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Mí'gjolen minden vasárnap re^el. 
Szerkeszt fiség: Városi bérház. I. emelet.

Kia.lóliivntol: Kazal József könyvnyomdája, hol az előfizetősek 
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Felelős szerkesztő es lantulajdonos ■

Dr. Lemberger Ármin.

ölfillzelÓRÍ árak

Egész evre 10 korona, félévre 5 korona, negyedévre 
2 korona 50 fillér. Egyes szám ara 20 fillér. 

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Eredendő bűnök.
E lapok egyik legutóbbi számában fel

említették a Kiiiiszentiniklós-Diinaputtij-Kalo- 
csa-Baja közt építendő vasut ügyében meg 
tartott értekezlet lefolyását és eredményéi. 
Megtudtuk belőle, hogy az engedményes 
Teleky József gróf a vasutat Kalocsáról Hajós, 
Nádudvar, Rém, Csávoly és József-háza felé 
akarja Bajára hozni. De megtudtuk azt is, 
hogy volt olyan vélemény, amely ezen vasutat 
egyátalán nem akarta, volt olyan vélemény 
is, amely a vasutat Kalocsáról Bátya. Dttsnok, 
Fájsz felé, a Sárközön szerette volna Bajára 
hozni.

Kétségtelenül tanulságos volt ez érte
kezlet. Mindenek előtt megtudtuk belőle, 
hogy Baja vezető fóliáinak egynémelyike 
eredendő bűnben van. hogy t. i. irtózik a 
vasúttól. Van ugyan bűnük számára enyhítő 
körülmény ----- melyik bűnre nincs — az 
ugyanis, hogy terheltek. A fáma ugyanis azt 
mondja, hogy amikora Bpest-Zimonyi vasutat 
építették, azt Baja felé akarták vezetni, de 
a bajaink oly lagymatagon viselkedtek, oly 
kevéssé ismerték a vasutak értékét, oly kis 
áldozatra voltak hajlandók, hogy a vasutat 
Szabadka kapta meg. Hogy ez a tény meny
nyit ártott nekünk és mennyit használt 
Szabadkának, arról kár beszélni. De másod
sorban azt is megtudtuk, hogy sokan nem 
ismerik még a helyes vasúti politikát, amint 
az a városok ügyeire viszonyítva fennáll.

Két nyomós kifogás esett a vasut ellen. 
Az egyik hibának tartja, hogy a vasut nem 
halad a Sárközön.

Világítsuk meg ezt az első kifogást és 

azért vessük fel a kérdést, hogy mire való 
a vasul?

Arra, hogy az embereket egymáshoz 
közel hozza. Hogy az emberek egymást 
hamarabb találják meg. A városnak az a 
haszna van a vasúttól, hogy a falu népe 
olcsón közlekedhetik és iparkodik szükség
leteiből a nagyobbakat a városban besze
rezni. Már most az a kérdés, hogy milyen 
közönségre van szükségünk szegény-, vagy 
gazdag falvak lakósaira? Mert a Sárköz
ben nincs egyetlen jómódú község, míg 
Hajós, Nádudvar. Csávoly a környék leg
gazdagabb helységeit képezik, ahol borért, 
gabonáért, gyümölcsért óriási pénzösszegek 
fordulnak meg évről évre. A mi ezekből a 
pénzekből árúra váltódik, az Bajára jön, ha 
vasul lesz, mert mai napság a falusi ember
nek is kell a vasut, az is takarékoskodni 
akar az idővel és a munkaerővel.

A második kifogás a vasut ellen, hogy 
nem kell ez a vasut. mert a forgalmat Kalo
csáiéi fogja terelni onnan is, ahonnan eddig 
hasznot láttunk. Nem akarjuk azt mondani, 
hogy rokonlelkek találkoznak, de különös
nek tartjuk, hogy Kalocsán ugyanezen okkal 

persze megfordilva-ágálnak és azt mondják, 
nem kell a vasut, mert a forgalmat Bajára 
tereli.

A valóság az, hogy kell vasul, sok vasul 
kell, minél több, mert minél több a vasul, 
annál több terményt lehet értékesíteni, annál 
intenzivebben lehet gazdálkodni. Ez az álta
lános igazság. A részletekben pedig Bajának 
csak haszna lehel a vasúttól, mert Császár
töltés és Nádudvar lakossága soha sem járt 
Kalocsára, a miiül építése előtt sem és nem 

jár oda most sem. A hajósiak eladni oda 
járlak, oda járnak most is, de vásárolni 4 •-> 
részben Baját keresik fel. Ez az arány csak 
kedvezőbb lehet még akkor is, ha Kalocsa 
valamivel olcsóbban lessz elérhető, mint 
Baja, mert a kalocsai kereskedelem nem 
veheti fel a küzdelmet a bajaival. Ami pedig 
a Rém- Csávoly- Szentiván-felé való kiugrást 
illeti, azt igen hasznosnak találom, mert azzal 
lehet parallizálni a Halas-Almás közt köz
lekedő vasut hatását. A bajai gabonakeres
kedőnek szüksége van a Rémen, Csávolyon 
és Szentivánon termő gabonára, amelyet 
vagy behoznak, vagy kimegy érte a kereskedő. 
Ha azonban Mélykúton és Jankováczon lessz 
vasut, és ez a vonal nem épül ki. az egész 
forgalom oda terelődik és az állítási keres
kedők kezeibe kerül.

A vasúinkból kára volt eleddig az utszéli 
csárdásoknak, a vámbérlöknek és fuvarosok
nak, de haszon háramolt belőle az iparosokra 
és kereskedőkre. Hogy mi nagyobb, a haszon 
vagy a kár, azt megállapítani nem nehéz 
dolog.

Pártolásra érdemes az összeköttetés 
már azért is, mert véleményünk szerint, meg
lógja rövidíteni a pesti utat legalább is 2 
2'.a órával, ami szintén fontos és megszív
lelendő körülmény a gőz- és villám kor
szakában.

Úgy érezzük, hogy helyesen cselekszünk, 
ha minden eszközt megragadunk és anyagi 
áldozatot is hozunk a kérdéses vasut kiépí
téséért, mert belőle városunkra csak haszon 
háromolhatik.

Lengyel Manó.

T Á R C Z A.
Minek is tagadjam . . .

Minek is tagadjam, l>e kell vallanom. 
Unalmas az élet, unalmas nagyon. 
Egyik nap múlik a másik után.
Egyformán üres mind s egyformán sivár. 
Minek is tagadjam, be kell vallanom, 
Unalmas az élet, unalmas nagyon.

Nincsen olyan vágyam, ami lelkesitne, 
Nincsen olyan czélom, mi munkára serkentne. 
Nem vagyok szerelmes, hogy álmodni tudnék. 
Nem csalódtam soha, hogy epekedhelnék. 
Minek is tagadjam, be kell vallanom. 
Unalmas az élet, unalmas nagyon.

E' mellett fiatal s úgy mondják — szép vagyok, 
llókot és effélét eleget hallhatok.
he mikor ez is unalmas oly nagyon.
Üres léhaság, bolondság. mondhatom: 
Minek is tagadjam, be kell vallanom. 
Unalmas az élet, unalmas nagyon.

Mutanuir.

Numa Pumpolius Ansagius életrajza.
'A „HAJAI HÍRLAP' EREDETI TÁRCZÁ.1A.

Irta: Kanizsai Ferenez.
(Folytatás.)

Második kötet.

VII.

Keserű sampusz.

A szobában illák meg a feketekávéi. Ansa- 
gins végtelenül sajnálta, hogy nem időzhet tovább 
u hölgyekkel, de délelőtt elmulasztotta az irodát, 
s most egész estig kell dolgoznia. Holnap egy 
sz.enzáeziós pör végtárgyalására készül.

De estére esek velünk leszel, fiacskám'? 
— Oh, mindeneseire.

-— Ön is, uram'?
Szerencsémnek logom tartani.

— Kedves vöm, mit adnak ma az operában'?
— Faustot.

Oh, be szép lehet! Zongorán már hal
lottam.

•— Nehogy megelőzzön kedves vöm. én meg
hívom tisztelt barátunkkal együtt az opera mai 
előadására. Vegyen egy elsöemelelt páholyt.

És egy tízforintost nyújtott Puinpolius felé.
— Nem fogadok el pénzt. Ez sértés.
— Ön valóban merész, kedves vöm.
— Barátom, ne légy udvariatlan.
— Nos, ha muszáj, elfogadom. Majd este 

hat órára fit leszek a jegvgyel együtt.
De mit csinálunk mi addig, Adolárkám ? 
Vásároljatok bútorokat. Majd Ferkó bará

tom lesz szives kalauzolni benneteket. Ö sokkal 
jártasabb ilyen dolgokban, mint én. Jobb az izlese, 
0 már kitanult kalóz itt Pesten. Ha öt magatokkal 
viszitek, megspóroltok néhány száz forintot. Ö tud 
alkudni. Én nem.

A bajorországi kék úristenre! átkozódlam 
magamban; - most ez a pasas a nyakamba
varrja az egész gépgyáros-falamiát. Kezd a dolog 
tűrhetetlen lenni. Hanem kifelé rémnyájas mosolyt 
erőltettem, s kijelentéin, hogy szerfölött nagy sze
rencsémnek fogom tartani, ha kegyesek ilyen kitün
tetésben részesíteni.

Igen, igen, Adoiarkám. Hanem előzetesen 
bútoraidat szeretnek megnézni, hogy összhangzo 
garnitúrát válaszszunk.

— Tudom én azt jól, hogy milyenek. Szük
ségtelen odafáradni.

— De mégis I . . . Esdetl Leontine.
- Jó. Vezesd a hölgyeket szállásomra. Mu

tasd meg nekik mind a két szobámat.
Hogyan'? Kérdem megrökönyödve.
Ugv értem, hogy a kedves mamát és 

szőke tündéremet elviszed az én árva legényéle
lem rideg tűzhelyéhez. Fogd, a lakásom kulcsa.

Megörültél'? súgtam l’mnpolius füleim. 
Ilizd iám. Majd felvilágosítalak. Elénk 

fennszóvál fordult a hölgyekhez. Hanem ügy gon
dolom, mamáéknak nem ártana egy kis delesli 

I alvás. Képzelem, egész éjjel nem aludtak. Vasúton 
lehetetlen pihenni. Az a szakadtlan zugó zakato
lás, erős dübörgés megviseli még a legedzettebb 
férfit is; hát akkor a hölgyek finom idegzetét!

I’á, Mi most elmegyünk. En az irodába, Ferkó 
le a kávéházba. Másfélóra múlva jere föl ő nagy- 

i súgóikért, addig pihenjenek egy kissé.
Úgy rendelkezett Ansagius, mintha ezer pengő 

dagasztaná bugyellárisát, s legalább is egy An- 
drássy-uti palota birtokosa volna.

Tiszteletteljes kézcsókok következtek.
Alig vártam, hogy leérjünk az ulczára. Ké

szültem egy erős prédikáczióra. Nem jutottam 
szóhoz, mert Ansagius egy hordárt intett elő. 
„Fogja, egy forint a fáradságáért; ezt a tízest 
vigye valamelyik vácziutezai virágkereskedésbe, s 
rendeljen egy elegáns mellcsokrot. Ne legyen nagy: 
inkább kicsiny, de legdivatosabb. Érti'? Legyen 

j készen azonnal; és este hal előtt vigye föl ide a 
hotelbe, első emelet 26. szám alá. Érti'?

Elment az eszed'? Miből veszel páholyt? 
Bizony magam se tudom. Majd csak kéri

tek valahonnan.
- - De nem emlékszel-e, reggel is mily nehéz 

volt pénzt teremtenünk'?
Ah, fidoneI Micsoda szatócs-gondolkodás! 

Ne törődj te az én ügyeimmel. Ne félts le engem.
— Jó-jó. De hát komolyan azt kivánod-e, 

hogy én a te ronda szobádba vezessem őket'?
- Csacsi vagy. Van eszembe! Tudod hová 

fogod őket vezetni'? A te lakásodra.
— Mit beszélsz'?

Igen, a te lakásodra.
Mit'? Hogy én a te kedvedért hazudoz- 

| zam'? becsapjam a szegényeket'? Olyan nincs. 
Elöbb-utöbb úgy is le kell leplezned magadat; 
soká nem tarthat igy. Miért nem leszel őszinte? 
Hisz vollaképen az még nem baj, ha nincs valami 
elegáns lakhelyed. Minek is füllentesz le annyit. 

Csinálj, a mit tudsz. En nem leszek Csalóka 
Péter a te szép szemeidért.

De addig könyörgött, a míg megesett rajta 
az én balekszivem, s bolotlgrollam a szemtelen 
ll'efaba.

A Muzeum-körul sarkán váltunk el. Futót-
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Helybeli és vidéki hírek.
Városi rendkívüli közgyűlés. Rövid lélegzetű 

konfureneziát tartott f. hó 26-án varosunk törvény
hatósági bizottsága es üres padsorok tátongtak az 
elnöklő .SrAmans; Endre főispán fele, mikor a köz
gyűlést délután 3 órakor megnyitotta.

Vita, a mindössze hat pontból álló programul 
körül nem fejlődhetett ki. mert mind olyan tárgy 
volt napirenden, amit tudomásul venni, helyeselni 
és jóváhagyni kellett.

Tdrgyaltatull: 1. A városi tanácsnak jelentése 
a Cserepes pusztai VII. számú majorság haszon 
bérbe udasu iránt megtartott nyilvános árveres ered
ményéről. Az árlejtés eredményi. hogy Mayer 
György es társai bács-almási lakosok nyerlek el a 
bérlétét észrevétel nélkül jóváhagyalik.

2. Ugyanannak előterjesztése a katonai nevelő 
es kepzö-inlézeleknél rendszeresített harmadik vá
rosi alapítványi hely betöltésé tárgyában. Az 
ingyenes helyet Devics Alajos városi közgyám 
Dezső fiinak egyhangúlag megszavazzák.

3. Ugyanannak jelentése az uj városi kórház 
fekáliamenles szenyvizeinek levezetésére létesítendő 
betoncsatorna munkálatainak biztosítása vegeit meg
tartott nyilvános árlejtés tárgyában. - A munká
latokkal megbízzák Wollák Samu kolozsvári eze- 
menigyárost. ki az előirányzott összegnél 25 77 ion 
0 o-kal kedvezőbb ajánlatot tett.

4. Ugyanannak jelentése a város tulajdonába 
átment lanilóképezdei gazdasági kertnek haszon
bérbeadása iránt megtartott nyilvános árverés ered 
menyéről. özv. dr. Barlsch Saniuné, mint leg
többet igerö kúpja meg. évi 526 kor. haszonbérért.

5. A temesvári iiiagv. kir. posta- és távirda- 
igazgatósagnak átirata a városi bérház keleti oldalán 
levő 1. számú bollhelyiség kibérlése tárgyában. — 
Az átirat, mely szerint az igazgatóság a helyiségei 
3(X> korona évi bérért haszonbérbe kiveszi, tudo
másul szolgál.

6. Lalinovils István végrehajtónak nyugdíjazás 
iránti kérvényé. — 19 évi szolgalat után, évi 754 
koronával nyugdijazlatik. Egyben a polgármester 
azon intézkedésé, hogy a pályázatot ezen állásra 
immár kiírta, jóváhagyólag tudomáséi szolgál.

A tárgysorozat gyors egymásutánban pergelt 
le. Fölszólalas csak egy volt, a dr. Valentin Emilé, 
ki egy konkrét cselre hivatkozva, azt az óhajai 
fejezte ki, hogy az előadok kimerítőbb referádákal 
lerjeszszenek a közgyűlés elé. - lleás.*  Nándor 
gazdasági tanácsnok válasza illan azonban maga 
dr. Valentin is belátta, hogy aposzlroféja egészén 
tárgytalan volt, mert a tanácsnok bebizonyította, 
hogy a közgyűlés ele a fölhozott esetben is. de 
mindig is a legrészletesebb informáczió kerül el
bírálás vegeit.

A közgyűlést kevéssel négy óra elölt rekesz
lelte be a főispán.

Személyi hir. Piai: Bonifác/. dr.. a szegedi 
tankeriilel kir. főigazgatója, egészségének a helyre
állítására Abbáziába utazott.

Eljegyzés. Állaga Le/. helybeli úri fiatalságunk 
egyik tagja ma vall jegyet Margitka urhölgy-
gvel, Szűcs Mihály illeni ügyved leányává!.

tani haza. Fölöttem egy emelettel lakott kel festő
akadémiai növendék. Tőlük vagy busz kepei kér
tem; ok maguk segítettek azokat dolgozószobám
ban, mely egyúttal szalon gyanánt is szolgait, 
elhelyezni. Igazan, akar egy képcsarnok, olyan 
lelt az cn műhelyem. Hálószobámba az agy föle 
egy felig kész Madonna tanulmányi függesztünk. 
— íróasztalomra tekintélyes vastagságú könyveket 
raktam, s kinyitva némelyikei, hanyagul dobiam 
az úsztál lapjára, mintha valami komoly munka 
után hagytam volna úgy. A könyvcsszekrcuyl rend- 
bcszcdiem, gondoskodva, hogy a bekötött köny
vek láttassák magukat leginkább.

lnnél vissza a Pannóniába. Oh, micsoda 
örült hajsza ez! Kellett ez nekem? Mi hasznom 
belőle? I lo, y a devla vigyen el minden gépgyárul!

Délután fel négy volt, a mikor a legudvaria
sabb hajlongasok közt kinyitottam a szalon lépcső
házra nyíló ajtaját és szóltam : ..Melloztassek be
sétálni".

z\ mama lorgiiellén keresztül, elégedetlen 
mosolyogva nezell szel. „Csinos, valóban csinos". 
Leontina a festményeket bámulta: csak némelyikre 
sandított lopva. Iclszemmcl. S ha észrevette, hogy 
latom, mit néz: elpirult. Hat bizony a tisztelt ifjú 
művészek különös előszeretettel festik a mit a 
maga egyszerűségében. Gsendele’el festeni öregebb 
piktoroknak való. A mama sem állhatta meg. 
hogy elöltem meg ne rója Pmnpoliust. mert oly 
túlságosán kedveli a klasszikus piklural.

Nem klasszikus az, nagyságos asszony : 
se nem modern, .... i miéin örök. Az örök női-
seg . . . De megbántam ezt az upervut, mert az 
unyagepgyár egy fenyilö pillantással meri végig. 
z\ mama a hálószobába is bevezettető magul. 
Kellemesen lepte meg az ágy fölölti szentkep. 
Leontina csuk vágyva kandikált be az ajtóból. 
Bejönnie nem volt szabad.

Különben egész simán ment a dolog, s már- 
már azt billeni, semmi baj sem történik.

Dehogy nem !

(Folytatom.)

Lökerti közgyűlés. A lökért mull vasárnap 
tartotta Pékért István fölöveszmester elnökletével 
rendes évi közgyűlését. Elnök a szép számmal 
pgybegyiilt tagokai szívélyesen üdvözölvén, a jegyző 
könyv vezetésére Dr. irmai Vidor! kéri lel. 
Ezután Pallér Dezső egyleti penytarnok terjeszd elő 
a mull évi zárószámadasl. mely 71 kor. 44 fillér 
pénztármaradványnyal záródik es az idei költség
vetési, mely 2081 kor. 41 lill. előirányzott Kiadási 
tüntet fel.

Ezután a már kél eV óla üresedésben levő 
elnöki lisztre Miiller Józsefet, a Melles Karoly le
mondásával megüresedett választmányi tagságra 
Dr. Britek Samu ügyvedet, titkárrá pedig Dr. 
S:irmai Vidor ügyvédet választják meg egyhangúlag.

Végül a lövőkért százéves fennállásának meg
ünneplésére előkészítő bizottságot választanak a 
következő urakból: Bodrogi Gyula. Dr. Bruck Samu. 
Drescher Béla, Erdélyi Gyula. Gebhardt Dezső. Dr. 
Ib'lcnyi Pál. Kollár Ágoston. Koller Dezső. Miiller 
József. Nagel Sándor. Ledniczky Ipoly. Dr. Lember- 
gór Ármin, id. Reich Vilmos. Somogyi Emil. Dr. 
Szirmai Vidor és Weidinger Dezső, mely bizottság j 
magái a helybeli fiatalsággal lógja kiegészíteni, |

Hesser Gyula ügy ved tetszéssel fogadott in
dítványára a közgyűlés elhatározza, hogy ugyan
ezen bizottság keressen egyúttal módot arra nézve, 
hogy a lövőikért jelenlegi sivár helyzetéből kiemel- 
I essék.

Magyar név. ll’c.sr/ Ármin bajai lakos, magán
hivatalnok vezetéknevét .Írrv7-ra változtat la belügy
miniszteri engedélyivel.

Tánczestely. A ..Bajai Polgári Cz.éllövész 
Társulat**  f. évi június hő 1-én (pünkösd másod- | 
napján) megnyitó lánczeslélyl rendez.

Szamócza kóstolás. .4 gyiimölcsés:eti egylet ; 
ma délután 4 órakor, telepen szamócza kóstolást 
rendez. Indulás d. u. 1 4 órakor a Gasinóból. Az !
egylet nem tagokat is szívesen lat.

A fögymnasitimi ifjúság kirándulása. A hely
beli főgymnasium ifjúsága, június hó 7-én. több 
tanár társaságában kirándulást rendez Mohácsra, 
a bösvérlöl pirosul! gyásztól*  történelmi nevezetes
ségeinek megtekintési*  vegeit.

Rozsakiállitás. A Bajai Gyümölcsészeli Egylet 
pünkösd másnapján, a Casino helyisegeiben rózsa
kiállítást rend-'z a Lökért javára, melyre ezúttal 
is fölhívjuk közönségünk érdeklődései.

Recitátori előadás a Casinoban. Tegnap (*ste  
diszlingváll hallgatóság jelenlétében /»’. Koi-áes 
Laura, jónevü recilátor es énekesnő tetszéssel fo
gadott es szellemes irodalmi estélyi tarlóit a 

; Casinoban.
Táncztanfolyam. Kubai Tany József elönyö- 

! sen ismert táncz és illemtanar június havaban 
varosunkba érkezik, hogy 6 hétre terjedő lánc/.- 

I tanfolyamát megnyissa, ennélfogva június 20 ától 
I beiralasok elfogadtatnak naponkint d. e. 9 órától 

a „Bárány Szálló"-ban.
Halálozás. Loos: Zsigmondué szül, keőkeszi 

Csernyus Vilim:. Aoo.s.: Zsigmond helybeli ügyvéd 
neje I. hó 24-én, elelenek 62-ik es boldog házas
ságának 38-ik evében hosszú szenvedés illan jobb
leire szuiideriill. Vegliszlcssége kedden délután 
ment végbe nagy részvét mellett.

Gyaszhir. Dr. Vasdényei Géza, a m. kir. 
közigazgatási bíróság bírája, a szabadkai kir. tör
vényszék volt elnöke, folyó hó 26-án Budap«*sten  
szellűides következtében elhalt. A szabadkai kir. 
törvényszékét a temetésen Marian. Slrelicz\y, Sa- 
iauky es Kővár- bírák képviselték.

Kettős gyász egy törvényszéki bíró csalad
jában. O'/.inle részvétel kelt dr. Ernáiméi Győző 
;i >z.d>adkai kir. törvényszék kitűnő birájának 
c-aladjál ért sulyos csapás. Hétfőn reggel ugyanis 
siirgönyerlesilesl kaplak, hogy Einaiiuelne edes 
anyja meghall: mire a deli vonaliéi mindketten 
elli a/.lak a temetésre. Meg lel sem ocsúdlak a 

: szomorú esel lesújtó halasa elöl, mar másnap 
délben a távolban ismét az elsőnél talán meg 
fájdalmasabb hirt vitt meg nekik a drót: kél eves 
kis fiacskájuk váratlanul elhuuvl.

A baja battaszeki áthidalás. Lukacs László 
pénzügyminiszter immár a képviselőház el • terjesz
tene a beruházásról szoló törvényjavaslatot. Ebben 
a baja ballaszéki vasútvonal es Dunai Ilid költsé
géire. n melyek a javaslat szerint az elsőrendű 
főpályák szabványai szerint építendők es rendezel!- 

I dók be, miül mái jeleztük hét millió korona 
vau felvéve.

Minthogy tényleg ez az az összeg, melyet a Baján 
járt műszaki bizottság a vasiili áthidalás költségéire 
előirányzóit, akkor ez ujahb bizonyság, menyire 
nem volt igazuk ellenségeinknek, a kik a haja 
battaszeki áthidalást csak oiiasi technikai akadályok 
legyőzőé es nagy költségek arán mondtak mug- 
valósi’halóiiak. A Imi. millió korona 5 évre elosztva 
n következőkép van előirányozva: 
1903-ik evre .... 160,000 korona.
1904 ik..............................................1.500,000
1905- ik........................................ 3.000.000
1906- ik..............................................1.500,000
1907- ik........................................ 91X1.000

Hivatalos órák a városházán. Dr. Hegedűs 
Aladar polgármester a nyári hónapokban juniiis 
ho 1 tol augusztus hó 31 ig a városházán a hiva
talos órákul kövi'tkezokepeu állapította meg: Köz
napokon reggeli 8 órától d. u. 1 óráig, vasiír es 

ünnepnapokon d. e. 9-11 óráig. Az igtató hivatalok 
azonban tartoznak köznapokon reggeli 8-12. d. u. 
3-5 óráig vasár- és ünnepnapokon d. e. 9-11 óráig 
beadványokat (‘lfogadni es beiktatni. A rendőrkapi
tányi hivatalnál egy kapitány a délutáni órákban 
is tart ügyeletét.

Czéllöveszet. 1903. május hó 24-én történt 
500 lövés, ezek közül volt 26 (‘gyes, 32 kettős. 
15 háromas es 5 negves. Négyest lőtt Eekerl Ist
ván 4. Somogyi Gyula I. Ilaromasl lőtt Eekert 
István 6. Gebhardt Dezső 5. Szász Ottó 2. So
mogyi Gyula 2.

Tanitóképezdei növendékek kirándulása. A hely
beli m. kir. tanilóképezde növendékei, mint lapunk 
mull számában jeleztük, tanulmányi kirándulást 
lettek f. ho 20-án Szcgzárdra es Tolnára. Erről az 
érdekes és tanulságos kirándulásról a következő 
tudósítást vesszük: E. hó 20-án a bajai állami taní
tóképző 32 növendéke. Schcrer Sándor igazgató es
7 tanár kíséretében látogatta meg Szegzardol. 
Szerdán este érkeztek Dombori felöl. Megérkezé
sük illan megkoszorúzták a G7(rm/-szobrol, mely 
elöli Mihálieska János tanár szép beszédet tarlóit. 
Ezután a növendékeket és a tanárokat elszállá
solták. A tanári kar tagjai vacsorára E'ber Márton 
tanító vendégei voltak. Másnap reggel a múzeumot 
látogatták meg. hol Hangh Béla múzeumi eustos 
szolgait szakszerű magyarázatokkal. A múzeum 
megszemlélése után látogatásokat lettek, többi közt 
Wosinsky Mór apátplébánosnál és Tihanyi Domokos 
kir. tanfelügyelőnél is tisztelegtek. Később a bel
városi templomba mentek, hol a déli isteni tisztelet 
alatt énekellek is. Beiben a „Szegzárd Szállódban 
közebédre gyűltek egybe, amelyen a polgári iskola 
tanárai és a szegzárdi tanítói kar közül is többen 
részi veitek. Délután kirándulták a baktai sző
lők megtekintésére, hol Tóth Karoly baktai szép 
tanyájában bemutatta a jobbnal-jobb szegzárdi 
borokat. Innen felmentek a Bartina ormán lévő 
keresztekhez, hol a Hynmust es Szózatot elénekelték: 
Xits István közp. szol, felügyelő pedig, ki a hegyi 
kirándulásban kalauzolta a vendégeket, megszólal
tatta a nagy viharágyul is. Ezután megtekintették 
Xits István előhegyi szőlejét és ezen keresztül 
fölmentek a báró .l/p/nxr-féle előhegyi szőlőbe, 
hol Baross Gyula uradalmi tiszttartó és fia szives 
vendéglátással fogadtak a kirándulókat és a tulaj
donos grófnő nevében gazdagon megvendégellek 
a majdnem 60 tagra szaporodott társasagot, mely
hez csatlakozott Vijnich Dániel bajai apátplébános 
is, ki csütörtökön érkezeit Bajáról Szegzárdra, 
hogy reszt vegyen a tanítóképző intézel kirándu
lásában. A hírneves Augusz-féle borok csakhamar 
felvillanyozták a hegyjárásban kifáradt társaságot 
es több sikerült felköszönlőben ellették a tulajdo
nost és helyettesei : Baross Gyula tiszttartót, kinek 
talpraesett válaszát nagy tetszéssel fogadták. A 
társaság vig hangulatban hosszabb ideig maradt 
(‘gyűlt a magyaros vendégszeretetet nyújtó házi 
gazdanái. Pénteken délelőtt a szegzárdi hírneves 
selyenigyárat nézték meg. Ebéd után Tolnára men
tek. a hol a selyemgombolyitó gyár működését 
tekintették meg s nmen Domborul át kellemes 
emlékekkel térlek vissza Bajára.

Vizsgarend. A bajai m. kir. állami laniló- 
képzö-intézelben az 1902 903-ik iskolaév végen
tartandó nyilvános vizsgalatok a következő sor
rendben tartatnak meg: Május 30. I). e. 8 12.
A IV. osztály évi vizsgálata. D. u. Tanári érte
kezlet. Június I. I). e. 9 ó. Halandó istentisztelet. 
Június 2. 3. 4. 5. D. e. 7—11. Írásbeli tanitó- 
kepesitövizsgálalok. Június 3. I). e. 8—12. Vallás
iam vizsgalatok az I. 11. es 111. osztályban. I). u. 
2 o. Osztályozó tanári ülés. Június 4. D. e. 8—12. 
Az I. A) osztály évi vizsgálata. I). u. 2 -6. Az 
I. B) osztály évi vizsgálata. Június 5. D. e. 8 12. 
A II. A) osztály évi vizsgálata. I). u. 2—6. A II. 
B) osztály évi vizsgálnia. Június 6. D. e. 8—12. 
A III. A) osztály évi vizsgálata. I). u. 2—6. A 
III. B) osztály évi vizsgálata. Június 8. Koroná
zási emlékünnep. Június 9. 10. 12. 13. I). e.
8 12. es d. u. 3 6-ig szóbeli taniló-képesilö
vizsgalatok. Június 19. I). e. 8—11. A gyakorló 
népiskola I. II. III. osztályának évi vizsgálnia, 
.hmm- 20. I). e. 8 11. A gyakorló népiskola IV.
V. VI. osztályának évi vizsgálnia. Jimius 22. 
Maganoszlalyvizsgalalok. Június 30. Az iskolai 
bizonyítványok kiadása. Baja, 1903. május 25. 
. I: igazgatóság.

A sorozást ismét elhalasztották. Tudvalevő, 
hogy báró Eejérváry Géza honvédelmi miniszter 
az idei lösorozasl mar kel. Ízben elhalasztotta. 
Legutóbb június hónap 2-ára tűzte ki a fösoroza- 
idejet. Miután a katonai javaslatokat meg mindig 
nem szavazlak meg. a honvédelmi miniszter a 
sorozás idejét ..az ismeri politikai viszonyok követ
keztében**  július hónap l-löl bezárólag augusztus 
29-ig terjedő időtartamra újból elhalasztotta. A 
közigazgatási hal >s.igokat utasította, hogy ily érte
lemben legyek meg a fősorozásra való előkeszii- 
leleikcl.

Halas bács-almás rigyiczai vasút. A kép- 
viselőbaz közlekedésügyi bizottsága e hó 27-én 
délután tartott ülésében, a kereskedelemügyi mi
nisztertől nyert fölvilágosilás alapján, egyhangúlag 
elhatározta, hogy a halas bács-almás rigyiczai 
helyi érdekű va-ul eiig*  delyezését a képviselöház 
nak ajánlani fogja. - Ez a határozat kellemes 
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hírt jeleni n szomszédos érdekeltségnek, meri most 
már bizonyos, hogy ez ti vasút a legközelebbi 
jövőben kiépül.

Igazgatósági ülés. fíács-llodrog Vármegye 
(iazdasági Szövetsége Zomliorban, 1903. évi jnnins 
hó 3-án delnőin 3 órakor, a vármegyeház kis 
lanáeslerineben igazgatósági gyűlést tart. Napirend: 
1. Jegyzőkönyv felolvasása es hitelesítése. 2. Pénz
tári jelentés. 2. Galambos Sándor ügyvezető jelen
tései. a) Központi vajgyár állal nyújtott teljes biz 
biztosítékokról. b) Központi vnjgyar altat lelállilotl 
('.ásóin gvárról. c) A vajgyárlassal loglalkozó szövet
kezetekről es azok érdekeben alakítandó vujosztály 
felállításáról, d) Bizlozilási osztály szervezéséről, 
e) Jelzálog kölesön osztály szervezéséről, f) Egyes 
gyengébb szövetkezeink mikénti támogatásáról, g) 
A vármegye három különböző központjain leállí
tandó titkárságok szervezéséről. 4. Határozathozatal 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület es szövet
ségbe való belépés iránt, 5. Niigys. Sz.ilasy ur 
áliralánnk elintézése, ti. A szövetség anyagi hely
zetének mikénti rendezése. 7. Egynémely szövet
kezetekben felmerüli perpalvarkodásoknak a békél
tető bíróság állal való elintézése iránti határozat 
hozatal. 8. Az állattenyésztés fellendítésére ti magas 
kormány állal nyújtott 100.000 korona es Galambos 
Sándor ügyvezető-igazgató altat a szabadkai Népbank 
és Takarékpénztárnál biztositólI egy millió korona 
hitel igénybevélelevel való mikénti szervezésre j 
vonatkozó határozathozatal. 9. Uj tagok belépési 
nyilatkozatainak bejelentése es azok felvétele. 10. 
Netaláni indítványok.

Szállítási pályázat a bajai honvédcsapatnál. 
Több honvédségi állomáson u. m. Baja, Szabadka 
Zombor es Újvidéken 1903. évi szeptember hó 
I löt 1904. évi augusztus hó 31-ig terjedő időre 
a zab. széna, alom és ágy szalma valamint tűzifa 
es kőszén szállításának biztosítására f. évi június 
hóban tárgyalás fog tortáim és pedig: Szabadka, 
Zombor es Újvidék állomásokra június hó 5-én 
délelőtt 10 órakor Szabadkán, a bajai állomásra 
iiéjiv! pedig június hrí 12-én délelőtt <8 órakor. Köze
lebbi ismertetési a mondott állomásokon kifüggesz
tett hirdetmények nyújtanak.

LopaS. Máté Péter l'ajszi lukosnak u Gemenczi 
Dunapnrlon volt egy 20 korona értékű esolnakjii, 
mely miircz. 18-án este ellopaloll. A ladikot f. hó 
28-án Mhiorils György bajai lakos birtokában fel
találta. Minorils 10 kor. követelt Mátétól, mert 
állítása szerint a Dunából ő fogta ki. Az ügy a 
járásbíróság elé került.

Furfangos csalók. Herék Mihály mohácsi lakos 
f. hó 59-én este korán ért a bajai hajóállomáshoz 
es megváltotta jegyét. Korán volt, hát be akart 
térni a korcsmába. Mellé szegődött Hódos István 
felsőszentiváni lakos es beszédbe ereszkedett vele. 
Ezalatt elsurranl mellettük Kolompár József és 
elejtett egy tározót. melyei Hódos felkapott, hogy 
megosztozzanak rajta. Közben elakarlák venni 
lleréb pénzét, aki magát nem hagyta, mire Kolom
pár kikapott llereb kezéből egy 10 kor. aranyai 
es elfutott vele, lleréb a jelentést megtelte és a 
rendőrség szcmélyleiras után elő is állította a tet
teseket, kik bűnüket be is vallották. Az ügyet 
áttették a járásbírósághoz.

Elismert legjobb és legújabb divaté nap- és 
esőernyök kiváló minőségben olcsó árak mellett 
kaphatók Steiner R. nap- és esöernyögyárosuál 
Buján.

A Horgony Pain-Expeller I Hieliters Linimmtum Cápáiéi 
emepj igazi népszerű húziszer, mely számos családban 
már több mint 34 év óta mindig készletben van. Hátfájás, 
esipől'ájdnlom, fejfájás, küszvény, csúznál stb.-nól n Bor- 
gouy-Pllin-Expollorrol való bediirzsölések mindig fájdalom- 
csillapító listást idéztek elő. sőt járványkornál, minő ; a 
kolera és hányóhas-folyás, az altestnok Pain-Expollerrel 
való bodörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő húziszer jó eredménynyel használtatott az 
influenza ellen is és 80 f., 1 kor. 40 tilt, és ‘2 k. árban a 
legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás -alkal
mával mindig- határozottan: „Riohtor-l'éle HorgonyPain- 
l-:xpollnrt“viig.v ,. Riehter-féle Horgony-Linimont”ot tessék 
kérni és a ,.Horgony" védjegyre ügyelni kell.

I P A R.
Iparkiállitás Zsolnán.

A zsolnai iparkiállitás 3000 négyzetméter 
területet magában foglaló fűcsarnoka már készen 
all s nap-nap után épülnek a külön pnvillonok. 
Nemsokára a nyári színház építéséhez fognak 
hozza, hogy egyebek között ezzel is szórakoztassa 
a kiállítási bizottság a látogató közönségét.

Zsolna és vidéke s az egész Vágvölgy mesé
sen szép. Fokozott mértékben áll ez a kiállítási 
területről. A fenyves ligetnek természeladla kel
lemét, a mellette méltósággal lovahömpölygö Vág 
hullámmoraja, a közeli erdős hegyek es a távoli 
bérezek .hóval födött fölemelően szép koszorúi, 
a föitségesig emelik. A liget belsejét, illetőleg 
annak báját a Mandiner ezeg fogja remek szökő
kutas virágagyakkal fokozni. A kiállítástól pár 
pereznyi távolságra a Vág és Kiszucza egyesülése 
alkotta szögletben all és hever a százados fáktól 
környezeti Budaiin var maradványa, mely a hozzá 
fűződő többször és többféleképen földolgozott 
ine.haló mondáról irodalmunkban is ismeretes. 
Máig is látható az a fülke, melybe Szunyogh 
Gáspár a várnak egykori, féktelenül zsarnok ura, 

szívügyében az apai parancsnak ellenszegülő leá
nyai befaliizlatla.

Zsolna sokágú kiil- es belföldi kereskedelmi 
vonalnak csomópontja. Napjában 911 vonal indul 1 
A termeszeinek lönséges, uz emberiség s hazánk I 
javára hasznosítandó pazar adományai, rendkívüli 
forgalma, határszéli fekvése s ezek következtében 
uz a páratlan lendülete, mely egy évtized alatt ' 
8 virágzó gyárnak adott eletet, egyenesen paran
csolták Zsolnán nz iparkiállitás létesítését. Alapos 
okunk van oly eredményt, oly közvetlen es köz
vetett sikert jósolni e kiállításnak, minöbou meg nem 
volt osztályrésze vidéken rendezett magvar kiállí
tásnak. A zsolnai posztó-, takaró- es plüss gyár
nak már fölépült külön pavillonjaban, művészies 
elrendezésben lesz látható mindaz a textil ipari 
termek, melyet a gyár a hazai közönségnek nyújt
hat. Különös figyelmet érdemel s magunkba szál
lásra inthet ez. mert éppen ruhaneműre adnak, 
illetőleg dobunk ki legtöbb pénzt külföldre. A 
legkülönbözőbb férfi, katonai egyenruha és livré 
kelmék melleit különös figyelmet érdemel a női 
szövetek es bútor bevonatok gazdag változata. 
Alig múlik el év anélkül, hogy a gyár valami 
kapós újdonsággal ne szaporítsa gyártmányait. 
Most a franezia és angol országban divatossá lett 
bútor bevonaton a drap jaspé készítésén fáradozik 
s ha a magyar gyapjú sajátossága erre alkalmas
nak bizonyul, talán már a kiállítás idején ez is 
lathaló lesz. Gyártmányainak nem csak Európa 
legműveltebb iparú államaiban, hanem más világ
részeken nagy és fájdalom nagyobb a kelendő
sége, mint hazánkban. Nem egyszer fizetjük 
meg 3(1 40" ,'o-al drágábban a küllőidről másod-,
harmad kézből kapott zsolnai posztót. A plüss 
kiállilás ti keleti mesék fényűző, pompás világát 
fogják megjeleníteni. Harminczhal színárnyalatban 
gyönyörködtetik majd a szemlélőt a mintázott és 
ininl.izatlan, a legkülönbözőbb ezélokra szolgáló 
plüss darabok. A szövő gépek működésükben 
lesznek láthatók. A rózsahegyi hatalmas textil 
gyár is külön pavillonban lesz képviselve s egy 
maga 8 szövőszéket állít be. Most még utalunk, 
egyelőre csak általánosságban, a házi ipar kiállí
tásra, a mely a felvidék iparának tovább fejlesz 
tési irányúra, de egyszersmind az ethnographiára 
is érdekes leend. Alkalmunk volt megtekinteni az 
eddig beérkezeti Nyílra és Trencsén megyei kézi 
munkákat, varrotlasokat, melyeknek kiállításában 
sokoldalúság és ügyesség, a színek megválasztá
sában pedig jó ízlés ismerhető föl. A legkülönbö
zőbb anyagon van képviselve a kötött és horgolt 
csipke, valamint a líill áthúzás és lyukas hímzés 
is. Különös és sajátos érdekessége van a nagy 
részt aranynyal és ezüsttel varrt fejkötőknek, me
lyeken a hímzés mellett kézi testessel, ecsetelés
sel is találkozunk. A mi a stílust illeti, a tiszta 
szláv motívum mellett gyakori a magyar-szláv 
jelleg, söl. a tisztán magyar is előfordul. A nép 
a felvidék erdeinek, illetőleg a természetnek föle
melő fenségétől áthatva, ösztönszerüleg azt utá
nozza. Az erdő es madár, mit leginkább szeret, 
ezt viseli ruháján is. Nem egy régi tárgy a tudós 
kutatóra, a nép művészetének viseletében beállott 
változásoknak szempontjából is igen érdekes lehet.

Minden jel arra vall, hogy a felvidék nyara 
rendkívül mozgalmas lesz. Ebben a- Zsolnához, 
a gyakori közlekedés és kitűnő összeköttetésénél 
fogva mind közel eső felvidéki világhírű kiránduló
helyek és fürdők mellett (Gsorbai tó, Tálrafiired, 
Bártla, Trencsén-Teplicz, l’öslycn, Kajcezfürdö, 
Slubnya, Szliács, slb.) hatalmas része lesz a honi 
ipar löilenditésél szolgáló minden tekintetben csá
bító zsolnai ipnrkiállilásnak, mely augusztus 1-én 
nyílik meg s szeptember 15-ig tart.

HIRDETÉSEK. _
4184. szám.
tkV. Í9Ö3?

Árverési hirdetmény.
A bajai ltirúl.yi tulokkönyvi hatóság közhírré leszi, 

hogy az árverést Hesser Gyula hajai ügyvéd állal képvi
selt'm. kir. Államkincstárnak Králik János és neje Oszvald 
Teréz bajai, Bergmann Pál, Steiner Béliné. Bergmann Berta. 
Vidákovits Benőné Bergmann Francziska, Králik János, Králik 
Teréz, Hekinger Erzsébet es Czugeber Mátyásné Oszvald Lencsi 
ellőni ügyben 827 korona tilt fillér tőke, emuik Ultit, évi 
november lló 11-től járó 5”/o-os kamatai, >2 kor. .14 liller 
eddigi, '25 korona HU fillér ozultali és a még lolmorti- 
lendii költségeknek kielégítése vágott, az 1881. évi L.X. 
t.-czikk 144. és következő §8-ai alapján, a szabadkai kir. 
törvényszékhez tartozó, a bajai kir. járásbíróság terüle
tén levő, a bajai 20115. számú betétben I. I 2. sorszám 
alatt, felében Bergnianh szül. Horkinger Ivrzsóbot es 
felében Czugeber Mátyásné Oszvald J.onesi nevén mint 
bekebelezett, s illetve Czugeber Mátyásné Oszvald l.on- 
csi-t illető felére, Králik János, Králik Józsa, kiskorú 
Králik János és Teréz, mint előjegyzett tulajdonosok 
nevén felvett 3914 —391ö. Iirszánnl. Szent János külváros 
52. számú ház, udvar és kertre 745 korona kikiáltási 
árban ezennel elrendeli és annak Haján, n telekkönyvi 
árverési helyiségben leendő eszközlésére 1903. évi július 
hó l-sö napjának délután 3 óráját kitűzi. a midőn a fonnebb 
körülirt ingatlan a kikiáltási áron alul is ehulatni fog.

Árverezők a kikiáltási úr III".-ál készpénzbeli, vagy 
óviidékkópes papitokban a kiküldött kezéhez tegyék le.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Baján, 111(13. évi április hó 18-án.

Romátka.
kir. nljárásbiró helyett :

Te m m er.

3895. szám, 
tkv. 1903.

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

hogy az árverést Dr. Nicolaus Béla bajai ügvéd állal kép 
viselt Halász Jánosné szül. Pálfy Róza szilágy-csehi lakos
nak, Pálfy István szilágy-csehi lakos elleni végrehajtási 
ügyében 40Ü0 korona tőke, ennek 1900. évi május hó 
8-tól járó 5°/o-os kamatai, 133 korona 60 fillér eddigi, 
38 korona 70 fillér eznttali és a még felmerülendő költ
ségeknek, nemkülönben csatlakozott Bajai takarékpénztár 
100 körömi és Pálfy Istvánné zilahi lakós 720 korona 
töke és járulékai iránti követeléseik kielégítése végett 
az 1881. évi LX. t.-czikk 144. és következő §§-ai alapján 
a szabadkai kir. törvényszékhez tartozó, a bajai kir. 
járásbíróság- területén lévő, a bajfii 2605. számú betétben
I. 1 2. sorszám alatt végrehajtási szenvedett nevén föl
vett 1641 I. és 1641 2. hrszámu Bókusváros Kispatak- 
utczai 60. számú ház, udvar és kertre 3105 korona ki
kiáltási árban ezennel elrendeli és annak Baján, a telek
könyvi árverési helyiségben leendő eszközlésére 1903-ik 
évi junius hó 25-ik napjának délután 3 óráját kitűzi, a midőn 
a fennebb körülirt ingatlan a kikiáltási áron alul is ela
datni fog-.

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

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Baján, 1903. évi április hó 12-én.

Romátka,
kir. albiró.

Jégeladás.
Van szerencsém ti nagyérdemű közönség 

I). tudomására adni, hogy a nyári idény alatt

<-t litÁzlioz is szállítok.
Eziránt szives megrendelést kérve, maradtam 

teljes tisztelettel

Scfireier Simon 
zóna-vendéglős. 

ÉRTESÍTÉS-
Van szerencsém a n. é. közönség szives 

tudomására hozni, hogy Baján tartózkodásom alatt 

lakások tapétázását
a legszebb kivitelben elvállalom.

Lakásom : Jármer Lipótnál
Takarékpénztár épület.

Magamai a nagyérdemű közönség jóindulatába 
njánlvii. és becses pártfogását kérve, maradtam 

kiváló tisztelettel

Weidlich Camillo.

Uj találmány.
A méhész gazdák figyelmébe ajánlom a legújabb 

talál mányit, szabadalmazott

mely nz eddig használtakul egyszerű kezelésénél 
fogva fölülmúlja es nélkülözhetetlen minden gaz

daságban.
Több méhészgazda és szakértő állal megvizsgállal- 
ván minden tekinlelben megfelelőnek találtatod.

Megtekinthető
a szabadalom kizárólagos tulajdonosánál

KAPOTS MIHÁLY asztalosnál
BAJA, Br. Eölvös-utcza 701. sz. Schlieszer-félo ház,



BAJAI HIRLAP. május 31.

Föherczegi és herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai intézöségek. $ 
vasutak, ipari banya es gyári társulatok, építési vállalatok, épitö- 
mesterek úgyszintén gyári és ingatlan tulajdonosok szállítója. 
E viharmentes homlokzat-festékek, melyek mészben föloldhatók, 
szara/, állapotban, poralakban és 4t> különböző mintában kiion- 
kint Ili kilói fölfelé szállíttatnak és a mi a festék szintisztaságál ® 

és tartósságát illeti azonos az olajfestékkel.

BCT 200 korona jutalék utánzások kimutatásáért. 
Mintakartya, úgyszintén utasítás kívánatra ingyen és bérmentve.

< Főraktár WAGENBLATT FERENCZ festék-kereskedéseben, BAJA „Központi Szálloda11 epulet.
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Itt az alkalom,
hogy mindenki

az egészségtelen, penészesedö szalmazsákjai 
eldobhassa es helyébe csekély 8 koronáért 

egy kiváló erős, fakerelü 

aczélsodrony ágybetétet
rendelhessen nálam, mely 

tartós és olcsó, szag es feregmentes. 
ennélfogva egészséges Az ágy belméreté- 
nek beküldése után, annak megfelelően 

szállója a készítő : 

ifj. UTRY PÁL, Baja.

<'*  $• $: & & & $ $t ffe & $ $ &

£e Sriffon
valódi franczia

szivarfiapapir és fiüveiy.
Kapható minden jobb kereskedésben.

•íj$ <j> T ’íjs’ íj*  T T ’ip tjé <j$ -íjé <4$ íjé

BMBT Grieder-selyein
, . ... . , , , ,.1,Ravc Peckin l.ouisine, Moiros á jorr, gyönyörű szép
Sds^ok'l kor. 20 fillértől följebb, ’viteldíj- és vámmentesen. Legolcsóbb árak, fölfilmúlha-

— tatlan nagy választék ------- —--------------------------------------

SELYEM GRIEDEBWÉL.
Minták porlómentesen. 

Zürich (Svájcz.)  

EGY .JÓ HÁZBÓL VALÓ Flü 

TANULÓUL 
felvétetik e lap kiadóhivatalában.

A Rlchter-féle

Llnlment. Caps. comp.

V

Horgony - Pain - Expeller 
egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésúl alkalmaztad k 
kötzvénynél, csúznál és meghűléseknél. 
Intés. S^ányabb utánzatok miatt 
_____ * bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Horgony" védjegygyei 
és a „Richter" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten. 
Richter F. Ad. és társa, 

eafcoB. é« kir. udvari azállitók.
Rudolstadt.

íŐJ O*

Törlesztéses
kölcsönök 

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

danként.
Megvásárolt földekre 

háromnegyedrésze 
szavazva.

a vételár
| lesz meg

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál

SCHÁFFER VILMOS
bankigazgató

-------- - SZEGEDEN ~~~~

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


