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A baja báttaszéki áthidaláshoz.
(I) Valóságos Golgotha út az, melyet 

a baja- -báttaszéki áthidalás vajúdó kérdé
sének meg kelleti futnia, inig elvégre a 
közelmúlt napokban szerencsés megoldásá
hoz hozzájuthatott. Évtizedek hosszú során 
át mennyi keserű csalódás, mennyi fájdal
mas kiábrándulás határkövei jelzik e Kál
vária utat, mennyi bátor kitartásra, mennyi 
megalkuvást nem ismerő szorgalomra volt 
szükség, hogy a gyakorta általános elernye
dés közepette mindig támadjon egy-egy re
ménykedő csoport, mely nem tűri, hogy a 
fontos közgazdasági kérdés megoldatlanul 
lekerüljön a napirendről.

Az a hosszú küzdelem, melyet az áthi
dalás érdekében egy félszázadon át meg- 
megujuló erővel folytattak, a hitregebeli 
lernai kígyó legyözetéséhez hasonlítható, 
mert valahányszor a kétkedés, a csiiggedés, 
a fásultság érzete ütötték fel hydrafejüket, 
mindenkor akadtak bátor, elszánt férfiak, 
kik a harcz folytatására készséggel vállal
koztak.

Mi nem akarjuk ezúttal kutatás tár
gyává lenni, hogy mi hozta meg számunkra 
elvégre a várva-várt győzedelmet, de nem 
lehet szemet hunyni azon igazság előtt, 
hogy abban kiváló része volt a lankadni 
néni tudó kitartásnak. És ez jó! van igy, 
mert a küzdelem még befejezettnek, felada
tunk még teljesen megoldottnak nem mond
ható és még szükségünk lesz erős karokra, 
bátor szivekre, hogy egész siker koronázza 
müvünket I

A beruházási törvényjavaslat beterjesz
tésével teljesedésbe ment elvégre az a forró 
ima, mely milliók ajkán epedezett és ha a 
politikai látóhatárról elvonulnak a komor 
fellegek, akkor a felhangzó első kapavágás 

visszhangja szivünkben egy szebb és kívá
natosabb jövő reményéi fogja ÍŐIébreszteni.

De ezzel beérnünk nem szabad! Baja 
városa most, midőn az áthidalás létrejötté
vel az országos szempontok immár érvényt 
nyertek, a midőn az általános gazdasági 
érdekek kielégítésre találtak, nem dobhatja 
sutba a maga spe.cziális kívánságait és nem 
vesztegelhet ezután ölbe rakott kezekkel, 
mint a kinek szénája immár a lehelő leg
jobb rendben van.

Abban a nagy küzdelemben, mely az 
áthidalás érdekében oly dicséretes kitartással 
vívódott, Baja városának előkelő vezérsze
rep jutott, de kellő tapintattal mindig el 
tudta némitani a helyi kívánság előtérbe 
nyomuló szavát, mindig alárendelni tudta 
a maga különleges aszpiráczióit az általános 
érdek állal követelt igényeknek. Ezek a 
feszélyező tekintetek immár megszűntek és 
városunk súlyosan és helyrehozhatatlanul 
vétene legvitálisabb érdeke ellen, ha nem 
mozdítana meg minden követ, hogy az 
épülő baja -báttaszéki hid egyúttal közúti 
hiddá épillessék.

Amennyire e sorok Írója tájékozva van, 
a kormánynak nem inleneziója a baja bát
taszéki vasúti hidat egyidejűleg közúti hiddá 
is építeni és erre csak azon esetben volna 
hajlandó, ha az abból származó költség
többletet az érdekeltség viselné.

Szoros, önmagunk iránt tartozó köte
lességünk tehát első sorban kipuhatolni, 
hogy az építendő vasút megvalósitja-e a 
bajaink azon forró kívánságát is, hogy a 
hid egyúttal közúti hiddá épüljön, mert 
csak ez tenné fel koronáját eddigi fárado
zásainknak és hozná meg számunkra a 
maga egészében azt az Istenáldást, a mit 
a vasúti összeköttetéstől joggal remélhetünk.

Ha pedig a beszerzendő informácziók 

igazolnák azon aggodalmunkat, hogy az 
építendő vasúti hid nem lesz egyúttal közúti 
liiil is. akkor minden erőnket latba kell 
vetnünk, hogy most, midőn ez aránylag 
csekélyebb költséggel elérhető, a vasúti hid 
tényleg közüli hiddá alakíttassák.

Baja város a jól teljesített kötelesség 
büszke érzetével léphet a szorosabb érte
lemben vett érdekeltség elé, a midőn ezen 
specziális óhajának megvalósítását szorgal
mazza és alig hiszsziik. hogy szerénytelen
séggel fogják vádolni, ha ama óriási küz
delemből, melyben becsülettel, nem eléggé 
méltányolható buzgósággal szolgálta a köz 
érdekét, most a kedvező alkalmat fel
használva, — különleges érdekei számára 
is az osztályrészt kivenni törekszik.

Helybeli és vidéki hírek.
A lövészkert megnyitása. Pünkösd másodnap

ján nyitották meg régi hagyományos szokás sze
rint a lőkertet. de ezúttal a hagyomány örvende
tesen eltért a régi szokástól, amennyiben a táncz- 
tcrein egészen meglelt városunk szépséges szép 
asszonyaival és leányaival és lövőkertünk kies 
helyiségei visszhangoztak a jó kedvtől és kedélyes
ségtől. A megjelent hölgyek névjegyzékét a követ
kezőkben foglaljuk össze:

Áss z o n y o k : Állaga Istvánná, Dr. Bérezi 
Alhertné, Dr. Bernhart Jánosáé, Biltcrmann Ká- 
rolyné, özv. Gsihás Ferenezné, Dalhnann Györgyéé, 
Dr. Dávid Viklorné (Eszék), Eckert Istvánná, özv. 
Fogl Alajosáé, Dr. Hegedűs Aladárné, özv. Hei- 
man Mérné (Budapest), Dr. Hetényi Pálné, Hil- 
denslah llezsőné, Dr. Roller lmréné, Dr. Makray 
Lászlóim, özv. Michilseh Józseféé, MihályITy Fe
renezné. özv. Müryné Posta Mariska, Nagel Sán- 
dorné, Fóliák Lajosné, Peschke Károlyné, Posta 
Bertalanná, Scheibner Gyuláim, Schmidl Mártonná, 
Soitiógyi Emilné. özv. Stankovilsné, Dr. Szabó 
Sándorné, Szaday Kálmánná, Sziies Ferenezné, 
Tomcsányi Sándorné, ’fury Józseféé.

TÁRCZ A.

Numa Pumpolius Ansagius életrajza.
A „BAJAI HÍRLAP" EREDETI TÁRCZÁJA. 

Irta: Kanizsai Ferencz.
(Folytatás.)

Második kötet 

VII.

Keserű satnpusz.

Leontine addig keresgélt, addig kutakodott J 
az Íróasztalon, a mig annak a fiókjában egy foto
gráfiát talált. A fotográfiáira rondirással ez van 
Írva; „Oh, én egyetlen szerelmem, édes Tinikéin". 
Persze, önök még nem értik a dolgot. Mert van 
ám sokféle Tini. Az egyik Leontine, a másik 
Coelesline, a harmadik Valentina es igy tovább 
Alhcrtina, Klementina, Krisztina többféle Tini. 
Az a fotográfia pedig véletlenül egy olyan Tini 
volt, a kit a Leontini is ismert személyesen : együtt 
járlak iskolába, együtt nőttek hajadonná es most 
is majd mindennaposak egymásmii. Mind a 
kettő konezvári lány. Persze, azt nem tudta min
denki, hogy a fényképen levő Tini az én ideálom; 
tán még maga Tini se tudja; mert tetszik tudni, 
a milyen ügyes elefánt vagyok, ép olyan gyava 
udvarié, pláne a magam dolgában. Ezt a fotográfiát 
is úgy loptam titokban.

Na most megértik, hogy Leontina elsuppad, 
felsikoll és zokogva Ilit anyja keblére. ..Mama, 
mama, ... oh ... én szerencsétlen leány . . . 
Adolár hűtlen lett . . . és éppen a legjobb barát
nőm csavarta cl a fejét . . . Szivem 1 Szivem . . . 
Meghalok ..."

A mamii látva a képet, maga is sírva lakad... 
Én a lehető legbutább pofát vágtam.

Soha se szereltem a drámai jeleneteket az
I életben. Azt se tudtam, mit mondjak.

Hallgattam, s bűnösnek érzém magamat.
Egy perczig haboztam, ne áruljam-e el, hogy 

| ez tulajdonkép az én lakásom; az én Íróasztalom, 
1 s az a Tini az én ideálom.

Sajnáltam a leányt. Sajnáltam a mamát. Saj
náltam Pumpoliust. — De nem bátorkodtam elá
rulni, hogy szerelmes vagyok.

Nos, híres elefántkirály, most mutasd meg, 
mire vagy képes ? 1

Egyszerre elkezdtem veszettül kaczagni. Lc- 
hajilottam magamat a divánra, az oldalamat tapo
gattam : Hihihi . . . huhuhu . . . kittlíinnö! Pompás! 
Hihihi I

— ? ? ?
— ? ? ?
Az egyik háromszoros kérdőjel Leontine, a 

másik a mama. Ezek azt hitték, hogy elröpüli az 
édes eszem. - (Sőt ellenkezőleg, hölgyeim, most 
jön meg.)

— Hihihi! Brtlhhaha ... A fi- a fi- fény
képp . . . p . . . huhuhu, hehe . . . soha ilyet . . . 
s tartottam az oldalamat, hogy ki ne lyukadjon 
a rengető nevelésben.

Nézd mama, még ki is nevet . . . Hah!
Es sirt. mint a záporeső.

— Dehogy kinevetem . . . nem az . . . 
hullába I Hanem . . . azt no . . . neve . . . neve
tem . . . haliaha . . . hogy i -i -ilyen jó—jól sike— 

I sikerült a viccz.
— Miféle viccz, uram?

Hál... hohoho... tetszik tudni...hehehe...
Uram, az ön illetlen nevelése bosznnt 

| engemet. Nézze lányom könnyeit, s ha van önben 
nemi intelligenlia. be fogja látni, hogy nevetésnek 

j semmi helye. — Én egyáltalán nem latom be, 
hogy ez nevetséges volna.

Nem nevetséges ? Hál akkor mi a nevet
séges? 'fessék csak figyelni. (Meglássák, milyen

okos fin vagyok én.) A mint nagyságaitokat ma
gukra hagytuk szobájukban, Adolár irodájába ment, 
én pedig a kávéházba. De mivel nem találtam 
billiard-partnerl,

Eh, mit beszél lücsköl-bogaral ?
Mivel nem találtam billiard-partnerl, ször

nyen unatkoztam. Eszembe jutott igy unatkozva, 
liugy jó lenne valami kis tréfát csinálni. Haza
futottam és arczképgyüjteményemböl, mit úgy 

j szereztem össze szül- alatt, kiválasztottam a Valen
tina kisasszonyét. A rajta levő szavakat sietve 
ráírtam; futottam Adolár lakására, már mint ide, 

: s elrejtettem Íróasztalának fiókjába; meg lévén 
győződve arról, hogy a nagyságos kiasszony keres
gélni fog, . . . hehehe ... és rá fog találni . . . 
hehehe ... és meg fog ijedni . . . haliaha !

Diadalmasan néztem körül, mint egy Napó
leon, ki ura a hareztérnek. S önmagámban elgon- 

' dúltam, mégis csak füge gyerek vagyok én. Hogy 
kivágl mű a szószból mindenkit. Megelégedetten 
mosolyogtam saját lángelmém szellemes diadala 
fölött. No ugyan rajta vesztettem!

- No hallja maga, mit gondol maga? Kivel 
űz tréfál maga ?

A guta környezett mérgemben. Ne neked, 
szegény balek.

Még a kis liba is nekem rontott: „Uram, 
jegyezze meg, önnek semmi joga velem tréfálni". 
Jól nézünk ki.

- Jerünk mamám.
Én mind ti kellőnek kezet csókoltam, s bo- 

esániilkérés félét hebegtem.
Kértem, hogy engedjek magukat hazakisél- 

I nem a szállóig.
Megengedték.
Ha tudtam volna, hogy megengedik, világért 

se kértem volna ki ezt a grácziál.
Az egesz utón odáig folyvást szemrehányá

sokkal illetlek. Leontine egyre panaszkodott, hogy 
a szive most is úgy ver, mintha ki akurmi ugorul.
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Leányok. Bodrogi Leona (Szabadka). Bérezi 
Margit, Büchler Olga (Kolozsvár), Csihas Flóra. 
Didlmami Ella és Miczi, Dreseher Ella, Erdős Ella, 
Fogt Mariska. Maliid és Vilma. Hegedűs Mariba 
es Jolán, Hennáim Ella es Vilma (Bpest), Roller 
Vilma. Mihályflfy Pőre, Nagel Bőske, Pajor Jozelin. 
Peschke Irma, Posta Vilma és Margit, Scheibner 
Aranka, Sehmidt Gizi es Íren, Szabó Gizi, Szaday 
Blanka, Szűcs Margit, Tomcsányi Ilonka, Tnry 
Renée.

Érettségi vizsgálatok a helybeli főgymnasiunt- 
ban. F. hó 5-én és 6-án tartottak meg a helybeli 
cziszlerczita rendi fögynmasimnban a szóbeli érett
ségi vizsgálatokat dr. Piát: Bonifáez tankerületi kir. 
főigazgató elnöklete alatt. A vizsgálatok eredménye 
a következő: Jelesül érettek: Geiringer Bertalan. 
Horváth Imre, Székely l.eo. Vámosi Jenő és Vineze 
Rezső. Jól érettek: Bettelheim Sándor. Bizony Fe- 
rencz, Meskó Ottó, Szmolenszkv József es Vogl 
Kornél. Egyszerűen érett: ti. Három 3 hónapra 
visszavettetett. 1 visszalépett.

Házasság. Ooldberger Miksa f. hó 14-én d. u. 
•1 órakor vezeti oltár elé a bajai izr. templomban 
ó'.-r. Rollberg Hermáimé leányát Helénl.

Hir a színtársulatunk köréből. Megvált lehat 
Pesti Iliász Lajostól a legjobb tagja is Rátkai 
Sándor, a társulat bonvivant színésze, vígjátéki 
szalon és operetté komikusa, a leginteligensebb 
vidéki és rendező színész, a mai nappal veget erő 
szolnoki saisonnal végleg kilép színtársulatunk 
kötelekéből, s igy közönségünk nem gyönyörködhe
tik már ősszel az ö igazán művészi nivoti álló 
disztiuguált alakításában. Mi okozta Hátkai
távozását ily szokatlan időben és oly hirtelen, nem 
tudni : méltó utódjáról a direkezió alig lesz képes 
gondoskodni. A társulat legjava tehát fogy, egyre 
fogy s ha ily arányban fogy tovább összig, csupa 
névtelen kezdő és bizony gyakorlatlan ensemblc 
vonul majd be színházunkba, rovására a saison 
erkölcsi és anyagi sikerének egyaránt. Konstatáljuk 
ismételten, hogy ozidöszerint nincsen megfelelő 
koloraturénekesnőnk. Gerlaki férjhezHienetével 
nem lesz szubrettünk, művesz Iragikánknak. Tarján 
Irmának helyét pedig Olasz Klára semmikép se 
tudja pótolni. A főszerepkörök tehát üresen állanak, 
s ha a szinügyi bizottság beengedi a direktort 
mostani csonka társulatával, az csak a városunkban 
alig föllendült szinpártolás megcsappanását ered
ményezheti.

Tárgysorsjátek a lövökertben. A bajai czél- 
lövész társulat f. hó 14-én este a lövészkertben 
tárgysorsjátékot rendez, mely alkalommal szép 
kivitelű dísztárgyak fognak kisorsoltatok

Eddig Fischer Lipót utódai, Gebhardt Dezső, 
Kollár Ágoston. Krausz Lipót. Rude Ignácz. Slern- 
feld Vilmos és ifj. Wagner Antal urak voltak szí
vesek e czélra szebbnél-szebb nyeremény tárgya
kat díjmentesen a lövészkerl rendelkezésére bo
csátani.

Felhívjuk ez utón is a t. közönséget, hogy 
tárgy-adományokkal hozzájárulni és ezeket a lö
vészkert egyesület elnökségéhez juttatni szíves
kedjék !

A sorsjegyek a jövő hét folyamán fognak 
árusittatni.

Tanitógyiiles. A bajavidéki rk. tanitoegvlet 
f. hó 2-án tartotta a városi székházban rendes évi 
közgyűlését, melyet a belvárosi templomban szent 
mise előzött meg. Misi- után h'oralsits Miiír szép 
beszéddel megnyitotta az ülést. Indítványára Dr. 
Csuszka György kalocsai érsekét táviratban üdvö
zöltek. Strrk József titkári jelentest olvasott fel. 
Az első előadó Tomesánginé Czid-rász Ró:a volt, 
a fonomimikának magvar viszonyokra való alkal
mazója, ki előadásával igen nagy tetszést aratott. 
Munkájáról a laikus közönségnek csak annyit jegy
zőnk meg. hogy módszeret követve a gyermekek 
ti hét alatt olvasni tudnak. Ezen eredményért 
hálásak lesznek neki a szülök, a gyermekek és a 
tanítók. Az előadás után tárgyalták Xorolh Istrán 
vitatételét a tanilóegyletek reformjáról. II iirtz l’al 
jelentést tett a pályamunkákról, foglalkoztak a nem 
állami tanítók fizetésének rendezéséről. Apróbb 
folyó ügyek után az ülés d. u. 2 órakor véget 
ért. mikor is bankettre gyűltek össze.

Vasárnapi munkaszünet. Az 1891. évi XIII. 
t.-cz. értelmében a helybeli üzletek a mai naptól 
kezdve augusztus ho 15-ig vasárnap délelőtt III 
órakor bezáratnak.

Vidéki hirlapirók országos gyűlésé. A Vidéki 
Hírlapírók Országos Szövetsége Budapesten az 
Otthon dísztermében pünkösd vasárnap d. u tar
totta meg VI. közgyűlését, melyen a vidéki sajtó 
munkásait érdeklő számos fontos kérdés nyert el
intézést. A közgyűlést Kulinyi Zsigmond, a szövetség 
elnöke nyitotta meg. Áttérve a napirendre, a köz
gyűlés tudomásul vette az 1902-ik évi zárszámadá
sokul és megállapította a jövő évi költségvetést 
15.728 korona végösszeggel. I'alócz László titkár 
beterjesztette az évi jelentést. Az indítványok közül 
legfigyelemreméltóbb az. melylyel a közgyűlés ki
mondotta a választott bíróság szervezéséi, mely 
hirlapirók közt felmerüli vitás ügyekben, ha vala
mely szövetségi tag eziránt az igazgatósághoz fordul, 
hivatva lesz dönteni A szövetség ezidei tanulmány
ösztöndíját, 500 koronát ifj. Móricz Pál debreczeni 
szerkesztő kapta : jövő évre az ösztöndíjat Hcnedvk 
Árpád aradi szerkesztőnek szavazta meg a köz
gyűlés. A hirlapirók és lapkiadók köz It való 
szerződtetést és magánjogi viszonyok törvény utján 
leendő rendezése végett elhatározta a közgyűlés, 
hogy a többi hírlapírói testületek bevonásával erélyes 
mozgalmat indít s elfogadta a további eljárás alapjául 
az olasz hirlapirók szövetsége állal kidolgozott 
törvényjavaslatot, mely magyar fordításban ki is 
van már nyomtatva. A közgyűlés a további lépé
sek megtételével az igazgatóságot bízta meg. Milkó 
Izidor dr. (Szabadka) indítványára elhatározta a 
közgyűlés, hogy megkeresi az ország városait és 
törvényhatóságait, lépjenek he alapító tagokul a 
szövetségbe. Pólya András (Nagyszenlmiklós) indít
ványára elhatározták, hogy a nemzetiségi vidéke
ken küzdő magyar sajtó helyzetének és működé
sének megkönnyítése végett a szövetség alkalmas 
módon járjon közbe, hogy ily helyeken rendezendő 
hazafias ünnepek bizonyos támogatásban részesül
jenek. Pólyának azt a közlését, hogy a nagyszent- 

j miklósi magyar lapot gróf Nákó Sándor teljesen 
a saját pénztárából tartja fenn, a közgyűlés 
lelkesen megéljenezte. Ezután a tisztikart válasz
tották meg. Elnök lelt: Kulinyi Zsigmond szegedi 

szerkesztő. Alelnö'iök: Barát Ármin (Temesvár) és 
Szávay Gyula (Debreczen): titkár Palócz László 
(Szeged) es pénztáros Tömörkény István (Szeged). 
Azután megválasztották az igazgatóságot is. Esti 8 
órakor lakoma volt az. „Otthon" dísztermében, 
melyen Rákosi Jenő mondott a vidéki hirlapirók 
nagy munkásságára diesöilő beszedet. A lakomán 
jelen volt Bákosi Jenő és dr. Síéin Lajos berni 
egyetemi tanár is.

Bajai gimnazisták Mohácson. A helybeli fögyim- 
nasium ifjúsága mint mar jeleztük tanárai 
kíséretében ma Mohácsra rándult, az ..ulile emu 
diliéi" élvénél fogva ; szórakozva tanulni. A kirán
dulás részletes progrtunmja a kővetkező: Mohácsra 
érve, ifjúink azonnal a püspök-templomba mennek, 
ahol diákmise lesz, melyen az intézeti énekkar lóg 
énekelni. Mise illan u tanulok az Iparos Körbe 
vonulnak, hol villásreggelil kapnak. D. e. 10 órakor 
a város csavargőzösén a Gselepalakhoz rándulnak, 
uhui ének, szavalatok és emlékbeszéd keretében 
hazafias ünnepélyt tartanak és megkoszorúzzák az 
oll levő emléket. Innen ugyancsak a csavargözösöii 
délben térnek vissza es a Körben ebédelnek. D. u. 
átrándulnak a szigetbe a Klombauer-féle szállásra, 
melyet a tulajdonos készséggel engedett ál ez 
alkalomra. Este visszatérvén, előbb megvaesorálnak 
a Körben, aztán ugyanott hangveisenyt rendeznek. 
Másnap a reggeli magyar hajóval visszatérnek 
Bajara.

Czéllövészet. 1903. junius 1-én történi 420 
lövés; ezek közül volt 6 négyes, 36 háromas, 
73 kettős, 74 egyest. Négyest lőtt: Somogyi Emil 3. 
Bitlermann Károly 2. Gebhardt Dezső 1. Háromast 
lőtt: Eckert István 11, Bitlermann Károly 10. 
Somogyi Emil 9, Gebhardt Dezső 5, Boróezy 
Kálmán 1. A mérlővésnél első dijat nyerte Bilter- 
rnann Károly, a második dijat Somogyi Emil, a 
harmadik dijat nyerte Gebhardt Dezső,

Bajai kereskedő ifjak kirándulása Mohácsra. 
A helybeli kereskedő ifjaknak egy mulatni vágyó 
csoportja pünkösd hétfőjén kirándult Mohácsra, 
hol az oltani kollegák vendégbaráti kalauzolása 
mellett megtekintették a város nevezetességeit, 
este pedig az „Iparoskör" műkedvelői tánezestélyén 
vetlek részt. A jókedvű társaság másnap a reggeli 
hajóval érkezeit vissza Bajára, eltelve egy kelle
mesen eltöltött nap emlékeivel.

Az ipartestület köréből. A bajai ipm-tesiíilei 
a szegedi m. kir. állami fa és fémipari szakisko
lánál létesitelt évi 240 koronás össztöndiját továbbra 
is feutartani szándékozván, felhivalnak az érdekeltek 
hogy pályázati kérvényeiket, előtanulmányaikat iga
zölj okmányaikat felszerelve f. év junius hó 20-ig 
bezáró lag aluli roll ipartestületi elnökhöz nyújtsák 
be. in<‘giegyezlelvén, hogy csakis az ipartest iilel 
kötelékébe tartozó iparosok gyermekei pályázhatnak. 
Báján. 1903. május ho 29-én tartott ipartestületi 
elöljárósági ülésből. Czérnay Imre ipl. elnök. Brácle 
József h. jegyző.

A zomboriak aggodalma. A zomboriak sehogy 
se tutinak abba belenyugodni, hogy elkésve indítóit 
mozgalmuk, miszerint a Duna áthidalása Zombor 
es Kis-Kőszeg közöli eszközöltessék, a baja-bálta- 
széki áthidalás munkálatainak a közel jövőben való 
megke zdése által tárgytalanná lett. A zombori 
helyi lap az áthidalás ügyéről igy ir:

Fáj a feje; minden tagja reszket. Volt mit hall
gatnom.

A szerelmes mennyasszonyka végre teljesen 
megbocsájtott. (Félt attól, hogy esetleg nem me
gyek el velük az operába, s akkor, nem lévén 
senki, a ki a mamát szórakoztassa, semmi idillro 
nem lehet kilátás.)

Mikor a kapu előtt álltunk, ajánlottam magam.
— Mar elmegy ?
— Nem jön fel ? Adolár talán már várako

zik ránk.
— Sürgős dolgom van, a mit azonnal el | 

kell intéznem.
— De csak eljön az. operába? I’gy-e mama. ‘ 

nem engedjük el ?
— Ha csak lehetséges, olt leszek.
— De nem is tudja a páholy számát.
— A foverben fogok vigyázni.
— Nos, tehát eljön ?
— Talán.
— Semmi talán. - Es oly könyörögve né

zett szemembe buzavirágszin szemével, hogy el
felejtettem a kellemetlen históriát. - ígérje be
csületére.

Becsületszavamra.
És azzal távoztam. Fölsétáltam a körútig, i 

ott betértem az Emke kávéházba, s az egy forin
ton. a mit Pumpolius nagylelküleg ajándékozott, 
meguzsonnázlattam magamat. Csakhogy elszökhet
tem a gépgyárból. Na iszen, csinos kis história 
lehet még ma. Hogy fog Ansagius tiz pengők után 
nyargalni: és az szent, hogy nem talál. Mit csinál 
majd? Kibe fog kapaszkodni? Képzelem, he fog 
keresni engemet. Telefonoz majd mindenfelé, a 
hol csak képzelhet. Utóvégre még rámfogja, hogy 
nekem adta a pénzt páholyt venni. — Ejha 1 Czifra 
dolog lenne.

Abban egyelőre nem is kételkedtem, mennek-o 
ezek operába, vagy nem ? De hét órakor mégis 
a kíváncsiság ördöge addig nógatott, hogy azon 
vettem észre magamat, hogy buzgón baktatok a 

körút havas aszfaltján; no lám, ez itt az oktogon, 
most balra egy kicsit, itt az opera. Bemenjek? 
Ne menjek? Eh mit, legalább ezzel is agyonütöm 
az időt. A foverben zsebredugott kezekkel, kissé 
idegesen ácsoroglam. A mennyezetet gusztállam 
javában, mikor egy szelíd boxert kapok hátamba.

— Jó estél. Ferkó! Hallottam, szépséges 
madár vagy. Szegény kis mátkámra ugyan ráijesz
tettél. Ha nem volnál olyan jó barátom, bizlosit- 
lak, levágnám a füledet holmi parázs párviadal
ban. — De ne örülj, ezért még meglakolsz. Csak 
kölcsönbe esik.

— A mama újra kegyes lön hozzám. Karját 
ajándékozta, s úgy czipeltem föl az édes terhet 
a lépcsőkön.

Mihelyt elhelyezkedtünk a páholyban, kezd
ték az előadást. En a mamával a háttérben cse
vegtem ; felvonás közben a zenét kritizáltam, s 
mivel divat, szidtam az operál, mint a bokrot.

Ansagius titkos figyelmeztetésére helyét kelle 
cserélnünk.

En ültem előre a mamával. Ok kelten a 
páholy hátterében turbékollak. Gsókolódni nem 
lehetett: megelégedtek avval, hogy egymás kezet 
fogták.

Képzelhetik, mit kellett nekem csinálni, ne
hogy a mama itt a színházban, pillant el publiee 
clkiáltsa magát: Shoking!

De nincs az az opera, minek elöhb-utóbb 
vége ne szakadna.

Vállaltára, most már csak kiszabadulok ?
Más volt megírva a sors könyvében. Ansagius 

indítványára az átellenes Dreehsler pinezéjébe 
mentünk vacsorazni. - Leontina még soha sem 
vacsorázott pinezében.

Látják, eddig is kellemetlen volt egész napom. 
Reggel megfosztanak hegedűmtől; délután össze
szidnak csak azért, mert jól akartam. Mindez, 
hu valaki optimista felfogással tekinti, tán irigyel

hető. Egy bájos kis lány társaságában herczegi 
ebédet enni ép akkor, midőn el voltam készülve, 
hogy egyáltalán nem ebédelek; délután ugyanazt 
a bájos tündért saját otthonomban fogadni; este 
véle operába menni, páholyba. S ez nekem mind 
ingyen. (Eltekintve a hegedűtől. De hisz még akkor 
nem gondoltam, hogy soha se váltja ki Ansagius.)

Ez olyan eset, mintha egy szegény ílól.ás bort 
ihatnék, de pénze nincs, és akkor csodák csodája: 
pezsgőt rak elébe valami lidércz, Hanem ez a 
pezsgő elég keserűen Ízlett, mondhatom.

És mindez csak képlegesen értetődik.
Most jön az igazi pezsgő; a reálisan létező, 

tajtékzó boszorkányital. A mit az Istenek isznak 
az (Jlympuson és börzekirályok itt a földön.

Nune venio ad fortissimum. - Oh, keserű 
sampusz 1

Leszálltunk a mávpalota alatti 
barlangba. Frakkos pinezérek sorfala hajlongott 
asztalunkig, melyen ismét azt figyeltem meg. hogy 
valaki előre rendelte. Leontine kedvencz virág
jaiból szinte egy csokor. Az asztal mellett 
hűtőben úszik egy piilaezk: rögtön kitaláltam, 
hogy ez eleven pezsgő.

Hozlak a legkényesebb Ízlés számára szer
kesztett ételeket. — En szégyenkezve, szórakozot
tan ellem, föl se mervén emelni szememet a 
tányérról.

Iszonya gondolatok gyötörlek. Először: nem 
érteni azt, hogy ezek eljöttek az operába. Teljes 
lehetetlen, hogy Ansagius pénzt bírt teremteni; 
bizonyara valami furfangos hazugsággal vágta ki 
magát? S ez valószínűleg az én rovásomra történt?

Ansagius adja a bankot. Mintha ő fizetne a 
vacsorát.

Kit ütött ez tíz ember agyon?
Azt hiszem, engemet. Azért ilyen barátságos 

hozzám. Nyakra-főre hízeleg.

( Vége következik.)



1903. BAJAI HÍRLAP. június 7.

„A beruházási kölcsönről szoló törvényjavas
latban bét millió korona van előirányozva a baja 
baltaszéki lúd költségeire. Azon óriási méretek és 
kedvezőtlen talajviszonyok közölt, melyek a Duná
nak Bájánál leendő áthidalásánál feid’oroguak, 
szakéi lök véleménye szerint a bel millió korona 
nem elég egy egyszerű vasúti hid költségeire sem, 
még kevesbbé, ha az közüli közlekedésre is lesz 
berendezve, mely esetben 17 18 millió koronába
kerülne. Érthető tehát azon nyuglalansag. mely a 
bajai sajtóban is kifejezést leli, hogy miből es 
honnan lesz fedezve, illetve biztosítva a még hiányzó 
tiz millió korona. Lehel, söl valószínű, hogy az 
állam évenkint nagyobb összegei lóg budgeljébe 
felvenni a baja -bátlaszéki hid költségeire, illetve ' 
befejezéséhez' ha már az építkezést megkezdi 

mert alig hihető, hogy a helyi érdekeltségek 
önköltségükkel oly nagy hiányzó összegeket fedezni, 
tudnának és akarnának, bármily közgazdasági elő
nyök is származhatnának az áthidalásból. A baja- 
báttaszeki áthidalás abból, hogy a helyszíni elő
tanulmányokat befejezték már, még nincsen teljesen 
biztosítva, bár kívánatos, hogy ezen rendkívül fontos 
kérdés egyszer már véglegesítve lenne. Az előirány
zott bél millió korona ép elég az árterek áthida
lására és a rendkívül költséges alapozási munkálatok 
fedezésére. Hiányzik még kerek 10 millió kor.1'

Nincs erre az aggodalomra más megjegyzé
sünk. mint: ha a szakértők a lmja báttaszéki 
vasúti összeköttetés helyreállítása és az áthidalás 
költségeire elegendőnek mondották a 7 millió kor., 
soh’se fájjon a zomboriak feje, hogy az 17 millió 
koronába kerül I Mi már csak inkább hiszünk a 
szakértőknek I

Gyermekmenhely Zomborban. Ismeretes, hogy 
a megye árvaháznlapjából jelentékeny összeget 
szavazott meg egy Zomborban létesítendő gyermek- 
menhely költségeire. A belügyi kormány e határozatot 
örömmel vette tudomásul s az ügy megbeszélése 
végeit Szeli Ignác/. belügyi államtitkár és Bosnyák 
Zoltán miniszteri tanácsos legközelebb Zomborba 
utaznak le.

Vásár Tolnán. A legközelebbi tolnai országos 
vásár folyó évi június hó 8-án lesz megtartva.

Mulatságból a halálba. Hofsehajer .Jakab, Hof- 
schajer János, Mendler Gábor, Juszt Lőrinc/. es 
Arnold Pál egy leánynyal múlt hó 31-én a „Ponty" 
korcsmában mulatlak és onnan a Pandurszigeti 
korcsmába mentek. Amint a hídon át akartak 
menni, a híd karfájához támaszkodva egy inast 
találták, ki a társaságban levő leánynak illetlenül 
kiabált. Hofsehajer Jakab pofoniilötte a fiút, mire 
Guyanovits Félix koresmáros öt rendre utasította. 
Erre Hofsehajer neki esett, letepertc és kél helyen 
meg is szúrta Guganovilsot. A verekedésre nagy 
tömeg verődött össze, amely üldözőbe vette a kel 
Hofschajert. Ezek szorultságukban neki mentek a 
Pandurszigetnek úgy, hogy Jakab a part mentén 
futotl, honnan fiuk ladikon áthozlak. Hofsehajer 
János befelé tartott, üldözői nyomába a Szarka 
utcza irányában befutott a Sugoviczába, a hol 
elmerüli. Üldözői látták, hogy a viz felvetette, de 
nem segítettek rajta, hanem elfutottak úgy, hogy 
a rendőrség nem tudja eddig, kik voltak.

Nagy verekedés. Palovits János, Jónicz Ernő, 
Okrona József és Okrona Péter pünkösd vasárnapján 
este '/a 10 órakor hazamenet a vásártéren dr. 
Fehér János előtt haladva találkoztak Loósz József 
honvédhuszárral és Loósz Mihály önk. tűzoltóval. 
Jónitz tréfából rászólt a kél I.oószra, mire ezek 
gorombán visszaváglak. Loósz nem elégedett meg 
a dicsőséggel, hanem találkozott még ö huszárral 
és ezekkel utolérte a békén haladó legényeket a 
Nigeri háznál, ahol a hátul haladó két Okronát 
bekerítették és szó nélkül kardjaikkal vagdalni kezd
ték. Okrona József önvédelemből Loósz! hasba 
szúrta. Ezzel a verekedés véget ért. Egy óra múlva 
a huszárok elmentek Okronáék házához és kihilták 
őket, de mert nem jöttek, az ablakokat beverték. 
A vizsgálat folyik.

Verekedés. Kalies Péter géplakatos segéd 
és Rabata Sándor asztalos segéd f. hó 3-án este 
az Erzsébet királyné-ulezában a parkban idő Jar- 
maczky Ferenc/, borbély segédet szóváltás nélkül 
elverték és rajta súlyos testi sérüléseket ejtettek. 
Ellenük az eljárás megindult.

CSARNOK.
Rózsa- és szamóczakiállitás.

A pünkösd hétfőjén a helybeli gyümölcsészeti 
egyesület védnöksége alatt a „Casino‘‘-ban rende
zett rózsa- és szamóczakiállitás nemcsak erkölcsi
leg sikerült fényesen, de szép jövedelmet is jut
tatott a czéllövésztársulatnak. Közönségünk ezúttal 
igazolta, hogy Ilire mégsem annyira rossz, mint a 
mennyire városszerte költik, mert nemcsak a kiál
lítók siettek pompásnál-pompásabb rózsáikkal és 
szamóczáikkal a kiállítást minél változatosabbá 
lenni, hanem a nagyközönség is nem fukarkodott 
a kiállítás látogatásában, hogy a pártolásra oly 
annyira érdemes Ínkertnek minél tekintélyesebb 

áldozatllllerek jussanak. A rendezés sikerének 
oroszlánrésze Xayvl Sándor képezdei tanár miit, 
a gyümölcsészeti egylet fáradhatatlanul buzgól- 
kodó elnökei illeti, ló ezúttal is fényesen bizonyí
totta. hogy igaz lelkesedéssel és ügyszeretettel 
mily szép eredményeket lehet elérni es hogy a mi 
közönségünkét is meg lehel nyerni egy jó és 
dicséretes ügynek.

Az. alábbiakban közöljük a kiállítók, a rózsa
mamák és rózsaleányok névjegyzékét <-s számo
lunk he az elért anyagi eredményről:

Kiállítok nevjegyzeke:

All. lanilóképzö intézel, All. kcrlmunkás iskola, 
Bérezi Margit, dr. Bartsch Samuné, Bellosils Bá- 
linlné, dr. Bernhart Jánosáé, Bernhart Ernőné, 
Czéllövész egylet (rózsa és szamóeza). özv. Császár 
Fercncz.né, Drescher Gyula, Drescher Gabriella. 
Erii János (szamóeza), Eötvös Nándorné (rózsa es 
szamóeza), Feuermann Sotnáné, Fejes Istvánná, 
Gerhart Menyhért. Gyümölcsészeti egyesület, Halász 
Károlyné, dr. Hegedűs Aiadárné, Hildenslah Re
zsimé (rózsa és szamóeza), Horovilz Lipót, Hor
váth Jánosáé, dr. Roller Imrénc, Lerner Antalné, 
dr. Ladányi Mór (szamóeza és rózsa), Lengyel 
Jánosáé (szamóeza), Müller Károlyné. özv. Müller 
Jánosné (szamóeza), Müller Józsefné (szamóeza és 
rozsa), Nattiné Gál Klotild. Nágel József, Nágel 
Sándorné, Pajor Jozefin, id. Perczel Miklós, Prigly 
Károlyné, id. Heic.li Vihnosné, Tomcsánvi Sándorné, 
Tausig Jakabné, Vojnits Máténé.

Rozsa mamák :

Hombárt Ernőné, dr. Britek Kamimé, Bekért
Istvánná, Fejes Istvánná, dr. Hegedűs Aiadárné, 
dr. Roller Iinréné, Lerner Antalné.

A rózsa- és szamóczakiállitás jövedelmének 
elszámolása.

Bevétel

Belépő jegyekből . . . . . 129 kor. 30 fill.
Rózsa- és sz.anióeza-eladás . 21 Ili —
Felíilfizelések . 25 .. 40

Összesen :

Kiadás:

420 kor. 70 fill.

Kollár számlája 28 kor. 80 íill.
Iroda .... 4 „ — ..
Rendezés . . . (i(> .. ..

Összesen : 98 kor. 80 fill.
Tiszta jövedelem: 321 „ 90

FeliU/izettek: Erii István 10 kor.. Eekerl
István 4 kor., özv. Eötvös Nándorné 40 Ilik, Kollár 
Antalné 40 íill., dr. Roller Imréné 2 kor., Latino- 
vits Laura 40 íill., Nagel Sándorné 4 kor., Pajor 
Jozefin 20 fül., Prigly Károly 50 íill., Szaday 
Kálmán 1 kor. 50 íill., Tomcsányi Sándor 2 kor.

A gyümölcsészeti egyesület és a czéllövész- 
társulat a következő köszönetnyilvánítást intézte 
valamennyi kiállítóhoz és a siker elérésében köz
reműködött rózsa-mamákhoz és rózsa-leányokhoz :

T. ez. A folyó hó 1-én rendezeti rózsakiálli 
tás alkalmából T. ez. állal tanúsított áldozatkész 
odaadás hálára kötelez bennünket. Kérjük, fogadja 
ezt tőlünk szívesen. Baja, 1903. junius hó 2-án. 
Tisztelettel a bajai gyümnlcsészeti egyesület és a 
hajai czéllövész-társulat.

Nyilttér.*)

Nyilatkozat.
A „Bajai Közlöny" megelőző számában ne

vemmel ellátva egy nyílttéri közlemény jelent meg, 
amely kvalifikálhatlan támadás a „Bajai Friss 
Újság", illetve annak szerkesztője: Fodor Károly 
ellen.

Midőn elismerem, hogy a „Bajai Friss Újságban*  
megjelent „tüntető kereskedők*  czimii hir magánér
deket nem szolgált, mert nem is szolgálhatott s 
Így Fodor Károly szerkesztőt indokolatlanul becsü
letében mélyen megsértettem és alaptalanul meg
rágalmaztam, tőle ezennel bocsánatot kérek, már 
annál is inkább, mert nem én fogalmazóim és 
aláírás előtt át sem olvastam a nyílttéri közleményt 
s igv tartalmáról fogalmam sem volt.

Haján, junius hó 5-én.

Lusztig Zoltán.
I'E rovatban közlöttokí-rt felelősséget nem vállal a 

i szork.

HIRDETÉSEK.

Jeneladás.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

b. ludotiiására adni, hogy a nyári idény alatt 

AJ EGET <t 
ti htízlioz is sziillitok.

Eziránt szives megrendelést kérve, maradtam 
teljes tisztelettel

Scfireier Simon
zóna-vendéglős.

Pályázati hirdetmény.
Leköszönés folytán Csávoly, Felsö-Szenl- 

Ivan. Borsód és Bikity községet magában 
foglaló Bikity község székhelylyel 1200 kor. 
évi javadalmazás és szabályrendeletileg meg
állapított látogatási díjjal egybekötött kör- 
állatorvosi állás üresedésbejövén, ezen állásra 
pályázatot hirdetek és felhívom pályázni 
óhajtókat, hogy pályázati kérvényeiket f. évi 
junius hó 30-ig hozzám annál is inkább 
terjesszék be, mert a később beérkező folya
modványok figyelembe nem vétetnek.

Baja, 1903. junius hó 2-án.
VOJNICH MÁTÉ * 1 * 3

fö szolgabiró.
4431. szám, 
tkv. 1903.

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

hogy az árverést Keresztényi Márton hajósi lakós kérolméro 
Dancsa Julianna aligvárdi pusztai lakos ellen 434 korona 
84 f, töke, továbbá 100 kor. után 1903. évi április hó 7-től 
31 kor. 52 f. után 1902. évi május hó 15-től és 300 kor. 
után 1902. évi szeptember hó 1-től 5%-os kamatai, 26 

; kor. 20 f. eddigi, 13 kor. 30 f. ezuttali ős a még felme
rülendő költségeknek, nemkülönben az alább 1 pontban 
megjelölt ingatlanságra dr. Weisz Simon kalocsai ügyvéd 
által képviselt Ugróczy Kálmán kalocsai lakós csatlakozott 
végrehajtató 1060 kor. és járulékai követeléseik kielégitése 
végett az 1881. évi L.X. t.-czikk 144. és következő §§-ai 
alapján a szabadkai kir. törvényszékhez tartozó, a bajai 
kir. járásbíróság területén lévő :

1., szőr, a szent-istván községhez tartozó aligvárdi 
pusztai 56. számú betétben A I. 1-2. sorsz. végrehajtást 
szenvedett nevén álló 96 frt. váltsággal terhelt Csorda 
dűlőben fekvő 1 hold 286 négyszögöl 105/1. hrszámu 
szántóföldre és 105)2. hrszámu 569. sz. ház és udvarra 
380 kor. kikiáltási árban,

2 szór, az aligvárdi pusztai 5. sz. betétben 1. és 2. 
sorsz. Csárda dűlőben fekvő 638 négyszögöl 103. hrsz. 
és 1334 négyszögöl 104. hrsz. szőlőkre 534 kor. kikiáltási 
árban,

3 szór, az aligvárdi pusztai 4. sz. betétben A f 1. 
sorsz. Csárda dűlőben fekvő 102. hrsz. 591 négyszögöl 
szőlőre 160 korona kikiáltási árban ezenmd elrendeli, és 
annak Szent-istván község házánál 1903-ik évi julius ho 
3-ik napjanak délelőtti 10 óráját kitűzi, a midőn a fennebb 
körülírt ingatlan a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

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

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Baján, 1903. évi április hó 21-én.

kir. járásbiró.

tkv. 1903.
Árverési hirdetmény.

A bajai királyi tolekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy az árverést Keresztényi Márton keroskedő hajósi lakos 
kérelmére Kiss József aligvárdi pusztai lakós ellen 1201 
kor. 20 f. tőke, ennek 1902. évi doczomber hó 18-tól 
5" tt-os kamatai. 23 kor. 20 f. eddigi, 13 korona 30 fillér 
ezuttali és a még felmerülendő költségeknek kielégitése 
végett, az 1881. évi LX. t.-czikk 144. és következő §í?-ai 
alapján, a szabadkai kir. törvényszékhez tartozó, a bajai 
kir. járásbíróság területén levő:

1 szőr. Szent-istván községhez tartozó aligvárdi 
pusztai 43 sz. betétben A I. 1-2. sorszám felében végre
hajtást szenvedettnek másik felében neje Sétáló Erzsébet
nek nevén álló 83 és 84 hrsz. Majori dűlőben fekvő 814 
és 412 négyszögöl szőlőkből álló egész ingatlanságra 148 
kor. kikiáltási árban,

2, az aligvárdi pusztai 57 számú betétbon A I. az 
előző pontban nevezettek nevén álló 1. sorszám Majori 
dűlőben fekvő 85 hrszám szőlőből és rajta épült 587 ö. i. 
számú házból és 2. sorsz. ugyanazon dűlőben fekvő 86 1. 
hrsz. szántóföldből álló egész ingatlanságra 76 korona 
kikiáltási árban,

3 szór, az aligvárdi pusztai 58 sz. betétben A 1 
az előző pontban nevezettek nevén álló Majori dűlőben 
fekvő 86/2. hrszámu 573. sz. ház és udvarból és 86 3. 
hrszámu szántóföldből álló egész ingatlanságra 395 kor. 
kikiáltási árban ezennel elrendeli és annak Szent-istván 
község házánál 1903. évi julius hó 4-ik napjának délelőtti 10 
óráját kitűzi, a midőn a fennebb körülírt ingatlan a ki
kiáltási áron alul is eladatni fog.

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

A kir. j bíróság mint tkvi hatóság.
Baján, 1903. évi április hó 21-én.

kir. járásbiró.
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Föherczegi es herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai intezósegek.
vasutak ipari-banya es gyári társulatok, epitesi vállalatok, építő- ^: 

’ ....... . «
£ i
ht

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

OMLOKZAT-FESTÉK-GYÁR
Kronsteiner Károly Bécs, III., Haup tstrasse 120 

tsaJAl házában)

A K'AX’V Ék’M EKKEL KITÜNTETVE.

mesterek úgyszintén gyári es ingatlan tulajdonosok szállítója. 
E vihaiillenie- homlokzul-feslékek. melyek meszlmii lololdlmlók, 
száraz álhipolban. porainkban es 46 különböző ininlában kilon- 
kint 16 krtól fölfelé szallillatmik es a mi a leslek szinliszlasagát 

es tartósságát illeti azonos az olajfestekkel.

CXT 200 korona jutalék utánzások kimutatásáért. 
Mintakártya, úgyszintén utasítás kivanatra ingyen és bérmentve. 

Főraktár WAGENBLATT FERENCZ festek-kereskedeseben, BAJA „Központi Szálloda" ePulet- ~
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Itt az alkalom,
hogy mindenki

az egészségtelen, penészesedé szalmazsákját 
eldobhassa és helyébe csekély 8 koronáért 

egy kiváló erős, fakeretü 

aczélsodrony ágybetétet

1011 finom selymek.
- ------ vámmentesen Minták portomentesen. Levéldíj -• filki. --

Selyemszövelgyár Unión

£RIEP€R APOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
w kil.. ,lllvi.r. szállítók ISVAJCZ.I

7
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kir. udvari szállítók

rendelhessen nálam, mely
tartós es olcsó, szag és féregmentes, 
ennélfogva egészséges. Az ágy belméreté- 
nek beküldése után, annak megfelelően 

szállítja a készítő :

ifj. UTRY PÁL, Baja.

EGY JÓ HÁZBÓL VALÓ FII’ 

TANULÓUL 
felvétetik e lap kiadóhivatalában.

4. $ $ $ $ $ $ $. $

£e Sriffon 
valódi franczia 

szivarftapapir és fiüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

4 4 4 4 $ $ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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A Rlchter-féle

Llnlment. Caps. comp.
Horgony-Pain - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésűl al kai maztat i k 
köszvénjoél, Húznál és meghűléseknél. 
Illtés. Silányabb utánzatok miatt 

■■■ " bevásárláskor óvatosak le
gyünk és osakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Hergony" védjegygyei 
és a „Richter" czógjegyzéssel fogad
junk ol. — 80 f1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten. 
Richter F. Ad. ée társa, 

cafcat. éa kir. udvari szállítók.
Rudolstadt.
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Törlesztéses
kölcsönök 

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

Megvásárolt földekre (iw a vételár 
háromnegyedrésze T»1 lesz meg
szavazva.

Bővebb felvilágosilással készséggel szolgál

SCHÁFFER VILMOS
bankigazgató

----  SZEGEDEN ----  
Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.
4 44 444444 444 4 444 4 4

<0 Egy pohár pilseni sör 22 fillér. “Wíí

Van szerencsém a nagyérdemű közözönség szives tudomására juttatni, hogy
2. r
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újonnan, a legmodernebb stvlben berendeztem, azokat uj világítással láttam 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 már a legközelebbi napokban kerül nálam kimérésre a világhírű

PILSENI SÖR
(ősforrás).

Hogy a kitűnő sört mindig egyenlő hőmérséklet melleit szolgálhassam fel e ezélra egy amerikai jégszekrényt epillellem s hiszem 
hogy a I. ez. közönség engem ezen iij vállalkozásomban is lámogalni kedveskedik meri csakis igv lehet modomhim a legjobbal 
nyújtani. Egyben van szerencsém tisztelettel érlesiteni, hogy nálam miponlá friss villás reggeli' Imphaló s hogy minden igye
kezetem odairanyul. hogy jo etetek es különleges Italok legméllánynsabb arak mellel! való kiszolgálása állni nagyrnbcesült közöu- 
--------------------------------------------------- ------------ - ségünk teljes megelégedését érdemeljem ki. -----------

Minél számosabb látogatásért esedezve, maradtam kiváló tiszteletlel ZWEIG MÓR, SZÚllOClfiS

Miden este a közkedvelt DflNKÖ GÁBOR FIAI zenekara játszik.
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Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


