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Dicsőség és békesség.O ci

A karácsonyi szent és titokzatos éj
szaka angyali himnuszának két legmeg- 
kapóbb szavát irtuk e sorok fölé. 1 )i- 
csöség Istennek a magasságban! Hódo
lat a mindenek alkotójának, kinek egy 
szempillantása teremthet, s ronthat száz 
világot; aki intézi a népek, államok, 
társadalmak és egyesek sorsát. Imádás 
és hála a kegyes és irgalmas atyának, 
aki az idők teljével elküldötte Fiát, hogy 
a halál árnyékában ülő s a hit és er
kölcsi tévedések útvesztőin bolyongó 
emberiséget megváltsa, szivének sebeit 
gyógyítsa, behegessze, értelme eltéve
lyedéseit megjavítsa s helyes irányba 
terelje.

Mikor ez, a világot újjá alkotó, a föld 
szinét átváltoztató, nagy esemény végbe 
ment, az Írások tanúsága szerint az egész 
emberi nem nagy, feszült várakozásban 
volt. Epedés, sóvárgás töltötte el a szi
veket ; a szemekből a vágyakozás tüze 
lángolt egy megszabadító után ; az arco
kon az elégedetlenség pirja égett a 
feneketlen posvány, az általános erkölcsi 
züllés miatt. Békét szomjuhoztak, nyu
galom vitán áhítoztak a lelkek, melyek 
kielégitést nem találtak semmiben, amit 
az ó-világ tiilfinomult civilizációja tudo
mányban, költészetben, művészetben és

T Á R C A .
R e jté ly e s  szem ek.

Ua alkonyaikor ablakodnál ülve 
Az utca népet elnézegeted,
S én arra járok, mondsza, véletlen-e, 
Hogy énfelém fordul tekinteted?
Hogy, mint éjente két csillag az égen,
F űrt id alatt, úgy felragyog szemed ?

8 biborajkad körül mosoly ha játszik, 
Mint napsugár a tónak peremén,
Mint harmatcsepp a rózsa piros szirmán, 
O mondd: e mosolyt mire véljem én? 
Csalóka délibábnak kell-e vennem,
Vagy támadhat-e keblemben remény?

Ha őszintén beszélne mosolygásod,
Hs nem kacérság, amit mond szemed:
Ó nézz, nevess reáni mindenkoron,
8 tedd egyre boldogabbá lelkemet ! 
Szememből úgyis rég kiolvashattad,
Hogy szivem téged igazán szeret.

De hogyha játék mindez és unalmad 
Űzöd s magadban kinevetsz talán : 
Kegyetlen kedvtelésed rosszul esnék,
De mégsem kérnélek, ne nézz reám. 
Mert légy akár kacér, akár őszinte : 
lén csak szeretni tudlak, barna lány!

P a u l  A.

élvezetekben nyújtott. Kínos, várakozás
sal teli csend borult a világra. Meg
szűnt a légiók kardesörtetése, a büszke 
római sasok szárnycsattogtatása, s a 
hatalmas imperator, Augustus uralma 
alatt a háború öldöklő angyalai abba 
hagyták véres munkájukat egy pillanatra. 
S most gyűlt ki a bethlehemi istálló 
fölött az égi fény, fölhangzott az an
gyalsereg éneke: Gloria in excels is
Deo, pax hominibus! Dicsőség a ma
gasságban Is lennek, béke az embe
reknek.

Az ezóta lefolyt csaknem két ezredév 
úgy ünnepli e napot, mint az emberi 
s z í v  és lélek újjászületésének emlékét. 
Boldogság, nyugalom és megelégedés 
száll e napon a kebelbe, lehetőleg fe- 
ledvék az élet bajai s gondjai. Félre 
teszi mindenki hétköznapi ügyeit, az 
ismerősök s a jóbarátok boldog, kelle
mes ünneplést kívánnak egymásnak. 
Boldog, ki szerető családi, vagy baráti 
körben töltheti e magasztos ünnepet.

Elsimul e napon a politikai élet hul
lámverése is Intézői, vezérei elhagyják 
a klubbok füstös termeit, a politika 
eme boszorkánykonyháit. Oda vonulnak, 
ahol feledhetik a kapott és osztogatott 
sebeket, a családi tűzhelyhez. A béke 
percei azonban nagyon rövidre vannak 
szabva. Az öröm emez ünnepe is csak

E g y  h eti vak áció .
(Amerikai levél )

A .Bajai Független Újság* számára irta: Erdős Aurél.

New-York a legnagyobb szélsőségek városa, 
még éghajlat dolgában is : az idetdepitett 
eszkimó tüdővészben pusztul el, a délvidéki 
meg az izzó nyári hőségtől szenved az óriási 
háztömbök mélyén. A newyorki pedig, az 
istenadta newyorki, ép úgy állja Alaszka der
mesztő fagyát, mint Panama vagy a trópusok 
vérforraló hőmérsékletét. Igaz, hogy nyáron, 
a ki csak teheti, menekül a városból. Az 
amerikai hisz a vasárnapi niunkaszünetben 
és hisz vakációban. Enyhe becslés szerint 
New-York lakosságának kétszázötven millió 
koronájába kerül a nyári szünidő és ezt igen 
jó befektetésnek tartják. A gazdag családok 
közt divat Európába rándulni, de ha valaki 
csak egy hetet kap és nincs valami nagy 
jövedelme, az másfelé néz körül.

A » Keresztény ifjak egyesületei a leglibe- 
rálisabb klub Amerika szabad földjén, van 
minden felekezetű tagja, még néhány zsidó 
is és mindennemű intézménye, még egy 
negyven személyre szánt sátortanyája is az 
Oscaivana to pariján, a ltol napi egy dollár
ból mindenre telik. Keinek dolog a szabad 
é<' alatt tölteni egy hetet, kint a természet

úgy lepereg huszonnégy óra alatt, mint 
más közönséges nap. S még e rövidke 
idő is, mely mintegy enyhet adó oázis 
merül föl az órák szakadatlan láncola
tában, ment-e teljesen a gondtól, nem 
zsongják-e körül a függőben levő, a 
nemzet, az alkotmány és szabadság 
ügyét illető kérdések rajai a magyar 
hazafiak fejét V Fájdalommal kell bevál
laltunk, hogy a hű, a lojális magyar 
népnek nincs, nem lehet boldog kará
csonya ; a kis Jézus nem hozta meg 
számára, amiért immár éveken keresztül 
szive-h lke minden érzésével küzd : édes 
anyanyelvének tiszteletét, érvényesítését 
azon katonaságnak körében, melyért 
annyi vér- és pénzáldozatot hoz, s amely 
fölölt való rendelkezés joga conditio 
sine qua non-ja a nemzet törvényben 
biztosított önállóságának. De hogy ennek 
kivívásáért folytatott fölemelő küzdelem 
mihamarább eredményes lesz, abbanj  7
rendithetetleniil hiszünk. Van erkölcsi 
világrend, törvényeink élő ereje hatni, 
működni meg nem szűnhet; a Gondvi 
selés nem hagyhatja el nemes, nagy 
célokért küzdő, hevülö népét. A meg
próbáltatások, a nemes megadással vi
selt szenvedések tövises pályájának vég
pontján zöldelni fog a siker cserkoszo 
ni ja. S ha majdan ez a nap föl virrad 
a magyar hazára, akkor a nyugalom, a

("tien, a hova még a villanyos se jár! Prohál
juk meg!

Szombaton délben szabadulok ki az irodá
ból. Két órám van a vonat indulásáig. Ez
alatt tiz kilóméternél többet kell villanyosoz- 
nom, ebédelnem, vásárolnom egyet-mást és 
— last not, least — még egyszer és utoljára 
elbúcsúznom attól az aranyos Mabeitől, szóval 
annyi a dolgom, hogy türelmetlen magyar 
létemre képes vagyok jobban tönkretenni fá
radt idegeimet, mint a mennyit használ majd 
az a kis vakáció. Az eső is kezd esni. Nincs 
más hátra, mint a newyorki flegma áthatlan 
köpönyegébe burkolóznom. Minden egy percre 
ki van számítva. Mikor a forgalmas l'Jö-ik 
utcai állomás lépcsőin felérek, a vonat magas 
lokomotivja épen emelkedik ki az alagútból, 
fel a hosszú viaduktra, melyet hatalmas vas- 
oszlopok tartanak a bulevárd fölött.

Nincs sok podgyászom. Minden elfér a 
bátyámtól tengerészönkéntes korából rám 
maradt erős barna zsákban, vagy tarisznyá
ban, amely látta Törökországot és az Azovi 
szigeteket és még csak kopni se-kezd.

A viaduktról a páratlan, száz méternél 
hosszabb négyvágányos forgóhidhuz érünk, 
amely időnkint megakasztja a város óriási 
forgalmának fő ütőerét, hogy egyket hajót 
átboes,ásson a Starlem Kiverem Yztán rohan
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belé költözik a jószántlékú 
magyarság szivébe ; akkor hatványozott 
erővel fog kitörni a hála érzetétől telitett 
szivekből a magyarok Istenéhez a ma
rasztalás szózata : Dicsőség a magas
ságban !

n. m.

Rendkívüli !<()/<> Vo „ *- / •

Folyó hó 19-én volt rendkivüli köz
gyűlés, melynek egyetlen tárgya az volt, 
hogy a belügyminiszter másodszor is 
megsemmisítette Baja város azon hatá
rozatát, hogy az önként jelentkező 
újoncok és az önként befizetett adók 
be ne szolgáltassanak .

Az alkotmány védő bizottság egyhan
gúlag azt ajánlotta, hogy a törvényha
tóság a miniszter leiratai ne negye tu
dó másul, Írjon fel a törvény hatóság a 
képviselőházhoz, hogy a miniszter el
járását torolja meg, hogy helyezze a 
kormányt vád alá, hogy nyilvánosan 
hívja fel a közgyűlés a közönségei fal
ragaszok álján hogy önként adókai 
ne fizessen és újoncot elő ne állítson.

Ezen indítvánnyal szemben felállott dr. 
Szirmai Vidor bizottsági tag és nem 
kívánta a miniszter és miniszterek vád alá 
helyezését, nem kívánta, hogy a tör
vényhatóság hivja fel a polgárságot, 
hogy cinként adót ne fizessen és 
újoncnak ne ajánlkozzannak, nem fogadta 
H a javaslatot, hanem azt indítványozta, 
hogy a törvényhatósági bizottság uta
sítsa az alkotmány védő bizottságot, hogy 
kíséreljen összeszedni annyi pénzt, hogy 
ha a tisztviselőket felfüggesztik, hogy 
ebből fizessék a tisztviselőket.

Dr. Valentin Timii az alkotmány védő 
bizottság egyhangú határozatát párlolta. 
csak azon módosítást ajánlotta, hogy 
mondja ki a közgyűlés még azt is, hogy

összes előbbi határozatait továbbra is 
fentartja és a tisztviselőknek csak elnézi, 
hogy ha a miniszter utasításának enged
nek és csak azért nézi el, nehogy alkal
mat adjon a miniszternek arra, hogy 
újabb erőszakoskodást kövessen el és 
mindenféle szemét népet ültessen a 
nyakunkra.

A törvényhatósági bizottság dr. Va
lentin módosításával az alkotmány védő 
bizottság javaslatát fogadta el. Dr. Szir
mai indítványára még ellenpróba sem 
kéretett.

Az alkotmány védő bizottság azért 
helyezkedett egyhangúlag ezen állás
pontra. mert rámutattak arra, hogy haza- 
fiatlan emberek fizettek be önként adót 
és vajon ezen hazafiadat! emberekért füg- 
geszszék fel a- tisztviselőket és rójanak 
Haja város közönségének nyakába újabb 
terheket ? Továbbá meri a katonai tanács
nok jelentei le, hogy ey y elle négy újonc 
sem jelentkezeti. Azért helyesebbnek látta 
a bizottság azt, hogy akkor, a mikor a 
hazafiatlan vagy tudatlan emberek egy
szer (izeitek adói; a hazafias elemek dup
lán fizessenek és ezek viseljék a terhel 
annélkiil, hogy a tisztviselőkön .segítené
nek és annélkiil, hogy megakadályoz
hatnák azt, hogy az erőszakos, alkot
mányellenes kormány mindenféle him- 
peilér csirkefogókat tegyen be Baja 
város hivatalaiba.

A „Bajai Független Hirlap“-ban úgy 
van feltüntetve Baja város törvényha
tóságának ezen határozata, mintha a 
város ellentállása meg lenne törve és a 
miniszter győzött.

No hát igenis nincs letörve, mert ha 
a város e minisztériumot vád alá he
lyezni kéri, ha felhívja az embereket, 
hogy ne fizessenek adót, ne állítsanak 
önként újoncot ; ha a város fentartja 
előbbi határozatait és olv intézkedéseket

Hajai Fiigyeden Újság. “ IDŐI) december 24

tesz, hogy a miniszter méregfogát ki
vegye és ne hozhasson ide csirkefogó
kat és ne erőszakoskodhasson Baja vá
ros polgárságával : ha ez letörés, akkor 
Baja város le van törve.

Nem képzeljük magunkat csalhatatla
noknak ; lehet, hogy helyesebb lelt volna 
dr Szirmai álláspontjának elfogadása, mi 
azonban erős meggyőződéssel ragasz
kodunk a mienkhez ; de egyenesen ha- 
zafiatlanság volt nemcsak Baja város pol
gárságának, de különösen a függetlenségi 
pártnak a megbontására, letörésére irá
nyuló azon táviratot, melyet a fővárosi la
pokban tettek közzé, melyben nem volt 
benne se a vád alá helyezés, sem a 
lakosság felhívása az adó- és ujoncmeg- 
tagadásra, hanem egyenesen úgy volt 
oda állítva a dolog, hogy Baja város 
letörött, a miniszter győzött. A ki pedig
ilyet láviraloz, az nem függetlenségi 
párti, az nem hazafi, hanem az a kor
mány szekerének totója. —  n .
r*zr «T Ti

a mi remekül butorzott, csak túlságos meleg 
helyi vonatunk jó gyorsvonatsebességgel fel 
a nyugalmas Hudson erdős-sziklás völgyén. 
Egy óra és pár perc múlva kiszállunk 
Peckskillben, hatvan kmnyire New-Yorktól. 
Még fedett kocsin kell megtennünk 9 angol 
mérföldet, hegyen-völgyön, zökkenős, sziklás 
utón. A szakadó eső miatt minden oldalról 
lehúzzuk a viaszos vásznat, ügy hogy semmit 
se látunk a külvilágból. Csak a jó Isten, meg 
talán a kocsis tudja, hogy merre járunk. 
Mindazáltal elég friss és igen éhes állapotban 
érünk a tanyára, a hol négynek szánva 
egyet-egyet, kijelölik sátrainkat, aztán vacso
rával fogadnak az étkező sátorban. Francia 
szakácsunk van, igen egyszerit, de igen Ízle
tes e koszt, hús háromszor van napjában és 
kannaszám fogyasztjuk a tejet.

Gyorsan megy az ismerkedés. .Már első 
este mindenki megkapja megfelelő mellékne
vét. Hagyján ! Végtére Princess elég szép név 
és ha rákerül a sor, megmutatom, hogy va
gyok olyan legény, mint akármelyik.

Tizenhét jó csónak áll rendelkezésünkre 
bármely időben. A holdvilágos éj dacára 
csónakunk orrára akasztjuk petróleumlámpán
kat és átrán ultink a közeli szállodához, ti 
hol már .oly k a tánc a nem sok művészettel 
ácsolt kis deszkabódéban, pislogó lámpásaink 
világánál egy ókori zongora modern dallamára. 
Váljon mit csinálnak a fiuk odalent a new- 
yorki vakító, tükörfényes táncpalotákban. Bi
zonyara többet izzadnak, de hogy mulatnak-e 
olyan jól, más kérdés. A kalapom csak útban

van, nem is tudom, mért tettein fel. Akár 
fürdőruhában járhatunk ezen a környéken 
egész nap, csak a tánchoz kell legalább is 
felső nadrágot és ujjas inget húzni. így kí
vánja az erdei etikett. Némelyiknek még 
nyakkendője is van. Nemsokára visszatérünk. 
De régen volt, hogy féltizkor ágyban voltunk. 
Pompásan esik az alvás a szellős, tiszta sá
tor rugalmas lócáján. Kivált ha meggondoljuk, 
hogy New-York városában nem egy forró 
nyári éjjel százezrek hevernek a langyos 
parkokban es a kietlen háztetőkön és a kik 
ágyba dőlnek, még kevésbbé képesek aludni. 
Nyitva hagyjuk a sátrat mindkét végén, hadd 
járja át a bus éjjeli lég.

Reggel hatalmas tárcazörgetésre ébredünk. 
Ez jelenti, hogy hét óra van és jó lesz fel
kelnünk'. A mint kinyitom a szemem, első 
tekintetein a csendes kék tó és a sűrű erdők 
szindus, napban fürdő tájképére esik. Csodá
latos látvány, mondaná llomér. Félóra múlvai  '

mindenki helyet foglalt a deszkapadokon a i

Baja Váfop tulajdonát képező 
M átéháza ép Öpefepep puszták értékepitépe,
Irta és Baja város tanácsához beterjeszti : Nádas Sándor.

(Folytatás.)

Az állattenyésztés és különösen a tejter
melés érdekében és céljaira szolgál azon két 
legelő terület, amelyek a két kisebb közép
bérlet közelében létesítendők, együtt 507 hold 
terjedelműek, öntözésre berendezendők és 
12— 12 ölnyi távolságban fákkal beültetendők 
és nem megfelelő időjárás esetén rendszere
sen öntözendők.

Ezen legelő területre minden 20 hold után 
3 drb. számos, 2 drb. növendék jószág hajt
ható. Nagyobb állatállomány legeltetése ese
tén az érdekeltek egyeteme által előre meg
állapítandó legeltetési dij fizetendő az érde
keltek egyetemének a javára.

Az összes utak mentén cperfasövényt és 
megfelelő távolságban gyümölcsfákat ültet a 
város az erre a célra szánt összeg erejéig.

Miután a város célja ezen birtok benépesí
tése, azért az egészet a lehetőségig úgy osztja 
fel, hogy 4—4 parcella összeeső egy-egy 
sarka közelében üt mellett építtessék 1 — 1 
lakóház. Ezen lakóházak között, a legalkal
masabb helyen 1 — 1 kút építendő a 4—4 
bérlő együttes terhére és közös használatára.

Minden bérlő a maga bérletén tartozik lakni 
mindaddig, amig bérletétől meg nem válik. 
Ha bérletétől akár saját elhatározásából, akár 
azért, mert a bérleti feltételeket be nem tartja, 
a város felmondása következtében megválik, 
továbbá ha fizetési kötelezettségeinek eleget 
tett és nem tett oly kárt, melynek megtérítése 

| akár a bérletben utódját, akár a várost anya
gilag érintené, akkor ezen károk megtérítése 
vagy tartozásainak levonása után, küllőmben 
pedig egész összegében, de minden kamato
zás nélkül annyiszor 8 koronát kap vissza 
holdanként, ahány éven át a 32 koronás 
örök-birtok bérleti összeget lefizette. A ily te-

hosszű zöld asztalnál. Rövid ima után neki- fületeket a város újra bérbe adja. Ha a bérlő 
esünk a tejeskancsóknak, tálaknak, vajnak és oly cselédséget tart állandóan a bérleten, 
minden egyéb ennivalónak. I amely a művelés feltételeivel egybekötött

Van egy sátrunk, a melyben nincs egyéb, munkát bírja is meg tudja és akarja is elvé- 
mint egy kis, hordozható harmonium, a mely ! geznh akkor a bérlő másutt is lakhatik. 
a Biblia Társaság tulajdona és négy csupasz ! A bérbevételnél a varos előnyt ad oly gyű- 
lóca. Ide vonulunk tizenegy órakor (vasárnap j mölcsöző befektetést létesítőknek, akik által 
lévén) egy kis fslekezetnélküli istentiszteletre, aránylag sok munkaerő vétetik igénybe, vagy 
a mely rövid beszédből, hangos imából és j íl termények ipari feldolgozása biztosittatik. 
egy csőmé), nagyrészt középkori dallamu A fonnebb már említett, sőt összege szerint 
énekből áll. i fel is osztott azon 177420 koronából, amely

(w'ím- hay ) az első öt év bérletfeleslegéből legelő öntő-
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zésre 47500 korona jut. Amennyiben ezen 
összeg a jelzett célra elegendő nem volna, 
egész bizonyossággal vehető nemcsak az, hogy 
úgy erre a célra, mint a lecsapolás, esetleg 
rizstermelő telep vagy halastó, mezőgazdasági 
ipartelepek és öntöző kutak létesítéséhez a 
földművelési kormány a szükséges műszaki 
erőt készségesen és teljesen díjtalanul adja 
rendelkezésre, hanem ily arányú kultúrához 
a nemzet filléreiből is fog juttatni.

Öntözés által az 507 holdnyi legelő terület 
igen nagy állatállományt fog nemcsak elbírni, 
hanem igen jó karban tartani, különösen, ha 
a pásztorszemélyzet is a legelőterület tisztán
tartására és ápolására szorittatik.

A legelőterület élő sövénynyel is körülve
endő és ennek megerősödéséig védelme is 
eszközlendő a fenti 37500 korona terhére.

Bebizonyított ténynek vehető, hogy a rit-
kásan fával beültetett terület legelőnek sokkal
alkalmasabb, mint a nap heve által szabadon

»

perzselté. Ezért vettem fel ezt is javaslatomba 
és irtain 4000 koronát e célra, mely cél szol
gálatában a fák megvédése nagyobb költsé
get igényel mint a fák beszerzése és ültetése.

Az egész birtokon 117 hold van rét és ná
das. Jóllehet ma már a nád- és gyékény ter
melés is elég jövedelmező, minden esetre sok
kal fokozottabb jövedelem szerezhető a mély 
fekvésű területeknek akár rizstermelésre be
rendezése, akár halastóvá alakítása által.

Mind e két foglalkozás lényeges és külö
nösen a haltcnyésztés fokozódó jövedelemmel 
jár. Ezért vettem fel ezen kultúrákat és léte
sítésükre 10000 koronát.

(Folyt köv.)

Szanatórium Baján.
A József kir. herceg Szanatórium Egyesület 

bajai fiókja a múlt héten nagy sikerű kará
csonyi bazárt rendezett a «Bárány Szálló* 
nagytermében. Bölcsen és helyesen — elté- 
rőleg az egyébütt rendezett Szanatórium bazá
roktól csakis oly tárgyakat fogadott el 
kiállításra és elárusitásra, melyek vagy hely
beli kereskedők árúi, vagy helybeli iparosok 
cikkei voltak. Helyesen volt igy, mert nem 
lett volna szabad a jótékonyság orvé alatt 
megfosztani kereskedőinket és iparosainkat 
karácsonyi vásáruktól. Így azonban a Szana
tórium bazár a mellett, hogy a jótékony célra 
szép összeget szerzett, nem vált kárára sen
kinek, sőt az elárusítók által az egyesületnek 
juttatott haszonrészesedést bőven kárpótolta 
a fokozottabb vásárlási kedv.

A bazár szombaton, 16-án délután nyílt 
meg. Díszesen rendezett asztalokon meglehe
tett találni minden árút, a mi karácsonyi 
ajándéknak megfelelhet a legválasztékosabb 
Ízléstől a legegyszerűbbig. Könyv-, ékszer-, 
pipere-, játék-, cukor-, kosár-, bőr- és üveg
árúk garmadája alatt görnyedtek az asztalok. 
Árusítás, rábeszélés és kinálgatás nehéz mes
terségét városunk szép lányai és asszonyai 
vállalták magukra és ez önként vállalt köte
lességet annyi szeretettel és buzgalommal 
teljesítették, hogy a siker oroszlánrészét dr. 
A oiler lmréné clnöknö és dr. Becqissy (íyuláné 
vigalmi biz. elnöknő mellett első sorban nekik 
kell tulajdonitanunk. Ezek a bájos elárusítok 
minden igyekezetüket latba vetették az ügy 
érdekében, melynek szolgálatába állottak és 
az eredmény világosan mutatja, hogy nem 
hiába. Minden kiállított cikknek egyaránt nagy 
volt a kelendősége, mégis külön ki kell emel
nünk ifj. Wagner Antal és Barta Vidor el
árusít'■ polcait, melyek Ízléses elrendezésüknél 
fogva kiváltak a többiek közül

A karácsonyi vásár tarkábbá tételéről szom
baton és vasárnap kisebb hangversenyekkel 
gondoskodott a vigalmi bizottság, melyek
nek változatos műsora szintén szépszámú és 
előkelő közönséget vonzott Szombaton első
nek dr. Koller lmréné elnöknő olvasta fel 
nagy hatassal dr. 1.ember (jer Árminnak ez al
kalomra irt lelkes hangú és az igaz ember
szeretet melegétől áthatott prológját. Utána 
Marcell Andorné kellemes éneke bilincselte 
le a közönség figyelmét, kit Kerscb Ferenc 
kisért zongorán, végül Székely Alfréd dr. sza
valta el nagy hatással és szenvedélyes tűz
zel Farkas Imre.— Farkas Lajos szép melodrá
máját, a Vén cigányt, melyhez Alföldy lia 
szolgáltatta a zongorakiséretet a tőle meg
szokott művészettel és rutinnal. A vasárnapi 
hangverseny fénypontja Róna Dezső dr. egy
leti orvos népszerű felolvasása volt a tüdő
vészről. A száraz thémát élvezetessé tudta 
tenni világos és áttekinthető értelmes előadá
sával, melylyel mindenki előtt könnyen ért
hetővé tette e különben a szaktudomány kö
rébe vágó öldöklő vész mibenlétét. Majd Kerscb 
Ferenc vezetésével a tanítóképző vonós né
gyese gyönyörködtette a hallgatóságot.

Hétfőn délután az egyesület két gyönyö
rűen díszített karácsonyfát sorsolt ki, a mely
lyel aztán be is zárult a Sanatorium bazár. /<
Őszintén örvendünk a kivívott szép sikernek, 
mert az egyesület igazán jótékony és humá
nus ügyet szolgál és mert a közönség nem 
pazarolta érdemeden ügyre jótékony felbuz
dulását.

Az igazság érdekében fel kell még említe
nünk, hogy a vasárnap délutáni hangverseny 
harmadik száma egy kis próbálkozás volt a 
szabad előadás terén, melyről azonban kriti
kát gyakorolni ízléstelen dolognak tartja.

S z á s z  dános.

Bajai Független Újság.u :{

Karcolat.
Az erkölcs nevében.

Riporterünk valamelyik napon kisirt ábrá- 
zattal állított be a szerkesztőségbe. Se szólt, 
se beszélt, hanem leült egyik asztal mellé s 
húsos ábrázatát két hatalmas tenyerébe te
metve, bámult a levegőbe.

— Maga mért bőgött? — kérdi őszinte 
részvéttel a szerkesztő.

Riporterünk válasz helyett olyan bogost vitt 
ismét véghez, mint egy tehén — rózsanyilás 
idején.

Hallja, — szól a szerkesztő — nekem ne 
óbégasson itt, mert rögtön hívom a Jánost 
és kidobatom. Beszéljen, mi baja? Talán meg
halt a körösztmamája ?

— Dehogy . . .  dehogy . . .  felelt fuldokolva. 
Amiatt nem sírnék én. De . . .  de . . .  a szer
kesztő úr is sírna, ha elírnák az orra elől a 
legkedvencebb t é m á j á t.

— És ki irta el a maga becses orra elől?
— Egy bajai hírlap.
— Szabad érdeklődnöm, hogy miről van 

szó ?
— Hogyne? Itt is van nálam; fel olvasom 

ha tetszik.
— Nos. rajta !
Riporterünk pózba vágta magát s szinte 

szavalva kezdte olvasni a következőket:
«Apróhirdetés, mint erkölcsi posvány.

Egyik budapesti újságban a héten a követ
kező apróhirdetést olvastuk:

„Mely nemeslelkii ur volna ¥

hajlandó iy.uán előkelő, finom 
/.sentri asszony nak kriszki Ildiire 
egy pár hatezer forintos imtont 
vásárolni ?•’

esi posvány, amely nemcsak utálatos, de 
félelmes is. Fiatal leányok, férjes asszo
nyok kínálják bájaikat, idős, özvegy nők, 
fiatal, erős fiuk szerelmét keresik persze 
jó fizetés mellett. Tizenhétéves fiuk fix 
árért kínálják magukat és hivatalnokok fe
leségei kínálják szerelmüket olyan befolyá
sos urnák, aki férjüket jobb állásba juttatja 
vagy fizetésjavitást eszközöltet ki neki. 
Még csak néhány év előtt pirultak a jóne- 
velésü mamák, mikor szerelmes párok ár
tatlan és ömlegős levelezését olvasták. Mit 
szólnak a mostani állapotokhoz? Megdöb
bentő az elvetemültségnek az a tobzódása, 
ami most folyik a kishirdetések levelezésé
ben. Egy hihetetlen, gyorsan terjedő rotha
dás folyik le a szemünk előtt és senki 
sincs, aki orvosa lehetne a bajnak, vagy 
akinek joga volna a nyavalyát orvosolni.«
— Hát nem gyönyörű téma ez, szerkesztő 

úr, hát ne fájjon az én szivem, hogy ezt 
elírták előlem ? -  fakadt ki ismét zokogva.

— - Hallja, Tóbiás ! Nekem ne koinédiázzon, 
mert komolyan megharagszom. Ha megígéri, 
hogy nem fog sírni, mondok ennél egy különb 
témát.

Tóbiás a balkezét a szivére, jobbkeze két 
ujját pedig az égnek emelve, mutatta, hogy 
esküszik, hogy nem fog sírni.

— Ezt már szeretem ; hát most idevigyázzon. 
Hát melyik lapban is jelent meg az a közle
mény, amit az előbb felolvasott ?

— Mondom, egyik bajai hírlapban.
— Nos, jól van. Mármost tudja-e, hogy 

melyik budapesti lap hozta azt, a komisz 
hirdetést? Nem, ugy-e? No hát Az Újság 
múlt heti valamelyik száma. Es most fordítsa 
csak meg azt a bizonyos bajai hírlapot, amely 
magának annyi keserűséget . . .

Szerkesztőnk nem fejezhette he mondóká- 
ját, mert Tóbiás olyan kacajra fakadt, hogy 
az ember azt hihette, hogy megbolondult.

— Értem, szerkesztő úr, értem, — mondta 
a kacagástól szinte fuldokolva. — Ugyanaz 
az újság egy egész oldalnyi téren ajánlja Az 
Újságot, mint a » lejjebb magyar lapot«, amit 
előbb úgy lepocskondiáz. Nem ezt akarta 
mondani ?

— Dehogy is nem. No de most üljön le 
és Írja meg a holnapi lap számára.

Tóbiás szemtelenül kezdett mosolyogni.
— Mit mosolyog? -.. kérdi szigorúan a

szerkesztő.
— Megírni megírom, szerkesztő ur, fe

lelt sunyi ábrázattal — de nem a maga lap
jának. A fővárosi lapok ezt jobban megfizetik.

— János! — kiáltott dühösen a szerkesztő», 
hogy 'Tóbiást kidobassa.

Mire azonban a szerkesztőségi szolga befu
tott, Tóbiásnak már hült helye volt.

V árh elyi

Az aláírás hálát és nagyszerű gyönyö
röket Ígért. Az apróhirdetés exotikus flórá
jának egyik ritka hajtása ez az ajánlko- 
zás. De bizonyos, hogy nem a legérdoke- 
seb és nem a legmegdöbbentőbb. Egyes 
budapesti lapok utolsó oldala olyan erköl-

Előfizetési felhívás 1
Az esztendő végéhez közeledve innen-on- 

nan öt évfolyamot hagyunk magunk mögött 
és talán fölösleges munkát végezünk, amidőn 
városunk és vidéke közönségének újra figyel
mébe ajánljuk a «Bajai Független Ujságot«

A lefolyt, majdnem öt év alatt látta ol
vasó közönségünk ezt a lapot szerény ke
retei között is Baja város és vidéke nyilvános 
életének nélkülözhetetlen orgánumává válni, 
alkalma nyílott nem csak becsülni, hanem 
meg is szeretni a «Bajai Független Ujság« 
hasábjait.

Ami lapunk politikai irányát illeti, az érin
tetlenül marad ezentúl is.

A «Bajai Független Ujság«-nak ma is a 
függetlenségi elvek, ma is a legönzetlenebb 
hazafias célok vannak zászlajára Írva, ma is 
tiszta leiekkel áldoz a nemzeti eszme oltá
rán s ma is könyörtelenül üldözi e magasztos 
eszmék elleneit.

S zívós kitartással fog a «Bajai Független 
l jság« ezentúl is a városi közigazgatás mű
ködése felett őrködni és ha kell, a mindig 
tárgyilagos, de szigorú és igazmondó kritiká
tól sem riad vissza.

Teljes bizalommal fordulunk tehát a hatodik 
évfolyam küszöbén városunk hazafias pol
gárságához és bizton hisszük, bizton remél-
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jiik, hogy az 
hatodik évben

eddig táplált rokonszenvet, a 
sem vonja meg tőlünk.
Klőtizetési ár:

Kgész évre . . . .  
kél . . . .
Negyed évre . . . .

Kgy szám ára 12 fillér.

6 K. f. 
3 K. f. 
I K. 50 f.

Baja, 1005. december hó.
A „BAJAI FÜGGETLEN ÚJSÁG"

szerkesztősébe és kiadóhivatala.

HÍREK.
A kalocsai érsek jótékonysága. Kalo

csáról jelentik : Az érsekuradalomnál ürese
désben levő jószágkormányzói állás, úgyszin
tén az ügyészi tisztség a napokban betöltetett. 
Mivel az érseki uradalom vezetésének jóke
zekbe való letétele nemcsak az alkalmazottak
nak, hanem az egész egyházmegyének is ér
deke, mert az a vagyon első sorban egyházi 
érdekeket van hivatva szolgálni, örömmel je
lezhetjük, hogy a vezetés jóindulatú szakava
tott férfiak kezébe került. Jószágkormányzó 
lett dr. Mncskovics Bál, ki mint káptalani dé
kán már kitüntette gazdasági dolgokban való 
jártasságát. Ügyésznek pedig dr. Móesy István, 
a kalocsai ügyvédi karnak ezen jeles kép
zettségű fiatal tagja neveztetett ki.

Bácsmegyei alispáni állás. Zomborból 
írják nekünk: Karácson Gyula alispán nyug
díjba vonulásával megüresedett alispáni állást 
az e hó 30-án tartandó vármegyei közgyű
lésen töltik be. A választás kérdése na
gyobb hullámokat nem ver, mert a bizottsági 
tagok örvendetes módon egyértelműleg meg
állapodtak a jelölt személyében. E hó 21-én 
értekezletet tartott Fernbacb Károly ország- 
gyűlési képviselő elnöklete alatt Zomborban 
a törvényhatósági egyesült ellenzék, valamint 
ugyanekkor értekeztek a szabadelvűpárti bi
zottsági tagok is. Mindkét helyen ifjabb l őj- 
nils István vármegyei főjegyzőt jelölték az 
alispáni állásra. A külön értekezletek után 
Lat inovi Is Bál főispánnal közös értekezlet volt, 
amelynek határozata természetesen ugyanilyen. 
Ifjabb Vojmts István kora ifjúsága óta Bács 
vármegye szolgálatában áll, előbb közigaz
gatási gyakornok, majd aljegyző, utóbb titeli 
főszolgabíró lett és mintegy 10 év óta főjegy
zője a vármegyének. Igen szorgalmas, mun
kás tisztviselő, aki jól ismeri a közigazgatás 
minden ágazatát és teljesen tájékozott a vár
megye viszonyaiban. A vármegye közönsége 
jogos reménnyel néz a leendő alispán mű
ködése elé; a törvényhatósági egyesült ellen
zék hiszi, hogy a közügyek pártatlan ellátása 
lesz iíj. Vojnits István jelszava, bízik abban, 
hogy politikai elfogultság nem fogja vezetni 
és ha majd v 'megyéje élén az uj alispánnak 
politikával is kell foglalkoznia, erős magyar 
szívvel es érzéssel fogja nagyérdemű elődjé
nek, Karácson Gyula volt alispánnak nyom
dokait követni és ha kell, a nemzeti ügynek, 
a nemzet alkotmányának védelmére kelni.

A Leányegylet rococó estélye. A bajai 
jótékonycélu leányegyesület 1005 évi december 
hó 2<>-án, kedden a »Nemzeti Szálló» összes 
termeiben rococo táncok bemutatásával egy
bekötött táncmulatságot rendez, belépő dij és 
karzati ülőhely személyenkint 2 korona. -
Jegyek előre válthatók : Fischer Bélánál. -..
Felülüzetéseket köszönettel fogadnak és hír
lapikig nyugtáznak. Rococo táncokat bemutató 
gyermekek: Fiuk: Alföldy Jancsi, Beczássy 
Misi, Kauffmann < )szkár, Kollár Kálmán. Koller 
Miklós, Mikolics Misi, Nemes Miklós, Brigii 
Karcsi, Szabai Feri, Scheer Imre, Vojnits Zsiga,

Wagner Sándor, Weinberger Bandi, Will maim 
Jancsi. Leányok : Bernáth Etelka, Braumfeld 
Ibolyka, Fried Boriska, Klauber Bős lse, Krausz 
Erzsiké, Mentényi Czunczi, Michitsch Margit, 
Rothschild Boriska, Scheer Manci, Szegő Büske, 
Vágó Ilonka, \Veress Ilonka, Wagner Janka, 
Willmann Irénke.

A Bajai Katholikus Legényegylet a
szokásos szabad előadd sok üt folyó év december 
20-án, kedden, kezdi meg a következő prog
rammal: Véncigány. Szavalja Komlóssy Mi
hály. Jézus születésének jelentősége. Tartja 
Dombi Márk dr. Az ügyetlen ember. Előadja 
László Károly. Az előadás délután 5 órakor 
kezdődik, amelyre az érdeklő közönséget ez 
utón is tisztelettel meghívja az elnökség. A 
második előadás január 7-én lesz.

A zombori törvényszék köréből. Az
igazságügyminiszter dr. Szedred Ödön és dr. 
Markovid) Lajos zombori törvényszéki bírákat 
a VII. fizetési osztályba sorozott birákká 
léptette elő. Mindkét biró alaposan rászolgált 
erre az előléptetésre.

Névmagyarosítás. Kilincsek István helybeli 
I-ső tambura zenekar karmestere vezetéknevét 
I ermes-ve változtatta belügyminiszteri enge
déllyel.

• •

Az „Udvözitő“-ről nevezett gyógyszer-
tá r c hó 20-án Air. Staiirórjlíy Lajos gyógy
szerész tulajdonába ment át.

Szilveszter-estély. Mint értesülünk, Ziecb 
Henrik vendéglős, a minden esztendőben 
megtartani szokott Szilveszter-estélyi az idén is 
megtartja.

A »Bajai Állatvédő Egyesület» vasár
nap, f. hó 17-én tartotta ez évi rendes köz
gyűlését. Hesser Gyula egyesületi elnök rövi
den beszámolt az egyesület eddigi tevékeny
ségéről, Rapper t Antal alelnök, az állatvédelem 
eszméjének terjesztése és az állatok létfenn
tartása érdekében kifejtett működéséről tesz 
jelentést, melyet a közgyűlés helyeslőleg vesz 
tudomásul. A közgyűlés keretében Schváb Já
nos tanítóképző intézeti tanár ur szakavatott 
érdekes felolvasása részesült nagy tetszésben, 
melyet a szép számban egy begy ült hallgató
ság méltó figyelemben részesített.

Tolvaj hálótárs. Andi ej Vazul, Marinké 
Radomir és Könyves Bál iparos segédek f. hó 
20-án éjszaka az ipartestületi szállón háltak 
meg s regeire Andrej és Marinké fejeik alól 
elveszett a pénztárcájuk 35 koronával és egy 
zsebórával. Minthogy csak hárman voltak 
egy szobában a gyanú Könyves Pálra bá
mult, mert az a hajnali órákban jó ideig az 
udvaron volt. A csendőrség kérdőre vonta 
Könyvest ki az lopást tagadta az órát és 
egy pénzestárcát pénznélkül a kályha hamu
tartójában megtalálták. Könyves mindazon
által tagad.

A helybeli borbélyok és fodrászok
legutóbb egységes árakat állapítottak meg a 
kiszolgálásra vonatkozólag, mely 1906. év jan. 
l-én lép életbe, miről a közönséget szemé
lyesen fogják informálni.

Az izgalom őrültje. Makó György érsek- 
csanádi lakos Bajaszentistvánon csónakot lo
pott és azzal felfelé evezett, de Fajsznál 
süllyedni kezdett a csónak. Matkó segítségért 
kiáltott és három molnár csakugyan ki is 
mentette veszedelmes helyzetéből. A kiállott 
rettenetes izgalmaktól elborult a szegény 
ember elméje és azóta dühöngöm kezdett, 
úgy hogy fel kellett szállítani a budapesti 
lipótmezei elmegyógyintézetbe.

Felborult búzás ladik. \Uy\es Ferenc 
mohácsi hajó-malom tulajdonosnak egy bú
zával rakott ladikja volt kedden délelőtt 
kikötve az innenső parton a gőzkomp révben 
és arra várt, hogy a malomba szállítsák.

Időközben nagy szél kerekedett, mely erősen 
felkorbácsolta a Duna vizét s az igy támadt 
hatalmas hullámok felborították a ladikot, 
mely azonban később visszafordult; de ekkor 
már természetesen hiányzott belőle a több 
zsák buzarakomány. Néhány búzás zsákot 
hamarosan kivettek a vízből, mig öt zsák 
búza tovább is bent maradt. Ennek kivétele 
sem okoz nagyobb nehézséget, mert a ladik 
a part közelében borult fel. Mivel a ladikon 
nem volt senki, igy emberekben nem esett 
kár.

A póttartalékosok útiköltsége. A in. kir. 
honvédelmi miniszter elrendelte, hogy a va
gyontalan póttartalékosok és tartalékosok, 
akiknek tartózkodási helyük a bemutatási 
állomástól 15 kilométernél távolabb fekszik, 
mind bevonulásuk, mind visszavonulásukkor 
útiköltséggel látandók el. Abban az esetben, 
ha tartózkodási helyük a magyar állam terü
letén kívül van, az útiköltség csakis a ma
gyarországi határtól jár

Elfogott szökevény. Krizmánovics Ferenc, 
aki Beesett még a múlt évben elkövetett be
töréses ékszerlopások miatt elfogatott, de vizs
gálati fogságából megszökött, bolyongása 
közben Bajára került. Itt az ellene elrendelt 
országos körözés alapján, felismerte a csend
őrség, mely elfogta és visszaszállította Bécsre.

Félmillió óráig — uralkodó. Bécsből je
lentik: Egy bécsi kávés, aki pihenő óráiban 
asztronómiai és naptári tanulmányokkal is 
foglalkozik, kiszámította, hogy 1848. decem
ber 2-ika óta, amikor Ferenc József király 
az osztrák császári trónt elfoglalta, folyó évi 
december lö-ának reggeli hatodik órájáig ép
pen ötszázezer óra telt el. A kávés a kabi
netirodához intézett beadványban közölte ér
dekes számítását, amely a legpontosabb, mert 
a 365,263 napból álló pontos asztronómiai év 
napján számította ki Ferenc József több mint 
félszázados uralkodásának tartamát — órák
ban.

Ha késik a vonat. A kereskedelmi mi
nisztériumban nagyon üdvös újítást terveznek. 
Az újítás abban állna, hogy ha valamely vonat 
késik, a késésről a rajta érkezett utasnak 
igazolványt adnak. Ez újításnak előnyét fő
képen a városok közelében lakó hivatalnokok 
élveznék, akik késésüket igazolni tudnák. 
Fontos azonban a bírósági tárgyalásoknál is. 
Ha valaki a tárgyalást vonatkésés miatt elmu
lasztja, igazolással élhet a késés alapján.

Vörös László a magyar iparért. A ke
reskedelemügyi miniszter az összes törvény- 
hatóságok közigazgatási tanácsaihoz leirátot 
intézett, melyben elrendeli, hogy az újonnan 
épülő vonatokhoz szükséges összes vas fel
szerelések (sínek, kocsik stb.) hazai iparáruk 
legyenek. Külföldről csupán a kereskedelem
ügyi miniszter előzetes engedélyével szabad 
árukat beszerezni. Aki engedély nélkül hasz
nál a vasúti építkezéshez külföldi vasárut, 
— azon összegnek, melyért az árukat besze
rezte, 20%-ával megbírságolandó.

A közadóbeli követelések behajtatnak.
A pénzügyminiszter az összes pénzügyigaz
gatóságoknak rendeletét adott ki, amely sze
rint — a tisztán állami adó és illeték hátra
lékok kivételével — minden egyéb közadók 
módjára behajtandó kincstári és egyéb köve
telés behajtandó. Behajtás alá kerülnek tehát 
a szőlődézsma váltság, ártéri tartozások, fo
gyasztási adó, tanítói nyugdijjárulékok, bűn
ügyi költség téritmények stb. A kormány 
ennélfogva minden olyan adót és illetéket, 
amely nem az e.\-lex idejéből való, behajtani 
kíván.
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A zálogházak s a bélyegilleték. A ke
reskedelmi miniszter értesülvén arról, hogy 
több kézi zálogüzlet-tulajdonos a zálogjegy 
lejárta, meghosszabbítása, kiváltása és elár
verezése közötti időtartamra a zálogkülcsön- 
dij teljes összegét, tehát a kincstári illetőket 
is beszedi a felektől, holott a kincstár tőlük 
az illetéket nem követeli — fölhivta a má
sodfokú iparhatóságokat, hogy értesítsék a 
kézi zálogüzlet-tulajdonosokat, hogy e té- 
nyük törvénybe ütközik és büntetendő. Egy
úttal elrendelte, hogy ez a tilalom a zálog
házak látható helyén kifüggesztessék s reá 
nyomassék a zálogjegyekre is.

Roppant érdeklődés nyilvánul egy uj,
csúzellenes szer iránt, melyet a Székely
havasok alján található édesvízi szivacsból 
készít Balázsovich Sándor gyógyszerész Sepsi- 
szentgyörgyön 170. szám. Ez a törvényesen 
védett »Iudaszesz«, melynek hatásáról a leg
előkelőbb orvosok is a legnagyobb elismerés
sel nyilatkoznak. Kik köszvény, csúz, tag
szaggatás stb. betegségben szenvednek, saját 
érdekükben használják az »Indaszesz«-t, mely 
2 és l koronás üvegekben mindenütt kapható.

Szerkesztői üzenetek.
P. A. Helyben. Ügyes lus zöngemény. Szívesen látjuk 

máskor is. Üdv!

T .  H. Helyben. Sajnáljuk, de ez nem ütötte meg a kellő 
mértéket. A  verselés ügyességét teljesen lerontja, hogy a 
sormetszésre (caesura) nem tetszik kellő figyelemmel lenni.

Belefáradtam || a szenvedésbe . . .
Lelkemnek se hi|]te, se reménye.

Ugyebár, hogy a második sor hibás ; s minthogy ilyen 
hiba több is van, a különben ügyes versikében, sajnála
tunkra, félre kellett tennünk.

.. lia ) a i bug g et len Ujs dg.

I 1
v *

jElfiölíözés miatt
eladom

ebédlő, hálószoba és szalon bútoraimat, 

konyha-berendezésemet, jégszekrényt, 

cserép virágokat és egyéb apróságokat
jutányosán

K ra u sz Ignáczné
F ö t é r,

a Bajavidéki takarékpénztár házában.

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

Szén eladás.
Van szerencsém értesiteni, hogy
r e n d ű  p o r o s z - s z e n e t ,

továbbá
salgótarjáni-szenet

raktáron tartok s azt a legolcsóbb 
áron bocsájtom a t. közönség- 
rendelkezésére Szives megrende
lést kérve, vagyok ..

I.

mo t t i T

kiváló tisztelettel

Grünwald Dávid
Kazinczy Ferenc-utca 4.

ÜZV. PPITZER
Telefon 33. B fl J A. Telefon 33.

Házbérbeadás, vagy eladás.
.S c h n i t z 1 e r s z á z a d o s  úr  e l k ö l t ö 
z é s e  f o l y t á n ,  a S z e n t  A n t a l - u t c a  

69. s z á m  a l a t t i  h á z a m  b é r b e  adó

és a z o n n a l  e l f o g l a l h a t ó ,  e s e t 
l eg s z a b a d k é z b ő l  e l a d ó  m.

Sehleiehen Antal.

Ajánlják

tégla-, cserép- és czemenfáru 
gyártmányaidat.

Mindennemű féçjia-, cserép- és francia  cserép.

m t á r g y a k :
marha és sertés vályúk, jászolok. Kútmedencék, kútfőddel*. 

Kémény és oszlop fedelek. Lépcsők. Folyosó-lapok.

Sggszerű és díszes cementlapok, márvány mozaik lapok.
íBe ton,

A „Beocsini Cem entgyári Unió“  föképviselete.

BBR
1

N AG Y
O C C A S IO * KARÁCSONYI ES ÜJEYI AJÁNDÉKOKNAK NAGY  

O CCASIO  !

úgy m int minden évben, az idén különösen szives 
figyelmébe ajánlom a nagyérdem ű közönségnek rak 
táromon levő összes á ruka t „tetemesen leszállított 
árak mellett14, — úgym int férfi-ingek, gallérok, kézelők, 
nyakkendők, esőernyők, férfi és úri téli alsóingek és

nadrágok, női Blousok félárban.

F I S
Tisztelettel

C H E R

Női fekete és szines Clott alsó szoknyák, glaçe és 
szövött keztyük, férfi kalapok és sapkákat, úgyszintén 
szőrme boákat és karm antyúkat, Brabant, Scungs, 
Scungs Valubi, Biber, Astrackan Angora és Muflonba, 
csipkéket és rukadiszek, női válfüzőket óriás, nagy

választókban, olcsó árakban.
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MAGGI
n

féle ====:
L E V E S -  

ÉS É T E L -
íz e s ít ő

páratlan a maga nemében és régóta jól bevált szer, hogy 
gyenge levesek, mártások, főzelékeknek stb. egy 
pillanat alatt meglepő jó és erőteljes ízt adhassunk.

Kis adag elég
Üvegcsékben 50 fillértől kezdve. Eredeti üvegesé'* legolcsóbban utántöltetnek.

Épp úgy ajánlhatók IWIAGGI BOUILLON*XOKJAlj melyekből csupán forró viz ráöntése által, kitűnő erő- vagy hús
leves készíthető. — Tokokban á 2 adag 20 és 15 fillérért. Kaphatók DRESCHER GYULA keieskedésében BAJA.

Hétszer versenyen
Maggi kitüntetései: 5 nagydij, 32 aranyérem, 6 díszoklevél, 7 tiszteletdíj. 
kívül, többi között az 1889. és 1900-iki párizsi világkiállításokon. (Magiggi Gyula jury tag.

/
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J}z alfialmas K arácsonyi ajándéfiofi
vá sá ra  m egkezdődött m á r !

B A R TA  VIDOR és T A R S A ILLATSZERTÁRÁBAN} 
Vörösmarty Mihály-u. 4 ]

■■ ~t z  Kérjük a nagyérdemű közönséget kirakatainknak szives megtekintésére. ■■■ ,

Minden elképzelhető a l k a l m a s  a j á n d é k  d í s z  m ű t á r g y a k  ó r i á s i  v á l a s z t é k b a n  kaphatók.
. . : SZIGORÚAN SZABOTT SZOLID ÁRAK ! .zz  11...... . 4 3

A Barta-fele „A R A N Y V I R Á G“ arc crème a legkiválóbb bőrápoló szer 1 tégely ára 2 korona.

Fiú kalapok :
. .U A

no, i-20,
T30, 1*50,

1.60,3 kor.-ig.

Férfi kalapok
2, 2*20, 2*40,
3, 3 50, 3*60. 

9 koronáig.

Nyakkendő és 
keztyü

különlegességek.

H a l á s z  B é l a
utói Iánál.

Használt régi
___ ___ ___ 9U

H E G E D Ű
megvételre kerestetik.Ó im  a k ia d ó h iv a ta lb a n .
n » n

M IT  IGYUNK?
hogy egészétmgünket megóvjuk, inéi t esdi csakis a 
természetes szénsavas ásványvíz erre a Lgbiztosaldi 
óvószer Klsős"ilian a mohai

I

forrás mint természetes szénsavdós ásványvíz, föl- 
tói lenül tiszta, kellemes és ölest) suvuii)úvi/.; dús 
</.énsavtartalmánál lógva nemcsak biztos óvszer fer
tőző elemek ellen, hunéin a benne foglalt g\ógy- 
sóknal Ingva kit óm' szere a legkülönfélébb gyomor-, 
légcső- és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát

Használjuk a mohai A9ne8*torrást, lui gyomor-, 
bél- és légosöhuruttól szabadulni akarunk.

D r.  Héti)/ .
Használjuk a mohai Ágnes-fm rást. ha a vesebajt 

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

és emésztési zavarok állanak he. D r.  ( I rb /m r t l t .
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha májbajoktól 

és sárgaságtól szabadulni akarunk. D r .  (Hass.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel 

nagyold) üvegekben minden kétes értékű mestersé
gesen szénsavval telített viznél, sőt a szódavíznél is 
olcsóbban adja, hogy az AHNKS-forrás vizét a leg 
szegényebb ember is komi) en megszerezhesse.
Kedvelt b^rviz • - - Kedvelt borvlz

K a p h a t ó
minden löszei üzletben és elsőrangú vendéglőben 
Főraktár HAJA vátos és közvetlen körmökére:

D re sch e r Gyula úrnál.
»  ' riflWiii ■*- *Aruk úgy a vidéki, mint a lielyiU*gyasz.tási a :

I *'■ ,ft literes üveg f»t) tiller. Î ííTeres üveg 12 fillér
'/, literes üveg .‘)0 fillér

ugMiii itt ingyen kapható nz A(.JNFS-forrás díszes
kivitelű ismertető ftt/.i te

t e

«
t e

t e

✓
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HOL KAPHATÓK
a legszebb és legmegfelelőbb

karácsonyi
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Ifj. W A G N E R  A N T A L
KÖNYV- éS  PflPIRKEHESKEDÉSÉBEN
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K Ö N Y V E K

ffiiszmüpcfi
és ifjúsági iratok,

1

►  Iv.

legelőnyösebb

RÉSZLETFIZETÉSI 

FELTÉTELEK

mellett is 

k a p h a t ó k .

elegáns dobozokban,

Z O N G O R Á K .

CIJVIBflülVIOK,

H E G E D Ű K

sgytöl egyig elsőrangú gyártmányok,

továbbá :

Fényképező készüléke
cs 5 koronától

; 00 koronáig, gyári árakon,
óriási választókban kaphatók.

b- ÏYW ÿWfTL'YTLTtWwlx

V Nyomatni! N:im»V Lajosnál Haján.




