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ElőHzetóai árak
Egész évre 10 korona, félévre 5 korona, negyedévre 

2 korona 50 fillér. Egyes szám ára 20 fillér.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

A kereskedő és a szegényember.
Nem mese az, ami következik. Nem 

mese, amin akár elérzékenyiilni, akár fel
vidulni lehetne, hanem pedig, szomorú 
valóság, amely megmutatja, hogy a keres
kedő lehet, mint ember humánus, jótékony, 
a szép és nemesért hevülö, de az üzletében 
olyan elvek vezetik, melyek a szolidság 
fogalma alól kiveendök.

Nehogy azonban a nyájas olvasó mese 
helyeit rébuszt véljen lappangani, elmondjuk, 
mily czimen kerüllek együvé a kereskedő 
és a szegény ember. Általánosan tudott dolog, 
hogy amióta a brüszeli ezukorconventió 
eredményeként a czukorpremiuinok meg
szűntek, a czukor ára kilogrammonként 12 
fillérrel olcsóbbnak kellett lenni. Miután pedig 
a koczka czukor ára eddig 90 fillér volt, 
azt remélhette a közönség, hogy ezentúl 70 
filléres áron kaphatja kilógrammját azon 
czikknek, melyre napról-napra szüsége van, 
mely már régen nem tartozik a luxusczikkek 
közé, Ezen feltevésében sajnálatosan csaló
dott a bajai fogyasztó közönség, mert ti 
helybeli fűszeresek, kis-, nagy- és vegyes
kereskedők megegyezésre léptek, hogy 82 
filléren alul nem adják a koczkaczukrot és 
hallomás szerint a megállapodás alapja egy- 
egy 200 koronás váltó, mely esedékes, 
mihelyt valakit rajtacsiptek, hogy a közösen 
megszabott áron alul adja.

Mindenek előtt ki kell jelentenünk, hogy 
minden olyan megállapodás, mely a fogyasz
tási czikkek árát — a fogyasztók terhére 
és kárára — megrögziti, erkölcstelen. A 
szabad kereskedés alapvető feltétele, hogy 
tíz kereskedik valamely árúval, aki akar és 

a kereskedést nem lehet, nem szabad képesí
téshez kötni azért, hogy korlátlan legyen a 
kínálat, korlátlan legyen a verseny és létezzen 
az a gazdasági elv a gyakorlatban is, hogy 
a kereslet és a kínálat szabályozza, még 
pedig a legigazságosabban szabályozza az 
árakat.

A helybeli füszerkereskedÖk acceptálják 
és ki is használják a kereskedelmi törvények 
nyújtotta összes előnyöket, de azonfelül 
még kartellt is kötnek és igazságtalanul, 
méltánytalanul felszöktetik az árakat, hogy a 
törvény nyújtotta kedvezéseket valamiképpen 
ne élvezhessék a maguk egészében a fogyasz
tók, hanem a fölét leszedik maguknak a 
kereskedők, a ..szegények", kiknek „alig van 
betevő falatjuk1*,  de a fogyasztók, azok dús
kálnak az anyagi javakban, azok hadd 
űzessenek, mint a köles. Ugyan mit szólnának 
a helybeli kereskedők, ha valamely nem is 
magán, hanem állami és igy törvényes intéz
kedés megfosztaná őket valamely előnytől? 
Volna hangos panasz, nyilatkozat, körlevél 
és deputácziózás, de a szegény ember hadd 
űzessen.

Kétszeresen terhes az az áremelkedés 
azért, mert a petróleum, melyből télen a 
nyári fogyasztás háromszorosa is kell, szintén 
megdrágult literenként 12 fillérrel, de erről 
nem tehetnek a kereskedők sem, mert az 
árakat a petroleumíinoinitók rugtatták fel 
ugyancsak kartell utján. Ilyen két nagy ár- 
szöktetést nem bir el a közönség és azért 
felhívjuk a helybeli füszerkereskedöket, fon
tolják meg, hogy nem jó dolog a szegény 
ember kényszerhelyzetét kihasználni és állít
sák vissza ezen terén is, a szabad versenyt. 
E sorok Írójának ajánlottak czukrot kilogram

monként 78 fillérért és nagybani vételnél 
2“u engedményt is adnak.

Tudjuk jól. hogy a bajainknak köteles
ségük első sorban a bajai kereskedelmet 
pártolni, de ha a bajai kereskedők erkölcs
telen kartelt kötnek, jogosnak, okosnak és 
szükségesnek tartjuk az ellenük való harczot 
minden eszközzel, mely a siker reményével 
kecsegtet.

P.

Helybeli és vidéki hírek.
Erzsébet ünnepély. Kegyeleles ünnepély kere

tében ülte meg a bajai cziszt. r. főgimnázium 
hazafias érzelmű tanári kara és Ifjúsága Erzsébet 
királyné emlékét. A nyolez órai szent mise meg
hallgatása után a földiszitett tornaterembe vonul
lak. a hol a Himnusz cléneklése után dr. Nyilasi 
Hnjmund fögimn. tanár lendületes beszédben áldo
zott a dicsöüll királyné hálával és kegyelettel 
őrzött emlékének. Ezután az énekkar Nagy Vazul 
tanár vezetésével (lyászdalt adott elő, majd pedig 
Jánosig L. VII. o. I. szavalta el szívhez szólóan 
Sajó S. Erzsébet ez. költeményét. A Szózat magasz
tos hangjai rekeszlelték be a szép ünnepélyt.

Dr. Darányi Ignácz disztagsága. Mint lapunk 
mull számában megírtuk, a Bajai Gyümölcsészeti 
Egyesület Dr. Darányi Ignácz volt m. kir. fö’id- 
mivelésiigyi minisztert disztaggá választotta. Az 
erről szóló díszoklevél ekként hangzik -
Nagyméllóságu valóságos belső titkos Tanácsos Ur!

Azok a történelem legnagyobbjai, akik nemze
tükkel legtöbb és legtartósabb jót lettek.

Az ily nagyságok akkor is vezérei nemze
tüknek, amidőn nem a hatalom polczáról intézik 
annak sorsát, hanem hazaszeretetük, kiváló képes
ségük es önfeláldozó munkásságuk nagy müve 
világítja be ótjokat.

Boldog az a nemzet, amely ilyen nagyságok
ban bővelkedik s boldogok különösen azok, akik-

T Á R C Z A.
A herényi kaszinó, stb.

A „BAJAI HÍRLAP" EREDETI TÁRCZÁJA. 
Irta: Kanizsai Feroncz.

A püspökberény abádszalóki viczinális lassan 
gördül lova a sárga repczetáblák meg az unalmas 
kukoriczaföldek közt; és amint egyik állomástól 
a másikig lomhán eldöczög, trocheusokat skandál 
a síneken.

Ezalatt pedig a kerekes ketreczekben fürgén 
locsog a viczinális pletyka. Ezek az utasok ugyanis 
mindig csak Püspökberény meg Abádszalók közt 
zónáznak. (Nem igen igyekeznek tovább. Csak a 
millenáris esztendőben vetemedtek annyira, hogy 
Budapestet megtekintsék.) Ilyenformán tehát csupa 
ismerősük, akik görbén sandítanak a messze vidék 
ről való, országbíró idegenre, ha egy másodosz
tályú jegy birtokában jogot formál ahhoz, hogy 
betolakodjék a csupa ismerősök közé.

A püspökborényi postamester azonban már 
nem bánta volna, ha akárki ül be hozzá; mert 
egymagában volt egy másodosztályú fülkében és 
már halálosan megunta az ablakon való kinézést. 
— Ugyan a szomszédos fiilkébon elég szaporán 
zuhog a szó, csukhogy oda nem mehet, mivel olt 
terpeszkedik a kishogyesi patikus, akivel még tavaly 
összezördüli a vadászterület bérlete miatt és azóta 
engesztelhetetlen haragot tartanak.

Szerencséjére nem unatkozott sokáig. A szent
tamási állomáson beszállt egy poczakos bácsi, 
aki, miután a podgyászhálóban nagy szuszogások 
és csöndes káromkodások közben el rakosgatta 
mind a négy bőröndjét, az esernyőjét, meg egy 
üveg kovászos uborkát, ... a kezét nyújtotta feléje 
és szélesen mosolyogva igy szólt:

— Hogy van, Popovics ur? Na, rám sem 
ismer? Ejnye, ejnye . . .

— Igen, igen . . . az arcza ismerős. Úgy 
rémlik, mintha már találkoztunk volna.

— He . .. he . . . Ugy-e nem találja ki a 
nevemet? He . . . he . . . Böröcz vagyok. Böröcz 
Kálmán.

— Persze, persze . . . Terelgettél, de régen 
láttam!,Hol jár erre mifelénk?

Itt voltam Szent-Tamáson a vömnél.
- Látogatóban, mi?

— Három hétig. Most azután hazautazom 
Szolnokra.

— Szolnokra, . . . hm. Jó messzire elszár
mazott Berényböl, édes Böröcz ur. Mióta elköltöz
ködött, azóta mindig ott lakik ?

— Igen . . . Hát hogy van, édes Popovics ur?
— Csak lassan.
■— Úgy látom, jól. Hát a többi földiek? 

Megvan még a részeges nótárius ?
— Meg az 1 Iszik még most is. Egyébként 

minden a régiben van. Hát csak éldegélünk, élde
gélünk. Ebédutál) együtt vagyunk mindnyájan. Van 
szép kaszinónk . . .

Ahá, olt a piaczon, a Berger-féle házban ? 
Ott. De kicsiben mull, hogy nem máshol.

—- Ne mondja . . .
•—■ Ki is golyóztuk emiatt a lódoktori I
— Kigolyózták? Ne mondja . . .
— De bizony . . . Tudja Böröcz ur, az egy 

összeférhetetlen fráter. Minden kaszinótag örül, 
hogy megszabadultunk tőle.

— A lódoklor? Nem emlékszem rá határo
zottan ; hogy is hívják ?

— Pánczél Pista.
— Abán 1
— Tudja, mit akart ez az ember? Fölállt 

a deczembori bizottsági gyűlésen és azt indítvá
nyozta, hogy a kaszinót máshova kell helyezni, 
például a főiitczára, a régi Takács Gábor-féle 
házba. Na, mit szól ehhez Böröcz ur?

— Igazán különös
— Ez még semmi, Böröcz ur. Mert mikor 

én a kaszinó választmányának azon nézetét tolmá
csoltam, hogy maradjon csak a kaszinó a régi 
helyén, amelyhez más emlékek és sikerek fűzik . .,

— Úgy van,

Es kifejlettem, hogy erről a helyről, a 
hóimét a püspökberényi kerület szeretőit képvise
lője örökemlékii beszédei intézeti a néphez, . . . 
amely épülethez tehát politikai hitvallásunk is 
kapcsolódik.

— Nagyon helyesen, Popovics ur.
— Szóval, azt már magam sem tudom itt 

újra elmondani, de, hiszen maga emlékszik, kedves 
Böröcz ur, nem vagyok éppen a legutolsó szónok ...

— Söl ellenkezőleg . . . Kitűnő . . .
- Emlékszik arra a beszédemre, amit ezelőtt 

tizenhárom évvel tartottam, amikor a tűzoltók zászló
szentelése volt . . .

-— Hogyne . . .
— llát mondom, kifejtettem az ékesszólás 

és az igazság minden argumentumával azt, hogy 
a kaszinónak a Berger-féle házban kell maradni.

Igaza volt, Popovics ur.
— Hiszen világos a dolog! De erre a hazug- 

száju lódoklor azt felelte, hogy csuk azért védem 
álláspontomat, mert Berger ölven forintot tizet 
nekem, hu a házában marad a kaszinó és tovább 
fizeti neki a házbért.

— Szörnyű I
— Na hát kérem . . . ha a plébános meg a 

tanító meg nem lógnak, én felpofozom azt az 
1 embert.

Megérdemelte volna.
— Tudja Böröcz ur, az egész kaszinó fellá

zadt. Az elnök kinyitotta az ajtót s rákiáltott u 
lódoktorra : „Titka rodjék 1“

— Na és mit csinált a lódoktor? 
Igen, mit csinált a lódoklor?

Ezt a kérdési egy idegen hang intézte. Elfe
lejtettem megmondani, hogy a diskurzus folyamán 
egy utazó nyitott be u kupéba és leült. Egész 
természetesen leült, mert egy másodosztályú jegy 
birtokában joga volt ehhez. Hanem olyan észre
vétlenül foglalta el helyét Popovics úrral szemben, 
hogy valóban nem csoda, ha az érdekfeszilö tár
salgás közben senki sem vett róla tudomást. Most 

. azután megszólalt;
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nek utjai ily nagy szellemektől árasztott világosság 
teszá fényessé.

Nagyméltóságod hosszú minisztersége alatt 
utal jelöli a magyar nemzet anyagi boldogullmtá- 
sának tág mezején s mi ezt az utat .Nagyméltósá
god államferfmi nagyságának fényénél a magyar 
nemzet boldogságához vezetőnek tartjuk. Ezen 
nagyság fényénél látunk oly intézményeket, a me
lyek a magyar nemzet jólétet fokozni, a jövendőbe 
vetett bizalmat megszilárdulni hivatták, s mert 
ezen fény forrása voll a mi anyagi támaszunk is, 
miiig segélyre szorultunk és lesz világitó szövétne- 
kiink a jövőben is :

Hálánk és nagyrabecsülésünk jeléül a Haján 
ma megtartott évi rendes közgyűlésünk alkalmával 
Nagyméltóságodat Egyesületünk disztayjárá vá
lasztottuk.

Eogadja Nagymeltóságod ezen lényünkol, mint 
a legjobban megérdemelt tisztelet legőszintébb 
megnyilatkozásai.

Baján, 1903. XI. 9.
Hesser Gyula s.k. Xagel Sándor s. k. Jáíi/d Ji’e.-sö s. k. 

•gyl. alelnflk. egyl. elnök. egyl. titkár.
(P. H.)

Kinevezés. A bajai városi közkórházhoz aloi 
vossá Jánossy Boldizsár orvosszigorlót nevezlek ki.

Latinovits Pál főispán kitüntetése. Latinovits 
Pál megyei főispánt, II, Vilmos német császár 
Magyarországon való tartózkodása alkalmából, ami
kor a főispán fáradtságot nem kímélő tevékenysé
get fejtett ki, a II. osztályú vörös sasrenddel tün
tette ki. A főispán kitüntetése varosunkban is 
örömet okozott.

Városi tisztviselőink fizetésemelése. Ezen ügy
ben a városi tanács átírt Szabadka város tanácsá
hoz, hogy küldené meg neki uz oltani tanácsi be
osztásról szóló szervezési szabályrendeletet. A kért 
szervezési szabályrendelet — mint értesülünk - - 
már megérkezett a polgármesteri hivatalhoz.

Lélekharang. A „Zombor és Vidéke' ismét 
megkonditja a lélekharangot a baja-báttaszéki áthi
dalás lelett, azt Írván legutóbbi számában, hogy 
a baja-báltuszéki híd építése ismét bizonytalanná 
lett, mert az uj kormány már bemutatkozása alkal
mával bejelentette, hogy a beruházási törvény
javaslatot visszavonja és egy újabb törvényjavas
latot nyújt be a legsürgősebb és legszükségesebb 
munkákról.

Hát mi úgy vagyunk értesülve, hogy az épí
tendő vasutak tekintetében a beruházási javaslat 
változást nem szenved és a mi az áthidalás sür
gősséget és szükségességéi illeti, azt nézetünk 
szerint nem kell újból demonstrálni.

Katalin-bál. A helybeli r. k. legényegyletnek 
szinielöadással egybekötött mai tánczmulalsága 
iránt mutatkozó érdeklődésről és az előadandó bohó
zat — Aprilisjáratás — sikerült próbáiról Ítélve, 
kellemes es élvezetes estélyre van kilátásunk. Nem 
fogják tehat megbánni azok, akik eddig még nem 
váltottak belépőjegyet a Katalin-bálra, ha azt Kékért 
Gyula üzletében a nap folyamán megváltják és a 
mulatságra elmennek, mert nemcsak maguknak 
szereznek kedves szórakozási, de támogatják váro
sunk egyik derék, törekvő testületét is.

Szegény iskolás gyermekek felruházása. A 
bajai izr. nöegylet jótékony hölgyei, a regi hugyo-

— Igen, mit csinált a lódoklor? Egyébként 
Weisz vagyok.

Popovics postamester kissé felületesen nézett 
el a jövevény fölött és nem mutatta be magát, 
hanem tovább folytatta épületes előadását. Kizá
rólag Böröcz urnák beszélt, aki helyeslő l'ejbólin- 
tással fogadta a mesének azon részét, hogy Pánczél 
Pista, — mar mint a lódoktor -— párbajra hilla 
a postamestert, aki azonban becsületbiróságot kért 
ellene. A becsületbiróság aztán kiderítette, hogy 
Pánczél Pistának ezelőtt három évvel a kunmajsai 
rcgálebérlö azt mondta, hogy „becstelen firma", 
de a lódoklor erre elmulasztotta a szükséges lova
glás lépéseket huszonnégy órán belül megtenni. 
Világos tehat, hogy a becsületbiróság Pánczél Pislát 
diszkvalifikálta.

Ezalatt a vonat egy átszálló állomáshoz érke
zett, ahol Böröcznek el kellett hagynia a kupét, 
hogy a csatlakozó vonalra üljön.

Popovics maga maradt Weisz úrral és így szólt:
— Popovics vagyok. Örrendek. Tudja-e ki . 

volt ez az ember ?
— Nem.
— Ez az ember a világon a legnagyobb 

szamár. Hímem a szerencséje mesés. Egy-kél év 
alatt meggazdagodott Igaz ugyan, hogy a felesége 
nagyon szép volt, ... és Így lett szert előnyös ' 
vállalatokra . . . heliehe . . . Figyeljen csak kedves 
izé ur . . .

— Weisz ... „
— ... kedves Weisz ur. Majd elmondom, 

hogy kapta meg ez a pupák a majsui gróf föld
jeinek bérletét. A fiatal gróf egyszer meglátta a 
Böröcz feleségét és kérdezi, ki ez a szép asszony?...

És n többi.
A püspökberény-abádszidóki viczinális lassan 

gurul tova a sárga repczetáblák meg uz unalmas 
kukoriczaföldek közt; ... és ezalatt a kupék 
ketreczeiben fürgén locsog a viczinális pletyka.

Hiányhoz híven, ez évben is 25 iskolás leány- 
gyermekei meleg leli ruhákkal hittak el. Az ünne
pély azzal vette kezdetét, hogy egy kis leány talpra
esett beszédben tolmácsolta a maga és társai 
háláját a jótéteményekért. Majd Hesser Gyula 
iskolaszéki elnök mondóit köszönetét a nöegylet- 
nek szives gondoskodásáért.

A bajai izr. hitközség költségvetése az 1904. 
évre. Az 1904. évre előiranvozlalik: rendes be- 

1 vétel 46901 K. 92 f., adó állal 16481 K. 23 f., 
vagyis összesen 63383 K. 15 f. Ebből esik: Köz
ségi ügyekre 25006 K. 29 f„ iskolai ügyekre 
29764 K.. jótékonysági ügyre 8131 K. 76 f., köl- 
csöntörlesztésre és kamallizetésre 481 K. 60 I’.

Uj politikai napilap. Oebreczenben „Független 
Debreczeni Újság" czim aluli, egy pártoktól és 
személyektől teljesen független napilap indul meg 
ezen évi deezember hó 12-én. lel. szerkesztője 
ifj. Móricz Pál lesz.

Felruházás. A bajai izr. iskolákban f. hó 
12-én a hitközség és talmudtóra egylet 35 fiút 
látott el meleg téli ruhával.

Értekezlet a helyi madárvédelem érdekében. 
A madarak védelme érdekében f. hó 30- áll lesz 
értekezlet, melyen dr. Horváth Jeromos fögymn. 
tanár fog előadást tartani.

A Gyümölcsészeti Egyesület köréből. Mindazo
kat, akik a Bajai Védő Egyesület megalakítása 
érdekeben aláírási iveket elfogadtak, felkéri a 
gyümölcsészeti egyesület, hogy azokat minél előbb 
visszaküldeni szíveskedjenek. — A Gyümölcsészeti 
egyesület pénztárnokává, mint már közöltük Kazal 
József lett legutóbb megválasztva, az eddigi pénz
táritoknak, Schnetzer Ernőnek az egyesület köz
gyűlése köszönetét nyilvánította ez alkalomból.

Zene. Dankó Gábor fiainak zenekara a csü
törtöki este kivételével minden este a „Xemzeli 
szálló"-bon játszik. Felhívjuk erre a zene kedvelői
nek figyelmét.

A belügyminiszter rendelete a fizetésrendezé- 
sekröl. A napokban érkezett le Bács-Bodtog vár
megye törvényhatóságához Tisza István miniszter
elnöknek, az összes vármegyékhez intézett rende
lete, mely szerint nyolez nap alatt kimerítő föl
terjesztést kér a vármegyei tisztviselők jelenlegi 
fizetéseiről s ezek fedezetéről. Tisza István átte
kintést akar nyerni a jelen állapotáról; tudni 
akarja, hogy eddig miféle alapokból, milyen hozzá
járulással fedezték az egyes vármegyek tisztviselőik 
fizetéseit.

Iparos nyugdijegylet. A szegedi kamara kerü
letébe tartozó iparosok, a szegedi ipartestület 
kezdeményezésére iparos nyugdíjintézményt óhaj
tanak alakítani. Az alapszabályokat a miniszter 
már jóvá is hagyta és ha 1000 tag jelentkezik, 
ügy meg is alakul, miért is most a szegedi ipar
testület lelkes felhívásban lordul a kamara összes 
Iparteslületeihcz, hogy tagokat gyűjtsenek. A belé
péseket deezember 15-éig keli bejelenteni. — 
Mindeneseire, ti ki teheti, jól teszi, ha belép a 
nyugdíjintézetbe és igy biztosítja magát öregségére, 
családját pedig halála esetén.

Kincstári parczellázás a Bácskában. A föld- 
mivelésügyi minisztériumban folytatják azt az 
akcziól, melyet a bácskai kincstári birtokok par- 
ezellázása körül már régebben megkezdettek. Újab
ban az adni határban 48, az ó-becsei határban 
pedig 300 hold kerül eladás alá, két holdat kitevő 
egyes parczellákban. .4 hold kikiáltási ára 8—S00 
korona között váltakozik, tudni kell azonban, hogy 
az árverésre jogosult kisgazdák szinte szédületes 
magasságig korbácsolják az árakat. Az árveréseken 
csak feddhetetlen jellemű adai, illetve ó-becsei 
lakósok vehetnek részt. Két birtokrészletnél többet 
csak családos egyének szerezhetnek, ezek is min
den gyermek után csak egyet-egyet. Az adai árve
rés november 23-án,az. ó-becsei november 25-én lesz.

Vásár hirdetmény. Újvidék szab. kir. város
ban 1903. évi deezember hó 5., 6. és 7-én pót
vásár fog megtartatni, melyre sertések és egyéb 
állatoknak vészmentes helyekről való felhajtása 
meg van engedve.

Rákóczi-album lesz az Egyetértés újévi aján
déké előfizetői számára. A Kurucz-idők emlékét 
fölidézni nagyon időszerű most és ebben a tudatban I 
kedveskedik előfizetőinek az ország legnagyobb és 
legfüggetlenebb lapja, az Egyetértés éppen Rákóczi 
albummal, amely Írásban és képben hű tükre és ; 
krónikája lesz a kétszázados nagy magyar szabadság
harcznak. írják legkiválóbb Íróink s képekkel díszítik 
a legnevesebb és legjobb művészek. Nagyon szép 
irodalmi része is lesz az érdekes albumnak, amelyet 
minden külön illeték, vagy postai dij nélkül meg
kap az Egyetértés minden uj előfizetője is. Az 
előfizetési pénzeket legczélszerübb postautalványon 
beküldeni a kiadóhivatalnak (Vármegye-utcza 11.) 
Előfizetési árak : léi esztendőre 10 frt., negyedévre 
5 írt., egy hónapra 1 frt. 80 kr. Lelkészek, papok, 
tisztviselők, tanárok, tanítók, magyar katonatisztek 
kedvezményes áron kapják: félévre 7 frt., negyed
évre 3 frt. 50 kr., egy hónapra 1 frt. 20 krért.

Lopások. Frank Antal kocsijáról f. hó 18-án 
reggel egy subát elloptak. — Ugyanaznap Löwen- 
tlieil Giza zsebéből Kolompár Márlonné ezigány- 
asszony 70 fillért kilopott, de elcsípték.

Elsikkasztott liba. Slekler Sándorné folyó hő 
16-án kövér libát vett a piaczon és odaadta ifj. 
Mándity Mártonnak, hogy vigye el Fóliák Lajos
hoz. A fut álvello a libát, de nem Fóliák Lajos
hoz vitte, hanem Lux Móráéhoz, kinek 4 koronáért 
eladta. A pénzből I körömit Blaskovies Mihálynak 
adott, mert segített eladni, 3 koronát pedig 
elmulatott.

Késelés. Hirlh János paksi születésű, bajai 
tanitókepzö intézeti tamilé f. hó 16 áll délután 
4 es 5 óra közöli Gergily Antal nevű lanulólár- 
sával Bujaszenlislvánról hazafelé ment, mikor is 
Pelrich Ferencz géplakatos inas löbbedmagával 
megtámadta őket. Egyikük e szavakat kiáltotta : 
„ereggy, szúrd meg a zsidót" — mire a kél diák 
futásnak eredt, Pelrich utánuk fülolt és Hirlhlel 
oldalba szúrta. A sebesült diák hazament, ahol 
orvosi segélyben részesüli. Pelrichet, aki részeg
séggel menti magát, a járásbíróságnak adták át.

Lövöldözés. Katona Mátyás f. hó 16-án haj- 
j nalban Szentjánoson, Fehér Iguácz korcsmájában 

Szepesik Gézával mulatott. Szepesik megsértette 
| Katonát, ki az előbbit mellbe ütötte. Szepesik 
| elment és a méntelepnél megleste Katonai, ki 

Jenéi Jakabbal hazafelé ment. Mikor odaérlek. 
Szepesik revolverrel leütötte Kálónál és háromszor 
rásütötte revolveréi, de nem találta. Jenei elkapta 
Szepesiktől a fegyvert és kisütötte, miközben egy 
golyó Szepesik karjába fúródott. A bíróság a vizs
gálatot megindította.

A Horgony Pain-Expeller (Hichtcrs Linimcntuin Capsiei 
comp.) igazi népszerű liáziszerré lőtt, moly számos 

. családban már több mint :I4 óv óta mindig készletben 
van. Hátfájás, csipöfújdalom, fejfájás, köszvény, csúznál 
stb.-nól a Horgony-Pain-Éxpellerrel való bodörzsöiések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járvány
kórnál, minő : a kólóra és liányóhas-folyás, az altestnék 
l’ain-Expellerrel való bc-dörzsölóso mindig igen hasznosnak 
bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredinénynyel hasz
náltatott az influenza ellen is 6s 80 f., 1 k. 40 f. és 2 
k. ál-lián a legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásár
lás alkalmával mindig határozottan : „Richter-féle Hor- 
gony-Pain-Expellort vagy „Richter-féle Horgony-Lini- 
menl"-et tessék kérni és a „Horgony" védjegyre 
ügyelni kell.

CSARNOK.___
Az énekesnő.

A „BAJAI HÍRLAP" részére irta: Dél Toró.

Gurui Friduska kiesi korában nagyon szerette 
a zöldpázsitos rétet, mert kedvére kergethette rajta 
a himesszárnyu pillangókat, de még jobban sze
relte olt hallgatni a kis pacsirta andalító dalát, 
mikor sebesröptü szárnyaival hirtelen fölröpült az 
azúrkék égbe, hogy közelebb legyen a természet 
urahoz és onnan trillázott le a szürke földi embe
reknek. Úgy megkedvelte a dalát, hogy maga is 
mindig trillázott, csattogott.

A hangja kellemes, ezüslcsengésü volt, nem 
is hívlak hát másként a faluban, mint: „kis csalo
gánynak".

Mint amikor meleg nyári eső után feltűnik 
az égen a gyönyörű szivárvány, úgy tűnt löl a 
világot jelentő deszkákon, mikor megnőtt, a dalos 
kis csalogány: Gurui Friduska, bájos alakjával, 
gyönyörű hangjával. Ghansonette-énekesnö lett 
belőle és egy impresszárió védszárnyai mellett 
bejárta egész Oroszországot, sőt a tengeren túl is 
boldogitolta a szép magyar nótákért lelkesülő 
yankeekal.

Oroszországban gazdag herczegek rajongtak 
a „kis csalogányért" és úgy körülvették az udva
rai, mint a fényes holdat a ragyogó csillagok.

A mosolya csábitó, a tüzes tekintete szédítő 
volt. Bizony nem egy herczegecske dőlt a puha 
karjaiba és áldozott érte aranyat, tömjént és mirhái.

Most már nem a zöldpázsitos rétet szerelte, 
hanem azt a rétet, a melyen a férfipillangók szár
nyait perzselhette el szemeinek a lángsugarával. 
Mikor már megunta az orosz herczegecskéket, 
mikor már bőven csillogtuk a szekrényében az 
orosz drágakövek és gyémántok, összepakkolt és 
átvitorlázott az „Újvilágiba. Itt is diadalt aratott 
bőven. Meri a yankeek nemcsak a szép magyar 
nótákért lelkesedlek, hanem örömmel tekintetlek 
bele a szép magyar leány bogárfényü szemébe is ...

A dollárok úgy potyogtak az impresszárió 
zsebébe, mint uz érett kalászból a buzaszemek. 
Gurui Friduska azonban nem a dollárok, hanem 
az aranynyal bélelt yankeek után vágyott. Egy 
láda aranyul összegyűjteni és aztán mint Krözus, 
a kincsével dicsekedni, volt a legfőbb vágya. Hát 
ezt is elérte volna, ha egy kis ballépés a kincs
vágyát meg nem zavarta volna.

Egyik este, fellépése után, a mikor a pacsirta
hangjaival elragadta a közönséget és a tapsokat 
kocsiszámra vihette volna haza, — valamelyik 
yankee jó barátját lőgudta a lakásán. Egy kicsit 
szerelmeskedtek, egy kicsit, jégbehülölt pezsgőt 
ittak es Friduska egy kicsit szép magyar nótákkal 
vigasztalta a buraiját. Mikor pedig csengő, fülbe
mászó hangokon azt dalolta, hogy:

Ritka árpa, ritka búza, ritka rozs,
Ritka kis lány tnkaros,
Lám az enyém, lám az onyém takaros,
Kicsike, barna, aranyos . . . 
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a yankee ujjongó örömében úgy magához, szorí
totta a szép énekesnőt, hogy annak a karcsú 
dereka hajlongott, mint a nádszál és ropogott, 
mint a dió. Aztán összeesókolta azokat a rózsa
piros ajkakat úgy, hogy az ember azt hitte volna, 
liogy a lelkét akarja belélehelni a szép leányba . ..

Hogy, hogy nem, a nagy ölelés közt vala
hogyan kicsúszott a gavallér gyémánt nyakkendő
tűje és mélyen belclíüródotl Friduska torkába. Vége 
volt a „kis csalogány" hangjának. A hangszálak 
meglazullak és többé föl nem léphetett. A szerel
mes yankee jóvátette ugyan a véletlen okozta 
botlását ogy zacskó csengő aranynyal, de most 
az impresszárió lépett föl Friduska ellen kártérítéssel.

Bíróság elé kerülvén a dolog, a szép éne
kesnő, mint vádlott jelent meg.

A tárgyalótermet zsúfolásig megtöltötte az 
előkelő hölgyközönség, akinek a „kis csalogány" 
kedvencze volt és kíváncsian leste a pikáns tör
ténetet.

A fiatal bíró, aki szintén az énekesnő egyik 
imádója köze tartozott, Így szólt:

— Figyelmeztetem a kisasszonyt, hogy igazat 
mondjon.

— Az igazságot mindenkor bátran kimondta!)).
— Mielölt a per lulajdonképeni tárgyára 

áttérnénk, az általános kérdéseket fogom előter
jeszteni.

Kérem I
—■ Hol született?
— A rózsabokorban . . .

Helyet és nevet kérek — mondta koino-' 
lyan a biró.

- Rózsahegyen. Sáromberek vármegyében.
— Mi a neve ?
— „Kis csalogány".
— Az igazi nevét kérdem.
— Garai Frida. De csak Friduskának hívlak.
— Hány éves ?
— Az nem tartozik a dologhoz.
— Tudnom kell 1 — mondta a biró szigorú 

arczczal.
— Nappal huszonkettő, este tizennyolez.
— Az nem lehel I — mondta a biró nevetve. 

Hisz’ ez ellentmondás.
— Csak látszólag, mert a csillárok vakító 

fénye megfiatalítja az arezot.
— Mi a foglalkozása ?
— Vádlott vagyok I
— Nem úgy értettem. Azt akarom tudni, 

hogy mivel foglalkozott ?
— Magán énekesnő voltam.
— Hol a lakása?
— A lakásom ? I . . .
— Igen I
— Istenem I . . . hiszen azt a biró ur jobban 

tudja, mint én! — mondta mosolygó arczczal a 
szép vádloltnö.a hallgatóság óriási hahotája közölt...

A lialal biró arcza erre a nem várt kijelen
tésre úgy elpirult, mint a tiszta ég, mikor a nap 
a pereméről ráveti az utolsó vérsugarail. Zavará
ban csak annyit tudott még nagynehozen mon
dani, hogy:

— A tárgyalási elnapolom . . . aztán hirtelen 
eltűnt a tárgyalóteremből.

*

Garai Friduska nem várta be a második tár
gyalást, hanem megelégedett egy fél lada arany
nyal is, aztán otthagyta Amerikát is, a gavallér 
yunkeekat is, no meg a zsarnok impresszáriói is 
és hazaviloriázotl a zöldpázsilos réten billiós 
szárnyú pillangókat kergetni, u pacsirta andalító 
dalát hallgatni . . .

IRODALOM.

Magyar irodalmi szövetség.
„Országos Irodalmi Szövetség'1 elneve

zéssel Jókai Mór a „költőkirály" aegisze 
alatt nj irodalompártoló egyesület alakul 
meg hazánkban. A mely zászlón Jókai fé
nyes neve ragyog, az alá felesküdni, erkölcsi 
kötelessége e haza minden hü gyermekének. 
Jókai szól az ö utolérhetetlen, bűvös-bájos 
nyelvezetén a magyar nemzet szivéhez és 
Jókai szózata nem maradhat kiálló szó a 
pusztában.

A ki lelkén hordozza a magyar nép 
szellemi mivelödését, az siessen letenni 
áldozalíilléreit a szentséges czél templomi 
oltárára, mert nem ismerünk magasztosabb, 
fenségesebb eszmét, mint népies elmét 
és szivet képző szellemi táplálékkal ellátni 
hazánk minden egyes könyvespolezát. A 
kibocsátott felhívás ekként hangzik:

FELHÍVÁS I

Minden nemzetnek legdrágább kincse a nyelve. 
Nyelvünkben van az élet.
Mentül magasabb iniveltségel ér ol az anya

nyelvűnk, annál bizonyosabb a:., hogy élünk, hogy 
nemzetet és hazát alkotunk.

A sudaras fának nőm kell bizonyítania, hogy 
él: lombja, virága, gyümölcse bizonyít mellette.

Ilyen lombbal koronázott fa a magyar nemzet \ 
közművelődése : virága a költészet, művészet, j 
gyümölcse a léleklápláló tudomány, mely helyeson ' 
élni és gyarapodni tnnil.

Ámde ez élöfámik, mely egy egész hazát 
betakar, nemcsak a magasba kell felnőni lombos 
sudarával, de gyökereivel is szél kell terjedni az 
élteladó földben, az egész hazában.

E tápláló gyökerek még sok rétegébe nemze
tünknek nem terjedlek el. Egész néposztályok elölt 
ismeretlen a magyar irodalom, a mely osztályok 
pedig a magyar nemzet zömét, tömegéi képezik.

Más nemzetek, nemcsak a nálunknál elő- i 
haladottabbak, de a hátramaradottabbak is táplálják ' 
lelkűket hazai irodalmuk termékeivel. Pedig a mi 
népünk is szereti, sőt miveli a költészetet. Tanú 
erre a népdalok és népregék magáiul termő világa.

A vágy, a hajlandóság megvan a magyar 
népben az olvasásra, de az még eddig csak a I 
ponyvairodalom termékeiben talált kielégítést.

E hiány kitöltésére vállalkozott irodalmi 
szövetségünk, melyhez oddigelé csatlakozott buszon- . 
nyolez hazai irodalmi társaság s közreműködését 
felajánlotta a legtöbb tehetséges írója a nemzetnek.

Gzéluuk az, hogy a költészet és hasznos 
tudás népszerű, érthető modorban vezellesék be 
a magyar nép nagy tömegébe. Hogy otthonra talál
janak Íróink müvei a földmives szalmalödcles ta
nyájában, a kézműves műhelyében, a gyármunkás 
gyüldojében, a pásztornép karámjában, a halász 
kunyhójában, a bányász aknájában, a hajós szár- 
nyékában, u vadász pihenőjében és a fonókákbun, 
úgy mint az úri lakokban.

De különös feladatunknak tekintjük azon 
magyar hazánkfiai közölt terjeszteni a magyar 
irodalom termékeit, kik a végvidékeken, a nemzeti
ségek állal lakott területeken, elszigetelve tartják 
fenn hazaszeretetben gyökerező nemzeti lelkületűket. 

Tervünk : jó munkákul adni a nép és mivel- 
tebb közönség kezébe és olcsón, hogy a lelke 
művelődésére fordított filléreket senki se tekintse 
anyagi áldozatnak és tömeges hozzájárulás fogja 
biztosítani a vállalat sikerültél.

Felhívásunk szól a magyar nemzethez : mind
azokhoz, akiknek a magyar nyelv drága kincs. 
Kiáltó szó ez a pusztában, de ezt a pusztát magyar 
nép lakja, mely szavunkat meg fogja érteni s nem 
hagyja biztató visszhang nélkül.

Dr. Jókai Mór.
Alapiló tag lehel az, aki legalább 200 koronát 

befizet a szövetség ezéljaira. Rendes tagok: iro
dalmi és közművelődési egyletek évi 40 korona; 
irodalommal hivatásosan foglalkozó magánosok évi 
ti korona tagsági dij mellett. Pártoló tag lehel 
bárki, ha az évi négy korona tagsági dij lefizeté
sére kötelezi magát.

A tagok illetékül díjtalanul kapjak meg a 
szövetség kiadmányait es pedig évenként 5-6 kötet, 
6-7 íves, elsőrangú magyar Író tollából származó 
müvet. Az első sorozat első kötete: .fokai Mórnak, 
a szövetség számara most készülő Hona cziinii 
történelmi regénye lesz. A többi műre nézve h'n- 
drődy Sándor, Ambrus Zoltán, báró Dóczy Lajos, 
Jhikosi Viktor, Gárdonyi Géza és még számos ki
váló Írónk ajánlotta lel közreműködését a sző 
vétségnek.

A jelentkezések Szundy Károly szövetségi 
titkárkoz (Budapest, l.ulher-ulcza 1/A. fldsz. 1.) 

■ küldendők, a penzküldemények pedig Földes Imre 
szöv. pénzlárnokhoz (Leszámítoló és Pénzváltóbank 
Budapest, Dorotlya-utcza 6. szám) intézeiidök.

Közművelődés a Dunántúl.
A jövő vasárnap délelőtt 11 órakor tartja 

meg XII ik évi közgyűlését az ország harmadik 
legnagyobb kultur-egyesülete, a Dunántúli Közmű
velődési Egyesület Budapesten az uj-városháza 
közgyűlési termében. Pallavicini Ede örgróf, titkos 
tanácsos, elnöklete alatt. A közgyűlésnek szokatlan 
érdeklődést kölcsönöz Rákosi Jenő másodelnöknek 
előadása, a melyet a ma leginkább aktuális témáról, 
a magyar nyelvről fog tartani.

Most jeleni meg a „D. K. E “ évkönyve az 
1902. évről s bevezetőjében n jelentés pnnaszsz.nl 
fordul a társadalom ellen, mert a társadalom 
érdeklődésének a hiánya oka annak, hogy a „D. 
K. E.“ abban a békés harezban, melyet a magyar 
faj megtartása érdekében annyi lelkesedéssel kifeji, 
a lefolyt évben jelentékenyebb eredményeket nem 
volt képes elérni. Hot az állam támogató keze 
nélkül képlolen tett volna gyakorolni kulturális 
tevékenységét u Dunántúl 11 vármegyéjének terüle
tén és már ebben az esztendőben az egyesület 
szorult anyagi viszonyai miatt a logrégibb egyesü
leti óvodái, a perlaki kisdedóvói az államnak kellett 
gondozásába venni és hazánkban épen a I). K. E. 
részéröl meghonosított vándorkönyvtári intézmény 
fentarlása is csak úgy vált lehetségessé, hogy 
Berzeviczy Albert, még mint a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Tanácsának elnöke az egyesü
leti nép- és vándorkönyvlárak támogatására a 

■ közoktatásügyi kormány segítségét biztosította.

A „D. K. E.“ elnöksége az egyosülol fel
virágoztatása érdekében most szélesebb laggyüjlési 
akcziót kezdeményez s a társadalom hazafias köreit 
az utón felhívja az egyesülőt nemes czéljainak 
támogatására. A „D. K. E." bén a tagok kötelezett
ségei a következők: a) az örökös tag legalább 
kétszáz korona alapítványt lesz s legfeljebb öl év 
alatt befizeti; b) az alapiló tag legalább kétezer 
korona alapítványt tesz: c) pártoló tag legalább 
öt egymásután következő évre évenként 20—20 
kor. fizetésére kötelezi magát; d) a rendes tag 
legalább 10 egym ásulán következő évre 4 korona 
évi tagdíj fizetésére kötelezi magát; e) gyámoliló 
tag az, ki a legutóbb (d) pont alatt említett tag
sági díjnál kisebb összeggel vagy egyéb adomány
nyal járul az egylet czéljuihoz, A tagsági dijuk es 
adományok a Magyar Leszámítoló- és Pénzválló- 
bank-hoz. (Budapest, Dorottya-utcza 8.) küldendők 
a „D. K. E.“ folyószámlájára, vagy lapunk szer
kesztőségéhez is küldhetők. A lagsági bejelentések 
pedig az egyesület titkári irodájához, (Rökk Szilárd 
ulcza 2, sz.) inlézendök.

Az egyesület évi jelentése a bevezető rész
ben egész terjedelmében közli Rákosi Jenő másod
elnök hatalmas előadását, a melyet a „Dunántúl" 
egy égető társadalmi kérdéséről az „Egy gyermek
rendszer a Dunántúl" tárgyában tartott a legutóbbi 
közgyűlésen. Második fejezetében az egyesület által 
létesített és fentartoll kisdedóvó intézetekről szá
mol be a jelentés. A perlaki (Zala megye) ovodál 
az állam saját kezelésébe vette ál s Így öt kisded- 
ovodál s egy nyári menházal tartott fenn az egye
sület ez évben. Nevezetesen: Tárnokon (Fehér 
megye), Városlödön (Veszprém megye), Tarján 
(Komárom megye), Vimpacz (Sopron megyo), Szilái*  
(Fehér megye) és Pénzeskut (Veszprém megye) 
községekben ; megjutalmazta a magyar nyelv taní
tásában kitűnt tanítókat, papokat és tanulókat. — 
Kiadta ez évben a Vll-ik évfolyamában dr. Fodor 
Oszkár szerkesztésében a magyar, de főként a 
dunántúli fürdők és nyaralóhelyek felvirágoztatása 
érdekében a „Fürdők és Nyaralók" füzetet s azt 
a kereskedelemügyi miniszter ur engedélye folytán 
az államvasuli személyszállító kocsikban is elhe
lyezte a fürdőszezon tartama alatt, hogy ezzel az 
utazó közönség is tájékozást nyerjen a magyar 
fürdőkről. Az egyesület fiókjai közül nagyobb erőre 
csupán a „Somogymegyei Közművelődési Egyesület" 
tudott emelkedni elnökének, Tallián Gyula föispán- 
nek és titkárának dr. Andorka Eleknek hazafias 
buzgalma folytán. De élénk működést fejtett ki a 
lefolyt esztendőben a „Komárom vármegyei Köz
művelődési Egyesület" és a „Vas vármegyei Kullur- 
Egyesülcl is. — A magyarországi kulturális egye
sületek sorában a „Dunántúli Közművelődési Egye
sület" tűzte ki legrégebben feladatai sorába a 
jó magyar könyvek terjesztését, s ily módon a 

; nemzeti irodalom fejlesztését, e czélból honosította 
meg a vándorkönyvtárak intézményét. Vándor
könyvtárai ez idő szerint a következő helyeken 
vannak : Tabon (Somogy megye). Muraszombaton, 
Alsó-Gallán (Komárom megye), Ó-Dombovárott 
(Tolna megye) és Mencshelyen (Veszprém niegyé- 

I ben). Ezenfelül Darányi Ignácz volt földmivelésügyi 
miniszter adományából 30 nagyobbá™ gazdasági 
müvekből álló népkönyvtár került elhelyezésre a 
Dunántúl területén és a „Múzeumok és Könyv
tárak Országos tanácsának" adományaképen egy- 
cgy teljesen felszerelt 1000 koronás népkönyvtár 
került ebben az esztendőben elhelyezésre a „D. 
K. E.“ lenhatósága alá Városlödön (Veszprém 
megye), Felsö-Eör (Vas megye) és Perlakon (Zala 
megye). Az egyesületi ovodák fenlartására 4675 
korona 40 filtert költött az egyesület, továbbá 
vándorkönyvtáraink kiegészítésére 1613 koronát, 
a magyar nyelv tanításában kitűnt tanítók és papok 
segélyezésére 2150 koronái, a rendes egyesületi 
kiadásokra pedig 3794 korona 99 fillért fordított. ■ 
— A hazai ipar fellendítése érdekébon pedig 
„D. M. K. E.“ jelzésű magyar gyártmányú gyújtó
kat készíttetett Reisner Emánuel békés-gyulai gyufa
gyárosnál.

Nyilttér.*)

3
A ’egjobb és leuegászségoHcbb

ü d i t, ö ■ 1 t a 1, "W8 
mely mint aeztali ital kniOnösen kedvelt és borral, cog- 
nacka' vagy növényi szörp! k kel vegyítve kiiiinö izii 
vegyi! léket ad :

íltja a ssomjat, hősit és felfrisit egyaránt, A legjobb 
«zer a nyári hO»ég tikkaaitó hatáaa allén.

(*E  rovatban közlöttokért fololőssógot nőm vállal a 
azork.
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Egy iskolázott fiú

TANULÓUL
felvétetik.

Bővebbet e lapok kiadóhivatalában.

Hirdetrpéoy-
A bajai magy. kir. állami kertiiiunkas-iskola 

telepén a folyó év őszén és a jövő ev tavaszán, 
erre a vidékre nagyban termelésre alkalmas mint
egy 5400 darab álma, körte, szilva, cseresznye, 
meggy és kajszinbaraczk oltvány, valamim nagy
mennyiségű sima szölövesszö kerül eladásra, amit 
azon megjegyzéssel hozunk a t. közönség szives tu
domására, hogy a bajai lakósok a városházán nye
rendő illetőségi igazolvány alapján ezen oltványokat 
és szölővesszöket félálban kapják. Megrendeléseket 
és előjegyzéseket a kert munkás-iskola <•-> k folyó 
évi deczember hó 10 ig fogadhat el; az ezen időn 
túl eszközlendö megrendelések és előjegyzések az 
országos gyümölcsészeti és fatenyészlési miniszteri 
Biztossághoz (Budapest, Földmivelésiigyi minisz
térium) intézendök.

Baja, 1903. november hó 19-én.
Magy kir. áll. kertmunkás iskola.

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

érhető havonta 30(1 500 korona keresel.

RQ" Ajánlatok intézendök a ..Szerencse Híradó1* 
kiadóhivatalának, postafiók 180, Budapest.

AJÁNDÉKOZZON SELYEM
szövetet ünnepre. - Legalkalmasabb blúz és ruhára. Csodálatra méltó újdonságok. Portó és vámmentes 
szétküldés bárkinek. A kívánt minőség megjelölésénél minta bérmentve. — Levélportó Svájczba 25 fillér.

Selyemszövetg-yár Unión

(SRIEDER ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
7 kir. ud ári szállítók (SVÁJCZ.)

Törlesztéses 
kölcsönök 

engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
sőt 800 korona is katasztrális hol
danként, a földek becsértéke és valóságos 
forgalmi ára arányában 10 évtől 50 
évig terjedő törlesztésre, különö
sen előnyös feltételek mellett.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál
SCHÁFFER VILMOS 

bankigazgató 
--------- SZEGEDEN. =~, 

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

£e Sriffon 
valódi franczia 

szivardapapir és fiüvely. 
Kapható minden jobb kereskedésben.

A,

V

V

A Richter-féle

Llnlment. Caps. comp
Horgony - Pala - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg- 
bizliatóbedörzsölésöl alkalmaz tátik 
köszvénynél. eláznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
m.j___ i bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a,.Horgony" védjegygyei 
és a „Richlir" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten. 
Richter F. Ad. és társa, 

caiti. éa kir. udvari szállítók
Rudolatadt.

®REISZ ÉS PORJESZ® •
BÚTORGYÁRA BÉKE S-C SÁBA
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: ' BAJA
CMT*  Erzsébet királyné-utcza, volt Mészáros-féle ház. “EKJ

Modern bútor. Teljes lakásberendezések.
Legolcsóbb gyári árak.

Mindenféle díszítő- és kárpitos munkák elvállaltatnak.

I
A 

„BAJAI HÍRLAP 
KIADÓHIVATALA.

KAZAL JÓZSEF
KÖNYVNYOMDÁJA BAJÁN, BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-UTCZA.

Mindennemű könyvnyomdái munkák a legszebb kivitelben elvállaltatnak u. ni.:

A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

dönyved, folyóiratod, ügyvédi- és deresdedelmi nyomtatványod.

NÉVJEGYEK. 
ELJEGYZÉSI KÁRTYÁK. 

SZÁMLÁK.
LAKODALMI MEGHÍVÓK.
levélpapírok. falragaszok. levélboritékok. árjegyzékek.
---------------------  —5X5—------------------------------------ <

ffláli megfiivód a legizlésese&i divitelGen olcsó áron dészittetned.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

Hirdetések olcsó áron felvétetnek. "SM1 
Községi nyomtatványok raktáron tartatnak. TW®

A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján


