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Munka előtt.
Nagy horderejű gazdasági élet-halál 

harc előtt áll most a magyar közélet. IJgy 
lefolyásában, mint kihatásaiban nehéz 
probléma vár kibontakozásra : gazdasági 
viszonyunk rendezése Ausztriával

A mig ezzel a kérdéssel az 1896 — 
1901. évi országgyűlés csak ideiglene
sen végzett, a jelen országgyűlés feladata 
a megoldás, a mely vagy újabb tiz évre 
kötendő gazdasági szövetségre, vagy 
pedig teljes gazdasági önállóságra, füg
getlenségre vezethet.

Az előző országgyűlés tartama alatt 
a magyar korona országai és a reichs- 
rathban képviselt királyságok közt fen- 
állott gazdasági szövetség ideje lejárt, 
újabb ily szövetség a két szerződő fél 
közti differenciák miatt nem jöhetett 
létre, minek folytán az 1867. évi törvény 
értelmében mindkét szerződő félre nézve 
az önálló vámterület jogállapota állott 
elő. És a midőn az előző országgyűlés
nek juthatott volna magasztos feladatául 
Magyarországot a lenyügözéstöl, a gaz
dasági kiszipolyozástól megmenteni, kap
zsi szomszédunk zsákmányoló karjaiból 
végleg kiragadni ; ezt elmulasztotta, a kí
nálkozó legkedvezőbb alkalmat elszalasz
tottá. Nem tette szabaddá a magyar 
közgazdasági életet. Nem helyezkedett a 
kiegyezési törvényben megnyílt önálló

vámterület jogalapjára — mely pedig 
egyedüli balzsamir közgazdasági életünk 
nyílt sebére. E helyett az 1899. évi XXX. 
törv.-cikket hozta és ezzel egyoldalulag, 
ideiglenesen szabályozta Ausztriával való 
gazdasági viszonyunkat. Ez a törvény 
a gazdasági közösséget ideiglenesen és 
pedig akként rendezi, hogy az Auszt
riával fennállott, lejárt gazdasági szö
vetség csekély módosítással 1907. év 
végéig Magyarország részéről meghosz- 
szabbittatik, feltéve, hogy a lejárt gaz
dasági szövetségnek megfelelő jelenlegi 
állapotok (t. i. az alkotmányosság mind
két államban) és a vis .onosság Ausztriában 
változatlanul fenntartatnak. Ezek szerint 
tehát az önálló vámterület és általában 
a gazdasági függeilenség jogállapota 
csak akkor fog beáUani, ha 1907. év 
végéig újabb szerződés létre nem jön, 
vagy pedig 1907. évnél előbb is, de 
csak akkor, ha a tfár lejárt és 1907 ig 
meghosszabbított gazdasági sző vétség
nek megfelelő jelenlegi állapotok és a 
viszonosság Ausztriában fenn nem tar
tatnak.

Ezekkel párhuzamban kimondja to
vábbá e törvény azt is, hogy külföldi 
államokkal nemzetközi kereskedelmi szer
ződések 1907. évnél továbbra nem köt
hetők, ha 1903. évi január 1 ig Ma
gyarország és Ausztria közt vám és 
kereskedelmi szövetség nem jön létre.

És egyúttal megrendeli a törvény, hogy 
a külfölddel megkezdendő tárgyalások 
előtt a mostani vámtarifa uj vámtarifával 
helyettesítendő, a mely úgy Ausztria, 
mint Magyarország mezőgazdasági és 
ipari érdekeit egyaránt védelmezi. Ezek
ben összpontosul tehát az ideiglenesen 
rendelkező 1899. évi XXX törvénycikk. 
Es a mig az előző országgyűlés csak 
ideiglenesen foglalkozott gazdasági viszo 
nyunk rendezésével, a jelen országgyű
lés feladata lesz a megoldás, még pedig 
a magyar állam érdekeinek megóvásával, 
gazdasági önállóságunk és függetlensé
günk védelmével.

Ez a súlyos feladat tehát vár a jelen 
országgyűlésre. Ez előtt a nagy munka 
előtt áll az uj erőkkel felfrissült magyar 
parlament.

Mielőtt azonban hozzáfogna a megol
dáshoz számot kell vetnie önmagával, tisz
tában kell lennie mindenekelőtt azzal az 
alapvető kérdéssel, hogy biztos állami lét 
önállóság és függetlenség nélkül nem 
képzellhető, tisztában kell lenni azzal, 
hogy közgazdasági létünket az Ausztriával 
fennálló gazdasági szövetség vitte út
vesztőbe, tisztában kell lenni azzal, hogy 
Magyarország milliókkal adózik évenként 
Ausztriának azon a címen, hogy ipari 
szükségleteit ott kénytelen beszerezni. 
Fel kell idéznie az uj parlamentnek 
Ausztriának a magyar gazdasági élet
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JRz ó-év ravatalánál.
Midőn álltunk bölcsőd mellett: 
Ajkad, szemed ránk nevetett ; 
Eyy szebb jövő hajnal-fénye, 
Arcod haván pirult, étje.

A reménynek voltálJ

Hófehér galambja,
Üde, szép, zöld gallyat 
F elénk hajtogatva.

Ifjúságod aranykora,
Borút hozott már a honra, 
Megdöbbenve néztünk reád, 
Láttuk szived csalfaságát.

Egypár rózsabimbó,
11a fakadt is itt-ott ;
) ég-kebled mélyéből 
Fagyasztó lég omlott

Élted delén — mint egy tölgyfa 
Hittük: felnősz jó magasra,
S lombjaidnak árnya alatt, 
Szabadság ül diadalmat 

Nem lettél lombos fa: 
Szabadságot védő;
Lettél tüske-bokor :
Honfi szivet sértő

Csak midőn már ősz borult a 
Kedókkel telt homlokodra : 
Fásult kebled gyúladt lángra,
S arcodra szállt pirossága; 

Akkor meglengeted 
Azt a dicső zászlót,
Melyről a ^negyvennyolc* 
Hej! felénk sugárzott.

Megszakadt ma életpályád,
A koporsót reád zárják,
S kik állunk a ravatalnál:
Látjuk mily nagy úr a halál ;

I)e könyet nem ejtünk ;
Feletted ki sirhat?

- A függetlenséget 
Kivivni nem bírtad.

K i g y ó s i

JCenijérkereső asszonaok.
Itta : Seress László.

Szerkesztői üzenetnek készült ez az irás és 
hosszú tárcaközlemény lett belőle. Panaszos 
levelet kaptunk egy fiatal leánytól. Szépen 
megírt levelet, a melyben egy liatal, kis leány 
keservesen panaszkodik a testvér néíijére, aki a 
leánygimnáziumba jár és mindenáron o r v o s  
akar lenni. Ellenzi a tervet a mama, a buga, 
a livére; csak az apa látszik támogatni a 
doktor-aspiráns törekvéseit, de döntő szavát 
még ő sem hallatta. De a kis leány fél, hogy 
a nénjét senki sem fogja lebeszélhetni és mé
giscsak orvos lesz belőle. Tanácsot kér tőlünk, 
mint vehetné ő rá a nénjét. hogy abba hagyja 
terveit. Egy kis üzenetet kér, a melyben mi 
megírnék, hogy az orvosi pálya nem a nők
nek való, és a melyet ő aztán a nénje ellen 
nyomós érvnek h A sznál na fel.

Meglepett ez a levél. Tele van okossággal, 
tele van női bájjal. A logikája csodálatos, de 
a konfúziója az igazán meglepő. Eddig csak 
a férfiak között akadt ellensége annak az 
ideának, hogy a nőket kenyér kereső pályákra 
is kell nevelni. A nők harcoltak érte a leg

jobban, a férfiak küzdöttek ellene a legálha- 
tatosabban. Es most akad egy fiatal leány, 
a ki egy csomó érvet, logikus és okos érvet 
hoz fel ez idea ellen, és pedig a női nem mél
tóságának megóvása érdekében. Nem az élet 
nehéz küzdelmeitől, nem a pályával járó ke
servektől és anyagi nehézségektől félti a nén
jét. Elég jó módban vannak. Sohase lesz baj, 
ha nénje a diplomájával egy krajcárt sem 
keres. De mi lesz a női nem méltóságával, 
mi lesz az örök nőiességgel, ha már az or
vosi tudományt, ezt a speciálisan férfi-tudo
mányt is kultiválni fogják a leányok és az 
asszonyok? El fog tűnni a világból a Goethe 
poetikus fogalma az »e\vig \veibliche« sacra- 
mentumszerü felfogásáról és a nők lesüllyednek 
arra a köznapi nívóra, a melyen a dolgos fér
fiak állanak, kik a lélek finomságai és az élet 
poezise iránt oly kevés érzékkel bírnak.

Szép lcvélirónő, ki a női nem méltóságáért 
és az vm nőiesség poetikus gondolatáért 
sikre .-.záll, bizonyára köszönetét fog kapni 
azoktól, a kik meg nincsenek túl Goethe ver
sein. De igazsága, bizony nincsen. Clara Zett- 
kin és az a sok asszony, a kik a nőeman
cipáció gondolatáért harcoltak, súlyos érvekkel 
válaszolnának a levelére. Ne beszelje le a 
nénjét a tervéről. Látja, már túl vagyunk azon, 
hogy a leányok csak sütni, főzni és varrni 
tudnak, és túl vagyunk azon is, hogy a kik 
nem főznek és sütnek, csak verseket és regé
nyeket olvassanak. Benne vagyunk a szoci
ális forrongás kellő közepében. A létfentartás 
öldöklő harcaiban többé nincs ereje a jelsza-
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illőn szűnni nem akaró irigy gyülölkö- ezzünk
CT* J

n var ország« ’ j

dósét, folytonos kijátszásra tőré) csel ve
tését. Kel kell idéznie, hogy Ausztria 
ravaszul folyton jajveszékel, mintha Ma

az ő kárára gyarapodnék 
és hotrv folyvást krokodilus könnyeket• » «/ J t *
hullat csakhogy ügy látszassák, mintha a
gazdasági szövetség előnyeit Magvaror- «> «> ✓ • » -
szág aknázta volna ki magának és hogy e

« »  * ^  t  j  /

látszat súlya alatt új előnyöket csikar
*/ 9r. w

hasson ki az esetleges újaid) gaz
dasági szövetség megkötése alkalmával 
Kel kell idéznie, hogy Ausztria a szövet-

« ’  j

ség tartama alatt, mennyi sekaturának teszi
o

ki kivételünket. Kmlékezziink csak visz- 
sza, hogy mit tett. nemrég az orosz bú
zával csak azért, hogy olcsóbban jusson 
ehhez, mint a magyar búzához? Vasúti 
tarifakedvezményekkel egyengette- az ut- 
ját, úgy hogy az orosz búza dacára 
a magas vámtarifának olcsóbb mire 
Ausztriába kerül, mint a magyar búza, 
mely pedig vámmentesen léphet oszt
rák területre. Kmlékezzünk csak vissza 
mennyi önkénynek, akadékoskodásnak 
volt kitéve állatkivitelünk a legújabb idő
kig Állategészségügyi ürügyek alatt meg-
gátolhatták az osztrák hatóságok álla <>
tainknak külföldre szállítását úgy, hogy
csak nemrég sikerült ennek a fonák
helyzetnek elejét venni azzal, hogy az
; illat forgalom korlátozásának eseteit sza- » «
balosán meghatározták s igy egézséges 
állataink kivitele kevesebb korlátozásnak 
van kité-ve. De Ausztriának ez nem tet
szik. Kz ismét csak siránkozásra indítja 
kapzsi szomszédunkal, hogy a magyar 
nemzetnek mindig lágy és könnven ki
használható) lelkülete ismét tuegpuhuljon 
lönlékezzünk csak vissza mit tett az a 
szegény, általunk „elnyomóit" AusztriaO  r

a magyar értékpapírokkal? |áradékadó- 
val sújtotta ezeket és mégis mi vagyunk 
Ausztria jólétének rnngrontói. Emlók-

ezzunK csak vissza mennyi jogosulat
lan adót húzott. Ausztria több mint egy 
negyed évszázadon át a mi rovásunkra

c** J

az által, hogy az Ausztriában termelt és 
Magyarországban elfogyasztott sor, cu
kor, ásványolaj és szesz után a fogyasztási 
adókat az adózás elvei ellenére a termelő 
Ausztria, nem pedig a fogyasztó Ma
gyarország szedte be Es csak az 1890. 
X Vll.t.c vetett véget ennek a viszásságnak 
az osztrák termékek fogyasztási adójának 
átutalásával a fogyasztó Magyarországra 
úgy, hogv tehát már most rövid idő óta az

O  J  7 4*» J

adózás eb einek megfelelölc-g a fogyasz
tási adót a fogyasztás helyén szedjük 
be, ami által nehány száz ezer forint 
adójövedelem hárul a kincstárra Ter
mészetesen ezt sem nézheti Ausztria 
nyugodt leiekkel

Kzt a kis jövedelmi szaporulatunkat 
már most (örökösen szemünkre hányják 
és mint kierőszakolt nagyszabású előnyt 
írják a mi számlánk terhére.

Kmlékezzünk csak vissza az osztrák
magyar bank ügyére Mily hosszú idő
kig-, mily jogtalan és illetéktelen egyol
dalú befolyást gyakorolt Ausztria a bank 
szervezetére és működésére és csak az 
1899. XXW II tezikk által sikerült a 
befolyásolás jogát Magyarországnak is 
biztosítani, úgy, hogy csak ezzel a tör
vénynyel lépett életbe e téren az egyen
jogúság elve a két állam részéről, aminek 
törvény és jog szerint már évtizedek
kel ezelőtt kellett volna érvényesülnie.j

Kell, hogy ilyen és ehhez hasonlóO  *•' ✓

keserű emlékek torlódjanak tel (önkény
telenül, ha a két állam között fennálló 
gazdasági szövetség eddigi múltjára 
visszapillantunk. Es ezeken okulnia kell 
az uj parlamentnek ; be kell látnia, hogy 
mi évtizedeken át csak gyarmatállama 
vagyunk Ausztriának, mely felszívja gaz
dasági erőnket, meggátolja iparunk fej

tő va o ív « / • •• k1' \ S d l 0 K  cl le

lődesét. ártalmára van mezőgazdasági 
termékeink kellő értékesítésének, gyara
podásunkat, fellendülésünket sanda szem 
mel nézi és általában gáncsot talál min
denben ami magyar, vagy ami nemzeti 
jellegünkkel összefügg. Be kell látnia, 
hogy a gazdasági szövetség újabb 
megkötése esetében a közösség tartama 
alatt már tapasztalt visszaélések ismét 
kiújulnak, sőt újabb cselvetések, kijátszási 
törekvések fognak lábra kapni. Be kell 
látnia, hogy Magyarország jólétének és

ja a gazda
sági önnállóság és függetlenség megte
remtésére van bazirozva, be kell látnia, 
hogy természetadta gazdagságunk csak 
ilyen jogállapot fennállása esetében ak
názható ki a maga igaz értéke sze
rint, be kell látnia, hogy éhhalállal küz- 
ködő, pangásnak indult létünk csak az 
önálló gazdasági helyzet megteremtésé
vel fog igazában föléledni.

Könnyen, simán és törvényes alapon 
mehetett volna át hazánk az önálló gaz
dasági élet jogállapotába, önmagától hul
lott alá jövendő jólétünk gyümölcse, 
csak föl kellett volna szednie az előző 
parlamentnek. De ezt elmulasztotta, rot
hadni, száradni, csenevészedni hagyta 
és ha továbbra is igy engedi, Magyar- 
ország gazdasági öngyilkosságot követ 
el önmaga ellen.

Dr. S z . V.

i A mi erősségünk.
Némelyeknél az a nézet van elter- *

jedve, hogy a bajai függetlenségi párt 
vezetőségének agilitásában, agitatio ké

rni rejlik k
ezek nagyrészben okai azon nagy és 
szép eredményeknek, melyeket pártunk 
rövid működése alatt felmutathat. Nem

y

vaknak. Mindenki élni akar, mindenki érvé
nyesülni szeretne. Az erősebb elnyomja a 
gyengét, az ügyesebb az ügyefogyottat. les 
a megélhetés végtelen nehézségei még elke
seredettebbe teszik ezt a harcot. A jól fűtött 
elegáns szalonokban más szemmel nézik a 
v i l á g o t ,  mint a dohos levegőjű, piszkos pince
lakásokban. lés az emberiség jo kétharmada 
nem szalonokban, hanem drága pénzért bérelt 
szerény, gyakran pedig szegény es piszkos 
lakásokban lakik. Egy jo rész pedig egyálta
lán nem kap lakást és a más emberek támo
gatására szorul. Az pedig be van bizonyitva 
a statisztika megdönthetetlen számadataival, 
hogy a civilizáció) fokozatos haladásával ara
nyosan szaporodik a szegény emberek száma 
es emelkedik azoke, a kik biztos kézben levő 
tőke dus kamataiból vagy az őket szolgák) 
munkást tömegek jelentékeny munkahozadéká- 
bol élnek.

Es a mily mértékben élesedik az emberek 
egymás ellen való» harca az élet fentartásáért. 
annal többet vészit a családi elet a maga regi, 
patriarehalis bensőségéből. A kcnyerkcrcső férfi 
ideget, lelket, testet ölő munkája már nem 
elég a család eltartására. A családtagok is 
munkába állanak és a maguk keze munká
jával gyarapítják hozzátartozóik keresetét, lia 
egészen szegény a család, munkát keres az 
asszony is. lés ha vannak gyermekek, legény 
vagy leány egyaránt, napszámba állanak ok 
is. Mindenki dolgozik és még igy is csak szű
kölködve tengeti a család életéi. Ha valami
vel jobbmódu. vagy jobb keresetű a család 
(kiskereskedő, kisiparos, kishivatalnok), már 
mas a nevelés irállyá, a melyet a kor es az 
uralkodó felfogás szab meg. Ez a nevelés a 
családi tűzhely melle rendeli az anyát. A 
gyermekszoba gondozása, a konyha vezetése, 
a háztartás egyéb dolgainak ellátása lesz az 
o feladata. A esaladíeutarto. ha nem bírja a 
folyton szaporodó kiadásokat fedezni, gyerme

keire szorul. Egy ideig a fiuk voltak a kisc- 
gitők. De az élet drágult, a megélhetés folyton 
nehezebbe vált és a fiuk mellé odaálltak a 
leányok is, hogy segítsenek a család baján. 
A leányok megtanultak varrni, hímezni, kala
pot csinálni ; kiképezték őket a kereskedelmi 
irodák munkáira; megtanulták a gépírást; a 
vasút, a posta, a taviró, a telefon hivatalai 
megnyillottak előttük. Az iskola is foglalkoz- 
tatta okét. Egy jó) részük gyermekóvónő, ta
nítónő, tanárnő lett. Egy másik része szemé
lyes szolgálatok teljesítésére vállalkozott. A 
közönségesebbje ; cseled, szobaleány, szakács
nő, napszámosnő; a jobb nevelésű; bonne, 
kulcsárnő. házvezetőnő, felolvasómé, társalko
dónk*, stb. lett. így csináltak életpályákat a 
nőknek, a kik ékként aktív részt vettek a 
mindennapi élet versenyében.

De jött a visszahatás, jött a nőkre nézve
szomorú ellenhatás. Az önálló kenyérkereset-%/

hez szokott és szoktatott nőt az élet elvonta 
eredeti hivatásából ; a családtól. A természet 
rendje es az evangélium tanítása, hogy a nő 
a családban teljesítse hivatását, mint szerető 
hitves es mint hűséges jó anya: mind ke- 
vcsbbé teljesült, (‘sókként a házasságok szá
ma és arányosan emelkedett a pártában ma
radt lányoké. Pedig a nők mindig többségben 
voltak a ferliak fellett. Számoljunk csak egy 
keveset, majd meglátjuk, milyen szomorú ered
ményre jutunk. A legutóbbi népszámlálás ada
tai szerint Magyarországon minden 1000 fér
fire I02S nő esett, f eltéve tehát, hogy az 
összes férfiak megnősülnek, még akkor is 
minden 1000 nő közül 28 marad, akinek so
hase lehet reménye arra. hogy valaha is férj
hez fog menni. Magvarország l/K milliónyi< y I N  v ^

lakosságát véve lehat figyelembe, meg lehet 
állapítani, hogy é \ cukin t 127.141 l e á n y  egy
általán nem kaphat férjet. De ez még nem 
elég. Most tessék ügyelembe venni, hogy a, » f  ) .  D  J

férfilakosság egy jo részé pap, katona stb., a

»

:

kit házassági tilalmak vagy korlátok akadá
lyoznak. Es tessék továbbá figyelembe venni, 
hogy az egészségügyi viszonyok szomorú 
hanyatlása folytán szintén egy egész csomó 
férfi nem alapíthat családot. Azoknak a leá
nyoknak a számát tehát, a kik nem mehet
nek férjhez, mert egyáltalán nem kaphatnak 
férjet: bízvást eg y  n e g y e d m i l l i ó r a  te
hetjük. De meg ez sem elég. Ennyi leány 
nem haphat férjet a természet rendjénél fogva. 
Most jön azonban az életviszonyok megvál
tozása, a női kenyérkereseti pályák elözönlése, 
a mely mint említők egészen természe
tesen a házasságok csökkenését vonta maga 
után. Mig 1880-ban minden ezer lélekre 10 
házasságkötés esett; 1890-ben már csak 9. 
tavaly pedig már csak 8. Húsz év alatt te
hat a házasságkötések számaránya teljes 20 
százalékkal csökkent. Mi következik ebből? 
Az. hogy a nők mindinkább magukra ma
radnak és belevegyülvén a létharc rettenetes 
kavargásába, ünfentartásuk érdekében kény
telenek a maguk keze munkáját értékesíteni. 
Ezen lehet keseregni, az ideálisták sóhajtoz
hatnak, fiatal leányok ábrándos lelke a szo
morú valóm elkomorodhatik, de ez mégis csak 
igazság, a mely előtt szemet hunyni nem 
lehet.

Ez az igazság pedig igy formulázható : A 
család terhei folyton emelkednek és a lét fen- 
tartás eszközeinek a megszerzésére (az esetek 
többségében) a családfő egymaga képtelen. 
Segítik őt a nehéz munkában a hitves és a 
gyermekek. 1 in és leány egyaránt. Az előre
látói nevelés feladata tehát az, hogy a szegény 
sorsban, vagy közepes viszonyok között éló> 
leányok olyan mesterséget, vagy tudományt 
ismerjenek, a melyet a férjük családjában ke
nyérkeresetre használhassanak. A szegényebb 
néposztályokban a nevelés mar rég ebben az 
irányban haladt. A középosztály azonban sze
mérmesebb, illetve ál-szemérmes. Ebben az
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akarjuk kétségbe vonni, hogy a párt 
vezetéséhez eredmények eléréséhez, győ
zelemhez agilis és elveit lépten nyomon 
hirdető agitáló vezetőség is kell, azon
ban ezen eszközökkel ilyen eredménye
ket Baján elérni nem lehet.

Nem lehet pedig azért, mert polgár
ságunk sokkal érettebb és sokkal tapasz
taltabb, semhogy kortesfogásokkal volna 
irányith a tó, vezethető.

eredményeinket első sorban annak 
tulajdoníthatjuk a mit a kormány
párt minden áron nem létezőként akar fel
tüntetni — hogy a bajai polgárság a -18-as 
évek óta mindig a függetlenségi eszmék 
hive volt. A kiegyezés óta Tóth Kálmán 
függetlenségi képviselőnk három ciklu
son át képviselte városunkat. Csakhogy 
akkor a bajai iparosok vagyonosak, füg
getlenek. szabadok voltak. De lassan 
lassan elszegényedtek s a mi azzal egyér
telmű, függőségi viszonyba jutottak, el
veiket, nézeteiket nem tudták érvénye
síteni.

I íozzájárult ehhez, hogy nem voltak ve
zetőik. T íz kaputos embert adjatok, — 
mondotta évekkel ezelőtt Nyiraty ba
rátom — és megverem a kormánypártot

Tehát első sorban a bajai nép lelké
ben apáiktól örökölt hagyományként 
él a függetlenségi vágy, most pedig 
bátran tömörülnek a zászló alá azért 
is, mivel vezetőik ép typusokat képvi
selnek. Az egyik mintaképe a müveit, 
tisztességes, intelligens, vagyonos keres
kedőnek, ki nemcsak maga, hanem pol 
gártársai érdekeit is mindig szem előtto  o
tartotta és tartja, kinek szivjósága köz
tudomású, ki tehát typusa a független 
tisztességes, müveit polgártársai javát 
ó h a j tó k e resk (időnek.

A másik typus egy becsülettel nyug- 
dijjazott állami tisztviselő, ki harminc 
éven át közvetlenül látta, hogv miké-

pen bánnak el az államhivatalnokokkal, 
a neppel és ép ezért lelke mélyéből 
a hivatalnokok és a nép sorsát hordja 
szivén, tehát typusa a független, tisztes
séges tisztviselőnek.

A harmadik, ki már 10 év óta a város 
független polgárainak úgyszólván egye
düli szószólója, pártfogója, önzetlen, 
szókimondó, bátor, ügyes, tudományos 
pályán levő és mégis egyszerű férfiú : 
tehát a független, bátor, önzetlen tanult 
elemnek typusa.

A negyedik, ki bár zsidó valláséi, 
mégis úgy keresztény, mint zsidó ma
gáénak tudja, mert tudja, hogy első 
sorban magyarnak vallja magát és any- 
nyira hazafinak, hogy soha senkinek 
eszébe sem jutott benne mást, mint ma
gyar, megfélemlithethm honpolgárt te
kinteni, tehát az igazi zsidó magyar 
hazafi typusa.

Ha minden magyar kereskedő, ha min
den magyar államhivatalnok, az egész ma
gvar tanult osztály, ha az összes magyar 
zsidóság olyan volna, mint a bajai függet
lenségi-párt vezetőségének tagjai, úgy mi 
csoda eredményeket érne el Baja városa 
micsoda eredményeket érne el Magyar- 
ország, a magyarság, a függetlenség, a 
felebaráti szeretet, a türelmesség révén

Ha mindezekhez hozzávesszük, hogy 
ezen vezetőség állandóan a néppel 
érintkezik, ismeri ennek kívánságait, 
óhajat, baját és bánatát; ha meggon
doljuk, hogy ezekkel együtt érez, ezek
kel együtt cselekszik ; ha figyelembe 
vesszük, hogy mindenki látja, hogy bi
zony az egész vezetőségnek ezen egész 
mozgalomból nemcsak előnye nincs, ha
nem ellenségei gomba módra szaporod
nak és bizony a küzdés mindig keserves 
kenyeret szerez az ellenzéki vezéreknek, 
ha elgonduljuk, hogy a vezetőség oly 
iparos és polgári osztálylyal működik

együtt, melynek vérében van már a 
függetlenségi eszme, mely még akkor 
sem befolyásolható, ha sanyarú anyagi 
viszonyok között van is, melynek asszo
nyai és leányai, kivétel nélkül, igaz 
honleányok, akkor beláthatja mindenki, 
hogy erősségünk első sorban a mi füg
getlen polgártársaink gondolkozás módja 
és csak másod sorban a párt vezetősége 
Nem lehet tehát csodálkozni, ha Baja 
város független, józan polgársága meg
nyugvással sorakozik a függetlenségi 
zászló alá és remélheti, hogy a miként 
eddig is azt büszkén lobogtatta és dia- 

■ dalra juttatta, úgy a jövőben is mocsok- 
! tabuiul fog az ragyogni és Baja vá- 
t ros és vidékét jótékony melegével el

árasztani.
F ü g g e t le n  e lv tá r s .

jR íBajai £eángeggesület táncmulatsága.
Karácsony másodnapjáu tartotta meg a b a j a i  

j ó t é k o n y c é l u  l .eányegi jHsi l le t a „Nemzeti Szálló" 
összes termeiben népkonyhája javára rendezett, 
szokásos táncestéivel, melyet egy minden tekintet- 
bon ízlésesen összeállított hangverseny előzött
meg.

!

A bán vegyiét kétségtelenül előkelő színvonalon 
álló testület, mely nemcsak a jótékonyság gyakor
lásával szolgál magasztos célokat, de úgyis mint 
érintkezési kapocs társadalmi szempontból is üd
vös missiót teljesít, amiért, méltán megérdemelné 
a közönség leghathatúsabb pártolását.

Azonban sajnálattal kellett utóbbinak ellenke
zőjét tapasztalnunk — KI végre is a philantropikus 
eszmék magasztos voltát elismerni — theorice, 
nem elég; azzal gyakorlatilag is azonosítani kell 
magunkat és tettekkel igazolni, hogy érzékkel bí
runk ilyesmi i rán t ...............

Habár sokan tüntettek távolmaradásukkal mind
azonáltal szépszámú és előkelő közönség gyűlt ösz- 
sze a mai estélyre tanúságul annak, hogy vannak 
még nálunk elegen, kik jótékonycélok iránt érdek
lődni tudnak.%

lás akik megjelentek, nem is sajnálták eljövete
lüket, mert oly műélvezetben volt részük, mely

osztályban már derogál az asszonynak is 
dolgozni. Kendi társadalmunknak megszokott 
divatja «az, hogy mindenki fölfelé tekint. A 
szerény tizetésü hivatalnok, a kisebb keresetű 
ügyvéd, orvos, kereskedő «előkelő modore-ban 
nevelteti a leányát. A kereskedő majmolja a 
bankárt, a hivatalnok nem ««kar elmaradni a 
gentry mögött, a gentry pedig a mágnást te
kinti mintaképül. A társas együttélés kölcsö
nös visszahatásában igy válik az uralkodás, 
a pénznélküli nagyzolás megszokott életelvvé. 
Az akként nevelt leány tehát jour-ra jár, és 
semmit sem tud és semmit sem tamil. Pedig 
az apjának semmije sincs és az életre sem
mit sem adhat vele. Lzek a leányok marad
nak férj nélkül és ha a család, vagy a ro
konság nem tartja el őket, a legkeservesebb 
helyzetbe kerülnek. Az élet kegyetlen tanul
ságai már sokat javítottak ebben az irányban 
is és hogy a postát, a vasutat, a kereskedel
mi irodákat és a hasontermészetü könnyebb, 
a nők természetéhez illő pályákat a nők ed
dig már valósággal elözönlötték, az a leg 
jobban bizonyítja ezt. Ks mennél inkább sza
porodik a szomorú tanulságok száma, minél 
inkább elretten a középsorsban lévő férfiak 
egy része a házasságtól, minél jobban fog 
tehát szaporodni azoknak a leányoknak a 
Száma, a kik nem kapnak férjet, a maguk 
keze munkájára lesznek utalva : annál erös- 
sebb lesz a felfogás, hogy a középosztály 
leányait kenyérkereseti pályára kell nevel- 
ni. Mert ott, a hol a családfőnek vagyona 
nincsen, ahol a rokonság támogatása a leány
nak házasságra lépésekor nem várható: ott 
a statisztika megdönthetetlen bizonysága sze
rint nagy a valószínűség, hogy a leány az 
életet nem egy szerető», munkás férj oldala 
mellett fogja eltölteni, hanem magára maradva, 
dolgozni, életét eltartani lesz kénytelen.

A családi nevelés irányát megszabja tehát 
ez a szomorú igazság. IJe most jön az állam.

Törvényeink eddig csak azokról a leányok
ról gondoskodtak, a kik férjhez mentek. Az 
állam védte, szabályozta a házasság intéz
ményét. Most már azonban, hogy a leányok 
egy jó része egyáltalán nem mehet férjhez, 
gondoskodnia kell az államnak a fé rj te 
le n s é g  intézményének szabályozásáról és 
védelméről. Az állami mindenhatóság gya
korlati érvényesülése kötelességévé teszi a 
kormánynak, hogy az életért egymás ellen 
harcoló egyének küzdelmét enyhítse, a harc 
esélyeit egyformává tegye, a nagy ellentéte- 1 
két pedig kiegyenlítse. A szociális állampo
litika feladata lesz tehát : lehetővé tenni a 
leányoknak is, hogy önálló kereseti ágakra 
képezhessék ki magukat A férjtelenség álla
potán az állam más utón és módon nem se
gíthet. (iondoskodni kell tehát róla, hogy a 
nők is beálhassanak a világversenybe és j 
harcolhassanak a maguk életéért. '

A természeti világrend eddig az volt. hogy 
a nő a férfivel együtt haladjon az életen át. ; 
\ férfiak egy része azonban magára hagyja ; 

a nőt. A jövő» világrendje az lesz. hogy «a ! 
férfiak és a nők egy j<> része egymástól kü- 1 
lön fog haladni. Szembe kerülnek egymással » 
és a mig eddig a szerető család puha, meleg 
fészkében együtt v iselték az élet nehéz gond
jait, most egymást-)! elszakítva, egymás elle- ! 
nerc login k iparkodni életüket fentartani. Nem ! 
volna-e égbekiáltó igazságtalanság megfősz- 
tani a nőt a jogtol. hogy ebben az elkesere
dett küzdelemben ép olyan fegyvereket Imsz-
Hálhasson, mint
esztelen a C Sí i
harcra nem o * r A

 •

Már nem érv
téncl fogva kép

iené elő a leányt ?%

öbbé, hogy a nő természe-

kereseti pályákra. A mig a férfi tudatlan es 
ügyetlen volt. őt sem lehetett bizonyos pá
lyákon használni. De nevelték és tanították 
és a nevelés es a tanítás meghozta a maga

gyümölcsét. Ma még a leányokról is azt hi
szik, hogy erre vagy amarra a pályára kép
telenek. Természetes, hisz azokra a pályákra 
eddig nem is nevelték őket. De majd ha ők 
is tanulnak, ha majd őket is nevelik, akkor 
ők is képesek lesznek arra, a mire eddig kép
telenek voltak. Lehet, hogy a tapasztalat meg 
fogja mutatni, hogy az orvosi pálya nem a 
nőnek val«.). Habár sokan ellenkezőt hiszik. 
Mert hisz türelménél, jóságánál, könyörülc- 
tességénél és gyöngédségénél fogva a nőt 
tartják a legjobb betegápolónak. De ha ta
pasztalat az ellenkezőjét is igazolná e felte
vésnek, még sem szabad elzárni a nőket e 
pálya elöl. Mert egyáltalán s e m m i  pálya 
elöl sem szabad elzárni őket. Az állam
politika feladata azoknál fogva, a miket elő
zőleg elmondottam, az, hogy a nőket önálló 
kereseti ágakra kell nevelni. Kz az elv, ame
lyet kivétel nélkül kell alkalmazni, (la egy
szer a természeti világrend úgy kezd alakulni, 
hogy a férfi és nő nem együtt halad az éle
ten át, akkor, ismétlem, ép úgy kell gondos
kodni a leányok neveléséről és taníttatásán')!,%

mint a fiukéról és ep úgy kell gondoskodni 
a férjetlenség állapotában való segítésről, 
mint a hogy gondoskodtunk eddig a házas
ság intézményének a védelméről.

A női nem méltósága nevében nem lehet 
tiltakozni ez elv ellen. A női nem méltósága 
ép ellenkezőleg azt követeli, hogy egyenlő 
rangúnak és erejűnek ismerjék el a férfiúéin 
méltóságával. A női nem önmaga alázná meg 
magát, ha kitérne a küzdelem elöl és nem 
követelné, hogy a maga élete fentartásáért 
ugyanolyan erőkkel és eszközökkel harcol
hasson, mint «I férfinem.

Szép levélirúnő, kinek ábrándos leány
szive oly erélyesen tiltakozik a női orvosok 
ellen, nyugodjék' meg a tiénje tervében. Csak 
gondolkodjék e száraz elmélkedésen, majd 
meglátja, hogy nekünk van igazunk.
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bátran kiállja a versenyt bármely ily természetű«/ v I

tóvárosi concert tel.
A liaiiírversnn v rendezése körül S e  hon Ódon,P  «

liokor Oszkár és Salgó Somit urak fáradoztak, de 
különösen utóbbi, két úr kik úgyis mint közremű
ködők, egész tudásukat sorompóba vitték, bogy 
a siker teljes legyen. Deo gratias; az meg is volt ; 
úgy anyagilag, mint erkölcsileg, mely utóbbiról a 
jelenvolt közönség állandóan kitűnő hangulata ta- 
nuskodot t.

Az egyes s/ámok kiváló Ízléssel illesztettek aP  •'

hangverseny keretebe, ami pedig a közreműködők 
művészi (dőadását illeti, arról alábbiakban számo
lunk be.

Kisültek lioseubaum Berta k. a lepett a pódi
umra és kellemes, sympathikus megjelenésével 
már eleve is biztositotta magának a sikert. Koboz 
Andor Azt mondják** eimií tárcáját olvasta lel. 
Szerző ezen müvében a társadalmi kinövéseket 
metsző szatírával ostorozza és Rosenbaum k. a. 
oly természetes közvetlenséggel, helyes hangsú
lyozással csevegte el mindezeket, hogy élvezet 
volt őt hallani. A közönség nagy tetszéssel hono
rálta a kisasszony ive.it át őri képességeit.

l ’iána (iaal Ferenc/. „Magyar rhapsoelinjátad
ták elő Bajor Margit k. a zongorán és Salgó 
Somií úr hegedűn. (laal rhapsodiája magvas té
májú, karakterisztikus motivumokon épült érdekes 
mű, melynek zenei szépségeit Pajor k. a ésSalgó úr 
művészi játékukkal teljesen érvényre jutattak. Ba
jor k a. a zongorarészl előkelő Ízléssel és tempe 
ramentumosan játszotta; billent y íí verése biztos és 
mindenképpen lépést tartott a hegedííszólammal, 
mely Salgó úr precíz és intelligens játékáról tett 
tanúságot. Salgó úr művészi tökélylyel viszi a vo
nót. Öblös tónussal játszotta a hegedűiészt. A piz
zicatok. slaceatok szabatossága, a llageolelok ezüst- 
tisztasága nagy gyakorlatra vallanak, melyeket mint 
megannyi nehéz fogásokat, technikai bravourral 
oldott meg. Az összjáték pompásan érvényesült; 
ki-ki egymásnak méltó partneréra talált és midőn 
az utolsó akkordok elhangzottak, orkánszení taps
vihar jutalmazta művészi előadásukat, melyet még 
Simoiietti „MadsigáljávaF* kellett megtoldaniok.

Harmadik számnak Bokor Oszkár úr előadása 
következett. „A krakelert1* Ábrányi Emil mono
lógját mondta el, melylvel Bokor úr nagy ha-' w • * r»>
tást ért el. A monológ egy hősködő pökhendi lics- 
urat vezet elénk, ki mindenkibe beleköt és párba
jozik, mindazonáltal elhitetni akarja, liogv o nem 
kötekedő. Bokor úr kitünően interpretálta a szerző 
intencióit ; markáns vonásokkal ecseteli az ily lé- 
liafaju frátereket és stylszerü mimikával kísért 
humoros előadásával fölvionos derültségben tar- 
tolta a közönségét, mely őt a nyújtott élvezetéit 
zajos tapssal jutalmazta.

I tana Brack Aurel úr Martos Ferenc/, ..Pob 
herceg** eimíí melodrámáját — melyhez Muszka 
.lenő szerzett zenél adta elő Bollak Bella k. a. 
zongorakisérele mellett és kitűnő hanghordozás
sal, megkapóan, drámai akeentussal tolmácsolta a 
szerelem után epedő király ti meséjét, mihez Musz
ka zenéje stvlszerüen alkalmazkodott. A zongora- 
partie Botiak k. a. mesteri játékát dicséri klassi- 
kus felfogással, kifogástalan technikával játszott. 
Miseret, nemes előadása linóm zenei Ízlésre vall 
és e.-ak sajnáljuk, liogv műn volt szerencsénk egy 
nagyohl.iszaba.su önálló zongorapiéeehez. A melo
dráma kitűnő előadását a közönség szűnni nem 
akaró tapssal jutalmazta.

A műsor befejező része mintegy az esi 
«•Ionja meglepetés számba ment ,,Készlet a 
New York szépéből** van utolsó számnak jelezve 
és «Then alkalmunk nyílt Bokor Oszkár urat egv 
újabb művészi oldaláról megismerhetnünk. Bokor 
ur a liittykuplét adta elő New-York szépéből Bul
lák Bella k. a. zongora és Salgó Satuit urhegedű- 
kísérete mellett oly geniális készültséggel és zenoi 
intelligenciával. melyeit őt bármely prolészionista 
méltán megirigyelné. Semmiben sem maradt bátra 
a magyar s/.inliázbeli elődje müvé"./.etéiiek. Bokor 
ur előadása olyannyira tetszett, hogy a tapsvihart 
egy ráadással kellett meghálálnia.

A z élvezetes hangversen v befe jeztével az él ter
mőkbe vonult a közönség és a fiatalság nem so
káig késleltette az asztalbontást, hogy minél előbb 
bekezdhesse a táncot, mely csak a hajnali órák
ban ért végeit.

Breuer1 Zsigmond.

Ka i cola (ok■

Osztrák intézmény íBaján.
A régi rossz időkben, midőn még Baja va

ros szabadelviipárti képviselőt küldött a par
lamentbe, senki sem vethette szemünkre, 
hogy városunk osztrák jelleget hordana ma- 
gán. Alighogy azonban Baja városa a most 
lezajlott választás óta Kossúth-pártivá lett, 
szerencsénkre egy osztrák intézmény hono
sodott meg nálunk. Baján ül össze tudniillik 
naponta a Reichsrath abban a bizonyos 
Központban.

Lapunk a „Bajai Független l jság“ 
rövid pályafutása után elért második 
évfolyamához. Ami fennállásának tarta
méit illeti, aránylag csekély múltat ha 
gyott e lap maga mögött, de tekintve 
a városban nemrég lezajlott nagyfon
tosságú politikai eseményt, melynek je
gyében született és tekintve a fényesen 
kivívott függetlenségi eszmét, melynek 
erején napról-napra növekedik, bízvást 
elmondhatja magáról, hogy rövid léte 
dacára is nagy múltra tekinthet vissza

F sa „Bajai Független Újság** miként 
eddig, úgy a jövőben is a független 
magyar ál iám eszme szolgálatában ma
rad, annak megvalósítása képezi legfőbb 
ideálját, annak kivívásáért küzd tovább
ra is lankadatlanul.

S z ív ó s  kitartással fog a „Bajai Füg
getlen Újság1* ezentúl is a városi köz- 
igazgatás működése felett őrködni és ha 
kell, a mindig tárgyilagos, de szigorú és 
igazmondó kritikától sem riad visszao

Irányi tó, vezető elöharcosa marad e 
lap Baja város jobb sorsra érdemes 
polgárságának haladásra, fejlődésre tö
rekvő munkájában. Mindig szivén hordja, 
melegen ápolja a város ipari, kereske
delmi, gazdasági, kulturális érdekeit.

Ezek mellett a „Bajai Független Új
ság “ ezentúl is élénk és változatos hir-o
rovatra, előkelő, választékos szépirodal
mi tartalomra fog törekedni.

lelj es bizalommal fordulunk tehát a 
második évfolyam küszöbén városunk 
hazafias polgárságához és bizton hisszük, 
bizton reméljük, hogy eddig táplált ro  
konszenvet, a második évben sem vonja 
meg tőlünk.

A Bajai Független l jság 
előfizetési ára:

**
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Egy szám ára 12 fillér.

Baja, 1901 december 28.
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A ..Bajai Független Újság 4
szerkesztősége és kiad < >/; iva tál a.

h ír ü k .
A baja-báttaszeki hid a miniszter- 

tanácsban. Illetékes helyről vesszük a 
következőket: . . A  hétfői m i n i s z t e r t a n á c s - 
b o n  e l h a t á r o z t á lk, hogy a b a ' a - b á t / a s z e -  
k i  n i d a t  a k ö z m u n k á k  p r o g r a m  m j á b a  f e l  - 
v e s z t e  es í g y  v a l a h á r a  a m e g v a l ó s u l á s  
s t á d i u m á b a  lépe tt  “

Kitüntetés. Pcst-IMlis-Solt-Kislcun vármegye 
főispánja Dr. fehér János bajai ügyvédet a 
Sükösd község lakosságát illetéktelenül ter-

belő váltságtartozások elhárítása körül szer
zett érdeme elismeréséül Pestmegye tisztelet
beli ügyészévé nevezte ki.

Sylvester estély. A »Casino« 1901 -ik évi 
december 31-én kedden, saját helyiségében 
t o m b o 1 a-j á t é k k a 1 és t á n c c a l  egybe
kötött S y 1 v e s t e r-e s t é 1 y t rendez. Kezdete 
este <3 órakor. Belépti-dij : személyenkint 1 
korona, családjegy 2 korona. Minden személy 
a belépésnél egy ingyen tombola-jegyet kap.

Vármegyénk tisztujitása. F. hó 21-én L a t i 
no v i c h P á 1 főispán, d. e.,9 órakor nyitotta 
meg a tisztújító közgyűlést. A kandidáló bi
zottságba a közgyűlés: báró Vojnits Istvánt, 
Piukovich Józsefet és Latinovich Gézát válasz
totta meg ; a főispán pedig a maga részéről 
kinevezte: Fernbach Károlyt és dr. Molnár 
Károlyt.

A kandidált) bizottság a főispánnal vissza
vonult es fél órai tanácskozás után a tiszt- 
ujitás a következőkép ejtetett meg:

1..Mispáni állásra egyhangúlag K a r á c s o n 
G y u l a  eddigi alispánt választották meg.

2. Főjegyzőnek egyhangúlag Vojnits István, 
eddigi főjegyzőt választották meg. Továbbá 
megválasztattak :

3. Főügyésszé : Pribil Ernő.
4. Árvaszéki elnökké: Scultéti Ferencz
ö. Házi főpénztárunkká: Jakobcsits János.
6. Árvaszéki főpénztárnokká : \Aijits Péter.
7. Árvaszéki alpénztárnokká : Bittermann 

Gyula.
8. Házi pénztárnokká: Kölnit Kálmán.
9. Főszolgabirákká : Almási járás: Szut- 

rély Lipót.
Apatini járás: Deák Zsigmond.
Zentai járás: dr. Mikosevits Kanut.
Bajai járás: Vojnits Máté.
Topolyai járás: Császár Péter.
Zombori járás: Tárczay Dezső.
Óbecsei járás: dr. Balaton Gyula.
Palánkul járás : l lipp Dezső.
Hódsági járás: Szemző Károly.
Kulai járás: dr. Széchenyi Tamás.
T'itcli járás: Szemző János.
Zsablyai járás: Nikolics Izidor.
Járás nélkül: \Tijevich Lajos.
Újvidéki járás: Mezey Imre.
A szabadkai ügyvédi kamara tisztujitása. A

szabadkai' ügyvédi kamara f. hó 22-én, va
sárnap d. e. 10 órakor tartotta saját helyisé
gében tisztújító közgyűlését. A választás ered
ménye következő: Elnök: Paukovich Andor. 
Elnökhelyettes: Kozma László. Titkár: dr. 
Révész Ernő. Ügyész : Szabados János. Pénz
tárunk: Buchwald Lázár. Választmányi ta
gok: dr. Békeffy Gyula, dr. Biró Károly, dr. 
Brenner József, Gyelmis Gerő, Latinovics Já
nos, dr. Scháffer Mór, Szilágyi Mór, dr. Vécsei 
Samu. Póttagok: dr. Blau Lajos, Gosztovics 
Pál. dr. Lipozencsics Lázár, dr. Vojnich Gyula.

Nemesszivü adomány. M a g y a r  András ur 
az ipartestülettől beváltott l drb. házrészje
gyét az ipartestületnek ajándékozta melyért 
az elnökség hálás köszönetéi nyilvánítja.
. Borkiállítás Baján. Nagy érdeklődés mutat
kozik ügy helyben mint vidéken a januári 
borkiállítás iránt. A bizottság nem szabta meg 
az egyes borok és palackok mennyiségét, kí
vánatos azonban, hogy minden borból 4 4
palackkal küldjenek be a kiállítók; ebből l -l 
palackot a bíráló bizottság felnyit. Kívánatos 
volna továbbá, ha a kiállítók a kiállítási bi
zottság által elfogadott minta palackokat hasz
nálna, melyek Schnetzer Ernő helybeli kereske
dőnél kaphatók. Miután a bírált) bizottság 
január 4-én d. u. végzi a bírálatot, minden 
kiállított tárgynak 4-én (szombaton) délig a 
kiállításon kell lennie. A bíráló bizottságnak 
tagjai: Angell Lipót, Athanaczkovics Lázár, 
Borza Nándor, Deutsch Mátyás, Evetovics 
János, Hegedűs József, Jarmer Lipót, Krausz 
Pál, Macskásy Sándor, Meskó László, Polkák 
Bernât, Rajesányi Bertalan, Réthi Pál, Scherer 
Sándor. Schmidt Márton, Somogyi Emil és 
Wagner József. A bíráló bizottság, a mely 
ö csoportban fogja munkáját végezni, még 
némi kiegészítést is nyerhet. A dijak: dísz
oklevéllel, arany, cziist és bronz érem. Az 
arany érniekrőí csak oklevelet adnak ki ; ha 
azonban a nyertes az éremre igényt tart, az 
egyesület az illető költségére elkészítteti azt. 
A bírálok és a kiállítók belépő dijat nem fizet
nek. I agok az 1901. évi tagsági jegyet is 
használhatják belépőül.



A kunszentmiklós— dunapataji vasút végle
ges engedélyét már kiadta a kereskedelem
ügyi m. kir. miniszter gróf Teleky József en
gedélyesnek. Az építkezés végrehajtását Man- 
del, Hoffman és Ouitncr budapesti cég vállalta 
el, a kik a munkát 1902. év január havában 
megkezdik, mert a vasút egy év alatt befe
jezendő. A vasút 50 klmtr. hosszú es mivel 
nagyjában sik talajon vezet, az éviikezésnek 
semmiféle akadályával nem kell megküzdenie. 
Az engedélyes az előirt 160.000 körömi bizto
sítékot, már letelte ; z állampénztárba. A tinan- 
cirozást is maga az engedélyes eszközli, mi
után a 2.700.090 korona értékű prioritásokat 
ö maga vette át. Ezen vasútvonal természe
tes és tervbe is vett Bajáig leendő meghosz- 
szabbitása sem késhet már most sokáig, és 
ezzel a dunamenti községek régi óhaja men
ne valahára teljesedésbe. Kívánatos volna, 
hogy az érdekeltségek e kérdés tárgyában 
nagyobb mérvű actióba es összműködésbe 
lépjenek.

Szatócsok fosztogatója. Lapunk múlt heti 
számában megírtuk, hogy három csavargó 
végig járja a boltokat és azokat fosztogatja. 
A héten ismét ilyesmiről számolhatunk be. 
Lgyanazon három suhanc közül egyik belo
pódzott Kozmáim Hermáimé vásártéri szatócs- 
üzletébe és megakarta dézsmálni a pénzes 
liókot. Éppen midőn felnyitotta, akkor lépett 
egy vevő az üzletbe, úgy, hogy a gazember
nek már nem jutott ideje, hogy a pénzt ele
melje. hanem hamar kereket oldott.

Levágta az öcscse ujját. Kémes eset történt 
e héten a Szent-János város részen. Egy nap
számosnak hat és négy éves fiacskái az ud
varban játszottak. Játék közben észrevették, 
hogy az udvaron hever édes apjuk éles bal
tája. Ezt aztán fölvették és fát kezdtek ha
sogatni, oly módon, hogy az idősebb vágta, 
a fiatalabb gyerek pedig tartotta a fát. Mulat
ságuk azonban nem tartott sokáig, mert az 
idősebb tin a baltával fa helyett egyszer 
csak az öcscse kezét érte és egy csapásra le 
vágta annak balkezéről három ujját, a negye
diket pedig teljesen összeroncsolt ,

Városi közgyűlés. Baja város törvényható
sági bizottsága folyó évi december hó 28-án 
délután 3 órakor rendszerinti közgyűlést tart, 
a következő tárgysorozattal: 1. Polgármester 
jelentése a közigazgatás állapotáról. 2. A 
nagyin, m. kir. Belügyminiszternek leirata Er
zsébet Mária főhercegnő () cs. és kir. Kéltsé
gének eljegyzése alkalmából küldött üdvözlő 
távirata. 8. A nagyin, földmivelési in. kir. 
minisztériumnak leirata a Baja város árterü
letnek a pestmegyei sárközi ármentesitő tár
sulat árterületéhez történt csatlakozását el
rendelő közgyűlési határozatnak jóváhagyása 
tárgyában. 4. A nagyin, m. kir. Belügymi
nisztériumnak leirata a fenti csatlakozás foly- 
tán felmerülő 10000 korona hozzájárulási ösz- 
szegnek fedezete tárgyában, ö. A nagyin, 
földmivelésügyi m. kir. mininiszteriumnak le
irata az országos állat vásárokon az állat- 
egészségrendőri teendők ellátása tárgyában. 
0. Ugyanannak leirata a lovakra vonatkozó 
tenyészkerületek megállapítása iránt. 7. A 
nagyin, m. kir. honvédelmi minisztériumnak 
leirata az 1901. évi lóavatási terv hatályon 
kívül helyezése, a lóavató bizottság megala
kítása és egyéb kapcsolatos intézkedések tár
gyában. 8. Az igazol») választmány jelentése 
a f. évi november hó 28-án megtartott tör
vényhatósági bizottsági tagválasztások iga
zolásáról. 0. A központi választmánynak az 
1902., 1908. és 1904. évekre leendő újjáala
kítása. 10. A közigazgatási bizottságból a folyó 
év végével kilépő öt bizottsági tag helyének 
választás utján leendő betöltése. 1 t. A szá
ntónkén) szék két tagjának az 1902. évre 
leendő megválasztása. 12. Az igazoló választ
mánynak az 1902. évre leendő újjáalakítása. 
18, A közegészségügyi bizottságnak az 1902.. 
1908. és 1904. évekre leendő újjáalakítása.
1 1. Az építészeti és szépészeti, a gazdasági, 
a nyugdijügyi, a szegényügyi és a borellen
őrző bizottságba egy-egy tagnak megválasz
tása. lő. A városi tanácsnak jelentése a kö- 
vezési pénztár által a kulturális alap javára 
a folyó évben befizetendő hozzájárulás tár
gyában. 10. Ugyanannak javaslata az iskolai 
célokra megvett Vojnits-féle ház adásvétele 
után kirótt ölO korona átruházási illetéknek 
utalványozása iránt. 17. Ugyanannak javas
lata a Vogl Zsigmond és társai volt fogyasz-

1901. december 21.

tasi és ttaladó-albérlők áltál tulfizetett 016 
korona 06 fillér községi pótadó és útadónak 
visszautalvanyozasa iránt. 1 ;. Ugyanannak 
javaslata özv. Schleicher Kerenené által tulfi
zetett 288 koruna 76 fillér községi pótadónak 
visszautal vány ozása iránt. 19. Ugyanannak 
jelentése a nagykaszárnya bérletének a nagy
kőrösi m. kir. állami méntelep részére öt évre 
történt meghosszabbitá -a tárgyában. 20. 
1 gyanannak jelentése a nagykaszárnya helyre- 

j állításával felmerült 285 korona 50 hí. költség
nek előlegezése tárgyában. 21. Ugyanannak 
jelentése a városi szegénymenház jövő évi 
kenyérszükségletének biztosítása iránt megun- 

: tott árlejtés eredményéről. 22. Ugyanannak 
í jelentése a szolgaszemélyzet ruhaszükségle

tének biztosítása iránt megtartott árlejtés ered
ményéről. 23. Ugyanannak jelentése az uj 
városi közkórház építési munkálatainak biz
tosítása iránt megtartott versenytárgyalás ered
ményéről. 24. Ugyanannak jelentése a Baja 
város és a vele egy csoportot képező Baja- 
Szent-lstván község területén fizetendő állami 
borital- és husfogyasztási adószedési jogok 
bérbevétele, ezen jogok, valamint a városi 
bor-, hús- és szeszfogyasztási adópótlék, az 
ásvány-, forrás- és gyártott vizek, szikviz, 
halak, ecet és élesztő után fizetendő városi 
fogyasztási illeték, a kövezet vám és hely- 
pénzszedési jogok biztosítása tárgyában. 25. 
fury Mátyás tiszti ügyésznek kérvénye két 
havi szabadságidő engedélyezése iránt. 26. 
Kovács Lajos írnoknak kérvényé négy havi 
szabadságidő engedélyezése iránt. 27. A bajai 
gór. kel. szerb egyházközségnek kérvénye az 
eddigi iskolahelyiség bérletének jövő évi má
jus hó 1-ig leendő meghosszabbítása iránt.
28. Pfeiffer Antal bajai lakosnak kérvénye a 
város tulajdonát képező Vojnits-fele háznál 
lévő kert bérletének meghosszabbítása iránt.
29. Krausz Pál boltbérlőnek felebbezése az 
általa bérelt bolthelyiség helyreállítási költ
ségeinek viselése tárgyában hozott tanácsi 
határozat ellen. 80. Heim Antal állatorvosi 
oklevelének meghirdetése. 81. BischolT Károly 
levéltáritoknak kérvénye 400 korona fizetési 
előleg utalványozása iránt. 82. Lengyel An
dor pénztári ellenőrnek kérvénye 220 korona 
fizetési előleg utalványozása iránt. 88. Per-

; laki Sándor könyvelőnek kérvénye 220 ko- 
! róna fizetési előleg utalványozása iránt. 34.
| Taub Lajos írnoknak kérvénye 150 korona 

fizetési előleg utalványozása iránt.
Bolti tűz. K. hó 21-én este nyolc óra tájban 

tűz ütött ki Engel Kcrencz fő-utcai szabóüz- 
lctében. A vész színhelyén legott megjelent 
tűzoltóságnak azonban rövid idő alatt sikerült 
a tüzet elfojtani, úgy, hogy a kár mennyiség 
csupán 2000 koronát tesz ki. Ezúttal tesz- 
szük szóvá azt a helyes eljárását, hogy az 
utcán cirkáló rendőrök az állomáshelyük kö
zelében lakó tűzoltó tiszteket és tűzoltókat 
értesítették a tűzről, ami továbbra annyival 
is inkább kívánatos, mert a tűzjelzésnek amúgy 
is hiányos voltánál fogva - különösen éjnek 
idején ha tűzoltóság nehezen vehet tudomást 
ha tűz üt ki valahol.

Furfangos csalok járták e héten városunk
ban. A csalók egészen nagyvárosi minta után 
indultak. Az esetről tudósítónk a köv etkezők
ben számol be: A héten egy 10 es 12 év 
közötti fiú beállít a posta melletti trafikba és 
átad egy levelet az elárusitónőnek. A levél
ben Boriszák Istvfmné kéri a kisasszonyt, 
hogy küldjön neki két darab 2 koronás és 
egy darab 8 koronás bélyeget. A pénzt 
mivel csak tízese van most és azt a fiúra 
bízni nem meri majd délután fizeti meg. 
Az elárusítom") a kért bélyeget gyanútlanul 

i adta ki. Délután eb ént a Boriszák-féle üz- 
: létbe és kérte a kilenc koronát. Ott persze 
! felvilágosították, hogy eszük ágában sem volt 
! bélyeget hozatni. Ugyanaznap, ugyanazzal 
| az írással egy levélben 8 kilo lisztet kértek 

Neubauer lisztkereskcdötől szintén Boriszákék 
részére. A pénzt ismét a tizes miatt nem 

i küldöttek el. Boriszákék persze erről sem 
, tudtak. Másnap a posta melletti trafik előtt 
j két kis fiú játszott és az elárusitónő fel 

ismerte az egyikben a bélyegvevő gyere
ket, ki nem tagadta a «terhére rótt cselek- 

i ményt« s előadta, hogy egy asszony az ut- 
\ cán megszólította es onnét küldötte úgy a 

trafikba, mint a Neubauer-tcle lisztkereske
désbe és két füszcr-üzletbc. Ezért fizetett a 
fiúnak 20 fillért. Ehhez hasonló csalásnak

» Bajai Független Újság.(i A

esett áldozatul Beck Adolf szabó is. Szom
baton délelőtt bejött hozzá egy legény és 
kért egy öltözet ruhát. Midőn kiválasztotta a 
megfelelő öltönyt, kialkudta az árát és föl- 
probalta. Most arra kérte a kereskedőt, hogy 
küldjön valakit vele, mert nincsen nála pénz, 
hanem majd kifizeti a közelben levő édes 
apja. Beck a keresnek eleget is tett és a le
génynyel elküldötte ipját, Klauber Igmiczot. 
Amikor a legény egy utcakeresztezéshez ért 
Klauberrel, egyszerre elfutott az öregtől és a 
hetivásáros nép között eltűnt. Beck kedden 
este sétálas közben megismerte a csaló le
gényt az Eötvös-uteában. Beck és a járó
kelőkéi akarták fogni a furfangos csalót, de

l az úgy elfutott előlük, mintha soha ott se 
1 • *lett volna. Örökké éber riporterünk látta sza
ladni az illetőt és constatalta, hogy negyven- 
nyolcban az osztrákok sem futottak külön
ben. mint ez a legény.

A k ö ze lgő  ujé\/i ü n n e p e k  alkalmából 
felhívjuk a n. é. közönség figyelmét S te an -  
veid V i l m o s  ajándék-cikkeire, hol szebbnél 
szebb bronz-, majolika-, china-ezüst-. tárgyak; 
bőr-, porcellán és üveg árúk, fafaragványok, 
művészileg fonott kosarak újnál újabb gyer
mekjátékok igen nagy választékban jutányos 
árakon k. phatok.

Kzinószeink Szabadkán.
j'Cevezetes kastélg.

A Vígszínház ez idei egyik legsikerültebb 
műsor darabja, Bisson szellemes vigjátéka a 
«Nevezetes kastély« ma olyan előadásban 
került bemutatóra nálunk, amilyen előadásra 
a legrégibb színházlátogatók sem emlékeznek.

Ha a mai ensembleből egyik, vagy másik 
színészt kiemelek kitűnő alakításáért. nem 
jelenti azt, hogy a többi szereplők nem tették 
meg kötelességüket. Mind, kivétel nélkül mind. 
igen jól tudták szerepüket, értelmesen, szé
pen. beszéltek, nem akadt fel egy pillanatra
se az előadás, (csak a nyílt színen többször%

felhangzó erős tapsokra), ügyesen mozogtak 
az előadók, a rendezés kitűnő volt. a darab 
gyorsan, szépen pergett le és a közönség 
rendkívül jól mulatott.

Nem fogom elmondani a darab tartalmát, 
aki egy igazán élvezetes, kedves estét akar 
eltölteni, az nézze meg ezt a szellemes, végig 
érdekes vígjátékot.

Nem számit ez a mű arra. hogy száz esz
tendeig eljen. Annyi azonban bizonyos, hogy 
minden szezonban néhány évig még 
nálunk is öt-hat telt házat fog csinálni.

Akik ma színházban voltak a legkelleme
sebb est emlékével távoztak onnan és sokan 
v 1 tak, kik siettek üdvözölni a direktort a 
mai remek előadásért.

Első helyen szólok Íj . Mihályji Júliáról, 
Chloé Colombint személyesítette, egy 45 esz- 
tendős vén leányt, kifogyhatatlan humorral 
és ötlettel. Minden mozdulata, a megjelenése, 
az arcjátéka, a beszéde harsogó kacajt idé
zett elő a nézőtéren és mikor eltávozott a 
színpadról: nyilt szilien tört ki a taps.

(Maude Barnást Rntkni személyesítette. A 
legnehezebb és de a leghálásabb szerepek 
egyike ez a szerep. Két alakot kellett ábrá
zolnia: a szeretetreméltó, kedves párisi vi
lágfit és egy kiállhatatlan henczegő, durva 
férfit. Kentekül oldotta meg nehéz feladát, kü
lönösen az első alakjában.

Szabó (Haston Baudoin) a szerelmes férj. 
Fevtiuczy a parvenii Uolombin. Fal ussy (Lu
dovic K 'lombmi, Sziyuthy Dufresnois) a főbb» 
szerepekben es hordes Andor egy öreg ur 
apró epizód szerepében egyformán 
voltak.

Kro.sz Irma (Marguerite Baudoin) rendkívül 
elegáns, szép és csinos volt és kedves volt
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szép szerepében Vndrüdi (4izi mint (ieneviéve. 
l Tgy Kresz, mint Vedrodi szép virágkosarakat 
és bokrétákat kaptak tisztelőiktől.

Q u a s im o d o .

Nyilatkozatok.%J
Alulírott, a dr. R deli Madár mandátuma ellen 

Imádott petitiólmn felhozott azon vádra, hogy a 
pest megyei Szt-1st vált községbeli TraJikant-fóle 
korcsmában 40 választó tartatott fogva, kikei ott 
etetlek és itattak, én fogom igazolni; kijelentem, 
hogy ez a valóságnak meg nem felel és aljas rá
galmazónak nevezem azt, aki a petitió összeállí
tóinak ezen reám vonatkozó adatot szolgáltatta, 
mert én önként, szabiidon és tiszta meggyőződés
ből adtam le szavazatomat Reichra, miért is min
den ezen kijelentéssel ellenkező gyanúsítást pisz
kos és aljas rágalomnak nyilvánítok.

Kell Haján, 1001. november 17.
L i k á r Henő, s, k.

Alulírott, a dr. Reich Aladár mandátuma ellen 
beadott petitióban felhozott azon vádra, hogy a 
pestmegyei Szí-István községbeli Traíikant-léle 
korcsmában 40 választó tartatott fogva, kiket ott 
eleitek és itattak, és fogom igazolni : kijelentem, 
hogy ez a valóságnak meg nem felel és aljas rá
galmazónak nevezem azt, aki a petitió összeállí
tóinak ezen reám vonatkozó adatott szolgáltatta, 
mert én önként, szabadon és tisztit meggyőződés
ből adtam le szavazatomat lleiehra, miért is min
den ezen kije'entéssel ellenkező gyanúsítást pisz
kos és aljas rágalomnak nyilvánítok.

Kelt Haján, 1001. november hó 17.
R u s z Ignácz. s. k.

Alulírott, a dr. Ueich Aladár mandátuma ellen 
beadott petitióban felhozott azon vádra, hogy a 
pestmegyei Szt - István községbeli Tralikant-féle 
korcsmában 4<> választó tartatott fogva, kiket ott 
etettek és itattuk, én fogom igazolni; kijelentem, 
hogy ez a valóságnak meg nem felel és aljas rá
galmazónak nevezem azt, aki a petitió összeállí
tóinak ezen reám vonatkozó adatott szolgáltatta, 
mert én önként, szabadon és tiszta meggyőződés
ből adtam le szavazatomat Koiohra, miért is min
den ezen kijelentéssel ellenkező gyanúsítást pisz
kos és aljas rágalomnak nyilvánítok.

Kelt. Haján, 1001. november hó 17.
I r á m o v i e s József, s. k.

Alulírott, a dr. Reich Aladár mandátuma ellen 
beadott petitióban felhozott azon vádra, hogy a 
pestmegyei Szt-1stván községbeli Tralikant-féle 
korcsmában 4() választó tartatolt fogva, kiket ott 
etettek és itattak, én fogom igazolni; kijelentem, 
hogy ez a valóságnak meg nem felel és aljas rá
galmazónak nevezem azt, aki a petitió összeállí
tóinak ezen reám vonatkozó adatott szolgáltatta, 
mert én önként, szabadon és tiszta meggyőződés
ből adtam le szavazatomat lleiehra, miért is min
den ezen kijelentéssel ellenkező gyanúsítást pisz
kos és aljas rágalomnak nyilvánítok.

Kelt Haján, ÍRÓI. november hó 17 én.
R á n e s i e s Miklós s k

Alulírott, a dr. Reich Aladár mandátuma ellen 
beadott petitióban felhozott azon vádra, hogy a 
pestmegyei S/.t-lstván községbeli Tralikant-féle 
korcsmában 40 választó tartatott fogva, kiket ott 
etettek és itattak, en fogom igazolni; kijelentem, j 
hogy ez a valóságnak meg nem felel és aljas rá
galmazónak nevezem azt, aki a petitió összeállí
tóinak ('/.en reám vonatkozó adatot szolgáltatta, 
mert én önként, szabadon és tiszta meggyőződés
ből adtam le szavazatomat Reichra, m’érl is min
den ezen kijelentéssel ellenkező gyanúsítást pisz
kos és aljas rágalomnak nyilvánítok.

Kelt Haján, 1001. november hó 1 7 én.
M a I k o v i c s Hé la s k

Alulírott, a dr. Reich Aladár mandátuma ellen 
beadott petitióban felhozott azon vádra, hogy e 
pestmegyei Szt-István községbeli Traííknnt delà 
korcsmában 40 választó tartatott fogva, kiket ott 
etettek és itattak, én lógom igazolni ; kijelentem, 
hogy ez a valóságnak meg m in felel és aljas rá
galmazónak nevezem azt, aki a petitió összeállí
tóinak ezen reám vonatkozó adatot szolgáltatta, 
mert én önként, szabadon és tiszta meggyőződés- 
bői adtam le szavazatomat Reichra, miért is min
den ezen kijelentéssel ellenkező gyanúsítást pisz
kos és aljas rágalomnak nyilvánítok

Kelt Haján. 10( >1. november I 7.
I I a k i c s Imre s k.

Alulírott, a dr Reich Aladár mandátuma ellen 
beadott petitióban felhozott azon vádra, hogy a 
pestmegyei tSzent-1stván községbeli Tralikant- 
féle korcsmában 4f> választó tartatott fogva, kiket 
ott etettek itattak, én fogom igazolni; kijelentem, 
hogy ez a valóságnak meg nem felel és aljas rá
galmazónak nevezem azt, a ki a petitió összeállí
tóinak ezen reám vonatkozó adatot szolgáltatta, 
mert én önként, szabadon és tiszta meggyőződés
ből adtam le szavazatomat Reichra, miért is min
den ezen kijelentéssel ellenkező gyanúsítást pisz
kos és aljas rágalomnak nyilvánítok.

Kelt Haján, 11)01. november hó 17.
•I e r k o v i c s József s. k.

Alulírott, a dr. Reich Aladár mandátuma q|1<*ii 
beadott petitióban telhozott azon vádra, hogy !l 
pestmegyei Szt-István községbeli Tralikant-féle 
korcsmában 40 választó tartatott lógva, kiket ott 
etettek és itattuk, én fogom igazolni ; kijelentem, 
hogy ez a valóságnak meg nem felel és aljas rá
galmazónak nevezem azt, aki a petitió összeállí
tóinak ezen reám vonatkozó adatot szolgáltatta, 
mert én önként, szabadon és tiszta meggyőződés
ből adtam le szavazatomat Reichra, miért is min
den ezen kijelentéssel ellenkező gyanúsítást pisz 
kos és aljas rágalomnak nyilvánítok.

Kelt Haján, 11)01. november hó 17.
I k o t i c s János s. k.

NYÍLT TEK
Iv/óii »ovat alatt kozlütteltcrt a szerkesztősig nem vállal

felelősségetn

Törköly,
s z i / v o r in m , m es J in o m

Uh r/
I\o r u n

bárki hideg utón, minden készülék nélkül 
kitűnő minőségben előállíthat.

-»m>- Kezelési könyv és ár lapok ingyen.

A.
B U D A P E S T ,

YII.  D o h á n y - u t o z a  5. s z á m .  
Sörmérő-készülékek, czikkek a bot kezeléshez

minden bőrbetegség elleni szerek.

Első és legrégibb üzlet e szakmában
F e n n á l l  1*0  é n  ó i n .

. ) —J

Kg y jó házból vu ló, megn yerő *
(demi iskolákat végzett 12—14 éves lin

1901. január I-töl kezdve

pincér-tanoncul
fel vél étik a .. MvMZKTI SZA LLÓRANt

A közelgő á j é r i  ünnepek 
alkahn.ua van szerencsém a nagyérdemű kő- 
z ön ség szives tudomására hozni, hogy raktára
mon levő árukat következő atban árusítom 

mint ú j é v i  t t j á n fhí/.um/i'alkalmas cikket:
1. r. ö-szörös gallér eddig 1 tucat K J.8ü must 1 K
1. i*. 5-szörös kezelő ,. 1 K. í) - *« 7 K
I r dli sima ing fehér K I I 80 V 11 K
I. V „ redős ., .. „ K 18. >.» 12 K

H í r n e v e s  K á e l s b á d i  f i n o m  női és fécfi
gl. k e z t y u k  1 pár» 2 kotr*.

Nyakkendők eddig UO fillér most őt) tiller, ód
éiig 1 .30 most 9() fillér, eddig 2 kor. most 1 

kor. 20 till., eddig 3 kor. most l.tiO fill. 
Szín. és leli. sely. ganilia kendők eddig K ö.TO

m ost 3 kor. HU fillér
Manilia schálok eddig í) kor. most ö k. 80 lil.
Toillette szappan, Ruder és Parfumeok szinte al
kalmi árakban és nagy választékban kaphatók.

H g y e d ü 1 i á r u s í t  ó j a a
THJSZARRANNAK I kor. helyett csak (>o lil.

V'

Tisztelettel
I L S d I I I K  l*ÁL

Széneladás.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 
szives tudomására hozni, hogy az idén is 
nagy készletet tartok különféle szenekből, 
melyeket a következő árak mellett szállítok :
lOö kg. elsőrendű salgótarjáni . . 2 K 80 f 
100 kg. legjobb minőségű szalon szén 4 K —  f 
100 kg. legjobb minőségű kox . . 4 K 40 f

A szállítás saját kocsimon, díjmentesen 
löt féltik. A pontos mérlegelésért felelős
séget vállalok. Kapható tovább bükkfaszén  
(va sa lá sh oz ) a legolcsóbb ár mellett

rp Sí,

PODYINETZ.
F ő-n t (* a, Kobelrausch-féle ház.

Egyetemes orvostudor

Sí Ül Ï
M , t*nnito-orvos (operateur), szemész, orvod 

gyakorlatát megkezdette. Lakik: F ischer  

Sám uel féle a lap ítván y i házban I. em.

e 8—11 és d u 2 — 4-im

Nyolc kapa

z  ©
a petéi dűlőben eladó. —

lu va latba n

B Wo
Cilii a kiailó-

Guümöles-fe
saját termésű baraczk -, meggy- és ribizli hol, legkitűnőbb 

minőségben kilónként 1 kor 50 fillér árb an, továbbá 
IIIItSALM A-SAJT kik jgranitnja 2 kor. és

V A L Ó D I  O R O S Z  T H E A
f»1/., dckagranimos csomagokban 1 koronáért kapható

Berndorfer Edénél' Baján. i
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Halász Béla
legnagyobb kalapnaktána BflüflH.

«9ÍN9 Nagy újévi vasár !

P l_ ̂  — # A

A közelgő ünnepek alkalmából van szerencsém a 
é. közönség szives figyelmét dús választékéi selyein- 
nemez-k alapjaimra valamint sapkáimra felliivni.

urak és gyermekek részére.
— Valódi H abig-féle kemény és puha kalapok. — 
—• Valódi Pless-féle kemény és puha kalapok. —

V alódi styriai vízmentes loden vadász-kalapok és
sapkák.

Ajánlom továbbá pompás

cica-nyakdiszeimet (collier) t X

*
U

f

DIAMANT LAJOS áruháza
B A J Á N , a városi palota 

sarkán.

A N A G Y

ÍHoá03cö>

><D

b£ Cö
5

&Ô

❖

2 koronától 100  koronáig, úgyszintén egyszerű, linóm 
és legfinomabb karm antyúim at

Kalapjavitások elfogadtatnak és cilinder-vasalások 
azonnal fo^anatosittatnak.

ö

megkezdődött,
mely alkalomra az összes raktáron levő cikkek 

-

árait jelentékenyen leszállítottam.

NŐI RUHASZÖVETEK,
DELINEK,

MOSÓ-KELMÉK 
SZÍNTARTÓ FLANELLOK, 

SELYEM- ÉS SZÖVET FEJKENDÖK, 
TÉLI NAGY TAKARÓ-KENDŐK, 

ÁGYTERITÖK, SZŐNYEGEK 
minden színben kaphatók.

Továbbá vászon, schiffon, kanavász, úgyszintén

több ezer maradéft
m inden áron eladatik.

2pCfQ

CD<1

<p .
CD

0
Ô

♦

( ™ ™ I 1̂ » f t ^  » /T »/%. • 'Ír V  Aü

Nagy újévi vásár !

&
#

I
«9
*
#

#
I
#
<£
#
*
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<9
I

Ifj. Wagner Antal könyv- és papirkereskedő a közelgő t  ■újévi
ünnepek alkalmából ajánlja a következő ajándék-tárgyait:

Képeskönyvek. ae
Kalandos utazások. ;|J

JVIeseköny vek. 
költemények.
s tb . ,  s tb. ,  s t b .

■Mi

'Mi

Elbeszélések
Díszmunkák.

t
<9
#
f

♦

I
<9
&

Fényképező készülékek.

A  fényképezés ma a kicsinyek és nagyok 
legkedvesebb szórakozása.

Fényképező gépek kaphatók 12, 26, 31, 55,
105 és 150 korona árban 
kitűnő minőségben.

az árhoz mért

Jíépes levelezőlap album, 
seéjy Jíépes levelezőlap doboz.

JCépes levelezőlap állvány.

dobozokban
1 kor. tói 20  kor.-i tr

7-,'dKarácsonyi es újévi 
levelezőlapok.

• êxromappak, írószer- 
garnitúrák, tintatart ók r

» • « »emleRRonyveti.

Iskolatáskák (iáknak és leányoknak stb., stb.. stb.i » •

9t9i9t9t9r9t9i9r9jt9jr9t9r9t9t9rl99j9j9í9j9f9j9j9j9t9j9j9j9j9j9j9j9jrJj9t9jrJjrlj9j9j9j9j9j9/9j9í9ir9i9i

<9
#
#
#
<9
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<9
«9
<9
<9
<9
<9
<9

<9
<9
#
<9
#
9»
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Bfl JÁH,
íBr. Sötvős-uteza, városi bérház.

X< >1

n erji ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, 
f/’ö/c, nap- és esőernyők, sétapálczák. Meg
lett és előnyomatott kézimunkák és minden

kellékeik
' 3 •__ N A G V R A K T A R A _

£egjobb gyártmányú vállfüzök. ~
('Rövidáruk és pipere,

szalagok, csipkék és mindennemű díszek. TI
jutányos áron és dús választékban.

I ) l Tv> V A  i . A A Z ' P K K

á/í professor dr. Gusztáv Juger-féle női-, 
férfi- es gyermek- alsó-ruházatokban.

G gyedül i raktár HABIG-féle kalapokban

llliiiiiitlliim  lllltl Mill II ill! tll II till llllllllllll I II III lll l l’llllllllllM llI Iliit? 
|||l,‘,M||j|"M|||,|..M,|j,|MÍj||j|j|...(|j||"Mt|j||....

* * 1 U l  '

porcellán-, kőedény-, lámpa-, képkeret- és táblaúvcg
K E R E S K E D É S E

-- ]■$ ] \  J \  ^S. —
Aln l á t t a t o t t  1SH2.ezüst- , éhszer és óraraklara
DUSÁN FELSZERELT RAKTAK 

1j K  G J  () li U N  A  K E L I S M E R I

abálvoxott

Minden egyes KÜLÖN is
kaphatók

ARANY- .  E Z Ü S T
LEGÚJABB MINTÁJÚ K É P K E R E T E K

LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN.
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É K S Z E R  J A V Í T Á S O K
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sa jtit műhelyemben vé*u
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telnek.

Minden egyes aram- és ezüst-tárm I/o hivatal

VALÓDI BLRNDORH C li lN A -E Z Ü S T  \ i \ <>--LS/K( )/(')[< 
és mindennemű DÍSZTÁRGYAK nagy raktára.

ezüst-tárgyak, valamint drágakövek
T  ! egmagasabb arak mellett vásároltatnak meg
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i MI TTLER IZIDOR
eipőraktára íBaján, *“̂ 8jg

T ó t h  K á l m á  n-tér, J U R A  Y-féle ház.

A közelgő farsangi idény alkalmából ajánlja min
dennemű

W F "  FÉRFI és HŐI
(Liaek és fehér börj

b á li-c ip ő it
Kiváló minőségű árúk! 
Pontos kiszolgálás ! 

Olcsó árak !
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Ajánlja újonnan és gazdagon felszerelt, pontosan szabá
lyozott valódi

svájci zseb-. fali-, inga- és
a legegyszerűbb és legfinomabb kivitelben.

Nagy raktár valódi arany-, ezüst- és drágakő ék
szerekben, valanűnt valódi China-ezüst evőeszközökben 

Órajavitások, valamint minden e szakbavágó ltgkomp- 
ikaltabb munkák ; Chronométré és ütő-óra-, egyszersmind
ékszer javítások olcsón szakszerűen és gyorsan eszközöl
tetnek

3 évi Írásbeli jótállással.
IWgi ARANY- és H/.CST TÁRGYAK, valamint DRÁ- 

(jA-KOV LK a legmagasabb napi áron vásároltatnak meg. eset
leg ujjal cseréltetnek be.

\ idéki megrendelések lelkiismeretesen végeztetnek. 

Lajosnál Baján.




