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A Kossúth-párt szabadelvűsébe.
Még Tisza Kálmán idejében a fuzio

nált Deák-pártból és a balközépbŐl ösz- 
szeolvadt kormány-párt kisajátította ma
gának a szabadelvű nevet.

Történt pedig ez a szabadelvüség 
nagy megrökönyödésére. Az időtől a 
szabadelvüség a kormánypártisággal for
rott egybe A szabadelvüség pajzsa 
alatt alkották meg a véderő törvényt s 
a korupciót is ezen szép védjegy alatt 
sikerült népszerűsíteni és forgalomba 
hozni. Az egyházpolitikai törvényhozás 
előtt zsenialitás kellett hozzá, hogy va
laki felfedezze a szabadelvüséget a szabad- 
elvüpártban. Az egyházpolitikai harcok 
idején egy kissé föllángolt a szabadel- 
vüségük s midőn a polgári házasságról 
szóló törvényt meghozták, s a zsidókat 
is recipiálták, a szabadelvüpárt ad hoc 
szabadelvüsége nyugvóra tért.

Ezek a tevékenységek annyira kimeriték 
a szabadelvűséihez nem szokott pártot, 
hogy még most sem pihente ki fáradal
mait. A szabadelvüség és föképen a 
választási kaszsza nagyobb dicsőségére 
bárósitottak és nemesítettek. A polgári 
munka legszebb diadala és álma a ku
tyabőr lön Mindez a liberalizmus ne
vében.

A függetlenségi és 48-as Kossűth-párt

nevében nincsen benne a szabadelvű 
csalétek és mégis ebben a pártban van 
a szabadelvüség a maga teljességében, 
ez a párt az igazi haladás, a fejlődés 
pártja, a polgárság legszélesebb réte
geinek valódi képviselője.

A haladást, az előre törő irányzatot, 
a demokráciát, a valódi szabadelvüséget 
képviseli ez a párt Ha ezt képviseli, 
akkor csak fikció, hogy a szabadelvű
ek a szabadelvüpárt táborában vannak. 
A szabadelvű zászlót egyedül Kossuth 
Ferencz lobogtatja

A Kossúth-párt szabadelvüsége nem 
az üvegházban nőtt, nem az udvari ker
tészek nyesegették erőteljes hajtásait, 
nem a királyi tanácsosok és újdonsült 
nemesek szabadelvüsége ez. Ez a sza
badelvüség a nép őserejéből táplálko
zik. Abból az őserőből, melyet csak 
ideig óráig lehet mesterségesen elnyom
ni, de a melyet az állami életből kire
kesztet még sem fognak

Micsoda szabadelvüség a szabadelvü
párt szabadelvüsége? A választáskor el
nyerni a többséget. Kezet szorítani köti 
mönszagú parasztokkal is, ha ez vokso 
kát hoz.

Aztán szavazni a felső napiparancs 
szerint. De szabadelvű intézményeket öt
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év óta nem láttunk. Ez a kommandirozott 
szabadelvüség mit sem tett a népért.

A Kossúth-párt a néppel, a népért 
küzd, hogy megteremtse a független, 
szabad Magyarországot, melynek pol
gárai egyenlők nemcsak a törvény holt 
betűiben, hanem az életben is.

Hogy megteremtse azt az országot, 
melynek polgárai nem éheznek, nem 
koldulnak.

És ehhez a népet oktatni, fegyelmez
ni kell. A tudás ne legyen privilégium, 
hanem közkincs. A haladás eszköze.

Ez vezet a politikai függetlenséghez 
is Es tudással, megszervezett nemzeti 
munkával leszünk nemcsak függetlenek, 
hanem gazdagok is.

Ezeket akarja a Kossuth-párt, ezekben 
vagyon az ő szabadelvüsége !

És a nép megérti és a nép követni 
fogja ! (S)

Belpolitikai liirek.
A képviselőház f. hó 26-iki ülésén Széli 

Kálmán miniszterelnök oly értelmű kijelen
tést tett, hogy a főispántól beérkezett jelentés 
szerint Baján a tisztviselők buktatták meg a 
szabadelvű-párt jelöltjét. Ez a kijelentés sem
miesetre sem felel meg a valóságnak, mert 
tudvalevő dolog, hogy a lefolyt választás 
alkalmával csupán két tisztviselő szavazott 
a függetlenségi párt jelöltjére, ezek közül is 
az egyik nyugalmazott tisztviselő volt. Ilyen 
körülmények között tehát vagy a főispánt 
vezették félre az informálással, vagy pedig
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íBárána jRbel lovagiam ügye.
A  „ Rajai Független Újság1* eredeti tárcája.

irta: Tihamér.

Bárány Ábel zenetanár, mint azt a neve 
is mutatja, a szerénység, a csendesség min
taképe. Nem vét ő soha még a légynek sem. Még 
a beszéde is oly halk, lassú, kimért szinte 
suttogó, mintha csak azon aggódnék, hogy 
hangos beszédével egyik-másik embertársá
nak terhére lenne. Szenvedélyes muzsikus. 
Csalódni méltóztatnak azonban, ha azt hiszik, 
hogy gyengéje abban nyilatkozik meg, hogy 
éjjel nappal veri a zongorát ; dehogy ! Az ne
ki nagyon hangos muzsika lenne. Harmóni
áimon játszik és pedig oly lágyan, oly anda
lítóan, mint ahogyan Orpheus játszhatott va
laha.

Csöndes mivolta mindenben megnyilatko
zik nála. Hasztalan hívnák őt például a 
casinóban tarokkozni, vagy alsóst játszani; 
— ő nem játszik soha mást, csak csöndest.

Ki tételezné fel tehát erről az igazi bárány
ról, hogy valakivel összekülömbözni képes 
legyen? Bedig a csuda megtörtént,'még pe
dig most kedden a casinóban.

Bárány úr éppen Beethowcn műveit ma-

I
gasztalta az asztaltársaság tagjainak, midőn 
egy heréig úr — Bátori Leonidás közbe
szól :

— En nem értem, hogy lehet valaki any- 
nyira oda azért a Beethowenért. Többet ér 
a » Körösi lánya az ő összes symphoniájánál.

Bárány Ábelt, mintha szivén szúrták volna.
Ez a kérdés volt az ő egyetlen sebezhető 

része ; ebben nem tűrt ellenmondást senki 
ember liától.

Halott halavány lett; még a szava is el
állt. Majd elfutotta a vér, de erre a szava is 
megjött.

Mit, mit beszél maga? Kérdezte az iz
gatottságtól tremolo hangon. Maga mer en- ; 
gem megsérteni, maga? Maga tökmag!

Tökmag! E rettenetes sértést egy Bátori 
Leonidás nem engedheti, hogy magán 
száradjon. Nem is hagyta annyiban a dolgot, 
hanem azt mondta, hogy 

Maga tökmag !
Szót szó követett s a hevessé fajult vitá

ban -csodák csodájára Bárány úr Bátorít 
mélyen megsértette. Dehát miért is nem hagy
nak neki, azaz hogy nem is neki, hanem az 
ő imádott Beethowenjének békét ! Jöjjön, ami
nek jönnie kell !

A párbaj elkerülhetlennek látszott. Egyéb
ről sem beszéltek azután, mint hogy Bárány

Ábelnak lovagias ügye támadt Bátori Leo- 
nidással.

— Bárány Ábel és lovagias ügy, hogy fér 
ez a kettő meg egymással ? kérdezgették az 
emberek nagy fejcsóválgatással. Mi lesz még 
ezzel a világgal ! ?

ti

— Brim, secund, tere, quart; prim, secund, 
tere, quart, hullik szakadatlanul, a fennt leirt 
eseményt követő nap reggelén, a tanár ur 
dolgozószobájából.

Ágnes asszony, a tanár ur élete párja, mar 
egy 'félórája hallgatózik az ajtón kívül szo
rong»’) szívvel. Hogy férjével valami rend.v. 
vüli történt, tudta jól. Előtte való este pél
dául hozzá se nyúlt a malacpecsenyéhez, 
pedig vörös káposzta is volt hozzá.

Megöllek nyomorult, nesze! hallik a 
szobából egyszerre, amit nyomban tompa zu
hanás] követett.

A kétségbeesett feleség rémülten rántja fel 
az ajtót :

Az Isten szerelmére, ember, mi lelt?
Minden esetre eredeti volt az a látvány, 

amely szemei ele tárult. Az asztal félrehúzva, 
székekkel tele, a szoba közepén egy kegyet
lenül összevert papiros-bábu, a Málcsi kis
asszony ki maga varrja a stalirungjat —-
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a főispán informálta tévesen a miniszterel
nököt. Mindenesetre a bajai szabadelvű-párt
nak állott volna kötelességében ezt a nyil
vánosságra hozott tévedést idejekorán hely- 
r ‘igazítani már csak a B íján működő állami 
tisztviselők érdekében is. De ezt úgy kúszik 
elmulasztotta és igy mi tesszük meg azt az 
objectiv igazság erdőkében.

Latinovits Pál. \ hivatalos lap végre meg
hozta Bácsország uj főispánját. Az a fériiu 
neveztetett ki erre a díszes, nehéz állásra, 
akiről már hónapok óta mindenki tudja, hogy 
csak ő lehet a megye főispánja. Örömmel 
vesz tudomást most már a befejezett tényről 
mindenki a megyében és örömmel üdvözöl
jük mi is Kigyicza országos képviselőjét, a 
megyei gazdasági egyesület agilis elnökét a 
főispáni székben.

a jelszót azzal, hogy csak a kormány- 
párti korifeusokat vette a hivatalos lisz-

\ megnyilatkozása.
Kényesen lobogott fel újból a bajai 

független polgárság tettvágyának, lelke
sedésének vakitó lángja es önzetlenül 
tört magának utat abba az irányba, a 
hol városának benső ügyei felett hatá- 
roznak, városának belső sorsát intézik

A községi képviselőválasztások napja 
újabb manifesztuma annak a mindjobban 
előretörő áradatnak, a mely elhagyva az 
önzés, az egyéni érdek ködbe burkolt 
tájait, a közérdek örökké üde, örökké 
viruló mezején keres enyhét és boldo
gulást a lakosság egészének, egyetemé
nek lés hogy a lefolyt választásnál még 
eddig soha nem tapasztalt élénkség, ér
deklődés mutatkozott, az csak annak a 
fényes tanujele, hogy városunk polgár
ságának zöme? nagyfokban elégedetlen a 
város ügyeinek eddigi intézésével, úgy, 
hogy a mostani választás egyúttal kirí- 
vó bizalmatlansági actus a mostani rend
szer ellen !

1 liába hangoztatja az ellenpárt, hogy 
a községi képviselőválasztásoknál a párt
tekinteteknek el kell simulnia. Kzt csak 
mondani könnyű Tényleg körösztül vin
ni absurdum. Hisz maga az ellenpárt is 
kiadta a jelszót a jelöléseknél Kiadta

tana es szégyen, gyalázat ! ki
hagyta onnan azt az embert, akit Haja 
város polgárságának többsége érdeme
sített arra, hogy őt az országgyűlésen 
képviselje.

Ilyen körülmények közt tehát joggal 
indulhatott a bajai függetlenségi párt is 
a saját kebeléből választott jelöltekkel 
a küzdelembe. Senki sem fogja ezt sze
mére lobbantam.

A küzdelem pedig fényes, lélekemelő 
volt. A három kerület tizenkilenc jelöltje 
közül tizenhárom függetlenségi párti 
jelölt nyert többséget, mig az ellenpárt
nak annyi erőfeszítés, annyi kapacitálás, 
úgyszólván hetekig tartó házalás után, 
csupán hat jelöltet sikerült győzelemre 
vinni.

A tizenhárom jelölt a következő ered
ménnyel került ki győztesnek : Id Ben- 
czák Sándor 154 szavazattal, dr. Den- 
neberg Kálmán 154 szav., Kozacsek 
Krnő 145 szav, id. Mérey Lőrincz 104 
szav . Miovácz Imre 109 szav., Pastrovits 
István 102 szav , dr. Reich Aladár a 
Belvárosban 2 17, Homokvárosban 107 
szav., Stöckl Kerencz 105 szav, Sziklav
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Zsigmond 100 szav., Tinusz István 100 
szav., Wagenblatt József 150 szavazattal.

Kzek közül a belváros egy jelöltet, a 
Homok-város és a Józsefváros tizenkét 
jelöltet választott a íüggetlenségi lisz - 
tából akként, hogy e két utóbbi város
részben a függetlenségi jelöltek érintet
lenül kerültek ki a küzdelemből

/

Ks ebből az eredményből a követke-J

zőket vonhatjuk le a lefolyt választás 
tanúsa <gaként.

Klsősorban kirí a lefolyt küzdelemből 
az a tanúság, hogy a bajai polgárság 
többsége szilárdan, lélekkel ragaszkodik 
a fényesen lobogó függetlenségi zászló-
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hoz, melytől őt eltántorítani hiába ipar
kodnak a petíció kíméletlen mocskolok

Kirí továbbá az az örvendetes jelen

ség, hogy a függetlenségi párti jelöl
tekre beadott szavazatok összesége a 
bajai választó-polgárok szavazatain ak 
tőid) mint felét tette ki. Ks kirí végül 
az - a mi nekünk a legbecsesebb — 
a közbizalom fényes megnyilatkozása 
dr. Reich Aladár országos képviselő sze
mélye iránt, akit a Belvárosban ép úgy. 
mint a Homokvárosban városi képvise
lővé választottak.

Kzzel a bajai szabadéivüpárt nagy
része megmutatta, hogy nem azonosítja 
magát az érdekhajhászó klikk-tagokkal. 
Kzzel a bajai'szabadelvüpárt megmutatta, 
hogy nagyrészében elitéli a petíciót. 
Kzzel a bajai szabadelvüpárt zöme rá
mutatott a klikknek az orsz. képviselő
vel szemben tanúsított lovagiatlan eljá
rására. Ez a szabadelvű-klikk újabb 
arcul ütése, mely neki oly nagyon fáj, 
nekünk pedig oly jól esik!

Dr. Sz .  V.

Nyílt válasz Scliőn Antal úrnak.
A „Bajai Ilirlap® f. hó 24-iki számá

ban közölt nyílt levélre válaszomat a 
következőkben foglalom össze :

Mindenekelőtt tudomásul veszem cikk
író azon beismerését, hogy nem ért az 
újságíráshoz, a mi különben kitűnik ab
ból, hogy cikkét a szabadelvű-párt el
nökén kezdi, felhoz benne takarékpénz
tárt, adókivető bizottságot, iparhatósá
gi elnököt, Független Újságot, Friss 
Újságot végül elmondja, hogy nála a 
héten nagy mosás volt ami közben a 
mosónő kofa módra fecsegett. Ezen ala
ki megjegyzés után már most áttérve a 
cikk érdemi részére, azt első sorban 
tárgyi, másod sorban személyi oldalról 
fogom taglalás tárgyává tenni.

Cikkíró úr kiválókig Szutrély Lipót 
urat mint a szabadelvű-párt elnökét ve
szi védő szárnya alá s amilyen szép és 
emberbaráti dolgot vélt ezzel teljesíteni,

próbabábuja, Abel űr kezében pedig egy ki
vont kard.

Szörnyen szánandó ábrázatot vágott, mikor 
féleségét berontani látta.

Mit akarsz asszony, eredj ki szépen, 
motyogta.

En nem és nem megyek ki, kiáltotta 
sírva. Mit jelentsen ez a felfordulás? Mondj 
meg mindent, mert mingyart végem lesz.

Bárbajom lesz, Agnes, válaszolt alig hall
hatóan.

Bárbajod? Ab! Sikoltoft egyet es ájul
tat! esett össze.

De mar erre Ábel ur is megijedt. Kőbánt ki 
hideg vízért. Mire visszajött mar Malcsi kisasz- 
szony anyja mellett térdelt, szörnyű spektá
kulumot vive véghez.

No még csak te kellettél, mordult ra az 
öreg. Csak elájult az anyád, mit okoskodni?

A hideg viz rögtön megtette a hatását ; az 
asszony kezdett magához térni.

Alig fektettek az ágyba, midón a cseléd 
odasugta az urnák, hogy két eilinderes űr } 
v árakozik reá.

Mondd, hogy rögtön jövök súgta vissza, 
de érezte, hogy elsápad

Batori segédei lesznek, mormogta.
Amint jobban lett a felesége, sietett ki lá

togatóihoz. A legnagyobb meglepetésére azon
ban két reá nézve teljesen idegen arcú űr 
várakozott reá.

I

Bárány Abel vagyok, mutatta be magát, 
mivel lehetek szolgálatukra?

Mi, kérem, a »Sohse balunk mcg« élet- 
biztosító társaság főhivatalnokai vagyunk. Ab
ban a szerencsés helyzetben vagyunk, igen 
tisztelt tanár űr, hogy életbiztosítás terén a 
lehető legkedvezőbb ajánlatokat nyújthatjuk. 
Társasagunk lOO.OOO.OÜO korona alaptőkével 
rendelkezik es nem azért, hogy a mi tár
sulatunk de bátran állíthatjuk, hogy vala
mennyi létező társulat közt társulatunk a 
legcoulansabb. Különben, hogy bemutassam 
magam, nevem Róna, collegám : Kende 
mondotta elegánsán társára mutatva.

Abel urnák egy kő esett le szivéről, flirte-
v  "  V

len egy gondolat cikázott át agyán. I
Igen, igen, mondotta kissé zavartan, 

éppen ma gondoltam rá, hogy kellene egy 
életbiztosításba kötnöm. En ugyan már egy 
társulattal érintkezésbe léptem, de ha az urak 
előnyösebb ajánlatot tudnak nyújtani, úgy 
nem mondom, hogy nem csinálunk üzletet.

1 lány éves Bárány ur ? kérdezte Komi 
úr mohon.

Negyvenkettő.
Mily összegre óhajtja magát biztosíttatni?
Százezer kon mára.

A két főhivatalnok összenézett. No ez re
mek fogas lesz, gondoltak. Kende ur most a 
zsebébe nyúlt és onnan egy csupa számukból 
álló könyvecskét vett elő.

— Tehát negyvenkét éves...........pardon,
volt. vagy csak lesz ?

Most voltam három hete.
Tehát csak negyvenkettő; »D« táblázat, 

negyvenkét éves, tizenöt esztendei megélésre 
tizet ITaságod évente 5000 koronát. Befizet 
tehát a tizenöt év alatt 75.000 koronát és ki
kap, ha megéli 100.000-et, ha nem éli meg, 
úgy az örökösei akkor, amikor megtetszik 
halni. Ha van még egy ilyen előnyös ajánlat 
úgy itt a nyakam, mondta elszántan.

Bárány úrnak szörnyen tetszett az ajánlat. 
Igaz ugyan, hogy 5000 koronát tesz kockára ; 
de hát az életével nem teszi ugyanazt? Ha 
a párbajban megölik, családja kap 100.000 
koronát, ha életben marad, úgy ez a körül
mény családjának is, meg neki is meg ér 
5000-et. Az persze tisztára lehetetlen, hogy ő 
az óriási évi dijat állandóan fizesse.

Nos, és ha megkötjük az egyezséget, 
mikortól kezdve érvényes a biztosítás?

Ma déltől, volt a felelet.
Hát jól van, tessék kitölteni a blankettát.

Nem kellet kétszer mondania. Nyomban 
kitöltettek, aláíratták vele, 200 korona fogla
lót kértek, s túlboldogan távoztak.

Ezen aktus után Abel úr megkönnyebbedett. 
Családjáról, halála esetére gondoskodott és ez 
nagy sző» ! Sokkal nyugodtabban fog a küz
dőtérré is kiállhatni. Az ügynökök távozása 
után rögtön felesége beteg ágyához sietett.
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ép oly mértékben kicsinyessé, nevetsé
gessé tette, ha azt hozza fel érdeméül, 
hogy tizennyolc éve a takarékpénztár 
igazgatója és mint ilyen 3T)Q drh részvény 
értékét gyarapította 700.1)00 koronával. 
Vájjon kérdjük érdeme e az egyedül 
egy embernek, hogy a részvények ér
téke felszökött és vájjon nem-e az intézet
egyetemének? Kérdjük vájjon neme 
közgazdasági okok — és nem személyes 
behatások — irányítják mindig az ér 
tékpapirok emelkedését és csökkenését? 
Kérdjük vájjon egyáltalában nevezhetö-e 
a város vagyoni izmosodásának az, hogy 
tizennyolc év, hosszú idő lefolyása alatt 
3f)0 ember vagyona 700,000 kor.-val gya
rapodott ? Kérdjük vájjon az egész vá
ros vagyoni érdeke nyert-e azzal, hogy 
3Í)0 polgár tárcájában 700,000 korona 
holt töke lappang? Es kérdjük vájjon 
az egész városi jólét előmozdításának 
nevezhető-e az, hogy az a 700,000 kor 
vagyongyarapodás szegény iparosok ka
mat-garasaiból tevődött össze gazdag 
embérek vágyónává ? 1 és kérdjük v« • g ü 1 
vájjon áldozatkészség, vagy egyáltalán 
szívesség-e az, ha egy pénzintézet kellő 
kezesek mellett és kellő kamatra szege - 
nyeld) iparosokat is támogat, vagy nem e 
az illető pénzintézet üzleti érdeke?

Mindezen kérdésekre nyitva tartom 
a választ, annak megadását a nagy 
közönségre bizom és biztos vagyok ben
ne, hogy maga Szutrély Ki pót úr sem 
fogja mindezeket érdeméül betudni, es 
ha érdemei vannak, azok más téren 
keresendők.

Rátérünk másodszor az adóki vető 
bizottságra Cikkíró úr azt hangsúlyoz
za, hogy ez a bizottság, melynek ö is 
tagja, a bajai polgárság érdekeit védel
mezte a kincstári képviselővel szemben 
K kijelentést kénytelenek vagyunk csupán 
fenntartással elfogadni, mert többek közt 
az 1262/1899. sz. esetben is egy keres
kedő adóját egész erélyességgel 1(d) ko-

Szegény, kissé elszenderedett, aminek Abel 
úr csak ürült. Ki is osont lábujjhegyen a szo
bából azzal a szándékkal, hogy folytatni lóg
ja a vivási gyakorlatokat.

Csengetnek. Hideg fut végig a tanár úr há
tán, de mégis sokkal nyugodtabb, mint volt 
az előbb.

Kiváncsi vagyok, hogy kiket küld? mor
mogta.

• - Tekintetes úr kérem egy levelet hoztak, 
szolt a cseléd, egy levéllel kezében a szobá
ba lépve.

— Mutassa ide!
Idegesen tépte fel a levelet, mely hangzott 

a következőképen :
l 'ram !

On engem tegnap súlyostul megsértett. Mint
hogy én a pörlekedést gyűlölöm, ezennel fel
szólítom, hogy sértéseit két tanú előtt vonja 
vissza, külömben. a legnagyobb sajnálatomra.

•  t

becsületsértési port leszek kénytelen On ellen 
indítani.

'Tisztelettel 
Bátoré Leonidás.

Szervusz ötezer korona, mondotta ke
serű mosolylyal a levél elolvasása után.

Kgyideig mozdulatlanul állt a szoba köze
pén, aztán a harmoniumhoz ült s eljátszotta 
rajta Werner bucsudalát szebben, megha- 
tóbban, mint valaha. Hogy eközben Werner 
búcsújára, avagy arra az ötezer koronára 
gondolt-e, amelytől elbúcsúzandó volt, nem 
tudjuk biztosan.

rónáról 240 koronára emelte a bizottság-, 
úgy, hogy csak felebbezés folytán volt 
az adó 82 koronára leszállítható Ez és 
ehhez hasonló esetek tanúsítják tehát 
az adókivetö bizottság tagjainak lelki- 
ismeretes működését és a polgárok védel
mét a kincstárral szemben, úgy, hogy 
e részben csupán az elnök tölti be hi
vatását igazában.

Jön azután a bajai ipartestület háza, 
melyet a cikkíró úr szerint a szabad- 
elvű polgárok áldozatkészsége emelt. Ez 
egyenesen nem áll, mert nagyon de na-o  J * * j
gyón sok függetlenségi polgár kezében 
van tekintélyes számú ipartestületi rész
jegy. Vagy talán azt nevezi ön a szabad- 
elvüpárt áldozatkészségének, hogy az 
ipartestület házára kölcsönt adtak ? 1 lisz ez 
nem szivesség, ez az illető pénzintézet 
üzletága, és a kölcsönadott pénzért maga 
a jelzálog szavatol !

Így néznek ki tehát azok az emlék
táblába vésendő érdemek, melyeket a bajai 
szabadelvüpárt, hosszas működése után, 
felmutathat, igy néznek ki azok a nagy 
horderejű és a polgárság egészének 
jólétét szolgáló alkotások. I láromszáz- 
ötven részvény gyarapodása, a szabad- 
elvüpárti adóprés működése, és az ipar
testület háza! Mily szegénységet árult el 
ezzel cikkíró úr a baud szabadelvüpártról 
és mily üresnek, sivárnak bizonyult a 
huszonhárom évi szabadelvüpárti kor
szak, amelyet önök oly fényesnek, üd- 
vöthozónak szoktak lefesteni ! Ez. az 
egész? — tor elő minden jóérzésül pol
gár leikéből — Ks önök ezt az eszme sze- < >
génységet még Írásban is merik kiálli-O  J  t )  * •

tani? Hisz pirulniok kell önmaguknak, ha 
huszonhárom évi munkásságuk gyümöl
cseként csak ezt mutathatják fel? Hisz 
pirulniok kell, hogy önök huszonhárom 
esztendeig nem dolgoztak, hanem csak 
sóvár kezekkel zsíros konc/, után kap
kodlak, mely nem a város egyetemének,

'   ̂  ̂ ■ r

hanem truezra is a kis „k“ val írott klikk 
tagjainak — cikkírót sem véve - ér
keit szolgálta lés önök még elismerésto  o
akarnak kivívni a polgárs'g részéről
ezért a meddő semmittevésükért ? lés önök
még elismerést akarnak azért, mert a
klikk szálak pajtáskodó üss z e t o n ó d á sáb< > 1
egymás között, egymás számára, egyéni
és családi előnyöket biztosítottak ; önök

►

még elismerésre s/ámitanak, amiért egyé-^  t  « j  j

ni és családi előnyökért a minister-kép
viselőt körülrajongták és elvonták tevé
kenységét közérdekű alkotásoktól ?

így néz ki tehát a cikkírótól annyira 
felmagasztalt szabadelvű klikk édeni kor- 
szaka, amelv azonban, minden józan 
emberi számítás szerint, immár a lenyug
vó nap halaványodó sugaraitól kapja 
csekély világítását. A bajai független 
polgárság önzetlenül kitört tetterejétől 
és győzelmétől megrecscsent a szilárdnak 
képzelt szabadelvű-klikk hatalmi polca, 
és azóta recseg, inog, roskadozik, inig 
végre elkövetkezik az összeomlás ideje 
és a bajai szabadelvű-klikk pusztulni fog, 
mert pusztulnia kell !

A miit levél tárgyi része után át kell
J  *~  *

térnem a személyi kérdésekre, melyek 
első sorban ellenem voltak irányozva

Hogy éppen engem választott ki a 
cikkíró úr -- (ős ez esetben teljesen alap
talanul annak okát nem kutatom, 
csak figyelmébe ajánlom, hogy gondol 
jón vissza 1 ö évre, amidőn cikkíró 
úrnak egy nagyon de nagyon közeli

\T

hozzátartozója szintén Bajára jött és a 
Bajai I űrlapot kezdte társszerkeszteni. 
Talán 22 éves lehetett még akkor és 
az apai kezek még sem tudták őt szabad 
mozgásában meggátolni és megakadá
lyozni abban, hoyy éles cikkeket ne •> • ’ *
intézzen városi ügyekben.

Tehát mi kifogása lehet Schőn Antal 
urnák, ha egy fiatal ember, aki tanul
mányait befejezte, szülővárosában lete
lepszik és egy lapot szerkeszt, mely füg
getlenségi elveket vall, közérdekért har
col és minden izében igazmondó? Falán 
az a kifogása, hogy személyeskedő cik
kek jelennek meg benne? Hát vájjon a 
személyeskedés csak az önök privilégiuma 
lehet? Önöknek szabad tisztes polgáro
kat, egy tisztes pártot, és egy közszere
tetben és köz becs ül ősben álló országoso
k é p v i s e 1 ő t alaptalanul m e g v esz t eg e tés- 
sel, gyújtogatással vádolni? Hát vájjon 
a peticzió benyújtása előtt jelentek meg 
lapunkban személyeskedő cikkek? Ez ellen 
nekünk ne legyen szabad védelmi esz-c  .
közt alkalmaznunk? Ezek ellen nekünk ne 
legyen szabad kellő megtorlással élnünk?47

Hol van ez megírva? Igenis beismer-o  O
jük, hogy lapunkban láttak napvilágot 
személyeskedő cikkek, de csak mint a 
jogos felháborodás szülöttei, tisztán po
litikai érdekből fakadtak. Volt ugyan 
egy cikkünk, mely nem politikai okból 
szemelveskedett, de ez már nem a lap 
belső munkatársainak tollából került ki. 
„Az árvapénzekről“ szólt és 
Eipót iir személyével több Ízben foglal
kozott. Es tudja e Schőn Antal ur, hogy 
ennek a cikknek ki volt a szerzője, és 
tudja-e Schőn Antal ur, hogy ezen cikk
ben előforduló tüszúrásokat kicsoda in
tézte Szutrély úr ellen? Nem akarom 
itt megnevezni, nehogy azon tévhit kap
jon lábra, hogy ezt a cikket, pro domo • • £
( )n sugalmazta. Nem akarom megnevezni, 
mert annyira közeli hozzátartozója ön
nek, hogy önkénytelenül lábra kapna az 
a tévhit, hogy Schőn Antal úr a ..Bajai 
I Iirlap-“ban vizet prédikál Szutrély úr 
mellett, a mi lapunkban pedig bort iszik 
a háta illegett. Csak annyit mondok, tud
ja meg Schőn Antal úr, hogy ön engem 
teljesen alaptalanul vádolt meg azzal, 
hogy én Szutrély lápót úr személyét 
cikkeim valamelyikében is sértettem vol- 
na. Mióta lapunk megindult cikkeim a 
következők : ,,Programming, „Közmun
kák és a bajai dunahíd“, „Az új köz
kórház “, „Vigyázzunk“, „Piszkos mun
ka". „A curiai bíráskodás** és két Ízben
„Politikai hetiszemle“.

Ha ön ezen cikkek valamelyikében 
is talál egy egyetlen kifejezést, mely 
Szutrély Eipót úr személyével foglalko
zik, akkor igazat adok önnek, de ha 
rém talál, akkor kijelentem, hogy ön cik
kében nem mondott igazat, mert en
gem hamisan, indok nélkül vádolt. 1 ar- 
íozom pedig ezzel a kijelentéssel, nem 

hál a érzetből “, mert ilyennel részemről 
senkinek sem vagyok lekötelezettje, ha
nem tartozom a tárgyi igazság érdeké
ben. Azt, hogy a „számos ok” alatt mit 
értett, arra nézve ön, megbizottaim előtt, 
megnyugtató magyarázatot adott és igy 
“/ közöttünk el van intézve, de nincs el
intézve cikkének utolsó bekezdése, a mely 
mennydörgő accordokban „bosszút, bosz- 
szút kiállt" a függetlenségi-pártnak Ezt 
a kijei ntést öntől, mint egy tekintélyes 
pénzintézet élén álló vezérembertől, leg
kevésbé sem vártuk és higyje meg ne-
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kém, nagy meglepetéssel párosult visz- 
szatetszést szült az minden vonalon. 
Hiszen ez nem más mint egyenes fenye
getés a függetlenségi pártiaknak, egyenes 
megtagadása minden közösségnek a 
bajai függetlenségi-párt és a bajai ke
reskedelmi bank között. Legalább is en
nek magyarázták városszerte. 1 lát vájjon 
nem gondolta meg a cikkiró, hogy ab
ban a pénzintézetben függetlenségi pol
gárok is bírnak tekintélyes számú rész
vénynyel, hát vájjon nem gondolta meg, 
hogy a bank nem egy pártnak, hanem 
a város egészének van hivatva a félté-

i »

telek fennforgása esetén rendelkezésre 
állni? Egyébként tessék csak a fenye
getést beváltani, biztosíthatom, a függet
lenségi-párt is megtalálja a retorsió kellő 
fegyvereit !

Pardon ! 1 lisz ön csak úgy Isten ke
gyeiméből cseppent a bankdirectorságba, 
honnan is tudhatná, mi illik egy bank
igazgat») ajakára ?

Dr1. S z i r m a i  Vidor.

Karcolatok.
Ügyészi megbízott.

Az igazságügyministernek határozott pech
je volt az első ügyészi megbízottjával. A 
lot) korona honorárium hódit»’) ereje és a há
la, nem akadályozhatták meg a minister ügyé
szi megbízottját, hogy a nemzet bizalmáért 
sikerrel pályázzék excellenciás főnökével 
szemben.

A mandátumot tehát zsebre vágta az ügyé
szi megbízott, de a ministernek is megmaradt 
a veszett fejsze nyele: egy megüresedett 
ügyészi megbízotti állás. Ki is nevezte ha
marosan az uj ügyészi megbízottat. És ez 
egyszer nyugodt lehet. 11a az előd ki is buk
tatta a képviselőségből, az utód miatt, aki 
megrögzött hive a kormánynak, sokáig ülhet 
még a ministeri bársonyszékben.

( íarantálunk ! (S.)

J i részvények.
Olvasván, hogy a bajai takarékpénztár rész

vényei, melynek kurzusa Itt év alatt öOO-ról 
2500 K-ra emelkedett, sajnálom, hogy néhány 
száz darab takarékpénztári részvényem nin
csen és azt hiszem, hogy az összes részvé
nyesek elismerését minden megbízás nélkül 
is tolmácsolhatom.

Szó sincs róla, hogy a takarékpénztár nem 
gyarapodott, de hát a takarékpénztárnak csak 
korlátolt számú részvényei vannak.

Kérdezzék meg azonban attól a 19900 
bajai embertől, aki nem részvényosztalékbol 
él, hogy Itt év óta mennyire haladt a köz- 
vagyonosodás s végül forduljanak informá
ciókért a kir. járásbíróság telekkönyvi osztá
lyához. valamint az igen tisztelt bírósági és 
városi végrehajtó urakhoz ! (S.)

fiatal ember.
Petőü Sándor, aki különben még takarék- 

pénztári direktorságig sem vitte föl 2(5 éves 
koráig, a mikor hazájáért elvérzett, elég szép. 
bar csak irodalmi és nem közgazdasági te
vékenységet fejtett ki. De ha gyarló iroda
lomtörténeti ismereteim nem csalnak, senki 
sem vetette szemére, hogy fiatal ember lété
re elég merész jól Írni.

Az a bizonyos nyílt levél azonban halálos 
bűnnek tartja, ha valaki fiatal.

I Tgy látszik a cikkíró nézete szerint a szü
letés olyan bűn, a melynek kiengeszteléséhez 
legalább 40 50 év szükséges.

A nyílt levél morálja szerint a tanulmá- 
inaikat bevégzett ifjak tekintsenek hódoló 
bámulattal élemedettebb polgártársaikra s 
szerény magatartással szerezzenek érdeme
ket arra, hogy a klikk őket kebelébe fo
gadja. (S.)

HÍR fi K.
A nagy nap. A tegnapelőtt városunkban 

páratlan érdeklődés mellett lefolyt bizottsági 
tag-választásokról és annak eredményéről 
lapunk más helyén bővebben van szó; itt 
csupán arról óhajtunk beszámolni, hogy mi
csoda megkapó lelkesedéssel fogadták úgy a 
Belvárosban, mint a III. kerületben dr. keich 
Aladár orsz. képviselő bizottsági taggá tör
tént megválasztását. Minthogy a szavazatok 
összeolvasása nyilvánosan történik , sok 
érdeklődő jelent meg a városi székház ta
nácstermében, megtudandó a végeredményt, 
Mikor nyilvánvalóvá lett, hogy dr. Reich a 
szavazatok általános többségét elnyerte ; a 
jelenvoltak viharos éljenzéssel adtak e fölötti 
örömüknek kifejezést. A III. kerületbeliek 
pláne fényes ovációban részesítették az ő 
kerületükben is diadalt aratott népszerű kép
viselőjüket. A választás után vagy ötszázan 
lakása elé vonultak, s miután nem találták 
otthon, felkeresték őt pártelnökünk: Drescher 
Gyula lakásán, tüntetve úgy dr. Reich, mint 
Drescher pártelnök népszerű személye mel
lett, mely alkalommal dr. Reich gyújtó be
szédet tartott a megjelent elvtársakhoz.

Kötelességet vélünk egyszersmind teljesí
teni-akkor, amidőn köszönetünket és hálán
kat fejezzük ki, úgy Állaga, mint Latinovits, 
nemkülömben Erdélyi választási elnöklő 
uraknak a választások pártatlan és tapintatos 
vezetéséért. — A választások ilyen kifogás
talan vezetéséhez közönségünk eddig nem 
igen volt hozzá szoktatva.

Eljegyzés. Stern Benő terézienfeldi nagybérlő 
eljegyezte Geiringer Minka kisasszonyt Ba
járól.'

Esküvő. Weisz Henrik kir. járásbirósági 
tisztviselő f. évi december hó 8-án vezeti ol
tárhoz a bajai izr imaházban Krausz Paula 
kisasszonyt.

Halálozás. Deutsch Márk f. hó 25-én. éle
tének (57-ik évében elhunyt. Tetemét nagy 
részvéttel kisérték f. hó 27-én a bajai izr. 
sirkertbe.

A bor-t, Gárdonyinak remek falusi törté
netét adta a bajai oKatholikus Legényegylete» 
f. évi november hó 25-én. Mint mindenkor, 
úgy most is igen élvezetes előadásban volt 
részünk, s ha egyáltalán műkedvelők és hi
vatásos színészek közt párhuzam vonható, 
úgy elmondhatjuk, hogy vasárnap este elfe
lejtettük. hogy műkedvelők játszanak. Nem 
tudjuk, kit dicsérjünk meg először Rozi bá
jos személyesitőjét (Lajdi Etelka), kit tiszte
lni a virágok és ajándékok egész özönével 
lepték meg, vagy a kackiás Esztert (Vörös 
Mariska), kinek szép játékában és csinos éne
kében már nem egyszer gyönyörködtünk, 
avagy Baracs Imréné, Julis asszony (Nikolin 
Zsófia) egyszerű naiv alakítását. A férfiak kö
zül kiemelkedett Baracs Imre alakja; egy igazi 
önérzetes, józan gondolkodású parasztot lát
tunk a színpadon. Eckert úrtól különben is 
megszoktuk a tökéletes alakítást s ezúttal 
önmagának fonta a legszebb babérkoszorút. 
Matyi szerepében Purda Gyula úr próbálko
zott szép sikerrel. S ha valamennyi szereplőt 
egyenként akarnók megdicsérni akként, amint 
meg is érdemlik, akkor e lap kerete szűknek 
bizonyulna. Nem hagyhatjuk azonban sz<’> 
nélkül Göréné (Bankhardt Ilona), özv. Szu- 
nyogné (Laforsch Mariska), Göre biró, Durbints,
Mihály bátya (Szalav János, Weinberger L., *1 % % ^
Rozsa Dezső) kacagtató alakjait. 11 óra is 
elmúlt, mikor a darab véget ért, s a táncra 
perdült fiatalság vig cigányzene mellett kivi
lágos kivirradtig ropta a különféle táncot.(b.)

Goluhov8zki bácskai barátja. Báesmegyének 
egy érdekes fértia halt meg e héten. Szuhánek
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Mihály jankováczi csizmadia az ottani ipartes
tedéinek egyik főembere - mint nekünk írják 
hosszas betegség után elköltözött az élők 
sorából. Az elhalt régi nemes lengyel család
ból származik, s az osztrák és magyar mo
narchia külügyminiszterének, Goluchovszky 
Agenornak ifjúkori barátja. Goluchovszky a 
barátságot még most is fönntartotta, ameny- 
nyiben állandó levelezésben állott vele. A 
Bach korszakban mint csendőr került Janko- 
váczra, ahol megnősült s ott le is telepedett. 
Magyarul megtanulván, öreg korára valósá
gos kuruc magyar lett belőle. Szuhánek leá
nya lakodalmán meghűlvén, két heti betegség 
után meghalt. Temetése az összlakosság nagy 
részvétele mellett történt meg.

Köszönet-nyilvánítás :
Tekintetes C z é r n a y  Imre úrnak, mint az

» Ipartestület Elnökének»»
Mellékelten van szerencsém az Önnek em

lített 2 drb. 555—556 számú Ipartestületi-Rész
jegyet azon megjegyzéssel átjuttatni, hogy 
ezeket mint általam az Ipartestület részére 
átengedett jótékonycélú adományt illetékes 
helyre juttatni szíveskedjék.

Teljes tisztelettel : R e i c h  Ignácz.
Fogadja a nemesszivü adakozó az Ipartes

tület hálás köszönetét, e valóban szép célt 
szolgáló ügy előmozdítására szánt nemes aján
dékért.

Az e l n ö k s é g .
Halálozás. Mély megilletődéssel értesültünk 

arról, hogy Csermák Sándor könyvkereske
dőnek egyetlen, hatodfél éves Sándor nevű 
fiacskája e hó 26-án rövid szenvedés után 
meghalt. Temetése szerdán délután volt ál
talános részvét mellett.

Felfüggesztett községi biró. Schmidt Pált, 
Katymár község biráját szabálytalanságok 
miatt a b.-almási szolgabiró felfüggesztette 
állásától.

Ügyvédi kamarai közgyűlés. A szabadkai 
ügyvédi kamara választmányának, mely áll : 
Az elnökből, elnökhelyettesből, titkár, pénz
táriak, ügyész, nyolc választmányi tag és 
négy póttagból, -  a következő 8 évre leen
dő megválasztása az 1874. évi XXXIV. t.-cz. 
23. §-a alapján a közgyűlés 1901. évi decem
ber hó 22-ik napjának d. e. 10 órájára az 
ügyvédi kamara hivatalos helyiségébe tűzetett 
ki. Az ügyvédi kamarának Szabadkán nem 
lakó tagjait 1874-ik évi XXXIV* t.-cz. 23. §-ára 
figyelmeztetnek, mely szerint szavazói jegyüket 
saját pecsétjükkel zárt és kívülről névaláírás
sal ellátott borítékban beküldetik.

Iparigazolvány a vásárokon. A legújabb mi
niszteri rendelet értelmében a vásárokra járó 
s ott elárusitással foglalkozó iparosok, keres
kedők a vásári hatóságoktól iparigazolványuk 
felmutatására kényszeríthetők s amennyiben 
ilyent felmutatni nem tudnának, a vásári ke
reskedéstől eltilthatok. J»3 lesz tehát vásárra 
járó iparosainknak az iparigazolványt maguk
kal vinni, s amennyiben ilyennel nem bírná
nak (mert hisz a vásári kereskedelemnél ilyet 
eddig nem követeltek meg) jólesz váltani, 
hogy a vásári hatóság részéről, őket érhető 
zaklatásoknak magukat ki ne tegyék.

Bácska városainak népessége. Az 1900. évi
népszámlálás végleges eredményei szerint a 
Bácska egyes városaiban a következő lét
szám találtatott:

Szabadkán 82.122
Zomborban 29.609
Ej vidéken 29.296
Zentán 28.588
Baján 20.361
O-Becsén 18.865
O* Kanizsán 16.532
A patáiban 13.940
B.-Topolyán 12.629

Sertéskiviteli tilalom. A sertésvésznek Auszt
riába való behurcolása miatt a sertéseknek 
oda való bevitele a bács-almási, apatini. bajai, 
hódsághi, bács-kulai, német-palánkai, titeli, 
bács-topolyai, újvidéki és zombori járásokból, 
valamint Zombor, l ’jvidék. Baja és Szabadka 
városokból tilos. Tehát az egész Bácskából.

A gépkezelők és kazánfűtők képesítő vizsgái 
Szegeden december hó 20-án d. e. 9 órakor 
fognak megtartatni a fa és fémipar-iskola 
marstéri helyiségében. A vizsgálati kérvények 
kellően felszerelve 6— 10 nappal előbb kül-
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dendők be a kerületi kir. iparfeliigyelöséghez 
(Szeged, Szilágyi-u. 1. sz.)

Hamis arany és ezüst a Bácskában. A m.
kir. fémjelzi) és fénibeváltó hivatalnak tudo
mására jutott, hogy a bácskai ékszerészek 
közül igen sokan hamis aranyat és ezüstöt 
hoznak forgalomba. Hogy a hivatal eziránt 
alap s meggyőződést szerezzen, a múlt héten 
Bácsalmásra küldte szakemberét, hogy a ne- 
táni hamisítók kipuhatolása végett Szutrély 
Lipót főszolgabíróval a szükséges intézkedé
seket megtegye. A főszolgabíró hivatalos ha
táskörén belül mindent megtett, hogy a ha
misító ékszerészeket kézre kerítse. Az ered
mény meglepő volt, amennyiben Jankováczon 
a múlt heti országos vásáron 4 olyan éksze
részt csíptek el, kik hamis ezüstöt es aranyat 
hoztak forgalomba. A hamisítványokat nyom
ban lefoglalták, az illető ékszerészek ellen pe
dig megindították a bűnvádi eljárást.

Falb jóslata. Kalb Rudolf szerint gyönge 
telünk lesz, ezt a sokaknak örvendetes hirt 
jósolja most megjelent időkalendáriumában. 
Jóslata szerint január hónapban kevés ho 
várható, annál erősebb havazások lesznek 
februárban, március esős lesz, úgyszintén áp
rilis is, kellemetlen időjárás lesz májusban s 
aránylag hűvös lesz június. Kritikus napok: 
február 22., március 10., április 8., május 7. 
és július 6. Ne felejtsük el, hogy ezeket a 
jóslatokat Falb ur mondja, a ki bizony nem 
mindig találja el az igazságot !

A hamis mérték. A budapesti királyi bün
tető törvényszék nemrég kimondotta, hogy 
az a kereskedő, a ki az árú súlyának meg
mérésénél a vevőt megrövidíti, csalást követ 
el. Az erről szóló ítélet indokolása ezeket 
mondja: Bizonyítást nyert vádlottak ellen, 
hogy ők közös akarat-elhatározással együt
tesen panaszost huzamos időn át az áruk 
bemérésénél a sulytartó alá csúsztatott vas
darab segélyével, tehát ravasz'fondorlattal az 
áruk valódi súlyát illetőleg jogtalan vagyon
szerzés végett megtévesztették és azáltal ne
ki 100 koronát meghaladó kárt okoztak, miért 
is őket a htkv. 308. §-ában meghatározott 
csalás bűntettében mint tettes társakat bűnö
söknek kimondani és az ítélet rendelkező 
részben meghatározott büntetésre ítélni kellett. 
A törvényszék ezen Ítéletét a kir. Curia jó
váírna vta.

Vidéki munkaközvetítő intézetek. Fontos és 
felette hasznos intézmény megvalósítását vet
te tervbe a kereskedelemügyi miniszter. Hogy 
a vidéken észlelhető munkahiányt megszün
tesse és a munkaadó és munkás között a 
munkaközvetítést előmozdítsa, állami munka
közvetítő intézeteket szándékozik fölállítani a 
nagyobb vidéki városokban, melyek hasonló 
czélu budapesti intézet mintájára díjtalanul 
fogják végezni a munkaközvetítést. Hogy az 
egyes városokban észlelhető munkakinálat és 
kereslet közötti arányról tájékozást szerezzen, 
leíratott intézett a miniszter a kassai, pécsi, 
szegedi és győri kereskedelmi és iparkamará
hoz s csak tőlük beérkező jelentések alapján 
fog határozni a vidéki munkaközvetítő intéze
tek fölállítása tekintetében.

Minthogy már eddig is több vidéki mun
kaközvetítő intézet létesítésére nézve történt 
intézkedés, valószínű, hogy már közel jövőben 
meg fog valósulni az az üdvös intézmény, 
mely hivatva lesz a vidéki munkásviszonyo
kat rendezni és a munkásoknak lehetőleg 
állandó foglalkozást biztosítani.

Nyila tkozatok.
Alulírott a dr. Reich Aladár mandátuma 

ellen beadott petitióban felhozott azon vádra, 
hogy én világosan kijelentettem, hogy arra 
szavazok aki megfizet és hogy ez a Reich-párt 
részéről meg is történt és azért arra le is 
szavaztam : Kijelentem, hogy alávaló rágal
mazónak nevezem azt, aki a petitin összeál
lítóinak reám vonatkozó ezen adatot szolgál
tatta; önként és szabadon nyilatkoztatom ki, 
hogy tiszta meggyőződésből adtam szavaza
tomat dr. Reich Aladárra s minden ezen 
kijelentéssel ellenkező gyanúsítást piszkos és 
aljas rágalomnak nyilvánítom.

Kelt Baján, 1991. november hó 17.
I ’ r á m o v i t s József 

Pastrovits István mint néviróju

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a potitió 
ream vonatkozó adata hamis, mert én saját 
jószantoinból ajtatoskodas céljából menteni a 

| templomba, engem senki nem üldözött, sen- 
: ki elől nem menekültem és tiszta meggyőző- 
j dósból szavaztam le a függetlenségi 48-as 

párt jelöltjére.
Baja, 1901. november 2d.

R u ti á n András s. k.
Alulírott a dr. Reich Aladár mandátuma 

ellen beadott petitióban felhozott azon vádra, 
hogy a választást megelőző napokban napon
ként 30 korona napidijért azzal a határozott 
kikötéssel fogadtattam fel, hogy ennek fejé
ben Reichra szavazzak, kijelentem, hogy a 
valóságnak nem felel meg és hogy alávaló 
rágalmazónak nevezem azt aki a petiíio ösz- 
szeállitóinak reám vonatkozó adatot szolgai
tatta, mert Önként és szabadon kinyilatkoz
tatom, hogy tiszta meggyőződésből adtam 
szavazatomat dr. Reich Aladárra s minden 
ezen kijelentéssel ellenkező gyanúsítást pisz
kos — aljas rágalomnak nyilvánítom.

Kelt Baján, 1901. november hó 17.
He t y e i  Dávid s. k.

Alulírott a dr. Reich Aladár mandátuma 
ellen beadott petitióban felhozott azon vádra, 
hogy én azon határozott kikötéssel fogadtat
tam fel 30 korona napidijjal, hogy ennek 
fejében Reichra tartozom szavazni: Kijelen
tem. hogy alávaló rágalmazónak nevezem azt, 
a ki a petitió összeállítóinak reám vonatkozó 
ezen adatot szolgáltatta; önként és-szabadon 
nyilatkoztatom ki, hogy tiszta meggyőződés
ből adtam szavazatomat dr. Reich Aladárra 
s minden ezen kijelentéssel ellenkező gyanú
sítást piszkos, aljas rágalomnak nyilvánítom. 

Kelt Báján, 1901. november 17.
Mat ko vi es  Béla s. k.

Alulírott a dr. Reich Aladár mandátuma 
ellen beadott petitióban felhozott azon vádra, 
hogy a választást megelőző napokban napon
ként 30 korona napidijért azzal a határozott 
kikötéssel fogadtattam fel, hogy ennek fejében 
Reichra szavazzak, kijelentem, hogy a való
ságnak nem felel meg és hogy alávaló rá
galmazónak nevezem azt, aki petitió összeállí
tóinak reám vonatkozó ezen adatot szolgáltat
ta, mert önként és szabadon kinyilatkoztatom, 
hogy tiszta meggyőződésből adtam szavaza
tomat dr. Reich Aladárra s minden ezen ki
jelentéssel ellenkező gyanúsítást piszkos 
aljas rágalomnak nyilvánítom.

Kelt Baján, 1901. november hó 17.
Rá n e s i t y  Miklós s. k.

Alulírott a dr. Reich Aladár mandátuma 
ellen beadott petitióban felhozott azon vádra, 
hogy én azon határozott kikötéssel fogadtat
tam fel, 30 korona n ipidijjal, hogy ennek fejé
ben Reichra tartozom szavazni: Kijelentem, 
hogy alávaló rágalmazónak nevezem azt, a 
ki a petitió összeállítóinak reám vonatkozó 
ezen adatot szolgáltatta ; önként és szabadon 
nyilatkoztatom ki, hogy tiszta meggyőződés
ből adtam szavazatomat dr. Reich Aladárra 
s minden ezen kijelentéssel ellenkező gyanú
sítást piszkos, aljas rágalomnak nyilvánítom. 

Kelt Baján, 1901. november 17.
S l i v a t z  József s. k.

Alulírott a dr. Reich Aladár mandátuma 
ellen beadott petitióban felhozott azon vádra, 
hogy a választást megelőző napokon napon
ként 30 korona napidijért azzal a határozott 
kikötéssel fogadtattam fel, hogy ennek feje
ben Reichra szavazzak, kijelentem, hogy a 
valóságnak nem felel meg és hogy alávaló 
rágalmazónak nevezem azt aki a petitió ösz- 
szeállitóinak reám vonatkozó ezen adaiot szol
gáltatta, mert önként és szabadon kinyilat
koztatom, hogy tiszta meggyőződésből adtam 
szavazatomat dr. Reich Aladárra s minden 
ezen kijelentéssel ellenkező gyanúsítást pisz
kos aljas rágalomnak nyilvánítom.

Kelt Baján, 1901. november hó 17.
Mat ko v i e s  ( lyéni s. k.

Alulírott a dr. Reich Aladár mandátuma 
ellen beadott petitióban felhozott azon vádra, 
hogy a választást megelőző napokban napon
ként 30 korona napidijért azzal a határozott 
kikötéssel fogadtattam fél, hogy ennek fejé
ben Reichra szavazzak, kijelentem, hogy a 
valóságnak nem felel meg és hogy alávaló 
rágalmazónak nevezem azt, aki a petitió ösz-

szeállitoinak reám vonatkozó ezen adatot szol
gáltatta, mert önként és szabadon kinyilat
koztatom, hogy tiszta meggyőződésből adtam 
szavazatomat dr. Reich Aladárra s minden 
ezen kijelentéssel ellenkező gyanúsítást pisz
kos aljas rágalomnak nyilvánítom.

Kelt Baján, K 4. november hó 17.
! L í k á r Benő s. k.

Alulírott a dr. Reich Aladár mandátuma 
ellen beadott petitióban felhozott azon vádra, 
hogy a választást megelőző napokban napon
ként 30 korona napidijért azzal a határozott 
kikötéssel fogadtattam fél, hogy ennek fejő
ben Reichra szavazzak, kijelentem, hogy a 
valóságnak nem felel meg és hogy alávaló 
rágalmazónak nevezem azt, aki a petitió ösz- 
szeállitoinak reám vonatkozó ezen adatot szol
gáltatta, mert önként és szabadon kinyilatkoz
tatom, hogy tiszta meggyőződésből adtam 
szavazatomat dr. Reich Aladárra s minden 
ezen kijelentéssel ellenkező gyanúsítást pisz
kos — aljas rágalomnak nyilvánítom.

Kelt Baján, 1901. november hó 17»
M i s k o 1 c z i Mátyás s. k.

99999999999999999

A fő-utca 270. sz. a. levő házam mely 
áll ; 3 utcai, 5 udvari szoba, konyha, 
éléstár, 2 hambár, 2 pince, 4 padlás, 
góró, nagy istálló, kocsiszín, kert, stb. 
szabad kézből eladó.

Ozv. Spit/dH* Simonne
Sürluu-u 524.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé
get, hogy galamb utcai házamban külön
féle szén, koksz és jó minőségű apróra 
vágott kemény fa kapható métermá
zsánként.

Kívánatra a nálam vett tüzelő anya
got házhoz szállítom.

K rá 111 Károly,
s/Allitó és szén kereskedő.

10024. szám

1 U vi Ki >1.
Árverési hirdetmény

A bajai kir. tkvi hatóság közhírré teszi, liogv 
az árverést Dr. Valentin Emil bajai ügyvéd 
által képviselt Vogl Zsigmod gabonakereskedő
nek Lag'ner József végrehajtást szenvedett el
len ö2ü kor. tóke, ennek 1909. évi márc. 2-tól 
járó kamatai ól kor. .09 fill, eddigi, 28 kor. 
39 till, ezúttal és a még felme; ülő költségek
nek, nemkülönben követelése kielégítése végett 
az 1881. LX. t-ez. 111. és következő 'j-ai alap
on a szabadkai kir. törvényszékhez tartozó, a 
sajai kir. jbiróság területén levő, a bajai 1777» 
szánni betétben A l 3441. hrsz. Lagner József 
és neje szül. Orosz Katalin nevén felvett, a 
Flórián-utcában 77. házszám alatt fekvő házas 
bcltclekre nézve 3ű0o kor. kikiálltási árban 
ezennel elrendeli és annak Baján a tkvi árve
rési helyiségben 1901. deczember hó 2-ik 
napjának délután 3 óráját kitűzi, a midőn a 
lentebb körülire ingatlan a kikiáltási áron alul 
is eladatni tog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 19%-át készpénzben vagy ovadék- 
képcs értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Vevők a vételárat 3 egyenlő részletben és 
pedig az első részletet 30 nap, a másodikat 09 
nap, a harmadikat 90 nap alatt, mindig az ár
verés jogerőre emelkedésétől számított, de mégis 
az árverés napjától járó ö% kamataival együtt 
a bajai kir. adó-, mint letét-hivatalba az ide két 
léldányban es kellő ielzetekkel benyújtandó 
u'rvény kapcsán fizessék le.

A bánatpénz az utolsó részletbe számittatik be.
A részletes árverési feltételek ezen kir. tkvi 

hatóság irattarában és Baja város rendörkapi- 
tánvi hivatalánál megtekinthetők.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Baján, 1901. szept hó 4-én

Temmer,
kir. járáftbirói
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I I DÚSAN FELSZERELT RAKTÁR
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éltszer és óraraktára
B a j á n .

( i r á n t /

szabályozott

KÜLÖN isMinden egyes lámparészel
kaphatók.

ARANY- ,  E Z Ü S T LEGÚJABB MINTÁJÚ K É P K E R E T E K  j  
LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN. 8 1
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Ajánlja a n. é. közönség szives figyelmébe DUSÁN felszerelt

JA V IT A S O

Á T A L A K Í T Á S O K
s a j á t  műhelyemben végez

telnek.

Minden egyes aram*- és ezüst-tárgy a m. kii
védjegyével van ellátva.

n hivatal

$gg ŐSZI é s  TELiI
érfi-, női- és gyermekcipők, 

féle posztó-cipők, hó- és 
sárcipők

legnagyobb gyári raktára.

Kiváló minőségű árúk !   ^
Pontos kiszolgálás ! /

2 Olcsó árak! ^SggjgniE®

VALÓDI BliKNDOlU‘1 ( I I  Í N  A - E Z  Ü S T  HVO-ESZKOZOK 
és mindennemű D ÍSZTÁ R G Y A K  nagv raktára.

°#° Orajavitások pontosan és jutányosán végeztetnek. ■ ♦-

Régi a r a n y -  és e z ü s t - tá rg y a k ,  valamint d rá g a k ö v e k
becseréltetnek, illetőleg legmagasabb árak mellett vásároltatnak meg
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Sötvös-utcza, városi bérház.
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Férfi ingók, gallérok, kézelők, nyakkendők, .>.* 
kalapok, nap- és esőernyők, sétapálczák. Meg
kezdett és előnyomó lőtt kézimunkák és minden

kellékeik
N A ( ; Y R A K  T  Á R A Ajánlja újonnan és gazdagon felszerelt, pontosan szabá

lyozott valódi
%/

svájci zseb-, fa li-, inga- és ébresztő-óráit
a legegyszerűbb és legfinomabb kivitelben.

Nagy raktár valódi arany-, ezüst- cs drágakő ék
szerekben, valamint valódi China-ezüst evőeszközökben

Orajavitások, valamint minden e szakbavágó legkomp
likáltabb munkák ; Chronométré és ütő-óra-, egyszersmind 
ékszer javítások olcsón szakszerűen és gyorsan eszközöl
tetnek

Fövi dóriik és pipere,
BÏ szalagok, csipkék és mindennemű díszek. YY

jutányos úron és dús választékban.
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valódi professor dr. Gusztáv [f ager-fé e női- 

férfi- és gyerm ek- alsói’'ruházat okban.
F gyed üli raktár HAB/G-féle kalapokban

Régi ARANY- és EZÜST TÁRGYAK, valamint DRÁ 
GA-KOYLK a legmagasabb napi áron vásároltatnak meg. eset 
leg ujjal cserélteti' ek be.

\ idéki megrendelések lelkiismeretesen végeztetnek.
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Nyomatott Nanay Lajosnál Baján




