
■I 3- szám.V. évfolyam. Baja, szombat 1905. október 7.

POLITIKAI HETILAP
A bajai függetlenségi és 48-as párt hivatalos közlönye

Hl 14* h  i k  m i  11 <114» 11 s%4>iul>at4>n.

Kiadó :
ifj. W a g n e r  A n ta l

könyvkereskedő.

1
Főszerkesztő :

Felelős szerkesztő :
D p. Rajk Aladár Főmunkatárs :

D p. V a le n t in  E m i l
o p s z . képv. D p. ISlyipaty d á n o s

Előfizetési cárak:
Egész évre ö kor. Fél évre 3 
kor. Negyed évre PoO. Egyes 

szám ára 12 fillér.

Alkotmányválság.
No ámítsuk magunkat egy pillanatig 

sem, Magyarország súlyos válság előtt 
áll. Oly tünetek vannak, melyek akkor 
szoktak az országok történetében elő
fordulni, midőn alkotmányválság, midőn 
kormányforma válság volt A korona 
nem a parlamentre támaszkodik, nem
csak nem a többségből, hanem az or
szággyűlés egyetlen pártjából alakit kor
mányt, hanem azokon kívül álló elemek 
bői, olyanokból, kik vak eszközök, kiknek 
csak parancsol, kiknek programmot ir 
elő és kik immár kétségtelen mint ab
szolút államban szokás csak neki tartoz
nak felelősséggel. A korona tehát nem 
a p a r l a m e n t r e  támaszkodik, hanem 
Ausztriára és katonáira.

A másik oldalon a parlament, mely
nek működését a törvénytelen feloszla
tások megbénították, nem a parlament
ben, hanem más helyütt gyülésezik és 
hoz határozatokat, melyek egyenesen 
ellenkezői azon programnak, melyet 
a korona aaott át a parlamenti vezé
reknek. A képviselőház többsége együt-

T Á R C A .
A  m agyarok Istenéhez.

Ha megjön, ha ébred a virágfakasztó 
Sugaras kikelet:
Felderül a lélek s édes kéj dagasztja 
A fájó sziveket;
Azért zendül ajkam égre törő dalra,
Azért cseng az ének,
Hogy e bús hazában, zordon vészek után,
Szép tavaszt megérjek.
De, hát nem volt elég, mit a végzet ránk mért : 
A gyötrődés kínja ?
A szolgaság lánca rettenetes teher,
Lelkünk már nem birja.
Isten! oh nagy Isten! magyarok Istene! 
Tekints reánk végre :
Bűneink nyomán a szörnyű bünhődesnek 
Legyen immár vége !
Hisz a magyar sokat szenvedett, vérezett 
Századokon által ;
Oh Uram! enyhítsd meg az élet üdvével:
A szent szabadsággal ;
Naponként látjuk, hogy isteni jóságod 
Mindenre kiterjed ;
Elveszni, meghalni éppen csak ót hagynád:
A magyar nemzetet I?

les értekezletet tartott és megállapította, 
hogy alkotmányunk megsértetett, meg
állapította, hogy idegenek intézik bel- 
ügyeinket, megállapította, hogy erőszakos 
módon akadályozzák a törvényhozás mű
ködését megállapította, hogy a korona 
nem adhat programot a parlamentnek, 
hanem megfordítva a parlamentnek kell 
programmot adnia és a koronának kellene 
hozzájárulni a parlament programjá
hoz, megállapította, hogy élő törvé
nyeink szerint mi jogosítva vagyunk 
külön törvényhozásiiag szabályozni és 
módosítani az 1867. évi XII. törvény
cikket, holott a korona ezt a magyar 
törvényhozáson kívül álló tényezőktől 
teszi CT O *

Ugyanakkor, ugyanazon időben, midőn 
az országgyűlés tagjainak többsége ezt 
megállapítja, ugyanakkor midőn az or
szággyűlés összes tagjai kivétel nélkül

n
alkotmányellenesnek mondják ki Őfelsé
gének előterjesztett öt pontozatait, prog- 
rammját, ugyanakkor Őfelsége tanács
kozik szolgáival Fehérváryval, Kristófíy- 
val, Lányival. Tanácskozik pedig arról, 
hogy mikép lehessen az országgyűlés

Nem, nem, bizom benned, bízunk mi mindnyájan, 
Kik vágyunk magyarok ;
Nem enged elveszni, megvéd dicsőséggel 
Imádott szent karod ;
Hogyha fű, fa, virág, a dermedtség után, 
Általad feltámad :
Hiszem, hogy dermesztő tél után szebb létre 
Ébreszted hazámat.

d o á e h i m  Ágoston.

többségét letörni, óhaját, kívánságát, 
akaratát megakadályozni. Kétségtelen 
tehát, hogy az alkotmány válság teljes 
közepén vagyunk, nyilvánvaló, hogy 
egyrészről a parlament megállapítja, 
hogy az ö jogai csorhillaltak, másrész
ről a korona mereven ragaszkodik 
álláspontjához és engedményeknek te
kinti az ö részéről a parlament akara
tának telj es il ésél.

Ily súlyos viszonyok között a legna
gyobb óvatosságra, körültekintésre van 
szükség egyfelől, másrészt pedig a tör
vény határain belül minden egyes pol
gárnak, minden egyes hazafinak köte
lessége a veszélyben levő ezeréves 
alkotmányunkat megvédelmezni. Csak 
ellenségektől körülvéve képesek voltunk 
ezer éven át Magyarország fennállását 
biztosítani alkotmányunkkal ; tehát azt 
fel nem adhatjuk, mert az reánk nézve 
létkérdés.

De nyílt ellentétbe sem akarunk ke 
rülni koronás királyunkkal, kit félreve
zettek és gonoszul belevittek ezen áldat
lan ádáz küzdelembe. Ha tehát alkot
mányunkat nem engedjük, de forradalmat

M in d e n n a p i tö r té n e t .
Irta : Qátsl Bállá Jenő.

Nem ma történt ez a dolog, de olyan do
log ez mégis, mely ha vesszük, mindennap 
megszokott történni az életben, azért is ad
tam eme cikkemnek a fenti címet.

Kezdem ott. hogy vagy tiz év előtt tör
tént, mert hát itt lakik Budapest ama rétege, 
melyet hivatásuk, a munka, a malmok és 
gyárak miatt arra késztet, hogy itt lakjanak.

Itt a gyárak és malmok közötti utcák 
egyik, egy emeletes bérházában lakott Kos
ták József a családjával, feleségével és két 
leányával, három fiával együtt.

A gyermekek közül Margit volt a legidő
sebb, maga a valódi női szépség megteste
sülve, már ha a szépséget iró tolla és festő 
ecsetje szerint veszi az ember. Ehhez járult

Margit lelki műveltsége is, melyet nem az 
iskola padjain vett magába, de a folytonos 
olvasás által szerzett meg, szóval a legkivá
lóbb egyéniség volt családjában, mig a többi 
gyermekek is szépek voltak, de vele már 
össze nem hasonlíthatók.

Az öreg Kosták József e munkáslakta vi
déken egy pince helyiségben lévő fa- és szén
üzlettel birt, mellékesen kofa dolgok árusítá
sával foglalkozva.

Valamikor fuvaros volt az öreg, ama fog
lalkozásából azonban kiforgatta őt az idők 
sora, tönkre jutott és vagyona roncsaiból nyi
totta aztán az üzletet, mely úgy a hogy any* 
nyit hozott a konyhára, hogy abból szegé
nyesen eltengődhettek.

így éltek már néhány évet Kostakék, mi
kor egyszer az öreg Kosták József neki adta 
magát a pálinkaivásnak. Alig múlt nap, hogy 
ne lett volna részeg és ilyen állapotban tér
vén haza, ilyenkor családjával civakodott, ve
szekedett. Feleségét és gyermekeit ütötte, verte.

Egy vasárnapi nap délelőttjén nagy riadal
mat okozott ismét a »vén Kostakc, már mint 
őt a házbeliek és a környékbeli nép, kik is
merték, nevezték.

Kora reggeltől fogva pálinkázott az öreg 
és úgy tiz óra felé haza térvén, civódást 
kezdett a feleségével. Szó szót követett és
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sem akarunk, akkor oly állapotot kell ! függetlenségi párt intéző bizottságit 1J0». evt

alkotmányunk is i augusztus hó 13-án Somborban történt meg-
■ alakulásakor a szabadkaiak meghívására

egyhangúlag elhatározta azt, hogy az első 
szervezd nagygyűlést S z a b a d k á n  fogja 
megtartani. Ugyancsak a megyei intézőbizott
ságnak szeptember 26-án Szabadkán tartott 
értekezletén Mukits Simon orsz. képviselő 
bejelentette, hogy a vármegyei függetlenségi 
szervező nagygyűlés rendezését a szabadkai 
függetlenségi kör vállalja magára.

E tárgyban vasárnap tartotta a szabadkai 
függetlenségi kör saját helyiségében az első 
értekezletet, melynek során Mukics Simon 
elnök felolvasta Apponyi Albert gróf táviratát, 
mely szerint örömmel fog a szabadkai szer
vező nagygyűlésen megjelenni. Kossuth Fe
renc ugyan Írásbeli ígéretet még nem tett, 
azonban legutóbbi Szabadkán léte alkalmával 
kilátásba helyezte, hogy lejön Szabadkára. 
Természetes a nagyjelentőségű gyűlésre a 
vezéreket számos képviselő fogja Szabadkára 
kísérni.

létrehoznunk, h o g y 
épségben maradjon és királyunkkal se
legyünk ellentétben.

Ez állapot létrehozása pedig nagyon 
nehéz, mert nem csupán tőlünk függ, 
hanem függ egyszersmint a magyar 
királytól is. Nem tehetünk tehát egyebet, 
mint azt, hogy teljes erőnkből támo
gassuk egyrészt vezéreinket, kik alkot
mányunkat védik, másrészt törvényesen 
ellentállunk minden, bárhonnan jövő oly 
rendelkezésnek, mely az ország törvé
nyeivel, alkotmányával ellentétben áll. 
Tesszük pedig ezt, még nagy áldozatok 
árán is mindaz ideig, mig koronás kirá
lyunk a nemzettel meg nem egyezik, 
a meddig alkotmányunkat veszélyben 
látjuk

Meddig fog ez tartani, azt senki elő
re meg nem mondhatja; bármeddig 
tartson is azonban, a történelem tanú
sága szerint az alkotmány-válságokban 
az a hatalom győzött, a mely mellett 
a nemzet volt.

n

. Politikai hitek.
A báesm eggei jü g g c fle n sé g i p á r t  
sze t * rező a ag g g g a f őse Sz aha d ká  t /.
Az a rendkívüli nagyarányú szervező gyű

lés, melyet a bácsmcgyei függetlenségi párt 
október hó ló-én Szabadkán fog megtartani, 
nemcsak Bácsvármcgyét, hanem az egész 
magyar politikai világot köz. Írói érdeklő 
jelentős esemény lesz. A bácsbodrogvármegyei * 11

Mukits Simon elnök előterjesztette az érte
kezletnek, hogy a nagygyűlésre Bácsvármegye 
128 községének összes szervezeteit, vezér- 
férfiáit és pártjait meg fogjak hívni, hogy ne 
legyen egy legkisebb község sem, mely a 
nagygyűlésen képviselve nem volna.

A szervező nagygyűlés idejét a független
ségi kör értekezlete október 15-ének d. c. 11 
óráját tűzte ki, mikorra úgy a Budapestről 
érkező képviselők, mint pedig a községekből 
jövő küldöttségek az azon napi vonattal ide 
érhetnek. A nagygyűlés a Szt. István téren 
fog megtartatni, mert kilátás van arra, hogy 
a vidéki küldöttségek tagjainak száma a 
tizezret jóval felül fogja haladni. így a tisza- 
menti községek közül Óbecse bejelentette, 
hogy külön vonattal érkeznek Szabadkára, 
maga 500 tagú, Zenta 300 tagit küldöttséggel.

A Budapestről érkező vezéreket és képvise-

szor a feleségét.
A házban lakók egy pillanat alatt össze- 

seregleltek és mig az asszonyok a vérében 
fetrengö asszonyt emelték föl ama farakásról, 
melyre esett, addig a tőr link az öreg kostakot, 
ki még mindig ott állt döbbeni helyén, vér
ben forgó szemekkel, bambán nézve maga 
elé, kezében a véres késsel, szitkokkal árasz
tották' el. Végre akadt egy bátor malomimmkás, 
ki egy hirtelen mozdulattal kicsavarta a gyil
kos kezéből a kést és a közelben lévő darab 
kötéllel megkötözvén őt, néhány ember se
gítségével fölvitték az utcára, hol már ekkorra 
a környékbeli nép összecsődült.

Nem sok időben telt aztán, hogy rendőr 
is akadt, kit valaki figyelmeztetett a történ
tekre. Méltóságteljesen lépkedett a tömeg felé 
a rendőr és helyet csinálván magának s néhány 
szóból megtudva, mi történt, lement a pin
cébe. A közelből orvost hívtak, de az orvos 
már nem segíthetett, mert a szegény asszony 
ekkorára már kiszenvedett. —• —- — - —

11 sszu lenne elmondani mind azon dolgo
kat, melyek azután történtek, hogy az öreg 
Kosták meggyilkolta a feleségét. Elég az hozzá, 
hogy a gyermekek apa és anya nélkül marad
ván, a hányán voltak, annyifelé szóródtak 
szét. Jobbára a rokonok vették magukhoz a 
gyermekeket. Margit, a legnagyobb leány, 
szintén az anya egyik fivéréhez került, ki 
mint fűtő volt alkalmazva az egyik gőzma
lomban. A malom részvénytársaságé volt és 
megesett sokszor, hogy ama részvényesek,

hogy hogy nem, de egyszerre csak kés villant j kik sok részvénynyel bírtak, be-be botlottak 
az öreg kezében és azzal megszűr ta néhány- a malom területére és az igazgató által ve

zettetvén magukat, bejárták a malom épüle
teit.

Egyik nap délutánján, egy ilyen vendég 
érkezett szintén és az igazgató ur, alázatos 
hajlongások között vezette végig a vendéget 
a malom udvarán. Minden osztályát végig 
sétálgatták már, mikor a malom hátsó udva
rára értek, hol az alkalmazott munkások la
kása volt. kiknek a malom területén kelleti 
lakniuk.

— Ki az a szép leány, vagy asszony? kér- 
dé a vendég, kit az igazgató ur vezetgetett, 
az igazgatótól.

— Az, nagyságos uram, az egyik fűtőnk 
rokona lenne, feleié az igazgató. Azt hiszem, 
hallott vagy olvasott nagyságod arról a gyil
kosságról. mely csak a minap történt itt az 
egyik utcában?

— Bab, igen ! . . .  Az a fás . , . ki meg
ölte a feleségét?

Igen, annak a leánya lenne!
Szegény leány, monda az öreg ur és 

föltéve arany foglalatú szemüvegét, mindegyre 
ama hely felé nézett, hol Margit kint ülve a 
lakás ajtaja előtt egy széken, szorgalmasan 
varrt valamit.

— Nekem tetszik ez a leány! monda a 
vendég és ismét éltévé a szemüvegét, foly
tatta útját az igazgatóval és csakhamar el
hagyták a malom hátsó udvarát és eltűntek 
a malom egyik oldalajtaján belül, honnan ki
hallatszott a gépek dübörgése, zakatolása, a 
szíjak suhogása.

(Folyt köv.)

löket a vasúti állomáson Varga Károly orsz. 
képviselő fogja üdvözölni.

Az értekezlet, mely oly lelkes hangulatban 
folyt le, hogy a tagok a nagygyűlés költsé
geire alig néhány perc alatt több mint 500 
koronát adtak össze, végül elhatározta, hogy 
a vidékiek fogadására és ellátására egy bizott
ságot alakit.

Illetékes forrásból vett értesülésünk szerint 
a nagygyűlésen részt vesz úgy képviselőnk 
ár. Rajk Aladár, mint a bajai függetlenségi 
párt elöljárósága, nemkülönben a bajai vá
lasztó polgárok közül számosán.

B á c sk a i fü g g e tle n sé g i k é p v ise lő k
beszám oló ja .

Vasárnap Bácsmegye három kerületében 
is tartottak beszámolót a függetlenségi kép
viselők.

Fernbach Károly Nemesmiliticsen, Lázár 
Pál Bácsalmáson, Barta Miklós pedig Zentán.

Mind a három képviselő ezrekre menő kö
zönség előtt tartotta beszámolóját.

Nemesmiliticsről Kossuth Ferenchez a kö
vetkező táviratot küldték:

wNemesmilitics község lakossága, mely ki
rályi adomány folytán csupa ’nemesből áll, 
képviselőjének. Fernbach Károlynak mai be
számolóján megragadja az alkalmat, hogy 
keserűséggel teli megütközését fejezze ki a 
szeptember 23-án Bécsben vezéreiben a nem
zetet ért nagy sérelem fölött. Üdvözöljük 
nagyságodat s biztosítjuk, hogy nemes 
községünket a nemzeti ügy harca mindig az 
első sorokban fogja találni. Vuevich Simon 
pártelnök.«

Bácsalmásról pedig a következő üdvözlő 
sürgönyt küldték Kossuthnak:

» Lázár Pál országgyűlési képviselőnk be
számoló beszéde alkalmából a Bácsalmáson 
egy begy ült polgárság a szövetkezett pártok 
iránti törhetetlen ragaszkodásának ad kifejezést 
és felkéri nagyságodat, hogy ezt a szövetke
zett pártok tudomására hozni és azokat a 
megkezdett irányban való kitartásra buzdítani 
méltóztassék. — Alhber Lajos elnök, Spielvogel 
Rezső jegyző. «

Bartha Miklós zentai beszámolójáról a kö
vetkező tudósítást vettük :

» Bartha Miklós Zenta város országgyűlési 
képviselője vasárnap, október 1-én tartotta 
meg nagyszabású népgyülést keretében beszá
moló beszédét Zentán. A rendkívül látogatott 
népgyülést Kcczeli Mészáros Géza elnök nyi
totta meg szép beszéddel. — Majd Bartha 
Miklós mondotta el zajos tetszés nyilvánítá
sokkal megszakított beszámolóját, melyben a 
jelenlegi politikai helyzetet festette le mesteri 
módon. Végül dr. Lovászy Andor terjesztette 
elő tartalmas beszéd kíséretében határozati 
javaslatát, melyet a népgyülés egyhangúlag 
és nagy helyesléssel elfogadott s amelyben 
az ügyvivők szövetkezését a szociálistákkal 
a lehető legerősebben elitélik, egyben pedig 
a szövetkezeti baloldalnak és az ellenzék 
vezéreinek rendületlen bizalmukat nyilvá- 
nitják. «

S Z í N H  A Z.
JYÍulató istenek.

Szeptember 30.

Lehár Ferencnek újabb mesterműve ez a 
szombaton előadott, Mulató istenek című bájos, 
Offenbach-zsánerű operett. Már az operett 
címéről is lehet következtetni arra, hogy 
Jupiter huncutságáról lesz benne szó. Jupiter ő 
istenségének csakugyan megfájdul a foga — 
Amphitrion hadvezér feleségére s mig a had-
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vezér azon igyekszik, hogy a felkelő mace
dónokat lefektesse, leszáll isteni trónjáról a 
földre, mégpedig a hadvezér képében, hogy 
mint férj élvezhesse annak nem kevéssé irigy
lendő jogait. Igen ám, csakhogy Juno isten- 
asszony sem esett a feje lágyára, rögön átlát 
a szitán, hogy az ő férjecskéje: Jupiter úr, 
csak azért akar a földre menni, hogy valami 
csintalanságot kövessen el. Amint Jupiter fel
öltötte Amphitrion képét, Juno meg Ainphitrion 
feleségének a képét öltötte fel. így esett aztán 
meg, hogy Jupiter a saját feleségével csalja 
meg a feleségét.

A legfontosabb szerep Márton Miklós (Jupi
ter) kezében volt, a ki bizony nem valami 
túlságosan felelt meg a hozzá fűzött várako
zásnak. Szép, érces hangja van, de sem az 
énekébe, sem a játékába érzést adni, nem 
tud. Van ebben az operettben egy dal — a 
Cupido dal — mely maga elegendő arra, hogy 
egy egész operettet népszerűvé tegyen ; de úgy 
előadva, ahogy Márton adta elő, nem ér egy 
hajitó fát sem. Szivesebben, még pedig sokkal 
szívesebben láttuk volna, ha e szerepet Király 
Ernő játszsza, aki ezúttal is lényegtelen sze
rephez jutott. Solti Vilma, a júnói termetű 
Juno ép olyan bájosan énekelt mint játszott. 
Úgylátszik lassan-lassan teljesen meghódítja 
a bajai közönséget, mely tudvalevőleg nem 
valami könnyen melegedik fel. Lányai Piroska 
(Clariss) és Püspöki Rózsi (Alkmene) ennivalók 
voltak. Rá thai, a «megduplázott» Sosias, ele
mében volt. Épúgy kitűnő volt Ujváry (Mercur) 
nemkülönben a színigazgató rövidke szere
pében Szamosi.

Smóleti Jónt.
Október I. d. u.

A vasárnap délután megszokott publikuma 
sokat kacagott Smólen Tóni (Rátkai) rossz, 
rosszabb és legrosszabb viccein.

Oíukoricza [Jónás.
Október I., este.

A János vitéz paródiája. Hétemeletes osto
baság, de azért a publikum csaknem beteggé 
kacagta magát a pompás előadás alatt. Meg 
kell jegyeznünk, hogy a paródia csak azokra 
nézve nyújt igazi élvezetet, akik a János vi
tézt is látták, mert érméikül sok dolog tel
jesen érthetetlen lenne. Minthogy pedig senki 
sincs a ki a János vitézt ne látta volna, kö
vetkezésképen mindenkinek jól kellett mulatnia. 
Péld. nem megpukkanni való jelenet, mikor 
Jónás vitéz, az elcsapott ügyvédbojtár, a »Já- 
nos vitéz« patak melletti jelenetét parodizálva
a suba helyett leveti kopottas gé-rokkját és
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arra fekszik az ő héber Puskájával. Es ilyen 
kacagtató jelenetek özönével vannak az igen 
ügyes bohózatban.

Rátkai (Kukorica Jónás) remekelt ezen az 
estén partnerével Lányai Piroskával együtt. 
Eölséges volt a francia királyt parodizáló Uj
váry, mint újdonsült báró és képviselőjelölt. 
Solti Vilmának és Király Ernőnek lényegte
len szerep jutott.

Gsók.
Október 2 .

»
Élvezetes estében volt ma részünk : l)ác{y 

Lajos „Csák“  című verses vigjátéka ment a 
színen. Magáról a darabról talán felesleges 
is külön megemlékeznünk. Dóczy eme re
mekműve szinirodalmunk egyik gyöngye és 
nem szorult rá a mi dicséretünkre. A mai 
est szinészgárdája méltán interpretálta a szer
ző intencióit. Művészi ambíció, ügyes rendezés 
és pompás összjáték teljesen érvényre juttat
ták Dóczy alkotását. Különösen ki kell emel
nünk Szabados Gizikét, ki Maritta szerepében
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valósággal vezette az egész előadást. Köz
vetlen, természetes játék, pompás beszélőké
pesség bizonyítják kiváló tehetségét. Pataki 
Riza már első bemutatkozásával beigazolta, 
hogy színpadra termett. Mindenesetre jó út
levelet hozott magával : feltűnően csinos meg
jelenést. Noha mai szerepében a lirai részeket 
teljesen elejtette, de szenvedélyes kitörései 
megértetik velünk, hogy ő a hősnő szerep
körére van predesztinálva. lúíy Zoltán szépen 
játszott és nem szavalt ; ezzel, no meg főleg 
szép orgánumával kiengesztelt bennünket 
egyéb apró hiányaiért. Pesti társulata benne 
mindenesetre jó erőt nyert, ügyeimébe ajánl
juk azonban, hogy a Bárány termében na
gyon rossz az akusztika, tehát hangosabban 
kell beszélnie. 'Pompa Kálmán jó színész, csak 
kár, hogy mai alakításának becsét a folyto
nos deklamálással alaposan lerontotta. Somlá 
Margitról, Kovács Andorról és Rátkai Sándorról 
a feltétlen elismerés hangján kell megemlé
keznünk. Mindegyik sok igyekvéssel és mű
vészi tudással látta el szerepét, különösen 
utóbbi az udvari pap személyében pompás 
kabinetalakitást nyújtott, (bzs.)

[János vitéz.
Október 3.

Ezt a hatodik előadást is telt ház nézte 
végig. Az előadás kifogástalan volt.

JCuszácvér.
Október 4.

Szerdán a »Huszárvér« cimű operettnek 
nevezett bolondság ment. A darab meséje 
semmi, morálja nulla. A szereplők mégis él
vezetes estét nyújtottak. Kovács Andor az 
őrnagy és tábornok szerepében, Rátkai és 
Lányai jó alakítást nyújtottak. Király Ernőn 
meglátszott, hogy beteg, mégis kellene kímélni
beteg szinészt a játszástól. Erősen kifogásol-
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ják, hogy a darabban szereplő tisztek nem 
illesztettek fel alezredesi és illetve őrnagyi 
gallérokat és csillagokat ; igy nevetségessé 
tették az egész előadást, amidőn a tábornok 
mellett mindig hadnagyi és főhadnagyi jel
zéssel jelentek meg. Ilyen külsőség nemcsak 
egy ilyen pocsék darabot, hanem a legjobb 
darabot is tönkreteheti.

JCukoricza Jónás.
Október 5.

A János vitéz paródiájának ezen második 
előadását csak csekély számú közönség nézte 
végig. Az előadás kvalitás dolgában egyenes 
arányban állott a nézőközönség számával.

-S3U

_________ HÍREK.
I Október 6 . 1 A gyászos cmlókezetű

1849. október 6-a óta mindig gyászünnepe 
ez a históriai dátum a magyar nemzetnek. 
Milliók sóhaja száll minden év október hato
dikén az Egek urához, boszuert kiáltva az 
égre, engesztelhetlen gyűlölettől fakadó bu
szút kiáltva a gazok fejére, akik bitóra küld
ték legjobbjainkat. «Vessünk fátyolt a múltra !« 
szokták mondani. Dehát vájjon lehet-e? Lc- 
het-e, amikor a nemzet vérző sebét behegedni 
nem hagyják még ötvenkét esztendő után 
sem. De ne is hagyják ! Legyen az a sajgó seb 
memento a nemzetre, hogy ne tudjunk, de ne 
is akarjunk feledni. Lesz még egyszer ünnep 
a világon, nagy ünnep, amikor feltámadnak 
a mi dicső vértanúink, csatára, öldöklő csa
tára vezetnek bennünket, hogy pozdorjává 
törjük-zuzzuk nyomorult ellenségeinket. Fe
nyegető, gyászos időket élünk ismét. Kérjük 
e napon a magyar szabadságért vértanú-ha

lált halt szentjeinket, óvják meg ezt a sokat 
szenvedett szegény magyar hazát. I fa úgy van 
megírva a sors könyvében, hogy ismét fegy
vert kell fognunk: ott leszünk mindanynyian 
s a harcba menve ez legyen az imádságunk :

Ott essem el én,
A harc mezején,
Ott folyjon az ifjúi vér l<i s/Jvemhol,
S ha ajkam örömteli véjj szava zeneiül,
Hadd nyelje el azt az acéli zöre;,
A trombita hangja, az ágyudörcj,
S holtestemen át 
Fújó paripák
S/.águldjanak a kivívott diadalra,
S olt hagyjanak engemet összetiporva.
i Ht szedjék össze elszórt csontomat,
Ha jön majd a nagy temetési nap,
Hol ünnepélyes, lassú gyász-zenével »
Es fátyolos zászlók kíséretével 
A hősöket egy közös simák adják 
Kik érted haltak, szent világ szabadság.

*
A bajai 48-as honvéd-egylet a következő 

szövegű gyászkeretbe foglalt meghívót bocsáj- 
totta ki a pénteken délelőtt 9 órakor megtar
tott rekviemre :

A hazaszeretet kötelességünkké teszi, hogy 
a nemzet vértanúinak emlékét fentartsuk, 
tiszteljük és a kegyelet oltárán bemutassuk 
áldozatunkat s lerójuk adónkat a múltak 
jelesei iránt.

A haza, a szabadság, a jog és igazság vé
delméért a dicsőség útjáról a vérpadra lépett 
tizenhárom aradi vértanú és egy nagy jellem 
emlékezete megköveteli, hogy emlékünnepet 
üljünk haláluk gyászos évnapján.

A bajai honvédegylet az 1849. évi október 
6-án vértanúhalállal kimúlt G ró f J ia tth y á n y  
L a jo s  az első független felelős magyar mi
nisztérium elnöke, Kiss Ernő, Aulich Lajos, 
Damjanics János, Nagy Sándor József, gr. Kécsey 
Károly, Török Ignácz, Lahner György, Kneijcs 
Károly, Pöltenherg Ernő, gr. Lein ingen-IVtsterling 
Károly, Scbiveidel József, Dessewjjy Arisztid, Lá- 
£ár Vilmos gyászos emlékezetére f. évi októ
ber 6-án, d. e. 9 órakor a városi főtemplom
ban gyász isteni tisztelet fog tartatni, miről 
úgy a honvéd-bajtársak, mint minden hon
polgár tisztelettel értesittetnek.

Baja, 1905. okt. 4. Kocb Jakab, elnök.
A délelőtt 9 órakor megtartott istentisztele

ten résztvettek a bajai 48-as honvédek testü
letileg, továbbá Cgcrnay Imre ipartestületi el
nök vezetésével a bajai Ipartestület számos 
tagja, és még számosán.

A főügyész nyugalomba. Lobmayer Ist
ván a szegedi kir. ítélőtábla főügyésze nyuga- 
lomba vonult, mely alkalommal Ofelsege meg
elégedése adatott neki hivatalosan tudtára. A 
volt főügyész saját erejéből emelkedett ezen 
díszes állásra. Az ügyészség szervezése alkal
mával már megyei alügyész volt s akkor került,
mint ügyész a kir. ügyészséghez. Nemsokára 
az újvidéki királyi törvényszék elnöke lett,
honnan a táblák deeentralisatiójakor szegedi fő-
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ügyésznek neveztetett ki. Eles judiciumát 
jellemzi egy eset, midőn újvidéki elnök korá
ban különvéleményt jelentett be egy gyil
kossággal vádolt földmives ügyében és fel
mentése mellett érvelt. A törvényszék élet- 
fogytiglani fegyházra Ítélte a földmi vest, kinek 
ártatlansága csak évek múltán derült ki. 
Annak idején magasabb jogászi körökben is 
élénk feltűnést keltett az eset. Igazságszcretete, 
jószívűsége, nemes jelleme közismereti! és 
igy mélyen fájlaljuk, hogy az ügyészség ezen 
díszének, az ezidő szerinti legrégibb királyi fő
ügyésznek nyugalomba vonulását. Mint érte
sülünk, lehetséges, hogy a főügyész városunk
ban fog letelepedni, a minek nagyon örven
denénk, mivel társadalmunk egy előkelő, derék 
úri családot nyerne.
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Bácsmegyei Függetlenség címmel uj füg
getlenségi elvű hetilap indult meg e hó 3-án 
dr. Jovtíiiovils József szerkesztésével. Kossuth 
Ferenc a lapot megszületése alkalmából a 
következő levéllel üdvözölte:

A „Bácsmegyei Függetlenség" lapot meg
indulása alkalmából szívből üdvözlöm, s 
midőn időm megengedi, küzdelmében a ma
gyar állam függetlenségének kivívásáért, a 
népjólét, népszabadság és népjog gyarapí
tásáért, toliammal is támogatom.

f t

Őseink megmentették ezer veszély közt 
a hazát ; önzetlen küzdelemmel tartsuk 
azt fenn, az örök jövendőben mindazok 
számára, kik vallás- és anyanyelv-külünb- 
ség nélkül hűséges polgárai a magyar hazá
nak. Budapest, 1905. évi szeptember hó.

Kossuth Ferenc.
Megszűnt lap. Bácsmegyének székvárosá

ban alig két esztendő előtt indult meg »Uj 
Bácskát* cim alatt egy hetenként kétszer meg
jelenő lap, amely a függetlenségi eszméknek 
volt bátor harcosa. Az élénken szerkesztett lap 
szeptember 50-án jelent meg utoljára. Búcsú
szavában azt mondja, hogy azért utoljára, 
mert reá többé szükség nincs, miután a
zombori lapok, amelyek az »lJj Bácska' meg
jelenése idején »a rut bécsi kéz szolgálatában 
álló kcgycncek által vezettettek « ma már az
Uj Bácska» által hirdetett elveket magukévá 

tették. Mi bizony ezt nem vesszük észre és 
ha ezért szűnt meg az »Uj Bácska« korán 
volt még megszűnnie !

V isszaajándékozott házrészjegyek. Ifjú 
ITtry Bál két házrészjegyet ajándékozott vissza 
a bajai ipartestületnek, miért is ez utón mond 
köszönetét az Ipartestületi Elöljáróság.

Szép és biztos m ellékkereset. Tanítók, 
jegyzők, papolt vagy oly egyének, kik a sző
lészethez csak némileg is értenek és olv vi
déken laknak, hol a szőlő megérik vagy a 
hol a liloxcra a szőlőket már elpusztította és 
ennek következtében azok újból lennének be
ültetendők, tehát a hol szőlőmivelésscl fog
lalkoznak: szép, állandó és biztos mellékkere
setre tehetnek szert, ha címüket beküldik: 
^Hirdetési iroda« Budapest váci-utca 20 b.

Uj vasúti terv  B aranyában. Bennünket,
bajaiakat közelről érintő hirt olvasunk egy
haranyamegyei újságban. A kereskedelemügyi
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miniszter újabban Üszög, Olasz, Oyula, Bc!- 
várd. Nyomja, Szederkény, Verseiül, Német- 
boly, Szajk, Lányosok, Bár, Dunaszckcső és 
Báta községek, valamint Mohács érintésével 
a szekszárd bátaszéki h. é. v. vonal kiépí
tésére nézve az előmunkálatok foganatosítá
sára előmunkálati engedélyt adott. A külső 
nyomjelzési munkálatokat legközelebb Miha- 
lek Károly, az engedményesek megbízott mér
nöke keresztül fogja vezetni. Ezen h. é. v. 
vonal kiépítése a fennt említett községeknek 
és ezen községek közvetlen szomszédságában 
fekvő vasúti állomással nem rendelkező hely
ségek részére kereskedelmi és közlekedési 
szempontból csakugyan elsőrendű fontosságú 
annál is inkább, mivel maga a megye szék
helye Pécs, hiányos vasúti összeköttetései 
folytán a megye legtermóbb és legnépesebb 
községei részére ez idő szerint hozzáférhet
em A báttaszék—bajai dunai áthidalás kö
vetkeztében a felsorolt községek közvetlen 
összeköttetést nyernének az alfölddel és a 
megye székhelyével, miáltal az ipar és ke
reskedelem nagymérvű és rohamos fejlődése 
elősegittetnék.

Egy végzetes csónakázás epilógusa.
lilénk emlékezetünkben lehet még az a vég
zetes kimenetelű csónakázás, mely a tavasz
iu l  Baján egy molnár inas halálát is okozta.

A csónakot, mint annak idején megírtuk, 
11 til us~ József joghallgató kormányozta s 
emiatt őt fogta perbe az ügyészség gondat
lanságból okozott emberölés címén. Hétfőn 
tartották meg ez ügyben Szabadkán a vég
tárgyalást. A tanuk egybehangzó vallomása 
szerint a szerencsétlenül járt fiú maga okozta 
a halálát, mert nem engedelmeskedett nyom
ban Halász parancsának. Ennélfogva az Íté
let felmentő volt.

M agyarország uj szigete. A Magyaror
szág és Horvát-Szlavon-Dalmátország közötti 
határvonal megállapítására kiküldött bizottság 
Karácson Gyula B. Bodrog vármegyei alispán 
és Szeréin megye alispánjának vezetése mel
lett e hó 13—16-ig tartott helyszíni szemlék 
és tanácskozások során uj szigettel gazda
gít* itta hazánkat. A vegyes bizottság az 1870- 
ben felvett határleirási jegyzőkönyvek alapján 
1872-ben készült legrégibb katonai térképek 
szerint Ur o s o v -  másként Pein-szigetet, 
(mely eddig úgy a horvátországi telekjegyző
könyvbe mint a magyarországi telekkönyvi 
betétekbe föl volt véve) Magyarországénak 
ismerte el. A határvonal többi részét az 
1872-iki katonai kataszteri térkép alapján 
változás nélkül állapították meg. A törvény- 
hozás fog véglegesen dönteni a bizottsági 
megállapodások alapján s kétségkívül az or
szág területéhez fogja csatolni a halászatra 
fontos dunai szigetet.

Üzletátvétel. A már több mint félszázada 
fennálló Steininger-fá\e cukrászda újból gazdát 
cserélt. Films József tolnai jó nevű cukrász 
vette meg Deinitrovits Emiltől e hó 1-én.

Apró hírek. Szeptember hó 27-én Facskó 
Viktoria 10 éves leány, Horváth Györgyné 
szatócs üzletének pénzes fiókjából 9 koronát 
kilopott.

Szeptember hó 30-án d. u. 1 és 2 óra kö
zötti időben ismeretlen tettes Dobler József 
szatócs üzletének pénzes fiókjából egy dobozt 
40 korona tartalommal ellopott.

C~iikl Karolina dávodi, gazdasszonya Wer
ner Károlyné arany fülbevalóját, egy arany 
gyűrűt, hajfonatot és 1 téli kendőjét ellopva 
megszökött. Elfogták s a kír. járásbírósághoz 
átkisértetett.

Fargo Teréz tataházi cseléd Rothschild Zsig- 
mondné gyémánt köves arany gyűrűjét, egy 
arany karika gyűrűt, 1 zubbonyt és 1 ezüst 
kést ellopott és megszökött, és Baracska felé 
vette útját. Báthmonostoron azonban egyet 
gondolt, hogy ő bizony még sem megy haza, 
fogta hát magát s visszatért Bajára. Itt fülön- 
csipték és átkisérték a járásbíróság fogházába.

Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy 
a Ferencz József keserüviz valamennyi 
hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és em
lítésre méltó kellemes izénél fogva, már kis 
adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk ha
tározottan »Fcrenez Józsefi* keserű vizet.

IRODALOM.
A következő felhívás közlésére kérettünk fel:
A ,.Bácsország“ előfizetőihez és olvasóihoz !

Egy éve már annak, hogy a »Bácsország« 
útnak indult és nemcsak c megyében, hanem 
széliében az egész országban, mint a vidék 
egyetlen illusztrált szépirodalmi lapja, a mü
veit olvasóközönség osztatlan rokonszenvét 
tudta kivívni. Kivívta pedig ezt éppen azért, 
mert jól ismeretesek azok a küzdelmek, ami
ket a vidéken egy ily szépen kiállított lapnak 
folytatnia kell, s hogy csak egy jobb ügybe 
vetett bizalom és a magyar irodalom fejlesz
tésének magas célja adhat erőt és bátorságot, 
hogy ennek a hazafias vállalatnak kitartóan 
szolgáljunk.

A munkával és küzdelemmel eltöltött egy 
év, amely nagy anyagi áldozatot is igényelt, 
mégis arról győzött meg, hogy célszerűbb ha

a lapot inkább esetleg nagyobb terjedelemben 
és béltartalmának is szigorúbból hregváloga- 
tásával adom ki. Elhatároztam tehát, hogy a 
»Bácsország«-ot ezentúl más irányban, nem 
a novellistikus irodalom produktumaival, ha
nem a közélet aktualitásaival fogom szer
keszteni és havonként kétszer, minden hó 
1-én és 15-én és azonkívül rendkívüli kiadá
sokban fogom megjelentetni.

A lap előfizetési ára is változást szenved 
fi volttal. Előfizetési ára:

Egy negyedévre . . .  2 korona.
F é lé v re ....................... 4 »
Egy é v r e ...................8 »

Kérem tehát a tisztelt előfizető közönséget 
egyrészt arra, hogy eddigi hátralékaikat min
den felszólítás bevárása nélkül is a laphoz 
beküldeni szíveskedjenek és hogy a »Bács- 
0rszágót« továbbra is szives pártfogásukban 
részesíteni szíveskedjenek.

Az uj előfizetés tehát folyó évi október hó 
1-én kezdődik, amikor is a »Bácsország« leg
közelebbi száma megjelenni fog.

A hirdetőközönségnek pedig a hirdetésre 
alig akad e megyében alkalmasabb lapja, 
mert hiszen alig van község a Bácskában, 
ahova a lap nem járna.

Szabadka, 1905. szept. 22.
Dr. Csillag Károly,

a „Rácsország“ politikai és szépirodalmi 
lap fel. szerkesztője és k iádéi ja

Közgazdaság.
V a p v ih a y y á r  H a ján , Ha Szeged ha

tárában járunk, bámulva látjuk, hogy a szán
tóföldek nagy részén nem a búza arany ka
lásza leng, hanem száz és száz holdnyi terü
leten a magyar bors, a világ legizesebb fűszere, 
az ételt izesitő, az emésztést előmozdító, az oly 
kellemes vörös paprika adja meg a sík tarka
ságát. Csakhogy ma már Szeged óriási ha
tára sem elegendő a nagy kereslet kielégíté
sére. Messze községek, sőt Baja és különösen 
Bajaszentistván határaiban is sok száz hold 
területen gondos kezek ápolják a » szegedi 
paprikát,« mert biz innen azt Szegedre viszik, 
hogy mint saját terményüket értékesítsék. 
De ha Szegednek jó a mi paprikánk, miért 
ne lehetne az jó nekünk közvetlenül, miért 
kelljen azt nekünk a szegedi kéz által meg
drágítva visszavásárolnunk, sőt miért ne ad
hatnánk ezt mi el az idegen fogyasztóknak 
és ne tarthatnék meg magunknak a sze
gediek közvetítői diját? Létesítsünk Baján 
paprikagyárat! A gyár létesítéséhez már ez 
idén hozzáfoghatnánk. Anyag van elég és 
kitűnő. Idő is van még bőven. Pénzintéze
teink — hisz már oly bőségben vannak ! — 
fejtsenek ki egy kis közgazdasági tevékeny
séget s áldozzanak valamit a közért is — a 
maguk javára.

K ú p o sa ta sa va n y itó  g y á r . Közélelme
zési és kereseti viszonyainak javítására szol
gáló dolog volna Baján egy káposztasavanyitó 
gyár létesítése. Üzleti szempontból is nyere
séges dolog lehetne ez. Baja vidékén ugyanis 
igen nagy mennyiségű és kitűnő káposztát 
termelnek, úgy hogy a bajai piac annak el
fogyasztására már rég kicsiny. E miatt a ter
melő gyakran igen olcsón kénytelen eladni 
káposztáját, a fogyasztó közönség szegényebb 
rétege pedig mégis a nélkül marad, mert a 
télire eltevéshez szükséges csekély tőke sincs 
rendelkezésére (hordó és a káposzta ára), 
azonkívül nagyon sok embernek nincs az 
eltartáshoz alkalmas helyisége (meleg pince 
stb.), vagy pedig lakó helyiségében helyezi el 
s ez által egész télre és tavaszra megfertőzi 
lakása levegőjét. Ha szövetkezet vagy más
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közkereseti társaság alakulna, vagy egyik . 
pénzintézet venné kezébe az ügyet, még a 
jelen év folyamán lehetne egy káposztasava- 
nyitó gyárat létesíteni, amely több ezer hl. 
káposztát konzerválván, a jobbmócliiakat is 
megmentené a káposzta eltevés gondjától, sőt 
szállításra is gondolhatna, hiszen a káposzta 
mint néptáplálék, a burgonya mellett első
rendű fontosságú.

N Y ÍL T - T E R
Ezen rovat alatt közlőitekért a szerkesztőség nem vál

lal felelősséget.

N y i l a t k o z a t .
Alulírott kinyilatkoztatom, hogy Vitz- 

thum Károly urat sérteni szándékom nem 
volt és a történt sértést sajnálom. 

Baján, 1905. szept. 30
SCHARPF ELEK.

Schmidl £.-féle győri

Hungária Csokoládé
és finom

Cukorkák
kaphatók :

B a já n  minden nevesebb füszerkeres-

kedésben

tpszta, jó és ajánlatraméltó

Ám/eitési hirdetmény.
Aluliiott csődtömeg gondnok ezennel 

közhírré teszem, hogy vagyonbukott Stei
ner Simon bácsalmási volt kereskedő 
csődtömegéhez tartozó, a csődleltár 1 -  
574 tétele alatt összeirt bolti árucikkek 
nevezetesen különféle női szövetek, vá- 
szonnemüek, kendők, kötények, bársony-, 
selyem áruk, mosókelmék, kanavász, kam- 
garnféték, festőkelmék, szatin-áruk, par- 
gették, különféle posztók, férfi kalapok, 
sapkák, harisnyák, különféle fűszeráruk 
stb. stb. bolti állványok és bútorok Bács- 
A lm ásón Kamarás Imre kir. közjegyző 
házában lévő bolthelyiségben nyilvános ár
verésen eladatnak. Mely árverésnek Kács- 
A lm ásón a Steiner Simon-féle volt bolt
helyiségben leendő megtartására 1905. 
évi október hó 16-ik és következő napjai
nak mindig délutáni 2 óráját határidőül 
kitűzöm és ahhoz a venni szándékozókat 
ezennel oly megjegyzéssel hívom meg, 
hogy az említett bolti árucikkek készpénz- 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek el 
fognak adatni.

Kelt Bács-Almáson, 1905. évi szep
tember hó 27-én.

Dr», kardos Jakab,
ügyvéd,

mint vagyonbukott Steiner 
Simon csődtömeg gondnoka.

i

y . o n i gyártmányok !

Van szerencsém tisztelettel értesíteni, 
hogy a már fél százada fennálló, leg
utóbb D e m i t r o v i t s  Emi l  által birt

Steininger-féle ezukrászda
vétel utján birtokomba jutott. Midőn ezt 
a mélyen tisztelt bajai közönséggel kö
zölni szerencsém van, bátor vagyok 
abbeli kijelentést tenni, miszerint minden 
a ezukrászati szakmába vágó cikkeket a 
legizlésesebben készitek, épúgy napon
ként többször frissen sütött kitűnő minő
ségű süteményt van módomban a n. é. 
közönség rendelkezésére bocsájtani.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve maradtam

kiváló tisztelettel

Wikus József
2 —i ezukrász.

Feltűnő njdonság!

A K O SSÏTH  LAJOS-UTCA 13. sz. 
modern ÚRI HÁZ szabad kézből eladó. 
Áll : hat, 4 */* méter magas szoba, nagy 
előszoba, konyha, éléstár, cselédszoba, 
mosó-konyha, 220 d m . kert és mellék- 
helyiségekből. — Megtekinthető naponta 
csak d. e. 11 —12 óráig.

— M indon h irdetés foloslogos 

Al dohányzó ogyszer veszi és többé

m ást nom szih at

Legjobb valódi francia szivarka- 
papír és szivarkahüvely kapha

tó az ország minden 
különlegességi árudájában.

eladó.
Bővebbet

I 2 1 özv. őrödg íDámelné.

Árlejtési hirdetmény.
A „Bajai Kereskedő Ifjak Egyesülete" 

a Deák Ferenc-utca 13. számú épületé
nek átalakítási és újjáépítési munkálatai
nak biztosítására és kivitelére zárt Írás
beli versenytárgyalást hirdet, melyre a 
pályázni óhajtó építési vállalkozók meg - 
hivatnak

Építési összeg 11,800 korona.
Ajánlat csakis az összmunkákra tehető.
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Bánatpénzül az ajánlati összeg 10 

százaléka a szerződés aláírásakor te
endő le.

Az ajánlatok lepecsételve legkésőbb
f. évi október hó 20-ik napjának déli 12
Órájáig Schőn Ödön elnök úrnak adan
dók be.

A munkálatokra vonatkozó kiviteli és 
részlettervek, költségvetés és építési fel
tételek Schőn Ödön elnök urnái, vala
mint Vadász Pál tervező műépítész iro
dájában Baján megtekinthetők.

Ajánlattevők ajánlataikban tartoznak 
kijelenteni, hogy jelen építkezésre vo 
natkozó összes műszaki iratokat tanul
mányozták és azokat magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el.

Ajánlat általány összegben teendő és 
úgy számokkal, mint betűkkel világosan 
Írandó ki az ajánlott általány összeg.

Baja, 1905 október 6-án.
Schőn Ödön

a „Bajai Keresk. Ifjak Egyletednek
elnöke.

F i ú  k a l a p o k  :
110, 1*20, 

1*30, 1*50, 
1*60,3 kor.-ig.

F é r f i  k a l a p o k
2, 2-20, 2-40,
3, 3 50, 3-60, 
9 koronáig.

Nyakkendő é9 
keztyű

különlegességek.

H a l á s z  B é l a
utódánál.

KUHN KÁROLY és TÁRSA
B É C S .

V é d ő je g y .

Az Erzsébet Királyné-u 17. sz alatt 
levő SAROKI1ÂZ azonnal

Figyelmeztetési
Acél-irótollaink

védöjcgye és skatulyáink föl* 
Írása törvényesen védve van
és mindenkit sürgősen ké- 

\  rünk, hogy úgy a tollakon, 
mint a föliráson ügyeljen 

a cég minden betűjére. 
L  Védőjegy nélkül nincs
^  f'gy skatulya sem.

Utánzást mint eddig, ezentúl is birói utón üldözünk.

n

FEREHGZ I0ZSEF KESERUYIZ az ©gyedül elismert kel
lemes izü t e r m é s z e t e s

hashajtószer.
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Házi asszon y dísze

J

a törv. védett

Merfeerí

ezüst kályhafény

VÉ ojtGT

kályhák stbbi részére

I doboz 70 fillér.

V é n u s z u aranyozó
fa, gipsz, képkeretek, üveg stbbi részére.

I doboz 50 fillér.
JVIegénkeztek már*

a szüreti idényre

raketták, tűzi játékok
óriási választékban. Kapható :

Wagenblatt és Henerári
fűszer- és festékkereskedésében *7 — *7

t
A világhírű

D elaw are
adja a legjobb bort !

Oltani és permetezni nem kell !
A szőlészet kincse.

jR philoxerának ellen áll !
Leírását és árjegyzéket ingyen küldünk

bárkinek.

Szölöoltvánijok mérsékelt áron kaphatók !
Nagymennyiségű sima és gyökeres Delaware

vessző eladás.

Óim : Szigyántó és Takáts
szőlőtelep tulajdonosok.

T e l e p :  A l s ó - S e g e s d .  
Központi iroda: Felső-Segesd. Somogy m.

K é s z

h a j f o n a t o k  é s  h a j b e t é t e k
lop h atok  a le g o lc s ó b b  árban,

ú g y szin té n  m in d en n em ű1 *

hajmunkát
e lfogado

Loncsek József fodrász,
Baján.

É rt csili ük a t. k ö z ö n s é g e t, b o g y  köfkenieiicénk
ü ze m é t m e g k e z d v é n

Í0ÖO drb. 8. osztályú fali téglát 26 kor.-ért
. osztályú fali téglát 22 kor.-értS©OS$ drb

árusítunk. k a ja  1 9 O ). szept. hó.

T iszte lette l Özv. Spitzer Simonná és Társa.

n r m s n

MIT IGYUNK?
lingy ogószéségiinkot megóvjuk, mort csak csakis a 
természetes szénsavas ásvánvviz erre a legbiztosabb 
óvószer Elsősorban a mohai

fj

forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föl
tétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyúviz; dús 
szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fer
tőzd elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógy- 
sóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, 
légcső- és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát

Használjuk a mohai Agnes-forrast, ha gyomor-, 
bél- és légcsőhuruttól szabadulni akarunk.

J)r. K é t l y .
Használjuk a molyű Ágnes-forrást, ha a vesebajt 

gyógyítani akarjuk. D e .  K ö v é r .
Használjuk a mohai Agnes-forrást, ha étvágyhiany 

és emésztési zavarok állanak he. l ) r .  O e b h a r d t .
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha májbajoktól 

és sárgaságtól szabadulni akarunk. l>r. t i  la ss .
Háztartások számára másféllitevcsnél valamivel 

nagyobb üvegekben minden kétes értékű mestersé
gesen szénsavval telitett víznél, sőt a szódavíznél is 
olcsóbban adja, hogy az AGNES-forrás vizét a leg
szegényebb ember is könnyen megszerezhesse.
Kedvelt borviz ! r.- - _. c -  Kedvelt borviz.

K a p h a t ó
minden füszeriizlciben és elsőrangú vendéglőben
Főraktár IiAJA váios és közvetlen környékére:*

□rese lle r Gyula úrnál.
Arak úgy a vidéki, mint a helyi fogyasztásra:

1 °/,0 literes iiveg ál) liliér. 1 literes üveg 42 tillér
*/2 literes üveg oO fillér

ugyan itt ingyen kapható az ÁGNES-forrás díszes
kivitelű ismertető füzete.

ïsesesk

m  99m mm ®m® 9m  99
Van szerencsém értesíteni a n. é. közön

séget. hogy a régóta fennálló FESTÉK- 
áru üzletembe sógorom, H enerári Antal ur 
társul lépett.

Üzletünket

püszen és Gyarmatáru
kereskedéssel kibővítettük.

Wagenblatt *> Henerári
cég alatt egyesült erővel fogjuk folytatni.

Midőn ezen körülményről tisztelettel érte
sítjük, kérjük, hogy becses rendeléseivel tá
mogatni szíveskedjék.
Raktáron tartunk m i n d e n n é  m ü Fűszer

árut úgymint:
Czukor, Kávé, Czukorka, Sajtok, Tea,
Rum, Likőr, Ásványvizek, minden fajú

borokat stb.
^Ceggaljai asztali bor:

feliér — — 1 liter öO fillér,
siller — — 1 liter 5(3 fillér.

Gyári raktár mindennemű
f e s t ő  k á r u k b  a n.

Előre is biztosítjuk tisztelt vevőinket, hogy 
minden tekintetben pontosan, friss és jó

áruval fogjuk kiszolgálni.
Teljes tisztelettel

Wagenblatt és Henerári.
m  m m  ® m  mm m

ó - -

’i9 U
Községi

nyomtatványok
raktára.

j í i á n a y  £ » a j o s  f i ö n y o n y o m d á j a
G r ó f  Z i c h y  B ó d o g - t é r  J J I l , Tóth Kálmán szobor átellenében.

Nyomtatványok jutányos áron készíttetnek.

Közséniu

nyomtatványok
raktára.

.**1

utó*

TAKARÉKOSKODNI
MAGGl-kitüntetések : 4 nagydíj, 2(3 aranyérem. (3 díszoklevél, 5 tisztelctdij. 
Hatszor versenyen kívül, többi között az 1889. és 1900-iki párisi világ
kiállításon, (Muggi Gyula b i r á 1 < > t a g    —     — — *

lehet a sokszorosan kitüntetett és régóta jól bevált
NIAGGI-FÉLE ÍZESÍTŐ

helyes használata mellett. ------------------
Néhány csepp — a tálalásnál hozzátéve — elegendő, 
hogy ezáltal gyenge leveseknek, mártásoknak, főzelékek
nek stb. egy pillanat alatt jó és erőteljes ízt adhassunk.
Üvegcsékben 50 fültől kezdve (utántöltve 40 fültől kezdve.) 
M F'1' Kapható Drescher Gyula kereskedésében, Baia.

Nyomatott Nánay Lajosnál Hajún.




