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Előfizetési árak:Egész évre (i kor. Fél évre 3 kor. Negyed évre 1*50. Egyes szám ára 12 fillér.Vâlst iis a g áZ, n .„A  jog, törvény és igazság “ emberének korszaka, mintha a vége felé közelednék. Vagy egy hét előtt csak titokban rebesgették beavatott politikusok a válsághíreket s azt, hogy Széli Kálmán már benyújtotta O felségéhez lemondását. Ugyancsak ezzel a hirrel kapcsolatosan Széli Kálmán utódját is megnevezték beavatottabb körökben. Lukács pénzügyminisztert emlegették utódnak s bizony ennek kevesen örültek A válság okául már akkor is a kiegyezési tárgyalások körül Széli és Körber között felmerült súlyosabb természetű eltéréseket emlegették.Tegnap ezek a hírek egy bécsi és rendesen jól informált lapban nyomtatásban is megjelentek. A hirt átvették lapjaink annál is inkább, mert a lemondást sok körülmény a valószínűség látszatával övezteMindenesetre emellett szólt Széli K álmán miniszterelnöknek bécsi útja s Körber osztrák miniszterelnöknek az a kijelentése is, hogy ö Budapesten a kiegyezés dolgában már nem fog tárgyalni. De erre engedett következtetni különösen az a tény, hogy a kiegyezési tárgyalások csakugyan megakadtak.Igaz-e, nem igaz-e ez a hir, azt nem

tudjuk. Azt azonban mérlegelhetjük már is, minő következménye lehet Széli lemondásának ? Es ezt csak azért nehéz elbírálni, mert a lemondást kettős szempontból kell mérlegelni. A  belpolitika és az Ausztriával szemben követendő politika szempontjából. Es ha e kettős szempontból mérlegeljük, nem tagadhatjuk, hogy a válság nemcsak a kormány, hanem a parlament válságát is jelenteni fogja.A többség, melybe sok nemzeti párti elem jutott be. még nincs konszolidálva s a kormányválság a konszolidálás munkáját nem csak meg fogja akadályozni, hanem határozottan bomlasztó erővel fog hatni s elöfogja segíteni a kiválásokat, melyeket a választások idején a régi liberális párt vezető elemeinek kibuktatásával akartak megakadályozni. Es ha ez a kiválás megtörténik, úgy az ellenzék ha társ jüan túlsúlyra fog vergődni, bőinek pedig egyéb következménye más, mint a parlament felosztása nem lehet.A  következtetésekbe ilyen messze már csak azért is elmehetünk, mert Széli laza politikája után a kiegyezés fontos kérdésében szükséges erős kezet még a többség is perhorreskálni fogja ; a gyenge kéz pedig a kiegyezésben a magyar álláspontot az osztrákok ellenében
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bajosan tudja majd megvédeni, ami ismét csak a parlamenti szükséges egységet teszi majd fiktivvé, s igy természetesen tarthatatlanná.A megalkuvás, amit mostanáig annyiszor tapasztaltunk, lehetetlenné lesz a mostani parlamentben, melynek kiváló tagjai, mint például Apponyi, oly határozott álláspontot foglaltak el, hogy amint ezen álláspontot elhagyják, személyiségüknek összetartó, delejes ereje azonnal megszűnik, s ha ez nem is Szűnnék meg, de oly visszahatást idézne elő az ellenzékben, mely föltétlenül megakadályozná a parlament munkásságát és igy szükségessé tenné az uj alakulást, mely ez idő szerint még bizonyára köny- nyebben menne, mint ha a türelem opor- tunizmusának uralma tovább tartana.A válság csak egy esetben nem következhetnék be, akkor ugyanis, ha biztosan tudnánk, hogy az önálló vámterületet sehol sem tartják másnak, se fönt, se lent, mint csak közgazdasági kérdésnek. Erre azonban számítani csak az egyik oldalról lehet. Es épen mert csak igy számíthatunk, kell következtetésünkben annyira mennünk, mint arneny- nyire mentünk.I la a válság megtörténnék, azt hisz- szük, következtetéseink megvalósulnának. És ha nem történik meg? Ez is nagy
T A R C A .
Yiszontlátásra !És eltünél, mint röpke álom,S bár nem vitt utad messzire,És mégis — pedig visszajösz még Sok ifjúnak eped szive.És távozál az ismert tájról,Hol bámulok vesznek körül,Hol madár, fii, fa és virágszál,Ha megpillant, ujjong, örül.És elhagyód az édes otthoni, Hol kertedben rózsa nyílod,t *Es köztük egy szép Maréschal Föl, versenyre téged liivott. Nil,

És itt hagyád e csöndes fészkel, Hol úgy kürülrajonganak,Hol sötétszöke fiirteidröl, Tündórregéket mondanak.És érezzük, hogy távolléted,Már most oly fájdalmas nekünk, De ugy-e gondolsz vissza néha, Ha lélekben veled leszünk? . . .

J  é V U t a k.
Irta: Mars.«'bálán nem is látjuk többé egymást» igy szólt, vagyis inkább kacagott abban a könnyed, felületes modorban, mely leikiilétének föjellemvonását látszott képezni.Szavában volt valami sajátszerü hangzás, melyben a könnyelmű nemtörődömséget a természetes kedvesség melege csak ügygyei bajjal tudta az érzelmek skálájának fagypontja fölé emelni.„Tehát Isten velc!“ folytatá, azzal kezével a levegőben egy kört irt meg, mely kor az előtte álló sápadt arcú féri! tenyerében hangos cs ittanással végződött.K kegyetlen csattanás, e banális kézmoz- | clnlat hatása alatt a férfi lehajt;'i fejét e kézre, talán «azért, hogy ajkaival érintse, talán azért, hogy elrejtse arcát, melynek vonásain néhány pillanatra mély fájdalom vonult végig.Azután megint fölemelte szemeit, tekintete a nő szemeibe fúródott, mintha keresne bennük valamit. de nem talált, mert azok elfordultak tőle, majd öntudatlanul szoritá meg a kezében nyugvó kis kezet, mely azonban kisiklott hirtelen belőle s e szavak ütötték meg fülét :»ICj de ö s s z e s z o l  i lá  gyűrűimmel az ujjaimat maga ügyetlen !«

Kábultságából egy éles füttyentés ébreszté fel, a tovarobogó vonat után tekint, melynek egyik ablakából fehér zsebkendővel egy aprógyűrűs kéz integet...................Még sokáig álltazon a ponton, mintha lábai gyökeret vertek volna. Egy kis pont, egy talpalatnyi terület s egy pillanat alatt a kálvária minden állomását végig járta rajta.«Talán nem is látjuk többé egymást !» E rettenetes szavak csengettek feléje szüntelenül s a kegyetlen kacagás, mely azokat kisérte, vergődő lelkében kínosan viszhangzott.Ez volt hát az álom vége!Egy éles üttyentés, mely átsivitott a levegőn, szétvágta azt a bűvös fonalat, melyet reménnyel teli lelke font közte és a nő között ;egy éles füttyentés és szétfoszlottak az édes álomképek, melyek lelke csodás világát betöltötték, s rideg, komor szürkeség maradt utánuk csupán.Egy kétségbeesett lelkiállapot olomsulyát érzé, mely alatt majdnem összeroskadott.Még mindig azon a ponton állt. Zilált gondolatai kezdettek kibontakozni a megbomlott lelki egyensúly zűrzavarából s mint a tomboló vihar, alig észlelhető fokozatokban csendes nyári esővé szelídül ; lelke harca is nyugodt relleksziókka csillapul.Megfejthetetlen rejrély volt e nő előtte.U r a n u s .



•> „ Bajai Függődén Újság. “ 1002. junius 14kérdés. Kérdés, vájjon melyik oldalon kellett engedni ? Minekünk-e, vagy az osztráknak-e ?1 la mi engedtünk, akkor válságnak kell bekövetkezni. I la nem nekünk kellett engedni, akkor még remélhetjük, hogy biztos utón haladunk a közgazdasági önállóság felé
A kalocsai érsek Baján.I )r. Császka ( iyörgy kalocsai érsek kíséretével f. hó 10-én a délután 1 órai vonattal városunkba érkezett, hogy ni veinek a bérmálás szentségét teladja, hogy a hitben a hívők zsongé nyáját megerősítse.lés Baja város közönségének megdobbant a szive az önömtől, amikor az apostolok utódait falai között üdvözölhette és impozáns tömegben, ünneplő díszben vonult ki a pazarul decorált vasúti indóházhoz, hogy lelke egész hevével, odaadásának igaz melegével üd vözölhesse a nagy és nemeskeblíí főlelkipásztort, kinek egész életét a jótékonyság jegyében a szegények gyámolitása, a gyöngék segítése s kiapadhat lan bőkezűsége tölti be.Mi bajaiak is hálásan említjük a jóié konyság oltárán hozott áldozatait és buzgón száll az egekbe fohászunk a főpásztor életéért, hogy a Mindenható híveinek örömére még számos évekig tartsa meg friss erőben, épségben !I Ulvözöliük öt ismételten és ezerszer !n J( )szinte jóki vánataink tegyék felejthet- lenné azt a pár napot, amit szerény körünkben töltött !

.1 megérkezés.I )r. Császka (Iyörgy kalocsai és bácsi érsek Majorossy János felszentelt tinuini püspök, dr. Horváth György érseki tit

kár és dr. Révay Tibor érseki szertartásmester kíséretében a kedd délutáni személyvonattal Bajára érkezett a bérmálás szentségének kiosztása végett. A  magas vendégek fogadására Baja városa méltó diszt öltött magára. A  házakon nemzetiszinü lobogók lengtek, az utcákon ezernyi nép hullámzott, számtalan diadaloszlop és egy diadalkapu volt felállítva ezzel a felírásokkal: „Isten ho-
• •zott“, „Üdvözölve légy* *| A Szabadkáról jövő személyvonat pontban 1 órakor robogott be a pályaudvarba, mire megszólaltak a tarackdörgések és a tűzoltó-zenekar a Rákó-: czy-indulóra kezdett.

-j A főpapok fogadására diszes közön- ( ség jelent meg a perronon ; ott volt Î a városi tanács 1 )r. 1 legedüs Aladár; polgármester, Erdélyi Gyula főjegyző, Scheduler Gyula főkapitány, Weisz Nán- j dór, Meskó László tanácsnokok vezetése j alatt ; ott voltak a Kath Nöegylet és a Kath. Legényegylet vezetősége, az Ónk. Tűzoltó-egylet stb.; A kiszállásnál Posta Bertalan állomás- főnök segítette le a főpapot salonkocsi- jából, mire Dr. I legedüs Aladár polgár- mester üdvözlő-beszédet mondott. O ! excellentiája hálás szavakkal köszönte meg a szívélyes fogadtatást és egynéhány bemutatás után négyfogatos hintő ra szállt, mire a diszmenet megindult a Plébánia templom felé.Az Érsek kocsija előtt a Bajay Péter délceg vezénylete alatt álló GO főnyi lovas bandérium festői képet nyújtott A merre a menet elhaladt, mindenütt zászlókat lengetett a szellő, az ablakok telve voltak diszes* publicum mai, a hi vők ezrei pedig áhítattal fogadták az áldást, melyet a kegyelmes főpap osztogatott.
A plébánia templomban.A  Plébánia tomplom és a templom előtti tér zsúfolva volt emberekkel, s hogy

A búcsú pillanatában szemeiben a megin- ilultság künnycseppjci helyett az egykedv űség fénye csillogott, s búcsúszavaiban a gyöngédség meleg hangja helyett a fesztelen pajzánkodás közönye szolalt meg.\'olt-e hat ennek a nőnek szive?!Hiszen most jutott eszébe, hogy azon időtől fogva, midőn mar fásultunk képzelt szive újból földobbant s a lelkében érzett végtelen üresség ismét ábrándokkal kezdett megtelni, ezt magatol még sohasem kérdezte.bedig édes álmai is voltak ennek az időnek ! Kdes boldog álmai, lelke ezt súgta neki most is még!Avagy ezeket is lázas képzelete festette volna eleje csupán !Hát, ha már minden csalid alom, Imi káprázat, mikép történhetett, hogy ép egy oly lény bűvölje el annvira, ki érezni nem tud, kinek nincs szive?Ks ha már oly erővel ejtette meg a pillanat varázsa, hogy lehet, hogy a tévedés beismerését nem követte a kiábrándulás?!\ agy tálán visszautasító lényének kimért-
* •sége, mely clienteles hatást ért cl ingerelte lelkét és sarkalta egy oly szív meahó- ditasara, mely ónként mcghodolni nem akart.Hiszen e ludat pillanatától lógva nem az érzelem, hanem a hiúság vezérelte volna lépteit.De nem igy volt.Krzclmi világa eltölié lényét teljesen. () okoskodni nem, csak szeretni tudott.Pedig annak a nőnek akit szeretett, nem
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volt szive, vagy legalább is az ő számáranem ! - -........................ - -Ks mégis volt szive ! •— • ■- — —  A tova robogó vonat egyik fülkéjében, a sarokba húzódva, egy nő ült egyedül, az ülés támlájára borult s a fehér zsebkendő, melyet előbb még búcsúzóul egy kicsiny gyűrűs kéz pajzánul lobogtatott az ablakon át, most egv szép, halvány, szomorú arcot takart el.A tettetés rettenetes munkájának vége volt.Krőszakkal eltorzított lelke újból igaz mezében tűnt elő). Az álkönnyelmüség és a mesterkelt közöny alatt rejlő keserv áttörte válaszfalat s gazdag forrás módjára kibugygyanva elárasztotta egész vakíját.Ledobta az álarcot s visszafojtott könnyei sűrű záporban hullottak alá.Kz volt reakciója egy csodálatra méltó lelki erővel hamisított érzelemnek, mely most követelte jogait.S meg is, miért volt hát e rettenetesjáték ?Talán ő maga is abból indult ki, hogy az cllentállás jobban ingerel s a küzdelmek arán meghódított szív édesebb jutalom, mint az a gyümölcs, mely éretten magától ölbe hull ! ?Vagy féltékeny en őrzött női büszkesége sugallta, hogy érzelmeit pillanatra se árulja el?Meg lehet.Meg is volt mentve tehát e női büszkeség, 
de mellette két szív összetört.

semmi rendzavarás nem történt, az csak a rendőrkapitányok körültekintő intézkedéseinek volt köszönhető.A templom lépcsőinél a „Mi asszonyunkról* nevezett zárda fehérruhás növendékei álltak sorfalat, a templom ajtajában pedig a helybeli papság várta a főpapot.Harangok zúgása között ért a templomhoz a diszes kocsisor és az első fogatból leszállt íőpap élén a kiséret a templomba vonultMikor a főpásztor a templomba lépett, a zenekedvelők rázendítették az „Ecce sacerdos magnust*, melynek elhangzása után rövid imát mondott, majd megáldotta a jelenlevőket. Az áldás után fényes kíséretével a „Jó Atyánkért esdeklünk* egyházi ének hangjai mellett kivonult a templomból és a plébánián részére előkészített fényes lakosztályába tért, hogy a küldöttségeket fogadhassa.
A küldöttségek tisztelgései.() excellentiája a plébánia helyiségeiben a deputációkat íogadta, szívélyesen és leereszkedő nyájasággal köszönte meg a küldöttségek szószólóinak az iránta tanusitott tiszteletet és ragaszkodást.A küldöttségek tisztelgése a következő sorrendben történt :1. A helybeli rom. kath. papság és kerületi osperessóg; a ciszterci rend bajai társháza; a szent Kerenc-rendiek bajai társháza; a helybeli iskolanénék, sorrendben külön-külön.2. A patronatus képviseletében : a törvény- hatósági bizottság és a városi tanács.ö. A katonaság.4. A kir. járásbíróság.ö. A főszolgabírói hivatal.ö. A hitközségek lelkészei, elöljárósága és tantestületeik.7. A m. kir. állami tanitóképezde igazgatótanácsa és tanári kara.8. A rom. kath. iskolaszék és a város ösz- szes elemi iskolák tanitó-testülete.0. A városi polgári iskolaszék és a polgári iskolai tanári kar.10. A m. kir. adóhivatal, a m. kir. posta- és távirdahivatal ; a m. kir. államvasutak államhivatala; az első cs. kir. szab. Dunagőz- hajozási társulat ügynöksége és a Ferenc- csatorna részvénytársulat kikötő- és pénztári hivatala.1 1. Az l-ső kath. nőegylet.12. Az izr. nőegylet.12. A vöröskereszt-egylet.1 1. A jotékonycélu leányegyesület.lő. Az ipartestület és a bajai iparoskor.K». A kér. betegsegélyző pénztár.17. Társas körök és egyletek: a) Casinó, b) Kereskedelmi basinó, e) Polgári olvasó-egyesület, d) Lövész egylet, c) (iyümülcsészeti egyesület, f) Tűzoltó-egyesület, g) Athlétikai club, In Kath. legényegyesület, i) Szegény iskolás gyermekeket segélyző egyesület, k) magyarországi munkások rokkant- és nyugdij- cgyesiilelének hajai fiókja, együttesen.IS. A molnár-ipartársulat.

/I bérmálás.
I <)02. junius i i -énMásnap nyolc órakor fényes assisién ti - ával csöndes misét mondott a főpap, mely alatt — mint már jeleztük — a helybeli zenekedvelők Bauer I) dur miséjét adták elő Vilhelm Károly karnagy



1902. junius 14. „ Bajai Független Újság.u 3vezetése mellett — dicséretet és elismerést aratva.A  mise után Vojnits apát-plébános mondott a szószékről rövid, de lendületes egyházi beszédet, melyet nyomban a bérmálás szentségének a fiúkon történendő feladása követett. Ekkor már ezrekre menő tömeg tolongott a templomban, úgy bogy a rendezők csak nagy üggyel bajjal tudták a rendet fenntartani. A bérmálandók persze nem fértek el mind a templomban. Több százan tehát a zirci rendház előtt helyezkedtek el.A templomban levőket Csúszka érsek bérmálta meg, mig az utcán levőkre 
Majorossy püspök adta fel a hitben való megerősítés szentségét.

Látogatások.A bérmálási funkció befejezése után O Nagyméltósága látogatást tett id. Szutrély Lipótnál, bajsai Vojnits Máté főszolgabírónál, (I)r. Hegedűs Aladár polgármesternél, M ayer Károly kir. járásbirónál, továbbá meglátogatta: a Szent-Férencz- 
rendiek zárdáját és a zirci rendházat ; ebéd után pedig ,az apáczák zárdáját, a hath, legényegyletet, Scheibner Gyula rendőrfőkapitányt, végül a polgári cél - lövő-kertet. Itt az egyesület nevében 
Halász tábornok lendületes beszéddel fogadta a magas vendéget, melyre az agg főpap néhány nyájas szóval válaszolt, majd rövid cercle után, a csúf idő dacára is szép számmal megjelent közönségtől búcsút véve, szállására hajtatott.

Lam pionos szerenád.A  szakadó eső dacára sürü csoportokban gyülekezett a kiváncsiak tömege a Szentháromság-téren, ahonnan mintegy lf>0 főből álló, változatosnál változatosabb alakú égő lampionnal fölszerelt csapat vette útját, a tűzoltó-zenekarral élén, a fényesen kivilágított főtéren és a B. Eötvös-utcán keresztül a plébánia felé. Itt a Kath. Legényegylet dalárdájának magasztos éneke hangzott fel elsőben, utána pedig (Bocskay Kristóf áll. tanitóképezdei tanár intézett 0  excellen- tiájához üdvözlőbeszédet a város közönsége nevében, amit az Érsek szivből fakadó jókivánalmaival viszonozott. A dalárda újból hazafias dalra zenditett, mire a hódoló díszmenet példás rendben oszlott széjjel.
/I bérmálás szentségének kioszlása a

nőknek.
iqoíL június 12.Csütörtökön délelőtt a leányok vették fel a bérmálás szentségét, melyet ugyancsak Császka () excellentiája által mondott csöndes mise előzött meg s amelyen ugyancsak a zenekedvelők gyönyörködtették a Bauer-féle I) mise előadásával az ájtatos hallgatóságot. Eltérés csak annyiban történt a szerdai programúitól, hogy a Credo alkalmával Matskássy Sándorné énekelte el az ő szép alt hangjával az „Oh Mária szűz anyánk" kezdetű gyönyörű dalt s hogy a bérmálás «•lőtt M orvay  káplán tartott szép prédikációt.A bérmálás ezzel az alkalommal rész ben a templomban, részben pedig (a kedvezőtlen idő miatt) a főgymnasium folyosóján adatott fel. Ott ismét az érsek, emitt pedig a püspök bérmált. A bér

málás szentségét a két napon összesen 2ölU-en vették fel.
.-Ír érsek távozása.

ftO excellentiája az 1 óra lő perckor induló vonattal Xomborba utazott. Kíséretében a városi hatóság, több egyesület képviselője, a diszbandérium, a tűzoltó egylet zenekarával és a kath. legény- egylet jelentek meg.Indulás előtt Dr Hegedűs Aladár polgármester búcsúzott el a város nevében
ff( ) excellenciájától, a ki hálás szavakban emlékezett meg azokról a kellemes percekről, melyeket Baján lökhetett.A kirobogó vonatot hosszas, lelkes éljenzés kisérte.

f i  a
J V vá rosunkban.

Jó z se f  főherceg a magyar honvédség főparancsnoka, a legmagyarabb főherceg f. hó 12-én az esti ',7 órai vonattal Zomborból városunkba érkezett, hogy í a helybeli honvédlovasság fölött szemlét tartson. Ámbár itt tartózkodása incog- nitó jellegű volt, városunk közönsége nem zárkózhatott el, hogy örömének külső jelekkel kifejezést ne adjon.A magas vendég fogadására a pályaudvaron megjelentek a katonaság részéről Skrinvár dandárnok ezredes, Boro-
rviezényi alezredes, Hoffmann alezredes oszt. parancsnok, báró Podmaniezky Endre százados parancsőrtiszt és Barsy főhadnagy szárnysegéd. A városi hatóság képviseletében fogadták : Schmausz Endre főispán, Dr. Hegedűs Aladár polgármester, Erdélyi Gyula főjegyző, Scheibner Gyula főkapitány, Tűry Ferenc alkapitány, Weisz Nándor, Szűcs Ferenc, Meskó László tanácsnokok. I)r. Nicolausz Béla és I lesser Gyula tb.

t is z t i  ü g y e so  *Miután a hatalmas, délceg termetű főherceg salonkocsijából kiszállott, a megjelent katonatisztek tették meg elsősorban jelentéseiket, melyeknek átvétele után a főherceg mindegyikkel szívélyesen kezet szoritott.Ezek után Schmausz Endre főispán lépett a főherceg elé és Baja város nevében meleghangú beszéd keretében üdvözölte a fenséges urat, hivatkozva arra a hagyományos vonzalomra és ragaszkodásra, mely a magyar nemzet szivében már nagy elődjének, József nádornak idejében gyökeredzett meg és azóta folyton izmosodik fenséges családja iránt. A főherceg sürü éljenzésektől megszakított rövid, de igazán magyaros zamattal elmondott beszédében köszönte meg Baja városának iránta táplált jóindulatát és áldást, boldogságot kívánt viszonzásul e város polgárságának Ezek elhangzása után a főispán bemutatta a megjelent törvényhatósági tisztviselőket, mire a főherceg négyes fogatra ült és oldalán a I főispán foglalván helyet, egyenesen a Nemzeti szállodába hajtatott, a melynek bejárata és feljárója ez alkalommal délszaki növényekkel diszitett pazar fényben úszott.A főherceg esti <S órakor b. Vécsey < ) Fensége szárnysegéde és Braun vezérkari főnök társaságában a következő étlap szerint vacsorázott meg:

i. Cigány bélszín. Kovászos ugorka. Befőtt.
2 , Káposztás rétes. Túrós rétes.

3 . Liptói túr eV.
4 . Cseresznye, dinnye, őszi baraczk, szőllő.

nO Fensége másnap péntek reggel órakor már talpon volt és Kneip maláta kávéból, paprikás szalonnából és barna kenyérből álló reggelijét elfogyasztva,7 órakor ki hajtatott a vodicai ut mentén levő gyakorlótérre a szemle megejtése végett.A  főhercegnek Hoffmann alezredes tett jelentést, mire a szemle kezdetét vette. A főherceg a legmagasabb megelégedésének adott mindenekben kifejezést és főleg a helyes kiképzésről és vezetésről nyilatkozott dicsérőleg. A szemle bevégeztével a fenséges ur 10 óra tájban behajtatott és a laktanyákat szemlélte meg. Pontban 12 órakor a „Nemzeti szálló" éttermében 18 teritékü disz- ebéd volt, melyen a katonaságon kívül hivatalosak voltak: Schmausz Endre főispán, I )r. Reich Aladár orsz. képviselő. Szutrély lápót kir. tanácsos, I)r. Hegedűs Aladár polgármester, Scheibner Gyula főkapitány. Mayer Károly kir járásbiró, a bajai kir. járásbíróság vezetője, Meskó László tanácsnok, Vojnits Dániel apátplébános és Vojnits Máté főszolgabíró.Az igazán magyaros ebéd befejeztével a fenséges ur rövid cerclet tartott. Délután 4 óra tájban pedig a helybeli kir. állami kertmunkás iskola és a bajai gy ü m öl csészeti egy es ü let m eg tek i ütésére hajtatott és mindenütt legmagasabb elismerésének adott kifejezést.Szükebbkörü vacsora után, melynek sorrendje a következő :
I. Tűzdelt bélszín és borjú szeletkék.

2 . Zöldbab és kalarábé főzelék.
3 . Sonkás Omelette

4 . Sajtok.
•#

5 . ()szibarack. Cseresnye.
May y aradi fehér borok.A főherceg kíséretével a pályaudvarhoz vonult ki és az esti 7 és nL órai vonatta V I  l-é ésa közönség lelkes éljenzései közepette a fővárosba utazott.

Hozza Isten mielőbb ismét körünkbe.r

A haja-háttaszóki hid a kóp-viselőházban.A képviselőiül/, folyó hó 12-iki ülése hosszas várakozás után meghozta a választ, (1 r. Reich Aladár orsz. képviselőnek a baja-báttaszéki hid ügyében mondott i nterpel lát iójára.Láng Lajos kereskedelmi miniszter a következőkben vtí aszT. Ház! Reich Aladár képviselő ur interpellációi intézett, a kereskedelmi és pénzügyminiszterhez az iránt, vájjon: 1 A baja-bátlaszéki vasúti összeköttetés létesítése felvétetett-e azon közmunkák közé, a melyeknek legközelebb leendő végrehajtását a kormány elhatározta és mikor lesz a kereskedelemügyi miniszter azon helyzetben, hogy a vo-
*/  V Juatkozó törvényjavaslatot a képviselőim/, elé terjeszthesseV 2. Ha ezen áthidalás nem vétetett fel a legközelebb végrehajtandó közmunkák közé. mely indokok bírták rá az igen t kereskedelemügyi miniszter urat arra, hogy ezen, már évek hosszú sora óta sûr-



I , Bajai Független Újság* 1902. jnnius 14.getelt ős országos fontosságimnk His- mort közmunka létesítését ismét ellia laszt hatón» k tek int hőssé ?Igen röviden kívánok ebben a kérdésben úgy a magam, mint a pénzügyminiszter ur nevében nyilatkozni ( Halljuk ! 11 altjuk !  )
t

F ii nagy rokonszenvvel kísérem azt a törekvést, hogy Haja városa hidat óhajt a Dunán. Hiszen nagyon természetes, hogy egy fejlődő város a maga további virágzásának egyik előfeltételét abban látja, hogy a Duna a város mellett áthidaltassék. Fzt a kívánságot teljesen értem, azonban, ha mindannak dacára nem vette fel azt a kormány legközelebbi program injába, annak oka igen egyszerű és ez az. hogy ennek a hídnak építése által a vasúti összeköttetés még nincs megteremtve. Mert nem elég az, ha Bajától Bátta- székig a vasutat meg is építjük, mivel ugyanezen eset forog itt is fenn, melyet már szerencsém volt éppen előbb a székely vasutaknál említeni Itt is hát- pályáknak kiépítéséről volna szó, a mely tetemes költségekbe kerülne.Ha méltóztatnék egy tekintetet vetni gondolatban a, térképre, a írói méllóztat- nak meggyőződni, hogy először Szabadkától Bájáig kellene a vasutat elsőrendűvé tenni; ekkor azonban csak Báttaszékig jutunk ugyebár. Ott ismét összeköttetéseket kellene keresni egyrészt délre Fiume és másrészt Budapest felé F iim;k következtében isméd. Bátlaszéktől Dombóvárig ál kellene alakítani a vonalat és Dombóvártól és viszont Bált aszóktól Budapestig át kellene alakítani ezeket a fohérmogyei vasúti vonalakat. Mindez igen tetemes költségeket okoz és még akkor is azt mondani, hogy még azáltal valami nagy országos előnyt értünk el, bajos dolog, mert ha ismét a. mappára mél- í óz tatnak tekinteni, azt hiszem, mindenki be fogja ismerni, hogy éppen csak a Bájától közvetlenül délre és a Bajához igen közel fekvő helyek nvernének ez által az országos összeköttetés által.
Pozsgay Miklós: Az egész Alföld •iver általa! (El'lenmondások a jobb- 

oldalon.) Az országnak az érdeke ez. nemcsak Bajáé!
Láng Lajos kereskedelemügyi mi- 

nisztor . 'Mclto/taKxck megengedni hogy ezzel igen behatóan és lelkiisme- i(‘lesen foglalkoztam, nincsen semmi ok, hogy a kereskedelmi kormányzat körében egyik városnak előnyt adjanak a másik felett.
Pozsgay Miklós: Ezt nem csak a város kívánja, hanem az egész alföld !E ln ök; Koréin a képviselő urat, ne méltózfassék a kereskedelemügyi miniszter beszédét folytonos közbeszólásokkal megszakítani (Helyeslés.)
Láng Lajos kereskedelemügyi mi

niszter : Mindez egészben véve nagy távolságokban egy öt) kilométernyi ut- megröviditést okoz. nagyobb nem líllana ‘‘ló. ez pedig nagy távolságoknál tudvalevőleg igen fontos és ezzel szemben ezek a költségek, a melyeket felhoztam, kétszeresen esnek a latba. Más szóval! nagy országos érdekkel ezt az áthidalást megindokolni igen bajos, lehel helyi érdekekből, a melyek teljesen mél

tányosak és jogosultak, de éppen azért, mert inkább helyi érdek szempontjából kell megítélni ennek az összeköttetésnek fontosságát, nagyon természetes, hogy egyébb fontosabb dolgok miattn i/ C' tJ qma még a legközelebbi esztendőkben a program műnk ha azt nem lehetett felvenni. Fn azonban biztosítom a házat, hogy rokonszenvvozek e javaslattal.
Pozsgay Miklós: Az a baj, hogy mindig csak rokonszenvezünk, de nem teljesítjük az óhajokat!
Láng Lajos kereskedelemügyi mi

niszter : Nagyon természetes, hogy a Dunának egészen Péterváradig áthida- aManul való hagyása egyáltalában hosz- szií időn át nem lesz fenlartható, úgy, hogy azt hiszem, hogyha nem is a leg- hözolobl)i időben, de mindenesetre rá log kerülni arra is a sor, hogy ezen kívánság ki elégít.tessék. Kérem a t házat, hogy válaszomat tudomásul venni moi (őzt üssék. (Helyeslés jobb fe l öl.)A többség a választ tudomásul vette.Hogy mennyi tájékozatlanság, milyen aniilmányhiány jellemzi a miniszter magatartását ebben a kérdésben, azt mi sem bizonyítja éclata,nsabban, mint hogy a baja-bátíaxzéki hid ügye már évtizedek óla, mint országos érdekű és fontosságú 
intézmény van elismerve. Fzt kifejezésre hozták úgy a képviselőházban évek előtt es a közel múltban is különböző és nem 
közvetlenül érdekelt vidékek képviselői, kifejezésre hozta nem egy kereskedelmi <ix iparkamra, kifejezésre hozták az e kérdésben több Ízben megindult országos mozgalmak es depufációk, sőt Láng miniszternek nagynevű elődjei is országos érdekű intézménynek ismerték el mindigaz áthidalás ügyét.

! / • •Meglepetve jött ilyenformán a minis/- írni válaszban felhozott azon indok, hogy a haja-báilaszeki hid nem országos kér- d<\s, csak IoCiliis jellegű Fzt először hallottuk most. ezt Láng Lajos előtt senki sem merészelte állítani.Az előző miniszteri válaszok a hid kérdésben mindig csak azon sarkaltak, hogy a pénzhiány gátolja a kiépülését, — Minthogy pedig most a beruházási kölcsön bőséges fedezetet nyújthatna és a pénzkérdés könnyen el volna hárítva, egy uj motívumot dobnak oda az érdekeltségnek és mondhatjuk egy comicumba játszó motívumot. amelyet ma már minden iskolás gyermek csak mosollyal fogadhat.Ám jó!Ha csak ez az ok. úgy szavánál fogjuk nemsokára, miniszter űr ő kegyelmessé- get. Lp kapóra jött most Pécs városának a baja-báttasz.eki hid érdekében megindított országos mozgalma. Nem sokára meg lógja látni <i miniszter ur, hogy menynyire országos érdeket, szolgál a haja- báttaszeki hid. Fs akkor mit fog ellenvetésül felhozni? Mert hisz csak azon múlik már most, hogy nem országos érdek fűződik a hid kiépítéséhez.Ha pedig fényesen inegcáfoltatik majd a közel jövőben ez az érvelés, úgy nem leg, de nem is szabad semmiféle kifogás--kérdés megoldásának útjában

A közigazgatási bizottság iiléso.Baja, junius 12.A közigazgatási bizottság ma tartotta rendes ülését, amelyen Schmausz Endre főispán elnökölt. A közigazgatási bizottságban igen szomorú jelentést hallottunk a tiszti főorvos- téti. lé szerint az elmúlt május hónapban tizcnnégygyel több volt a halálozási eset, mint a születés. Az ülés lefolyásáról különben a következő tudósítást vesszük:A polgármesteri jelentést — mely szerint a városi zálogintézet a múlt hóban is elég jó üzletet csinált az ülés tudomásul vette.A tiszti főorvos jelenti, hogy a múlt hóban a közegészség nem volt kielégítő. Előfordult a múlt hóban 11 vürheny, 14 kanyaró és 4 trachoma megbetegedés. Május hóban született 22 fiú és 20 leány, összesen 42. Ezzel szemben meghalt .40 férfi és 26 leány, ösz- szesen 50.Az adók a következőppen folytak he: 1902. május hóban egyenes adó 40100 kor. <S7 üli. 1901. május hóban 49488 kor. 97 fill. Hadmentességi adók 1902. május hóban 191 kor. 90 fill. 1901. május hóban 42 kor. Bélyeg és illeték 1902. május hóban 8262 kor. 74 fill. 1901. május hóban 9270 kor. 10 fill. Bélyeg és illetékben ez idén május hóban kevesebb folyt be, de az év januárjától május hó végéig a múlt évi haszon időszakhoz viszonyává mégis 5240 kor. 24 fill, többlet mutatkozik. Fogyasztási és italadó 1902. május hóban 0788 kor. 44 fill. 1901. május hóban 5250 kor. ez évben több 1548 kor. 44 fill. Tanítói nyugdíj 1902. május hóban 54 kor. 1901. május hóban 125 kor. Kevesebb az idén: 71 kor. Betegápolási pótadó 1902. május hóban 1094 kor. 55 fill. 1901. május hóban 910 kor. 79 till. Az idén több 170 kor. 70 fill. Midőn a közigazgatási bizottság konstatálta, hogy az idén az elmúlt éveknél sokkal kedvezőbben folytak he az adók, a főispán és a pénz ügy igazgatósági titkár azon véleményüknek adtak kifejezést, hogy Baján emelkedett a jólét. Ez egy hatalmas tévedés. Nem emelkedett a jólét, csupán a végrehajtók voltak szorgalmasak. Egyáltalán nagyon fölöslegesek a főispán szájából az ilyen kijelentések, mert most az adókivetés idején a pénzügyi közegek ezt a kijelentést fegyverként használhatják Baja város polgárainak zsebei ellen. Hogy mennyire téves ez az állítás tessék csak megnézni a bajai telekkönyvet. Ott meg fogják látni, hogy mennyivel szaporodott Haján az ingatlanokon a teher. Vagy tessék megnézni a zálogház forgalmi kimutatását. Május hóban 0540 kor. becsértékű zálogtárgyakra 5144 kor. 20 fill, kölcsön adatott ki. Ez az igazi fokmérője a vagyoni állapotnak.A tanfelügyelő jelenti, hogy az iskolaköteles gyermekek legnagyobb része jár iskolába. A városi polgári iskola épülete ellen van kifogása. Sürgeti az egészségtélen épület helyett a belvárosi iskola felépítését. Tudtunkkal már évekkel ezelőtt vásárolt a város erre a célra egy házat 24000 koronáért és azt most bérháznak használja.
F. K-

iimk a a ni.
r szó a szMár néhány év óta lehet hallani arról a nagy fontosságú tervről, mely az állandó színház létesítésére vonatkozik. 1 fossza előkészítő munkák után azonban e helyett végre, egy nyári színkör építése a megvalósulás stádiumába jutott, a mennyiben a közgyűlése e célra 40000



1902. junins 14. \\ „ Bajai Független Újság. 9koronát szavazott meg. Én ezen nyári színkör felépítését nem találom célszerűnek már azon szempontból sem, mert erre lehetőleg a város központján alkalmas telek nincsen és ha volna is e célra olyan telek valamely mellék utcában, úgy nem tartom alkalmasnak, hogy egy 30000 korona költséggel épülő nyári színkör egy félreeső helyen építtessék fel, de másrészt ezen nyári színkör felépítése ideiglenes jellegű volna, mig idővel egy állandó színház felépítéséhez szükséges összeg állana rendelkezésre, eszerint ezen 30000 korona összegért építendő nyári szinkör csak felesleges kiadásnak tekinthető és évenként igen sok fen tartási költséget igényelne.Nézetem szerint ezen kérdések végleges megoldására nézve az lenne kívánatos, hogy a város központján lévő egyemeletes „Bárány vendéglő14 épület alakíttatnék át állandó színház helyi- séggé, mi csekély költséggel járna, amennyiben ezen átalakítás alkalmával kikerülő régi és jő anyagokat, újból fel lehetne használniAz átalakítás a következőképen volna eszközölhető :1 szőr. A I Iaynald-utcai jelenlegi vendéglőhelyiség továbbra is meghagyatnék, csupán a mai kor ig é n y e ih e z  képest alakíttatnék át és az utcai részen egy bejárat alkalmaztatnék a helyiségre.2- szor. A jelenlegi széles kapubejáratból közvetlen a vendéglő helyiség mellett 2d)0—2*50 széles hely gyalog bejárásra illetve átjárásra volna meghagyandó mely egyszersmint az építendő és az emeletre vezető lépcsőházhoz is vezetne.3- szor. A megmaradó vendéglő és a közvetlen mellette levő bejárat helyiség fölött az emeleten nyerhetne elhelyezést az eléggé nagy terjedelmű táncterem helyiség.4- szer. A  jelenlegi kapu bejáratból elmaradó rész és emellett levő vendég szoba helyiségek egész szélességükben a szinházhelyiségre, használtatnék fel és pedig először is közepén a Ilaynald u. felőli részen egy bejárati ajtó vezetne a tágas színházi előcsarnokba, itt jobbról a pénztári és balról a ruhatári helyiség nyerhetne elhelyezést.5- ször Az előcsarnok ruhatár és pénz tár helyiségek fölött az emeleten lennének a páholyok elhelyezhetők hova a pénztári és ruhatári helyiségek melletti kényelmes lépcsőn lehetne eljutni.G-szor. Az előcsarnok helyiség után következnék a nagy terjedelmű magas színház helyiség a színpaddal, a szin- pad végében közepén egy kijárat a folyosóra és itt jobbról és balról az öl tözdék nyerhetnének elhelyezést.7-szer. Az utcai homlokzat a mai kor igényeihez képest feltűnően, díszesen és nemeskülsővel biróan volna átalakítandó és egyszersmint a színház bejárati és vendéglő bejárati ajtók felett üvegtetők Volnának alkalmazandók díszes tartóvasakra.Ezen munkálatok keresztülvitele mintegy d0000 korona költséget igényelnének és egy ily átalakítással a jelenlegi régi, elhanyagolt „Bárány vendéglő44 épület jóval többet jövedelmezne és egy monumentális épületet képezne, amely

u r a ln á  egyszersmint annak környé két is.Baja, 1902. junius 5Teljos tisztelettel.Egy szí n h á z k e d  velő.

Hová. épüljön a színház?Alább ismét közlünk néhányat a szili-
mfkör helyének megállapítására vonatkozó,hozzánk érkezett vélemények közül :

»Tekintetes Szerkesztőség !Igen alkalmasnak vélném színházépítés céljaira a városháza előtt levő főtér egy részének felhasználását. Még pedig a következő- képen. A színház hátsó fele a sugovicaparti sétatérrel érintkeznék és a tér külső részének közepét foglalná el ügy, hogy a homlokzata körülbelül a Szentháromság szobor helyére kerülne. A tér azért továbbra is megmaradhatna pL.cnak, de a színházzal egyidejűleg a teret újból ki kellene kövezni és akkor valóban a város közp intjában volna egy díszes színházunk, mely a város szépségét is emelné. Kérem tisztelt szerkesztő urat, szíveskedjék szerény véleményemet b, lapjában közölni.
|VIübar«át.

( Bácshorsód), Csataalja (Csátalja), Csávó ly (Csávóig), I)autova (Dávod), Felső-Szt-Iván (Felső- szentiván), (lara (Gara), Rigyicza (Rég), Szántóvá (I lerczegszántó).
//. Bácsalmási járás. Bács-Almás (Bácsalmás), Bács-Madaras (Madaras), Bajmok (Bajmok), Jankovácz (Jankovácz), Katymár (Katymár), Kis-Szállás (Kisszállás), Kun-Baja (Kunbaja), Matheovics (Műtétéike), Mélykút (Mélykút), Rém (Rém), Tataháza (Tataháza).
III. Zombori járás. Bezdán (Bezdán), Cso- nopla (Csonoplya), Gakova (Zombordeáki), Gyulafalva (Bársgyulafalva), Kernyája (Kerény), Kollut (Küllőd), Krusevlya (Körtés), Nemes- Militics (Nemesinilitics), O-Szivácz (Oszivácz), Sztanisics (Osszállás), Uj-Sziváez (Ujszivácz).

Tekintetes Szerkesztő Ur !A szinházépitésre vonatkozó nézetemet röviden a következőkben foglalom össze :Minthogy «Nyári szinkör« építéséről van szó, szükséges, hogy az nyílt helyen, fákkal környezve s lehetőleg parkkal körülvéve s a közönség kényelme szempontjából a város közepén legyen.Ezen szempontokat tekintetbe véve én a színház építésre legalkalmasabbnak vélem a Sst-Antal-utcai sarkon a város tulajdonát képező Vojnics-félc háztelket. Tisztelettel
S z í n h á z l á t o g a t ó .

A z uj helységnevek.Az 1898. IV. törvénycikk rendeli, hogy minden községnek csak egy hivatalos neve lehet, természetesen magyar, vagy magyaros hangzású. Mig a magyarság örült a nemzeti eszme e külső térfoglalásának, — a nemzetiségek (nem a mieink a bácskaiak, hanem a románok, szászok, tótok) vehemens agitációt fejtettek úgy a parlamentben, mint a társadalomban a Maria-Theresiopel, Raab, Kronstadt, Steinamanger stb. nevek meghagyása érdekében, azonban sikertelenül.‘Természetesen az országbeli összes helységek hivatalos s magyar hangzású nevének megállapítása óriási munka, ha az alaposan készül. Az országos községi törzskönyvelési bizottság proponálja a nevet s a község és törvényhatósági bizottság meghallgatásával a belügy miniszter határoz.A Bácsmegyére vonatkozó javaslatot ezen bizottság már leküldte Karácson Gyula alispánhoz, ki azt kiadta a községeknek, melyek azt most tárgyalják. A felette érdekes javaslatot a minket érdeklő részben a következőkben ismer- t e l j ü k :
/. Hajai járás. Báes-Vaskút (Vaskút), Baracska (Dunabaracska), Bat-Mom>st<>r (Bátmo- nostor), Béreg (Béregi, Bikity (Bököd), Borsód

IIIR E K .
Személyi hir. Dr. Reich AUulár érsz. képviselő Szabadkáról f. hó 12-én egy napi tartózkodásra Bajára érkezett.
A vallás és közoktatásügyi minister ahelybeli főgymn. igazgatóját, Fölkér Gusztávot Újvidékre érettségi elnökül nevezte ki.
Halálozás. Nagy-oroszi Juhász István törvényhatósági bizottsági tag f. hó 11-én életének (55-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. 'Tetemét f. hó 13-án d. u. ö órakor kisérték nagy részvét mellett örök nyugalomra a Szt-Rókushoz címzett sirkertbe. Az engesztelő miseáldozatot f. hó 11-én mutatják be az Urnák.
A bajai áll. tanitóképző intézet növendékei f. hó <S-án tartották évzáró tornaünnepélyüket nagy és előkelő néző közönség jelenlétében a tanintézet tágas udvarában. A kedvezőtlen időjárás dacára az izmos tornászok zavartalanul végezték a szebbnél szebb szer- és szabadgyakorlatokat, melyeknek betanítása és vezetése Kis A. József tornatanár buzgalmát dicsérik.
Tűz. F. hó 9-én az éjjeli órákban kigyulladt a Manhold-féle kaszárnya-utcai ház műhelye. "Tűzoltóságunk éberségének azonban sikerült a tüzet mihamar elfojtani.
Halálozás. Egy tiszteletreméltó aggastyánnak Rosenfeld Mórnak haláláról vesszük a hirt.

/Életének 84-ik évében rövid szenvedés után f. hó 12-én éjjel elhunyt. A megboldogult tetemeit f. hó lö-én d. e. 10 órakor helyezik örök nyugalomra az izr. sirkertben. Nagyszámú ro-• konság gyászolja a tisztes öreg urat, kiben Dr. Róna Dezső bajai orvos édes atyját vesz-* tette el.
Baja város népszámlálási statisztikája.A nagy népszámlálási munka most megjelent1. kötetéből vesszük Bajára vonatkozó következő adatokat: A város területe 15,053 kát. hold, jelenlevő polgári népesség 20,065, katonai 296, összesen 20,361. Nem szerint: 9809 férfi és 10,552 nő. Családi állapot szerint: 10,716 nőtlen és hajadon, 7997 házas, 1627 özvegy és 21 törvényesen elvált. Anyanyelv szerint: 16,308 magyar, 1571 német, 46 tót, 19 oláh. 18 horvát, 197 szerb, 2202 egyéb anyanyelvű. Magyarul beszélni tud 19,602. Vallás szerint: 17,245 róni. kath. 13 gór. kath. 265 gör. keleti. 199 ágostai hitv. evang., 401 ev. ref. 7 unitárius, 2212 izraelita, 19 feleke- zeten kívüli. Ír és olvas: 12,750. La- kőház van összesen 3165. Érdekes még a táblázat, mely a legutóbbi 4 népszámlálás összehasonlító adatait közli. így az 1869. évi népszámlálás szerint Baja város polgári lakossága volt 18,169, 1880-ban 19,241, 1890- ben 19,485 és 1900-ban 20,06)5. A lakosság tehát 30 év alatt alig 2000-re 1 szaporodott.
Fodrász bál. F. hó 8-án tartották a bajai fodrász segédek a «Bárány szálloda» ez alkalomra feldíszített termében első báljukat, szép sikerrel. A táncot megelőzőleg László Károly »Oh azok a nők«, czimű monologot adta elő óriási sikerrel és Témák Mihály «Találkán» című monológgal aratott sűrű tapsokat. f esztelen jókedv mellett kezdődött meg | a tánc, aminek a kora reggel vetett csak véget.



„ Bajai Független 1902. junius 14.

A z  O r s z á g o s  i z r .  t a n i t ó e g y l e t  Bács- Bodrogh megyei fiókköre 1902. július hó 2-án. d. e. ‘ «9 órakor Zomborban köríti és! tart, melyre a kör területén működő tanítókat, izr. iskolaszékeket és a tanítás ügyének barátait ezennel tisztelettel meghívjuk. Napirend: I. 1,9-kor. Istentisztelet az izr. templomban. 11. 9 órakor. 1. Elnöki megnyitó, mondja Erdős Jakab bajai igazgató, elnök.2. A jegyzőkönyvfelolvasása, hitelesítése és uj hitelesítők kiküldése. 3. Mit tehet a zsidó iskola a szülői ház vallási indifferentismusá- val szemben, különösen a gyermekeknek a a vallási rituálékban való nevelését illetőleg? Előadja Nagy József bezdáni tanító. 1. Kísérletek a fizika köréből az elemi iskola \\ és VI. osztályában. Bemutatja Reisz Irén bajai polg. isk. tanítónő. f>. Az irás tanításáról. Szabad előadás, tartja hadős Jakab bajai igazgató, elnök. <». Esetleges indítványok, melyek az előértekezleten a jegyzőnek Írásban átadatnak. 7. Tisztujitás. 8. A*jövő ülés helyének kitűzése. Baján, 1902. junius havában. Lengyel Manó, jegyző. Erdős Jakab, elnök. Julius hó 1-én d. u. ő órakor clőértckezlet az izr. iskolában. Mindazok, akik a gyűlésen részt akarnak venni, szíveskedjenek ezen szándékukat f. hó 25-ig Brauner Adolf kartárs úrral Zomborban közölni. A fiókkör tagjai kéretnek, szíveskedjenek a jövő évű ülés helyére nézve érdeklődni és javaslataikat az előértekezleten a jegyzővel közölni. Azon tanítok, a kik az egyletbe beakarnak lépni, vigyenek magukkal uj keletű, esetleg bélycgtelcn orvosi- és születési bizonyítványt.A  T a r k a  S z í n p a d  B a j á n .  A fővárosi színpadi világ legérdekesebb szenzációja, a Tarka Színpad, mely nálunk az első irodalmi variétét megteremtette s ezzel Budapesten óriás sikert ért cl, most vidéki körútra indult, hogy két hónapon át az országot is meghódítsa. A I arka Színpad Baján a Bárány színház termében június 21-én kedden este tartja egyetlen előadását. Ez a legfrisebb ^művészgárda abban a kitűnő szerencsében részesült, hogy a legkiválóbb irok és zeneszerzők teremtettek számára eredeti, pompás műsort. Igazán örv endünk tehát hogy az első magyar überbrettlit mi is szinről- szinre megismerhetjük, s kétségtelen, hogy kö- zöns'giink is rendkívüli érdeklődéssel fogadja a farka Színpad teljes művészi személyzetének szenzációs vendégszereplését. Nálunk a nyári Múzsa eddig nem hódíthatott, nem is érdemelte meg a figyelmet, de a farka Színpad művészi és nemzeti szempontból egyaránt méltó az egész közönség nagyméretű érdeklődésére és bizonyos, hogy a farka Színpad nálunk is épp úgy, mint a fővárosban, nagy diadalt fog aratni.A farka Színpad műsora: 1. Beköszöntő. Előadja Iványi Antal. 2. A kulcslyuk. Kettős. Irta Mérei Adolf. Zenéjét Kern Aurél. Előadjak Kornai Berta és Véghelv i Angela. 3. Az én Katám. Dal. Irta: lleltai Jenő. Előadja Gyárfás Dezső. 1. Van-e tehetségem? Jelenet 3 képben. Irta: Pásztor Árpád, zenéjét Mader Kamii, a m. kir. Opera igazgatója. Előadja Kornai Berta. 5. Ne váljunk el. Törvényszéki jelenet. Magyar színre alkalmazta Doth Sándor. Előadják Iványi Antal, I. Vásárhelyi Vilma, Véghelyi Angela, Miklóssy Gyula. B. A vén kocsis. Irta: Deltái Jenő, zenéjét Tornay Alajos, Előadja Marton Mihály. 7. a) A dif»fa románca. Irta: Molnár Kerenc, zenéjét Komi József, a Népszínház karmestere, b) A tűzoltó». Irta: Deltái, zenéjét lluszka Jenő. IC Kiadj a Kornai Berta. 8. A tekintetes úr. Irta: Kalotai Sándor, zenéjét Lányi Ernő. Előadja cigány'kísérettel Bauman Károly. 9. A segédjuhász. Ncpszinmű- paródia. Irta: Szomaházy István. ElőadjákMarton Mihály, J. Vásárhelyi Vilma, 0 várfás
*  .  »Dezső. 10. Ferde világ. Irta: Pásztor Árpád, zenéjét Donáth Lajos, a Magyar Színház karmestere. Előadják Kornai Berta és Baumann Karoly. 11. Az édes leszek. Bohosag. Előadják I. Vásárhelyi Vilma, Lányi Antal, Véghelyi

Angela, Miklóssy Gyula, Domokos Róbert, Szőreghy Gyula. 12. A rózsabimbó és a méh. Angol dal az Őrnagy ur-ből. Előadja Kornai Berta. 13. Fregoli-paródia. Előadja Baumann Károly. 11. Buesu. Előkép. Előadja a larka Színpad összes személyzete.Szilire kerülnek továbbá: A tőpróba. Irta: Herceg Ferenc. Pauza-kupié. Irta: Rudin ánszky Gyula. Az alkalmi szobalány. Bohózat. Bakalevél. Írták: Gárdonyi Gézaés Danko Pista. A trail kos leány. Hortobágyi egyveleg. A vén gitáros. Pamlagnélkül. ■ Vészmadár. l ’jság-tréfa. Leleplezés. Szózat. - Néger duett. Párisiutazás, stb., stb.A farka Színpad az első és egyetlen magyar irodalmi variété, melynek remek műsorát egyenest ez uj műfaj megteremtése érdekében, a 'farka Színpad részére az ország legjelesebb Írói és zeneszerzői Írták. Az országos vidéki körútra az a teljes személyzet indul, mely a Fővárosi Orfeumban óriás sikereket aratott. A 'farka Színpad személyzete 12 tagból áll. A vidéki körút junius t 1-től augusztus 15-ig tart. 33 városban összesen (>3 előadás lesz, 22 városban egy-egy és d l városban 41 előadás.A farka Színpad személyzete: Donáth Lajos, a Magyar Színház karmestere, Kornai Berta, 1. Vásárhelyi Vilma, Véghelyi Angéla, Pálmai Lenke, Baumann Károly, Iványi Antal, Gyárfás Dezső, Márton Mihály, Miklóssy Gyula, Domokos Robert, Szőreghy Gyula. Nálunk a vendégszereplés a Bárány színház termében június 24-én kedden este lesz és jegyek előre válthatók Kollár A. könyvkereskedésében.A  b a j a i  i p a r t e s t ü l e t i  h i t e l s z ö v e t k e z e t ,mint az országos központi hitelszövetkezet tagja jogérvényesen megalakult.Működését f. év junius hó 1-én megkezdette, a hivatalos órák vasárnaponként 8 —12 óráig tartatnak, mely időben a felek az igazgatósággal kölcsönvétel és részvény jegyzési, avagy betét ügyben érintkezhetnek.Egy részvényjegy értéke 50 koronában van megállapítva, mely összeg havi 2 korona esetleg tetszés szerint nagyobb összegben fizethető) a szövetkezet pénztárába.Betétek bárkitől 1 •>">■ mellett elfogadtatnak és kezeltetnek.Újonnan belépő tagok minden délelőtt az ipartestület jegyzői hivatalában illetve a szövetkezetben jelentkezhetnek.A hitelszövetkezet pénztárából csak tagok tarthatnak igényt kölcsönre.A kölcsön háromféle, 1. váltóra, 2. közönséges kötelezvényre, kezesség mellett, vagy ingatlan jelzálogra telekkönyi bekebelezéssel 
7 "o mellett minden mellékdíj nélkül; hosszabb, illetve 3-tól 20 évi lejáratú tőke, kamat törlesztéssel kötelezvényre előnyösebb feltételek mellett.Mindezeket az alapitó és úgy a jövőben belépő tagokkal közöljük s felhívjuk egyúttal az üdvös és humánus intézmény támogatására.M i l y e n  id ő n k  lesz? A szegedi Meteor junius hónapra a következőket jósolja : Légkörünk valósággal oly ideges, mint az emberek, egyre a végletekben mozog s a hirtelen változatokat okozza. A változások azonban igen kedvezőknek Ígérkeznek a veteményekre, miután a száraz meleg után már a harmadiki csomópont hatása alatt újra esőt kaphatunk, amelyet a többi csomópontok is Ígérnek s igy az egész hónap első harmadáig váltakozva kaphatják a termények, ez azon fele fordul a napnak mi felénk, a nely a zivatart és gyakori jégesőt is hozhat. Az .aratásra száraz időre van kilátásunk.S z a b a d - e  a  l á n y t  f é r j h e z m e n é s r e  k é n y s z e r í t e n i ?  A kúria most egy konkrét eset kapcsán kimondta, hogy a leányt férjhezmenésre kényszeríteni nem szabad. Az eset a következő: A beregszászi törvényszék elutasított egy házassági keresetet, a melyben a fiatal feleség a házasság érvénytelenségének kimondását azért kérte, mivel őt anyja elzá

rással és fenyegetéssel arra bírta, hogy ahhoz menjen férjhez, akit az anyja neki választott. A kassai ítélőtábla megállapította, hogy a leányt, aki még nem volt akkor 10 éves, az anyja kitagadással fenyegette, majd zárva is tartotta egy darabig és ilyennel is fenyegette, ha nem enged. A leány ettől annyira megijedt, hogy a kijelölt legénynek féltében maga mondotta, hogy szereti és hozzá megy. A királyi Tábla e házasságot gyökerében érvénytelennek mondta ki, mivel a lelkikényszer felismerhető volt. A királyi Kúria ezt az ítéletet helybenhagyta s ezzel kimondotta, hogy a leányt lelki kényszereszközökkel nem szabad férjhezmenésre bírni, ha férjhez menni nem akar.— Mi azonban ezen jogi elvektől függetlenül azon általános közfelfogásnak adunk kifejezést, hogy a leányt akkor kell férjhez adni amikor kérik.
Közönség köréből.

Quújtó-svindH.A jő) magyar fogyasztó-közönség hazafias lelkesedésével és végnélküli türelmével az utóbbi időben alaposan visszaélnek. Tegnap például a következő épületes dolog esett meg velem. Egy boltban gyújtót vásároltam, aminek dobozáról csak úgy ordított a nemzetisein. Felirata magyar, a gyáros magyar. Szentül meg voltam győződve, hogy magyar gyártmányú gyújtóval van dolgom. De elképzelhető a bosszankodásom, midőn a dobozra ragasztott nemzetiszinű papirlapocska leválott alatta német felirat és egy jól ismert osztrák gyár neve dísztelen kedett. A magyar közönség jóhiszeműségével ilyen szemérmetlen módon való visszáélés igazán megbotránkoztató, különösen akkor, midőn az osztrák gyártmány behurcolásához magyar «gyárosok nyújtanak
£ 07 i V

D o h á n y o s .

Tarka levél.Kopognak az ajtómon. Ki az? kérdemLevelet hoztam, tessék átvenni, szól egy torzonborz fejű inasgyerek és vigyorogva nyújtja át a hozott Írást.Bosszantott, hogy ily korán zavarnak álmomban és dühösen átvéve a levelet, nem a legnyájasabb szavak kíséretében kituszkoltam a szemtelen fickót. Felbontom a levelet:Kedves Barátom !Légy szives engem sürgősen felkeresni.Ölel stb.Mit óhajt az én tisztelt szerkesztőm már kora reggel? Csak nem valamiféle lovagias ügy ? Tekintetem véletlenül az előttem fekvő naptárra téved. 1902. junius 7. szombat. Csak nem történt lapunkkal baj? Vagy talán cikkem . . . .Sietve vettem az utat szerkesztőnk lakása felé. Benyitok.Jó reggelt !fia ha ha, boci, boci tarka, se füle, se farka - -  énekli ő.— De mit jelentsen ez? kérdemBoci, boci tarka...........Hagyjad cl az éneklést, az Isten szerelmére kérlek és magyarázd el nekem c furcsa fogadtatást szólok ingerülten.Cikked, cikked tarka, se füle, se farka.Már most értem az egészet s minthogy lirkálmányom nem tetszett, egyszerűen kijelentem a szerkesztőségből való kilépésemet és kilépni készültein az ajtón!Dobó, te kis holló szol enyelegvc szerkesztőnk éppen az ellenkezőjét akarom. Ezentúl légy szives minden héten ily- féle egyveleget leadni, öleld fel a hét eseményeit egy » hí rka lcvcl«-ben. Indulj!Meg sem álltam addig, inig a szekrényt el nem értem, hol ugyanis a benfentesek előtt



ismeretes rejtekből a jobbik két csillagos -  cognacot elővettem és a békestamper- liket kihörpintve, távoztam.Hazaérkezve, magam elé rakok vagy tiz kutyanyelvet. Nevetséges dolog ennyi papirost előszedni ! Hisz csak most kezdődik ahét és még nincs mit Írnom, h acsak ..............is itt egy ördöngős gondolat fogott cl. Majd blicelnl fogok tetszik érteni e műszót ? — és hozzáfogok annak megírásához, ami múlt héten történt. — Megírom, hogy szeretett elvtársiunkat, istenben boldogult Rusz bizottsági tagot érzékenyen elbucsuztattuk. Temetésén megjelentek hű barátai és elvtársai, a bizottsági tagok, a városi Tanács,élén a polgármesterrel.....................  no hol isálltak azok ? . . .  meddig kisérték a gyászkocsit a Tanács tag ja i? ... mit is szidtak ? . . .  no de kérem Önöket segítsenek ki zavaromban, cserben hágy memóriám ; nem emlékezem u g y a n is ..................  Vagy talán nem isvoltak ott ? ..................Lehetséges az? Tehát mégis igaz? No ilyesmit csak Baján lehet megérni. A kommunális politikának is van és kell, hogy legyen is tisztességes, a közügyeket ellenőrző ellenzéke. Azt értem, hogyha az élő Rusz bizottsági taggal szemben nem érzett rokonszen- vet a Tekintetes Tanács, lévén ő is tagja azon frakciónak, mely a tisztitó tüzet meg- inditotta. De a halottas szoba küszöbe előtt megszűnik a pártszenvedély ; ott kérem a halottal állunk szemben, kinek ravatalánál kegyeletünket kell leróvnunk, tisztelve benne a közmunkást, ki. ha az Önök elveivel szem- beszállt, ezt a közjó érdekében és önzetlenül cselekedte.Hogy mind eme keserű kifakadások miért csak most törnek ki belőlem ? Mert olvasom a polgármester mint rendezőbizott-

1902. junius 14 „ Bajai Független Ujság.u 7sági elnök felhívását arranézve, miként tö-Omör v p á rt-, ra n g -, osztály- és Jelekénél
kiiloinbség nélkül mindannyian, hogy a városunkba érkező egyházkerületi főpásztor űr minél fényesebb fogadtatásban részesüljön. Ne tessenek kérem félreérteni. En magát a tényt nagyon természetesnek találom. Mi magyarok végtelenül vendégszeretőek vagyunk és különösen akkor, ha eme kiváló, általánosan ismert jó tulajdonságunkat egy magas- rangú látogatóval s mint jelen esetben, az egyházi hatóság fejével szemben kell gyakorolnunk, kit úgyis, mint lelki vigasztalót, de úgyis mint kiváló egyéniséget, osztatlan szeretetünk és tiszteletünk övez.Tehát kétségtelenül városunk minden egyes polgára készörömest siet eleget tenni a polgármester felhívásának.Csupán azt nem értjük, miért csak akkor legyünk egy test, — egy lelek, pari- és egvéb- 
kiilömbségek nélkül, amidőn a polgármester úr 
rem/eg valamit? Akkor legyen minden egyseget, csak is azért, hogy ő a rendezett ünnepélyek, fogadtatások és mimás sikeréből az érdemek oroszlánrészét magának vindikálhassa és az áradozó kegy sugarakban fii födhessék.Mi megtettük kötelességünket mindannyian, mert hisz mi közünnepélyekből nem csinálunk pártpolitikát, mi a nép a köz örömének megrontó i lenni nem akarunk, de oil, a hol jogainkvannak, ott azokat érvényesíteni akarjuk és

• •fogjuk is. Aknamunkával, intrikával az Önök megtévesztett politikájuknak csak pillanatnyilag fognak érvényt szerezni, mert, hogy ez mélyebb gyökeret verni ne tudjon, az a mi gondunkat fogja képezni.S hogy eme komoly intelmünkre mi adta meg az impulzust, azt az illetékes helyen na
gyon jól tudják.

S a t u m u s .

F o l t  v o l t !  Sternfeld Vilmos helybeli pipere- és rövidáru-kereskedése olyan kitűnő f o 111 i s z t i t ó szappant árusít, mely az eddig használatban levőket minden tekintetben felülmúlja. (íyapjuból, selyemből egyformán , tisztítja ki a foltokat. Ára használati utasitás- ; sál együtt 20 fillér.

öt szoba-, konyha-, pinco- és mellék- 
helyiséggel a Flórián-utca 72. szám 
alatt. Bővebbet

SZABÓ SÁNDOR  
cipésznél.

■)

EJVIKE d alai
j v i k e  ̂ papírt, levél papirt vegyetek !

^  11a rá néztek, feldohog a szivetek.
Magyar fiuk, magyar lányok tudjátok, 
Hogy én nektek magyar papirt kínálok.5̂* lljfíngvar földön, magyar kezek csinálják,JV1 Magyar földön, magyar népnek kínálják
Nem hagyhat ez magyar szivet hidegen,
VJgy is nálunk annyi minden idegen.

*  y j  iilföld helyett a hazában maradjunk,
A magyar pénzt idegennek ne adjuk !

Hadd tudja meg ebből is a nagy világ,
Hogy a magyar előre tör, s tenni vágy.

T  M K^E-papii t adjatok a kezembe:
Hdcs anyám, neked irok én erre,

*  Van-e ennél szebb papir a világon?
9  11 oltos uram, csupán K M  kínáljon!

A  le n n t  mcgénekelt , ,E |V lkÇ H “  le v é l—^  papiros minden nagyságban kapható^  i f j .  W A G N E R  A N T A L  ^
*  könyv- és papirkereskedésében

& % % % % % % % % % % % % % %

Órákat, arany- és ezüst-tárgyakat olcsó y* 
gyári árak m ellett küld jótá llással

órás, arany- os ezüstárúgyáros 'teP É C S E T T .
M agy kir. törvény széki! eg bejegyzett állami érem* 

niel, arany- és ezüstéremmel kitüntetett ezég — becsli « 
teles kiszol gátas z z i  M inden tárgy valódisága bizo
nyítására a m. kir. pénzverő'elhivatat által vau meg*= 
próbálva ás annak próbajegyével ellátva, jzlzzNem tetsző tárgy ki lesz cserélve vagy a pénz visszaadva,a károsodás tehát kizárva,

. f> 20 li t X Arany £} "óik '-L2<> á tlói ÍV-1 jol*l>. c*

jíelfünö újdonság.

DELICE — Minden hirdetés felesleges 
A dohányzó egyszer veszi 

többe mást nem szihat.
eslegjobb valódi francia szivarkapapir ós szivarka- 

hüvely kapható az ország minden különleges-r segi árúdájában. -...... ...........

r,

.. v
Ô Csinos, nemes t»p;j l-g> ü í ük I fittül 

« leijeid»$] Valódi pyéinántftyííi iik I'» littóllel-j(,áá.ól Kinőni nickel-horgony él>-/í\ resztö ó r a ......................... l'OO frt.
\9) S nap járó ingaóra . . . 3'fő ütőszei l<ez< ttel . . . .  10' -  - 
g Szép knkuk-órák 7 írttól 12 Irán.

Valódi ezüst, reinontoii 
kettős fedéllel . . . .  7 -
horgony lf> köves szerit. S 27»
pontosan járó nickel rem 3 50
goi din ó r a ............................. 5-50
ezüst női remontoir . . 5-50
valódi 14 karátos női rém. 14 
ugyanaz kettős fedéllel • IS — 
valódi arany rém. úri óra. 24 
kettős fedéllel . . . . .  35Valódi megvizsgálI ezüstlfinezok csinosai kidolgozva20 gramm súlyú 1*40 frt, 80 gramm 2 lo írt, 40 gramm 2 •>.> IrtGO gramm 4f)0 Irt, 100 gramm ö Irt.Valódi 14 karátos arany uri-hínezok szép kivitelben, 2ü gramm nehéz 25 frt, 80 gramm .‘>7 Irt, 40 gramm 17 50 frt.Kívánat szerint hozzá illő aranyba loglalt k in c s  logok lo  In gramm súlyban, darabonkint 4.nO Irt.i 11 • • i i /

I ; VA i N A G Y ( ) B B VAL A SZT K

GÁCSI. BRASSÓI, ZSOLNAIt o v á b b á

V 3mindenhová a pénz előleges a, 8 ucAuiuese vagy utánvét mellett.N agy képes árjegyzék ingyen és bérinentve küldetik bárkinek. y '

*  
*  
*

pontos kiszolgálás mellett készülnek
« •  * H A 4 Á N , . .  »

Takarékpénztári épülőt

#  **$  i #t
- ###

#
#|SSl«h



s 1902. j u n i u s  14.
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B[S y
C'l; n a gy b an  és kicsinyben! elámjsitása.
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8
a
H

AlanIi B A N K H Á Z  nagyobb hajószállitmányok lekötése által
8 j

pirszeuet (coaks) a legolcsóbban képes árusítani, miért is, aki fűtőanyag szükségletét jutányosán óhajtja beszerezni, szíveskedjék megrendelését alant címzettnél idejekorán eszközölni, ahol ugyanis megbízások rnár ezidószerint el6jegyeztef nek :
elsőrendű minőségű *1g g §

• •SZ EM ÜVEGETorvosi rendelésre k r i s t á l y - ü v e g b ő l  sajátkezű leg csiszol és felelősség mellettad el

8
irszénre (coaks) 8száraz és rostált állapotban a hajóról egyenesen házhoz szállítva. a£

í
" a i

l
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BANK- és VALTOUZLET
J.

N
— ^  « P  • V «  í «

M ajtmszky Lajoséremmel kitüntetett látszerész
HAJÁN,(Tóth Kálmán szobrával szemben )Több elismerő levéllel rendelkezik. -

T. c.M A JT IN S Z K Y  L A JO S
látszerész úrnak H ELYBEN .Van szerencsém értesíteni, bogy a végelgyengülésnek menő szemeimet az ön ajánlása és öntől vett szemüveg állította helyre.S mivel, hogy ezt megelőzőleg már igen sok szemüveget vettem igénybe és nem használt, meg vagyok győződve arról, hogy kizárólag az ön érdeme, hogy szemeimet esetleg a végei romlási ól megmentette.mély tisztelettel

V . J .gépmester.Javítások szakszerűen és olcsón végeztetnek.

Egy jó  házból való liú
tanoncul felvétetik
N  A  n  a  y  L  a j  o  s  könyvnyom dájába

» ., B A J Á N .

Ajánlom saját készítésű fölülmulhatatlan erős és olcsó

OLCSÓ
bevásárlási forrás.

RUDE IGNACZmű-órás és ékszerész-üzlete
BAJÁN,(a «Központi Szálló« átellenében)

s o d r o n y  á g y - betéteimet j
>pmelynek ára csak 8  korona. Kell, hogy ezt a legszegényebb ember is megszerezze, 

egyrészt mert olcsó, másrészt pedig egészségi szempontból, mert ezáltal a szalma 
kellemetlen és egészségtelen kigőzölgésétől, valamint a férgek elszaporodásától meg 
óvatnnk. Az ágy belvilágossága méretének hozzám való beküldése után a betét 1 mnalatt a legpontosabban elkészíttetik.

Készítek továbbá

ruganyos  
kocsiü léseket

felakasztható és faládával 12 kor.-ért
(k érit és)

L Á B T Ö R L Ő K E T

Ajánlja újonnan és ízlésesen berendezett nagy raktárát mindennemű arany-, ezüst- és drágakő ékszerekben, valamim valódi China-ezüst tárgyak és evőeszközökben.Nagy választékban tartok pontosan szabályozott, valódi
I l  O  N  I es

(kocsiüléo

(tekete v. re/,esitett) nagyság szerint cm. .‘Ki — ön ;{(» <;<) ;{() 70 40 7,)

és a következő arakban: filh í l t f  i ;k> ir„, 20()
kokusrost betéttel ,‘{() in fillér több.

Klllimösou ajánlom so,Irony lonatriimat, moly nom korul 1 ......... , mini » romlos |,Vr-
komoo moly kórtól,.  »*•• «k os ,„Karol, Wkoritómiro rornlkivfll all,a........ .. Kavi t

koli o, z.ok s min,Ion o szakmaim v»*n „ ..........  ,Mosón, jól ós a I,, loi,I, i.lfi al íszállíttatna k.
ifj. U T R Y  P Á L ,  B A J Á N .

svájci zseb- , fa li- , inga- és ébresztő-órákata legegyszerűbb és legfinomabb kivitelben.Arany- és ezüst-ékszereim a m. k. fémjelzö liivatal által vannak hitelesítve,
Órajavitasok, valamint minden e szakbavágó legkom plikáltabb munkák; Chronométré és Ütő-zsebórák, egyszersmind ékszer javítások, vésnöki munkák olcsón, szakszemen és gyorsan SA JÁ T  MŰHELYEMBEN végeztetnek
C % 2 évi írásbeli jótállással. ff.Veszek ZÁ LO G CED U EÁ K A T  a legmagasabb árban esetleg azokat saját költségemen kiváltom és a többletet visszafizetem.Régi A R A N Y- és EZÜST T Á R G Y A K , valamint DRÁ-

• tG A -K O V E K  a legmagasabb napi áron megvételnek esetleg ujjal becseréltetnek.Vidéki megrendelések posta fordultával eszközöltetnek.
Nyomatott Nánay Lajosnál Baján.




