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Utóhangok.Lezajlott a március 15-iki ünnepség- is és imnvM* a város összes polgársága anal oly melegen óhajtott szélcsendnek tartama bekövetkezett már. Nem akartuk az ünnepi hangulatot zavarni némely ellentét kiderítésével, de kénytelenek vagyunk Baja városa reputátiója érdekében azon különös jelenségre rámutatni, hogy Baja város hivatalos képviselete hiányzott a nemzeti ünnepről, de ezen ki vül távol m arad ásu k k a 1 tü n < 1 ö k öltek a hárompróbás kormánypártiak Igazán meglepő dolog, a március í N iki ünnepet a „Bajai Közlöny" utána a bajai kormánypárt „nép11 ünnepnek nevezte. Melyik népet értette alatta, mert ha azt értette, hogy a magyar népet, a lelkesülő népet, Baja városa népét, úgy örömmel fogadjuk ezen distinctiót De ha a „ 15aj a i Kö zlöny “ n y o m án fi gy ele m b e vesszük az ,,1'ri caszinóban" elhangzott toasztok egy részét, akkor csak úgy értelmezhetjük, hogy a nép, a köznép, a pórnép, a közönséges nép, a munkás nép, az iparos népség, a kis nép ünnepelt, ellenben az úri nép, a caszinós nép, az intelligens nép, a vagyonos nép nem tartotta a március 15-iki ünnepélyt magáénak. A  városháza erkélyén tartott beszédek nekik kis miska, a dalárda hazafias énekei nem az ő szivüknek, nem

az ő fülüknek, nem az ő lelkűknek szólt,a hazafias óda elszavalása nekik csak«„egy Smarn'U Nézzük az összes fővárosi lapokat pártkülömbség nélkül, mikép registrálják az egész Magyarországon lelolyt ünnepségeket, mindenütt, akármelyik párt volt többségben, nemzeti ünnepnek tekintették, mindenki részt kért magának, mindenki magyarnak vallotta, érezte magát ezen a szent napon. C sak Baja városában és sehol máshol széles ez országban nincsenek olyan „ál
og u tg esi n n t “ „ á 1 k o r m á n y j > á r t i a k “, min tI Baján.Vagy elképzelhető c, hogy Magyar- j ország kormánya, a magyar miniszterek,; a magyar képviselőház nem tartaná ünnepnek március léikét, a szabadság, testvériség és egyenlőség proclamálását, AI a g y a r o r s z á g u j j á s z ül e tés é t Bármilyen pártállást foglaljon el a magyar ember, lelke mélyében élnie kell a vágynak, hogy Magyarországot nagynak, hatalmasnak, függetlennek, szabadnak és va-1 o  o  1gyonosnak látja; a kormánypárt is vallja e nézetet, csak azt mondja, hogy még nincs itt az ideje és még nem véli előnyös- nek Magyarország részére, ha Ausztriától ! függetlenek volnánk. I lát akkor kivel szemben gutgesinntek ezek az urak ? 1 Iát ki ellen demonstrálnak ezek a bácsik .J Kivel szemben akarnak kormánypártibb lenni a kormánypártnál V A saját kor-T Á R C A .

----   —   —  ,   , ------ - i - - - -- ,, . . -  i .1 ..I *  ■■ _ ZÏZT-—*jRz első csók.
Irta: űr. Kozics Zoltán.Iduska 15 éves s az idén járja a polgári iskola l\r. osztályát. A haja barna, szemei szintén, az orrocskája fitos, az ajkai frissen érett cseresnyék, a szemei, az ajkai is mindég nevetnek. A ruhácskája cipő száron felül ér, a termete pedig no ezt épen tegnap mondta az unoka testvére, Béla, a miért azután tegnap óta nem is beszélnek egymással junói. A papája gazdag ember, kir. tanácsos, egész nap a hivatalában ül, a mamája a nőegylet elnöknője, a gazdasszonyok egyletének választmányi tagja s a női bicikli egylet örökös disztagja. Így azután a tata és mama, csak ebédre jönnek haza, utána mindegyik megy a maga dolgára: a tata a codilikationális bizottság ülésére elnökölni, a mama pedig abicikli egyletbe ülnökölni.Iduska is veszi a kézi táskáját, (pedig bogyröstcli már az utcán cipelni) beleteszi egymás után a Klementi sonátáit, a kromatische skálát. Schuber könvebb dalait, a Sehuleder Celáufigkeit-ot, mely 1 Ili lapból áll. minden lapon 0 gelájligkeit van s annak az elejére mindnek az van írva. hogy »jede Repetition

i

50-mal.« a mi magyarul annyit jelent, hogy mindegyiket 50-szer kell eljátszani, összesen tehát 33600-szor.Ez csak elég lesz ma délutánra.f élénken körül néz az utcán, nem látja-e meg í.z a kiálhatatlan Béla. aki olyan furcsa dolgokat sugdos a fülébe s aki mindég azt mondja, hogy nem illik már ilyen nagy lánynak iskolába járni és kottákat cipelni.Szent-Isten! majd elejté ijedtében az ősz- szes gelájligkeitot ott jön éppen vele szemben. .Monokli a jobb szemén, cilinder a fején, szalon kabát, pepita nadrág, lakk cipők rajta és fehér kamásli a lábain, akár csak a Szabados Jóskán*Aszszolgája, kisüti band! legaranyosabb Iduska szól Béla. jobb kezét lefelé oda nyújtva Iduskának, a jobb lábát pedig hátra felfelé a levegőnekA pipacs megirigyelhette volna Iduska színét Minden vére arcába szökött, ijedtében és zavarában elfelejtette az oda nyújtott kezet elfogadni, ellenben igen is leejtette a táskáját, melyből a legfőbb zongora tudományok menten kiszóródtak. Mikor azután nagy gyorsan lehajolt értök. akkor meg fehér galambos kalapocskája vett búcsút bájos fürtéitől. Béla gyorsan lehajolt s hogy, hogy nem az arca oda ért Iduska lángok) orcájához, a

Hiányukkal, a saját országukkal, a saját városukkal és a miként ők fejezték ki | magukat, a saját népükkel szemben.I Iát tisztelt kormánypárti I raimV 
Ez legyen az a kormánypárti ideál,! ez legyen az az úri dolog, ez legyen az a ments vár, a mely a bajai kormány pártot öszszetartsa, erőssé teszi ?A  negatio, a távolmaradás, a különválás, az önünnepeltetés nemcsak demonstrálása. hanem egyenesen annak a kimondása, hogy azért mi vagyunk az urak és a nép csak nép. I la azt hitték, hogy ezzel erősitik pártjukat, nagyon tévednek, ha azt gondolják, hogy evvel imponálnak, akkor nagyon csalódnak, ha azt vélik, hogy ez önökhöz méltó, ez méltóságteljes dolog volt, akkor mielőbb

« » j  « »ki fognak ebből ábrándulni. I Iigyje meg nekem a tisztelt kormánypárti klikk, hogy az úgynevezett nép nélkül egy szobában önmaguknak dictiókat tartani, önmagukat nagy uraknak (ledarálni, önmagukat egy országos nemzeti ünneppel szemben glória és követő példaként odaállítani, önöket kormánypárti „Don Ouichote“- ként tünteti fel, önök csak a város gúnykacaját idézik ezzel elő és nem győzelmet.Most pedig hozzátok szólunk független elvtársak. ( )kuljunk a kormánypárt gőgjén, okuljunk ennek elbizakodottsá-  ̂ gán, merítsünk tanulságot, példát a ma- * i
ii mitől azután olyan forró lett Iduska előtt az utca márciusban, hogy a nagy kánikula minus 20 fok ahhoz képest.Mikor azután a sok gelájligkeit ismét a helyén volt az átkozott táskában s a galambos kalap kellő módon megtűzve, akkor mar a világ minden pipacsa diszlett Iduska bájos fején, a homloktól nyakáig.Milyen aranyos jó színe van az én szivem Jtinójának, szemem Vénusának s a l\\ polgári iskola Diánájának mondja Béla s szemébe akart nézni Iduskának.Ezt azonban lehetetlenné tette Iduska az által, hogy . . . e g y . . .  kettő, futásnak indította parányi lábait s mire Béla a mithologiából visszatért az Árpád utcába (ahol t. i. ez a pipacsos eset megtörtént), csak azt látta, hogy Iduska gyorsan befordul egy nagy házba s eltűnik.Lgyan mi lobét az a boldog ház. amely az Iduska bájos alakját elnyelte ;Mikor Béla oda ért, ott látta nagy aranyV. ̂betűkkel tündökölni dtaliano di Veszezattó Polixéna magán nevelő intézete« ( )h ! boldog biluxéra ! sóhajtja Béla s elkezdett a ház előtt le s fel sétálni:Iduska az alatt felért az emeletre s benvi-%tolt Polixéna kisasszonyhoz a zongora-szobába.
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y, Bajai Független Ujság.u 1902. március 22.

• /jryar történelem lapjaiból. Kétségtelen, hogy a győzelem a mienk, természetes, hogy van okunk az örömre. De vigyázzunk, legyünk méltóságteljesek, önérzetesek, de egyszersmind szerények isNe képzeljük el azt csupán, hogy a diadal csak a mámorra, az örömre jogosít fel. annak is megvan ideje, helye és a mint látjátok, közös erővel azon vagyunk, hogy azt háboritlanul élvezzük is De a diadal, a győzelem súlyos terheket is ró ránk, ügy a párt vezetőségének, mint a párt egyes tagjainak most már legszentebb kötelessége, hogy mérsékletet tanúsítson, munkálkodjék a haza, a város, polgártársai javára kiki tehetsége szerint. Ismerünk benneteket, tudjuk jól, hogy nem való az a kormánypárti vád, hogy a bajai iparosok, a bajai polgárság nem tud hatalmával élni és mielőbb elfogják játszani azt az eredményt, melyet magukhoz ragadtak ; mégis figyelmeztetünk elleneitek szavára, hogy abból tanuljatok meg továbbra is olyan mérsékelten, önérzetesen viselni magatokat, mint eddig és oda törekedjetek, hogy egyesek hiúságainak, egyesek képzelődésének, nagyravágyásának eszközei ne legyetek, hanem érett megfontolással és józanul járjatok el és cselekedjetek a jövőben is.Szükségünk van a ti támogatástokra, épügy, mint nektek a mienkre, és ha közös erővel, egyetértéssel fogunk a jövőben is eljárni, nincs az a hatalom, mely bennünket megtörhet és együttesen működhetünk, szülővárosunk, a ti a magatok, de az egész ország javának előmozdításán és mindannyiunk előtt annál közelebb áll a független, szabad, hatalmas, gazdag Magyarország, eszméjének megvalósítása. n

Március tizenötödike.A nagy nap emlékéhez méltóan ülte meg Baja város közönsége a bajai függetlenségi és 48-as párt vezetése alatt rendezett fényes nemzeti ünnepet. Minden hazafiasait érző polgár ünneplő (liszt öltött e napra, minden hazafiasait dobbanó szív  tele szívta magát a lelkesedés, a szabadság szeretet mámoritó balzsamával, és a zsolozsmaként az egekbe szálló hazafias énekek, az épületes ünnepi szónoklatok és az elhangzott márciusi óda gyújtó hatása mellett egy független, egy szabad, egy szebb jövő reményével oszlott széjjel. Az ünnepély részletes lefolyásáról tüzetesen az alábbiakban számolunk be :
A képviselők megérkezése.Az ünnepély napjára dr. Reich Aladár 1 orsz. képviselő Fichier Győző orsz. képviselő társaságában a reggeli fél nyolc 

j órai vonattal érkezett meg. A pályaudvarban Drescher Gyula pártelnök, dr Nyiraty János és dr. Valentin Emil al- elnökük fogadták a párt nevében az érkezőket, a honnan a nagyszámú közönség lelkes éljenzése közepette vonultak be a zászlódiszben ragyogó városon keresztül dr. Reich Aladár képviselő lak fisára.
Az ünnepi islenliszlelelek.Fontban fél kilenc órakor a róm. kath. plébánia templomban ájtatos misére vo- ! miit fel a tűzoltó-zenekar és a helybeli j 48-as honvédegylet vezetése mellett az | ünneplő közönség.Utána az ág. ev. templomban és az izr. imaházban tartottak ugyancsak nagyszámú közönség jelenlétében ünnepi istentiszteletet

l nnepélij a föléren.Már a kora délutáni órákban hosszú sorokban kígyózott a főutcán és a fő- téren az ünnepélyre sereglő emberára

dat és mire pontban 4 órakor a Wilhelm Károly derekas vezetése mellett működő férfikar a Hymnusra rázendített, 8000 főnyi sokaság lepte el a főtérnek a városháza erkélye felé eső részét H ajadon fővel hallgatták végig a magasztos ének minden akkordját, melynek elhangzása után az erkélyről dr. Reich Aladár orsz. képviselő, kinek kíséretében dr. Fichier Győző országgy. képviselő, I )rescher Gyula pártelnök, dr. Nyiraty János, dr. Valentin Emil alelnökök, Sza- mossy Béla és Wagner Antal jegyzők, Czérnay Imre, Miovácz Imre, Fóliák Lajos, Sziklay Zsigmond és dr. Szirmai Vidor jelentek meg, a következő ünnepi szónoklatot tartotta a lelkesedésében határt nem ismerő ünneplő közönséghez :Kedves polgártársaim !Az a nap amelynek megünneplésére mi itt egybegyültünk a legszebb, a leg- magasztosabb nemzeti ünnep !Mintha az egész ország a Kárpátoktól az Adriáig egy óriási templom volna, amelyben népek milliói áldoznak a haza- szeretet oltárán, megilletődött lélekkel tekintve vissza a keserves tanúságokban gazdag múltra, hogy azokhoz erőt és reményt merítsenek a jövő küzdelmes feladataira, s amint az Isten templomában nincsen különbség ember és ember között, azonképen a mai ünnepen is a hazaszeretet oltára elé egyformán járul minden fia a hazának.Mert ennek a napnak a jelentősége, az a sok édes és fájó emlék, azok a nagy eszmék s a megemlékezés azok apostoli hordozóira, amik mind összeforrottak a mai nap fogalmában minden magyarnak lelkét átaljárták és betöltötték,Ez a nap az amelyen az ember és hazaszeretet megkötötték nemes frigyüket, amely csodás termékenységgel hozta létre az emberi érzelmeknek legszebb és leg- magasztosabb virágait.Ennek a napnak fényes emlékét nem homályositja el semmi folt, az örömnek mámorát nem zavarja semmi fájdalom s az események isteni összhangját nem töri meg bántó ellenkezés.Ezen a napon feledve lön minden gyász,
Polixéna kisasszonv. aki mellékesen meg-• ojegyezve, inkább nagymamának, mint kisasz- szonynak nézett ki, cvikkerrel felfegyverkezve lépett a szobába, igy hát könnyű volt észre venni a tanítványa arcán égő tüzet. ígért is mindjárt lemonádét a láz ellen, de Iduska biztosította, hogy nincs semmi baja, csal; a nagy sietségtől gyűlt ki az arca. Le is ült mindjárt a zongorához s elővette a gelájlig- keituk legszebbikét. De a gelájfígkeit sehogy sem ment előre, inkább vissza azoktól a kettős keresztektől, melyeket a kottáról Iduskai  'hol egynek, hol négynek látott. Azt mondta, hogy csakugyan láza van, amiatt nem hit, össze is szedte az ember kínzó kottákat s gyors léptekkel kiment az utcára.Béla épen akkor ment el a kapu előtt üS-adszor, s a szaladó kis lány. nem sejtve ott létét, egyenesen neki szaladt.Bocsánatot kérek lebegte ele, amint Bélát megismerte, valami ismeretlen érzés megállította siettéhen. Annak az érzésnek haragnak kell lenni, hiszen Béla mindég csuhája, most is o az oka, hogy Polixéna kisasszonynál szégyent vallók. Megszidja? Az utcán nem lehet: mit mondanának hozzá a járókelők? De meg, hatha mégsem érdemli a szidást Î —Iduskaja ? kérdi Béla.Miköze hozzá! külömben is kikérem magamnak, hogy az utcán kisergessen, mit

I loi volt a világ legszebb

szol hozzá a világ, hogy egy olyan nagy kamasz, mint maga. egy nagy lányt kisérget ! ?De Iduska! én nem vagyok kamasz! hanem ő-üd eves orvos növendék, akinek egy év múlva zsebében lesz a diplomája, magácska pedig egy kurta ruhás kis lány, akinek én elvégre is az unoka testvére vagyok.E szavak után Béla tekintete rá esett Iduska parányi cipőire, azután arra a tenyérnyi helyre, mely a cipő és ruha közt égszin kéket mutatott s a mely hasonlókról némi rajongó poéták egész kötet verseket szoknak írni.Iduska észrevette a sóvár tekintetet s most már zavarába azt sem tudta, mi történik körűié. 11iáiba tóldta fel Béla a hajdani mit- hologiai alakokat, kiknek szépségét maga a vén Zeusz is annyira csodálta, hogy láthatásuk miatt hol hattyű. hol kecskepásztor, hol liba sth. lett s akik bizonyára korán sem voltak oly szépek, mint..............Ott állták az Iduskáék lakásának ajtaja előtt. A szobalány ajtót nyitott s tudatta, hogy a nagyságos ur még nem jött haza, a nagysága pedig épen most biciklizett a városliget felé egy fiatal úrral.Iduska gyorsan belépet», mielőtt azonban az ajtót betehette volna, ott volt a Béla is, ki belépve, betette az ajtót.Látom, hogy haragszik, azért jöttem be. hogy bocsánatát megnyerjem. Azt akarom

megmondani, hogy nem gúny, nem játék . . . nem haragot akartam kelteni, hanem kimutatni, hogy a szivem ...sze re t, szereti a bálványát — Id us kaját.Azzal térdre vetette magát s nézte a lányt. Iduska arcán a rózsapirt halálos sápadtság váltotta fel, ingadozik, elesnék, ha a nagy székbe nem fogódznék.A harag lassan eltűnik szeméből nézi a »nagy kamaszt«, aki előtte térdel, megalázta m agát... szerelemről suttog. Es őt szereti... szivébe valami ismeretlen érzés lopódzik a harag helyébe s amint szótlanul nézi az előtte térdeiéit, egyszerre lehajolt hozzá s susogó hangon kérdi :Béla, igazat beszél ? igazán szeret ?Oly igazán, mint még senki sem szeretett. Nézzen a szemembe, szerető lelkem tükrébe s mondja: hazudik?Az a bűvös fény, mely Béla szemeiből kisugárzott, lassanként belopódzott az ő szemeibe is onnan pedig le abba a kis szívbe, melyet a delej hangossal) dobogtat.Szeretlek szeretlek... s a következő pillanatban a két szív ott dobog egymás felett.Es az első csók ? ki mondja meg, ki tud arról számot adni, hogyan születik az elsőOtt dobog a két szerető a két pár szem egymás lelkében gyönyörködik, egy az a két 
s z ív , egy az a Két lé lek ... az'első csók ezt



1902 március 22. , Bajai Független Újság* 8minden szenvedés, feledve lön az, amit a magyar nép egy évezreden keresztül szenvedett, feledve]az a sok megpróbáltatás, amit reá mért a meg nem érthető sorsnalesú 1 yos keze.Az a sok vér, az a sok könny, amit a nemzet elhullatott, török-tatár pusztító járása nyomai, az a sok átok és keserv, amit a testvérharcban magyar halmozott a magyarra és az a gyalázatos romlás, az a rettentő pusztítás, amit egy hűtlen szövetséges társ a megsemmisülés felé vonszolta ezt a szerencsétlen hazát; mind elhalványodott, mind eltűnt az örvendező nép öntudatában.A rég letűnt nemzeti dicsőség felvillanó emlékei világították be a lelkeket. A nemzeti történetnek nagy és hatalmas korszakai világverő hadak, győzelmes vezérek, népboldogitó fejedelmek és fennkölt szabadsághősök alakjai elevenedtek meg.A «Szabadság, egyenlőség és testvériség» szent eszméi megtermékenyítették a haza kopár földjét, megújhodott és meg- ifjodott az elerőtlenedett és elvénhedt nemzet.A nemesség önként mondott le jogairól, melyek nem tették őt elég erőssé ahhoz, hogy fentartsa a hazát s örömmel vette magára a kötelességeket, hogy a polgárral együtt híven teljesítse azokat a hazával szemben, a haza boldogulására.A népnek szabaddá és egyenlővé lettmilliói duzzadó erőt, friss vért hoztak anemzet testének elernyedt izomzatába s
*az emberré lett jobbágy lángoló szeretettel vette körül a hazát, amely most lett az övé is.Megszűnt a szégyenletes külömbség ember és ember között, ledőltek azok a válaszfalak, a melyeket az emberi gőg önként, és tudatlanság emelt, s amelyek elválasztották egymástól a haza polgárait már a születéssel, hogy inig a kisebb csoportba jöttek azok, akiké volt a hatalom. a jog és vagyon, a többinek osztályrészül csak a nyomor és a szolgaság jutott.Kitörtek azok a korlátok, melyek az emberi haladásnak útjában állottak. Szabaddá lett a szó, a gondolat, hogy bátran juthasson egymáshoz az Isteni szikra, a mit az emberi lélek pattant ki magából.Szabad lett a sajtó, hogy a nagylelkek fenkölt érzelmei a szellem magasztos termékeit bilincseiktől megszabadulva átjárhassák széles c hazát, hogy felrázzák a

jelenti. Születik, mint minden a világon, melyből semminek okát nem tudjuk, llogyan születik a nap. a csillag, a szivárvány, az éj sötétje ? Itt a nap. itt a csillag, itt a mennybolt tündökölnek felettünk, elárasztanak jótékonyságukkal... itt a földi menyország kapuja is az első csók. a szerető lelkek egybefor- rása. Az első csók, az igazi csók, Isten adománya, melynek szentségét és titokszerűséget ember soha meg nem fejti.Kz az első csók meghozta Iduskának a másik boldog csókot is, mikor, mint Béla jegyese, ujjára fűzte a mátkagyűrűt.Meddig tart az első csók varázsa ? Ne keressük. A csillagok sem egyenlők. Némelyik ragyogóbban fénylik a többinél s mégis leszáll az égről, a másik halvány, kis közt világit meg fényével, de mindig ott látod fejed felett ragyogni, a harmadik észrevétlenül tűnik el ragyogó társai közt, de nem tudod megmondani, mikor száll le a föld porába.Lehet, hogy túl éli valamennyit. Az üstökös csodába ejt tündöklésével s néhány nap múlva mégis meglátod halálát.Az, a ki a csillagoknak adja az eletet és halált, az adja az első csóknak a varázsát is.

szunynyadó öntudatot, terjesszék a műveltséget és felkeltsék a lelkesedést s megkapta a nép Isten adta jogát, hogy a maga sorsáról maga intézkedhessék, hogy a törvényhozásban a nép akarata nyilvánuljon meg.Az ekként szabaddá, egyenlővé és test- vérré lett nép lelkében újjonan megteremtett haza, csodával határos átalakulástidézett elő./Életerős dju nemzet lett a romlásnak indult magyar erő, akarat, nemes testvágy és lángoló lelkesedés szállotta meg a sziveket és lelkeket. S minderre szükség is volt, a meglepett zsarnokság megdöbbenéssel látta, a nép által békében kivívott nagyszerű diadalnak hatását s kiküldte pribékjeit kegyetlen parancscsal, a szabad nemzet leigázására.Ekkor nyilvánult meg a haza fogalmának varázsos hatása. A hírre, hogy »a haza veszélyben van» megmozdult az egész nemzet, hősök, félistenek támadtak elő s a honfiúi lelkesedés hatalmas lángra lobbant s mint a szabadságőrtüze bevilágította a föld kerekségét.A szülő mosolyogva küldte magzatát halálos tusába, a jegyes derűs homlokot nyújtott csókra harcba induló vőlegényériek, az anya büszkén és jajszó nélkül vett hirt diadalmas küzdelemben elesett fiáról s a szerető hitves biztató szavakkal maga csatolta a kardot férje oldalára.Szülői, gyermeki, hitvesi szeretet, barátság, becsvágy az emberi lélek legszentebb érzelmei mind felolvadtak és áthasonultak a hazaszeretet nagy érzésében miként a nap izzó fehérségében egybeolvadnak a szivárvány tarka színei.lia nem látnok itt élőtanúkként derék hős honvédőinket, el se hinnők, hogy olyan emberek éltek akkor húsból és vérből valók mint mi, mintha nem is egy félszázad választana el bennünket, hanem a legendák homályos ködében történtek volna mindezek.Láttunk hősöket, . kik életüket száz halálra kínálták oda, láttuk a bátorságnak, a lelkesedésnek világokra szóló példáit, láttunk félisteneket, akik embertől nem látott tetteket vittek végbe, láttunk megtörténni lehetetleneket és láttunk valóságban meséket.S ami azután következett, arról nem akarok szólni a mai ünnepen.Ma itt vagyunk ; eszmék csatája, hősök halála nem voltak hiába, áll az épület, amelyhez a köveket szellem óriások hordták, amelynek a vakolata honfiak vére, honleányok könnye volt.De fájdalom még nincsenek befejezve azoknak az eszméknek fái, amelyeket az 1848-iki idő nagyjai ültettek el, gyökeret vertek a nép szivében, kibontották a reménységnek zöld lombját, sőt virágokat is bimbóztak a lelkesedésnek, az emberszeretetnek, az önzetlen hazaliságnak virágai, de még nem termették meg azt a gyümölcsöt, amit vártak, amiért küzdöttek, amiért imádkoztak az ültetők. Még mindig kisérti ezt az országot egy velünk közösségben élő ellenség, a mely vérünket kiszívni és gazdasági létünket porba tiporni akarja.Es ha valamikor, úgy most még hat- ványozottabb mértekben kell mindannyitok szivében élni a bonszeretet ápol») melegének, hogy mindannyiotok teljes erőtökből küzűjetek édes hazánk szabadságának, önállóságának, függetlenségének kivívásáért !
Szűnni nem akaró taps kísérte a lel 

kés beszédet, miközben egy nagyon  
kedves jelenet játszódott le a városház 
erkélyén. Városunk derék honleányai 
képviseletében két bájos fiatal leány, 
F o g l M ariska és T ip ro vátz  A ran ka  úr 
hölgyek áthatott szavak kíséretében dr. 
Reich A lad ár és dr. Fichier G yőző  orsz. 
képviselőknek remek v irág  csokrokat 
nyújtottak át. I tana a közönség viharos 
éljenzések közt dr. Fichier G yőző orsz. 
képviselőt kívánta hallani, akinek lán 
goló hévvel, hazafias ihlettel telt, rö g 

tönzött beszéde valósággal m agával ra 
gadta a jelen volt polgárságot. A z  A uszt
riával való közösségünk átkát szónoki 
művészetének kertjében term ett g yö n yö 
rűbbnél gyönyörűbb hasonlatokkal és 
képekkel tette szem lélhetővé, beszéde 
végén pedig ódái szárnyalásé befejezés
sel kérte a M indenhatót, hogy a bajai 
közönség ajkáról elhangzott lelkesedés 
és a szabadság szent eszméje szálljon 
e hazán végig , és lopozzék minden hon
polgár szivébe kiirthatlanul. A fiatal 
képviselőt, kinek rövid  parlam enti sze
replése máris országos nevet biztosított 
számára, minden m ondatánál lelkesen 
m egéljenezték úgy, hogy az ő rokon
szenves egyénisége b izonyára sokáig  
fog még a bajai közönség em lékezeté
ben maradni

A z ünnepi program úi utolsó pontját 
Bokor O szkárnak szavalata képezte. 
Á brán yinak  ,,M árcius Idusán" ez ódá
já t annyi tűzzel és o ly gyú jtó  hatással 
szavalta, hogy a hallgatóság m indunta
lan kitörő tetszésnyilvánulása já r t nyo
mába n.

Végezetül a da lárda a „Szózatot"  
énekelte, kenetteljesen, a m ivel a főtéri 
ünnepség véget ért

•  ».

I nncpclij a szobornál.
A főtérről a tengernyi em bertöm eg  

szép rendben húzódott a Tóth  K álm án  
térre, a hol városunk koszorús kö ltő jé 
nek ünneplése fo lyt le.

A  díszkénben levő ércszobor elé g y ü 
lekezett a közönség és a baja i függet- 

! lenségi és 48-as párt nevében Szamossy 
Béla m ondotta az alábbi rem ek kis
a ) rí Î ;Büszkeségünk !I lazánk szabadság-ünnepén eljöttünk ércszobrod elé.Szálljon le szellemed közénk, méltó találkozásra, szelíd kiengesztelésre, mert érezzük, hogy azért a bánatért, mely élted utolsó éveiben szivedet darabokra törte, s azokért a szenvedésekért, melye- kel ön magadban leküzdötték s ugyan akkor lelkedből egy csendes, áhitatos temetőt csináltál — ércszobrodnak felállítása nem volt kiengesztelés, hanem csak maradandóbb visszaemlékezés. A kiengesztelés napja ma van, s lehet-e az szebb, dicsőbb napon, mint a szabadság napján ? Szülő városod polgárai a haza- liság tüzében megtisztulva lelkesen ünnepük március 1 ö-dikét, s eljöttek eléd is tanúságot tenni arról, hogy magasztaló és dicsőit») dalaidat a hazáról és szabadságról, habár sokára, de mégis megértettek E megértésben van szellemednek kiengesztelése. Mielőtt Baja város? polgárainak nevében e koszorút mint a szeretet szimbólumát lábaidhoz letenném, az égbe visszaszáll') szellemedet arra kérem, könyörögj a magyarok Istene előtt, hogy egy erős, egységes, szabad, és független nép éljen e hazában !

1] szavak elhangzása után a bajai 
függetlenségi párt hatalmas koszorúját 
helyezte el a szobor talapzatánál a kö vetkező fe lira tta l: r A bajai független- 
ségi és 18-as párt 1ÍH)2 Március 1 ö .“Ezután a dalárda a „Talpra magyarra" zen cl i tett, mire a délutáni ünnepség véget ért.

A  Inm kcll.
Az ünnepség tulajdonképeni befeje

zése a Központi Szálloda összes termei 
ben rendezett 800 teritékü társas v a 
csora volt, a m elyen a bajai honvéd.



Iegylet tagjai, Koch Jakab elnök vczetc.se alatt a párt vendégei voltak.Az est kimagasló pontját I )r. Xyiraty János alel nők ünnepi szónoklata képezte A beszédet egész terjedelmében az alábbiakban hozzuk:Tisztelt Polgártársak !Kgy hatalmas érzés, a hazaliság érzése vezérelt ma itt össze bennünket, hogy ünnepet üljünk; ünnepet, évfordulóját annak az örök emlékű napnak, mely arany betűkkel van beleírva minden szabadság szerető nép szivébe: m á r c i u s nak I d u s  á t.A tespedés korszakának vas - emésztő rozsdája borította immár a magyar nemzet ősi dicsőségét ; az elmúlás letargiájába sülyedt lelkek tehetetlen tépelödé- séhen a magyar Genius halálvonaglása sápasztotta el a csüggedni képtelen nagy hazafiak elszánt arcait midőn a szabadság napjának első ragyogó sugara 
o d a  vetette hajnal-hirdető világát hazánk borús egére 1848. március lö-én.Az egész magyar nemzet szive mozdult meg e napon erőteljesen lüktető, harmonikus dobbanással, hogy a Szabadság. Egyenlőség és Testvériség szentsé- ges eszméit testté változtassa.Maga az Ige, az örök Igazság megnyilatkozása volt ez mert hisz a Szabadság, Kgyenlőség és Testvériség szentháromsága teszi az igazságot teljes egésszé!lés félszázadnál több múlt el azóta, hogy évről-évre elzarándokol a nemzet a nagy idők ezen kimagasló határkövéhez, hogy áhítattal boruljon le azoknak a férfiaknak a szent emléke élőtt, akik leverték a rab- bilincset a gondolatszabadság lenyűgözött testéről, akiknek harsogó szaváraesörrenve hullott le az idegen gyámkodás szégyenletes rablánca I lungaria elgyötrötttagjairól és akik szabaddá tették aszót, hogy a szabaddá lett sajtó sólyomszárnyain repülve járja be edes I lazánk rónás téréit, bérces világát és a mi sziveinket, hirdetve mindenütt a szabadság es honszeretet magasztos tanait.Valóban nagy, megszentelt ünnep ez a mai nekünk, mert egy vérpadra küldött nemzet gyérünkéi vagyunk, mely 18 18. máre. lö-én ujjaszületett.Minden magyar szívből hálaadó fohász repül fel e napon a magyarok hatalmas Istenének dicsőségtől ragyogó trónzsámoly á In ízlés meg kell szentelnünk e napot az időtlen-idők végtelenéig !P»ele kell oltani emlékét már az első csepp anyatejjel a csecsemő szivébe úgy, hogy őszfürtü aggságahan még mindig ott égjen az édesen fájó honszerelem öröktüzű Vesztalangja, mely a szabadságért kész felgyújtani az egész világ mindenségét. megostromolni az eget és a pokol minden kapuit.Mert elfajult az a nép. mely feledni tudja nemz- te nagy küzdelmeit es elpusztul. létjogát vesztette a nemzet, mely

%csak sütkérezni jár történelmi nagyságának ragyogó napsugaraihoz de azoktól lelkesedésre gyűlni, nagy tettekre erőt nyerni nem képes.lés azért önző» célokat kulliváló hitvány generáció az, mely ezt a napol szívből ünnepelni nem tudja, ellenben balhatatlan .i kor, mely rajongv a tekinti nem- zete hőseit s tetteik láttán erői s elszántság kel liai szivében.Nem is azért ünnepeljük mi szabadságunk hajnalának, március Idusának emlékét, hogy el ne merüljön az a félédes véghetetlen tengerébe mert hisz évezredek távolából is cloragyognalc ércbetűi a történelem örök világit lapjairól hanem azért, hogy a nagy idők e s z ményeiből mentsünk erőt. a szabadsá ért folytatott magasztos küzdelemre.Mert igaz, nincsenek többé a regi, nehéz rabbilincsek a nemzet tagjain nem bűn többé a haza szerelme, melyért régebben a nehéz börtön penészes sötétségé v«ili a jutalom szabaddá lett a
i r-

gondolat s szabadon repül a szó szárnyain, szabadon ir a toll s a felszabadult sajtó dübörögve dörgi világgá a korszellem hallhatatlan igazságait és végül igaz az is. hogy ezek biztosítják a további küzdelem sikerét de m ga a küzdelem, l Taim, még nincs befejezve, folyik tovább a munka szakadatlanul !Nem teljes még Magyarország függetlensége és ami körülvesz bennünket, nem az igazi szabadság tiszta levegője az !Kiöltünk az ígéret epedve keresett földje, de hosszú még es göröngyös az ut mely hozzá vezet.Kemény munkát kell végeznünk mig célhoz érünk és sokan fognak kidőlni sorainkból halálba boruló arccal, annél- kül, hogy a független, szabad Magyar- ország üdvözítő tudatával zárnák le örök világosságot kereső szemeiket.De Istenként él bennem a hit és az a lelkesedés, melylyel szent ügyünket itt is felkarolva látom, törhetlenné edzi bennem a reményt, hogy az Ígéret megváltó földjét el fogjuk érni.Hiszen: »Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt !«Azért lelkünk mélyéből fakadó érzéssel kiáltsuk mindnyájan : Kijen a szabad, független Magyarország!Az est folyamán elhangzott szebbnél- szebb, szellemese b 1 > n é 1 - s z e 1 le m esc b b p o - hárköszöntők soraiból kiemeljük Dr. Fichier Győző, Dr. Reich Aladár, Sámán Ferencz, és I )r. Valentin Emil tósztjait, a melyek az ünnepély fényének emeléséhez nagyban hozzájárultak és a kora reggeli o ákig tartották egvütt
n  o  < •  • j  *azt a sok szép leányt és szép asz- szonyt is, akiknek megjelenése csak díszesebbé tette az örökké emlékezetes ünnepi vacsorát

„ Unjál Független Újság “ 1002. március 22.

jYCáceius idusának megünneplése a kath. föggmnasiumban.
A nagv nemzeti ünnepet nemcsak varosunk 

naevközönsége, hanem íögvmnasiiimunk lelkes 
ifjúsága is megünnepelte. Az ünnepélyt azonban 
nem lö-én, az évlorduló napján, hanem lb-án 
délután taitották meg és pedig — mint azt 
K ü l k e r  Gusztáv igazgató a hangverseny vé-

P  P  p  - #

gén tartott hazafias beszéde keretében kifejtette 
— azért, nehogy a nagyközönség és az iljúság 
ünnepségének egyidőben való megtartása az 
ifjúság ünnepélyének erkölcsi sikerét kockáz
tassa — A fen vesén sikerült hangverseny a 
következőkép folyt le:

A műsor első szama Máté Géza »J ö n a 
h a d s e r e ga vinni pompás indulója volt, 
melvet az intézet alig vgv-ket esztendő előtt 
szervezett zenekara adott elő. Ks már ennél 
az első számnál azt az örvendetes tapasztalást 
szereztük, hogv a zenekar rövid idő alatt bá-

1 n . -

mulatós haladási tett Néha egész bátran azt 
hihette a hallgató, hogv nem is egv dilettáns

i '  1 P \  « * .

karral, hanem Fáraó füstös ivadékaiból álló jól 
szervezett bandával van dolga. A közönség

t *

ebbéli illusióját még fokozta az a körülmény, 
hog\ a kar élén álló egeik nvolcvannégy kiló 
súlyú primliegedus valóságos cigány-tipus. A 
nagv tetszéssel fogadott szám után dr. M a d a-» P

r á s z  hlóris fogMun. tanár lépett a pódiumra 
az ünnepi beszedet megtartandó. A s a j t ó n a k  
a n e m z e t h e z v a 1 ó v i s z  o n v á t, a sajtó 
erejét, a sajtó hatalmat tárgyalta gyönyörű be- 
szedőben, - mindvégig lekötve vele a hallga
tóság figyelmét. A zajos ta issal honorált magas- 
ló nü beszedet Lányi »E o r c a  vinni hatásos 
da a, majd Golmblev »l\ e r i n g  ö«-je követte, 
melyeket ugyancsak a főgvmnasiumi zene-, 
illetőleg énekkar adott elő zajos tetszéssel 
fogadtatva.V 1

A műsor ötödik pontja »K i k v o l t  a k a 
h o n v é d e k« vinni melodráma volt, melynek 
melodramatikiis zenéjét -  Tóth Kálmán e 
gvönyöiii költeményéie Allöldy László szer
zetté.

T.s a fiatal, zseniláis zeneszerző azt a nehéz 
feladatot, melvet az örökbecsű költemény meg-

v  v  o

zenésitésevel magának célul kitűzött, a költe
mény szépségéhez méltóan oldotta meg. Sajnos, 
hogy a jeles mű és az előadók (Szilvásy, Rohr- 
böck, Hollander, Koncz) ambíciója nem bírt 
olv hatást kelteni, mint a milyet meg érdem
leltek volna. Hz azonban abban a sajnálandó 
körülményben leli magyarázatát, hogy az atyját 
kérdéseivel ostromló liucska szerepét előadó 
kis Koncz gyerek az utolso próbák alatt folyton 
betegeskedett. Igv az előadás nem ment olv

p  P .  «/

kerekdeden, mint annak mennie kellett volna 
a min, a fent említett körülmény tekin

tetbe vételével csodálkozni nem lehet. H pièce 
után ismét a zenekar lépett actióba a »H ti
lt y a d i K á s z 1 ó« operája egyvelegének 
pompás előadásával. Utána Miskolczy, Vili.  o. 
tanuló szavalta el a »T a 1 p r a m a g y a r t« 
gyújtó hatással. — »R á k ó c z y k e s e r g ő e» 
következett most, melyet zongorán, hegedűn, 
gordonkán és fuvolán Hollander, Szilvásy, T o m -  
csányi és Baumgartner adtak elő, oly gyönyö
rűen, dilettáns tehetséget meghaladó, oly mű
veszettel, hogy a szivet andalító zene könnyet 
facsart a hallgatóság szeméből. Meg is tapsolták 
a közreműködőket úgy, mint ahogy csak megér
demeltek. A műsor csattanója következett ez
után. A 11 osztályos kis Prigly (alig-alig rőínyi !) 
szavalta el Ábrányi 1 ímiinek »M á r c i u s
lö-ikén« cimű költeményét és pedig oly bátran 
és olv kitűnő hanghordozással, hogv a közönség
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valóságos tapsorkánnal adott kifejezést elragad
tatásának.

— Kész Fichier, en miniature, — mondogat
ták a hallgatóság soraiban.P «'

A fényesen sikerült ünnepélyt az ének és 
zenekar áltál kitünően előadott H u n y a d i  i n- 
d u 1 ó fejezte be, mire a közönség, mely zsú
folásig megtöltötte a tágas tornatermet, a » Jön a 
hadsereg« induló hangjai mellett szétoszlott.

Nem mulaszthatjuk el ezzel az alkalommal, 
hogv dicsérettel ne adózzunk a főgvmnasium 
érdemes igazgatójának: F ' öl ke r  Gusztávnak, 
a gymnasiumi zenekar megalapításáért, nem
különben N a g y  Vazul főgymn. tanárnak, a ki 
a karokat precízen betanította és dirigálta.

Csupa gyerekből álló karral ilyen magas ní
vón álló hangversenyt produkálni, - -  valóban 
elismerésre méltó.

T ih a m é r * .

iíizoltó-egglet évi jelentése.
’Tűzoltó-egyesületünk lenállása óta ma tartja 

X X X - i k  évi rendes közgyűlését.
Az ember szeretet szolgálatában eltöltött 

hosszú időnek fényes hatásköre ez, a melynél 
meg kell egy pillanatra állapodnunk, mert mel
lőztük a jubiláns év megünneplését s igv, lia 
nem is ölt ünnepeket a jelen, mégis lelkese
déssel tekintünk vissza a öO eves múltba, hogv
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abból erőt merítsünk a jövő küzdelemre.
Jól esik tudnunk, hogy a civilizált világ em

berséges intézményei közül a tűzoltó intézmény
P  - j

tett legnagyobb hódítást.
Rokonszenvesen, sőt lelkesedéssel fogadták 

palotákban és kunyhókban egyaránt.
De hát ki is ne lelkesülne azon határtalan, 

azon magasztos szeretet lölött, mely nem keres, 
csak tesz jót; mely a minden önösség salak- 
ától megtisztult humanismusnak, az egész em- 
UTiségnek vallás, nyelv, nemzetiség és személv 
válogatás nélkül áil szolgálatában és még a 
böszűltségiikben rettenetesen neki vadult ele
mekkel birkózásra kel, életet áldoz, csak azért, 
hogy másnak életét, vagyonát, vagy akár csak 
egv kis vackát megmenthesse.

Nem kiválunk a jubiláns évet megünnepelni, 
nem azért, nehogy némelyek által szerényte
leneknek mondassunk; de szerfölött szerények 
sem maradhatunk a magunk mivoltában, mivel 
hogy azon tény, hogy mi az emberszeretet 
harcosai vagyunk: térioglalásra jogosít bennün
ket a haladás azon intézményei között, a melyek 
éppen a luimanismus által átszellemülve végzik 
ótékony feladatukat. — S habár intézményünk 
tanúinc éves és fajunk sajátosságai mellett, vala

mint a társadalom kiilömbözó faktorainak nehéz
kessége és közönvösségc folytán küzdelme ezen 
intézményünknek tartós és fáradtságos vala, ma
napság mégis csak megelégedéssel, sőt illő kö
telességgel említhetjük fel, hogv nagy tért hódí
tottunk már, mert a luimanismus elvei alapján 
lettünk meg; tevékenységünk révén pedig be
csültetünk meg. — Ma már azon szerencsés 
helyzetben vágniuk, hogy 40 éves intéznie-

»  C » v  ? cv



1902. március 22. Bajai Független Újság.

nyűnkkel számottevően jelentkezhetünk, mint 
kultúránk, mint önműködésiink csekély, de be
csületre méltó tényezőjeként. Igaz, hogy voltak 
erős küzdelmeink. Es hogy mennyi volt a küz
delem, azt megbírálhatjuk, vagy legalább sejt
hetjük az élet tapasztalatán igazzá vált mondá
son: «Minden kezdet nehéz «

Csakhogy a mi esetünkben nem pusztán a 
kezdet nehézségeivel, hanem még a közvélemény 
ellenszenvével és közönyösségével kellett majd
nem 25 éven keresztül megküzd*, mink.

Annyival is inkább szükség volt akaraterős, 
kitartó harcosokra, minél sűrűbben mutatkoztakaz

Hs hála legyen az isteni gondviselésnek —  
ebben nem volt hiány.

Mindig voltak olyan férfialak, kik felkarolva 
a nemes eszmét, szilárd akarattal, de még szi- 
vósabb kitartással és soha nem lankadó buzgó- 
sággal folyton oda törekedtek, hogy a szabadon 
kinyílt terrénumra intézményünk faja beültessék; 
szóval, hogy a nemzetgazdászatiíag egyik fon
tos tényezője a társadalomnak - a szakszerű 
tűzoltás létesitessék.

Nehéz volna mindazon kedves bajtársak es 
a tűzoltó ügy barátainak neveit fölemlíteni, kik 
mint odaadó munkásai ügyünknek, annak ie-1 vi
rágozására 80 éven át láradoztak. Elégedjenek 
meg rzon öntudattal, melv kell, hogy éljen
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mindnyájunkban, hogy kötelességet végeztek s 
miként az önkéntes tűzoltó a maga tevékeny
sége után nem vár jutalmat és csak ritkán éri 
el az elismerést, legyen erősebb a teljesített 
kötelesség öntudata, mint ama netáni hiúsági 
vágya, hogy nevét említve, hallgathassa. Igaz 
ugyan, hogy 30 évhez eljutottunk, de még az 
idő szerint pihenésre időnk nincsen.

Nagy feladatok várnak még továbbra is reánk
O  J  *• ’

Feladatok, melyek egy ember öltő munkálko
dását igényelik

Ki fogunk dűlni a sorokból, de tovább log 
élni az eszme, megtestesülve azokban es haj— 
landósitva azok által, a kiket mi jelenkorbeliek 
mint hagyományosok, magunk mellé neveltünk 
föl. Tehát nem szabad meg pihenésre vágyódni.

A mi osztályrészünk a munkában sincs még 
teljesen leldolgozva és a kötelesség, habár ön
ként vállalva, éppen olyan hevesen döngetheti 
lelkiismeretünk kapuját és kér bebocsáttatást ; 
akár kenyérkeresetből vállaltunk volna tiszt
séget .(  y

Azért csak továbbra is munkára töl es ne 
csüggedjünk ; bírjunk beszámolni, ha majd szá
mon kérnek 30 évet.

Csupán ennyit kívántunk a múltakra nézve 
elmondani. * *Ismét eljutottunk egv év végéhez s be kell számolnunk működésünkről, melvlvel egvesüle- tünk ügyét előbbre vinni törekedtünk.

Az embernek életében sok bajjal kell meg
küzdeni s valamennyi ellensége között legve-J  D  t e»

szedelmesebb a tűz, mely képes cgv pár pilanat 
alatt egy egész élet munkájának eredményét 
megsemmisiteni, az addig boldog, megelégedett 
jó módú emberből, földhöz ragadt szegényt 
csinálni, de nem csak egy emberre hoz ekkora 
veszedelmet a tűz, az elegeit vagyon nem csak 
az egyes emberre semmisült meg, hanem az 
egész nemzetre, az államra nézve is. Nemzet
gazdaságilag is nagyon káros a tűz, mert a nem
zet vagyonát is apasztja az egyes ember vagyo
nának elpusztításában.

Ezért az a cél, a melyet mi tűzoltók magunk 
elé tűztünk, melynek zászlóját kezűnkbe ragad
tuk, nem csak emberbaráti, hanem a legnagyobb 
mértékben hazafias is. Hazánkat szolgáljuk első 
sorban, mikor a vészben megjelenve embertár
saink életének és vagyonának megmentésére 
sietünk.

Zászlóink alatt csoportos, ezen cél szem előtt 
tartásával kell munkálkodnunk, mint eddig, ugv 
a jövőben is. *

Az első és legnagyobb tényünk volt a mind
nyájunkban fájdalmas megdöbbenést keltett ápri
lis li-án bekövetkezett Mészáros-tele ház bor
zasztó szerencsétlenségénél történt közreműkö
désünk.Ha meg is állapíttatott az, hogv a nagy szerencsétlenséggel szemben elégteleneknek biz.o-
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nyúltak a mentőeszközök; ha történtek is a 
nagy zavarban és fejetlenség közepette hibák; 
és ha kezdetben hiányzott is az egységes ve-- n
zetés és a szakértői közreműködés: a közvé
lemény elismeri azt, hogy tűzoltóink segédke
zedével a szerencsétlenség bekövetkezésének 
első pillanatában is minden lehető elkövettetett.

A tűzoltóság kivált a többi közül, mert a leg
hősiesebb elszántsággal teljesítette az életmentés 
nagy, nehéz es hosszantartó munkáját. Az ön
feláldozó mentők sorában, a kik a szerencsét
lenség megtörténte után azonnal ott voltak, 
első helyen kell megemlítenünk: S e b ö k János, 
M a y e r János és S z e k e r e s Ignáczot ; majd 
S t e i n József, B e n e d e k Sándor, B a l l  a 
András, E l m e r  Kőrincz, \\ i t t n e r Antal,

e r e z  e 1 , T  ö r o k András, E o o s z
Mihály es József, R e v é s z Benő, akik derék 
tő-parancsnokunk dr. Xviraty János úrral, mind 
háláimégvetéssel teljesítettek emberbaráti köte
lességüket. Ezzel kapcsolatosan megjegyezni kí
vánjuk, hogy Baja város tanácsa annak idején 
8258. kig 1901. szám alatt köszönő iratot in- 
tézett az egylethez.

Az év folyamán volt még 7 tető, 2 bolti, 2 
kéménytüz; 2 esetben pedig vaktűz jelzés. Tűz
oltóink a szerelvényekkel egvszer Sükösdön és
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egyszer Szent-Istvánon volt nagyobb tűzesetek- 
nél is jelenvoitak és teljesítették az oltási mun
kálatokat.

Mint nevezetes tényt fölemlítjük, hogy Ba a 
város tanácsa megszerezte az Eberhardt-fé e
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tűzoltó anvag használatához megkívánt szabaván 
szabadalmat s erre az egylet azonnal be is szer- 
zett egy bizonyos mennyiségű anyagot, a mely
nek a tűzre vonatkozó rögtöni hatását iegköze-
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lebb be fogjuk mutatni.
A gvakoi latok es kiképzések rendesen foly

tak le a m. évben ; tartatott 1 1 rendes gyakor
lat és 8 elméleti oktatás.

Közönségünk érdeklődése az egylet iránt ez 
évben sem hanyatlott, amennyiben a pártoló 
tagok száma 202-ről 288-ra szaporodott.

A szokott segélyeket mind megkaptuk. A 
«Bajai takarékpénztára a m. évben kiutalván)o- 
zott 100 koronát, a «Kereskedelmi és iparbanka 
20 koronát, a «Kölcsönös segélvző-egvlet« -fo
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koronát, a bajai zirci rendház. 10 koronát, vala
mint Baja városa is megadta a szokott segélyt.

Ezúttal is a leghalasabb köszönetünket nyil
vánítjuk kegyes jó adakozóinknak.

Egyleti pénztárunk állapota a múlt év végén 
miként az már a kibocsátott zárószámadásban 
is ki van mutatva, következő: Rendes xuiztár 
220B K 8l) f. Jutalmi alap pénztár 229 
Betegségéivz.ő-pénztár 822 K (i7 I. Beruházási 
alappénztár 810 K K M  Összesen 8(>ö9 K öl 1

Választmányi ülés tartatott (», hites bizott
sági ülés II lett megtartva, amely üléseken 
hozott határozatok mind elintézést nyertek.
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Midőn jelentésünket ezzel befejeztük, kérjük 
ennek szives tudomásul vételét.

Testületünk működése zavartalanul fölvt ez 
évben is, tagjaink között semmi súrlódás, semmi 
félreértés nem volt, a legszebb egyetértéssel 
működhettünk.

A rend, a fegyelem, amely egyedül biztosít
hatja testületünk fennmaradását, egy esetben sem 
lett megsértve; testületünk egy tagjával szem
ben sem gyakorolta parancsnokságunk fegyelmi 
jogait, mert minden tagnak csak az egylet jö
vője leküdt szivén s az egylet működését senki 
sem zavarta meg.

l ill i Is K
Kossuth Lajos, C.yászos évforduló volt e hó 20-án. Alig néhány nappal a nemzeti szabadság ünneplése után komor fekete faíyolt ölt a bármassziiuí lobogó, hogy messzelathatoan hirdesse azt a nem szűnő mélységes fájdalmat. amely a legnagy obb magyarnak. Kossuth Lajosnak halálával érte ezt a sok csapással meglátogatott országot. Március hó 20-án volt nyolc esztendeje hogy ; honi föld ma-

» rgaba zárta a lánglelkű apostol kihűlt porhüvelyét. De szellemét, teremt*) agyának irányt- mutat*’) eszméit nem temették' el a rögök. Kitörnek azok minduntalan a szűk sírból és most is lángra lobbantják ti nagy magyarságot.
T űit tábornok kitüntetése. Városunk, világhírű szülöttét fényes kitüntetés érte. Értesülésünk szerint ugyanis az olasz király I ürr István tábornoknak a Szent-Maritius- es Lu-

zarus-rend nagykeresztjét adományozta. Türr tábornok tudvalevőleg a legutóbbi napokban a francia-olasz Hugo Viktor-bizottságban elnökölt és az olasz király megragadta az alkalmat. hogy Türr tábornok iránt, a ki már a jelenlegi olasz király nagyatyjának bizalmát is oly nagy mértékben élvezte, a maga részéről i.s elismerését nyilvánítsa.
Főispánváltozás. Hiteles helyről vesszük a hirt, hogy Schmausz 1 ind re Baja és Szabadka m. kir. városok főispánja legközelebb megválik állásától. Cukijául Veszten Imre orsz. képviselőt emlegetik.
Szutrély Lipót kir. tanácsost Mária Valériafőhercegnő a Vörös-Köröszt Egylet érdekében kifejtett tevékenységéért elismerő oklevéllel tüntette ki.Uj zenemű A 1 f öl d  y László egyetemi hallgat*’), dr. Alföldy Lajos tb. megyei főorvos fia, a széles körökben elterjedt «Bácskai nóták** jeles szerzője melodrámát irt, melyet a bajai I gymnasiumnak f. hó K5-án rendezett lnmg- ! versenyén adtak elő. Alföldinek egy újabb zeneműve legközelebb könyvpiacra kerül.
Kitüntetés. A király (’.ráfi Nikáz Baes-vmc-| *■gye és Zonibor tanfelügyelőjének a tanügy terén szerzett érdemei jutalmául a Kerencz- .lózsef rend lovagkeresztjét adományozta.

t

Áttérés és esküvő A múlt héten a sz. Teréz templomban Wiener Soma b.-almási ügyved leánya Ilona áttért az izr. vallásról a•-Xkatholikus vallásra. A bájos hölgynek 1 1-én esküdött örök hűséget dr. Kopp István zentai kir. aljárásbiró.
Baja város törvényhatóságának jogügyi bi

zottsága f. hó 2K-án ülést tartott, melynek 
eiivik tárgyát Plavetzkv András és Permit 1st- 
vannak a város tulajdonát képező 187 0  öl 
terület — telekkönyvi átíratására vonatkozó 
kérelme képezte. A jogügyi bizottság ebben a 
kérdésben egvhangú határozatot hozott. A  
másik kérdés az ioarkiáilitáson befolyt tölös
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ö védelemnek hóval ordítása és ezzel kapcsolat
ban az ipartestület kérvényének tárgyalása volt. 
Ehhez a kérdéshez is minden fiskális hozzászólt 
(ami máskép el sem képzelhető) de a kiállítási 
iratok betekintése előtt határozat nem volt 
hozható. Hogy milyen szokatlan érdeklődés 
mutatkozott ezen a szak ülésen is a jelen voltak 
részéről, ebből is csak az uj idők egészséges 
jelei vonhatók le tanulságul.

Bácsmeyye kérvénye a képviselő házban
(óról Apponyi Albert, a Ház elnöke a keddi 
ülésen bemmatta Bácsmegyének a kóborló cigá
nyok telepítése ügyében benyújtott kérvényét.

Öngyilkossági kísérlet. M u r ó Ambrus ba
racskai jegyző, a bácskai jegyzői karnak egyik 
törekvő tagja a napokban mellbe lőtte magát. 
A golyó azonban szerencsére célt tévesztett s 
igy a derék jegyző életben maradásához sok a 
remem-. Az öngyilkossági kíséretről Murónak
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tőle elváltán élő nejét, kit épp most neveztek 
ki postamesternőnek, nyomban áteshettek a 
szomorú esetről.

Ujoncozás Bácsmegyében. Karácson Hyula alispán a múlt héten adta ki az ujoncozásra vonatkozó tervezetet, mely a következő: A topolyai járásban április 19, 21, 22, 28, 20, 20, 80-án. Polgári elnök Latinovits < ieza orsz. képviselő, Palánkáti március hó 7. 8, 10, l 1. 12-én. Polgári elnök Pribil Ernő főügyész, 1 lódsághon március lő. 17. *8, 10, 20-án.Polgári elnök Molnár Káról)- dr., *»rsz. képvisel*). Kólán március 24, 2(». 28, április 1, 2, 8-án, Molnár Káról) dr. orsz. képvisel*"». I j- vidéken április ö, 7, 8, 0, 10. 12-én. Polgári elnök Scultéty T'erene árvaszéki elnök. Zsab- lyán április hó lő, lö. 17-én. Polgári elnök Vojnits István főjegyző. A titeli soroz*» járásban : április ho 21, 22, 28-áti. Polgári elnök Vojnits István. A zombori járásban : március ho 10, 11, 12, 18. El, lö-én. Polgári elnök Karácson Hyula alispán. Az afmfisi járásban;t. Polgári elnök, ho 11. lő, 1(1,Polgári elnök Miohajluvits Kornél iselő. ()-Becsén március hó 6, 7, 8, Polgári elnök Vojnits István, t: március hu 21, 22, 24, 2G, április 1, 2-án. Polgári elnök id. Mihályi János.
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A baja-báttaszéki hid tárgyában Dr. R c i c hAladár ors/., képviselő által a kereskedelmi es pénzügyminiszterekhez intézett interpellációra, mint hiteles forrásból értesülünk a miniszteri válaszok a kereskedelmi tárca költség- vetésének letárgyalása után lógnak megadatni.
A bajai 48 as honvédegylet, üzv. Fogt Ala- josné úrnőnek ez utón fejezi ki köszönetét, amiért a március lö-iki ünnepi zászlókoszo- rut és kokárdákat díjmentesen bocsátotta az cg\’esület rendelkezésére.
Felhívás. A bajai függctl. és 18-as párt felhívja mindazon tagjait, akik az 1908. évre szóló választói névjegyzékből tévedésből, kimaradtak', vagy oda felvétetni óhajtanak, hogy rövid idő alatt a párt vezetőségénél jelentkezni veskedjenek.
Háziipar kiállítás Bács Madarason, Lcvelc- 

zönk Írja: A nálunk rendezett háziipartanfolyam, 
melvröl már több Ízben írtam a lapban, immár 
befejezést nyert. Az eredmények lényesen igazol
jak ehhez a közhasznú intézményhez fűzött vá
rakozásokat. Bács-Madaras lakossága nagy bálá
val tartozik L a t i n o  vi l s  Gézának, kerületünk 
közkedvelt orsz. képviselőjének, kinek lankadt- 
ságot nem ismerő ügybuzgalma, fáradbatlan 
utánjárása, a közügyekért: való csodálatos lelke
sedése teremtette meg ezt az áldásos intéz
ményt, mely, hogy mennyire vált be, azt a 
következő adatok bizonyítják : A hallgatók kö
zül 2f> egyén teljes szakismeretei nyert. 1 • c 1 — 
dolgoztatott: 50 méterm. Iiántallan fűz, melyből 
körülbelül 500 kosár, kocsiülés, csörénv stb. 
készült. Csupán a gyékény-fonás terén nem 
mutathatunk íöl eredményt, mert ezt az ipar
ágat nem kedveli munkásosztályunk. A készí
tett tárgyak teljesen kifogástalanok. A fenti 
tárgyakban folyó hó Ki., 17. és 18-án kiállítás 
volt, juialomdijkiosztással, mely utóbbihoz itj. 
S z u t r é l y  Lipót főszolgabíró és az itteni ve- 
zetóiérfiak közül többen tetemes összeggel já
rultak hozzá. Ma i m Sándor nagybirtokos 00 
drb kiállított tárgyat vásárolt, melyekből az ér
deklődök számául állandó kiállítást rendez la
kásán.

A tűzoltó egylet közgyűlése. A bajai önk. tűzoltó egylet vasárnap délután tartotta X X X .  évi rendes közgyűlését, melyen az évi jelentés tudomásul vétetett. Czérnay Imre indít- \anyára a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetét szavazott IMeiffer urnák a Mészáros-féle ház bedőlésénél való közreműködéséért. A múlt évi zárószámadás tudomásul vétetett és a felmentvény egyhangúlag megadatott. Az 1902-iki költségvetés egyhangúlag elfogadtatott. \z alapszabályok nuklositásának előmunkálataira egy 7 tagú bizottság küldetett ki. a mely bizottság az uj alapszabály tervezetet annak idején befogja mutatni a közgyűlésnek. Egyéb tárgy nem levéti, a közgyűlés véget ért.
Közgyűlés A bajai kereskedő ifjak egylete hetegsegélyzö pénztára 1902. március hó 28-án d. u. 2 órakor tartja rendes évi közgyűlését a következő napirenddel: 1. Az igazgatóság évi jelentésének bemutatása. 2. A zárszámadás és vagyonmérleg előterjesztése, 5. A felügyelő bizottság jelentése. I. Indítványa pénztár feloszlása iránt. Ma a március 2ö-iki közgyűlés nem volna határozatképes, március 2ö-án este 8 órakor a közgyűlés a jelenlevők számára való tekintet nélkül, határozni fog. Az elnökség.
A zentai hid leszakadása. Z e n  t á r o l  táviratozzál*:. hogy ott kedden nagy szerencsétlenség történt: A Tiszán átvivő óriási fahíd reggel kíleneedfél órakor leszakadt a rakodó- parttal együtt. A mennydörgéshez hasonló dördtilés rémülettel töltötte cl a város lakosságát. A katasztrófa idején szerencsére s nki sem járt a bidon s igy emberéletben nincs kár. \ hid rázuhant egy szállító gőzösre, amelynek felerészét eltemette; a hajó ment- lietleníil elveszett. A Ind beomlása következtében megszakadt minden összeköttetés a Bánsággal. A rakodó part már régóta nagyon rozoga volt s a városi ellenzék évről-évre sürgette, hogy újra építsék. A gyakori interpellációra végre elhatároztak, hogy megépítik a partot, nehogy a hid leszakadjon. Ezt a munkát, amelyre az állam î  adott segítséget, már a napokban megakarták kezdeni, de a több évi késedelem megboszulta magát.A zentai fahíd igen rozoga alkotmány volt. s mar az l89o-íki hadgyakorlatok alkalmával

is tartottak tőle, hogy össze fog omlani. Az aránylag feltűnően keskeny hid óriás lábakon állott, mert a vízállás ingadozása ott a tiz métert is meghaladja. A vékony fagerendákra épített bid valóságos kuriozim volt magas oldalkarfáival és tetőzetével, s igen megcsodálta a király is. mikor 1895-ben keresztül lovagolt rajta A hid lábánál a Tisza p irtja a jobboldalon igen meredek, s a hid közelében hirtelen lejt, mert a viz már bemosta. A nagy part- csuszamlások az egész vidéken elég gyakoriak; a szegedi milliós kőpartot is ilyen hirtelen csuszamlás pusztította el a nyolcvanas évek végén. lejjel a következő táviratot kaptuk Z e n  t á r ó i :  A bedőlt hid melletti vám- ház délután a 'Tiszába omlott. A p a r t  m e n tén a h á z a k v é s z é i  y b e n v a n n a k.
Uj irodalom-történeti alak. Egyik helybeli elemi iskolában a tanító examinálja a gyerekeket.Ki tudja közületek megmondani, mi volt Petőfi keresztneve?Sándor feleltek unisono.I lát Vörösmartyé ?— Mihály - mondták egyhangúlag.Szép. Meg vagyok eleged ve veletek. No tie még egyet; ha ezt is kitaláljátok, kiki kap egy szem bombont. Mát mi volt Kazinczy másik neve?Csönd. Jó ideig senkisem jelentkezett, mikor egy nebuló diadallal ugrik fel.Tanító úr kérem, én tudom.Nos ?Ma megmondom, hány szem bonbont kapok ?Kapsz hármat.A gyerek előbb köszörült torkán egyet, s aztán vitézül kivágta:Kazinczy L i p ó t .

Figyelem! Az 1890. X V I. t.-cikk alapján a földmivelésügyi miniszter hatósága alatt 1901. január 1-én eleibe lépett a gazdasági munkások és cselédek segítő pénztára. Ez a pénztár a végre való, hogy a földmives embert, a ki napról-napra való keresményéből vagyont nem gyűjthet, megbiztositsa a felől, hogy sem neki, sem családjának sohasem kell irgalom- kenyéren tengődnie; mert a pénztár azokat a tagjait, a kiket baleset ér, ingyen gyógykezelteti és őket naponkint egy korona segélyben részesíti, ha pedig a tag baleset következtében meghal, hátramaradt családja 100 korona segélyt kap. Ma az elhalt tagnak családja nincs, tisztes eltemetéséről a pénztár gondoskodik. A ki 10 évi tagság után munkaképességét elveszti, életfogytáig havonkint 10 korona segélyt kap. Minden tag 05 éves korában 100 korona ajándékot kap. Ma a tag halálát nem baleset okozta, akkor családjának egyszersmindenkorra ha legalább 5 évig volt tag. 200 kor., ha legalább 10 évig volt tag. 250 kor., lm legalább 15 évig volt tag, 270 kor. segélyt, vagy ha családja nem maradt. temetésére 100 kor. segélyt ad a pénztár. A segítő pénztár rendes tagjai sorába minden férfi, vagy nő beléphet, a ki gazdasággal foglalkozik, (olyan iparos is, a ki csak mellékesen foglalkozik gazdasággal) és tizennegyedik életévét bet*Ütötte, de ötven évnél nem idősebb, 1905. december 31 -töl kezdve azonban már csak azok léphetnek be, akik 85 évesek még el nem múltak. Felvétel végett a községi elöljáróságnál kell jelentkezni. A felvételi dij fejében az, aki még nem múlt 85 éves. 2 koronát Tizet, a ki pedig már 85 évesnél idősebb, 1 kort tartozik fizetni. A ki a segítő pénztárra vonatkozó összes tudnivalókat ismerni kívánja, levelező lapon kérhet egy ismertetőt a pénztár központi igazgatóságától (Országos Gazdasági Munkás- es Cselédsegélypénztár Budapest, \\ kér. Nádorutca 5,2.) és ingyen küldenek neki egy olyan könyvet, mely az emberbaráti intézményt, egész terjedelmében megismerteti.

Bajai Független l Jjság.u

Szinós/.cink Szabadkán.jRdám  és S v a .Az újabb operetté irodalom legjobb termékének bemutatója volt e hó 18-án színházunkban. A ház megtelt, és a telt ház rendkívül jól mulatott elejétől végig, élvezte a francia librettisták zseniális ötleteit, mulattak utánoz- hatlun szellemességéin es tapsoltak a gyönyörű rendezésnek es az előadok remek já-
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tékának. Mert a zenéje, bár kevés, abban a kevésben is igazán szellemes. Ádám kupléja a második felvonásban, ugyanott a finálé, Éva dala az almáról és Ivetté Gilbert hires dala : a »le petit cochonról,« de annál szellemesebb ! a szöveg, amelyet néhai kedves és bizony ; potolhatlan költőnk Makai Emil remekül fordított le magyarra Bálint Dezső segítségével.A paradicsomba vezetnek bennünket a zse- niális librettisták. Adám ( F a l  u s s y )  és Éva (G e r 1 a k i) boldogan élnek ott, de nem ismerik a szerelmet. Lucifer (R á t k a i )  választására Éva eszik a tiltott almafa gyümölcséből és megizlelteti azt Adómmal is.Szerelmi vágy lobog fel bennük, de kiűzik őket a paradicsomból és megátkozzák Adra- meleket (F ere  nézi )  is. az éden kertészét azzal, hogy soha se érinthessen női személyt, Lucifer ketté szeli a megizlelt almát, két darabját észak és délre hajítja, jelezvén, hogy Adam és Éva addig keressék egymást, inig Adám nem Ízleli meg e l ő b b  az almát és Éva nem győzedelmeskedik az ördög felett eltaposván cipője sarkával Lucifer fejét.A második felvonás 8000 évvel később Ró-
finában játszik. Adámus nősül, Cinthiát (K o r- nai) készül elvenni, az ékszereket Empbor- biustol (Lucifer) veszi, akinek rabnője Éva hozza el éppen az esküvő előtt. Adámus ráismer Évára, Éva megismeri Adámusban sze- j relme tárgvát, kit örök idők óta keres, du a nász megtörténik, Lucifer győz, Éva \’esta papnője lesz. Ismét 2000 esztendőt ugrat- ! nak át a szerzők Adám Éva és Luciferrel.| Ádám, mint festő elcsábítja Rotschild Lataniel kdvesét Évát és végre is Ádám eszik előbb az almából, Lucifer hatalma megtörik, Adra- melecről elmúlik a gonosz varázs és Luciferkocsisnak szegődik Évához, aki le győzte az • • | •• • • . ördögöt.G e r l a k i  Hermin aratta ma a szezon végben legszebb diadalát. Csupa báj, kedvesség 1 volt ez a fiatal színésznő, aki — szinte önkéntelenül — az örök asszonyt állította elénk. Elragadóan kedves volt, mint Éva, gyönyörű, mint római rabnő és utolérhetlen, mint Evette Gilbert. A kis malac kupiéval érte el a legnagyobb hatást, pedig azt mozdulatlanul a legtermészetesebb egyszerűséggel, de rendkívül édes bájjal adott elő. A mi hideg közönségünk háromszor ismételtette meg ezt az egyetlen kupléját Gerlakinak.F a l  u s s y  Adámja kitűnő volt, különösen az első és második felvonásban.F e r e n c z i Adramelekjc és különösen R át k a i Luciferje egyformán zseniális volt úgy maszk mint játék tekintetében. Ferenczi- ben az ötletességet, Rátkaiban a metsző gúnyt csodáltuk. A két komikus szinte versenyzett egymással, ki tudja jobban kiaknázni szerepét.S z. K á l i a i  J o 1 á n ennivalóan bájos kis ördög volt, ki különösen Németh karmester és az univerzális zsenijü Újvári kupié betétjével ért el óriási hatást.K o r n a i  szép Cynthia volt 'Tisztelőitől virágbokrétát is kapott.Az előadás egyike volt az idei szezon legszebben sikerült előadásain tk, a rendezés és a kiállítás a legkényesebb igényeket is kielégítette.A második felvonásbeli finale és az ensemble egyébként is N é m e t h  Ignácz buzgalmát dicséri.Csak az a kár, hogy nem a szezon közepén volt a premierje ennek a kitűnő operettének.

Q u a s i m o d o .Oíöszönetntjilvámtás.Mindazoknak, különösen azonban a bajai tűzoltó-testület t. tagjainak, kik fc- lejthetlen jó öcsém, illetve nagybátyánk elhunyta alkalmából részvétük kifejezésével, illetőleg a temetésen való megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, ez utón mondunk hálás köszönetét.Komiósy Etel és g y e r m e k e i ,
Szőlő

jó Ionban, a váró*, közelében, megvételre ke 
festetik. — Cim a kiadóhivatalban
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é n a
első pendu,

j u t á n y o s  ápon eladandó
ÍDr. Valentin Ömil

ügyvédnélB Á J Á N .
Állást

egy s z e r é n y  i g é n  y ü lia tál 
ember, ki öt nyelven beszél 
és levelez; hét évig volt széni-

Egy
esen

fod rász-ü zlet
akár egészben,

akár darabonként
.JU T Á N Y O S ÁRON

ffvevő a AVj

Cime megtudható a kiadó-

M A íA tA t  e i a d ot !im a

kiadóhivatalban

S á rg a  rép a
kapható,kilónként 16 fillér.

B e fő tt p a ra d icso m
literenként 48 fillér.

ZÁLOGCÉDULÁT
veszek a l e g m a g a s a b bárban.

ifi- 3*oek Józsefné,
Kőiéi-.

hivatalban. 2-1
C j f l ZPflSSZOHYHAKajánlkozik egy középkorú nő magányos úrhoz vagy paphoz. — A háztartás minden ágában jártas.Ajánlatok a kiadóhivatalba kéretnek

37 . sz alatt.

Az Erzsébet-királyné utczábanlevő 4. szánni, 
id. Pastr ovita

h áz es telek
szabad kézből eladó.Bővebb értesítést ifj. Pastrovits István

Szives figyelem benVan szerencsém a n é. közönség nagybecsű tudomására juttatni, miszerint elvállalok a
szoba-festészetminden ágazatába, vágó munkákat u. in. :

templomok, termek, lakások, stb. kifes
tését a legmodernebb és legcsinosabb 
kivitelben s azokat legjutányosabb árak mellett végzem el.Szives pártfogásért esedezve maradtam kiváló tisztelettel

Restalits Sándor,
szoba-festő,

Baján, Széli utca 263.
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Soudoskodjatok magatokról és gyermekeitekről !
* *«« ■-*•- m tm»fm :

Opv/osí v iz s g á la t  szü k ség te len  !
i — ii i -*^vw *, J» .% i

K ő i <w » ni Iá;.; ; i k a < l ó l v t  non» k ó p o z !

Helyben még nem ismert és 
ritás áltál híressé vált társulat a

külföldön félszázada előnyősön kipróbált kamat-taka

Le Con hol csekély befizetéssel, a kinek leánya  
J  van, hozományt, a kinek fia van, tanítta

tásához, üzletalapitashoz stb tőkét biztosítani, vagy a ki magának öreg napjaira nyugdijat 
biztosítani akar, az forduljon az 1844-ben Fárisban alapított részvénytársasághoz,

»  s rQ W Br** Bua m »aahoz
( liu dapestI  / Eötrös utcza 23 a ,s~ a • »» —

Alaptőke 500 millió korona. Referenciákat a Pesti Magyar Kereskedelmi fiánk nyújt,
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B I i l j ’ -- Minden hirdetés felesleges
I 1 J I i A dohányzó egyszer veszi és

többé mást nem szíhat

tlódi francia szivarkapapir és szivarka-
pliató a/, ország minden kiilönleges- 
===== ségi árudájában. = = = = = -=

hat szjba, széles folyosó, kamra 
konyha, élés-kamra, nagy udvar,
1 hold kerttől a Vadasz-utczában

bérbe adandó.
TovábbáK É T  B  0  ü  T

a Milas8in-liázban, a plébánia templom
átellonében,

azonnal átvehető. felvétet nek
a kiadóhivatalban
ifj. Wagner Antal

k dnv v kereskedésében.

h á z t u l a j d o n o s n ö

\ jáiilom saját készítésű lölülinullintntlau erős és olcsó

i ara csak korona. Kell, 1iojí\ ezt 
mert öleséi, másrészt pedig egészsi 

tien és egészségtelen kigőzölgésétől.
. Az ágy bel világossága méretének li

alatt a legpontosabb

Ajánlja újonnan és gazdagon felszerelt, pontosan szabá
lyozott valódi

svájci zseb-, fali-, ingaés ébresztő-óráit
a legegyszerűbb és legfinomabb kivitelben.

* ’ C ’ y  1>

Nagv raktár valódi arany-, ezüst- és drágakő ék
szerekben, valamim valódi China-ezüst evőeszközökben 

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

%  2 évi Írásbeli jótállással. %  <Róni A R A N Y - ós I-7 .Ü S T  T Á R G Y A K , valamim D R Á -
G A - K O V  l .K a legmagasabb napi áron vásároltatnak meg. eset
leg ujjal cseréltetnek be.

\ ideki megrendelések lelkiismeretesen végeztetnek.

n u g a n y o s  »
koesiüléseket ál

tolukasztliató tal/uhival 12 kor.-rrtS O D R O N Y  L Á B T Ö R L Ő K E T
rezesitett) nagyság 

a következő árakban

i f i .  U T U Y  P A L ,  B Á J Á N

Nvomaiou Nanay Lajosnál Baján




