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Színházat kérünk.
Csoda történt, mert olyan történt, ami

nek Baján alig akad párja. Megszoktuk, 
hogy a legnagyobb szenzáczió is hidegen 
hagyja közönségünket úgy, hogy másod
harmadnapra már nem beszélnek róla és 
ime, több mint egy hete, hogy tüzilárma 
szakította félbe a színtársulat utolsóelőtti 
előadását és még ma sem tértek fölötte 
napirendre, még ma is beszélnek róla. És 
minden beszélgetésnek az a vége, hogy a 
„Bárányába nem megyünk többé színházba, 
aminthogy a tüzet követő estén, úgyszólván, 
üres volt a színház.

Nem szólunk és nem is szokásunk 
rekriminácziókkal élni. Nem akarjuk ma 
felemlegetni, hogy milyen nagy vétségeket 
követtek el azok, akik megengedték, hogy 
a „Bárányában játszanak, bár elismerjük, 
hogy in ultima analysi nagy könnyelműség 
volt, mélyéit fegyelmi jár ki. De nem idő
zünk a helyrehozhatlan múltnál, már csak 
azért sem, mert ezzel segíteni nem tudunk 
azon, ami megtörtént, és hallgatásunkkal mi 
is hozzájárultunk ahhoz, hogy a színészek 
a Bárányban játszottak és a közönség a 
színházba tódult. Azonban a jövő érdeké
ben fel kell emelnünk szavunkat.

Megdönthetetlen tény, hogy jó társulat 
a „Bárány szállódba nem jön, mert a 
terem, mely eddig kicsiny volt, hogy nagy 
közönséget befogadjon, most túlságosan nagy 
lesz, mert az a kis közönség, amely eddig 
a színházat látogatta, otthon fog maradni 
a félelem okán, mely a minapi tűz folytán 
meg nem szűnik, sőt kiujul, valahányszor 
a Bárány-ban színészek lesznek. Arról, hogy 
negyed- vagy ötödrangu társulat nálunk 

boldogulhasson, szó sincs. De éppen Így 
nem lehel arról sem szó, hogy városunk 
müveit közönsége hosszú ideig színház nél
kül maradjon. Mulhatlanul szükséges tehát 
egy színház felépítése, még pedig minél 
hamarabb.

Úgy tudjuk, hogy az ügy első része 
már el van döntve és csak azon folyik a 
vita, hogy az anyagi eszközöket honnan 
szerzi be városunk közönsége. Amint hal
latszik, két-három terv is van, melyekből 
választani kell. Mérlegelje a tanács a lehet
séges módokat és tegyen javaslatot a leg
közelebbi jövőben, hogy esztendőre méltó 
hajlékot kapjon a színészet és városunk 
müpártoló közönsége támogathassa a támo- 1 
gatásra méltó színtársulatot.

NI.

A Bajai Gyümölcsészeti Egylet 
közgyűlése.

A bajai Gyümölcsészeti egylet mull vasárnap 
tartotta meg az egyleti tagok szokatlan nagy érdek
lődése mellett Nggl Sándor elnöklete alatt rendes 
évi közgyűlését. Örvendetes jelenség, hogy ezúttal 
a közönség nagyobb érdeklődést tanúsított az 
egylet közgyűlése iránt, mert bizonyíték arra nézve, 
hogy az egylet áldásos és a közre nézve annyira 
üdvös működése immár szélesebb rétegekben kezd 
hódítani.

Nagl Sándor elnök nagyobb szabású beszéd
del nyitja meg a közgyűlést. Utal arra, hogyha 
piaczunkon végigtekintünk, sajnosmi kell tapasz
talnunk, hogy azon jobbadán csak olyan gyü
mölcsöt látunk, a melyet a vidéki termelés hozott 
ide. Amig tehát az egylet egyfelől azon buzgól- 
kodik, hogy a vidéki termelést piaczunkról kiszorítva, 
azt helyi termeléssel pótolja, úgy másfelől czéljál 
képezi az is, hogy helyi viszonyainknak megfelelőbb 
keresetágakat teremtsen és a föld értékének es 
jövedelmezőségének fokozása állal a jólétet gya

rapítsa. Gondos szorgoskodásának tárgyát alkotja 
az is, hogy intenzív munkájával ugyanazon terü
leten, nagyobb kenyéralapot (napszámot) létesítsen, 
és ezáltal uj adóalapokat teremtsen és az adóalap 
fokozásához hozzájáruljon, miáltal az állam eminens 
érdekeit szolgálja.

De ezzel még nincs kimerítve az egylet sok
oldalú tevékenységének köre. Újabban nngyobb- 
mérvii kísérleteket lesz egyes növények tápláló 
anyagának megállapítása iránt, a miáltal az olcsóbb 
és czélszcrübb táplálkozási van hivatva előmoz
dítani.

Az elnöknek nagy tetszéssel fogadott beszéde 
után Vágó Rezső egyleti titkár olvasta föl az 
egylet egész beléletére kiterjedő, közletszést aratott 
jelentését,melyei alább egész terjedelmében közlünk.

A titkári jelentés Így hangzott:

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Egy esztendeje immár annak, hogy az őszön 

beszámolónkat megtartottuk. A mostani választmány 
az alapszabályainkban kitűzött czél szolgálatába 
szegődött, s annak elérésére vállalkozóit ; kell, 
hogy annak ténykedése ismeretes legyen mindenki 
előtt. Mennyi ügyszeretetnek, önzetlen munkásság
nak kell érvényesülnie, hogy a kívánt eredményt 
észrevehessük. Ha röviden vissza pillantunk az 
Egyesület lefolyt működésére, jóleső megnyugvás
sal konstatálhatjuk, hogy e letűnt esztendő, ha 
nem is volt eseményekben oly gazdag, de munkás
ság és jóakaraté igyekezel tekintetében minden 
esetre serény volt. így Baja város közgazdasági 
törekvésének bű támogatója mindenkor vagyunk, 
ha pedig akaratunk ellenére nem juttattak a mun
kából hő óhajtásunk szerint, — a szükséges lépése
ket mindenkor megteltük, hogy Egyesületünk 
megérdemelt reputációját emeljük és fokozzuk. 
Híven és lelkiismeretesen felelt meg az Egyesület 
választmánya azon inlenczióknak, melyoknek csi
ráit módosított alapszabályaiban oly nemes ügy
szeretettel lerakta. Amennyire emberi gyarlóságunkat 
leküzdhettük, ime igaz képét adjuk becsületes 
sáfárkodásunknak.

Mindnyájunk elölt ismeretes, hogy az egyesü
leti életnek a tagok képezik éltető elemét. Igv 
vagyunk mi is, a mi féltett gyermekünkkel, a bajai 
gyümölcsészeti Egyesülettel. Gondosan tápláljuk,

T Á RCZ A.
Lolli.

A ..BAJAI HÍRLAP" eredeti tározója. 
Irta: Beák Böekü.

Volt-e már Önöknek, kedves kollégáim, szabad 
napjuk? Olyan napot értek, amelyen nincs sem 
próba, sem előadás, szóval a mely teljesen az 
Önöké. Öl évi színészkedésem alatt egyetlen ilyen 
napom volt csak, no de nem is kérek belőle többet.

— Miért? — Majd elmondom.

Bal aton-Füredre voltam szerződve egyik nyári 
évad alatl. — Szeretetreméltó igazgatóm jóvoltá
ból minden este felléptem s mód nélkül vágytam 
már egy kis szabadság után. Mert rendkívül fárasztó 
s kimerítő ám az az a mindennapos robot, azt 
csak mi színészek tudjuk. — Képzelhetik tehát 
örömömet, midőn egy véletlen folytán végre olyan 
nap állott előttem, amelyen nem kell résztvennein 
sem próbán, sem előadáson, a melyen végre-vala- 
hára azt tehetek, amit én akarok. Megbeszéltein 
tehát egy barátommal, hogy kirándulunk Tihanyba; 
valamint azt, hogy a lehető legkellemesebben töltjük 
el majd az estét is.

A kellemes holnap reményében, fütyülve- 
dalolva feküdtem le és boldogan kéjelegve egy 
24 órai szabadság tudatában, aludtam cl.

♦ **

Az már egyszer biztos, hogy mindig az ronlja 
el az ember öröméi, amire a legkovésbbé gondol. 
Velem is úgy történt. Tegnap még olyan gyönyörű, 
derült idő voll, hogy gondolni se mertem volna 
időváltozásra, s ma, sűrű setét u regg, s dühöng 
a szél — velem együtt. (Kiváncsi vagyok, melyi
künk dühöng jobban ? I) Mit is csináljak ma egész 
nap, ilyen szakadó csőben? Unalkozhatom ide
haza, mert a kirándulásunknak már alighanem 
befellegzett.

De lám, kilenczot üt az óra nagy inéltóságo- 

san és féllizkor már indul a hajó Tihanyba. A 
hajóállomáson az első jelt már meg is adtak, de 
az eső még mindig kedélyeskedik. Kétségbeejtő.

Kopognak. Ki az, mi az, vagy ugv . . . egy 
hordár, kezében hoz egy rózsaszínű levélkét. Ugyan 
kitől jöhet? Hiszen tudtommal nem dicsekodhelem 
holmi rózsaszínű ismeretségekkel I — De lássuk 
csak a levelet:

„Kedves barátom s kollégám I
Nagy szerencsétlenség ért. Egyedül csak 

Ön segíthet rajtam. Az égre kérem, siessen 
hozzám I

Hazay Klárika".

Megrémültem pillanatra. Ugyan mi baj érhette 
a mi aranyos, őrükké jókedvű szubrettűnket ? És 

. csak én segíthetek rajta? Az én segélyemre volna 
szorulva? Nosza akkor csuk gyorsan kalapot, 
botol, illetve ernyőt s előre.

Nem siettem, hanem száguldottam a laká- 
j sára. Belépek hozzá; szép szemei kisírva, szőke 

haja kuszáit, ruhája rendetlen . . .
— Az Istenért Klárika, mi az, mi történt?
— Oh 1 képzelje csak I Az egyetlen örömem,

1 az én édes kis kutyám nyomtalanul eltűnt.
— A kis Lolli elveszett ?
— Igen, igen, zokogta kétségbeesve; elve

szett, eltűnt; —- mar tegnap este nem találtuk 
sehol. S nekem olyan elöérzetem van, hogy egy 

; lelketlen mészáros — ah, ah — találta meg és 
levágta . . . s talán már el is adta. Az én édes 

j kis Lollim — oh Istenem — beafsleaknek meg
sütve ... juj nekem I . . .

Láttak-e már kérem, egy szubreltel sírni ? 
Sírni keservesen s igazán, de nem úgy, a hogy 
egy elveszett ékszert, egy hűtlen kedvost, egy jó 
szerepet, hanem ahogy egy Lollit siratnak ? I Meg- ; 
indituna uz egy kősziklát is, nemesük engem 1

— Mondja édes Klárika, hogyan segíthetnék? 
(Jaj, csak ezt ne mondtam volna I)

— Hogy hogyan segíthet? Furcsa kérdési ] 
Önnek meg kell keresnie Lollit, hiszen ma úgyis 
szubad I

Reszkettem . . .
— Menjen rögtön —• beszélt tovább — a 

varrónömhöz, kint a faluban a Pacsirta-utczában 
lakik. Hl volt nálam tegnap délután, hátha elsza
ladt vele a kis aranyos. —■ Aztán menjen Kohn- 
hoz a suszterhez, Franzhoz a karmesterhez, ezek 
mindakellen nagyon szeretik, hátha clcsalták ma
gukhoz. — Térjen be minden egyes vendéglőbe 
s lebujba, kérdezzen ki minden kuktát s szaká
csot . . . szóval mozgasson meg minden követ. . . 
de hát mire vár még?

— Ilyen zivatarban, esőben? hebegém.
— Igaza vun —, ilyen esőben az én édes 

kis Lollim ... — ah, ah —, menjen kérem, sies
sen. Szólt s kituszkoll az ajtón.

Boldog lennék, ha azt a buta arezot láthat
nám, nmil odakint vágtam. Hogyan? hát ez az 
a nagy szerencsétlenség? Ezzel töltsem hát el 
ezt a várva-várt mai napot? Szaladgáljak ilyen 
csőben egész nap? Ez mégis csak több a soknál!

Utam a színház előtt vitt el; éppen kihal- 
lalszoll a próbáról az egyik énekszám. Uh, hogy 
irigyeltem őket! Milyen szívesen próbáztam volna 
helyett ük. De hiszen én szubad voltam. Isten 
veled kellemes hajókázás I Isten veled Tihany! 
Menjünk, keressük meg Lollit! 1

Mit mondjak többel?! Fölkerestem a varró
nőt, kinn lakott valahol az Isten háta mögött, de 
Lolli sajnos nem vizitelt nála. — Voltam hat 
különböző Kohnnál (egy utczascpfő, egy házaló, 
egy bankár, egy vizhordó, egy ékszerész s egy 
czipész), de Lollit egyik sem látta. Miután a kar
mestert is felkerestem s a helyett, hogy megta
láltam volna nála Lollit, beleestem egy nagy po
csolyába, végre is elvesztettem türelmemet, s 
betértem ebédelni egy elég gyanús külsejű ven
déglőbe. Az ernyőmet egy sarokba téve, bemegyek 
a „szalon“-bu. Szent Kleofás! minő társaság! 
Hordárok, házalók, ulczaseprök, kocsisok s ehhez 
hasonló individuumok. — Helyet foglalok s ren
delek egy beafsloaket. — Midőn végre egy jó 
órai várakozás után belékostolhalok, a megölt s 
megsütött Lollik egész seregét láttam lelki szemeim- 
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és újabb és újabb erőforráshoz avulunk, hogy léiét 
biztosítsuk. Szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, 
hogy az. általános rokonérzést mar kiérdemeltük 
a város közönsége részéről, mert évröbévre többen 
és többen sorakoznak zászlónk ala. törekvésünket 
nemesük a közelben, hanem i távol vidéken is 
méltányolják. Jele, hogy a vidéki tagok szama 
növekedőben van. A legutóbbi ülésen tudomásul 
vettük, hogy 2 tiszteleti, 3 alapító és 207 rendes 
tagja van az Egyesületnek ; akik közül 27 vidéki. 
Ennyi tagot számláló társaságnak-neuide igen tisz
telt Közgyűlés már kell, hogy legyen szava minden 
szakkérdésben*?!  Igen, ba ezen testület erkölcsi 
súlyát, befolyását, akaratát latba veti, kell, hogy 
nyomában áldásos eredmény fakadjon. Valóban a 
társadalmi kötelességtoljesités indított bennünket, 
mikor a „czéllövósz" társulat javára rózsa- és 
sz.amóeza kiállítást rózsavásárral kapcsolatosan 
rendeztünk 321 kor. 90 fii. anyagi sikerrel. Amig 
ekként gyámolitjuk a segítségre szoruló egyesüle
teket, addig városunk szegényebb sorsú lakosainak 
2000 drb. ingyen fát osztunk ki. őszkor és tavasz- 
szal ama czél szolgálatában, melynek jegyében 
Egyesületünk megalakult. Ha igy váll a vallhoz 
kerül, nincs ok a rettegésre, mert a közös támo
gatást mi is érezzük a kiváló érdeklődésben, ami 
akkor nyilvánul, mikor nekünk is megadják a 
létezéshez a nélkülözhetetlen föltételeket. Elsőben 
is Baja város érdemli a megemlékezést, mert a 
kertmunkáltatás költségeihez, a kertész és a segéd
kertész fizetéséhez évi 2480 kor.-val járul. Nem 
maradt el a helybeli takarékpénztár érdemes 
Igazgatóságának ez esztendőben sem az 50 kor. 
adománya. Köszönet és hála mindezekért!

A tavaszi hónapokban ajánlottuk a városi 
hatóságnak, hogy ültetné be almafával azon utczá- 
kal, melyeket ezen időben fásitani óhajt.

A gazdaságügyi bizottság az egyesület esz
méjét és a felajánlott almafákat elfogadja és a 
Flórián és Szeremlei ulczákon az ültetést elrendeli, 
bár elnökünk mindenre kiterjedő gondoskodásával 
aggodalommal látja ezen vonalakon törekvésünk 
sikerét, mert éppen ezen ulczák legkevésbbé 
nyújtanak kellő biztosítékot az iránt, hogy a ki
ültetett fák a megkívánt védelemben is részesülnek 
majd. Eddig örömmel jelenthetjük, hogy aggodal
munk talán korai volt, mert a fák elég szép szám
mal máris diszlenek. Elmondhatjuk, hogy a magol 
elvetettük, a gyümölcsöt termő fák már sudár 
törzszsel ékeskednek s nemsokára a gyümölcsöt 
termő, dús korona árnyékában élvezhetjük a jó 
Isten ajándékát.

Ezt tehát külső munkásságunknak képe. A 
telep fotográfiája pedig a száraz adatok ily csopor
tosításából látható. Van fejlődésben levő és kiadható 
nemes gyümölcsfánk 84,402 drb., vad gyümölcsfa 
csemete 32,084 drb. Fejlődésben v. kindható gazd- 
diszfa 131,018 drb. Gazdaságifa csemete (gledit. 
chia ákácz) 1,125.000 drb. van. Megeredt gyümölcsfa 
szemzés 32,310 drb. Szölövessző, piszke, ribiszke, 
sz.amóeza, málna 29,227 drb. és végül rózsa 2417 
drb. tálalható.

A kiterjedt gazdálkodás parancsolta egy üveg
ház újból való építését. Az újonnan készített 
üvegház, mely 20 m. hosszú és 41 s in. széles 
1393 kor. 38 fii. költséggel épült. Ezen elkerülhet- 
leníil szükséges beruházást sikerült jelenleg elég

kedvező anyagi helyzetünkből kifolyólag házilag 
elkészítetni. Termékeink kelendőségéről és azok 
czéltudatos értékesítéséről, valamint Egyesületünk 
fokozatos erősödéséről, es vagyon kimutatásunkról 
ezen táblázatot, van Szerencsem bemutatni: 1901. 
IX. 30. 58955*90  K. bruttó vagyonnal szemben a 
tiszta vagyon 43092*80  K. 19.02. IX. 30. 80482 32 
K. bruttó vagyonnal szemben a tiszta vagyon 
4429143 K. 1903. IX. 30. (18148*53  K. bruttó 
vagyonnal szemben a tiszta vagyon 50800'77 K. 
Íme. t. Közgyűlés ezen számok elegge beszélnek!

Végezetül szabadjon a I. Közgyűlés becses 
ügyeimét újból fölhívni azon sajnos körű ményre, 
hogy az. almafának veszedelmes ellenségé a ver
tein városunk halárában komolyan föllépett: midőn 
erre különben éppen ma egy esztendeje a városi 
hatóság figyelmét is fölhívtuk, ez alkalomból ismé
teken kérjük a város lakósságát, hogy mindenki 
saját érdekében iparkodjék annak elterjedését a 
legnagyobb erélylyel megakadályozni!

Azonban jelentésem nem lenne teljes, ha 
azon törekvésünkről hallgatnék, melyet újabban 
magunk elé tűztünk. Ismeretes, hogy terjed azon 
okos felfogás, — ha nálunk nem is oly mértékben, 
hogy oktalan állatjainkat kellő védelemben kell 
részesíteni. Kertjeink, erdőink apró dalosai! értem 
különösen, hiszen törekvésünkkel nem cselekszünk 
ellenkezőleg, midőn a sok hasznot hajtó kedves 
madárkákat gondozzuk, tápláljuk. A választmány 
az elnök előterjesztésére lelkesedéssel kimondja, 
hogy ezéljainkkal összefüggő állatvédő egyesüld 
szervezése szükséges és annak megalakulásai sür
geti. Megindítjuk a mozgalmat 100 drb. madar 
házikóval, hogy még ez ősszel a szervezést is 
befejezhessük.

Ekként teljesítettem lisztemből kifolyó köte
lességemet a legjobb akarattal, de mielőtt jelenté
sünk tudomásul vételét kérném azt a következőleg 
fejezem be.

Eljutottunk, tehát ügyeink menetében ismét 
egy határkőig, hogy önző czéloktól meg nem fer
tőzött törekvésünkről beszámolhatunk. A felsorolt 
tényekből, szabadjon hinnünk, elég világossal! tűnik 
ki, hogy a bajai gyümölcsészeli Egyesület eddigelé 
híven, lelkiismeretesen élt üdvös rendeltetésének, 
hogy mindig rajongó szeretettel követte a legna
gyobb kötelességtudásu elnökét, vezéréi. Ha szabad 
az eddig mutatkozott jelekből, azon akaraterőből, 
és meleg ügyszeretetből, mely ezen Egyesület gondos 
elnökét és választmányának tagjait áthatja, a jövőre 
is következtetnünk, úgy a legnyugodtabb lélekkel, 
szerény, de szilárd határozottsággal jelezhetjük, 
hogy egyesületülik választmánya a múlt szép 
emlékein épül és a jövőben sem akar lankadást 
ismerni, közönyt tanúsítani, hanem városunk jól 
felfogott érdekében a maga részéi bőven kiveszi.

Annyi istenáldás legyen ezen jóakaraté igye
kezetünkön, mint amennyire önzetlen a munka
szeretetünk! El fog jönni röviden az idő, hogy Mózes
ként mi is feljutunk egy Nebó hegyére, honnan 
jövőnket más színben láthatjuk mint a jelent.

A titkári jelentés elhangzása után Hesser 
Gyula alelnök meleg szavakban tolmácsolta az egylet 
háláját és ragaszkodással szeretve tisztelt elnöke 
Aai/el Sándor iránt, ki oly önzetlen és buzgó oda
adással fáradozik az egylet felvirágozása és nép
szerűvé tétele körül. Indítványára a közgyűlés

Nagel Sándor elnöknek és Vágó Rezső lilkárnak 
jegyzőkönyvileg köszönetét szavazott.

Ugyancsak /lesser Gyula indítványára a köz
gyűlés egyértelmű lelkesedéssel Darányi Ignáez 
volt m. kir. löldmivelésügyi minisztert, ki minden 
alkalommal az egylet iránt a legnagyobb jóindu
lattal viseltetett, disztaqjává választotta.

Végül a közgyűlés a leköszöni Schnetzer 
Ernő pénztáros helyeit, kinek a közgyűlés eddigi 
működéséért elismerést szavazott. Kaiul Józsefet 
választotta meg pénztárosnak. __r

Helybeli és vidéki hírek.
Erzsébet napja. Hat esztendővel ezelőtt még 

„Te Deum“-nak napja volt, ma már csak a 
., Requiem" bánatos zsolozsmája száll Ég felé 
ajkainkról a legjobb magyar Asszonyért.

E hó 19-én lesz ugyanis Szent Erzsébet 
napja, a mi imádott, immár niegdicsőüll Király
asszonyunk név ünnepe.

Évtizedek óla ünnepli a magyar ezt a napol 
rajongó szeretettel és hódolaltoli kegyelettel. Álig 
élt, forró hálaima szállt el ajkainkról e napon, 
amiért Nemtől adott nekünk az Eg ti nemzet leg
válságosabb napjaiban és amióta nincs többé, 
hozzá fohászkodunk, a mi Nagyasszonyunkhoz, 
hogy óvja meg továbbra is mi magyar hazánkat. 
És a legjobb magyar Asszony nem feledkezik meg 
haló porában sem az ö hűséges népéről és imád
kozik ériünk szívből, igazán. Az országban szerte 
pedig fennen lobognak az emlékezés fáklyái, örök 
bizonyságául a magyar nép imádásszerü szerete- 
tének Erzsébet királyné iránt.

Az összes helybeli iskolák tanulóifjúsága, taná
raival az élén ünnepi misét hallgat f. hó 19-én 

i a r. k, plébániatemplomban, utána pedig iskolai 
; emlékünnepélyen vesznek részt Erzsébet királyné 
j emlékére.

A közigazgatási bizottság ülése. Folyó hó
I 9-én délelőtt tartotta közigazgatási bizottságunk 

novemberi ülését Selimausz Endre főispán elnök
lete alatt, melyen a referensek jelentéseiket ter
jesztették elő. — A t. főorvos bejelentette, hogy 
október havában 21 fitt meg 21 leánygyermek 
született és 11 férfi s 19 nő halt el. .4 mull havi 
szaporulat lehál mindössze ö. — A pénzügyigaz
gató tudatta, hogy egyenes adóban 5100 koronával, 
bélyegillelékekben pedig 2043 koronával folyt be 

! kevesebb az idei októberben, mint tavaly, s igy 
biz’ nálunk is érezhető a költségvetésen kívüli 
állapot hatása. — Grál! Nikáz kir. tanfelügyelő 
mutatta be még a bizottságnak a vallás- és köz- 

I oktatásügyi miniszter leiratát, melylyel a helybeli 
izraelita hitközséget, a polgári leányiskolája részére 

I utalványozandó államsegély iránti kérelmével, fede- 
\ zet hiányában elutasította,-—mire az ülés véget ért.

A novemberi rendkivüii közgyűlés. A város
atyák élénk érdeklődése mellett folyt le folyó hó 
9-én délután a törvényhatósági bizottság novem
beri rendkívüli közgyűlése. Az érdeklődést ezúttal 
a társtörvényhatóságoknak a napirenden szereplő 
hazafias átiratai keltették föl — a harmadéves 

: katonák hazabocsájtása, a nemzeti követelmények 
realizálása és alkotmányunk megollalmazása tár
gyában. Kiváncsi volt a közönség is a közgyűlés

inéi magam elölt. Végre is ettem. Hisz, ha éhes I 
vagyok, még a megfőtt czipőtalpal Js megeszem. 
Ettem, fizettem, s távozni akartam feltűnés nélkül.
— Öltözöm, de az ernyőmet nem találtam sehol!

•— Korcsmáros ur! Hol az ernyőm*?
— Milyen ernyőt inéltóztatik keresni? — 

kérdé a vendéglős ártatlan hangon.
— Lám a kis aranyos, — az ernyőm, a mit 

ide tettem '?
— Ide tette? Ha ide tette volna, itt is lenne. 

Nálam nem fordulhat elő lopás! Erii az ur ?
— Értem, értem, csak adja elő az ernyőmet.
— Kidobom az urat, ha sokat lármázik I
— Mit ? engem akar kidobni onnan, a hol 

kutyahusból készüli beafstoaket adnak az ember- ; 
nek, ahol a tisztelt vendégektől, egy ártatlan 
esernyő sem . . .

Erre aztán kitört a vihar. Nemcsak a ven
déglős, de a vendégek is emelt villákkal közeled
tek felém. Menekültem.

No de ez már mégis csak sok ! Az eső
— a kirándulás — Lolli — a beafsteak — az 
ernyő — mind körülöttem ugrált, tánczoll. A hideg 
cső végre is magamhoz térített, kocsit vettem s 
hajtattam Klárika lakására.

Beléptem, azaz dehogy is léptem, — bees
tem a szobába és — horrible — Klárika az el
veszett Lollival játszik s ugyancsak meglepetve 
néz rám.

— Hát maga honnan jön ? Hisz maga csupa 
víz és sár! Beszéljen az Istenért!

l’ukkudoztam.
— Hogy honnan jövök? Megmondjam? Hat 

nem emlékszik már rá, hogy 10 óra óin keresleti 
velem ezt az átkoz . . . pardon, ezt az édes kis 
kutyát, aki pedig amint kilóm egészen jól érzi 
magát, hál*  Istennek.

Rengeteg kaczaj volt a felelet.
Ugyan ne mondja! — ha, ha, ha, — de 

hisz ez pompás! Hiszen alig ment el, előjött Lolli 
a garde-robo kosárból. Hál mustig kereste, ebben 
az esőben? Na! ez sikerült! — Ha, ha, ha! — 
Hisz ez pazar, remek, isteni I Hogy mulatnak 

majd a színházban, ha elmondom. Isteni, isteni. . .
Hogy erre a düh kelté nem vetett, azt még 

most is csodálom.
— Micsoda — ordítottam dühösen — iste

ninek mondja, ha egy jó barátja vagy ha jobban 
tetszik bolondja, egyetlen szabad napját Önnek 
áldozva, esőben, szélben keresi ezt az átkozott 
dögöt, hogy megvigasztalhassa Önt?! Ez hát a 
hála, ez a köszönet?! Ilyen a primadonna-köszö- ■ 
net . . . Szóltam s kirohantam, dühösen becsapva ■ 
magam után az ajtót.

Hogy hogyan s miképpen értem haza, azt | 
még ma sem tudom. De arra jól emlékszem, hogy 
még egy jó óráig azzal töltöttem el az időt, hogy 
valamennyi szubreltet s kutyát megátkozva, a : 
Klárikától kapott emlékeket összetéptem, vastag i 
takarítónőmnek lehetetlen gorombaságokat mond
tam, de végre is mit tehettem volna, lefeküdlein, 
sőt később mosolyogni kezdtem az egész dolgon.

Mostan pedig végezhetek is már. Illetve, ha 
már megígértem, elmondom ezen kellemes nap 
végét is.

Mert a lefekvés, csak a vég kezdete volt.
Fáradtan s kimerültén mély álomba merül

tem. Almomban nagyban veszekedtem egy vendég
lőssel, aki, miután nem engedtem Lollit megsülni, 
ki akart dobni, mikor valaki, nem a leggyengé- 
debben felébresztett. Dörzsölöm a szemeimet, s 
Íme egy kollegám áll előttem.

— Az Istenért — ordítja a fülembe — hát 
te ily nyugodtan alszol itt? Nem tudod, milyen 
nagy veszély fenyeget, még pedig közvetlen kö- 
zeledböl *?

Az ijedtségtől szólni sem tudtam.
— No, kelj már föl! Nem értesz? Itt a 

sarkon egy pincze ég, — hadarta tovább — a 
pinezében 10 hordó petróleum van, s amint a 
tiiz oda ér, mind a levegőbe repülünk.

— A levegőbe repülünk — petróleum — 
hebegtem s gyorsan kiugrottam az ágyból.

Igen, igen, repülünk, csak pakkold össze 
értékes dolgaidat s siessünk az én lakásomra,

— Oh, te vagy az ón örzöangynlom. Engedd, 

hogy megöleljelek. Hol a czipőm ? Te vagy az 
én megmenlöm. — llát itt a sarkon? — Hol a 
nyakkendőm? — Kérlek kedves kollega, gyűrd 
be ebbe a kofferbe a ruháimat — úgy, úgy, csak 
gyorsan — Ur Isten, a verseim!

— Ugyan, hagyd most azt a bolondságot !
— Kérlek, az én kézirataim I 224 oldal telve 

versekkel — a jövöm — a halhatatlanságom — 
hisz itt vannak —csak mind bele. S most előre!

Lerohantam a lépcsőn a kofferrel, barátom 
utánam. Lent betuszkolt egy kocsiba s a lakására 
bujtatott. Ott megérkezve, kimerültén rogytam a 
köreveire. Milyen nap! Hogy is történhet 18 óra 
alatt ennyi sok minden?!

Átnéztem a koffert. Bizony sok minden, a 
mi előttem kedves volt, maradt még a lakásomon ; 
de az életem meg van mentve s ez a fő. Gon
doltam s elaludtam.

Az álmaimat — elképzelhetik. A hányszor 
fölébredlem, mindig hideg verejtékes volt a hóm 
lököm. Kellemes egy éj volt, az szent.

Másnap reggel az első dolgom volt lakásomra 
síelni, hogy a romokra egy végső pillantást ves
sek. (Ideérek, hát csodák-csodája, teljesen ép 
minden, sehol a robbanásnak semmi nyoma. Be
megyek a házba, kérdem a házigazdát, hogy mit 
Ind a tűzről, mire a jó ember eszem épsége felöl 
kezdett kérdezősködni. Másokat kérdek, — de 
nem tud semmit senki.

Fáradt agyamban kezdett világosság derengeni.
Visszamegyek barátom lakására, de ö már 

a próbán volt. Megyek én is a színházba, mert 
már nem voltam szabad, — hála Istennek.

Amint beléptem, rengeteg kaczaj fogadott. 
Kollegái m kérdezlek, hogy igazán a levegőbe re- 
pültcm-e?! Újabb hahota.

Végre is megtudtam mindent. — Klárika 
elmondta a Lolli históriáját, barátaim meg elha
tározták, hogy ezzel a rossz tréfával betetőzik az 
én szabad napom szindus eseményeit.

Minek is tagadjam, sikerüli a huiiczutkodásuk.

(Ú-K»nizsa.)
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Állásfoglalására és a hallgatósággal meglelt karzat 
szine elölt a közgyűlés zajos tetszés közben, egy
hangúlag fogadta el a tanács javaslatát, midőn 
az — hazafiin kötelességéhez híven — pártolni 
és hasonló szellemű föliratokkal támogatni java
solta a nemzeti ügyért síkra szálló összes átiratokat. 

Ezen átiratok a kővetkezők voltak : 
Szatmár-Németi és Pozsony sz. kir. városok 

közönségének átirata a harmadik évüket kiszolgált 
katonák visszatartása ellen az országgyűlés képvi
selőházához intézett feliratuknak pártolása iránt. 

Szeged és Kolozsvár sz. kir. városok között 
ségének átirata a magyar nemzeti követelmények 
megvalósítása érdekében az országgyűlés képvi- 
selöház.ához intézett feliratuknak pártolása iránt.

Heves vármegye közönségének átirata a nem
zet alkotmányának megoltalmazása tárgyában az 
országgyűlés képviselőházához intézett feliratának 
pártolása iránt.

Miután még Mocsányi Károly kórházépítési 
művezető lemondása ellögadlatoll és a további 
művezetés és végleszámolás eszközlésével Vadász 
Pál épitész, 2000 kor. honoráriummal megbizatotl, 
a közgyűlést Sehni'iusz Endre főispán, az 1904. 
évi virilisták névsorának tudomásul vétele után, 
berekesz.lclle.

Színházunk építése A városi sziniigyi bizottság 
I. hó 13-án ülést tartott. A bizottság egyérlelmüleg 
megállapodott abban, hogy a mai tarthatatlan 
állapotokkal szemben okvetlen szükséges színházat 
építeni. A kérdéssel a legközelebbi közgyűlés fog 
foglal kozni és a városi tanács feladata leend 
azután a szükséges összeg előteremtéséről gon
doskodni.

Miniszteri leiratok Baja városához.
István gróf miniszterelnöknek kabinetje megalakí
tását tudató leirata, továbbá HTassics kultusz
miniszter és Kolossváry volt honvédelmi miszler 
búcsúlevelei a hét folyamán érkeztek meg városunk 
polgármesteri kivatalához. Szerdán érkezett Nyiry 
Sándornak, az új honvédelmi miniszternek bekö
szöntő leirata is.

Egy bajai hitszónok sikere. Rosenfeld Henrik, 
a helybeli főgimnáziumi izr. tanulóifjúságnak szép- 
képzetlségü hittanára, a dunapalaji izraelita hit
község meghívása folytán ünnepi beszédei mondott 
mull vasárnap az ottani zsinagógában rendezett 
nagyszabású Kákóczy-ünnepélyen, közel ezer főnyi 
hallgatóság előtt. A költői szép hasonlatokkal telt 
és hazafiéi lendülettel elmondott szónoklat — mint
tudósitónk Írja — az oltani és környékbeli elő
kelőségeknél, kiknek sorában Krasznay Eerencz, 
a kerület orsz. képviselője is olt volt, nagy hatást 
kellett. Az ünnepi szónoklat gyönyörű alapideája 
pedig, mely II. Rákóczy Ferenczot a magyarság 
Mózeseként állította a hallgatóság elé, eredetisé
gével is méltán tűnt föl.

Főispánok a miniszterelnöknél. Gróf Tisza 
ij miniszterelnök az összes megyei 
három csoportban, november hó 14.,

István, az u. 
főispánokat l
15. és 16-ikára Budapestre kérette, hogy velők 
megismerkedjék és az ország közigazgatási viszo
nyai felöl ilykép közvetlen úton tájékozódjék.

Magyar név. Pfeil Emil bajai lakos vezeték
belügyminiszteri engedélylyel Nyilasi-rti ma-nevét 

gyarosilolta.
Választmányi közgyűlés. A magyar szent 

korona országai vöröskereszt egylete Haja városi 
választmánya es íiókegylcle a takarékpénztár ülés
termében ma délelőtt 11 ómkor választmányi köz
gyűlést tart, melynek tárgya a pénztári számadás.

Soroznak nemsokára. Nyiry Sándor honvé
delmi miniszter a következő rendeletet intézte 
Haja város polgármesteréhez:

„A politikai viszonyok akként változtak meg
hagy remény van arra nézve, hogy az ujoncz- 
jutalék meg fog ajánllalni. Ennélfogva fölkérem 
a t. törvényhatóságot, hogy működési tervezeteket 
szerkeszszen, hogy a l'ösorozas már e hó 23-án 
megkezdődhessék és ez évi dcczembor 25-én 
befejeztessék."

Mulatság. -4 hajai római kath. legényegylet 
1903. évi november hó 22-én (vasárnap) a „Bárány 
Szálloda" nagytermében szinielőadással egybekötött 
jólékonyczélú zártkörű tánezvigalmat rendez. Szinro 
kerül Április járatás, bohózat 4 felvonásban, irta 
liaszl Guidó. Kezdete este S órakor. Belépti-jegyek 
előreváltva az első 5 számozott sorban 2 korona, 
a kővetkező 5 sorban I korona 60 Ilii., a többi 
számozott sorban 1 kor. 20 íill. Karzati vagy föld
szinti állóhely I kor. — Az esti pénztárnál bár
mely hely 40 fillérrel több, .legyek előre válthatók : 
Eekcrt Gyula úr üzletében és az egyházi elnöknél.

A Reisz és Porjesz bútorgyár megnagyobbitása. 
Békés-Csabán a hét folyamán Lukács György dr. 
főispán elnökletével értekezletet tartottak, melyen 
elhatározták, hogy a Reisz és Porjesz ezég országos 
hírű bútorgyárát, melynek városunkban is képvi
selősége van, részvénytársasággá átalakítják. A 
mozgalom élén a megyei hatóság előkelőségein 
kívül Békes-Csaba legbefolyásosabb egyéniségei 
állanak.

Hivatalos stílus. A b . . . i kir. járásbíróság 
aktáiból való a következő pár sor Írás: „Feltéve, 
hogy a letét letéve volna, nem lehelő fel, hogy 
a leiét oly feltétellel létolell volna le, hogy a fel
tételes letéti kamatok bevételei a letét tételeihez 
tétetvén, azok a letevő alperes előnyös tételei közé 
tétethetnének . ,

Bajai nyomdászok társaslakomája. A maguk I 
kicsi körében ugyan, de sok érdeklődő részvétele 
melleit, parázs kis mulatságot rendezeti folyó hó 
7-én a helybeli derék könyvnyomdász-fiatalság a 
Gódár-féle vendéglőben. Jóízű és magyar batikolt 
után tombola-verseny következett. A tombola után 
Danii Intézi zenekara közreműködése mellen 
reggel •> uráig eltartott sikerült lánczmulatság volt. '

A kereskedő ifjak Egylete által m. hó 17-én j 
rendezeti ten-estélvre íirr. Rosenbery Mérné úrnő 
utólag föliilfizetetl 2 koronái, melyet őszinte kö
szönettel nyugtáz, a vigalmi bizottság.

Országos vásár. Zombor szab. kir. város 
rendőrkapitánysága részéről közhírré tétetik, hogy 
a legközelebbi zombori országos vásár f. évi 
november hó 22. és 23-án lesz megtartva, a mely 
vásárra az ország bármely vészmentes vidékéről 
származó egészséges állatok, marha, ló, sertés és 
juhok is felhajthatok.

Uj vasútvonal. A magyar királyi államvasutak 
Budapest-jobbparti üzletvezotöségének kezelése alá 
tartozó halas-bácsalmás-rigyiczai helyiérdekű vasút 
Kis Kun-Halas, Jankovácz, Báes-Almás, Katymár 
és Rigyicza állomásokkal, továbbá Fehértó, Terez
halom, Mélykút, Madarász-puszta, Bács-Madaras, 
Sanaez-puszla és Legyen-puszta rakodó-állomá
sokkal, Rudics megálló-rakodóhelylyel s Kopolya 
megállóhelylyel f. évi október hó 31-én a nyilvá
nos forgalomnak átadatott. Valamennyi állomás 
és rakodóállomás az összes forgalomra; Rudics 
megálló rakodóhely a személy- és podgyászforga- 
lomrit van berendezve.

A zentai plébános mint boltos. A legújabb 
inkompatibilitás: Lehet-o a plébános egyszersmind 
szalócs? Mi azt himlők, hogy nem. De nem 'gy 
vélekedik a zentai tanács.

.1 fötisztelendö szatócs n zentai pap, Érdnjhelyi 
Menyhért fötiszlelendö úr.

Zenta város tanácsa ugyanis a következő 
véghatározatot hozta a napokban:

12371 903. kig. szám. Zenta város tanácsá
tól. Kérvénye a „Zenta alsóvárosi keresztény 
fogyasztási szövetkezet" nevében Érdnjhelyi 
Menyhért zentai lakosnak, szatócs ipar gyakor
lására szóló iparigazolvány kiadása iránt.

Véghatározal. Teljéskorúsága és szakképzettsége 
igazolva lévén, miután 10 kor. ipardijai 6501/1903. 
tételszám alatt lefizetett : ennélfogva a kért ipar
igazolvány részére kiadatik, és ennek kapcsán 
a zentai iparleslület, a városi adóhivatal, a zom
bori m. kir. pénzügyigazgatóság és Dudás András 
tanácsnok végzésileg érlesittotnek.

Lovretity. a híres. Lovrelity István a hét 
folyamán ismét kedélyeskedetl. - Dr. Holényi Pál 
albiróhoz volt súlyos testi sértés vétségével terhel
ten beidézve, s inig ügye sorra került, az időt 
arra használta föl, hogy uz előszobában várakozó 
feleket összo-vissza szürkülni kezdte. A nagy lármára 
az egész járásbíróság az előszobába sietett, mire 
kél börtönőr erős ellentállás illan a féktelen Lovre- 
tilyel a fogház egyik zárkájába kísérte. A bíróság 
a késelés szemtanúit nyomban kihallgatta és az 
iratokat a szabadkai kir. ügyészséghez tette át.

A Bajai Gyümölcsészeti Egylettől 1903. nov.
4-től 10-ig a következők kaptak ingyenfát: novem
ber 4-én: Pápa Aulai Tóth Kálmán-u. 41. sz. 7 
drb. Vancsora Mihály Sörház-u. 56. sz. 10 drb. 
Seich János Fchérló-u. 12. sz. 6 drb. Scharfen- 
berger Lajos Szent-Antal-u. 19. sz. 10 drb. Ilank- 
harl István Flórián-u. 6. sz. 10 drb. Izr. aggok 
háza 20 drb. November 5-én: Zóni Imre Uj-u. 
19. sz. 6 drb. Varga László Parli-u. 13. sz. 6 drb. 
Markó F erencz Kovács-u. 13. sz. 10 drb. Novem
ber 6-án : Kereskedő Máté Tigris-u. 13. sz. 10 drb. 
Tamás Lajos Ilangász-u. 11. sz. 6 drb. Mészáros 
István Fehérló u. 8. sz. 10 drb. Kukity János 
Vörösköröszt-u. 32. sz. 10 drb. Fölkli Ferencz 
Galamb-u. 6. sz. 6 drb. Princzberger Károly Parti 
u. 23. sz. 6 drb. özv. Poós Péterné Fchérló-u. 14. 
sz. 8 drb. November 7-én : Ruliián János Gyár-u. 
10 drb. Kristóf Jánosáé Boros u. 3. sz. 10 drb. 
November 9-én: Kollár Ágoston 10 drb. (lúgén 
Mihály Kálmán kir.-u. 36. sz. 10 drb. Viliké Fe- 
roncz Szcgedi-u. 28. sz. 10 drb. Koszternyik Sán
dor Rákóczi-u. 43. sz. 10 drb. Csilics István l’elő 
u. 6. sz. 10 drb. Novotnik Pál Fehérló-u. 34. sz. 
10 drb. Ifj. Maglics Sándor Pelö-u. 8. sz. 10 drb. 
November 10-én: Bank György Tigris-u. 3. sz. 10 
drb. Közelin István Szcremlei-u.. 139. sz. 10 drb. 
Tukarcsi József Szent-György-u. 13. sz. 8 drb. 
Pilaszánovics Ferencz Bom-u. 3. szám. 10 drb. 
Rácz József Kalona-u. 10 drb. (Jenái Pál Madách 
Imre-u. 46 sz. 8 drb. Bokányi Ferencz Fehérló-u. 
5. sz. 10 drb. Oberllich Sándor Fehérló-u. 7. sz. 
7 drb. Dratykity Mihály Kálmán kir.-u. 34. sz. 10 
drb. Lorily Antal Kálmán kir.-u. 33. sz. 8 drb. 
Bosnyák Sándor Róku-u. 4. sz. 10 drb.

Löschner udvari tanácsos a Mattoni-féle 
Giesshiiblil különösen ajánlja: ideges egyéneknél, 
gyermekeknél, lábbadozóknál, terhes nőknél, mint 
oly szert, mely a hányást csillapítja és egyúttal 
az utóbbiaknál az alhasi szervek működését elő
segíti. Ajánlja továbbá egyáltalában mindazon 
betegségekben, melyek lényego túlságos savképzö- 
désen alapul es kiemeli, hogy éveken keresztül 
folytatott kísérletek alapján megállapítottnak tekinti, 
miszerint az említett viszonyok közi nincs jelesebb 
gyógyeszköz, mint a Mattoni-féle Giesshdblor.

Török A. és Társa Budapesten. Ha körül
tekintünk a külömbözö főelárusilók között, önkény

telenül a Török-ezég tűnik fel előttünk. Nemcsak 
azért, mert hazánkban a legnagyobb oszlálysors- 
játók-iizlet birtokosa, hanem azért is, mert e ezég 
vevői kiváló szerencsével játszanak. Állításunk 
megerösilésoűl csak a legutóbbi hat hónap ered
ményeire mutatunk rá. Ezen rövid idő aluli nem
csak a 600.000 koronás legnagyobb főnyereményt, 
hanem a 100.1X10,90.000. 60.000, 50.000, 30.000, 
több 10.000, 5000 és 21X10 koronás nyereményt 
és még sok egyéb nyereményt nyerlek e czégnél. 
Számtalan hálairatot kap e ezég szerencsés vevői
től. Ama határtahin bizalom, melyet o czéggel 
szemben a vevői; tanúsítanak, a legszélesebb kö
rökben mindinkább nagyobbodik, mert a nagy 
közönség ismeri o ezég szerencséjét, korrekt üzlet
elveit, pontosságai, titoktartását és a legmesszebb
menő előzékenységét. Ennélfogva Török A. és Tsa 
bankházát Budapest, Teréz-körut 46/b. (fiókok: 
Váczi-körul 4., Muzoum-körut 11., Erzsébet-körúl 
54.) bárkinek is méltán ajánlhatjuk. A tervezet 
szerint az 1. osztály húzása már a legközelebbi 
csütörtökön és pénteken, november 19. és 20-án 
lesz. Az eredeti sorsjegyek árai : egy egész 12.—, 
egy lel 6. —, egy negyed 3. —, egy nyolczud 1.50 
korona. Aki tehát sorsjegyet akar vásárolni, for
duljon bizalommal Török A. és Tsa bankházához 
Budapesten, mely ezéget bárkinek ajánlhatjuk.

Lopások. Szombaton f. hu 7-én d. e. Müller 
József kerékpárja házának kapualjából ismeretlen 
tettestől ellopatott. A nyomozás megindult. — 
Madarász Pál kárára, cselédje Szerencsés János 
f. hó 6-án 3 pár ezipőt és 1 kabátot ellopván, 
elszökött. — Uj. Csorba György fűszeres raktárának 
ablakán f. hó 8-án virradóra ismeretlen tettesek 
behatoltak és szivarokat loptuk. —• Deutsch Szüli 
mosónőtől f. hó 11-én este l dunyhát, 4 vünkost 
és 1 pokróczot elloptak. A lopüst károsultnönek 
fia Deutsch Antal követte el egy a rendőrség elölt 
ismert társával. Deutsch Antal ezédulát hagyott 
hátra anyjánál, melyben kijelentette, hogy ö lopott.

Folyó hó 11-én Miskolczi Mátyás padláséról 
kukoriezüt loptak. •— Késmürky Julcsit a „Bárány" 
szállóbeli cselédinek Síp- és Szt.-Jünos-utczai 
lakásának ablaka I. hó 11-én este belöretett és 
azon üt ágy nemiteket loplak. — Rosmann Katalin 
kárára a szoba és szekrény ajtajának kulcscsal 
történt kinyitása után Kalzer József és Bergman 
Mátyás 14 eves fiuk 1 kor. 50 fillért elloptak. És 
még mondja valaki, hogy nem fényes nálunk a 
vagyonbizlosság I

Szerkesztői üzenet.
K. M. Ó-Kanizsa. ..Deák Höske" jegy alatt Deutsch 

Erzsiké urhölgy ir. Szives üdvözlet.

Nyilttér.*)

| I Sörivóknak,

jyjagas jutalékkal felvétetne^ 
bármily állású megbízható egyének budapesti bank
házban sorsjegyeknek részletfizetésre való eladá
sára, az 1883. évi XXXI. t.-ez. alapján. Tőke és 
koczkázat nélkül némi szorgalommal könnyen el

érhető havonta 300—500 korona kereset.PÓT Ajánlatok intézendők a „Szerencse Híradó*  
kiadóhivatalának, postaílók 180, Budapest.

Törlesztéses 
kölcsönök 

engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
sőt 800 korona is katasztrális hol
danként, a földek becsértéke és valóságos 
forgalmi ára arányában 1O évtől 50 
évig terjedő törlesztésre, különö
sen előnyös feltételek mellett.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál
SCHÁFFER VILMOS 

bankigazgató 
-------- SZEGEDEN. 7= 

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.
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= Fiók-telepek : Nagyvárad í

BAJA

Modem bútor. Teljes lakásberendezések.

Honi aszóin i és lakodalmi
selyemszövetek óriási választókban. Legmagasabb divata gonrekbon. főkör, fekete ós színes a legolcsóbb 
nagybani árakba....... . vagy rnhaszámra bárkinek bér- ós váininenloson (l.von.voru fonlardok 1 korona

20 fillértől kezdve. Minták a kívántak megjelölésénél bérmentvu. Levelportó Svajczba -■» fillér. 
Selyemszövetgyár Unión

(íRIEPÉR ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók ISV A JCZ.)

ültessünk minden ház melle es 
kertjeinkben föld- és homoktalajon.

Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas, 
(bár mind kúszó természetű) mert nagyobbrészt- ha 
megnő is, termést nem hoz, őzért sokan nőin értok 
el eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajo
kat ültettek*  azok bővon ellátják házukat az egész 
szőlőérés idején a legkitűnőbb muskatály és más 
édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s 
nincsen oly ház, melynok fala mellett a legcseké
lyebb gondozással felnevelhető nem volna, ezen
kívül más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek 
stb. a legremekebb dísze, anélkül, hogy legkeve
sebb helyet is elfoglalná az egyébre használható 
részekből. Ez a legháladatosabb gyümölcs, mert 
minden évben terem.

A fajok ismertetésére vonatkozó, színes fény- 
nyomatu katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg, aki ezimét egy levelezőlapon tudatja.

C z 1 m :
Érmelléki első siőlöoltvánjtelep Nagy-Kágya, u. p. Székelyhid.

I^egolesóbb gyári árak.

Mindenféle díszítő- és kárpitos munkák elvállaltatok.

Szőlő és föld eladás.
KIVÁLÓ SZERENCSE TÖRÖKNÉL!

Eladó a petöi részben a járásra 
dűlő 32 kapa jó karban lévő, az 
uj méterrendszer szerint ültetett 

TÍZ ÉVES =====

SZŐLŐ ÉS 6 HOLD KORÜLI FÖLD
épülettel, mely áll: 2 szoba, 1 
konyha. 1 présház és istállóból, 
valamint a vodiczai útra dűlő 

10 HOLD FÖLD
- Bővebb értesítést ad : —

LERNERANTAL
= TULAJDONOS. :

.el

£e Sriffon
valódi franczia

szivarftapapir és fiüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

'íAí'1 ’á' jág1; w w

■ví'!'* *y* ifii,4

Fölülmulhatatlanul
kedvez főárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 12 millió korona nyereménynél többet fizettünk 
nagyrabecsült vevőinknek; csak a legutóbbi 5 hónapban a

3 legnagyobb oyercrpéoyt és pedig 
az 57080. 
a 74366. 
a 109770.

sz. sorsjegyre, 
sz. sorsjegyre,
sz. sorsjegyre,

osztály sorsjátékában 
újból

vegyen részt. — A most

a 605.000 koronás nagy jutái mát 
a 100.000 koronás főnyereményt 
a 90.000 koronás főnyereményt 
és ezeken kívül még egyéb sok nagy nyereményt.

Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydúsabb 
kővetkező magyar kir. szabadalmazott 13. osztálysorsjátékban

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jut és összesen egy hatalmas összeget,

14 millió 459.OOO koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
^9<>OO.OOO <»■*<»■■»•

Továbbá 1 jutalom 600*000.  1 nyeremény 400*000.
1 á 300.000. 2 a 100.000' 1 á 00.000, 2 á 
SO.OOO, 1 á 70*000  2 á 60*000,  1 á 50*000,  
1 á 40*000, 5a 30*000*  3 á 35*000,8 á 30*000,  
8 á 15*000,  36 á 10*000  korona és még sok egyéb; 
összesen 55*000  nyeremény és jutalom 14,459*000  
korona összenben.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai :

1 s eredeti sorsjegy frt. —.75 vagy kor. 1.50; II '/< eredeti sorsjegy frt, 1.50 vagy kor. 3.— ; 
'/» eredeti sorsjegy frt. 3.— vagy kor. 6.— ; II l/t eredeti sorsjegy frt. 6.— vagy kor. 12.— ;

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. 
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk

folyó évi november lió 19-ig

TÖRÖK A. ís TSA
BANKHÁZA BUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
FÖárudánk < osztály sorsjáték-üzletei:

Központ: Teréz-körut 46a. I. fiók: Váczi-körut 4 a. 
II. fiók: Muzeum-körut il;a. Hl. fiók: Erzsébet-körut 54|a.

Rendelőiévé! levágandó.
Kérek rószonirc

Az összeget korona összegben

A Rlchter-féle 

Llnlment. Caps. comp. 
Horgony - Fáin - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésűl alkalmaztató 
kiizréijnél, ciúziil és ■eghUUttkail. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 

bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a védjegygyei
és a „Bicbllf" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 1 k. 40 f. és 2 k.
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Tőrök Jósáét 
gyógyszerésznél Budapesten.
Rlchter F. Ad. is társa, cakct. éa kir. udvari szállítók

Rudolatadt.

TÖRÖK A. ÉS TÁRSA BANKHÁZA BUDAPEST.

.1. oszt, in. kir. szab, oazlálysorajátók eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezőitől együtt küldeni, 

i utánvélelezni kérem i
postautalványn.val küldöm * nem tetsző törlendő,

'mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) I

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


