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Búcsúzunk az óévtől ; aggódva, re
mélve köszöntjük az uj esztendő fölvir- 
radtát. A régit kimúlásában nem tekint
hetjük, nem szemlélhetjük némi megin
dulás nélkül. Igaz, hogy sok jóval sem 
kedveskedett. Különösen nyara nem ha
gyott maga után kedves emléket, s rá 
alkalmazhatjuk a költő szavait :

Mózes nélkül, száraz lábbal
Jártunk tengeren, folyókon.

Gazdasági tekintetben nagyon szo
morúan záródik ez esztendő. A termés 
alig közepes ; a drágaság nyomasztó ; 
a megélhetés föltételei rendkívül súlyo
sak. Állami háztartásunk az exlex je
gyében indult meg, s benne is végző
dött. Bomlasztó hatását mindvégig siny- 
lette, és szenved tőle máig is. Örökségül, 
gyászos hagyatékképen származtatja át 
a törvényen kivüli állapotot az újévnek. 
Evvel, az exlexes házfeloszlatással kezdte 
meg pályafutását, vele mond nekünk 
búcsúszót is. Kiemelkedő, fölemelő moz
zanata kevés van. De mégis van. Hozzá 
fűződik az a fényes, káprázatos győze
lem, melyet a januári választásokon az

ellenzék kivívott a törvénytipró kor
mánypárton. A király és kormánya a 
nemzet ítéletére bízta a nagy pör el
döntését. A nemzet meghozta a verdik
tet, s ami ezután és ezóta történt, az 
példátlan az alkotmánnyal biró államok 
történetében. A nemzet jogát biztositó 
Ítéletet ép azok nem tisztelik, akik va
lósággal kilátták. Hogy élét vegyék, 
minden módot és eszközt fölhasználnak. 
Kötés, eskü, törvény, szerződés, semmi, 
de semmi sem szent. Letiporják az el
lenkezőket ; keresztül gázolnak évezredes 
intézményeinken ; bűnös, becstelen szö
vetségre lépnek az utcával, az interna- 
cionaleval ; lázitanak, izgatnak, terrori
zálnak, s féktelen osztálygyülöletet szí
tanak hatalomhoz jutott akarnokok, a 
kiknek nincs veszteni valójuk.

Elszomorító kép, gyászos valóság. De 
a,z erőszakoskodás ép az ellenkezőt szülte, 
mint alkalmazói vélték. Addig-addig kí
sérleteztek vele, rriig halmozott gonosz
ságaik egy táborba nem terelte, egy 
áttörhetetlen falanx-szá nem tömöritette 
az egész nemzetet, még azokat is, akik 
talán jóhiszemüleg labancok voltak. Dec. 
19-én a magyar törvényhozás mindkét 
háza egyhangú Ítélettel sújtotta a kor
mány nemzelrontó, önkényes eljárását. 
S ez a haldokló esztendőnek a második 
nagy fontosságú eseménye : a nemzeti

T Á R C A .
E g y  h e t i  vak áció .

(Amerikai levél )

A  „Bajai Független Újság" számára irta: Erdős Aurél.
(Folytatás és vége.)

Aztán fürdünk a sziklás part közelében, 
üssze-vissza nyúzva bőrünket, a melyet kü
lönben egy-két nap alatt úgy leperzsel a 
nyári nap, hogy nagy darabokban foszlik le, 
aztán az új, szívós bőr megbámul szépen 
(megcserződik, mondja az angol) és nem gon
dolunk többet az első napok gyötrelmeivel. A 
tó mentén van több szép kis nyaraló, szál
loda meg kosztosokkal tömött farmer-ház. 
Mindenhova csónakon járunk, még az öt 
percnyire fekvő kis cukros- és szivarosbolt- 
hoz is, a mely egyúttal borbély üzlet és ki 
tudja, még micsoda. A boltos ritkán van 
ugyan elfoglalva borbélyi minőségében, de 
egyszer mégis nagyon megvárakoztatott, mi
kor a tó hűs vizében lubickolva találtam.

A hőség dacára elgyalogolunk a blear Lake 
gyönyörű növényzettel körülvett kristálytük
réhez, de még érdekesebb volt az elhagyott 
vasbányába irányzott kirándulásunk. Mind
egyikünk vitt lámpást, aztán romban heverő 
épületek mentén eljutottunk egyik sötét be

járatig, a melyből nedves köd száll és jéghi
deg forrás ömlik. Először is a dús málna-

/

bokrok érett gyümölcsének láttunk neki. Úgy 
látszik, most se járnak erre többen, mint az 
indiánusok idejében. Aztán behatoltunk az 
aknába, a meddig lehetett, majd a sziklás 
hegyoldal meredekén felkapaszkodva a beom
lott felső akna szájához értünk és akadt 
dolga a kis fényképező masinának.

Egyébként fokozatosan lustultunk. Igaz, 
hogy mindennap úszással, evezéssel és kó
szálással töltöttünk néhány órát, de aztán 
képesek voltunk a délután meleg óráit sát
runkban heverve tölteni, az utolsó betűig ki
olvasván a tegnapi vagy akár a múlt heti 
újság változatos cikkeit. A kilenc órai alvás
sal is megbarátkoztunk, kivéve, ha valami 
hecc volt készülőben este, a mikor aztán a 
következő napot töltöttük ásítással és nyúj
tózkodással. Végtére ez az igazi pihenés. Mi
lyen nehezen vártuk azt a szerda estét, ami
kor majd szekéren lemegyünk Peckskillbe 
cirkuszt nézni. Két oldalt deszkát szegeztek 
a két szekérre ülőhely gyanánt, a középen 
meg arasznyi széna volt. Irgalmatlanul rá
zott, az bizonyos. Egyszerre csak eltörik az 
első szekéren a két deszka közös tamasza,

1

! ösztönszerűen talpraugrottunk, egyikünkön 
azonban átment a szekér és mozdulatlanul

ügynek győzelme az álnok, bujkáló go
noszságon

Tekintetünk az év végén, az uj esz
tendő beköszöntésével a jövőre is irá
nyul. A múlt komor képeinek nyomása 
alól szabadulni kíván lelkünk. A jövő 
eshetőségeit latolgatjuk, innen várjuk 
bajaink orvoslását, sülyedt közéletünk 
fölemelését. Sötét, áthatolhatatlan köd 
takarja el szemünk elöl a jövőt, méhébe 
nem hatol világosság. Egy bizonyos: 
hogy a nemzetnek résen kell lenni, mert 
a megpróbáltatásnak, a puhitás politi
kájának nincs vége. A megszorult ha
talom meg fogja tenni végső erőfeszí
téseit, hogy a régi rendszert föltámassza ! 
Erre a harcra kell készen, fölfegyver
kezve állnia mindenkinek; ha ezt elve
szítjük, a külföld gúnykacaja, az utó
nemzedék átka kisér bennünket. Föl hát 
a szent, a vérnélküli háborúra, az új 
szabadságharcra ! Tegye meg mindenki 
kötelességét ; mulasztás ne terheljen sen
kit ! A Gondviselés kegyes pártfogása 
kisérje s koronázza sikerrel küzdelmün
ket. Ily érzelmekkel, ily gondolatokkal 
eltelve kívánunk: boldog új esztendőt!

n .  m .

feküdt az utón. Kiderült, hogy zúzódásokon 
kívül nincs komolyabb sérülése és némi első 
segély után egy szembejövő automobil visz- 
szavitte a tanyára. A többséget nem lehetett 
visszatartani, folytattuk utunkat a megrepe- 
rált szekéren, ugrásra készen minden pilla
natban és nemsokára általános volt a hangos 
jókedv, ügy hogy mire jól elkésve a cirkuszba 
értünk, a bíbor köpeny es lovász mester zavar
gástól tartva első percben valósággal fenye
gető álláspontra helyezkedett. De lehetett ve
lünk beszélni. Együtt volt Peckskill szine- 
java, az előadás meg a vidéken akárhol 
megállta volna a helyét. Ha nekünk nem 
imponált, bennünk volt a hiba. Hogyisne mi
kor feleáron százszor fényesebb előadást él
vezhetünk végig Hamumban vagy az új, hat
ezer üléses, a legelső színházakkal vetekedő 
Hippodrom hatvan méter hosszú, tündéri 
fényben ragyogó színpadán vagy akár ötöd- 
áron a tengermelléki Luna Park háromszoros 
cirkuszában. Megadással rágtuk a mindenütt 
jelenlevő, peanut-nak nevezett különös pör
költ földi mogyorót, a melynek héját a vá
rosban mázsaszámra sepri össze az utcatisz- 
titási szakosztály háromezerhatszáz koronás, 
fehérbe öltözött, hatalmas termetű tisztvise
lője. A szekér lassúsága miatt visszafelé töb
ben gyalog tették meg az utat, páran a szé
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Lássunk tisztán.
A Bajai Független Hírlap, úgy látszik, 

nem akar felhagyni pártbontó törek
véseivel. Bármennyire is sajnáljuk, hogy 
a párt kebelében kell vitatkoznunk, 
ahelyett, hogy minden erőnket a függet
lenségi párteszmének szentelnénk, kény
telenek vagyunk a helyzetet tisztázni.

Az alkotmány védő bizottságban az 
ellenzék részéről részt vett dr. Rajk Ala
dár országgyűlési képviselő, dr. Valentin 
Kmil, Állaga Ottó és dr. Fehér Lőrincz 
bizottsági tagok. Az itt hozott egyhangú 
határozathoz hozzájárult Drescher Gyula 
pártelnök, továbbá a bizottsági tagok a 
kik az indítványt megszavazták és végül 
dr. Fehérváry Dezső bizottsági tag, 
kinek még a közgyűlésen decemberben 
szavazati joga nem volt. A Bajai Függet
len Hírlap első sorban ezek ellen intézi 
támadását.

Másodsorban a párt vezetősége ellen 
azt hozza fel, hogy limonádé izü poli
tikát folytat és köntörfalaz. Nem lehe
tünk saját biránk. Úgy láttuk azonban, 
hogy a pártvezetőség politikája öt éven 
át azt eredményezte, hogy kétszer válasz
tott Baja város közönsége 48-as párti 
képviselőt és nemcsak a külvárosokban 
választott ellenzéki városatyákat — köz
tük dr. Szirmai Vidor urat is, hanem a bel
városban, a kormánypárt tősgyökeres 
fészkében is győztünk. Hogy pedig a 
pártvezetöség mit végzett a párt érde
kében, azt elég gyakran megírta dr. 
Szirmai Vidor úr, addig a meddig a 
Bajai Független Újság felelős szerkesz
tője volt. Ezek voltak pártunk vezető
ségének, hála Baja város közönsége 
támogatásának, gyümölcsei.

Dr. Szirmai ur eddigi szereplésének 
gyümölcse az, hogy ma nem a sza- 
badelvttpárttal vitatkozunk, — mert az 
ma, látva széthúzásunkat — összetart, 
hanem egymással.

Két indítványa volt eddig a közgyű
lésen. Az egyik az volt, a mikor a tör
vény által előirt esetekben sem akarta 
a póttartalékosok előállítására a városi 
tanácsnak az engedélyt megadni. Ezen

nában aludtak a kocsi fenekén, mások meg 
elszántan ülték meg a zökkenő deszkákat. 
Hanem pokoli lármát csaptunk az egész utón, 
nem egy nyaralót felverve álmából. Hajnali 
.'> óra volt, mikor sátrainkat megpillantottuk. 
Egyszerre elnémultunk : nem szabad feléb
resztenünk n.. \lt bajtársunkat.

Pénteken este mi voltunk a vendégfogadók. 
Egész nap mostunk, tisztogattunk és rendez
gettük sátrainkat, este aztán ment szét a tizenhét 
csolnak és nemsokára sorra szállította partra 
a meghívott családokat. Hat csónakra való 
fát szedtünk össze a pásztortűz számára. Va
lahányszor a derekam kezd fájni, most is 
erre gondolok. De az eső máskép intézte. 
Összegyűltünk tehát az ebédlőben és énekkel, 
zenével meg tréfás előadásokkal töltöttük az 
időt. A francia szakácsunk a városban járt, 
egy néger jött helyette, elég az hozzá, a fagy
lalt rettenetesen el volt sózva. Jó, hogy nekem 
nem jutott belőle. Egyszerre csak a hölgy
közönség egyik sora a leszakadó deszkapad- 
díd az asztal alá sülyed. Szivükből kacaglak. 
Tegyetek egy pár liszteshordót alája ! Tizen
egy felé dallal búcsúztatjuk a hölgyeket. Vi
dám ének harsogja túl a lovagok evezőcsapá
sait. amint a - lélyen járó csónakok tovasuhan
nak Oscttwana-to hold világos tükrén. Végre

indítványával szemben az országos füg
getlenségi párt és az országos vezérlő- 
bizottság is a mi álláspontunkra helyezke
dett. Ezt eddig elő nem hoztuk, mert nem 
akartunk egy párttagot sem támadni, 
utóvégre tiszteletben kell tartanunk min
denki álláspontját.

A másik eset a mostani, a melynek 
helyességét a jövő fogja megbírálni.

Már most nem értjük dr. Szirmai urat, 
hogy minket milyen radikalizmushozóhajt 
megtéríteni. Mi tagjai vagyunk a 48-as 
és függetlenségi pártnak. Legyen oly 
szives az ő külön radikális programját 
terjessze elénk és amennyiben az, az or
szágos függetlenségi pártétól elüt, úgy 
mi megfontoljuk és ha jónak látjuk, na
gyon szívesen fogjuk követni.

Addig azonban, míg dr. Szirmai úr | 
külön radikális pártot nem alakit, addig 
mi csak a pártértekezletünkön hozott j 
48-as határozatokat fogjuk figyelembe 
venni.

Eddig nálunk ez volt a szokás. Ha 
valaki valamit akart, pártértekezletet 
kért és azon határoztunk. Az elnökség 
egyébként minden közgyűlés előtt szo
kott pártértekezletet összehívni.

Módjában állott volna dr Szirmai ur
nák is ezt tennie, de nemcsak hogy ezt j 
nem tette, hanem Drescher Gyula pár
tunk tiszteletreméltó elnökének azon kér
désére, hogy mi ebben a kérdésben a 
véleménye, azt válaszolta, hogy „majd 
meghallod a közgyűlésen/*

Már most akár a mi álláspontunk 
helyes, akár az övé, az mellékes, a fÖ- 
dolog az, hogy meg kellett volna kísé
relnie a párt kebelében nézetének több
séget szereznie, nem pedig a párt el
nökét brüszk módon visszautasítani.

Hiába hivatkozik tehát dr. Nyiraty Já
nosra, pártunk szeretett társelnökére, hogy 
az vele ebben a kérdésben egy vélemé
nyen van. Tőle tudhatná meg legjobban és 
tapasztalhatta ép nála, hogy ha más vé
leményen volt is adott esetekben, ipar
kodott erről pártját meggyőzni, nem vitte 
ki nyilt piacra az ellentétes nézeteket, 
hanem mindig azon volt, hogy a pártot

összetartsa, inkább a maga álláspontját 
alárendelte a többség akaratjának, vagy 
pedig a párt kebelében keresztül vitte 
saját álláspontját.

Mi nem érezzük magunkat oly erős
nek, hogy pártunk kebelében villongá
sokat elbírnánk. Nekünk nem kedves 
dolog egy párttaggal is vitatkozni és 
pártunk erőssége érdekében is az volna 
kívánatos, ha nem egymással, hanem a 
48-as politika ellenfeleivel vitatkoznánk.

Felsoroltuk a megtörtént tényeket és 
a pártbéke szempontjából a „Bajai Füg
getlen Hírlap“ hangnemét nem követjük 
és a személyeskedéstől tartózkodunk,

— n.

Baja várojS tulajdonát képező 
Mátéháza ép dpeföpep pupzták éntékepitépe
Irta és Baja város tanácsához beterjeszti : Náda8 Sándor.

(Folytatás.)

Az egész birtokon több mint 200 család fog 
békés, biztató otthont találni. A lakosság rö
vid idő alatt érezni fogja a családban levő 
minden használható kéz áldását és ez a kö
rülmény egy munkára termett és munkát sze
relő nép szaporítására a legelőnyösebbnek fog 
bizonyulni. Itt minden új gyermek újabb ál
dás lesz. De maga a 200 család is mintegy 
100 tanköteles gyermeket jelent. A területi 
viszonyok meg olyanok, hogy egy iskolába 
semmi szin alatt sem járhatnak az összes 
gyermekek. Ezért két iskolának 1 — 1 tante
remmel való felállítása szükséges. Ha a város 
a szükséges tantermeket megfelelő tanítói la
kásokkal s az e célra előirányzott, 5 év alatt 
törlesztendő 15,000 koronát az állam birtokába 
adja, illetve rendelkezésére bocsátja, úgy a 
közoktatásügyi kormány bizonyára elvállalja 
az iskolák fen tartásával járó terheket

Hasonló gondolattal vettem fel a mező
gazdasági ipar és gyáripar, vajtermelő telep, 
keményítőgyár, cukorgyár, malom, rizshántoló, 
kender- és len feldolgozó, szeszgyár, paprika
malom stb. létesítése, illetve segélyezésére 
50,000 koronát, mert a magyar ipari- és ke
reskedelmi kormány minden oly vállalkozást

nem hallunk mást, mint az óriás békák dalos- 1
egyesületének megszokott hangversenyeit.

»

Epén mire legjobban megjött volna a kedvünk 
ehhez a gondtalan czigányélethez, elérkezett 
szombat délután és a hét fedett kocsi készen ált, 
hogy levigyen a vasúthoz. Most már teljes 
felszerelés volt a jelszó, elővettük a gondosan 
elcsomagolt tiszta tartalékgallért és a meleg 
idő dacára kabátot is huztunk. Ez volt a 
negyedik és legszilajabb kocsizásunk a most 
mar ismerős utón. Körülbelül mindenkit meg
szólítottunk valami diáknótával, tréfás szóval 
vagy egyszerű »-á-á-á« kiáltással. Az út jobb, 
csak kissé lejtős részein elhangzott a csata
kiáltás: » Ereszd neki, Bili! Ereszd neki, Bill!» 
És Bili neki eresztette a gyeplőt.

Beckskillben először is a kórházba szállított 
^érűlt társunkhoz menesztünk küldöttséget.
A mint meggyógyul, két hétig a sátortanya 
ingyenes vendége lesz, ha ugyan lesz kedve 
hozzá. Mért ne lenne? Az állomáson őrületes 
sebességgel elrobog előttünk egy súlyos, hat
kocsis vonat. Ez a buffalói express Niagara 
felől. Aztán jött a mienk. Fáradtan helyezke
dünk cl a fülledt levegőjű, tömött kocsiban. 
Ezúttal csak három helyen áll meg a vonat. 
Mikor aztán kiszállunk és megyünk végig a 
népes 125-ik utcán, úgy vagyunk, mint min

den newyorki, a ki hosszabb-rövidebb távo 
lét után visszatér ebbe a Nevv-Vorknak neve
zett birodalomba A szemünket kápráztatják 
a villanyos lámpák tizezrei, a fülünk zúg a 
százféle zajtól, a melyet időnkint csaknem 
túlzakatol a fejünk felett rohanó hét kocsis 
villanyos vonat. Fogadnak a remek boltok 
és vendéglők, Harlem kifogástalanul öltözött, 
impozáns termetű királynői ! Mintha nem is 
ugyanaz a látvány volna, a melyben minden 
áldott nap van részünk egész esztendőben.

Felszállónk az emeleti villanyosra. Egy 
arab házaspárt tuszkol a kocsiba a konduk
tor. Valamit mondanak neki arabul. »No 
English ?« kérdi őket. A fejüket rázzák. Ha
nem igen lesülhettem. Az a remek arab me
nyecske huncutul mosolyogva esküdözik dal
lamos anyanyelvén, hogy én is arab vagyok, 
csak nem akarom megérteni őket. Csendesen 
hallgatom. Hogy is mondja az arab? A ki 
nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.

Holnapután pedig újult erővel fogunk neki 
annak az idegölő munkának, amely folyik itt 
szakadatlanul, new-yorki tempóban, a vég
kimerülésig, a mindenható dollár kedvéért.

c
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hathatós segéllyel támogat, amely bizonyos 
elhagyott vidékek literébe éltető vért juttatni 
van hivatva.

A selyemhernyótenyésztés népünknek elég 
kedves és jövedelmező foglalkozása. A mi 
viszonyaink között elég súlyos fáradtsággal 
jár az eperfa levélnek fáról való szedése. En
nek legalább nagy részben való elkerülése 
végett kívánom az összes utaknak eperfa sö
vénynyel való szegélyezését és közben ma
gas törzsű gyümölcsfák ültetését is. Az eperfa 
levél szedése a sövényekről a legkönnyebb 
munka; akkora területen és úthálózattal még 
mind a 200 család is elegendő levelet fog ta
lálni az ő tenyésztő munkájához. Azonkívül 
eltekintve attól, lélekemelőén szép dolog még 
a mi hazánkban 5000 holdnak minden útját 
zöldelő cserjével szegélyezve látni, az állatok 
hajtásánál is meg van kiméivé minden gazda 
attól a kellemetlenségtől és kártól, amely az 
állatoknak a kultúra alatt álló földekre téve
déséből származik.

Minden mezőgazdaságban nagymennyiségű 
fűzvessző kell kötöző anyagnak; ezen kívül 
a gazdaságok nagymennyiségű kosarat fo
gyasztanak. E miatt szükségesnek tartom fűz
telepek létesítését s e célra vettem fel 1000 
koronát, jóllehet bizonyosra vehető, hogy a 
földművelési kormány a dugványokat díjta
lanul fogja rendelkezésre bocsátani.

A gazdaságon majd kifejlődő nagyarányú 
konyhakerti, ipari- és kereskedelmi növény és 
majd gyümölcs, esetleg szőlőtermelés élénk 
és tartós forgalmat fog az egész birtoktesten 
létrehozni. Ezen forgalom nagymennyiségű 
csomagoló eszközt is fog fogyasztani. Emiatt 
is javaslom a fűztelepek létesítését már előbb 
és javaslom a lakosságnak a mezőgazdasági 
háziiparban, elsősorban a kosárkötés és ci
rokseprő készítésében való oktatását, mely 
célra 2000 koronát vettem fel.

Amennyiben oly kultúra létesítésére volna 
mód, mely állandó öntözést igényel és ez előre 
láthatólag nem fog a bizonyára szegényebb 
sorsú és alacsonyabb műveltségű kisbériek 
által megvalósíttatni a saját terhűkre szüksé
ges, hogy a város gondoskodjék az ezen célra 
is rávezető eszközökről, 15,000 koronát vettem 
fel e cél megvalósításának elősegítésére.

Bizonyára nem kell hangsúlyoznom, hogy 
különösen azok a támogatások, amelyek 
első sorban az egyesek magán érdekeit van
nak vagy látszanak hivatva ápolni, úgy osz- 
tandók meg, hogy a lehetőségig minden tö
rekvő gazda vagy legalább a törekvő gazdák 
között — területileg is — arányosan megosztva 
mindenkit kielégítsenek.

Nagyon jó, ha az emberek általában, de ha 
különösen a maguk kézimunkája után élők 
tapasztalásból tudják, hogy » minden ember 
maga a maga szerencséjének a kovácsa.«

Munkánk sikere fellelkesit s mindig készek 
vagyunk az újabb sikerért újabb munkára. 
Úgy nemzeti, mint társadalmi szempontból az 
is szerencse, ha a siker öncél, de ha ez a 
siker a becsületes, termelő munka gyümölcse. 
Bűnt követne cl az, aki a termelő munka si
kerének gátat vetne.

(Folyt köv.)
„rtrsr

A Leány egyesület rococo-estéje.
JELENET.

Személyek : Tóbiás a riporter és a felesége.
Tóbiás J ( Heggel öl óm fele keiül haza a Le

ányegylet rococo estéjéről s az » légy rózsaszál«-t 
dúdolva kotoras  ̂ a szobában, gyertyát keresve.)

A felesége: ((lányosán.) Jó reggelt Tóbiás 
úr! Méltóztalott hazaérkezni?

Tóbiás: (Asil.) Drágám, rózsaszálam, a kö

telesség tartott vissza, hát ne haragudjál. (Xleg-
gyújtja a gyertyát.)

A felesége: Szabad érdeklődnöm, hogy 
hol voltál ?

Tóbiás: A Leányegyesület rococo estéjén . . .
A felesége: Azt tudom. De mit csináltál az 

estélyen reggel öt óráig?
Tóbiás : Nem bánom asszony, ha agyonütsz 

is: azt csináltam, hogy gyönyörködtem.
A felesége : Ejha ! 1 lát ez is a riporteri mű

ködéshez tartozik ?
Tóbiás: Tartozik ide, tartozik oda, az ne

kem mindegy. Soha még annyi szép asszonyt 
és szép leányt nem láttam, mint ezen a bálon.

A felesége: (Csípősen.) Persze, a szerkesz
tőd azért küldött a mulatságra, hogy az asz- 
szonyokban, leányokban gyönyörködjél.

Tóbiás : Azért éppen nem, hanem, hogy 
riportot Írjak a rococo-estéről.

A felesége : Talán azt írtad reggel öt óráig?
Tóbiás : Vedd tudomásul, hogy azt is meg

írtam az éjszaka egy fekete mellett.
A felesége: (Huncutkodva.) Nem egy szőke 

mellett? Na, na, na! Csak tréfáltam. Hogy 
ne haragudj, hát meghallgatom a riportot, ha 
felolvasod.

Tóbiás: (Az ágy szélére ül s olvasni kezd.) 
» Alföldy Ilonka, a Leányegyesület elnöke a nyá
ron összehívta az egyesület vigalmi bizott
ságát, hogy megbeszéljék, mit rendezzenek 
karácsonyra.

— Leányok, — mondotta az összes eddig 
létezett és létesítendő egyesületek elnökeinek 
legbájosabbja — én gondoltam valamit.

— Halljuk, halljuk ! csicseregtek a vi
galmiak.

— Egy csomó fiút, meg leányt, 5 8 éve
seket, betanítunk néhány rococo táncra és azt
adatjuk elő karácsony másnapján.

/

Általános meglepetés.
— Ez lehetetlen, ez kivihetetlen, — kiáltoz

tak jobbról-balról
Fogadjunk, hogy nem kivihetetlen ri- 

posztirozott az elnök. Idő a betanításra van 
elég . . .

— De ki tanítja be a táncokat? — hang
zott jobbról is, balról is.

— Itt van l jváry. Az megmutat majd min
dent; az összetarritás meg majd az én dol
gom lesz.

Dictum, factum . . .
A feleség: Tóbiáskám! Ott voltál te azon 

a gyűlésen, hogy ilyen hűen leírod?
Tóbiás: Igen is, hogy nem voltam ott. De 

egy jó riporternek mindenről kell referálni 
tudni.

A feleség: (gúnnyal) Jó, jó ; csak kérdez
tem. Nos folytasd.

Tóbiás : • • • dictum, factum, a vita vége az 
lett, hogy az elnöki indítványt elfogadták. 
Néhány napra már megkezdődtek a roco- 
co-táncok — gavotte, pásztorjáték, menuette - 
próbái s karácsony másnapján kerültek be
mutatóra a mesésen betanított graciózus tán
cok. (Az olvasást, félbeszakítva)  'Le asszony, 
elragadtatásomban megszerettem volna enni 
-— a titkár és a jegyző kivételével — az egész 
Lányegyletet; de, tudod, ilyet nem irhát az em
ber a riportba. ( Folytatja az olvasást.) Amikor a 
rococo-jelmezbe öltöztetett kis íiúk és kis leá
nyok bevonultak a terembe, a közönség el
ragadtatással tapsolt a bájos képnek. Hát 
még mikor táncolni kezdtek! Milyen bájosak, 
milyen édesek voltak azok a gyerekek ! 
Micsoda gyönyörűséggel nézték, különösen a 
jelenlevő mamák és papák az ő kicsikéjük 
elegáns mozdulatait. De talán senki se volt oly 
boldog, mint az. egyesület elnöke: Alföldy 
Ilonka, hogy az ő, heteken keresztül tartó 
fáradozásait ily nagyon szép siker koro

názta. A pásztorjáték befejezése után, — a 
rocco-táncokban résztvevők szüleinek nevében 

egy remek csokrot nyújtott át neki két 
édes kis fiú, meg egy kis leány. A kedves 
figyelemtől meghatott kisasszony sorra csó
kolta érte kis tanítványait.

Az utolsó tánc befejezésével felejthetlen 
jelenet következett. A rendezőség u. i. a rococo 
kosztümben lefotografáltatta a kis szereplőket, 
róluk levelező-lapokat készíttetett s ezeket a 
levelező-lapokat árusították a helyes kis babák 
a publikum között.

Parancsol levelező-lapot ? Egyet, kettőt 
tetszik parancsolni ? — hallatszott mindenfelől.

Egy kettőre el kelt a készített 700 drb., 
mely után azután kezdetét vehette a reggelig 
tartó tánc.

Az anyagi eredményről lapunk legköze
lebbi számában fogunk beszámolni olvasó
inknak. Pont. *Es most jojcakát!

Feleség: Nos, vége a tudósításnak ?
Tóbiás: Vége.
Feleség: Egy szót se szólsz arról, hogy ki 

volt a legszebb a gyerekek között.
Tóbiás: Fölösleges. Minden szülőnek úgyis 

a magáé tetszett legjobban.
Feleség: Már pedig, beszélhetsz, amennyit 

jól esik, annyi azonban bizonyos, hogy a mi 
Gáborkánknak nem lett volna párja, ha a 
táncolok között részt vett volna.

Tóbiás: Tudod mit, asszony! Te csak be
szélj tovább, én majd addig alszom. (Flfüjja 
a gyertyát s lefekszik aludni.)

V á rh ely i

Kaméleon-morál.
Levél a szerkesztőhöz.

Stii tn ? Emlékszik-e még a múltkori kinos 
jelenetre, midőn a szerkesztőségi Cerberus 
Jánost könnyebb távozásom céljából darabonti 
címmel és jelleggel ruházta fel. mert egy 
jeles . * eset -et, mely egyik helybeli laptár
sunkkal megesett, nem az Ön lapjában, ha
nem egyik fővárosi lapban akartam gyümöl- 
csöztetni? Ön megharaguvék és szörnyű nagy 
haragjában ellenem fenekedvén, kiszolgáltató 
előttem oly becses személyemet a János tapin
tatának, mivelhogy nem akartam szellemem 
gyermekét Önökhöz adni kisdedóvóba. Ámde 
velem nem lehet tréfálni, és ha már kidobtak, 
mint Pozsgayt, boszut álltam, mint Pozsgay, 
ki szintén nem szokta lenyelni, mi a nyelve 
hegyére jön . . . Rögtön nekiláttam tehát és 
beküldtem az eszmét egy előkelő fővárosi 
lapba. Onnan azonban sajnos azt a választ 
kaptam, hogy egy olyan lapocskával, minő a 
mi tisztelt laptársunk, nem érdemes az orszá
gos sajtónak foglalkoznia. Ez ugyan találó 
megjegyzés a tisztelt laptársra nézve, de 
annál is nagyobb méltánytalanság rám nézve, 
mert sikerült eszmémmel mégis csak Önök
höz vagyok kénytelen fordulni. Felejtsük el 
tehát a közelmúltat, hisz a szent karácsony 
ünnepén a béke visszatért szivünkbe . . .

Az eszme pedig meg is bővült azóta, hála 
a laptárs furcsa moráljának. Arról volt ugyanis 
szó, hogy az a bizonyos kolléga keserű köny- 
nyeket hullatott lapjában a közerkölcsiségnek 
rettenetes süllyedése miatt, mely főkép a 
sajtóban lépten-nyomon tapasztalható. Mint 
új Jónás kemény szavakkal ostorozza a kis- 
hirdetések rovatának bűnös Ninivéjét. Felpa
naszolja azt a feneketlen erkölcstelenséget, 
melynek mételyét az apróhirdetések terjesz
tik. Felelőssé teszi a sajtót azért a amoral 
insanity «-ért, melynek káros miazmái a leg
előkelőbb lapokban valóságos tenyésztelepre 
találván, annál nagyobb romlást okoznak, 
mennél elterjedettebb maga a lap. S mikor 
mindezt lángostorral ostorozta, akkor . . . egy 
egész oldalon, vastag betűvel hirdeti és ajánlja 
épen azt a lapot, melynek egyik erkölcstelen 
hirdetését szószerint is leközölte tanubizony- 
ságul és ízleli tő ü 1. lisztéit szerkesztő ur, ha 
ez nem szineforgató kaméleon-erkölcstan, ha 
ez nem nagyobb korrupció a megrótt sajtóé
nál. mely legalább következetes a fertőben,szép
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akkor egyáltalán ne is beszéljünk már köz- 
tisztességről a sajtóban, akkor menjünk Szo
domába erkölcsöt tanulni.

Azt mondja Ön azonban, hogy bár ekkora 
következetlenség gyengéden szólva legalább 
is komikussá teszi az erénycsősz sajtót, mégis 
különbséget kell tenni a szerkesztőnek er
kölcsi felfogása meg a kiadóhivatalnak anyagi 
érdeke között. Az egyik a másiktól független; 
ott a meggyőződés, itten pedig a pénz beszél.

Nohát, tisztelt Uram, erre is van feleletem, 
nem is egy, de kettő.

Először is azt állítom, hogy a hivatása tu
datában lévő sajtónak nem szabad úgy elvá
lasztania a szerkesztőséget a kiadóhivataltól, 
hogy egyik ellene mondjon a másiknak. Az 
igazi hírlap a címtől a nyomdajegyzésig egy
séges szellemi egész, melyre egyetlen és egy
séges elvnek kell rányomnia bélyegét s amely 
pillanatban túlsúlyra kerül az üzleti szempont, 
nagyon alászáll a belső tartalomnak hitele is. 
Az a lap tehát, mely egy időben ostorozza 
és ajánlja az erkölcstelen sajtót, saját követ
kezetlenségének tudhatja be* ha komoly em
ber kételkedik abban, ami minden lapnak er
kölcsi alapja: a meggyőződés őszinteségében.

Másodszor meg, a mi szigorúan erkölcsös 
helybeli laptársunk a lap belsejében is, nem
csak a kishirdetéseiben ugyancsak furcsán 
követi a fennen hangoztatott erkölcsi elveket. 
Szerkesztő Uram, tudom, hogy ön csak ak
kor szokta olvasni azt a becses papiroskollé
gát, ha az álom elkerüli pilláit. De mivel az 
ünnepek alatt valószínűleg mindennap más
nap került ágyba, nem hinném, hogy altatóra 
szorulva, olvasta volna a laptárs karácsonyi 
számának szépirodalmi ráadásait. Nos, abban 
volt egy elbeszélés, melyhez képest a kishir- 
detések erkölcstelensége még nagyon is iste
nes. Szodoma pusztulásáról szólt . . . .  Szin- 
helye olyan ház, melyet rejtett voltánál fogva 
nyilvánosnak szoktak nevezni. Szereplői : egy 
vénasszony, ki rusnyának szidja háznépét, 
mert senkinek sem kellenek . . . .  Hölgyek, 
kiknek leikéről rég lekopott a nőiesség mél
tósága. Egy cigány, kinek cubringer-ügyessé- 
gét szakavatottan ecseteli a szerző. Két sze
rencsétlen, veszett eb-marta bosnyák, kiket 
Pali cigány a Pasteur-intézet helyett »haza« 
vezet, kiket aztán jól tartanak, inig a pénzük 
tart, kiken azonban kitör a veszettség s akkor 
agyon marják fosztogatóikat a pillangó-ma
mával együtt . . . .

íme, tisztelt Szerkesztő úr, ezt nem a ki- 
adóhivatal, ezt az erkölcsös szerkesztőség 
fogadta el közlésre. Úgy látszik, beleillik a 
lapba. Legfeljebb a «Magyar Figaró« panasz
kodhatnék a vidéki konkurrencia miatt. De 
ezt a kaméleon-tempót, mely hol elpirul, hol 
elpirit, mely majd jeremiádokat zeng a jó 
erkölcs romjai felett, majd nem is kétértelmű, 
hanem vaskosan egyetértelmü cochoneriákat 
tálal fel ünnepi csemegéül olvasóinak, kik 
között bizonyára vannak oly korú ifjak és 
leányok, mint a milyeneknek erkölcsét a fő
városi sajtótól félti a vidéki szerkesztő: ezt 
a kétszínű, köpenyforgató, kaucsuk erkölcsöt 
másnak, mint képmutatóinak nem nevezheti

Tisztelt Szerkesztő úrnak hive,
Tóbiás.

HÍREK.
Kinevezések. A közoktatásügyi miniszter 

1 Jutják Lukács bajai állami tanitóképző-inté- 
zeti tanárt a Vili. fiz. osztályba rendes ta
nárrá, dr. Jankulov Boriszláv áll. tanitóképző- 
intézeti ideiglenesen mcgbizott tanárt a hely
beli tanítóképzőhöz a X. fiz. osztályba segéd
tanárrá. Orávetï  Gyula újvidéki segédtanítót 
rendes tanítóvá kinevezte.

Eljegyzés. Dr. Roth Lajos diakovári főrabbi
#

eljegyezte dr. Adler Lipót bajai főrabbi leányát 
Ilonkát.

Uj doktor. He ti’nyi János ügyvédjelöltet, dr. 
Hetényi Pál helybeli kit*, aibiro sógorát e hó

23-án avatták a kolozsvári Ferencz József 
tiki. egyetemen az államtudományok dok
torává.

A rococo-estély megismétlése. Lapunk 
zárásakor vesszük azt a hirt, hogy a Leány
egyesület által karácsony másnapján bemuta
tott rococo-táncokat — több oldalról megnyilatko
zott óhajtásra - -  ma szombaton d. u. 5 órakor, 
ugyancsak a Nemzeti Szálló nagytermében 
megfogják ismételni. Hisszük, hogy kis gyere
keink eme bájos produkciója ezúttal még 
sokkal nagyobb közönséget fog vonzani, mint 
vonzott az első előadás alkalmával.

Reklám-estély. A » Baj ai Első Nőegylet« 
1906. évi január 6-án (szombaton) a «Nem
zeti-szálka termeiben a helybeli szegények 
támogatására reklám estélyt rendez. Belépő
jegy : személyjegy előreváltva 2 kor., este a 
pénztárnál 3 kor. Karzatjegy 2 kor. Jegyek 
előre válthatók : Dr. Makray László és Hüb- 
ner József urak gyógyszertáraiban, valamint 
Kollár A. és Fischer Béla urak üzleteiben. 
Kezdete este 9 órakor. Felülfizetéseket köszö
nettel fogadnak.

A reklámokat személyesítik: Alföldy Ilonka, 
Devits Irén, Erdős Ella, Érti Paula, Érti Ma
riska, Fogt Matild, Hegedűs Márta, Hegedűs 
Jolán, Mihályffy Erzsébet, Mihály fty Ilonka, 
Schlieszer Margit, Szaday Blanka, Szaday 
Mariska, Vojnits Mariska úrleányok.

Közgyűlés. A »Bajai Polgári Olvasó-egyesü- 
let« 1906. január hó 6-án d. u. 3 órakor tartja 
évi rendes közgyűlését a következő tárgyso
rozattal : 1. Elnöki beszámoló. 2. Költségvetés.
3. Tisztújitás.

Műkedvelői előadás. Az állami tanitó- 
képző-intézet ifjúsága újév napján délután 4 
órakor ének-, szavalat- és színjátékból álló 
műkedvelő előadást tart, melyre tisztelettel 
hívja meg a tanuló ifjúság barátjait az igaz
gatóság.

A bajai vas- és fém-munkások szak
egylete 1906. január hó 21-én a «Bárány 
Szálloda* nagytermében tánccal egybekötött 
műkedvelői előadást tart, mely alkalommal 
színre kerül Szigligeti Ede népszínműve, a 
«Szökött katona.*

A zentai függetlenségi kör ez idén min
den vasárnap tudományos előadásokat ren
dez. Múlt héten dr. Halmos Béla tanár tartott 
felolvasást a magyar történelemből.

Hazafiatlan eljárás. Lapzártakor megdöb
benve értesülünk, hogy Baja város mint er
kölcsi testület állami adóját önként befizette; 
ha ez való, úgy ezen rettenetes, hazafiatlan 
eljárást tőlünk telhető erővel meg fogjuk 
torolni.

Függetlenségi kör Ujszivácon. Ujszivá- 
con a napokban alakult meg a függetlenségi 
kör. Elnökké dr. Strieker Péter orvost válasz
tották meg.

Villamos vasút Kalocsán. Egész komoly 
ez a hir. A mérnök munkálkodik is már, a 
villamos vasút utjának telep viszonyait és 
kijelölését végzi már napok óta. A villamos 
vasút a kalocsai vasúti állomástól Úszódig, 
az uszódi régi hajó állomásig van tervbe véve. 
Főleg teherszállításra volna ez a vonat beren
dezve, de személyszállításra is számítanak. 
A teherszállítás megkönyitése érdekében árú- 
szállítási közraktárokat is terveznek az állam 
segítségének igénybe vételével. Az első pil
lanatra is üdvösnek látszik ez az intézmény. 
Föllenditi első sorban a kalocsai vasúti 
szárnyvonalat, javára válik a Duna-gőzhajó- 
zási társaságnak, hasznot hajt a szállítóknak 
és megrendelőknek. S mivel úgy tervezik, 
hogy a villamos vasút a vasúti és hajó in
dulásával kapcsolatba hozassák, nagy előnyére

F

lesz az utazó közönségnek is. Es a nyári 
dunai fürdőhöz való hozzájutás sem utolsó 
dolog. Ezzel az uj intézménnyel tehát Kalocsa
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közegészség ügye is nyerni fog. Azt hisszük, 
régen fogadott nagyobb örömmel Kalocsa 
közönsége valami intézményt, mint ezt. Csak 
nekünk bajaiaknak nincs minek örülnünk. 
Halottak vagyunk a feltámadás reménye 
nélkül.

Az újév és a posta. Vettük a következő 
figyelmeztetést :

Az újévi rendkívüli levél posta forgalom 
akadálytalan lebonyolítása céljából a követ
kező postai szabályokra figyelmeztetem a t. 
közönséget :

1. A címzésnél különös gond fordítandó a 
címzett vezeték és keresztnevének vagy más 
megkülönböztető jelzésnek (pl. ifjabb, idősb 
özvegy stb.) továbbá a címzett polgári állá
sának vagy foglalkozásának pontos kitételére.

2. A címzett lakhelyének pontos megjelö
lésére. Budapesten és Bécsben lakó címzet
teknél a kerület, utca, házszám, emelet és 
esetleg az ajtó megjelölése feltétlenül szük
séges.

3. Vidéki nagyobb városoknál a rendelte
tési hely pontos megjelölésén kívül az utca 
és házszám kitétele is megkivántatik.

4. Kisebb vidéki városoknál és községek
nél a hol postahivatal van, fölötte kívánatos, 
hogy a vármegye s külföldieknél a tartomány 
vagy kerületi felosztás is pontosan megjelöl
tessék.

5. Kisebb községeknél, ahol postahivatal 
nincs, valamint pusztáknál, majoroknál, ta
nyáknál stb. a vármegye megjelölésén kívül 
az utolsó posta mindenkor pontosan kiteendő.

A Budapest-Belgrádi telefonvonal meg
nyitásával kapcsolatosan még a következő 
értesítést kaptuk: Folyó évi december hó 
10-től kezdődőleg a magyar-szerb távbeszélő 
forgalomban Szerbia részéről Belgrádon kívül, 
még a következő szerb helyiségek vesznek 
részt : Obrenovatz, Pojarevátz, Smédékévó, 
Chabatz, Valyevó, Jagadina, Tchouprina és 
Parachin. A 3 percnyi időtartamban megálla
pított egyszerű beszélgetés dija Baja és az 
említett szerb helységek közötti forgalomban 
2 korona 50 fillér.

A politikai helyzet szenzációs hírei mel
lett nem kisebb szenzációt kelt az a diszmű, 
mely most jelent meg a könyvpiacon, és ami 
még csodálatosabb, ezt a diszmüvet ingyen 
szerezheti meg magának akárki. Az «Ország- 
Világ«, hazánknak ez a legszebb, legtartal
masabb képes hetilapja már évek óta minden 
év karácsonyán egy-egy gyönyörű «Alma
nach «-kai ajándékozza meg előfizetőit, és az 
elmúlt év leggyönyörűbb irodalmi terméke 
volt az az Almanach, melyet az » Ország-Vi- 
lág« 25 éves fennállásának jubeleuma alkal
mából juttatott ingyen ajándékul előfizetőinek. 
Az «Ország-Y'ilág« most is méltó maradt ön
magához. Az az Almanach, melyet most kará
csonykor ad minden előfizetőjének, — annak 
is, aki most fizet elő nyolc koronával félévre 
az »Ország-Világ«-ra — a legszebb, a leg
gyönyörűbb, ami valaha könyvpiacon megjelent. 
Ennek az ajándékkönyvnek fényes, pazar kiál
lításával semmiféle hazai avagy külföldi mű 
nem vetekedhetik, De a tartalma is olyan 
— a magyar iróvilág minden jelese, Mikszáth 
Kálmánnal és Hercgeg Ferenccel az élén van 
együtt a műben — hogy az csak a két szer
kesztőnek, dr. Váradi Antalnak és dr. Fáik 
Zsigmondnak válik dicsőségére. Nem ajánl
hatunk tehát jobbat és hasznosabbat lapunk 
olvasóinak, mint hogy fizessenek elő az »Or- 
szág-Világ«-ra, hazánk e legrégibb, legelter
jedtebb, legszebb és legtartalmasabb hetilap
jára, mely ajándékul többet ád, mint amennyi 
a lapnak egész évi előfizetési ára. Az «Or
szág-Világa előfizetési ára negyedévre 4 ko
rona, félévre 8 korona, egész évre 16 korona 
s az előfizetési pénzek az »Ország-Világ« ki- 
adóhivatala címére : Budapest, V., Hold-utca 
7. sz. alá küldendők.

Tilos az iszákosság. Nagy fontosságú ren
deletét intézett a kereskedelemügyi miniszter 
az államvasutak igazgatóságához, a szolgálat

FERENCZ JÓZSEF KESERDT1Z az eg y ed ü l e lism e r t k e l
lem es izü  t e r m é s z e t e s

h ash ajtószer. s  ~
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biztonsága érdekében. A miniszter rendeleté
ben megtiltja az üzemszolgálatban működő 
vasutasoknak, a szolgálati idő alatt a szeszes 
italok élvezetét. Egyben utasitja a hivatali 
főnököket, hogy esetről-esetre szerezzenek 
meggyőződést, váljon a szolgálatba lépő sze
mélyzet között nincs-e valaki ittas állapotban, 
akit a személyi és vagyonbiztonság érdekében 
a szolgálattól azonnal el kell tiltani.

Újabb acetylen-robbanás Szépligeten. 
Szépligeti levelezőnk írja: Szépligeten Muzer 
János vendéglősnél f. hó 10-én újabb acety
len-robbanás történt. Ez alkalommal Muzer- 
nek édesanyja, egy 14 éves lánya s maga 
Muzer János szenvedtek súlyos égési sebeket.

A Székely-havasi bivalytej jósága álta
lában ismeretes. Ezen bivalytejjel készíti Bu- 
lázsovich Sándor gyógyszerész Sepsiszent- 
györgyön 170. szám, a törvényesen védett 
»Alba«-szappant (ára 1 korona), »Alba«-arc- 
krémet (ára 1 korona 50 fillér) és »Alba«- 
hölgyport (ára 1 korona 50 fillér), melyeket 
a szokásos vásári reklám mellőzésével, nyu
godt lélekkel ajánlunk a művelt hölgyközön
ség figyelmébe, mivel semmi ártalmas vegyi 
terméket nem tartalmaznak s melyekről ha
zánk első orvosnője dr. gróf Hugonnay Vilma 
ezt írja: »Az »Alba«-szappan és krém a bőr 
ápolására, a szeplők és más arctisztátalansá- 
gok eltávolitására a legjobban ajánlható sze
rek®. Kaphatók mindenütt.

Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy 
a Ferencz József kesertiviz valamennyi 
hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és em
lítésre méltó kellemes izénél fogva, már kis 
adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk ha
tározottan «Ferencz József« keserűvizet.
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Szén eladás. V f  i  Á

I.

Van szerencsém értesíteni, hogy
r e n d ű  p o r o s z o s  z e n e  t,

továbbá
salgótarjáni-szenet

>
raktáron tartok s azt a legolcsóbb 
áron bocsájtom a t. közönség 
rendelkezésére S/ives megrende
lést kérve, vagyok ---------------

kiváló tisztelettel

Grünwald Dávid
Kazinczy Ferenc-utca 4 .

m m W W i m ,
m n ts i í .;

h a j f o n a t o k  é s  h a j b e t é t e k
kaphatók a legolcsóbb árban, 

úgyszintén mindennemű

hajmunkákat
elfogad

Loncsek J ó z se f  fodrász,
Baján.

% % % % % % % % % 1 % % % % % % % % % % % % % % % % %

ÜZV. pDITZER
Telefon 33. B A j  A. Telefon 33.

Ajánlják

c z e m c n f á m í

Házbérbeadás, vagy eladás.
S c h n i t z l 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 adom.

Schleicher» Antal.

tégla-, cserép
gyártmángaifiat.

Mindennemű tégla-, cse rép - és francia  cserép.

C e m e n t m ű k ő  t á r g y a k :
marha és sertés vályúk, jászolok. Kútmcdcncék, kútfödelek. 

Kémény és oszlop fedelek. Lépcsők. Folyosó-lapok.

Sggszerű és diszes cementlapok, márvány mozaik lapok.
íBeton, terazzo és keramit burkolások.

A „B eocsini Cem entgyári Unió“  föképviselete.

Jll agy T  ~*»av. rn w  s-s.* —

N A G Y  
O C C A S IO  I

úgy mint minden évben, az idén különösen szives 
figyelmébe ajánlom a nagyérdemű közönségnek rak
táromon levő összes árukat „tetemesen leszállított 
árak mellett", — úgymint férfi-ingek, gallérok, kézelők, 
nyakkendők, esőernyők, férfi és úri téli alsóingek és

nadrágok, női Blousok félárban.

F I S
Tisztelettel

C H E

NAGY  
O CCASIO  !

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 ruhadiszek, női válfíízőket óriás, nagy

választékban, olcsó árakban,
3 -3

P Á L .
•

MAGGI-

leltet a sokszorosan kitüntetett és régóta jól bevált
M A G G I-F É LE  ÍZ E S ÍTŐ

helyes használata mellett, r
Néhány csepp a tálalásnál hozzátéve — elegendő,
hogy ezáltal gyenge leveseknek, mártásoknak, fuzelékek-

, ......................... ... 1 . . . .  - .. nek stb. egy pillanat alatt jó és erőteljes izt adhassunk.iGI-kitüntetesek : 4 nagydíj, 26 aranyerem, 6 díszoklevél, o tiszteletdij. .. - „
zor versenyen kívül, többi között az 1889. és 1900-iki párisi világ- üvegesekben 50 filltolkezdve (utantoltve 40 Mitől kezdve.)

Kapható Drescher Gyula kereskedésében, Baja.

TAKARÉKOSKODNI

111_____

Hatszor
kiállításon, (Maggi Gyula birálótag).

$
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alf iaímas ujéoi  ajjándéftofi
r f | | evet*'. m* r.

JM W » N

vására  m egkezdődöd m á r !

B A R TA  VIDOR és T A R S A IL LATSZERTÁRÁBAN 
Vörösmarty Mihály-u. 4 #

Kérjük a nagyérdemű közönséget kirakatainknak szives megtekintésére. -----
Minden elképzelhető a 1 k a 1 m a s  a j á n d é k  d i s z  m ű t á r g y a k  ó r i á s i  v á l a s z t ó  k b a n kaphatók

: - :z SZIGORÚAN SZABOTT SZOLID ÁRAK! -------------  4 4

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

Fiú kalapok : 
n o ,  1*20,1*30, 1*50, 1,60,3 kor.-ig.

Férfi kalapok2, 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
utódánál.

% W n
Használt régi

W tt

D U
megvételre kerestetik.

%<-)in> a k ia d ó h iv a ta lb a n .
% m , %u , 2J rXJ r lffjfflfflfn % % % min,

SUliT IGYUNK?
hogy egészéségünkct megóvjuk, mert csuk csakis a 
természetes szénsavas ásványvizeire a legbiztosabb 
óvószer. Elsősorban a mohai

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

Használjuk a mohai Aflnes-loi rást, ha gyomor-,  
bél- és légcsőhuruttól szabadulni akarunk.

J)r. Kétly.
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha a vesebajt  

gyógyital,i akarjuk. J)r . K ö r é r .
Használjuk a mohai Agnes-forrást, ha étvágyhiány  

és emésztési zavarok állanak be. l ) r .  t J e b / m r d t .
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, ha májbajoklól  

és sárgaságtól szabadulni akarunk. l ) r .  G/tttts,
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel 

nagyobb üvegei ben minden kétes értékű mestersé
gesen szénsavval te l i te t t  viznél, sőt a szódavíznél is 
olcsóbban adja, liogv az AHNES-forrás vizét a leg
szegényebb ember is könnyen megszerezhesse.
Kedvelt borviz ! Kedvelt borviz.

K a |t lt a t ó
minden füszerüzleiben és elsőrangú vendéglőben
Főraktár BAJA város és közvetlen környékére:

%

D re sch e r Gyula úrnál.
Ar ak úgy a vidéki, mint a helyi fogyasztásra:

1 «/,« literes üveg fi() fillér. 1 literes üveg 42 fillér
llt literes üveg <iO fillér „

ngNan itt ingyen kapható az Á(iN ES-forrás díszes
kivitelű ismertető füzete

Ifj. W A G N E R  A N T A L
K Ö J M Y V -  É S  P A P I R K E R E S K E D É S É B E J v i

B A J Á N ,

A H O L

K OWYVEK

ffiiszműoefi
és ifjúsági iratok,

1
|A

legelőnyösebb

RÉSZLETFIZETÉSI

FELTÉTELEK

elegán s dobozokban,

Z O N G O R Á K ,

CI|VIBflü|VIOK,

H E G E D Ű K
mellett is

k a p h a t ó k .

Tclefonszám : 36.

egytől-egyig elsőrangú gyártmányok,

továbbá :

Fényképező készüléke
és felszerelések 5 koronától

300 koronáig, gyári árakon,
óriási választékban kaphatók.
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