
P O L IT IK A I H E T IL A P
A bajai függetlenségi és 48 as párt hivatalos közlönye.

M .* . . . . .  b .

Szerkesztőség: Szt.-István-tér 11.
Kiadó: ifi- Wagner Antal

könvvkeresk edó.
Felelős szerkesztő : 

D r.  S z i r m a i  V i d o r

Főszerkesztő :
D r.  R a j k  A l a d á r  

o r s z .  k é p v .

Fómunkatái
D r.  V a l e n t i n

\s :
E m i l

Előfizetési árak:
Egész övre 0 kor. Fél évre Ő 
kor. Negved évre 1 őü. Egve>eV t •*-

szám ara 12 fillér.

Mi lesz}
A parlamenti szünet megdöbbentően 

csendes. Tudta minden gondolkodó em
ber, hogy a nagy csalódás után vesze
delmes letargiába esik a nemzet, de azt 
még se hittük, hogy a közönyösség 
diadalmasan terjeszti ki szárnyait az 
egész magyar politikai életre Egy vert 
csata illán, melyben a hadakozó felek 
a legújabb gyilkoló fegyverekkel tüzel
tek egymásra, nem lehetne siralmasabb 
állapotban az ország. A nemzetiségek 
felütötték a fejüket Párttá szervezked
nek a magyar állam fenségének meg- 
ostromlására, az önállósági törekvések 
elhomályosítására. A magyarság pusztul, 
hihetetlen gyorsasággal csúszik ki lába 
alól a magyar föld s a nincsetlenség, a 
kenyeretlenség ott ólálkodik a falusi 
viskók alacsony ajtaja körül Mintha csak 
újból kiadták volna a régi jelszót : Ma
gyarországot előbb koldussá, azután rab
szolgává kell tenni. Es feltámadnak a 
katona urak úgy mint régen Az egyik 
Bécsben, a másik Boszniában dikciózik 
a magyar nemzeti törekvések ellen s 
mint Fejérvári báró bagós bakakáplá- 
rosan mondaná : ugyancsak köpik a mar
kukat, valahányszor látszólagos magyar 
katonai reformról van szó.

I la a közel jövő eseményeire gondo-

T Á R C A .
Amerikai szélhámosságok.

A st.-louisi kiállításon a világ minden tá
járól összesereglett tömérdek ember között 
természetesen sok szélhámos, iparlovag, csa
li), zsebtolvaj, hamis kártyás és más efféle 
ember is akad. Ezek közül különösen a szél
hámosok és iparlovagok csinálják jobb ügyre 
méltó és szinte már művészetnek nevezhető 
ügyességgel a maguk dolgát. Nemcsak az 
idegen, de a legtöbbször még maga a telivér 
amerikai sem sejti a kifogástalan elegáns
ával öltözött, úri fellépésű és megnyerő mo
dorú gavallérban a gonosz embert, a ki szá
mos módját tudja annak, miképpen kell rá
szedni valakit.

Alkalom lépten-nyomon kínálkozik és a 
rászedés lépten-nyomon megesik. Így például, 
hogy másról ne szóljunk, csalnak az itallal. 
A nyár St.-Louisban rendkívül forró. Az em
berek a vendéglőkben isznak, de több habot, 
mint sört és föleresztett, sőt ilyenkor hamisí
tott bort. És a vendéglőkben működnek a 
különféle szélhámosok. Az egyik fölajánlja a 
dollar-tricket. Ez a játék nálunk is ismeretes; 
úgy nevezik, hogy fej. vagy irás. A szélhá
mos azzal az ajánlatával csábít, hogy ő fel

iünk, megdöbbenéssel kell kérdeznünk: 
örökös harcra, örökös küzdelemre te
remtette-e isten a magyar nemzetet? 
Amig a magyar udvarházak állottak, 
amig a középosztály jó módban élt és 
gondosan ápolta a hazafiság őrtüzét, 
amig egy-egy nemes felbuzdulásra köny- 
nyü vérrel lóra kapott és megtisztította 
az országot külső-belső ellenségektől, 
addig csak megvoltunk valahogy. De 
mi lesz velünk ezután? Elpusztult, eler- 
nyedt a hires magyar nemzeti öserő, 
ahol még teljes szenvedéllyel lobog
hatna, ott bilincsekbe verték. Pedig a 
harcok nem szűntek meg, a gyűlölkö
dés csak fokozódott s ha időre-órára 
pihennek is a fegyverek, a küzdelem 
újból megindul és egyre türelmetlenebb, 
egyre ádázabb lesz. De még ez a pusz
tuló szegény ország is megtudna küz
deni a züllő Ausztriával, vissza tudná 
szerezni tőle elrabolt jogait, meg tudná 
alázni. De vajjor. lesz-e államférfiig aki 
becsületes harcba vezesse a magyar 
értelmiséget az osztrák uralom ellen ? 
Akadnak-e elszánt férfiak, akik szellemi 
erejükkel szivósan, kitartóan döngessék 
Ausztria kapuit s hatalmas kalapácscsal 
verjék szét azt a láncot, mely összefűzi 
Magyarországot Ausztriával? A Lajthán 
túl tisztára abszolutisztikusán kormá
nyoznak. Egy-egy pillanatra magára ölti

dobja, akár a kiszemelt áldozattal feldobatja 
a dollárt, hátat fordít, és megmondja melyik 
felére esik. Mi ebben a csalás ? Először az, 
hogy az amerikai ezüst dollárnak a fejes ol
dala rendszerint nehezebb mint a másik, má
sodszor pedig az, hogy a szélhámos mindig 
a saját dollárját adja oda, mely holmi laikus
nak fel sem tűnő karcolásokkal, horpasztá- 
sokkal ki van készítve, legtöbb esetben arra 
az oldalra esik, a melyet a szélhámos mond. 
Sok embert megkoppasztottak már igy. A két 
oldal sulykülömbsége más amerikai pénznem
nél nincs meg, innen az elnevezés dollártrick.

Aki pedig nem megy lépre, rászedik más
kép. Itt van a lock-trich (lakat csel), a mely
hez azonban már három ember szükséges, 
két beavatott és egy áldozat, akit olykor már 
a perronon megfog az egyik, kifogástalanul 
öltözött szélhámos. Beszédbe elegyedik vele, 
elkíséri s a mint csöndesebb utcán mennek, 
a beavatott szélhámos csinos kis lakatot ta
lál a földön, szinleg egész váratlanul. IMii
éinél i, mutogatja az idegen áldozatnak s mind 
a ketten gyönyörködnek benne, hogy milyen 
csinos portéka, kár, hogy nincs meg hozzá a 
kulcs, pedig a lakat nyaka egész jól jár ki 
és be. E pillanatban odalép persze szintén 
véletlenül a második beavatott szélhámos, 
akitől az első azt kérdezi, hogy nem ő

ugyan még az osztrák uralom az alkot
mányosság köpenyegét, de már nagyon 
megviselte az idő ezt a ruhadarabot 
IJtött-kopott. rongyos, bujósdit játszik 
benne a szél s bizony nem alkalmatos 
a torznövésü testre.

Palástolni próbálják a nyilt abszolu
tizmust mindenféle ravasz politikával s 
azt hiszik, hogy az osztrák tartományok 
nyugodtan maradnak, amig a tartomány- 
gyűléseken egy két politikusuk kiadja a 
mérgét. Ezért hivták össze most is a 
tartománygyüléseket. De miféle hatalom, 
miféle érdek parancsolja, hogy Magyar 
országot odaláncolják egy pusztuló, szét 
züllő olyan birodalomhoz, melyben ezidö- 
szerint még van foganatja a császár 
parancsának, ha Wacht am Rheinnal 
válaszol is arra a lakosságnak elég ha
talmas rétege?

Ettől a rettenetes szörnytől meg kell 
szabadítani a magyar nemzetet. Hadd 
sorvadjon el Ausztria a maga nyavalyá
jában, hadd fül adj on meg a saját bűné 
ben. Nagy küzdelem előtt áll a nemzet, 
az a kérdés, felveszi-e a küzdelmet? Nem 
a nyers erő dönti el a csatát, hanem a 
tudás, a számok légiója és első sorban 
is jól vezetett, sz ívó s , egységes, kitartó 
nemzeti munka. A gazdasági kérdések 
egész garmadája sorakozik elénk és várja 
elintézését. Mit csinál a nemzet? Mi lesz

veszítette-e el a lakatot? A második szélhá
mos kezébe veszi, - nézegeti, ki akarja nyit
ni a lakat nyakát, de az nem enged. Kulcs 
nincs hozzá. Általános elcsodálkozás. Pedig 
semmi csoda sem történt, csak a második ur 
büvészi ügyességgel kicserélte a nyitott laka
tot, egy teljesen olyan csukottal, amely persze 
nem enged. A két szélhámos erre összevész, 
hogy ki lehet-e kulcs nélkül nyitni, vagy 
nem ? A vége is az, hogy fogadnak s ebbe 
belevonják az áldozatot is, aki aztán persze 
akár melyik oldalra fogad, elveszti a pénzt, 
mert a szélhámosok szükséghez képest a zárt 
vagy nyitott lakatot szedik elő. 1

A csalás módjának egyik válfaja az, a mi
kor a csalok leleplesztetik magukat egy de- 
tektivvel. Ez a harmadik beavatott ember, a 
ki mind a hármat be akarja vinni a rendőr
ségre, amely azonban messze van. A két be-

0

avatott persze protestál. Egre-füldre esküsz
nek, hogy ők tisztességes emberek, de az 
áleletektiv nem enged, vinni akarja őket min
denáron, de az áldozattal együtt. Erre a szél
hámosok azt mondják, hogy ok elmennek a 
lakásukra a papírjaikért s nagy összeg pénzt 
vesznek elő mind a ketten. odaadják a detek- 
tivnek óvadékul, hogy ők visszajönnek ; kérik 
a detektívet, hogy várja meg őket a legkö
zelebbi kávéházban. Az idegen ugyanígy jár
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a7. őszi ülésszakban ? Mindezekről egy 
hangot is alig hallunk a parlamenti szü
net alatt. I.esz-e erő az uj kiegyezés 
megostromlására, támad e diadalnns köz
vélemény a közösügyes politika ellen s 
a vezérek nem csapolják-e le a nemzeti 
felbuzdulás nagy erejét éppen akkor, 
midőn leghevesebben lobog?

Mi lesz ?
A természet örök törvényeit ismerjük. 

Tudjuk, hogy a havat elolvasztja a ta
vaszi napsugár langyos melege. A far
kas megeszi a bárányt, a róka elpusz
títja a tyúkot Az erő mindenütt dominál. 
Szárazon és vizen egyaránt, de megost
romolja a levegő eget is. I lát a termé
szetnek ezt. az őreik törvényét csak épen 
a magyar nemzet ne értené meg? I’.z a 
nyomorúságban is dicsőséges és még 
mindig nagy erejű, nagy képességű, ra
gyogó történeti múltú nemes magyar 
faj nem tud teljes öntudatára ébredni? 
Nem akar a maga lábán járni? Nem 
óhajtja megmutatni erejét önmagának 
is, meg a világnak is? Hát a dacos ön 
érzet, az önállóság után való szilaj, 
szenvedélyes vágyódás kocsonyává fa
gyott a magyar szivekben? Nincsenek 
vezérek ? Nem akadnak közkatonák Ma
gyarország függetlenségének megterem 
tesere?

Vannak. Elegen vannak és lelkesek, 
becsületesek, égnek a harci vágytól.

A lóispán lemondása.
A bajai kormánypárti szavahihető em

berek már hetek óta közölték, hogy 
nmgéi Schmausz Endre főispán beadta 
lemondását, hogy a közgyűlésen utol
jára elnökölt, sőt a kormánypárt hiva
talos lapja is ily értelemben írt a köz
gyűlésről .

I Iát ténynek kell ezután venni a fő

ispán lemondását. De mik voltak az 
okok ? Mi késztette rá Schmausz Endre 
főispánt, hogy állásáról lemondjon?

A legfontosabb tényező egy város 
életében a főispán. ( ) van hivatva, mint 
a kormány képviselője, ellenőrizni a 
hatóságokat, irányítani a város culturá- 
lis és közgazdasági életét. Az adminis- 
tratio összes ágában jártasnak kell lenni, 
emberismerettel, tapintattal kell bírnia 
Kötelessége oda hatni, hogy a helyi 
pártoskodások az országos elvek és 
érdekekbe ne ütközzék. Mindezek mel
lett politikusnak és pedig oly politikus
nak kell lennie, aki kormánypárti kép
viselőket liferáljon.

Tiszta dolog, hogy addig, amíg a 
függetlenségi-párt többségben nem lesz: 
mindig (J7-es alapon álló, vagyis mos
tani kormánypárti főispánt kapunk.

Tehát elvileg az adott viszonyok közt 
nekünk mindegy akárki volt, vagy 
akárki lesz Baja város <> 7 - es főispánja, 
nekünk íiT-es alapon álló főispán nem 
kell, az nem a mi emberünk, az nem a 
mi eszménk, céljaink képviselője ; az
zal szemben elvileg mindig és minden
koron, mint politikai ellenfelek állunk 
szemben.

Azonban a politikai működésén kívül 
bírálat tárgyáva kell tenni egyéniségét, 
jellemét, képességeit, hogy mennyiben 
képes annyi pártatlanságot tanúsítani, 
hogy a város érdekét nem áldozza fel 
a pártpolitika molochjának vagyis, hogy 
nem enged a városra káros intézkedé-
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seket, alkotásokat, tényeket véghez vi
tetni dacára annak, hogy a helyi kor
mánypárti politikusok akarják is — ha 
ö a város érdekeivel ellentétben álló
nak látja.

Vizsgálnunk kell, hogy képes-e az 
üléseket higgadtan, okosan, jól vezetni, 
képes-e arra, hogy a kiélesedett kérdé
seknél is a közgyűlés a város méltósá-

cl, különösen, ha nincs nála véletlenül kellő 
mértékben igazoló okirat. O is pénzt ad, de 
tőle kisebb összeget >s elfogad óvadékul az 
ál-detektiv. Mikor ez megtörtént, mindenki 
megy a maga szállására az igazoló iratokért, 
de csak az áldozat tér vissza s a találkozás 
helyén aztán várhat akár ítéletnapig hiába* 

Ravasz módja az idegenek lépreesalásának 
az úgynevezett green goods trick, vagyis 
bankjegycsel. Ennél összejátszik a szélhámo
sokkal valamelyik szállodabeli alkalmazott is, 
a ki közli velük, hogy a vendégek közül kik 
a leggazdagabbak s kik költekeznek. E ven
dégek közül aztán valamelyik kap egy nyo
matott körlevelet, a melyben bizalmasan tu
datják vele, hogy olcsó pénzért sok pompásan 
hamisított bankjegyet vehet. Kevesebbet, mint 
száz dollár ára bankot nem adnak, űzetni régi, 
csakis egydolláros bankjegygyei lehet, azon
kívül mellékelve van egy ötdolláros bankjegy 
mintapéldánynak, a melyet bármely bankban 
be lehet váltani. Az idegenek csakugyan be
váltják mindenütt ezt az ötdollárost, mert ez 
nem hamis pénz, hanem valódi es csak csa
létekül szolgál. Az áldozatul kiszemelt embe
rek legtöbbször száz dollár erejéig lépremen
nek, ha másért nem, csak azért, hogy kipró
bálják a dolgot. A körlevél hátlapján meg 
van az utasítás, hogy mit kell cselekedniük.

Először is beszerzik a száz darab egydol
lárost. Aztán elmennek utasítás szerint egye
dül egy bizonyos órában egy bizonyos helyre, 
ahol roppant előkelő külsejű és tekintélyes 
ur várakozik. Ez az ur elvezeti az áldozatot

a bankógyár irodájába, ahol szintén csupa 
előkelő külsejű ur fogadja. Az áldozatnak 
száz dollárért ötszáz dollárt adnak. Megmu

tat megóvja és a szenvedélyek hullá
mai között is biztosan ússzon a köz
érdek partja felé.

Ha ezen szempontból 
meg az állítólag távozó főispánt, úgy 
meg kell engedni, hogy a főispán — 
eltekintve politikai működésétől — min
den egyébb tekintetben lelkében a vá
rosnak jót akart és annak érdekeit 
óhajtotta előremozdítani sokszor, akkor 
is, amidőn a kormánypárti klikk érde
keivel ellentétbe jő)tt.

Azt hisszük nem tévedünk tehát, hogy 
a főispán változásnak, „lemondás “ - nak 
nevezett menesztésnek az az egyik fő
indoka, hogy nem liferálhat be kormány- 
párti képviselőt, mint politikus, más
részt pedig a helybeli kormánypárti 
vezető embereknek nem tetszett, hogy a 
főispán igazságos és méltányos.

Ezt nekünk nyíltan meg is mondották, 
sőt annyira el voltak vakítva pártpoli
tikájuktól. hogy nem átallották nekünk 
azt mondani, hogy ha más főispán lett 
volna, kivitte volna, hogy ne változtas
sák meg a közgyűlésnek az ellenzék 
által azon telebbezett határozatát, hogy 
az uj bizottsági tagok választanak az 
egyes albizottságokba tagokat.

Ilyen felfogás mellett — a mely párt- 
politikából képes a törvényt arculcsapni 
— Schmausz Endre főispán működése 
nem tetszhetett a bajai kormánypártnak.

De úgy látszik Tisza István eddigi 
összes működéséből, sértegetéseiből, visz- 
szaszivasaiból, a hadsereg kérdésében 
elfoglalt álláspontjából, a „golyó és 
akasztófa“ hirdetőjéről, hogy neki vak 
eszközök kellenek, hogy az ő politikája 
az a régi erőszakosság és erre Schmausz 
Endre neki alkalmatlan volt, neki Gro- 
mon Dezsők és Vojnits Istvánok kel
lenek.

/
Am jól van, nekünk nincs módunkban 

megakadályozni, hogy ki legyen a főis
pán, de igenis módunkban van a főis
pán és az egész kormánypárt működése 
ellen állást foglalnunk, módunkban áll 
ténykedéseiket ellenőriznünk, bírálnunk,

tátják neki az egészet, mind csupa kifogás- módunkban áll ellentállni szóval, tollal
/ . . .  1 i • / / i • . p i

tahin uj ötdolláros, de nem hamis, hanem 
valódi. Az áldozat nézegeti, el van ragadtatva 
s aztán leolvassa az asztalra a maga száz 
dollárját. Mialatt olvassa, azalatt az ő meg
vásárolt ötszáz dollárját, ott a szeme előtt 
csomagolják, átkötik, lepecsételik s átnyújtják 
neki, figyelmeztetvén őt az óvatos és 
gyors távozásra, valamint arra is, hogy a 
míg az utcán megy, rejtse el a csomagot s 
végül megkéri, hogy bizalmas baráti körben 
óvatosan csináljon reklámot a vállalatnak. 
Az áldozat távozik és gyorsan rohan haza, 
bezárkózik a szobájába s aztán lázas érdek- 
lődéssel bontja ki a csomagot, de csak papi
ros szeleteket talált benne. I logyan történ
hetett ez? Úgy, hogy amíg ő a száz darab 
dollárost kiolvasta, míg megolvasták, addig 
az ő előtte elkészített pénzes csomagot egy 
pillanat alatt kicserélték, teljesen hasonló má
sikkal, amelyben papiros van. A rendőri fel
jelentés hiábavaló, a csalókát nem tudják 
elfogni, mert azok egy-egy nagyobb fogás 
után szöknek és eltüntetik a nyomokat. Az 
áldozat még ürülhet, hogy útközben még 
nem csíptek el hamis pénzvásárlás miatt s 
aztán nem bocsátotta cl megfelelő váltság
díjért egy ügyes detektív.

és tettel azon eljárások ellen, mit sérel
mesnek találunk. Hatalmunkban áll az 
erőszak ellen erőszakot alkalmazni. Me
lyik lesz a város előnyére és váljon az 
erőszak fog-e győzni, vagy a „jog, tör
vény és igazság", azt a jövő fogja meg
mutatni.

n.

A (̂ ümölĉ zeti Egtjegiilet kiállítása.
Csendben, a reklám zajának elkerülésével 

nyílott meg szombat délután a Gyümölcsészeti 
egyesület által rendezett kiállítás, amely vá
rosunk gazdasági életének és 
fényes tanujelét nyújtotta.

A bajai szőlőművelés kétségtelenül oly 
magas színvonalon áll, hogy amidőn ezt 
dokumentálni akarjuk, nem szükséges már 
túl szerénynek lennünk. Önérzettel hivatkoz
hatunk ma már arra, hogy a bajai futó ho
mokon a mi szőlősgazdáink csodákat mível
tek és ennek leigazolására első sorban a 
Gyümölcsészeti egyesület által rendezett ki
állítás a leghivatottabb. Sok, nagy és eléviil- 
hetlcn érdemei vannak mindebben a bajai 
( iyümölcsészeti egyesületnek.

A kiállításról és annak megnyitásáról tudó
sitónk a következőkben számol be:
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meg a bajai »( ’«yümölcsószeti Egyesülete által
rendezett nyolcadik kiállítás.
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Schmausz Endre főispán, a kiállitás védnöke 
a városi tanács kíséretében 11 ura előtt 
néhány perccel érkezett meg az ipartestület 
nagytermébe, hol ezúttal a kiállítást rendez
ték. A főispánt és kíséretét az egylet elnöke 
Kádas Sándor és az egylet tisztikara fogadta

Nádas Sándor üdvözölte a kiállitás védnö
két és röviden ecsetelte a Gyümölcsészeti 
egyesület működését és az elért eredménye
ket. Hivatkozott az elmúlt nyár kedvezőtlen 
időjárására és hangsúlyozta, hogy ennek 
ellenére mégis tud a bajai szőlő és gyümölcs
termelő közönség eredményeket felmutatni, s 
kérte a védnököt nyitná meg a kiállítást.

Schmausz Endre főispán, védnök, méltatta 
a Gyümölcsészeti egyesület buzgó, odaadó és 
önzetlen munkáját és hangoztatta, hogy vá
rosunk talajviszonyai olyanok, hogy egyene
sen rá vagyunk utalva a szőlőművelésre. 
Reményének adott kifejezést, hogy a Gyümöl
csészeti egyesület tovább halad megkezdett 
útján. Ezzel a kiállítást megnyitotta.

A beszéd elhangzása után Nádas Sándor 
kalauzolása mellett megtekintette a főispán 
a kiállítást.

A kiállításon igen sok szép és nemes fajú 
szőlő volt kiállítva, de az egészet Állaga Ottó 
bajai szőlőtelepe, Polgár József almási telepe 
és a bajai Állami kertmnnkás iskola telepének ki
állítása dominálta.

Különösen feltűnést keltett Állaga Ottó 
kiállítása, a hol valóságos bibliai korra emlé
keztető hatalmas szőlőfürtök díszelegtek.

Nemkülönben szépek voltak a kisebb ter
melők kiállításai is. Igen szép példányait lát
tuk ott a konyhakertészet remekeinek.

Sok változatban volt kiállítva bor, pálinka 
és különféle befőttek s konzervek.

Különös dicsérettel kell megemlékeznünk 
l)r. Kollt’i Imrémé úrnőről, ki leginkább buz- 
gólkodott azon, hogy a kiállításra küldött 
tárgyak Ízlésesen nyerjenek elhelyezést.

A biráló-bizottság működéséről a követke
zőkben adunk számot:

I. Az első biráló-bizottság javaslata szerint 
a kiállított gyümölcseikért díszoklevelet nyertek : 
Polgár József Bácsalmás, Hildenstab Rudolf, 
Alföldi Béla. Dicsérő oklevelet nyertek: Kovács 
Andor, Tury Mátyás, Lengyel Sándor, Schlei
cher Antal, Szuszits János, Állaga Ottó, 
Vojnits Dániel. Dlismerő oklevelet nyertek : 
Rutterschmidt János, Czérnay Imre.

II. A második biráló-bizottság javaslata 
szerint a kiállított szőlőért díszoklevelei nyertek : 
Polgár József Bácsalmás, Állaga István, 
Szuszits János. Dicsérő oklevelet nyertek : 
Skribanek János Bácsalmás, Mihályffy Fe- 
renezné, Alföldi Béla, Túry János, Müller 
József, Dr. Rádics Elek, Scherk Lipótné. Dl
ismerő oklevelet nyertek : özv. Radisevics 
Mátyás, Brade József, Rutterschmidt János, 
Peschke Károly, Schleicher Antal, Karkas 
Péter, Plavcczky András.

III. A harmadik biráló-bizottság javaslata 
szerint a kiállított boréri díszoklevelet nyertek : 
Glück Mór Bácsalmás, Hildenstab Rudolf, 
Wunderlich József, Müller József, Peschke 
Károly, Schleicher Antal, Horánszky László, 
Vilhelm Károly, Vojnits Dániel. Dicsérő okle
velet nyertek : Kovács Andor, Koosz István, 
Tomasics Sándor, Dr. Radies lélek Bácsalmás, 
Scharfenberger Lajos, Schnadenbcrger Mátyás. 
Dlismerő oklevelet nyertek: Skribanek János 
Bácsalmás, Elnvin Mihály Bácsalmás, Feni- 
cziusz János Sükösd, Tury Mátyás, Schőn 
Péter Csataaija.

1\’. \ negyedik biráló-bizottság javaslata
szerint a kiállított konyhákéi ti terményekért dísz
oklevelet nyert: Rutterschmidt János. Dicsérő
oklevelet nyertek: Genál Albert és Genál

% /

1 lenrikné.
\ \  Az ötödik biráló-bizottság javaslatára a 

kiállított konservek és háztartási dolgokért dísz
oki evelet nyert mind az öt kiállító, és pedig: 
Fejes Istvánná, Mihályffy Lerenczné, özv. 
Kollár Ernőné, I legedűs Józsefné és Bocskay 
Kristófné.

VI. A hatodik biráló-bizottság javaslatára a 
kiállított pálinkáéit díszoklevelet nyert Schleicher 
Antal. Dicsérő oklevelet nyertek: Feniezius 
János Sükösd, Tomasics Sándor, Wilhelm 
Károly, Vujkovics György és Vojnits Dániel. 
Dl ismerő oklevelet nyertek: Glück Mór Bács- 
almás, Vécsei Zoltán Ersekcsanád, Lerner 
Antal, Peschke Károly.

VII A hetedik biráló-bizottság javaslatára 
a kiállított kert- és szőlőgazdasáigi eszközökért 
díszoklevelet nyertek Schmidt Márton Fiai és 
dicsérő oklevelet nyert Hegedűs József.

A kiállitás kedden délelőtt ért véget.

Kitüntetések. A zentai ipari és mezőgaz
dasági kiállításon három bajai nyert kitünte
tést és pedig: Dckert Ferenc rézműves arany- 
érmet, őgv. Spitzer Simonné és Társa ccment- 
árúgyára, valamint Hegedűs József állami 
kertmunkás iskolai tanár ezüst érmet nyertek.

Kinevezés és áthelyezés. Demeter János 
szabadkai kit*, törvényszéki aljegyzőt az igaz
ságügyminiszter a szegedi kir. törvényszék
hez jegyzővé nevezte ki. — Pataki Ferenc 
battonyai kir. járásbirósági aljegyzőt az igaz
ságügyminiszter hasonló minőségben a sza
badkai kir. törvényszékhez helyezte át.

Képviselőnk balesete Amerikában. Saj
nálatos baleset érte orsz. képviselőnket : Dr. 
Rajk Aladárt e hó 3-án Amerikában. A mon
dott napon, szombaton, Glenvvoodba, a Long 
Island félszigeten fekvő gyönyörű kis városba 
készültek kirándulni az interparlamentáris 
konferencia magyar tagjai. A hajó elindulása 
azonban nem történhetett meg az előre meg
állapított időben, a képviselőnket ért — sze
rencsére nem súlyos — baleset folytán. Vá
rosunk követe ugyanis, a kikötőhöz vezető 
villamos vasútról oly szerencsétlenül ugrott»' o
le, hogy jobb keze-feje kificamodott. Szeren
csére a kirándulók között volt földink : Dr. 
Peck Bódog new-yorki orvos (véletlenül éppen 
iskolatársa Rajk Aladárnak) ki csakhamar 
kezelés alá vette a sebesültet. Hogy képvise
lőnk balesete nem súlyos természetű, kitűnik 
abból, hogy kezének bekötözése után részt 
vehetett a kiránduláson is, valamint az a 
körülmény, hogy e hó 4-én már sajátkezüleg 
irt levélben közölhette hozzátartozóival, hogy 
túl van minden bajon.

Képviselőnknek, illetőleg a magyar képvi
selőknek amerikai utazásáról még a következő 
tudósítást vettük:

Az Amerikában időző magyar képviselők 
e hó 16-án utaztak el Colorado Springból, 
ahol egy napot töltöttek; Denverbc 17-én reg
gel érkeztek meg es három részre oszolva, 
három különböző kirándulásban vettek részt : 
Az egyik rész a Colorado Southern vasúttal 
Georgtovvnt, a másik csoport a Denver-Nord- 
verten vasút első öt ven mért földjét tekintette 
meg, a harmadik csoport pedig Kort Collinsba 
utazott, ahol a mezőgazdasági egyetemet lá
togatták meg és egyes nagyobb ipartelepeket 
tanulmányoztak. Mind a három kiránduló
csoport délután 3 órakor tért vissza Denverbc,

ahol még mintegy két órát töltöttek. Este hét 
órakor elhagyták Denvert s másnap reggel 
cS órakor Omahába érkeztek. Innen Jován át 
este 8 órakor jöttek meg Chicagóba. Az inter
parlamentáris csoportnak Chicagóba érkező 
tagjait a vonatnál a chicagói magyar egyesü
let száz tagos küldöttsége fogadta és lelkesen 
ünnepelte. Másnap reggel a chicagói magyar 
egylet szép ünnepélyt rendezett, utána pedig 
Chicago nevezetességeit tekintették meg, majd 
a város által rendezett díszlakomán vettek 
részt és este elhagyták Amerikának ezt az 
egyik legszebb városát. A képviselők f. hó 
21-én a Niagara vízesései megtekintésére 
utaztak.

Házasság. Lengyel György helybeli iparos, 
ma délután 5 órakor esküszik örök hűséget 
a plébánia-templomban Ifndy Ilona kisasz- 
szunynak, özv. Hudy Káiné leányának.

A kalocsai érseki javadalomnak a val
lás-alap részére leendő átvételével a Kultusz- 

! miniszter Tonbázy Gyula min tanácsost köz- 
alapítványi igazgatót bízta meg. A min. biztos

I

mellé a számfejtési munkára Aggházy Gyulaf 
az irodai teendőkre Ráhel Antal rendeltettek 
ki. Az átvételi munka megkezdését a minisz
teri biztos szept. 26-ra tűzte ki.

Pótvásár Baján. Vasárnap és hétfőn kel
lett volna a bajai vásárnak lennie. Minthogy 
azonban mindkét napon eső esett, a keres
kedők és iparosok kérvényt adtak, mint ne-

I

! künk írják, be a kereskedelmi miniszterhez 
pótvásár engedélyezése iránt.

A színészek Baján. A városi tanács leg- 
| utóbbi ülésén helyhatósági engedélyt adott
I
j  Resti Ihász Lajos színigazgatónak, hogy a1
| » Bárány Szállód nagytermében szinielőadáso- 

kat tarthasson. A tanács kikötötte azonban, 
hogy a terem földszintjén összesen csak 120, 
a karzaton pedig csak 52 ülőhely alkalmaz- 

j  ható. A karzati állóhelyek számát 68-ra redu
kálták. Resti Ihász Lajos ez idő szerint Szar- 
vason van és valószínűleg október hó 3-án 
jön Bajára. Az idei szini szezon a szokottnál 
hosszabbra fog nyúlni, mert a társulat csak 
november végén, vagy december elején me
het Szabadkára. Itt jegyezzük meg, hogy a 
szinügyi bizottság szombati ülésén úgy hatá
rozott, miszerint ifj. Bobul a Jánost meghívják 
a Michits-ház megtekintése végett.

A könyörületesség nevében vettük a 
következő sorokat: Azok iránt, kik a sors 
csapása alatt csüggedten szenvednek, miként 
a f. évi augusztus hó 16-án tűz által végin- 
ségre jutott Gyöngyös város derék és szor
galmas polgárai (köztük 07 iparos család isi 
legyen velünk szeretet és egyesült erő, mely 
sokat tehet, hogy az emésztő lángok közt el
hullott könyzáporból — ha csak egy cseppet 
is — fölszárítsunk. A legcsekélyebb adomány 
is enyhít ezen Ínségre jutott polgártársaink 
és családjaik nyomorán. Ezen emberbaráti 
szempontból kiindulva, felkérjük városunk 
nemeslelkű közönségét, hogy szívlelje meg 
ezen szerencsétlenül járt magyar polgárok 
szomorú sorsát és mindenki anyagi erejétől 
telhetőleg járuljon ahhoz, - mert nemes cse
lekedetet végez, hogy Ínségre jutott s haj
lék nélkül maradt testvéreink nyomorán env- 
hitve legyen. Evégből felkérjük a helybeli 
Egyletek, Intézetek mélyen tisztelt Elnöksé
géit, hogy a nemes cél érdekében helyiségeik
ben gyűjtő) ivet kitenni s a befolyandó ado
mányt f. évi október 1-ig az Ipartestületnek 
beszolgáltatni kegyeskedjenek. Egyesek pedig 
ugyancsak az Ipartestület hivatalos helyise
gében d. e. 9 12, d. u. 2 1 óráig kegyes
adományaikat az ipartestületi jegyzőnél be
szolgáltatni szíveskedjenek. Az adományok 
hirlapilag nyugtáztatnak. — Baja, 1904. szept. 
14-én tartott előljárősági ülésbői. Czérnay Im
re, ipt. elnök.
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A TIíij;ti Céllövész T ársulat t. ho ’-' én
vasárnap bbalüvéc//ettel es táncvigalommal 
egybekötött évadzáró mulatságot rendez.

Új plébános. Vaskuton e hó 10 é: plébá
nossá választották Schrrerei Fcrencz szabad
kai káplánt.

Cigánysors. Kedden ('py cigány állott Sza
badkan a kihágási hiro előtt Ahelyett, hogy 
a védekezést egyszerűen elmondta volna, me
séli, és mesélt, ug\ hogy többször megintette 
az alkapitány. De az intés nem hasznait, mert 
a cigány újra a világ teremtésénél kezdte. A 
bíró végre is ráripakodott :

Súgja be a száját es ne beszéljen any- 
nyit, mert bezáratom. < Ht majd beszélhet.

A cigány nagy elkeseredetten válaszol: 
Néni bánom én ha hé is zsárat azs ur. 

Közsös azs mindnyájunkkal mint azs akastofa.
Hasonlatosságok, lágy bajai órás a kö

vetkező összehasonlításokat tette: A bakíis 
a régi órához hasonlít, mert mindig siet. A 
kacér, eit’rálkudo leány olyan, mint a torony
óra: mindenki megnézi, de senki sem veszi 
meg. A szép. de csacska leány a zenélő órá
hoz hasonlít, mert eleintén tetszik, később 
azonban untat. A gazdag leány olyan, mint 
az aranyóra, alig látják meg. rögtön azt kér
dezik. mi az ára. A szájas asszony olyan, 
mint az ébresztő óra, már kora reggel zörög. 
A házias asszony olyan, mint az inga óra, 
lassan, de méltóságósan jár. csak nem szabad 
elhanyagolni.

A bajai által, ipari önképzö-egylet a
Ziech-léle vendéglő helyiségében vasárnap 
este kitűnően sikerült, kedélyes szüreti tuti- 
latságot rendezett.

A becsületsértés. A minap történt, hogy 
egy kezdő biciklista kereskedő-segéd neki
szaladt vasparipájával egy homoki bunyevác 
menyecskének. A menyecske felbukott. Volt 
nagy sikoltozás, annál is inkább mert a me
nyecskének elszakadt a vádon at uj ünneplő 
szoknyája.

Ne obégasson azért na. majd megfize
tem a szoknyáját, mondta a segéd s az
zal biciklijére kapott és elnyargalt.

A menyecskének első dolga volt hazamenni, 
másik szoknyát magára venni s menni abba 
az üzletbe, ahol a segéd alkalmazva volt.

Sántítva lépett az üzletbe, pedig kutya baja 
se volt.

Nos, mi újság? fogadja a segéd.
I lát csak azt akarom mondani, hogy 

száz forintot követelek.
\ fiatalemberben felforr a méreg s dühösen 

vág vissza :
Azért a rongyos szoknyáért? Nem et- 

tem sárkefél! Mondtam, hog\ a szoknyáját 
megfizetem, egyebet nem.

Iloho! Az gondolja az il tűr, hogy itt 
csak a szoknyáról van szó?

Majd rosszat mondtam, hát mi a baja 
van még?

át a biksiilelem.
ogy-hogy a becsülete?

Megint v isszatartják  a katonákat, ágy
kis keserűség az i len is marad hátra a ka- 
tonáéknál. Ennek oka az, hogy az idén is 
lesznek visszatartások. Csakhogy míg a múlt 
esztendőben a harmadik évüket kiszolgált 
legénységet tekintet nélkül altiszti rangfoko
zatra tartották vissza, addig az idén csak 
altisztekre van szükség. A múlt esztendei 
felfordult viszonyok miatt ugyanis no* v/C'

No de már engedőimet kerek, az iliúr
engem fényes nappal felfordított az utcán, 
lia ez se becsületsértés, akkor semmi se!

A furcsa jogeset úgy nyert békés megol
dást. hogy a becsületében melyen sértett me
nyecske olyan szoknya-kelmét kapott kárpót
lásul, ami 10 krajcárral többe került méteren
ként a réginél.

A postások fizetési pótléka. A kereske
delemügyi miniszter ez cv elején rendeletet 
intézett a posta- és távirohivatalokhoz, mely- 
ben azokat az irodaátalány felhasználásánál 
takarékosságra inti. A rendeletet azzal okolta 
meg a miniszter, hogy a megtakarított ösz- 
szeget a tisztviselők között óhajtja szétosz
tani. Amint most értesülünk, a megtakarított 
összeget november folyamán osztják szét.

egy ezred sem rendelkezik újonc kiképező 
altiszttel. Abban az esetben pedig ha a har
madik évüket kiszolgált altiszteket hazabo- 
csátanák, a kiképzés teljesen fennakadna. Ezt 
kikerülendő, a hadügyminiszter elrendelte, a 
harmadik évüket kiszolgált altisztek decem
ber 81-ig visszatartanánk az október O-án 
bevonuló újoncok kiképzésére. Az igy eltöl
tött három hónap két gyakorlatba számítta- 
tik be.

Az élelmi szerek drágasága. A bácsme- 
gyci alispán, a jelentkező drágaságra való te
kintettel, figyelmezteti az elöljáróságokat, hogy 
írják össze mindazokat, akik télre munka 
nélkül vannak. Továbbá felhívja az elöljáró
ság figyelmét arra is. hogy intézkedéseket 
tegyen már most a netalán szükségessé vál
ható ínség segélyezések módjára és a szük
séges költségek miként való fedezésére.

A Gyíimölcsészeti Egyesület folyó hó 
17 20-án megtartott kiállítással kapcsolatban
10-én tartott gazdaértekezlet kimondotta, hogy 
a gyümölcs, szőlő, szőlővessző és borértékesí
tés előmozdítása czéljából szövetkezetek ala
kítását tartja szükségesnek, az evégből tar
tandó előértekezletet előadójává Dr. Fehér 
Lőrincet megválasztotta, az előértekezlet egy- 
behivásával a Gyümülcsészeti Egyesületet 
megbízta, a mely egyszersmint arra is vállal
kozott, hogy azon termelők szőlővesszőkész- 
letét árjegyzékébe is beleveszi, a kik elegendő 
biztosítékot nyújtanak vesszőkészletük faj
tisztaságáról. A bejelentés <S nap alatt a 
Gyümülcsészeti Egyesületnél eszközlendő.

A póstahajó-forgalom  beszüntetése. A
Dunagőzhajózási társaság helybeli ügynöksé
gétől vett értesülésünk szerint a postahajó- 
járatok e hó végével megszűnnek. Az utolsó 
menet Budapestről Bécsbe 28-án, Bécsből Bu
dapestre 80-án, Budapestről Zimony—Orsová- 
ra 27-én, Bajáról Zimony —Orsovára 28-án,
( Fsováról Zimony—Budapestre 28-án.

*  *

Öngyilkosság Garán. Garán Gatti János 
00 esztendős földmi vés e hó 20-án, szerdán 
szíven lőtte magát és nyomban meghalt. Az 
öngyilkosság oka ismeretlen. A temetési en
gedélyt a bajai bíróság megadta.

Harcoló sógorok. Sinkó János téglamun
kás a Boros-féle bajai téglaháznál alaposan 
elpáholta sógornőjét, Sinkó Kálmánnét, ezért 
a bíróság elé került, amely Sinkó Jánost 8 
napi fogházra és 10 korona pénzbüntetésre 
ítélte.

Hölgyek öröme! Legjobb szer az egész 
világon a bajai Dr. Lehman arckenőcs, mely 
pár napi használat után megifjitja az arcbőrt 
eltávolít redőket, szeplőt, máj foltot, bőratkát 
(Mitesscr.) Egy tégely ára 1 korona, csak ne
vem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk 
el ! G yarm ati Emil városi gyógyszertára a 
Szent-1 háromsághoz Baján.

IRODALOM .
Mayyat'  reyén y i  rák  kép es  k ia d á s a .

Szerkeszti : Mikszáth Kálmán.
A magyar elbeszélő irodalom mestere, Mih- 

spíth Kálmán, nagyjelentőségű eszmét vetett 
fel. Impozáns emléket akar állítani minden 
érdemes magyar elbeszélő Írónak és az egész 
magyar elbeszélő irodalomnak, emléket az 
irolc válogatott, értékes műveiből. Mikszáth 
Kálmán hatalmas magyar regénytárt tervez, 
vállalkozik a szerkesztésére is, és tervét szán
dékainak részletezésével gyönyörű levélben 
közölte a l:ranklin-Társnlat-U\\. a mely a szép 
gondolat megvalósítását, a regénytár kiadását, 
el is vállalta.

Maga a levél, mely legszebb kifejtése a 
Murvai Regényírók címmel tervezett vállalat

« J

. céljának és jelentőségének, igy szól:
A » Magyar Regényírók» vállalatot, melyet 

en szerkesztenék s melyről már beszéltünk, 
több sorozatban s első sorozatát 50 60
kötetben tervezem. Ez óriási gyűjtemény 
felölelné regényirodalmunknak nem összes 
termékeit, de összes kiváló művelőit a mai 
napig, sőt esetleg azontúl.

Benne legyen a gyűjteményben minden 
magyar regényíró, a kit olvastak és ti kit 
olvasnak, legjobb, legjellegzetesebb, tulaj
donságait és egyéniségét leginkább kiemelő 
műveivel. Mindaz körülbelül együtt legyen 
a » Magyar Regényirók«-ban, a mi a magyar 
fantáziákban a legszebb, legbecsesebb ter
mett. még pedig pompás, egyöntetű kiállí
tásban, illusztrálva (a hol régi becses illuszt
rációk vannak, azokkal) a legjobb, legelső 
művészek képeivel.

A gyűjtemény a mellett, hogy élvezetes, 
sőt érdekfeszítő, egész könyvtárral ékesít 
fel egy-egy magyar úri házat, egyszersmind 
magasabb kulturális feladatot teljesít, mert 
a művelt olvasó elé teljesen kidomborodó 
hű képét állítja a magyar elbeszélő művé
szet, valamint a nemzeti próza és nyelv 
fokozatos fejlődésének Csábító a feladat 
úgy a szerkesztőre, mint a Franklin-Társu- 
latra nézve, mert olyannak tűnik fel ösz- 
szehasonlítás kapcsán, mintha egy kertnek 
minden fiijáról a legizesebb gyümölcsöt 
kapná kóstolóba a közönség egy kosárba 
szedve. Sőt többet kap ennél. Mert a gyűj
temény nemcsak a mostani fáknak gyü
mölcsét, de minden időbeli fáknak minden 
időbeli gyümölcsét magában foglalja, s e 
gyönyörű könyvgarmada mögül szemlélhe- 
tővé válnak egyszersmind az egyes korsza
kok, a tekervényes út, melyen a regény 
halad a romantikus vidékeken, várak közt, 
az édeskés vizeken keresztül, a betyárlakta 
erdőkön át a hazai talajra, majd a filozo
fikus ködben, dagályos láposokon bevergő- 
dik a paraszt-házacskák közé és megy, 
megy tovább — sorba feltűnnek az irodal
mi ízlések, divatok, szóval a munkák mel
lett mintegy láthatók a közönségek is.

A » Magyar Regényírók» egyes kötetei 
nem abban az egyhangú sorrendben jelen
nének meg, a hogy a művek keletkeztek 
Az előfizetők olyan beosztással kapnák, 
hogy egy régi írótól származó kötet után 
közvetlen az újabb irodalom valamely jeles 
terméke következnék és így esetleg hama
rább jelenhetne meg az 58. szám, mint az 
1. szám. Minden egyes íróhoz én Írnék elő
szót, röviden jellemezve az irót.

M ikszáth Kálm án

Íme a levél, mely fogalmat ad róla, minő 
becses könyvtárral óhajtja gazdagítani Mik
száth Kálmán és a Kranklin-Tarsulat a művelt 
magyar úri család házát. Ehhez a levélhez 
a kiadó intézetnek csupán annyi a hozzáten
ni valója, hogy a Magyar RegényÍrók gondolata 
immár testet is öltött, úgy a mint azt Mikszáth 
Kálmán tervezi, az ő szerkesztésében, az ő 
megragadó bevezetéseivel, a melyekben rövid 
pár oldalon az iró jellemrajzán kívül egész 
korrajzot ad, s a melyeknek sorozata, egy
befoglalva, a magyar elbeszélő irodalom tör
ténetének mesterkéztől való, élvezetes monog
ráfiája is lesz.

A Mágyar Regényírók minden kötetét egy-egy 
kiváló magyar művész eredeti képei fogják 
illusztrálni, minden mű élén a szerző 
remek kivitelű arcképével. Mintegy eger mű
vészi ill tiszt ráció — a legjelesebb magyar 
művészek alkotásainak tekintélyes képtára - 
fogja gazdagítani a Magyar Regényírók köteteit.

Így ajánlja fel a kiadó intézet a művelt magyar 
közönségnek a Magvai Regényírók képes kiadá
sának egyelőre lia Ivan kátéiét, kiegészítésül 
mintegy a Magyai Remekíróik czímű gyűjte
ményének, melyben a kiadó intézet a magyar 
költői irodalmat hozta közelebb a modern 
közönség

A Magvar Regényírók gyűjteménye ha'van kátéi
ból jog tiltani.

A gyűjtemény átlag 20 ives kötetben 
összesen 1200 ívnyi terjedelemben — egy-
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előre 34 iró ő l munkáját a magyar irodalom 
ötvennégy kivált) alkotását öleli fel. f élé
venként üt kötetes sorozatokban az első öt 
kötetes sorozat ez év szeptemberében je
lenik meg.

A Magyar Regényírók kiállítása méltó leszo O J
úgy a gyűjtemény jelentőségéhez, mint a 
kiadó intézet hagyományaihoz. Grasse /-stílű, 
igen szép éles metszésű nagy betűk, linóm 
famentes papiros, tiszta szép nyomás, egész 
oldalas művészi képmellékletek és diszkrét 
ízlésű, diszes bekötési tábla, így jellemez
hető röviden a Magyar Regényírók kiállítása.

Hogy vállalatuknak jelentőségéhez mért 
minél nagyobb elterjedését lehetővé tétessék, 
árát egyfelől igen mérsékelt összegben szab
ták meg, másfelől módját nyújtjuk a csekély 
havi részletekben való vásárlásnak is.

Azok, kik az egész hatvan kötetes gyűjte
ményt megrendelik, joo koronát fizetnek érte. 
mely összeg havi ./ koronás részletekben is 
türleszthető.

Megrendeléseket elfogad
ifi. ^Wagner jRntal könyvkereskedő.

f i á j á n .

Kicsiny, alig észrevehető s mégis 
százszámra fogdössa össze a legyeket. 
Uj szabadalmazott találmány ! 
Á ra  d a ra b o n k é n t c s a k  10 fill.
kapható Baján :

ifj. W agner Antal
k ö n y v -  é s  p a p í r k e r e s k e d é s é b e n .

minőségben
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♦
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#

#

#

Elsőrendű b u d a p e sti lé g sz e sz
#  
#  
#

#

________ ____________________________________________________________________________________________________________  « $ >

#
íaplmtő október hó közepéig történendő átvételnél házhoz #

szállítva métermázsánként

3 k o r o n a  30 f i l l é r é r t .
Megrendelések előj egyezhet ők :

GEIRINGER és BERGER cégnél Baján.
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#
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1 - 1

♦
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Eladó szőlő és ház.
Az Erzsébet királyné utcában lévő 

Kapots Mihály*féle ház és Petői dűlő
ben levő 4900 négyszögöl területű, jó 
karban levő szőlő — terméssel együtt — 
szabadkézből eladó.

Bővebb értesítés nyerhető :

A Szarvas Gábor-utca és Rókus-utca 
sarkán 3 szoba, konyha, élés
kamra stb.-ből álló

a k á
if j. U try  P á ln á l.

(új épület) azonnal bérbe kiadó. 
Bővebbet T e r n á k  Márknál

„Szarvas“ korcsma. •> j

t S M i f M M f M M M

zö ld  p ap rik a  özv. Spilzer Simonné és Tsa
es

káposzta
(csak rövid ideig) kapható

tégla^, cserép^  é s  c e m e n tá r ú -g y á r a
J A .  =

Üt)

téglagyárában.

F é n y k é p e z ő g é p e k
és felszerelések nagy választékban gyár

áron kaphatók

Ifj. W agner Antalnál
m 9a j  a

Teljesen érett nemes-faj paradicsom ren
delhető nálam kg.-ként 10 fillérjével, 
20 kg.-on felüli mennyiséget házhoz szál
lítok

Állaga István.
í )  í )

% 1J P *  • •  W '»  t W *  « t - W *  t  t  t  •

<d)Oií zentárú o sz tá ly u n k  tjy á r t é s  szállít: 

Egyszemű és d iszes cem entlapokat
Sajtolt m ükölapokat

K ú t m e d e n e é k e t
V á lyú k at és jászolokat (ló, gertég ég gzarvagnjarija részére)

i f c  a  .■  . . . . .  .1  .  i . w  —  ■■ i .1  i .  m m . m  i  mm ■ i . . . .  »  ■ » '—  i ■ m  ■ mm m « im « ' ■»■ »  ■■ m m » . !  m m  m  ■ ■ > ■ ■ ■  i ■' « ' ^ . i .  1 —  ■  ■  —  i ■ — *  «    ■ n  * » i

C sato ln a  kagylókat
jVIindennemű fedőlapokat kút, kém ény,

oszlop, tűzfal stb. fedésére  
H atárköveket és m inden egyéb e sza k m á b a

vágó tárg yakat.

Elvállalunk BETON, TERAZZO és KERAMIT burkolásokat.
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Pénzkölcsönt
kö'/.votitek ii le^na^yohh diseretio és leg
előnyösebb feltételek melleti kíilmiatisz- 
leknek, állami, megyei, városi (is magán 
tisztviselőknek, továbbá tanítók és papok
nak is, lizetés és nyugdíj előjegyzésre 20 
évi törlesztés mellett 7 százalékra. Állami 
al k aim azol ta k 11 a k, gaz < I á I k o d ó k n a k, i par o* 
soknak és minden hitelképes egyének 
200 koronától a legmagasabb összegig, 
havi vagy ‘/4 évi törlesztésre, konvertá
lok birtok és házkölcsönöket 10—6f) évi 
előnyös törlesztéssel vagy felcserélem azo
kat 4 százalékos kölcsönre.

R ad ó  M ih ály ,
bankbizományos BLI)APEST, szövelség- 

ntca 11. sz. Válaszbélyeg csatolandó.

Hajai Független ljság. 1D04. szeptember 24

3KfiffiffiffÏMiff£f iff iffif f iffiffiffiffiffiff i A „Kávé k irá ly ih o z  !
JCöngv-

és papírkereskedésembe

tanulóul
felveszek ei>y kellőn ; is
kolai k c pz ett segge 1 b i ró, 
jó házból származó fiút.

ifi. g ag n er jRntal.
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B A J A I FIÓ K IN TÉZETE
DRESCHER GYULA-féle h á z b a n .

Jutányos módozatok és olcsó kamattételek mellett nyújt:

Törlesztéses és kamatozó jelzálogkölcsönöket
Váltókölcsönöket

w i m . - m

Aki nagyon jó /innal;! s illatú kávét kedvel, 
az csakis ..Király kávét* vegyen, mely a leg
kiválóbb fajok vegyítéséből áll s egy még 
eddig nem létezett módszer szerint van pör
kölve.

Hosszas kísérletezés után sikerült ezt elér
nünk s igy minden kávéismerő, ki egyszer 
megizleli. subi más kávét nem fog használni

Ismeretes, hogy a kávé a legérzékenw'hh 
cikk, melyből a linóm zamat s illat azonnal 
elillan, valamint minden i/t s szagot felvesz, 
miért is ezen kiváló kávét, lemezdobozokba 
csomagoljuk s szállítjuk bármely postaállo
másra bérmentve, utánvétellel a következő 
árban :

1 k g p o s  d o b o z  4  k o r .  8 0  f i l l ,
^ ® «
* » , 17 „ 20

Ezen különlegesen pörkölt kávén kívül 
ajánljuk a következő nyersfajokat, szinte bér
mentve, utánvétellel bármely postaállomásra. 
1 postacsomag f> kgr. légiin Cuba kor. 13 50 
1 « ő * « Ceylon „ 12.—
1 • b v * Jamaica „ 11.20

>1

B i r ó  és T ó c s a
a  » K á  v é  A* I r á l y  (.(-hoz

Budapest, VL, Teréz-körüt 2/a b.
2(1 14
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Előleget értékpapírokra és árúkra
Vesz es e:lad értékpapírokat és idegen 

Bevált szelvényeket
Elfogad takarékbetéteket és betéteket folyószámlára r̂ tlöm) 

Valamint eszközöl minden egyéb a bankszakmábaC
vágó műveleteket.

Az intézet működését folyó éY augusztus hó 15-ével kezdte meg.

A „Kávé király“ -hoz!

Feltűnő újdonság!
D E L I C E

-  Minden hirdetés feleslegos.
A dohányzó egyszer veszi és többé

mást nem szihat.

Legjobb valódi francia szivarka- 
papír és szivarkahüveltj kapha

tó az ország minden
különlegességi árudájában.

% % m , % % % % % % % % % % % % %

Cserébe
adand(') Bajára egy német köz
ségbeli szerény igénvű 12 esz-n  j  o  j

tendős leányka.
Cim a kiadóhivatalban.

% % % % % % % % % % % % % % % % %

Zongorák

m
✓ I
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1 «

Cimbalmok
Hegedűk

Magyar «

1 ü -b ú to r  gy á r
r é s z v é n y t á r s a s á g  B é k é s c s a b a .

Bajai képiselője : G á s p á r  Á r m i n .

csakis 
első rangú 

gyártmányok

08 F i  ó k- 
telepek :

N a g y v á r a d ,  ^ i^l^

B A J A , Erzsébet királyné-utca (volt 
Mészáros-féle ház )

Teljes lakásberen-

ép oly előnyős Fizetési feltételek mellett, 
mint bármely fővárosi vállalatnál

Ifj. Wagner Antal
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  B A JÁ JA  k a p h a t ó k

W agner

Juntáinál
BAJÁN.

dezések. Legol-
Mindenféle diszitő- 
és kárpitosmunkák

esőbb gyári árak. (|l e l v á l l a l t a t n a k .
À H0T %0F Modern bútorok. á

nmrmfi nmFflin nnfímn ff]]] nfftíftfílí ÍTnTmTn m unlîmnn ri111filírTÍ 1 mfinn11mfírni

Nyomatott Nánay Lajosnál Baján.




