legmodernebb stylben berendeztem, azokat uj világítással l/dlam el, egyszóval nem kíméltem sem 
költséget, sem fáradságot, hogy a mélyen tisztelt közönség éveken át élvezett kegyét a jövőben is kiérdemeljem. 
Ez a körülmény késztetett engem arra, hogy ismét egy bizonyára tetszéssel találkozó újítással lépjek t. 

közönségünk elé. Ugyanis mái' a legközelebbi napokban kerül nálam kimérésre a világhírű
• •

(ősforrás).
Hogy n kitűnő sört mindig egyenlő hőmérséklet mellett szolgálhassam fel e czélra egy amerikai jégszekrényt építtettem » hiszem, 
hogy n t. ez. közönség engem ezen uj vállalkozásomban is támogatni kegyeskedik meri csakis igv lehel módomban a legjobbal 
nyújtani. Egyben van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy nálam naponta friss villás reggeli kapható s hogy minden igye
kezetem odairányul, hogy jó ételek és különleges italok legméltányosabb árak melleit való kiszolgálása állal nagyrabccsült közöu-

— ........ ségünk teljes megelégedését érdemeljem ki. -

Minél számosabb látogatásért esedezve, maradiam kiváló tisztelettel ZWEIG MÓR, szállodás.

®BF |Vliden este a közkedvelt DflNKÓ-féle zenekar játszik. TB®
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Srammopfion

Részletfizetés
engedélyeztetik.

csuPán ®9y gramniophon I
tMHMMUHSMIMMMMHMMMaM;

beszól és enekel: magyarul, francziául. angolul, olaszul, 

oroszul, horvátul, szerbül, csehül, németül stb.

Katalógusokat és legújabb lemez-jegyzéket ingyen és bérmentve.
Valódi csakis akkor, ha a hirdetésünkben feltüntelell ..irónngyal" védjegygyei van ellátva.

..(wltA JIJIoriio\" W II. ÉS TÁRSA
Budapest. Károly-körut 2.

WT A lemezekre kiváló művészek enekei vétettek fel. Minden helyen k é p v i s e I ő k keresletnek. TM v v MM zf v ? ?

Első cs. és kir. osztrák-magyar kizárólag szab.

OMLOKZAT FESTÉK GYÁR
Kronsteiner Károly Becs, III, Hauptstrasse 120

tsajál házábani

\ k’A xyi- K’.\11-: i< i< i<i. kiti'ntb r\’i„

Föherczegi es herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai intézöségek, 
vasutak, ipari-bánya és gyári társulatok, építési vállalatok, építő- Y'-' 
mesterek, úgyszintén gyári és ingatlan tulajdonosok szállítója. 
E viliarmenles homlokzul-f'eslékek, melyek múszben föloldhalók, 
száraz állapotban, poralakban és 46 különböző mintában kilón- 
kint 16 krlól fölfelé szálliltalnak es a mi a festék szintiszlaságát :? 

és tartósságát illeti azonos az olajfestékkel. «.

200 korona jutalék utánzások kimutatásáért.
Mintakártya, úgyszintén utasítás kívánatra ingyen és bérmentve. ,4?

Főraktár WAGENBLATT FERENCZ festek-kereskedeseben, BAJA „Központi Szálloda" epület.

I

SZERENCSE-ÓRA.
Azt a sorsjegyszámot rendelje meg levelezőlap 
allal, amely ama Óra mellett van l’öllünlclvi-. 

a mely időben ezen hirdetést olvassa.

Az óra belsejében föltüntetett szerencseszamok 
kizárólag

BENKÖ bankháznál
~ kaphatok ~~

Budapest. Andrássy-ut 79.
Húzás május 22. és 23-án.

A mi vevőink azon előnyben részesülnek, 
hogy befizetéseiket postatakarekpenztári 

eheque utján, tehát 
költségmentesen leljesitheiik.

A Rlchter-féle

Unlment. Caps. comp.
Horgony- Pala - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsöléifl) alkalmaztat ik 
kötzvénynél. csúznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
1 bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a„Horgonf" védjegygyei 
és a„Ricbler" ozégjegyzéssel 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, 

eafcai. cs kir. udvari aikllitók.
Rudolaltidl.

JEGYZEKE az

50,000 nyereménynek.
Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben :

1 .<h»<»9<»<»<» k <» <» II 31.
Korona

iS 1 jutalom 600000
3 i nyer, á 400000
a ra i ,, ,, 200000& -a 9f— ex
2 a> 1

100000
90000

« aj 2 80000N .1 70000
-1 c 2 60000
- « 1 50000

ISI 1 40000
-5 -S 5 ,, ,, 30000
is-3 25000& N Q 20000Q 15000
s 36 10000
° 67 5000

3 ■ • a« 3000
437 .. 2000
803 <. ,, 1000

1528 • ■ «• 500
140 300

34450 200
4850 170
4850 130

100 100
4350 80
3350 ■ , ■> 40

55,000 &eX 14.459,000

I< i váló Szerencs e

TÖRÖK-nél
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.

Tíz millió koronánál többet nyertek nálunk 
nagyrabecsült vevőink.

Az egész világ legesélydúsabb sorsjátéka a mi in. kir. 
szab, oszlálysorsjálékunk, mely nemsokára újból 
kezdetéi veszi.

110,000 sorsjegy 55.000
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltad!; ki. tehát az 

összes sorsjegyek fele nyer a mellékéit sorsolási jegy
zék kimutatása szerint.

5 hónap alatt összesen Tizennégy millió 459.000 ko
ronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész 
vállalat állami felügyelet alatt áll.

Az. 1-ső ŐSZIlály eredeti sorsjegyeinek tervszerű be-
tétjei a követ k ezok :

egy nyolezad (' frt .75 vagyis 150 korona
egy negyed (’/t) frt 1.50 vagyis 3. korona
egy fél (’ 2) Irt 3. vagyis 6. korona
egy egész (’ 1) Irt G. vagyis 12. korona

A sorsjegye két utánvéttel vagy a pénz beküldése elle-
né ben küldjük szét. 1 livatalos tervezet díjtalanul. Meg-
rondo léseket 1térünk azonnal, de legkésőbb

folyó évi május hó 22-ig 
mely napon a húzás megkezdődik, bizalommal 
hozzánk küldeni,

Török A. és Tsa.
bankháza 

Budapest, 
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.

Eőárudánk osztálysorujálék osztályai:
Föüzlet: VI.. Teréz-körút 48 a.
Fiókok: 1. Váczi-körút 4.

.. 2 Muzeum-körul II.
■■_____ 3. Erzsébet-körut 54.

Bend.U>le,él levágandó Törfík és Társa bankha2a Bud^[

Keiek részemre I. usztályn magv. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos
tervezettel együtt küldeni.

utánvételezni kerem .
A ‘ kor. összegben. postautalvanynyal küldöm \ nem tetsző törlendő.

’ mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) ‘

É

V

Nyomatott Kazal Józ séf könyvnyomdájában Baján.


