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Karácsony ünnepére.
Mozgalmas a város, élénkek az utczák. 

Kora reggeltől késő estig ott tolong a közön
ség legnagyobb része az utczákon. A piaczra 
kihordják mindazt, amit szépet, jót félre
rakhattak, mert a karácsony ünnepe előtt 
mindenre akad vevő, ami szép, ami jó, ami 
szemnek tetszik és szájnak Ízlik. Az üzletek
ben elöl fekszik a legszebb áru, pompás 
könyvek, a drága ékszerek, a legszebb játékok, 
ördöngös masinák, czifra babák, észt élesítő 
szellemes játékok, szobadíszek és ezer meg 
ezer tárgy, mely mind arra vár, hogy csengő 
pénzért gazdát cseréljen. Külön helyen, ahol 
a templom miatt csak néha van vásári zaj 
és az is csak diszkréten, egész erdő van 
fenyőfákból, melyekre hangos szóval alkusz
nak. Aki eladja, dicséri, aki veszi, nem 
ócsárolja, hiszen legkedvesebbjeinek, gyer
mekeinek veszi és nem akarja, hogy az 
ünnep harmonikus csendjét megzavarja a 
gondolat is, hogy az öröm közvetlen elő
idézőjét, a karácsonyfát, bárha megvétele előtt 
is, ócsárolta.

íme ilyen városunk képe — és ilyen 
az egész keresztény világ minden városának 
képe, deczember hónap második felében. 
Nincs sok kiegészíteni való e képhez, ha 
csak két vonás nem, amely közül az egyik 
derűs, a másik véghetetlenül szomorú. Derűs 
vonás, hogy a bevásárlás és az árúk elszál
lítása az esthomályban történik, hogy az apró 
nép ne lássa, ne tudja a megjelenő aján
dékok eredetét és a gyermekek naiv lelke 
higyje az eredet misztikusságát és e hitével 
tanulja meg a hitet. Fájdalmas vonás, amint 
ott látjuk az utczákon az üzletek kirakatai 
előtt a sok szegény, beesett arczú, fázós, 
didergő gyermeket, amint nézik a felhal

mozott kincseket, melyekből nekik semmi 
sem jut. Elbámészkodnak, magyarázgatják 
egymásnak a szebbnél-szebb tárgyakat és a 
szegény emberek sovány vigasztalásával em
legetik, milyen jó volna ez, vagy amaz, 
hogy lehetne játszani egyik másik játékkal. 
Ott állnak, elnézegetik a nézni valókat, mig 
arczocskáikat nem festi pirosra a hideg, 
lábacskáik nem hajtják őket tova és akkor 
vékony — cseppet sem télies ruhácskáikban — 
rohannak hazafelé, hogy másnap újra kezd
jék azt a gyönyörűséget, ami nekik csak 
gyötrelem.

Elnézem őket, és amint látom őket az 
egész télen és minden télen iskolába menni 
és az iskolából haza igyekezni, ahogy sieté
süket megfigyelem, látom, hogy csak az 
iskolába menet sietnek, mert csak olt talál
nak meleg szobát. Hazafelé csak akkor ipar
kodnak, ha a nagy hideg hajtja őket, mert 
úgy reményük, hogy a szoba, bárha Hitetlen 
is, mégis melegebb, mint az utcza.

Látom őket sokszor, amint téli kabát 
nélkül, sapka nélkül, vékonyka czipöben, 
vállaikról madzagon lógnak a könyvek és 
ök sírva vágtatnak ha tudnak — az 
iskola felé. Nincs, ami a hideget távol tar
taná tőlük, hiszen reggelire jó volt, ha volt, 
egy kis darab száraz kenyér, kávéra, tejre 
vagy egy kis levesre sem jut nekik.

Láttam a nyomorúságot városunkban 
harmadéve, amikor számhavoüjik városunk 
lakósságát, oly nagy mértékben, hogy le sem 
Írhatom, mert nem akarom a karácsony 
ünnepének áhitatos csendjét, hangulatát meg
zavarni és azon idő óta évröl-évre feltámad 
bennem a kérdések egész raja, mely kér
dések mind oda irányozódnak, hogy milyen 
nemzedék lesz az, amely a mostani kis
dedekből felnövekszik ? Hogy fogja az tudni 

j kötelességét teljesíteni, mint férfi és asszony, 
ha gyermekéveiben koplal, ázik, fázik és 
nagy ünnepeken sem jut számára meleg 
étel, a dermesztő télen sem adnak rá meleg 
ruhát, hogy teste felmelegedjék.

A karácsony a mindeneket magához 
ölelő egyetemes szeretet ünnepe. A szeretet 
pedig, az igaz szeretet, kell hogy megnyilat
kozzék mindenki iránt, aki rá van szorulva, 

| hogy szeretet vegye körül, de nem elméleti 
szeretet, hanem gyakorlati, kézzel megfog
ható, tettekben nyilvánuló szeretet. De hol 
találjuk városunkban a szeretetnek ilyen 

: megnyilatkozását! Karácsonyfát vesznek, 
teleaggatják ékességgel, ellátják fényességgel, 
körülrakják ajándékkal-------de kiki magá-

: nak, az ö családjabelijének. Ebben a nagy, 
I húszezernél több lelket számláló és jómódú 

emberekben nem is szűkölködő városban 
ugyan mii tesznek a nyomor enyhítésére? 
A szeretet nem lehet felekezetek kiváltsága, 
hanem minden ember kötelessége és bár 
nem jó dolog felekezeti motívumokat fel- 

I idézni, mégis fel kell említenem, hogy a 
következő sorokban az izr. felekezetiből nem 
lehet szó ismert okoknál fogva. Azon kívül, 
amit az izr. iskola szegény tanulói kaptak, 

’ a gyerinekmenhelyek apró gyermeknépségé- 
böl 50 kapott téli ruhát. Az iskolások kaptak 

nem tudom mindannyi-e, aki rászorult — 
I czipöt, de ruhára már nem tellett, pedig ki 

tagadhatná, hogy az is kellene, még pedig 
sürgősen és nagy tömegekben. Meleg ebédet 
hetenként hatszor csak 38 gyermek kap, 
köztük csak 19 nem izraelita, pedig úgy 
vélem, hogy több, mint száz olyan gyermek 
van, akinek szüksége volna naponta tejre, 
levesre és darabka húsra. Lehetetlen volna 
azt elérni Baján, hogy a szegény gyermekek 

I ne legyenek télen az emberiség mostohái,

T Á R C Z A.
A mi karácsonyunk.

Lelhette sok nagy örömét
Tebenned, szép Karácsony!
De egyik sem volt boldogabb, 
Mint mi a kis tanyánkon.

Karácsonyfára ki nőseket
Tettek bízón ma százan!
De nem volt egy se boldogabb 
Karácsonyeste nálam.

Pedig karácsonyfánk se volt,
Pedig mi nálunk más se volt.
Csak szembenim iink egy magunk
A jó meleg szobánkban . . .

Karácsonyeste cyymagunk
Maradtunk szép Marimmal
S játszott beczézgető szavunk 
Mosolygó ajkainkkal . . .

Oly édes volt Marim . . . s öröm
Kelt szárnyra kis tanyánkon I. . .
Így lelt bennünket boldogan
A kedves, szép karácsony . . .

Láng A. Jóasef,

Páter peccavi.
A „BAJAI HÍRLAP" EREDETI TÁRCZÁJA. 

Irta : Tóth Lásvló.

A kis falusi templom csinosan feldiszilelt 
hajója zsúfolásig meglelt közönséggel, amely áhi- 
talos arczczal hallgatta végig a híres és nemzetes 
Kántorföldi Keö család utolsó sarjának, Bandinak 
első szent miséjéi, melyet a szülőfaluja templo
mában, Dötnösön mondott el az Úrnak.

A fiatal pap kissé bátortalan, de kellemesen 
csengő hangon énekelt úgy, hogy az egybesereglett 

hivek nem győzték csodálni, különösen mikor 
karcsú termetére, s szelíd lányos arczára tekintettek.

A szentmisén inár régen túl van, s most az 
áldás következik. Szép sorban odajárulnak először 
az ujmisés szülői, akiket az áldás után megcsókol 
jobbról is, balról is, majd az ismerősök serege, 
a szomszédok, a jóbarátok következnek, akik soha
sem bocsátanak meg maguknak, hu most vala
hogyan elesnének Kántorföldi Keö Bandi első 
szent áldásától.

Komoly, magasztos pillanat ez, mikor a halandó 
emberek egy hozzájuk hasonlóval érintkezhetnek 
az égiekkel, s mindenki meghatottan, könnyezve 
távozott.

Öröm és fájdalomkönnyct hullatott most 
szülő, rokon és jóbarát, még Gyárfás Margitka is, 
ki messze a szentélytől, a padok mögött, egy 
fedett gyóntatószékben ül, s onnét tekint könnyes 
szemekkel az áldástosztó fiatal papra, távol az 
emberektől, hogy ne lássák gyengeségét. Ragyogó 
fekete szemeit egészen elborítják a sűrűn hulló 
könnyek. Az igaz, hogy Bandi nem testvére, nem 
is rokona, de neki mégis nagy oka van a sírásra, 
talán több is, mint másnak.

Igen, mert a íiatal pap olyan neki, mintha 
saját véréből való testvér lenne. Egyült nevelked
tek, együtt töltötték el az édes gyermekkort, a 
mikor a szív és lélek oly könnyen cserélődik. Hű 
pajtása, kedves játszótársa volt mindig. Szeretettel 
gondoltak egymásra, s ha néha harag esett is 
köztük, a vig Bandi mindig elütötte az ö kis pajtá
sának rosszkedvét jóizü tréfáival.

Egyszer aztán akkorára nőtt a Bandi gyerek, 
hogy pályát kellett a számára választani. Ez volt 
a nagy bökkenő I Az öreg Kántorföldi Keö József 
uram sehogysom tudta elgondolni, hogy minek is 
adja hát szerelmetes magzatát? Azt tanácsolták 
neki, hogy legyen a Bandi ügyvéd. Óriási felhá
borodással utasította vissza tíz öreg, hogy bizon 
az ő fiának nem engedi a szegény népet nyúzni. 
Nyuzzu más, ha lelke van hozzál

— Legyen hát orvos I
Annak meg éppen nem adja. Egészségesek 

most az emberek, mint a makk, linhol az idén 
már a harmadik doktort böjtölték ki a faluból, 
s nem hiszi, hogy valamelyik tartósan megvethesse 
itt a lábat. A ki halálos beteg, annak úgy is meg
kell halni. Kár érte a pénz. Akiről pedig megvagyon 
írva, hogy hosszú életű lesz, annak meg mi a 

j kőnek adogatnak be mindenféle mediczinákat l
(Mellesleg legyen mondva, az öreg kuruez- 

természetíi egy ember volt. Hetven és egynéhány 
éve daczára nem használt patikaszert, de még 
csak a házigyógyszer írmagját sem tűrte meg 
hites felesége szekrényében, akiről pedig el volt 
terjedve a hir, hogy titokban csudabalzsammal 
gyógyít. De ugyhiszetn, alaptalan volt ez a kósza 
hiresztilés, mert d ezára a sok csodálatos szernek, 
mégsem tudta magát itt feledni ezen azárnyékvilágon, 
s mikor Bandi az úrnak első szent miséjét be
mutatta, tikkor már porhüvelyét rég elhagyva, a 
szebb hazában gyönyörködhetett fiában a jó asszony.)

Végre is a titkos véletlen segítette ki az 
öreget a mindenféle találgatásból. Ugyanis azt 
álmodta, hogy megjelent neki boldogult felesége, 
s könnyezve hozta tudomására, hogy addig nem 
lesz nyugta, mig a Bandi gyereket papnak nem 
adják.

No hiszen, mennyire elbusulta magát az öreg. 
Egy bélig nem lehetett szavát venni. Hogy ö pap
nak adja Bandiját, szerelmetes magzatját, aki 
hivatva lenne a Kánlorfalvi Keö nevet továbbra 
is fenlarlani! Mi lesz akkor a nagy vagyonnal? 
Közprédára jut s elkótyavetyélik a haszontalan 
rokonok I

És az lelt a nagy sirás és jajgatásnak a vége, 
hogy egy napon végre is elhatározta, hogy beadja 
a gyereket a szomszéd városba, a szemináriumba. 
Hát pap lesz belőle, nem hátija most már, legalább 
az anyja is meg lesz vele elégedve olt a túlvilágon. 
És amikor reágondoll. nem is fájl annyira a szive, 

I sőt az elválásnál maga biztatta Bandit, hogy nenu 
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hogy rájuk is süssön a szeretet melege ? 
Nincs arra mód, hogy a legfiatalabb nem
zedék, mely a nemzet tőkéjét képezi, mely
ből az állam, a társadalom kamatot akar 
látni termékeny munkában,a munkára képes 
állapotban neveltessék fel ? Nem lehet az 
igaz, hogy a szegény ember sóhaja ott lebeg 
a levegőben és nem fogadja he a tehetős 
kebele. Kell, hogy meghallják, megérezzék 
a nyomor szavát azok, akik szerető szívvel 
és segítő kézzel letörlik az elhagyottak, a 
nyomorgók könnyeit.

Vajha adná a Mindenható, hogy nem 
kiáltottam légyen a pusztába, és akadnának 
a szeretet ünnepén szerető keblek, kik 
magukévá teszik a nyomorgók ügyét és 
segítenének ott, ahol segítségre szorultak.

Lengyel Manó.

Előfizetési felhívás!
.4 „Bajai Hírlap" az újév kezdetén 

fennállásának hetedik évfolyamába lép. Az 
ember életében, a természetben hat év ugyan 
elenyésző csekély idő, de íngenis számottevő, 
főleg egy vidéki hírlap életében, a melynek 
feladata minden egyes számban szorgos figye
lemmel őrködni a város szerteágazó érdekei 
felett, uj eszmék friss, éltető áramlatát bele
vinni a közvélemény stagnáló légkörébe és uj 
irányokat, uj ösvényeket kijelölni a felszínre 
vetődő eseményeknek.

Az újságírás szempontjából tekintve tehát 
a „Bajai Hírlap" hat évfolyama tarka és 
változatos tárháza a társadalmunkban lezajlott 
eseményeknek, írott története és kritikája, hú 
és megbízható tükre mindazon szellemi moz
galmaknak, melyek Baja város életében az 
utóbb lefolyt hat évben az érdeklődés homlok
terébe kerültek.

Híven programújához a „Bajai Hírlap" 
a leáldozó évben is küzdött, ébresztett, irányí
tott és agitált a város létérdekeinek hűséges 
szolgálatában.

Törekvésünk leend ezentúl is Baja város 
megannyi érdekeit legjobb tehetségünk szerint 
yyámolitani és ezentúl sem ismerünk magasabb 
czélt és szentebb feladatot, mint fáradhatat
lanul síkra szállani Baja város szellemi és 
anyagi felvirágoztatásáért.

E feladatokból vezéreltetve hívjuk fel 
eszméink híreit, hogy sorakozzanak újból 
zászlónk alá és folytassák velünk karöltve a 
küzdelmet, melyet városunk érdekeiért viselünk.

** *
ll)0d. január 1-ével uj előfizetést nyitunk ' 

a „Bajai Hir/ap"-ra. miéit is kérjük az I 
előfizetések mielőbbi szives eszközlését. Hégi 
előfizetőinket pedig kérjük az előfizetés miha
marabbi megújítására, nehogy a lap megkül
dése fennakadást szenvedjen.

Előfizethetni e lap kiadóhivatalában 
Kasai József könyvnyomdájában.

A „Bajai Hírlap"
sserkesstösége es kiadóhivatala.

Helybeli és vidéki hírek.
Személyi hír. Platz Bonifácz tankerületi 

főigazgató a karácsonyi ünnepekre városunkba 
érkezett és a cziszlerczita rendházba szállt.

Kirendelés. Az igazságügyminiszter a zom- 
bori királyi törvényszék területére vizsgálóbírói 
állandó helyettesül Railány Péter törvényszéki 
bírót rendelte ki.

Áthelyezés. Az igazságügyminiszter dr. Fá
bián Aladár szabadkai törvényszéki albirót a 
szabadkai kir. járásbírósághoz, mint végleges 
székhelyére, áthelyezte.

Kitüntetett tanító. Inboif József katymári 
tunitót a magyar földhitelintézet, a gyümölcsfa
tenyésztés terjesztése körül szerzett érdemeiért 
400 korona jutalomban részesítette.

Eljegyzés. Nádasky Szilárd gyógyszerész teg
nap tartotta eljegyzését Szaday Blanka urhölgygyel, 
Szaday Kálmán városi irodaigazgaló kedves és 
szeretetreméltó leányával.

Uj gazdasági tudósító. A földmivelésügyi mi
niszter Törley Gyula földbirtokost Szabadka terű
területére gazdasági tudósilóvá nevezte ki.

Hymen. Ifj. Krikovszky József bajai kir. járás- 
birósági Írnok, jegyet váltott Kováts Ilonka kisasz- 
szonynyttl, Kováts Sándor, a bajai kölcsönös 
segélyzö egylet tisztviselőjének kedves leányával.

Gondnoki kirendelés. Néhai Szűcs Mihály volt 
bajai ügyvéd irodája részére gondnokul Dr. Fisclihof 
Zsigmond helybeli ügyvédet rendelte ki a szabadkai 
ügyvédi kamara.

Gyászhir. ll’<i»ios<4icr Nándorné szül. Bruck 
Júlia, egy jótékonyságáról ismeri úrnő, f. hó lóén 
Bmonostorszegen meghalt, hol nagy részvét mellett 
temették el. Dr. Rosenbery Samuné úrnő édes 
anyját gyászolja az elhunytban.

Az ügyvédi kamara köréből. A szabadkai ügyvédi 
kamara közhírré teszi, hogy dr. Deák Béla b.-kulai, 
dr. Kovachich József b.-állítási és dr. Guttmann 

József szabadkai ügyvédeket az ügyvédek lajstro
mába iktatta.

Pesti Ihász újból elnyerte a szabadkai szín
házat. Lapunk zártakor veszszük a bírt, hogy a 
szabadkai szinügyi bizottság csaknem egyhangú 
határozattal újból Pesti Iliász Lajosnak adta oda 
az oltani színházat a jövő esztendőre. — A hir 
városunkban, ahol Pesti társulatával a legutóbbi 
saison alatt általában meg volt elégedve a közönség, 
bizonyára megelégedést fog kelteni és mi meg
ragadjuk az alkalmat, hogy már most kifejezést 
adjunk annak a közóhajnak, miszerint hasson oda 
a szinügyi bizottság minden erejével, hogy szini- 
korületünk föl ne bomoljon, — hogy továbbra is 
megmaradjon nekünk ez a derék színtársulat, mely 
apróbb fogyatékosságok leszámításával, valóban 
méltón tölti be hivatását.

Fegyelmi eljárás egy képviselő ellen. Nem 
első eset volt a minap, hogy Dr. Drakulics Pál 
orsz. képviselő modora visszatetszést szült. De 
egynek sem volt még oly csattanós vége, mint 
ennek. Minthogy pedig a közbotrányt okozó maga
viselet ügyvédi fegyelmi vétséget képez, a szabadkai 
ügyvédi kamara megindította Drakulics ellen a 
fegyelmi eljárást. Érdekes jogi kérdés merül föl 
ennek kapcsán, vájjon ki kell-e kérni Drakulicsol, 
aki orsz. képviselő, a mentelmi bizottságtól ?

Diákjaink vig karácsonya. Wlassics Gyula volt 
közoktatásügyi miniszter nemrég kiadott rendeleté 
szerint, a középiskolai diákok most már nem kap
nak karácsonykor értesítőt, hanem ezentúl évenkint 
csak egyszer, — január hó végén. Ezen intézkedés 
legalább nem rontja el sok hanyag tanulónak a 
karácsonyát.

Szabadka város a színészetért. A szabadkai 
törvényhatósági bizottság f. hó 19-iki rendes köz
gyűlésében nagy szótöbbséggel kimondotta, hogy 
helyi szinügyének fölvirágozlalására, az egyszer s 
mindenkori színigazgatónak évi szubvenczióját 
szabályrendeletileg 8000 koronában állapítja meg. 
Ez a valóban impozáns áldozatkészsége a törvény
hatóságnak csak megerősíti azt a szállongó hirt, 
hogy Szabadka már a virágvasárnapkor megtar
tandó kerületi kongresszuson ki akar lépni színi 
kerületünkből, hogy Szeged mintájára önállóan szer
vezze szinügvét. Ez a körülmény pedig csak két
szeressen erős impulzust adhatna a mi szinügyi 
bizottságunknak arra, hogy idejében gondoskodjék 
róla: miszerint igényeinknek megfelelő társulatot 
kapjon közönségünk, — és oly saisont, mikor a 
közönség a színészetet nálunk pártolja. Hogy erre 
az őszi s illetve a tavaszi évad a legjobban be
válik, megmutatták az eddigi bőséges tapasztalatok.

Hamis pénz. Utóbbi időben sok, elég jól sike
rült 5 koronás hamisítvány került forgalomba. A 
rendőrség a hamisítók nyomában van.

Az iparosok nyugdíjügye. A szeretet ünnepén, 
amikor minden családfő örömet szokott szerezni 
övéinek, nem tehet egy iparos nemesebbet, mint 
ha a bizonytalan jövőre gondolva, belép a szegedi 
kereskedelmi és iparkamara kerülete iparos-nyug- 
d.jintézetébe, mely a közeli napokban tartja alakuló 
gyűlését Szegődén, a nagyszabású intézmény szék
helyén. A nyugdíjintézetet a kerület iparlestületé- 
nek kiküldöttei készítették elő, az alapszabályok

szabad oly lágyszívűnek lenni 1 Tartsa meg azokat 
a könnyeket máskorra.

Margitka is ott volt, mikor Bandi elbúcsúzott. 
Erős akart lenni — legalább feltette magában. 
Még magának sem akarta bevallani, hogy fáj, 
nagyon fáj neki Bandi távozása, sőt incselkedett 
vele, hogy keressen ám magának ott a nagy 
városban is pajtúsnöt és Írja meg, hogy ki lesz 
az és amikor mint igazi pap hazajön a falujukba, 
hát akkor ne feledkezzék meg róla sem, ha meg 
úgy szereti is azt a másikat.

Egy darabig csak tartotta tréfával, jó kedvvel, 
de mikor a válás pillanata következett, akkor 
egyszerre elvesztette aranyos vig kedvét és meg
komolyodott, s amikor a Bandi gyerek végleg 
búcsút vett tőle, — ki tudja hányadszor már — 
akkor meg határozottan kislelkünek mutatta magát 
és elpityeredelt, ami a kocsi távozlával hangos 
sírássá fajult.

Valamit súgott neki a szive, amelyre eddig 
nem is hallgatott, s amitől most ily nagyon meg
komolyodott.

Hosszan, mereven nézeti a kocsi után meg 
akkor is, amikor már az rég eltűnt a sűrű fák 
között.

Bandi pedig ment. Nyomott kedéllyel bár, 
de mégis titkos örömmel hagyta ott a szülői házat, 
mert hisz ezentúl ö Isten szolgája lesz, akinek 
lenni nem soknak adatik meg, — legalább Így 
mondta és beszélték el ezt neki . . .

Az évek pedig múltak, szép egymásutánban. 
Már csak az utolsó esztendő volt bálra, s min
denki tudta, hogy Keő Bandit felszentelik, s mint 
kész pap jő hozzájuk vissza.

Tudta ezt mindenki, tudta Margit is. Bandi 
maga magyarázta el neki, hogy ezentúl már nem 
kék, hanem fekete reverendát fog viselni, melyben 
áldást fog osztani és megáldja Margitkát is. Jó 
lesz? (Micsoda gyerekek voltak meg most is.)

Margitka nem szól semmit, csuk lassan fel
néz Bundiru azokkul a mélytüzű fokele szemekkel,

mintha kérdezni akarna valamit. Margitka most 
nem nevet mint máskor, most nagyon komoly.

És a jó fiú nem látja, vagy legalább nem 
akarja észrevenni, hogy mi rejlik az égő gyémánt
szemeken túl, hogy létezik ott egy csodás világ, 
melynek szivárványos utjai telve vannak himporos 
álmokkal, ritmikus érzelmekkel, s hogy ez eden- 
kerlel elzáró kulcs az ö kezében van. Az égi 
iidvröl gondolkozva, nem képes felfogni, hogy van 
egy földi üdv, s hogy a mások szenvedése és 
boldogtalansága fölötti keservnél előbbrevaló a 
magunk öröme és boldogsága. Ragyogó álmokkal 
volt telve a lelke és szent, tiszta képeket színezett 
ki magának a jövőre, s nem vette észre ezt az 
angyali, tiszta lényt, akinek pedig ö volt minden 
gondolatja, szűz lelkének reménysége, édes gyö
nyörűsége . . .

És a hogy végig gondolja most mindezeket 
Margitka, távol az emberektől, megkönnyezi, meg
siratja ifjút, de meg is könnyebbül a lelke. Most 
már igazán vége a tarka-barka fényes álmoknak, 
vége a titkos gyönyörrel táplált reménynek! Jól 
van. Most már nem gondol vele. Eltemeti képét 
szive fenekére, s nem engedi, hogy az onnét vala
mikor feltámadjon, vagy ha nem tudja, bele
pusztul ő is.

Olyan szépen megvigasztalt:! magát, hogy 
a mikor újra odanézelt az oltárra, már egészen 
máskép látta lelkének ifjút, most már az Úr 
szolgáját . . .

Kántorföldi Keő Bandi ifjú tisztelendő! aztán 
eltelték valahova messze káplánnak, s csak nagy 
ritkán jöhetett haza szülőfalujába.

És sajátságos! Ilyenkor Margitka és Bandi 
feltűnően kerülték egymást. Ha valahol véletlenül 
összejöttek, nem merlek egymás szemébe nézni, 
s mindig kereslek alkalmat, hogy gyorsan elválja
nak. így tartott ez jó darabig.

Egyszer aztán levelet kapott Margitka. A 
borítékról azonnal felismerte, hogy ki irta. Elsá

padt, ahogy felbontotta, s csaknem kiesett remegő 
kezéből a levél.

És amikor elolvasta, csodálatos pír hajnaliéit 
végig az elefántcsont fehérségű arezon, a lehunyt 
árnyas szempillák alól két gyémántszem szűrődött 
elő, melyekben a megtört napsugarak szivárvány
színei játszottak.

Még nem tudja, hogy az öröm, vagy a féle
lem sziilte-e azt az édes bizsergést, mely szivét 
körülrepdesi és lelke mélyéből felzokog reá.

A levélben ez volt:

Édes Margitkám I

Könyörülj rajiam I A lulvilági hatalmakat 
hívtam segítségül, hogy e levelet megírhassam, 
mert a gondolkozásra is képtelen vagyok I Örülő- 
les kin az, a mit ki kell állnoni I Ég a lelkem, 
forr a vérem, szóval lángban ég az egész lényem ; 
eddig az ész rideg számiló szava állt őrt mögöt
tem, de mindezt legyőzte a pokoli gyötrelem, 
mely szivemet emészti I Hozzád fordulok segítsé
gért 1 Te értesz engem 1 Enyémmé kell lenned és 
enyémmé foglak tenni, mert te szeretsz engem 1 
Tudom, érzem, ha nem is mondtad meg 1 Nem 
szunnyadó érzés ez, mely folytonosan hamvad, 
hanem lávalűzlenger. melynek szikráit még gyer
mekkoromban gyújtottad lángra, s azóta mint 
prédára leselkedett az én vergődő, bűnös telkemre. 
A legfájóbb szenvedély izzó tüze hevíti testemet 
és telkemet, s én nem menekülhetek előle I Oh 
Istenem, végem van I A sors, vagy még inkább 
balszerencsém egy olyan pályára sodort, melyről 
nincs visszatérés, s ha van is, az az örök kárho
zatba vezet 1 Es én ez utóbbit választom I Legyek 
elkárhozva, de legyek iidvözülve is I Könyörülj 
rajtam, légy irgalmas hozzám I

Margitka mégegyszer átolvasta a levelet, s 
aztán csendesen eltűnődött.

Délibábos álmok, az ifjúság tündérkerljének 
napsugarukban fürdő illutos virágai, a boldogság 
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már jóvá vannak hagyva és a megalakuláshoz j 
szükséges 1000 tag nagy része is együtt van 
már. A nyugdíjintézet az ipartestületek kiküldöttei
nek igazgatása és az állam felügyelete alatt fog 
működni, az alapszabályok pedig malliematikai 
számítás alapján Készültek, úgy, hogy az élet
képesség föltétlenül biztosítva van. A fizetendő 
járulék évente 5 °/o-a unnak az összegnek, amit a 
tag magának nyugdíjul biztosítani kivan. GOD ko
rona nyugdíj biztosítás után tehát 30 korona az 
évi befizetés és e csekély áldozat után már 10 
év elteltével élvezhot, munkaképtelenség esetén az 
iparos, vagy elhalálozása esetén az özvegy és a kis
korú gyermekek nyugdijai. Oly városban, vagv köz
ségben, ahol legalább 50 tag jelentkezik,' helyi 
választmány alakul. A szervezés munkája most 
folyik és jelentkezést minden ipartestülel elfogad. 
Fölvilágositásokat szívesen ad egyszerű levélre a 
szegedi ipartostülct.

Sylvester-estély. A „Kaszinó" f. é, deczem
ber hó 31-én, tombola-játékkal és lánczczal egybe
kötött Sylvester-eslélyt rendez.

Szerencsétlenség egy lakodalmon. A bács- 
rnogyei Nádaly községben — mint nekünk Írják — 
megrendítő szerencsétlenség történi vasárnap éjjel. 
Páncsics György odavaló lakos házánál lakodalmat 
tartottak, amelyre a szomszédos Turia községből 
is hivatalos volt a rokonság. Éjféltájban Protics 
Száva nevű turiai gazdaember ittas fővel kiment 
a szobából. Csak jó későre tűnt fel a vele egy 
asztalnál ülő vendégeknek Protics elmaradása. Keres
ték a házban mindenfelé, mig végre az egyik asz- 
szony, aki a főzéssel volt megbízva, azzal a hírrel 
futott be, hogy a kulban van valami, amibe a 
vödör megakadt. Erre az egész lakodalmas nép 
kifutott az alacsony rovást! kúthoz, amelynek a 
mélyében csakugyan Protics Száva feküdt. Ekkor 
még nagyobb szerencsétlenség történt. — Amikor 
a lakodalmas nép a kutat körülállotta, hogy Pro- 
ticsot, ki már halva volt, kihúzza, a laza föld a 
nehéz súly alalt leszakadt, minek következtében 
nyolez ember a kútba zuhant. A lezuhant emberek 
jajveszékelése és segélykiáltása fejvesztetté tette 
a többieket, akik aztán nagy sokára tudlak cgv 
hosszú kötelet keríteni, aíneíylyel hat emberi meg 
sikerüli kimenteni, de Ivanovics Illés és Kuzman 
Vazul, akik még esés közben súlyosan megsérüllek, 
a vízbe fulladlak. A három halottat csak reggel 
tudták kihúzni a kulból, mikor a kút környékét 
már sikerült megerősíteni és létrákon lejutottak. 
A szerencsétlenség okának kiderítése végeit a 
vizsgálatot megindították és az cselről táviratilag 
értesítették az újvidéki törvényszéket.

Angyalcsinálás a bajai járásban. Egy szép 
fiatal szánlovai asszony bűnéről számol be tudósí
tónk és rettenetes bünhődéséröl. Magzatát akarta 
elhajtani kuruzslónövel, egy szántovai szülésznővel 
és ez a bestia néhány pengőért megölte a magza
tot, de megölto az anyát is. Einweiler Jár.osné 
szántovai asszony a bél elején egy szülésznő 
segítségével megölte néhány beles magzatát, kit 
a szive alatt hordott, de a kuruzslónő súlyosan 
megsértette az asszonyt, aki óriási kínok közt 
meghalt. Dr. Rács bajai vizsgálóbíró helyettes a 
bonezoló orvosokkal a helyszínére ment, ahol a 
kuruzslónől azonnal letartóztatta és bekisértelto

a bajai járásbíróság fogházába, ahonnan a vizsgálat 
befejezése után a szabadkai ügyészség börtönébe 
viszik.

Bucsuhang az oczeán fenekéről. A lubrndori fólaz.igot 
partján lllná. oki. M-én ogy palaezkot votvlt partra a viz. 
A halászok bovittlók a tongoróasetí hivatalba, hol a
palaezkban talált ujaágdarab szólóról a kövotkoző, fran- . 
czia nyelven irt szavakat bottlztók ki : kiloncz. napja va- I 
gyünk élőiéin ós viz nélkül. Kuzánrobbanás történt. Hu 
ina csattog nem jön segitsőg. . . A többit ohnosta a be
szivárgó viz. Megállapították, hogy az ujságdarab og.v 
magyar lapból van letépve, s elküldték Budapestre ki
nyomozni, hogy mikor jelent meg a kérdéses szám és 
körülbelül kiknek korülhotott New-Yorkban akozóbe? 
Kiderítették, hogy az a pár sor az Egyetértés 111(13. július 
10-iki számára van Írva, de hogy Amerikában kiknek a 
közébe korülhotott, kissé bajos tonno megállapítani, mert 
az Egyetértés New-Yorkba G27 példányban jár, az egész 
Egyesült-Államok területére pedig 1740 példányban.

Az oka ennek az, hogy egyetlen ogy lap sem 
nyújtja a hazai koaélotnok olyan liü kópét, mint az 
Egyetértés, s a függetlenségi törekvésnek az Egyetértés
nél lolkosebb, buzgóbb és nagyobb sikorü apostola egy 
sincs,

De nomcsak politikai és társadalmi tőrön lett az 
elmúlt 37 évfolyam alalt vezérlappá az Egyetértés, a 
közgazdaság, az ipar, a koreskodolom ős a mozögazdaság 
nőm nélkülözhetik szolgálatait. Szépirodalmi rovata'pedig 
épen egyedül áll az egész sajtóban, Fenyő Sándor fő
szerkesztő ugyanis, mint politikai főmunkatársat meg 
tudta nyerni Kossuth Feronezot, Magyarország ez idő 
szerint legelső politikusát, azonképon szépirodalmi fő
munkatárssá megnyerte a ma élő magyar Írók egyik 
legnagyobbikát, Eötvös Károlyt. E két ragyogó névhez 
a kiváló munkatársak egész gárdája csatlakozik — s özek 
együttes munkája emoito az Egyetértést, a haza határain 
túl is hóditó utat járó logolső magyar lappá.

Most ujévkor ez a lap gyönyörű ajándékot is ád 
az előfizetőknek, azoknak is, kik most jelentkeznek uj 
előfizetők gyanánt. Pompás Ilákóczi-album oz, művészi 
kivitelű és gazdag tartalmú. Előlizetésok Budapest Vár- 
megyo-ntoza 11. sz. alá küldendők. Tisztviselők, púpok, 
tanárok, tanítók, lelkészek, magyar katonatisztek kedvez
ményes áron kapják ogy hónapra 1 frl. 20 kr.-ért, negyed
évre 3 írt. 50 kr’-ért, félévre 7 frt.-ért.

Vörösmarty-Album. Kullurmissziót teljesít a 
„Pesti Napló", tűikor minden esztendőben, díszes, 
ingyenes ajándékokban közelebb hozza a nagy 
közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi és 
művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmcrleli, 
egyúttal meg is szeretteti a müvészolel. Év-év után 
gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka diszmüvekkel 
lepi meg karácsonyra olvasóit a „Pesti Napló", ez 
a szó legnemesebb értelmében független, szabad
elvű és szókimondó lap és most Vörösmarlynak, 
a Szózat és a Vén czigány öserejü költőjének 
életrajzával. Egyben legkiválóbb alkotásait (Szózat, 
Szép Ilonka, Csongor és Tünde és számos mást) 
foglalja díszes albumba és adja karácsonyra aján
dékul. A Vörösmarty-Album a Zichy Mihály-Album 
alakjában és nagyságában készül és e tartalmas 
diszkönyvet 20 nagy több sziliben nyomott inü- 

| melléklet, továbbá 40—-50 szövegkép fogja díszíteni.
E gyönyörű könyvel karácsonyi ajándékul megkapja 
a „Pesti Napló" minden állandó előfizetőié és 
díjtalanul megkapja mindama uj előfizetője, aki 
egész éven át fél- vagy nogyedévenkint vagy httvon- 
kint, de megszakítás nélkül fizet elő a „Pesti 
Naplóra".

Lopások. A közelgő karácsony ünnepre löme- 
I gcsen loptak baromfit. E héten kővetkező lopásokat 
i jelentették be: Kcszeits István kárára ö drb. tyúkot 
' loplak. Özv. Gyurákovits Antalné kárára 4 darab

ludat emeltek el, Gyurákovits Mátyástól 2 darab 
kacsái vittek el. özv. Wohli Józsefné kárára G 
tyúkól loplak. Horváth Gyulától 12 drb. galambot 
loptak. A leltosck közül többet elcsípett a rendőrség 
és kél ludat náluk meg is találtak.

Rablás. Folyó hó 20-án Bornschülz József a 
híres és társa Kosa Kálmán a Budapesti-utón 
megtámadták Szlanyinka Károly süleményárust, 
ütlegelték és kabátja külső zsebéből egy drb. frtot 
erőszakkal elvetlek. Az ügyészségnek átadták az 
ügyel.

Szájpadlásnélküli müfogak feleslegessé teszik 
az ínylemez használatát. A szájból kivenni nem 
kell, nem is lehet. Egy óra alalt tökéletesen lehel 
vele beszélni és rágni.

10 évi jótállás. Barna I. egyedüli spoczialistti 
a szájpadlásnélküli müfogak készítésében, Buda
pest, Kerepesi-út 26. szám. Vidékiek megvárhatják.

CSARNOK.
Miért?

A „B A .1 A I H I 11 L A P" részére irta : Idem.

Hamburg, november hó. 
A „Prinz of Connauglit" hajón.

Édesem I Egy óra múlva indulunk. Mielőtt a 
hajó fölszedné horgonyait, mielőtt végkép búcsút 
mondanék a száraz földnek, papírra vetem o néhány 
sort, egyrészt a saját megnyugtatásomra, másrészt 
pedig, hogy megfeleljek arra a csodálkozó kérdésre, 
mely, tudom, a meglepetés első hatásaként tódult 
az ajkadra. Hogy tehette, miért tette ezt?

Hogyan és miért ?
Megfelelek rá I
Szerettem, és boldog akartam lenni 1 Boldog 

a magam módja szerint és nem a ti hidegen 
okoskodó, számítóén következetes felfogástok sze
rint, mely a szerelem idealizmusa mellett nem 
felejti el soha és nem engedi ol még kevésbbé a 
számok csengő és minél többet csengő értékéi ! 
Ain én mindezzel nem törődtem, a lelkem követelő 
szava ulán indultam, és követem iin az újvilág 
földjére azt, akit szeretek, de aki szegény, akinek 
a hibája az, hogy dolgozni akar, kél keze munká
jával kicsikarni a sorstól azt, ami megilleti I

Oh, dehogy enyhíti ez az én lépésém meg
gondolatlan, botorul súlyos voltát, amely fölött 
megbotránkozva csapja össze kezét a világ.

A világ, a ti világtok I
De hál ugyan miből, kikből áll ez?
Hidegen számitó, mindent az anyagiasság 

szemüvegén ál néző nyárspolgárokból, unatkozó, 
pletykáló, egymást irigylö asszonyokból, hiú, afl'elc- 
láló, megdöbbéntően közönséges gondolkodása 
leányokból, léha, üresfejü, ambíció nélküli, ostoba 
gőgtől hivalgó ifjúkból, ime, ez az u. n. „világ", 
és vájjon ennek nagyon tisztelt véleménye be- 
folyásolja-o sorsunk alakulását?

Aki gyönge, előítéletektől félő, az respektál-

aranynapjának hajnalhasadása, mind-mind itt van
nak az ölében. Csak egy szavába kerül, hogy 
boldog legyen, s titkos szenvedések által meg
gyötört szivébe egy uj élet derűje mosolyog, s a 
reg eltemetve hitt ábrándok újra feltámadnak . . .

Boldog lesz tehát újra, mint mikor még kis 
gyermek volt! — fűzi tovább gondolatait Margitka. 
De milyen áron vásárolná meg boldogságát?! Maga 
után rántana az örvénybe egy becsületes ifjút, ki 
Isten szolgája, s a ki a légvárak épilgctésében 
leli örömét, melyeket a való élet rideg szele ha
lomra dönt és az eltűnt szép remények romjainál 
felépül a nyomorúságos jelen. Lesülycdnénok együtt 
az édes posványba, az erkölcsi megaláztatás fene
ketlen mélységébe.

A folyosón ismerős léptek hallatszottak.
Margitka hirtelen összerezzeni, s ha az ajtó

ban maga az Üdvözítő jelenik meg, nem érzett 
volna láttára annyi féléiméi, annyi gyönyört, mint 
mikor megpillantotta a - - Bandit.

Egész testében remegni kezdett. A vér majd 
urczába szökött, majd ismét vissza a szívbe; 
egyszerre piros lett, mint a pipacs, majd oly fehér 
mint a halál angyala.

Tekintetük összevillant, mint két ellenfélé, 
akik tudják, hogy megfognak veretni, mert mindc- 
nik erősebbnek hiszi a másikai magánál.

A fiatal pap fejét elborította a vér. Minden 
véres homályban kezdeti úszni elölte, agya tompán 
zsibongott; nem látott semmit, csak azt tudta, 
hogy azt a valakit, akiért most feláldozza hitét, 
meggyőződését, magáénak kell vallani, ha oly 
magasan lenne is, mint az Üdvözítő keresztfája.

Aztán magához szorította azt a valakit őrült, 
iszonyatos szenvedéllyel. Lángra gyűlt vérét forró, 
fojtó csókok liizes záporával akarta lehűteni. Lehe
leté perzselt, mint a déli napsugár.

— Csakhogy megtaláltalak I Nem eresztelek 
ol többé I Velem kell jönnöd I Enyémmé loszlek I 
Értőd ? I

Elfojtott hangon, lázas gyorsasággal bőszéit. 

Szavain a fékezhellon szenvedély tört ál. Margitka 
félve, idegrázó gyönyörűséggel, üdvözűlt mosolylyal 
hallgatta. Szivét a mámor árja járta ál. Édes 
méregként hullottak lelkére a szerelő szavak.

Arczára kiülnek a tűzrózsák, szemei varázs
latos fényben ragyognak, amint az. ifjú heves 
vérének minden erejével magához szorította.

Margitka babonás gyönyörrel simult hozzá. 
Édes mosoly nyílt rózsás ajkain, s szemeit be
hunyva, adta át magát neki, ki mohó vággyal 
csókdosla végig ajkait, arczát, szemét, mindenéi. 
Úgy érezte magát mint a tavaszi szellő, amely 
megfürdik a színes napsugárban.

És ebben a boldog boldogtalan pillanatban, 
amidőn a földi paradicsom, az igazi szerelem 
édenkerlje megnyílt előttük, amikor a tiltott fa 
édes gyümölcséhez az első lépést már megtették, ! 
a kínos, csábiló szerelem bűvös varázsa helyett, 
valami hideg emlék borzongolt végig Margitka 
forró idegein. Mintha átszellemült szent arezok 
ködképei, mártírok alakjai lebbennónok végig lelki 
szemei előtt beláthatatlan hosszú sorban, melynek 
egyik vége a sírból kel föl, másik vége pedig a 
fénylő csillagok kéklö honában tűnik el. Mintha 
hideg fuvallat csapná meg arczát; messziről jövő 
lágy, zsolozsmaszorü ének visszhangjait hallaná, 
a szeráfok égi zenéjét, akiknek löszlányos alakjai 
között megjelenik egy löviskoszorus arcz, fényes 
glóriával övezve, ki szomorúan, l'eddön tekint reá, 
mintha ezt mondaná: Én vagyok az Út, Igazság 
és az Élet I

Es amint elsuhannak elölte az üdvözitö 
arezok, úgy érzi, hogy az ö szivében is egy hosszú 
tövis maradi a Megváltó koszorújából, mely fájni 
fog örökké.

Végig rczdiil szivén egy kínos érzés, mely 
jobban faj, jobban éget, mint a válás töviskoszo- 
ruja, hogy lelkének ifja is szenvedni, clkárhozni 
lög vele együtt a bűnös szerelemben.

De nem! Nem szabad elkárhozniok a bűnös 
szerelemben, még nem követték cl az édes vétkei, 
még van visszatérés.

És amint a szerelmes ifjú odatapasztja forró 
ajkát az övéhez, kelté szakítja a bűnös csókot és 
megrettenve mondja, nem törődve, hogy ezzel az 
ö szivét is meggyilkolja:

Ah, mit tettünk Bandii Az ég haragját 
hívtuk le reánk I Megloptuk a paradicsomot, hogy 
elkárhozzunk I Ugyan hova is gondolsz?! Én legyek 
a nőd ? Egy aposlalának a neje ? Hisz akkor élő
halott vagy, akinek sírkeresztje a felesége, kopor
sója az otthona! Elvesztél Te a világ számárul 
Megvetne és elfordulna tőled mindenki, messziről 
mutogatnának reád, mint a megbélyegzett emberre, 
a minthogy az is lennél. Tiszta lehetetlenség az, 
amit Te gondolsz. Nézd, ott a te mennyusszonyod, 
a Boldogságos Szűz, akinek már rég eljegyezted 
magad I

Es odavezette az imazsámolyhoz, mely fölött 
a Madonna életnagysága képe függött.

Aztán vigasztalta, bátorította öt, az erős 
férfit a gyenge nő. Az ifjú, egy titkos varázs dele
jes hatásának engedve, az imazsámolyra hullt.

Margitka pedig csendesen kiosont az udvarra, 
ki a kertbe.

Bandi felnézett a képre, látta a Madonna 
glóriás alakját, ki szomorúan, fcddöen tekintett le 
reá. Látta annak karján az isteni kisdedei, aki 
egymaga elszenvedte az emberiség bűneit, annak 
boldogulására. Önkénytelenül is előtört kebléből 
a fohász :

— Páter peccavi . . .
Imádkozott . . .
És azalatt, mig az ilju pap imával mossa le 

leikéről a bűnök fekélyét, egy ifjú leányka lenge 
öltözetben, szétzilált hajjal, melyei gyászosan 
lobogtat a hűvös éji szél, kezeit tördelve, kétség
beesve futkosta be a kert ösvényeit . . .

És vájjon az a hatalmas Ür, aki a világ 
sorsát intézi, akinek joga van Ítélni az emberek 
felett, aki kijelöli mindeneknek az útját, az erősét 
és a gyengééi egyaránt, gondoll-e arra, hogy 
ennek a’ két ártatlan lénynek miért is kell most 
szenvednie ? 
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hatja azt, de én, én merészen szembo nézők vele, 
bár tudom, hogy a .világ" keményen sújtja azokat, 
akik mindenható hatalmával szembe szállnak és 
az általa fölállított, hallgatagon elismeri törvények 
ellen vétenek. De viszont nem feledem azt sem, 
hogy a világ sohasem kárpótol azért, amit miatta 
elvesztünk, sohasem nyújthatja kárpótlását annak, 
amit elitélj Megbolránkozlok, ha valaki nem akarja 
eltörni igazságtalan zsarnokságtokat, ha nem haj
landó elismerni bitorlóit, illetéktelen jogotokat, 
amolylyel egyesek ügyeibe beavatkoztak, ádáz uj 
elvetekkel semmivé törpilve a jól, óriássá növesztve 
a rosszall Nem vád ez, és nem szemrehányás, 
csak éppen felelet arra a .hogyan es miértre!"

Ti mjndig észszerűen és okosan szerettek, 
gondosan megezirkalmozott, határmesgyével el
látott és illő gátak közé zárt érzelemfolyamok 
lassú folyású patak és nem tudjátok megérteni, 
hogy vannak nemesebb vágyak, vannak tengerei 
is az érzelmeknek és lehetnek hatalmasabb lángok 
is azoknál, melyek bennetek pislákolnak, amelyek
nek gyér tüze és fénye mellett melengetitek dermedt 
lelkelekel.

Oh, pedig vannak, lobognak izzó, hatalmas 
lángok, amelyeknek gyújtó tüze éget és hevít I

De ha már nem ismeritek az érzések hatalmas 
voltát, legalább adjátok meg nekik a létjogosult
ságot, és ne sújtsa kíméletlen Ítéletetek azokat, akik 
az állag emberek tömegéből érzéseik gazdagságával 
kiválnak, és e kiváltságos helyzetükben esetleg 
vétenek a ti egyoldalú törvényetek ellen!

Ne keressétek mindenben a rosszal, mint 
indító okol, mert én mondhatom neked, hogy 
kevés azok száma, akik szivükre hallgatva, merész 
lépésre szánják el magukat, és e kevesek nem 
bánják meg azt, amit tettek, de megtennék újból 
és ezerszer is.

. . . Csöndes városiokban, szeretőire méltó 
hívek Janus templomában, (talán éppen a te rezeda
zöld ebédlődben), bizonyára megeredt már az en
gesztelő mise szóáradata, feketére mosva a meg
gondolatlan leány jelleméi! Csak rajta 1

Tán ünnepet ültök éppen, amikor levelem 
kézhez kapod. Villamos körték izzó lényétől meg
világított, puha, fényes otthonodból, a dúsan terített 
asztal mellől, szálljon el képzeleted — ha tud — 
az amerikai eolossus óriási bérházainak egyikébe, 
ahol szerény, kicsiny szobában, munkától kipirult 
asszony várja munkából hazasietö urát 1 És nehogy 
a szánalom, avagy részvét érzete szállja meg 
lelketeket, mert az az asszony szivének mérhetetlen 
gazdagságát, boldogságának büszke tudatát föl nem 
cserélné veletek, a ti érzéktelen, hidegen csillogó 
pompátokért és nem irigyelni tud azért titeket, 
nem, csak sajnálni, a telkemből, őszintén . . .

Indulunk!
A födélzeten egy matróz Anglia felé lobogtatja 

sapkáját és kimondja a szót, mely már-már ajkai
mon lebegett: Faré well, swith Horné I

Isten veled I Magda.

Magyar Remekírók.
IV. Sorozat: Kurucz kiiltószot; Kisfaludy .Sándor munkái, 

I. köt.; — Széchenyi István gr. munkái, I. köt. ; — 
Vörösmarty Mihály munkái, IV. köt. ; — Tompa Mihály 
munkái, II. köt. — Kiadja a Franklin-Társulat Budapest, 

1903.

Az a nagy és értékes gyűjtemény, melyben 
a Franklin-Társulat összegyűjteni vállalkozott a 
magyar nemzeti géniusz legjelesebb alkotásait, 
ismét öt szép kötettel gyarapodott. Kapóra jelent 
meg a „Ilemek Írók' e negyedik sorozata éppen 
karácsony előtt. Mert a ki könyvel szokott aján
dékozni annak, a kit szeret vagy becsül, — 
s ilyenek sokan vannak — bizonyára nem talál 
maradandóbb becsű könyveket a „Magyar Remek
írók"-n&\.

Ennek a negyedik sorozatnak, a Kisfaludy 
Sándor, a Vörösmarty és Tompa munkáinak egy- 
ogy kötetén kívül, két igen nevezetes, szinte azt 
mondhatnék: egyetlen kötete van. Az egyik: a 
Kurucz költészet, s a másik a Széchenyi István gróf 
válogatott munkáinak első kötele. Mind a kettő 
régen érzeti hiányt pótol irodalmunkban, s éppen 
ezért különösebb figyelmünkre érdemes.

A Kurucz költészet — talán mondanunk se 
kell — a magyar nemzet szabadság-kultuszának 
hű lükre, s egyúttal a Rákóczy és Thököly dicső
ségének örökös emléke. A mióta Thaly Kálmán, 
a kurucz kornak fáradhatulan búvára, és az ö 
nyomán Toldy és Erdélyi, a két jeles irodalom- 
törléneliró, fölkutatták és közreadták a vitézi énekek 
és elegyes dalok gyűjteményét, egyre jobban 
bebizonyosodott, hogy a „kurucz költészet" volta
képpen nem izolált fejezet irodalmunk történeté
ben, hanem alkotó része, illetőleg lánczszeme 
unnak a népies magyar költészetnek, mely a 
századok során soha meg nem szakadt, hanem 
egyre élt és fejlődött „Egyrésze a történeti nép
költészetnek — Írja Erdélyi Pál, a kötet ösmer- 
totö előszavából: — harmincz-negyven esztendő
nek (1670 — 1711) költői formában való megnyi
latkozása. Nem önálló, hanem ez idő szerint a 
legjobban képviselt és ismeri fejezete a népi 
költészet történeti fejlődésének".

Végig lapozván ezt a szép kötetet, melynek 1 
tartalmát Erdélyi Pál nagy szeretettel és finom 
ízléssel válogatta össze a „Kurucz költészet, 
gyöngyeiből, megelevenedik előliünk az a legenda
szerű kor, molynek emlékét ma már csak a 
.Rákóczy-induló" őrzi köztünk. És, a mint erre 
a szilaj indulóra gyorsabb pezsgésbe jön a vérünk, 
ugyanúgy hevesebb lüktetésbe kezd a szivünk is, 
mialatt a szemünk révedezve jár az izzó haza
szereltei telitelt fekoto betűkön, mert minden sor 
cgy-egy fohász a szabadságért s egy-cgy fogadás, 
hogy .vérünk behajtásával" is kivívják ezt a sza
badságol, a mely — fájdulom — elveszett akkor, 
és pedig sok időkre vészéit el!

Rákóczy, Bercsényi és Bezerédi — a „vitéz 
magyarok vezéri" — az áruló (Jcskay, „a feje
delem villáma*,  u rettenetes vak Bottyán, s a 
kuruez-világnak valamennyi, töbhé-kevésbué híres 
és hírhedt szereplője, föl egészen Károlyi Sán
dorig : mind előfordulnak e dalokban, viselt dolgaik 
érdeme vagy becstelensége szerint, egész addig 
a szomorú pillanatig, a melyben „kiállolt Rákóczy 
a munkácsi sánezra, — s reá támaszkodék pántos 
pallosára" . . .

E szomorú pillanatig váltakozva csendül 
meg a „Kurucz-költészet“ben, a hol dicsőségesen 
fölragyogó, hol veszedelmes zátonyra jutott szabad
ságnak az ujjungása és keserűsége, a szerint, a 
mint a Rákóczy fegyverei győzlek, vagy vereséget 
szenvedtek. Ettől kezdve azonban, miután a sza
badság ügye elveszett, csupa fájdalom sir a török 
síp, vagy a magyar tárogató hangján s a szeren
csétlen ország állapotát semmiféle korfestő rajz 
nem jellemezhetné hivebben, mint a kötetnek 
utolsó előtli dala, melyei ide iktatunk:

Rákóczy, Bercsényi I Ragyogó vitézek I
Napkelet tájiról, fegyvorre kelének,
Es, a mint fölkeltek, fohászuk égbe szállt :
„Segíts meg, Istenünk, harcsaink hevén át 1

Segíts meg, Istenünk 1 Es To, Szűz Mária,
Hogy el no pusztuljon magyarok hazája 1
Magyarok hazája, oly dicső volt híred,
Hogy aranyalmának neveztek el téged."

Az alma lehullott, csutkája van csak meg,
Mióta az ország labanczczal tőle lett;
Magyarok hazája, aranyos szép alma,
Ki téged örizott, hideg hant takarja.

A „Kurucz költészet" a „Magyar Remekírók" - 
italt minden esetre egyik legszebb és legértékesebb 
kötete.

Ugyanezt mondhatjuk Széchenyi István gróf 
munkáinak első kötetéről is, melyet Berzeviczy 
Albert rendezett sajtó alá. A hosszú bevezető 
tanulmány, melyet a kötet élére irt, talán a leg
értékesebb azok közt, melyeket valaha „a nemzet
ébresztő legnagyobb magyaréról Írtak. Meglátszik 
rajta, hogy nemcsak szereti Széchenyit, hanem 
alaposan ismeri mind lelki és kedélyvilágát, mind 
politikai és társadalmi munkásságát is. Sikerrel 
védi meg ama nem régiben támadt tendencziózus 
törekvés ellenében, mely szerelné föláldozni 
Széchenyi nagyságát a Kossulh-kultusz oltárán, s 
igen helyesen jegyzi meg, hogy nemzeti pantheo- 
nunk mindkettőt — Széchenyit is, Kossuthot is — 
csonkitallun nagyságában fogadhatja magába egy
más mellett is; mert „az, hogy működésük egy 
időben ellentétes volt, nem csökkentheti annak a 
ténynek az értékét, hogy mindkettőnek tüneményes 
alakja a mi hazánknak, a mi történetünknek ékes
sége."

Széchenyinek ebben az első kötelében a 
Hitel, Világ, Stádium és az Útirajzok foglal helyet. 
Mindjárt ez a programúi és beosztás is mutatja, 
hogy Berzeviczy mily nagy értelemmel válogatta 
össze Széchenyinek azokat a munkáit, a melyek
ből az olvasó legjobban megalkothatja e kiváló 
emberünk helyes képét. Tudott dolgot ismétlőnk, 
mikor azt mondjuk, hogy soha könyv nem lelt 
akkora hatást nálunk, minta Hitel, „A régi tábla- 
biró paraszllázitonak és birtokrablónak hitte 
Széchenyit, de a tiszteletbeli aljegyző és a fiatal 
ügyvéd a haza megváltójának", —- mondja báró 
Kemény Zsigmond.

Tudjuk, hogy a Hitel-l gróf Dessewll'y megtá
madta, és Széchenyi e támadásra a „ Hfór/égal 
felelt, a mely czim azt jelenti, hogy Írója világos
ságot akart vetni a vitás kérdésre. Sokan a „Vilá
got" tartják Széchenyi legsikerültebb és legdiadal
masabb könyvének ; de ha igaz is, hogy ellenfelét 
fényesen megczálölta, viszont azt se lehel tagadni, 
hogy a „Világ" hangja fölötte éles, sok helyütt 
pedig szinte maró és gyöngédlelen. A „Stádium" 
folytatása és kiegészítő része a két előbbi könyv
nek, botelözéso annak a társadalmi és közgazda
sági átalakulásnak, melyet Széchenyi olyformán 
óhajtott s a melynek valósítására se pénzt, se 
időt, se fáradságot nem kiméit.

E komoly és örökké becses tanulmányoknál 
— Széchenyi egyéniségének megítélésére — fonto
sabbak az Útirajzok, melyekben u nagy férfin egész 
mivoltát szinte pongyolában látjuk. Nem sok az 
egész: alig nyolczadrésze a vaskos kötetnek, de 
a Széchenyi meghasonlotl kedélye, elégedollensége 
a világgal és önmagával, a lelki egyensúly hiánya, 

vagy legalább tökéletlensége annyira kirí a 25—30 
lapból, hogy megértjük belőle azt u szomorú véget, 
a mit önkozével készített magának.

Bárhogy van is, erre a kötetre szükség volt, 
s valóban örülhetünk, hogy megjelent. Széchenyi 
munkáinak elfogytával nagy alakja is kezdett fele
désbe merülni, pedig nemzetünknek mindig nagy 
szüksége van az olyan példákra, a minőt Széchenyi 
mondott, s az olyan tanításokra, a mikkel ö oktatta 
haladásra a nemzetei. Igaz, hogy az iskolákban 
olvastatnak szemelvényeket a munkáiból; de inig 
egyfelől az, amit az iskolában tanulunk vagy olva
sunk, később ■— épen mert az iskolában foglalkoz
tunk velő — kicsiségnek vagy figyelmünkre nem 
méltónak tetszik, addig másfelől ezek a kivonatok 
— épen mivel a komolyabb, elvontnbb rész hiányzik 
belőlük — nem elégíthetik ki azt, a ki magasabb 
rendű intenczióval óhajtaná tanulmányozni a Szé
chenyi iratait. így, a hogy ez az első kötet megjelent, 
■— kivált a Berzeviczy alapos és szélesen megirt 
tanulmányával együtt — valósággal nyeresége 
irodalmunknak és örökké becses kiadvány marad.

A „Magyar Remekírók" IV. sorozatának többi 
három kötetében a Kisfaludy Sándor, Tompa és 
Vörösmarty egy-egy kötetét kapjuk.

A Kisfaludy első kötetéhez Heinrich Gusztáv 
irt alapos, kritikai bevezetést. Nála rátermetebb 
kritikusunk aligha akadt volna erre a munkára, 
mert a Kislaludy Sándor költészetének helyes 
méltatásához okvetetlenül szükséges az olasz, 
franczia és német irodalom lüzeles ismerete is, 
ezt pedig Heinrich Gusztáv teljes mértékben bírja. 
Csakis igy sikerülhetett a bevezetés, a melynek 
különben még az is érdeme, hogy nemcsak a költőt, 
hanem az embert is megismerteti velünk. Ebben 
az 1. kötetben Hirnfi Dalainak mind a két részéi: 
Kesergő és a Boldog szerelmet kapjuk.

A Tompa munkáinak II. kötetében a Dalok, 
Ódák, Romáuczok és Balladák foglalnak helyet. 
Ezt Lévay József rendezi sajtó alá, a ki az első 
kötethez gyönyörű bevezetést irt Tompáról. A 
Vörösmarty munkáinak IV. kötete, melyet a nagy 
költő leghivalollabb kritikusa, Gyulai Pál rendez 
sajtó alá, a drámai költeményeket (2. köt.) tartal
mazza, s a legvastagabb kötetek egyike (362 lap), 
a melynél, ebben a sorozatban, csak a Széchenyi 
munkáinak 1. kötele terjedelmesebb (390 lap). Látni 
való ebből, hogy a kiadó társulat ugyancsak bő
kezű, mert az eredetileg 15—20 Ívre terjedő kötetek 
helyett gyakran ád 22—25 Íveseket is. A kötelek 
kiállítása minden tekintetben mintaszerű és hasonló 
az előbbiekhez.

A „Magyar Remekírók" 55 kötélben jelennek 
meg, öt-öt köteles sorozatokban, minden félévben. 
Az egész mű ára díszes kötésben 220 korona, s 
megrendelhető minden könyvkereskedésben, vagy 
magánál a kiadó czégnél (Franklin- Társulat, Buda
pest IV. Egyelcm-ulcza 4.), s hogy bárki könnyen 
megszerezhesse, havi 3 koronás részletfizetésre 
is kapható.

KÖZGAZDASÁG.

Az iparkamara deczemberi ülése.
A szegedi kereskedelmi és iparkamara 1903. 

évi deczember 29-én (kedden) délután 2 órakor a 
kamarai székház termében, Szegeden teljes ülést 
tart az alábbi programmal :

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére kél tag ki
küldése.

2. Elnöki jelentések.
3. Titkári jelentés az iroda tevékenységéről,
4. lnlerpellácziók és indítványok.
5. A kereskedelemügyi miniszter ur 58412. 

sz. leirata a piaczi kávéárusitás ipari minősítése 
tárgyúban. (A közös bizottság javaslatával.)

6. A kereskedelemügyi miniszter ur 60444. 
sz. leirata a kereskedelmi alkalmazottak posta- 
küldeményeinek átvételére jogosító igazolványok ki
állítása ügyében. (A közös bizottság javaslatával.)

7. A kereskedelemügyi miniszter úr 65825. 
sz. leirata a kamara 1904. évi költségvetésének 
jóváhagyásáról.

8. A kereskedelemügyi miniszter ur 70062. 
sz. leirata a kerületben az 1904. év folyamán tartandó 
ipari tanfolyamok ügyében. (Az elnökség javaslatával.

9. A kereskedelemügyi miniszter ur leirata a 
Bankegyesület mint szövetkezel szegedi ezégnek 
Hódmezővásárhelyre kért zálogüzlet-nyitási engedély 
ügyében. (A közös bizottság javaslatával.)

10. A kereskedelemügyi miniszter ur 75786. 
sz. leirata az ipari törzskönyvi adatgyűjtés ügyében. 
(Az elnökség javaslatával.)

11. A kereskedelemügyi miniszter ur 77791. 
sz. leirata az országos ipartanács újjáalakítása 
ügyében. (Az elnökség jelentésével,)

12. Az aradi társaskamara átirata a pékipar 
vasárnapi munkaszünete tárgyában telt fölterjesz
tésének pártolásáért. (A közös bizottság javaslatával.)

13. A miskolezi társkamara átirata a biztosító 
társulatok kamarai illeték fizetési kötelezettségű 
ügyében telt föllerjosztésének pártolásáért, (Az 
elnökség javuslulávul.)
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14. A nagyváradi társkainara átirata a 20 
kor. alóli számlák bélyogkötolozetlségének eltörlése 
érdekében telt fölterjesztésének pártolásáért. (A 
közös bizottság javaslatával.

15. A kir. posta- és távírda igazgatóság át
irata a Hódmezővásárhelyen tervezett posta-kézbesí
tési njilás ügyében. (Az elnökség javaslatával.)

Hl. A szegedi kereskodö-tanoncz. iskola kérése 
segélyért. (Az elnökség javaslatával.)

17. Az ókanizsai iparossegédek szakrajzlan- 
folyamának segélyt kérő átirata. (Az elnökség 
javaslatával.)

18. Több törvényhatósági ipartanácsba tagok 
választása.

19. A kamara állandó szakbizottságainak 
megválasztása.

£e Sriffon 
valódi franczia 

szivarfiapapir és fiüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

lV|agas jutalékkal felvétetne^ 
bármily állású megbízható egyének budapesti bank
házban sorsjegyeknek részletfizetésre való eladá
sára, az 1888. évi XXXI. t.-ez. alapján. Tőke és 
koez.káz.at nélkül némi szorgalommal könnyen el

érhető havonta 300—500 korona kereset.
Ajánlatok intézendők a ..Szerencse Híradó" 

kiadóhivatalának, postaitok 180, Budapest. "3M

Nyilttér.*)

a ^ort Bttvaoyuvia*«<fli szeDU1IV U&lltl&i rétik vegyíteni, mindenek edítt h

íjan ható.' E víz közömbösíti a bor savát és az italnak 
kellemetes, ingerlő melléklet ád, annélkül, hogy 

’•» <t feketére festené.

(*E  rovatban közlöttokért fololősségot nem vállal a 
szerk.

HIRDETÉSEK.

Szén-eladás.
Van szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására hozni , hogy az 
idén is nagy készletet tartok 
~ különféle szenekből -

ELSŐRENDŰ SALGÓ-TARJÁNI 
ELSŐRENDŰ SZALON SZÉN 
* * ELSŐRENDŰ KOX. * *

A szállitás saját kocsimon, díj
mentesen történik. A pontos mér
legelésért felelősséget vállalok. 
Kapható továbbá bükk-faszén (va
saláshoz) a legolcsóbb ár mellett.

Viszonteladók előnyben részesülnek.

Tisztelettel PODVINETZ, 
Fő-utcza, Kobelrausch-félc ház.

pAKHÁHIJDOr

w Attila-utcza 14. sz. -w
Bővebbet

Schlesinger Gyula
= bérbeadónál——

XXXZXXXXXXXSdiFZXX

SPITZER JÁNOS
BAJA, BÚD APEST1-ÜT.

Elvállal mindennemű

gf házak és földek 3
kisebb-nagyobb

BIRTOKOK 
bérbeadását és eladását a legked

vezőbb feltételek mellett.

1

ti 
í

£

t £

A Franklin-Társulat kiadása.

dlíagyar Stemeüirófí,
a magar irodalom főművei

55 kötetben és ennek kiegészítője, a hat testes kötetben

Teljes Magjai*  Sliakspere
Epg> most jelent meg nemzeti irodalmunk eme korszakos gyűjteményének negyedik 

sorozata, s Így most már 20 kötet került ki a magyar remekíróknak eme leggondo
sabb és legdíszesebb kiadásából, melynek rendkívül nagy elterjedése a nemzet minden 
rétegében eddigelé szinte páratlan.

A most megjelent negyedik sorozatot különösen a Széc heny i-kötet teszi érdekessé. 
Ezt Berzeviczy Albert állította össze a. legnagyobb magyar müveiből, s oly bevezetéssel 
látta el, mely essay-irodalmunkban kiváló helyet fog elfoglalni.

Nagy figyelmet fog kelteni a 
szerkesztett nagy rátermettséggel.

Ezeken ki vili Vörösmarty /I'. 
kötete jelentek meg a sorozatban, 
bevezetést.

A már előbb megjelent három sorozatban a következő müvek jelentek meg:

kuruez-költészet kötete is, melyet Erdélyi Pál

kötete, Tompa II. kötete és Kisfaludy Sándor I.
Az utóbbihoz Heinrich Gusztáv irt nagybecsű

Arany János munkái I. és II. kötet. Sajló alá rendezte RIEDL FRIGYES.
Csiky Gergely színművei. Sajló alá rendztc VADNAY KAROLY.
Czuczor Gergely költői munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta ZOLTVÁNY IRÉN. 
Garay János munkái. Sajtó alá rendezte FERENCZl ZOLTÁN.
Kazinczy Ferencz müveiből. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta VÁCZY JÁNOS. 
Kölcsey Ferencz munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta ANGYAL DÁVID. 
Kossuth Lajos munkáiból. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta KOSSUTH FERENCZ. 
Reviczky Gyula összes költeményei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta KORODA PÁL. 
Szigligeti Ede színmüvei I. kötet. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta BAYER JÓZSEF. 
Tompa Mihály munkái I. kötet. Sajló alá rendezte LÉVAY JÓZSEF.
Vajda János kisebb költeményei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta ENDRÖDI SÁNDOR. 
Vörösmarty Mihály munkái I. II. és Ili. kötet. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta GYULAI PÁL.

A Magyar Remekírók gyűjteménye tizenegy 5 kötetes sorozatban jelenik meg.
A teljes 55 kötetes mnnka ára 220 korona; az ennek kiegészítőjeként megjelent 
Shakspere összes müvei, hat kötetbe kötve 30 korona, melyet a Magyar Remek
írók vevői 20 korona kedvezményes áron kapják.

Megrendeléseket elfogad minden könyvkereskedés és a

Franklin-Társulat
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.

(Budapest IV., Egyetem-u. 4.)

• •

VÖRÖSMARTY-ALBUM

3

a a

INGYEN!TM
A Posti Napló, amely oddigolé az Ember tragédiáját. Arany János balladáit Zichy Mihály 

illusztrációval, Katona Józsof Bánk bán-ját, a Hlmí'y-Albumot, a Költök-Albumát, tavaly 
a romok kivitelű Zichy-A lbumot, stb. adta olvasóinak a könyvpiaczon általános feltűnést kellő 
kiállításban, az idén eddigi kiadványait felülmúló fónynyel és pompával, a Vörösmarty Mihály- 
Albumot lógja olvasóinak karácsonyi ajándékul adni.

A Vörösmarty-Album a Zichy-Albumnál is díszesebb kiállításban nagy kvart alakban fog meg
jelenni. Magában foglalja a költő életrajzát. Csongor és Tündét. Vörösmartynak e kedv.es drámai 
költeményét. a Szózat, a Vén czigányt, Szép Ilonkát és Vörösmartynak legkiválóbb 
költői alkotásait, kiváló művészek eredeti festményeivel és rajzaival, 20 mümollékletbon és számos 
szövogbo nyomott képpol és illusztráczióval, a valóban romok kivitelű mülapoknak egy részo gyönyörű 
színnyomású lesz, amilyen eddig alig jelent meg magyar diszmüben. A Vörösmarty-Albumot 
megszerezhetik mindazok, akik a Pesti Naplóra, amely legrégibb, legfüggetlenebb és egyike a leg
elterjedtebb politikai lapoknak, egy évre előfizetnek. --- r- .7..-..■ ■l-.i.-l.— 2...a

Akik most lépnek az előfizetők sorába és akár havonta is, de állandóan, legalább egv évig előfizetők 
maradnak, szintén megkapják a Vörösmarty-Albumot. Minden félreértés olkerüléso végett meg
jegyezzük, hogy akik a Zichy-Albumot az 1903. évre való előfizetés alapján tehát 1903. évi ajándékul 
kapták, azok a Vörösmarty-Albumot csak úgy kapják meg, ha újra egész évre előfizetnek.

A Pesti Napló előfizetési ára: Egész, évre 28 kor., félévre 14 kor., negyedévre 7 kor., egy hóra 2 kor. 
40 fillér. Szerkesztősége és kiadóhivatala: Budapest, VI. Andrássy-ut 27. számi alatt van.

kedv.es
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p ELADÓ HÁZ ÉS SZÖLLÖ. Q
az Erzsébet királyné-ctczában 
LÉVŐ KAPOTS MIHÁLY-EÉLE HÁZ ÉS 
A PETŐI DŰLŐBEN LEVŐ 4900 LJ-ŐL 
TERÜLETŰ, JÓ KARBAN LEVŐ SZŐLŐ

SZABADKÉZBŐL ELADÓ.

BŐVEBB ÉRTESÍTÉS

❖ IFJ. UTRY PAhNÁLi ❖
NYERHETŐ. —:

SZÁLLÍTÁSI-ÜZLET.

Van szerencséin a nagyérdemű közön
ség becses tudomására adni, miszerint

BAJÁN,
Erzsébet-királyné utcza (Müllen- 

der-féle ház) 37-ik szám alatt 

szállítási-üzletet 
nyitottam. — Elvállalom mindenféle 
árú ki- és befuvarozását, valamint 

költözködéseket is 
a lehető legjutányosabb árban, melyeket 
szakembereim által személyes feliigye- 
= lelem alatt eszközöltetek.
Midőn kérem a n. é. közönséget, miszerint 
vállalatomat becses támogatásában részesíteni 
kegyeskedjék, maradok magamat szives párt

fogásukba ajánlva, kivaló tisztelettel 

BALASSA BÉLA, szállító. 
Iroda: Erzsébet királyné-utcza 37. sz. (Müllender-féle ház.)

Költözködéseket ruganyos (féderes) kocsikon 
eszközlök.

Törlesztéses
kölcsönök

engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
sőt 800 korona is katasztrális hol
danként, a földek becsérléke és valóságos 
forgalmi ára arányában 1O évtől 50 
évig terjedő törlesztésre, különö
sen előnyös feltételek mellett.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál
SCHÁFFER VILMOS

bankigazgató

:-----  SZEGEDEN. ------

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

A Rlchter-féle

Llnlment Caps. comp.
Horgony - Pain - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésűl alkalmaz tátik 
kiuvtijitl, csinál és atgliülécekitl. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
■smbb bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegekot 
dobozokban avédjegygyei 
és a „Rickltr" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 í, 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török Jóitól 
gyógyszerésznél Budapesten. 
Richter F. Ad és társa.
eiüi. éa kir. udvari aaállitók 

Rudoletadt.

AAAAtE'

KÁLI SELYEMBEN
gvnnvi'.rü újságok, fehér, fekete és színes, minden árban. Szétküldés minden mennyiségben portó és 

vámmentesen. Minták n kirántok megjelölésénél bérmentve. I.evél.lij Svájezbn 25 fillér.

Selyemszövetgyár Unión

(íRIEPCR APOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
o kir. ml vari szállítók (SV ÁJCZ.)

I

L

Ékszer- és órásüzlet.
Van szerencsém úgy a helybeli, valamint a vidéki nagyérdemű közönség b. tudomására 

............  — hozni, hogy a BAJÁN 3 év óta fenálló ___ :____ —-----  

ÉKSZER-ÜZL ETEMET 
újabban az Erzsébet királyné utcza 2. sz. a. (volt Mészáros-léle házban) áthelyeztem és ezt az 

---.............. — ÓHAIPAItHÁL________ -
kibővítettem, hogy a n. é. közönség legnagyobb igényeit ez irányban is kielégíthessem. 
Raktáron tartok mindennemű mai/ynr és si-ájai, legjobb gyártmányú fali-, inga- és 
ébresztő órákat, valamint legjobb minőségű arany-és ezüst zsebórákat. Minden nálam 
vásárolt óráért 2 évi jótállást vállalok. W- Megrendelés szerinti mindennemű leg
komplikáltabb új ékszer készítéséi is elvállalom.
Óra-javitASOk, valamint minden e szakmába vágó munkalc, úgy ékszerjavitasok, 
átalakítások és drágakő foglalások pontosan és jutányosán eszközöltetnek. ~ 
Kinaezüst tárgyak nagy választókban kaphatók. Ruggyantabélyegzök 
készítését elvállalom. Törött arany- es ezüst tárgyak a legmagasabb árban meg 
vételnek vagy új ékszerrel cseréltetnek. - ----------- —

I*iók-telepek: Nayy,vó.rucl

• REISZ ÉS PORJESZ®

A nagyérdemű közönség bocsos pártfogását kérve, maradtam kiváló tisztelettel

SZEILE FERENCZ ékszerész és órás.
Nagy választék 

karácsonyi és újévi, valamint menyasszonyi és alkalmi ajándékokban. 

KÉT FIÚ TANULÓUL FELVÉTETIK.

BÚTORGY ÁRA BÉKE S-C S A B A

BAJA

Modern bútor. Teljes lakásberendezések.
legolcsóbb gyári árak.

Mindenféle diszitő- és kárpitos munkák elvállaltatok.
Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


