
II. óv fol vain. U t' Baja, szombat 1902. Julius 5. szaru

P O L I T I K A I  H E T I L A P
A  b ajai fü g g e tle n sé g i és 48 as p árt h iv a ta lo s  k ö zlö n ye.

Szerkesztőség : Főtér 434.
Kiadó: ifj- W a g n e r  A n t a lkönyvkereskedő. ‘Clelos szerkesztő :

D p. S z i r m a i  Vidop  
ü g y v é d .

Főszerkesztő :

D p. r^eieh A l a d á r  
o p s z . k é p v .

F'őmunkatársuk :
D p. p í y i r a t y  (János  
D p. V a l e n t i n  E m i l

Előfizetési árak:
Egész évre i> kor Fél évre 3okor. Negyed évre Főt). EgyesO  J i '  v

szám ára 12 fillér.Szünet a politikában.A  politikai küzdőtér zaja elcsitult. A  honatyák csöndes pihenőre oszlottak széjjel. A  nyári szünetnek tehát ez a külső képe meg van az idén is. Csak- hogy a mig máskor az ország képviselőinek teljes nyugodalmat szokott a kánikulai időszak meghozni, most csak látszólagos, szinleges a politikában uralkodó szélcsend. Valósággal nincs szünet a politika spherájában. Fontos, nagyhorderejű kérdések foglalkoztatják az elméket és nem engedik a honatyákat teljesen gondnélküli tétlenségben elmerülni. Es ezek a fontos kérdések most a szünet beálltával annyival szembeszökőbben tolulnak előtérbe, mert a képviselőknek ilyenkor nyilik legjobb alkalmuk az ország közvéleményét a közérzületüket foglalkoztató eszmékről meggyőzni.Ez idő szerint alig van fontosabb kérdés, mint a mely Magyarországnak lét vagy nem lét kérdése, az Ausztriával való gazdasági viszonyunk körül forog. Es annyival kevésbbé képzelhető el a honatyák részéről valami zavartalan nyári üdülés, mert az országlakosság idegzetét már roncsolni kezdi a bizonytalanság szülte türelmetlenségFelvilágosítás, tájékozás, megnyugtatás után szomjazik ez a gazdaságilag

kimerült, elgyöngült ország! Nagyban hozzájárul az országlakosság nyugtalanságának öregbítéséhez Széli Kálmán taktikája, melylyel kizárttá tette, hogy az országgyűlés október G-ig összeülhessen. És tette azt épen akkor, a midőn az ellenzék ellenőrzési és bírálati functió- jára a legégetőbb szüksége van az országnak. Ámbár a miniszterelnök a képviselőház záróülésén kijelentette, hogy ha a képviselőház nem is marad együtt, nyugodt lehet az ország a felől, hogy Ausztriával szemben megvédelmezi jogainkat, megóvja igazainkat legvitáli- sabb gazdasági érdekeink körül. 1 )e hát mi tudjuk, mi értjük, hogy mit szokott jelenteni a magyar miniszterelnökök ajkairól elhangzani szokott ilyes általános phrazisok !
aKp azért kettős szükség sürget, hogy már most a honatyák ne engedjék a nemzet közvéleményé* nyári szunnyado- zásban eltespedni, ellenkezőleg: ezt az idei nyári szünetet mentői élénkebbé, mentői zajosabbá kell tenniök, hogy végre testet öltsön az önálló vámterület eszméje, mely már manapság nem csupán a mi pártunknak, hanem a nemzet túlnyomó többségének ideálját képezi.Csakhogy a mi társadalmunk érthetetlen közönnyel zárkózik el azok elől a kérdések elől, melyek úgyszólván létér

dekeink alapját képezik és nem mer azok megvédésére, mint egy ember sikra szállani.Pedig ma már tisztában vagyunk azzal, hogy soha ország ferdébből nem intézhette vám- és kereskedelmi ügyeit, soha ország nem szenvedett annyit a vám- és kereskedelmi politika terén elkövetett szarvas hibák miatt, mint Ma-
Y\Tr 3 Z s-Igenis szarvas hibák miatt. Mert a n emzetgazdasági tu do m án y 1 < ígele m i bb paragrafusa megtaníthatta volna nemzetünket arra, hogy egy és ugyanazon vámpolitikával teljesen absurdum két önálló ország érdekeit megvédeni akkor, amidőn ezen országok egyike par excellence nyerstermelő, a másika pedig iparos ország. És mi sem természetesebb, mint hogy az iparos állam mentői jutányosab- ban igyekszik nyersterményeit beszerezni, az agricultur ország pedig mentői olcsóbban akar az iparcikkekhez jut ni ; és megfordítva a nyerstermelő és az iparos állam is mentői magasabb áron iparkodik termékein túladni.Ez egy megdönthetien kétszerkettő. Ezen erőlködéssel modus vivendit ke resni a képtelenséggel határos. Két ily absolut ellentétben álló érdeket egy irányban kijelölt vám- és kereskedelmi politikával kiegyenlíteni merő lehetetlen-

T Á R C A .
íBevégezéd . . .

Hevágezéd könyörtelen halál,
Hevégezéd borzasztó művedet . . .
Letörve már az ifjú , szép virág,
Oh ja j!  . . . letörte átkozott kezed.

Letörte orvul és idő előtt 
Zsarnok kezed a drága rózsaszál!,
Bár esdve hozzád vérző sziveknok 
Kétségbeesett, ki nos jaja szállt.

Kesergő férj esdő szava, könnye,
Kicsiny gyermek szivettépő jaja,
Szülők s testvéreknek gyötrődése,

/

Atkos zsarnok, hogy meg nem indi taV! .

Szemek lecsukva már, hideg az ajk,
Az áldott szív  utolsót dobbana . . .
Öli sírj, öli sírj nagy ég, mert Összedőli 
Erényiéinek legszebbik temploma.

Ob sírjatok, oh sírjatok egek,
Legyen könyíítök sűrű záporrá,
Mert nincs elég könyü o földtekén,
Mely fájdalmunk méltón sirat bal mi . .

V i d u u s

magya-

I

E g y  nap a pzulfcán k egyével.
Ú T IR A J Z .

Irta: Vértesi Károly.
,.Mayas Porta.* A  császári kincstárban. A

rok a Rígi  Szerájban vetulégfoga<láson

(Folytatás és vége.)Az épülethalmazban megtekintettük' a Magas Portâtes1) azt a kaput, mely a torok császár, illetőleg a kormányának, országának általánosan használt óimét adja. A kapu elég kopott, de erős még. Nem is a díszes voltáról van az elnevezés, hanem az oszlopos kapuval biró épületben lakik most a miniszterelnök, (előbb nagyvezér.) A kaszárnyaszení épületekben vannak a külügyi és belügyi minisztériumok. Törökország állami vérkeringésének minden ere ide torkollik, ezekbe az avas épületekbe.A labirintszerű folyosó egyik árnyasán áthaladva, javash, javasig megállunk egy lépcsős csarnokban. Vén vonásu, vastagnyaku csúnya ennuchok, gömbölyű terem szolgák
>) A porta, kapu elnevezés onnét van, mert a keleti 

népek az államot is háznak veszik és a kapu alatt, házat 
értenek. Ily értelemben jelent a diván (tanács) is állami 

I kancelláriát, és mert a töröltök pamlagon tanácskoznak, 
az n gyűlésük nevét adtuk rn> a pandannak, melyet a tö
rök m i n d e r - n e k  nevez. A szóla szó, nem i s  (örök szó; az 
örmények nevezik igy a pandanul.

nehézkesen mégis parádés hangulatbanhajlongnak előttünk két sorban. Egy némelyik széliében, hosszában egyforma. Az udvar szolga hadában egynémelyiknek kerek az arca, minta tele holdé ; gömbölyűsége dacára sem mosolygó, csak zsíros fényben úszó. Koponyájuk körületével nem áll arányban a béltartalma. Az exotikus rútságok, a vastaggá zabáinak, muzulmán hajlongással, Keleten szokásos tag- jártatással köszöntenek minket belépőket, minőikül mégis, hogy puffadt arcukról a legkisebb mcgilletődés tükröződök vissza.Milyen urak lettünk gondolom a keleti nagyin* kegyelméből. De szemem csak rátapad a rut vonásu, férfiasságukból kivetkőzött, hájas termetű szánandó alakokra. Szemükben nincs kifejezés, szivükben nincsen vágy; érzés és szenvedély nem ül ki arcukra, sem a széles, sem a barázdált képükön nem hagynak nyomot az életörömök. Leik üköm sem. \rczuk, kezük összefonnyadt, ráncokba vonódott, de ezek a ráncok mégis különböznek azoktól, melyeket az öregkor szánt a homlokra, arcra, és szemzugok mellé. Az érzés náluk csak kötelességérzés, az öröm náluk csak a rangban, főleg a jó módban van.Láttuk a korvinák hűlt helyét, mert ugyancsak a mostani török császár kegyességéből kerültek azok haza a nemzet örömére.



Bajai Független Újság. “ 1902. julius Ő.

ség. És ime legalább is 2.> év óta próbálnak ilyesmit minálunk, 25 év óta kísérleteznek, fából-vaskarikáznak ezzel !A  mi társadalmunk pedig összetett kezekkel, hideg vérrel, hallgatagon szemléli mint agyarkodik a mi gazdasági lé-
o  ✓  #tünk kiirtásán a szövetséges Ausztria, amagyar közvélemény egykedvűen néziazt a ravasz fondorkodást, melyet A liszt-

9 +ria saját maga izmosodásáért ellenünk folytat.KI sem képzelhető, hogy a magyar társadalom mindezzel ne lenne tisztában és ne lenne áthatva, a most eldöntésre váró kérdések nagy jelentőségétől Frez- nie kell gazdának, tudnia kereskedőnek, iparosnak egyaránt, hogy az önálló vámterület lehet csak jövendő gazdagításának egyedüli mentsvára, inig egy ujabban kötendő gazdasági szövetség csak tovább sodorná az elszegényedés lejtőjén lefelé napról-napra a tönk széléhez közeledő existenciákat.Dehát ha tudva van mindez, miért nem látjuk az érdekköröket egyöntetű mozgalommá tömörülni? Ha egyszer kétséget nem szenved, hogy párt* és ősz= 
tálykülönbség nélkül a gazdasági különválástól várjuk rossz sorsunk jobbrafordu- lását, miért nem bontják ki egyértelmű lelkesedéssel az önálló vámterület zászlaját ?A parlament nyári szünete, mely egyúttal a végleges határozás utolsó óráit foglalja magában, legyen végre valahára a cselekvés ideje idekünn az országban. Kzt a rövid időt használják fel elsősorban az ország képviselői arra, hogy a közvéleményt a gazdasági különválás el k erű 1 hét 1 en sz ü k ségességén ek esz m é- jével foglalkoztassák, és másodsorban álljon talpra az egész magyar társadalom, hogy a már ügy is magáévá tett önálló vámterület megvalósítását ne csak kérje, hanem egyenesen követelje, mint olyant, a mely egyfelől törvényben megnyílt jogunk, másfelől gazdasági felvirágzásunk utolsó védbástyája !

s z .  v.

Botrány a templomban.Ismeretes lapunk olvasói előtt az a sajnálatra méltó esemény, mely f. évi április hó 12-án a Ferencz-rendiek bajai templomát megbotránkozás színhelyévé tette.Kmberemlékezetet meghaladó idő óta általánosan elfogadott gyakorlat volt az Baján, hogy a Ferencz-rendiek templomában vasárnaponkét felváltva magyarul, németül vagy bunvevácz nyelven énekeltek a 10 órai mise alatt.Soha a hívek között emiatt civódás, differencia nem merült fel, megfértek egymás mellett békével és egészen természetesnek tartották, hogy kiki azon a nyelven dicséri Istenét, amelyet jobban beszél — hisz tudták, jó magyar emberek, derék hazafiak mindannyian nyelv- külömbség nélkül.A f. évi ápril hó 13-án éppen a bu- nyevác nyelven való éneklés volt soron s mig a bunyevácok — vagy 150-en lehettek — régi, joggá csontosodott szokás alapján a saját nyelvükön kezdtek énekelni, addig fenn a kóruson — a Ferencz-rendiek provinciálisának rendeleté szerint, mely azonban közhirré téve, a híveknek Unitul adva nem lett — kísér! et képen egy más latin szövegre irt melódiát énekeltek és kisértek orgonával.Ebből a különböző ének okozta dis- sonanciából botrány, a botrányból bün- per lelt, melynek következtében Borkity Antalt, Jerkovics Józsefet, Márity Mihályt és Osztrogonácz Máczót a bajai kir. [bíróság büntető osztálya fejenkint hat heti fogházra és 10 napi fogházzal helyettesíthető 100 korona pénzbüntetésre ítélte.Ennek a büntető pernek az utolsó felvonása f. évi [unius 28-án játszódott le a szabadkai kir. Törvényszék előtt, hova az ügy felebbezés folytán került.Elitéltek a felebbezés beadásával valamint a felebbezési tárgyalás alkalmával a védelem ellátásával (Dr. jNy  irály

Jánost, lapunk egyik főmunkatársát bízták meg.A  tárgyalást Márián Miklós, a felebbezési tanács elnöke pont 10 órakor nyitotta meg, felkérvén Dr. Salánky törvényszéki birót, az ügy referensét a peranyag előterjesztésére, ki a legnagyobb precizitással, ügyszeretettel és körültekintő, mély judiciumról tanúskodó biztossággal felelt meg tisztének.Ez után felszólitotta az elnök dr. Nyiraty [ánost a védelem előterjesztésére.Dr. Nyiraty tudásának minden fegyverével szállt harcba, hogy vádlottak igazait, vétlen tévedését és minden nem» 
zet iségi ve! leit ástál távol álló gondol ko= 
zását kifejezésre hozza, beigazolja ; a lélek meggyőződéséből fakadó érzés ha- misitatlan hangján iparkodott feleinek ártatlanságát kimutatni, s a törvényszék jóakaratát javukra megnyerni.Ezután még Eperjessy Béla főügyész úr tett néhány, jó szívről és igazi humánus gondolkozásról tanúskodó megjegyzést, mire — a felekhez intézett néhány kérdés után — a tárgyalás befejezést nyert s a törvényszék rövid tanácskozása után az elnök kihirdette az ítéletet.A törvényszék az első bíróság Ítéletét megsemmisítette s vádoltakat csupán 40 kor. fő és 20 kor. mellékbüntetésre Ítélte.Az Ítélet, miután abban úgy a kir. főügyész, mint a védő és vádlottak megnyugodtak, azonnal jogerőssé vált.Végtelenül kedves, igazi magyar szívről tanúskodó, s a könnyezésig megható jelenet következett erre.Az ítélet kihirdetése után Eperjessy kir. főügyész vádlottak elé lépve hangulatos szavakkal adott kifejezést a közelebbi információk alapján kelt azon meggyőződésének, hogy vádlottak jő magyar hazafiak s azt kívánta, hogy minden bunyevác olyan jó hazafi legyen mint ők, kikkel kezet szorított.Könnyezve jöttek ki vádlottak a tárgyaló teremből s bizony még a folyosón is volt dolga a zsebkendőknek.

Tovább lépegetünk. A császári kincstár lepecsételt nagy vasajtaja előtt megállunk. Disz- ruliás örök két sorban. Tisztelgés. Kölcsönös az üdvözlés.Ad oculus pattantja le a világhíres kincstárnak az őre, az ezüstöző hajszáin töretlen agg, nagyon tisztességes kinézésű lour a pecsétet, a vaspántos, vasrudakkal bevont ajtorol. Kordul a kulcs. Zörrenve nyitja meg a szilárd falu kincses házat. Kel fogtam a pillanat jelentőségét. Clarmadálmn a sok drágakő és egyéb kincs. Mesébe való látvány valóban.1 la a milliókat képviselő nemes érceket, gyöngyöket es nemes köveket mind csak nagyjából is elő akarnám számlálni, a mint különböző színben, fényben kápráztatnak, gyönyörködtetik a szemet, vonják egymásután magukra figyelmünket, raktározni kellene előbb azokat, llazdag látványosság valóban.Amodább jogar, fegyver és pajzs, díszruha és nagy gyémántos forgók, kócsagtollas turbánok, görbe diszkardok, díszes kaftánok és szultán-öltözetek. Nem szólalnak meg, de van annyi hozzáértésem, hogy abban az időben viselték azokat a kardforgató ősök, nagy szultánok, barom lófarka basák, mikor Magyar- országon jártak a mi kardforgató őseinkkel a kardjukat összemérni. Lelkem beszallja a múltakat. A félelem hatását teszik ram az

annyi diadalt látott fényes tárgyak. Mennyi j történelmi emlék, melynek az egyszerű értéke is milliókra rúg. A keleti tündérmesék ragyogó ékessége, a sziliek minden skálájában megvan itt. Vigyázatos figyelemmel nézek. Nem akarok elsietni semmit sem. Kutatókig függesztem a szememet minden apróságra, unikumra s kérdem: lehetséges-e ennyi kincs? Jól indulhat innét a mese világa, a való bázisáról.Serlegek, arany tálak, mosdó edények lapis lazulibol, igazgyöngyökkel kirakott, csodálatos szépen meghimzett fali- és takaró szőnyegek; sallangos török betűkkel teleirt pergamenek, abból az időből, mikor a papiros nem volt bőr is egyszersmind, elsárgult tóliánsok, tépett török pecsétek, magyar diadaljelek.Ebben a trónteremben hatalmas szultánok igazgatták a világot. A török hadi dicsőség lény korában még a nagyhatalmak követei is csak úgy juthattak ide be, ha előbb a Héttoronyban vezekeltek, különösen, ha hadi üzenettel jöttek. Drágakövektől ékes, arany félholdas és arany lófarkas oszlopok emelnek egy menyezetet. Ez alatt a trón, mely köreveinek beillik.' töméntelen, döbbenetét keltő kincs, ameny- I

nyit azóta sem láttam, talán sohasem is látok egy halmazban.Bellevue-nek nevezik azt a szép épületet, melybe beszállingóztunk azután, hogy a megdöbbenés alább hagyott. Az egyik ragyogvá- nyos teremben pihenőre hívtak, mikor a délelőttöt eltöltöttük. Hangos lett a Régi Szeráj magyar szótól. Nem tudom hangzott-e az összenyitott termeiben, annyi egyszerre? mint most cseng.Mozgósítva a sok cifra szolga, ragyog rajtuk a sok ékítmény, de még sokkalta jobban ragyogtak a fényes arany, ezüst tálcák, melyeken hordták fel gyors egymásutánban az édes rózsaszörpöt, az illatos fekete kávét. A csészék drágakövektől, gyémánttól is tündökölnek. Egy darab is nagy érték.Kik ittak ezekből a történelmi idejű íind- zsákból és kik fognak azokból szörpölni a jövőben, ki mondhatná?! Hány rózsás ajak tapadt immár azokhoz? fejtse meg a fantázia ! . . .



1902. julius 6 Bajai Független Újság.Most pedig vonjunk le ebből az esetből egy kis következtetést és egy kistanulságot
M artinov Fortunátus quardián, kinekszemélyéről csak a tisztelet hangján szólhatunk, nem egész szabályosan járt el, midőn a bunyevác nyelven való éneklést a régi, szinte joggá szilárdult gyakorlat ellenére minden előzetes értesítés, hirdetés mellőzésével egyszerűen csak beszüntette és nem szabályszerűen járt el Sebésztem Jusztinusz  orgonista, midőn észlelte bár a két énekdarab disszonanciáját, az orgonával . fel nem hagyott, vagy a bunyevác éneket — ha már látta a hibát — nem kisérte,de még mint mondja elnyomni igyekezett.Az a meggyőződésünk, hogy ezek a vádlottak nem kerültek volna a bíróság elé, ha a bunyevác ének hirdetés utján 1 >etiltátik, valamint akkor sem, ha az orgona nem segíti elő a botrányt.Azt vallotta a quardián úr, hogy ő csak kísérletezett. 11a jogos, ám tiltsák be a más mint latin nyelven való éneklést, de egy egész néposztállyal, mely sokkal tudatlanabb, semhogy az e fajta kisérletezés értelmébe behatolni tudna, az intelligencia oly magas fokán álló férfiúnak, mint a quardián úr, kísérletezni ilyen módon nem szabad.Nem tartjuk helyesnek a rendőrségnek eljárását sem !A rendőrségnek tisztába kellett volna lennie azzal, hogy ez a nép tévedett, de tényének alapja nem volt rosszaka- rat, nem célzatosan törvény ellenszegez- kedés.És ennek a felfogásnak a keretében az ügy egy kis jóakarata figyelmeztetéssel, mondjuk szigorú feddéssel lett volna elintézendő, ele nem nagyhangú, ígért tónusú jelentésekkel.Az egyszerű, jólelkű népnél többre lehet menni szelíd szóval, mint drákói szigorral; — nem agyonütni kell mindjárt a megtévelyedettet, hanem meleg szavú, jó modorral kioktatni, telvilágo- sitani.Tudtunkkal Baján „ nemzetiségi vonat« 

hozása mozgalom nincs; ez se volt olyan; helytelen tehát ilyenről „ nemzetiségi vo
natkozásit botrányos ténykedésről“ szólni, ilyenről „ bizalmas jelentést“ küldeni a felsőbb hatósághoz, nem kell rögtön tüzet kiáltani, mielőtt annak létezéséről meg g vőződést szerzett.Ks végül annak a bizonyos felsőbb hatóságnak az ilyen bizalmas jellegű közlések pondusz specifikumával kellene tisztába jönnie, mielőtt a meg sem háborított jogrend és állam biztonság megmentése céljából a kir. ügyészséghez szaladnaAz ilyen apró, hazamentő felülések egyáltalán nem alkalmasak a hatósági dekórum tekintélyének a növelésére; ilye nért még elismerés sem jár.Hisz ime hegyek vajúdtak és csak egy kis egerecske született!Ka]anuzárás a/,A múlt hó végével az egész vonalon megkezdődött a mozgalmas élet iskoláinkban. A szürke tanítási termek megteltek virágillattal, az iskolás gyermekek ünneplő ruhát öltöttek, és sok helyütt a szülők is felkeresték az iskolát, hogy kicsinyeik haladásáról meggyőződést szó rezzenek.

Az évzáró vizsgákkal, némely intézetnél divó szokás szerint pedig az u.n. évzáró ünnepséggel bezárultak az idén is az iskolák kapui — egész szeptemberig. I.Az évzáró ünnepélyek sorából a fő- gymnásiumét említjük első helyen, mint a melyet évenkint kiváló fénynyel szoktak megülniAz elmúlt iskolai évad évzáró ünnepélyét ni ült hó 28-án d u. ö órakor tartották meg a főgymnasium tágas tornacsarnokában. Ez azonban erre az alkalomra kicsinynek és szűknek bizonyodon.1 Eszes közönség töltötte meg a csarnokot úgy, hogy sokan a folyosókon voltak kénytelenek az ünnepély lefolyását végighallgatni,A  főgymnasiumi ének- és zenekar által bámulatos precisitással előadott Hymnusz, Népdal-egyveleg és Marseillaise gyújtó hatással voltak a közönségre. Az intézet igazgatójának magas röptű alkalmi beszéde, Kollár István VII. o t. szavallata, továbbá Rohrböck József Vili.o. t. búcsúbeszéde valósággal lebilincseltek minden hallgatót.Másnap azaz múlt hó 29-én osztották ki a bizonyítványokat és az értesítőket, melyekből a következőket olvassuk :A bevezetésben Fejér Adorján fő- gyrnn. tanár értekezik terjedelmesen, szakavatott ismeretekre valló jártassággal „Rafaello Sancio falfestményeiről a Vatikán egyik termében. “Majd az intézetnek 18 tagból álló tanári karáról történik említés.Ezután az intézet tanítási anyaga so-
j  * ’roltatik fel osztályok és egyes tantárgyak szerint, az előadók és a heti óraszámok megjelölésével.A tanitási eszközök u m. : a könyvtáraknak, természettani és természetrajzi szertáraknak stb. gyarapodásának kimutatása, a Tóth-Kálmán önképzőkör, az ifjúsági segélyegylet és a zene iskola tevékenységének felsorolása, az iskolai év történetének leírása után a tanulók érdemsorozatáról számolnak be. Ezek szerint az I osztályban jeles rendűek voltak : Bachrach László, Mayer László ; a 11. oszt-ban Folkmann Antal, Heckens- hoffer Lázár, 1 Iorváth Iván, Piukovits Péter, Práger Sándor, Rosenberg Dezső, Ruppert Miklós, Schwerer Béla, Schwerer Gyula, Stájer Sándor ; a III. oszt-ban Grünhut Aladár, Hoffman Emil, Koncz László, Siet* Frigyes ; a IV. osztályban Bachrach Mátyás, Fischer Henrik, Posta Sándor, Sattler Mátyás; az V. oszt-ban Hegedűs Ernő, Jánossy Lajos, Pollák Andor; a VI. oszt ban 1 lesser Ágoston, Müller Kálmán, Vass József; a VII. oszt- . ban Geiringer Bertalan, Horváth Imre, i Székely Leó, Vámosi Jenő, Vincze Rezső.Az ösztöndíjak és jutalmak élvezői soroltatnak fel ezután, végül pedig a tanulók általános statisztikai áttekintése következik Beiratkozott összesen 27T> tanuló. A tanév végén maradt 2(12. Vallás szerint 1GS r. kath, 0 gör. keleti,8 ev. ref. és 78 izr. tanulója volt azintézetnek.

IIAz izr. hitközség nép- és polgári iskolájában múlt hó 29-én d. u. 5 órakor tartották az évzáró ünnepélyt nagy közönség jelenlétében.A műsor mely általános tetszést aratott a kővetkező számokból állott:
1. l í y m u n s ; .  Előadta az ifjúsági énekkar. 2. h in d in  b estéd .. Tartotta Dr. Bruck Samu.

2. A  m a d á r  j i a i h o ; .  (Tompa.) Szav. Deutsch Margit. IV. el. oszt. 1. A  T a v a s ; .  (Erődi.) Előadta az ifj. énekkar. 5. A  já v o r ja .  (Tompa.) Szavalta Erdős Ilona IV. p. 1. oszt. t. 6. K u rin ' 

d a lok. (Káldy.) 7. J u ta lm a k  k io sztá sa . 8. / á m i- 
b e s ;c d . Tartotta Erdős Jakab igazg. 9. K o ssu th  

in d u ló . (Merty.) Előadta az ifjúsági énekkar.Az 1901 -02. tanévről szóló értesítő a következőket tartalmazza :A bevezetés a lefolyt tanév történetével foglalkozik. Utána az iskola fentartására, a szegény iskolás gyermekek felruházására, az ösztöndíjakra és a Thalmud-Thóra fentartására tett alapítványokat tárgyazza. Majd a tanító testület 18 tagjának felsorolása és a nép-, polgári hu- és a polgári leányiskola tananyagának ismertetése következik.Az érdemsorozat kimutatása szerint az 1. elemi oszt-ban kitűnő rendűek: Bruck Miklós, Denneberg Kornél, Goldberger Teréz, Goldstein létei, Grauaug Antónia, llirschler Béla, Krausz Margit, Miovácz Imre, Müller Samu, Rosenfeld Adél, Rosenfeld Mátyás, Teichner Mátyás. Jeles rendűek : Ernst Jenő, Inselt Ella, Lusztig Imre, Müller Mariska, Pollacsek Béla, Steiner Kerencz, Valentin Lili, Vig Rezsin ; II. elemi osztályban a kitűnő rendűek : Alföldi József, Berndorfer Vilmos, Berger Sarolta, Klein Rózsi, Kőhegyi Aranka, Lázár Juliska, Práger Margit, Reich Antal, Rosenberg Rózsi, YVeidinger Margit. Jeles rendűek : Eisenberg Mór, Fischer Elek, Franki Izsó, Fried István, Kállay Oszkár, Krausz Andor, Pollák Benő, Preimayer Pál, Schön Sándor; a III. elemiben kitűnő rendűek: Eisenberg Géza, Friedman László, Grauaug Ármin, Pollák Ilma, Sebőn Ida, Spitzer Jolán. Jeles rendűek: Buchvvald Jenő, Denneberg Zsigmond, Deutsch Irma, Engelman Ilona, Goldschmidt Fermiez, Rosenfeld Jenő, Pollák Ella, Stern Regina, Teichner Katicza, Vig Em il; a IV'. elemiben kitűnő rendűek: Berger Manó, Deutsch Margit, Frey Aladár, Rosenberg Géza, Somogyi Irén, Szabó Arnold. Jeles rendűek: Ágai Sándor, Drescher Gyula, Fischer Arnold, Fried Imre, Krausz Rózsa, Nyirati Dezső, Schwartz Gábor, Strieker Frida.A polgári leányiskola. 1. osztályában kitűnő rendű: Braunberger Bella. Jeles rendű: Práger Rózsa; a II. osztályban kitűnő rendűek : Heisler létei, Schlesinger Ilona, Schlieszer 01ga,(;'' Schön Sarolta. Jeles rendűek: Uoffer Etel, Kőhegyi Józsa, Mandl Margit, Mandler Elza, Stein Czeczil, Szántó Ilona, Pollák Ilma ; a 111. osztályban kitűnő rendűek: Horovitz Irma, Krahl Gizella, Reich Erzsébet. Jeles rendű: Deutsch Erzsébet; a IV. osztályban kitűnő rendűek : Erdős Ilonka, Rollberg Teréz, Schaffer Juliska, Wiescl Ilona. Jeles rendűek : Goldstein Sarolta, Krammer Margit, Krausz Ilka, YVeidinger Irén.A polgári fiúiskola I. osztályában jeles rendűek : Grosz Kornél, Majtinszki Jenő; a 11. osztályban jeles rendűek: Blum Pál, Klein Sándor, Krausz Rezső, Reichenberg Illés ; a III. osztályban kitűnő rendűek : Hoffmann Arnold, Rein Mátyás; a 1\'. osztályban jeles rendűek: Ernst Rezső, Fischer Henrik, Havas Mihály, Klein Miksa, Katz Samu, Rein Géza, Reisz Mór, Ripp Ármin.A tanulók általános statisztikai kimutatása szerint az elemi iskolába beiratkozott 2(>8 tanuló, a polgári leányiskolába 78, a polgári fiúiskolába 98 növendék.



4 „ Bajai Független Újság."

Előfizetési felhívás!Lapunk a „Bajai Független UjságM rövid pályafutása után újabb évnegyed hoz ért el. Ami fennállásának tartamát illeti, aránylag csekély múltat hagyott e lap maga mögött, de tekintve a városban nemrég lezajlott nagyfontosságu politikai eseményt, melynek jegyében született és tekintve a fényesen kivívott függetlenségi 
eszm ét, melynek erején napról-napra növekedik, bízvást elmondhatja magáról, hogy rövid léte dacára is nagy múltra tekinthet vissza.És a „Bajai Független Ujság“ miként eddig, úgy a jövőben is a független 
magyar állameszme szolgálatában marad, annak megvalósítása képezi legfőbb ideálját, annak kivívásáért küzd továbbra is lankadatlanul.S zívós kitartással fog a „Bajai Független (Jjság* ezentúl is a városi köz- igazgatás működése felett őrködni és lia kell, a mindig tárgyilagos, de szigorú és igazmondó kritikától sem riad vissza.Irányító, vezető előharcosa marad e lap Baja város jobb sorsra érdemes polgárságának haladásra, fejlődésre törekvő munkájában. Mindig szivén hordja, melegen ápolja a város ipari, kereskedelmi, gazdasági, kulturális érdekeit.Ez ok mellett a „Bajai Független lJjság“ ezentúl is élénk és változatos hírrovatra, előkelő, választékos irodalmi tartalomra fog törekedni.Teljes bizalommal fordulunk tehát az uj évnegyed küszöbén városunk hazafias polgárságához és bizton hisszük, bizton reméljük, hogy az eddig táplált rokonszenvet, a jövőben sem vonja meg tőlünk A „Bajai Független Újság*

t  •zetesi ara: fEgész évre . . . (> K —Fél „ . . . % K -  fNegyed évre . . 1 K 50 fEgy szám ára 12 fillérBaja. |ÍH)2 július hó 1.
A „Bajai Független Újs á g 1

szerkesztősége és kiadóhivatala.
H ÍR E K

Személyi hir. Dr. Reich .llaáiii orsz. képviselő a Szabadkán eltöltött fegyvergyakorlatát befejezve f. hó 6-án Bajám érkezik és a nyári szünetet városunkban tölti.
Esküvő a főispáni családban. I.aiinovils Ilonka kisasszonyt, Latinovits Pál, Bácsmegyc és Zombor szab. kir. város főispánja és neje. szül. Stiborszky Jeanette úrnő leányát c hó 15-én vezeti oltár elé a budapesti egyetemtéri templomban Piukovich Flemér min. fogalmazó, Piukovich Ödön kúriai birö és neje szül Balassa Constance úrnő lia. Násznagyok lesznek Latinovich János főrendiházi tag és Piukovich József orsz. képviselő. Az esküvő után a Continental szállóban szukkörű családi ebéd lesz, mely után a fiatal házaspár külföldre utazik.
Halálozás. Dcutsch Mátyást a Nemzeti Szálló* derék bérlőjét súlyos csapás érte. Fdes anyja özv. Deutsch Ignáczné sz. Sternberg Mária a múlt hó 30-án, Budapesten hirtelen elhunyt. A szivjóságáról hires áldott lelkű matróna ép egészégben utazott föl nemrég a fővárosba, ahol végzete utolérte. Temetése f. hó 2-án ment végbe Budapesten.

Nyílt kérelem Baja város mélyen tisz
telt közönségéhez. A helybeli szt. ferencz- rendi zárdatemplom stilszerű kifestése és régi ablakainak üvegfestmény nyel való megújítása munkában lévén, a nagy költségek fedezéséhez kérjük Isten nevében a m. t. közönség szives hozzájárulását. Templomunkat Isten méltó hajlékává, a nagy csodatevő szt. Antal buzgó tisztelőinek kedves szentélyévé, a csüggedtek és fáradtak kellemes menedékhelyévé szeretnek tenni, s ezzel az bizonyára Baja városához illő templommá is lesz. F nemes, önzetlen szándékunk mielőbbi megvalósítására ellenállhatatlanul ösztönzött bennünket azon édes meggyőződés, hogy a bajai hívek kivaló előszeretettel tisztelik templomunk Védőszentjét, páduai sz. Antalt, s épp ez okból bizalomteljesen reménykedünk is a jó szivek áldozat- készségében. Minden adomány a zárdába küldendő, s minden beküldött összeget köszönettel fogunk nyilvánosan nyugtázni. Isten az ő dicsőségére, az ő házának ékesitésére jó szívvel adott filléreket szt. Antal hathatós közbenjárására kétségkívül sokszorosan fogja az adakozóknak visszatéríteni. 1\ Marlinov 
l'oi limai, zárdafőnök.

Tűz. Szerdán éjjel fél tizenkettő tájban, eddig még ismeretlen okból kigyulladt Káig Nándor Istvánmegye városrészben levő nád- födelű háza. A tűzoltóság Stein József őrparancsnok vezetésével csakhamar a vész színhelyén termett, mindazonáltal az épület megmentéséről már szó sem lehetett, mert a dühöngő szélvihar egy perc alatt lángra fob- bantotta az egész tetőzetet. A tűzoltóság munkája igy arra szorítkozhatott csupán, hogy a tűz továbbterjedését megakadályozza. Ez, — dicséret a derék tűzoltóknak és a segítségükre kivonult honvédhuszárságnak emberfeletti , munka után sikerült is. Irtózat rágondolni, ! hogy mi történt volna, ha nem sikerül a tüzet lokalizálni. Hála a Gondviselésnek, hogy az 1810. május 1-i katasztrófa meg nem ismétlődött. Stein parancsnok mentés közben jobb keze fején súlyos égési sebet szenvedett.
Falusi tempó. Az a rossz szokás dívik nálunk, hogy amint tűz üt ki valahol, a családfő nagy komolysággal leakasztja rozsdás karabélyát a szegről s a gyerekek nagy gau- diumára lövöldözni kezd. Az ilyen lövöldözésnek ma semmiféle értelme nincs s nézetünk szerint csak arra való, hogy a környékbeli baromfiakat ijesztgesse és a tűz színhelyén a bámészkodók seregét szaporítsa. Erre pedig egy csöpp szükség sincs. Derék tűzoltóink megteszik a magukét a lábatlankodók nélkül 1 is, mert ami segítségre szükségük van, az mindig kikerül a szomszédságból. Ennek a falusi tempónak Sági Jánosné, kicsibe múlt, j hogy drágán meg nem adta az árát. A Katz- féle tűzeset alkalmával l'uchs János is lövöldözni kezdett s a puska fojtásával felgyújtotta Ságiné nádfödclü háza tetejét. A tüzet csak nagy iigygyel-bajjal bírták lokalizálni.
Az igazságügyminiszter és a földmive- 

sek. A m. kir. igazságügy miniszter rendeletet bocsátott ki. mely szerint ti kihágásokért és kissebb bűntettekért elitéit gazdák és mezei j munkások csakis ti mezei munkálatok szüne- i telése idején kényszeríthetők büntetésük kitöltésére. A minisztert eme rendelet kibocsátásánál az a humánus eh' vezérelte, hogy egyes családok a mezei munkálatok idejére ne fosztassanak meg kenyérkeresőjüktől.
A gazdák figyelmébe. A bajai m. kir. állami méntelep ménanyagának osztályozása, illetve selejtezése folyó évi július 26-án fog megtartatni. Fz alkalommal az érdeklődő tenyésztők és ügybarátok, mint egyébkor úgy most is szívesen láttatnak. A méntelepnél a

I

» 7 O napon Kiselejtezett tenyésztésre meg használható mének mindjárt a helyszínén elfognak adatni.
Lóverseny Ó-Becsén. A Báes-Bodrogh- vármegyc «Gazdasági Fgyesülcte* által Ó-Be- csén f. évi július 6-án, vasárnap tartandó ló- kiállitással egybekötött lódijazás alkalmával az O-Becsén alakult rendezőség az O-Becse-Bács- Petrovaszellói felső községi utón d, u. 3 órakor Lóversen\t rendez, következő futam okkal:!

I. Járási tenyésztők versenye. Távolság 1600 méter. Készt vehet minden az óbecsei-járás területén lakó tenyésztőnek tulajdonát képező 2 6 éves lova, teli vérek kizárásával. Lovagolhatja a tulajdonos, vagy megbízottja. 1-ső dij 150 kor. 2-ik dij 100 kor. Nevezési dij 2 korona.
II. Vármegyei tenyésztők versenye. Távolság 1600 méter. Részt vehet minden Bács-Bodrog- vármegye, Baja, Szabadka, Újvidék, Zombor városok törvényhatóság területén lakó tenyésztőnek tulajdonát képező 2—6 éves lova, telivérek kizáratnak. Lovagolhatja a tulajdonos, vagy megbízottja. 1-ső dij 150 kor. 2-ik dij 100 kor. Nevezési dij 2 kor.
III. Ur lovas verseny. Távolság 1600 méter. Készt vehet minden Bács-Bodroghvármegye, Baja, Szabadka, Újvidék, Zombor törvényhatóságok területén levő urlovas, s íját vagy bármely a fenti törvényhatóságok területén lakó lótenyésztőnek tulajdonát képező lóval. 1-ső dij az ó-becsei urihölgyek dija. 2-ik dij az ó-becsei urihölgyek dija. Nevezési dij 5 kor. Nevezéséket f. évi julius ö-ikának (vasárnap) reggeli 9 óráig elfogad: Kovács Ferenc, a gazdakör titkárja. A lóverseny rossz időjárás esetén is meg fog tartatni. Omnibusz közlekedés a piactértől a versenytérig.
Pesti Ihász Lajos a szabadkai szi ni kerület igazgatója — aki folyó évi szeptember hó 15-én kezdi meg nálunk előadásait — Farkas Ferenczet, a Magyar színház tagját énekes bonvivant szerepekre szerződtette.
A tanitók és a magyarositás. » Nyelvében él a nemzet« mondja egy szálló ige. Volna-e annál szebb, mintha azzal dicsekedhetnénk, hogy a Kárpátoktól Adriáig mindenki a magyar nyelvet vallja anyanyelvének. Sajnos, ez csak a jövő zenéje még, de hisszük, hogy majd ezt is meghozza a jövő. Ötven év előtt a magyarság csak öt millió lelket számlált s ma nyolc és fél milliónál is többen vagyunk. A legutolsó népszámlálás igen kedvező eredményt mutat fel. Ebből az eredményből láthatjuk a magyarság absolut szaporodását és relatív emelkedését a nem magyar anyanyelvüekhez viszonyítva. Hazánkban ugyanis az utolsó évtized alatt egy millió kétszázharmincezerrel szaporodott a magyar, mig a nem magyar anyanyelvű lakosság csak háromszázhuszonhétezerrel. Hogy ezt a tényt registrálhatjuk, kétségkívül nagy érdeme van benne a hazafias tanítóságnak. Bennünket közelebbről érdekel egy buzgó földink Csap

iáros Imre bikityi kántor-tanitó működése, ki már évek hosszú során át tisztán magyarul vezeti a németajkú 1. osztályt és pedig meglepő eredménynyel. Bikityen nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is csaknem kivétel nélkül jól beszélnek magyarul. Mindezeket abból az alkalomból említjük meg, hogy — értesülésünk szerint — Csapiárost legközelebb kitüntetésre fogják ajánlani.
A szerdai szélvihar. Rettenetes szélvihar vonult végig szerdán délután városunk fölött. Tikkasztó melegség után fél hat óra felé hirtelen beborult az ég, majd fehérhátu, ijesztően sötét föllegek kezdtek tornyosulni az egész láthatár fölött. Egyszerre csak irtózatos szélvihar támadt, mely egy pillanat alatt az egekig korbácsolta az utca porát, pokoli sötétséget támaszva vele. Ember, állat egyformán rohant födél alá. Az ember szinte azt hihette, hogy a végpusztulásnak néz eléje. Mintegy tizenöt percig tartott, mig a vihar kissé elült. A látvány valóban a pusztulás képét nyújtotta. Az utca telve faágakkal és levelekkel, háztető-cseréppel, melyet a bősz vihar tépett le. Több helyütt derékvastagságu fát tört kettőbe, vagy tépett ki tövestül a szél borzasztó ereje. A plébánia templomának keresztjét mintegy 45° szög alatt elhajlitotta a nagy légnyomás. A Rókus-kápolna tornyát, egész az óráig teljesen lehordta, a vattagyár bádogtetőzetét pedig mint egy pelyhet száki- tóttá le a fékevesztett elem. Jég azonban, a mitől legjobban irtózott mindenki szerencsére nem esett. A szél a virágzásban lévő szőlőben és a gyümölcsfákban is tetemes kárt tett.
Kéménytűz. Folyó hó 2-án délután Nagy Zsigmond szegedi úton lévő házának egyik kéménye kigyuhuit, Szekeres Ignácz tűzoltó csakhamar a vész színhelyén megjelenvén, a tüzet, mielőbb nagyobb mérvet ölthetett volna, localizálta.

1902. julius 6.



Öngyilkosság. Komlósi Sándor bajai illetőségű cipész segédet, t. hó 3-án Budapesten, a városligetben egy fára felakasztva találták.
„És ne vigy minket a kisértetbe !“  Ku-puszinai tudósitónk Írja: Zaborszki Rozália kupuszinai cselédleány még januárban ment férjhez s a gonosz-nyelvek suttogtak egyet- mást, még azt is, hogy nem rajong épen a vőlegénye után. Nos, ez eddig egész természetes, mert e nélkül esküvő el sem képzelhető. De a rossz nyelvű asszonyok ez egyszer komolyan hiresztelték, hogy a leány csak azért siet annyira konty alá jutni, hogy az a nagy titok, miről csak ketten tudtak, t. i. ő meg a gólya — ki ne pattanjon. De ugyan mi maradhatna titokban egy anyós előtt? A menyecske anyósa kijelenté, hogy az esetben, ha csakugyan gólya fészkelne a ház körül, a menyecske nem kell neki a házban. Utóbbi 16-án kiment dolga után a földre s kapálgatta a kukoricát. A déli órákban egyre alkalmatlankodott s röpködött körülötte a csúnya, hosszúnyakú vendég és csak nem hagyta magát elhesselni. Rövidke pihenés után tovább dolgozott s este — mint ha mi sem történt volna — haza ballagott. Másnap Soód István — a földszomszéd — búzájában egy szép fiú gyermeket talált, kinek szája földdel volt megtömve s kiből az ártatlan lélek már elköltözött a jobb hazába. Soód ijedten futott bejelenteni az esetet a községi elöljáróságnak. A vizsgálat néhány óra alatt kiderítette a valót, megtalálta a kis Mózes mamáját, ki mindent bevallott és mentségére csak azt mondja, hogy félt az anyósa haragjától -- no meg kicsit a férjétől, kinek elfelejtette a lakodalom előtt a titkot elmondani. Szegény leány tehát kétszer is elveszté fejét, miért most a törvény előtt log beszámolni.
Gyilkos bika. Borsód község lakosságát véres eset tartja ez idő szerint izgalomban. Tubák János 16 éves gulyásgyerek tegnap kiment a gulyával a legelőre. Útközben a csorda bikája valamitől megijedt és megvadult. A gulyás gyerek a megvadult bikát ostorával kétszer megütötte, mire a tajtékzó állat teljes dühhel nekirontott a Tubák fiúnak, azt szarvaival a levegőbe vetette, azután összetaposta. A boldogtalan fiú a szószoros értelmében szét volt taposva, feje teljesen összezúzva. A fiú holttestét az egész község nagy részvételével szombaton temették el.
Tűzoltó-tanfolyam Budapesten. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter folyó évi június hó 9-én 39.254. sz. a. kelt leirata értelmében a » Magyar Országos Tűzoltó Szövetség* folyó évi julius hó 24-étől augusztus hó 13-áig terjedő időben Budapesten XI. országos tűzoltó tanfolyamot fog tartani. A részvételben való Írásbeli jelentkezés határideje julius 14-ike. A jelentkezés a budapesti ónk. tűzoltó-testület parancsnokságához (Budapest, VIII. Kun-utca 2) intézendő. A tanfolyam teljesen díjmentes, sőt az eszközök és szerelvények is díjtalanul állanak rendelkezésre. Ingyen elszállásolásban és utazási kedvezményben, sőt az étkezésnél is lehetőleg kedvezményben részesülnek azok, kik az ez iránt mielőbb beadandó kérvényükben azt megemlítik. A tanfolyam hallgatói részére többrendbeli 100 koronás ösztöndíj is van kitűzve. Az erre vonatkozó bélyegmentes kérvények az illetékes tűzoltó parancsnok utján legkésőbben julius 5-ig nyújtandó be a magyar országos tűzoltó-szövetség elnökéhez (Budapest, IV. Kossuth Lajos utca «3. szám), A kir. tanfelügyelők felhívták a tanítókat a tanfolyamon való részvételre.
Kábái Tany József tánc- és illemtanár mai hirdetésére felhívjuk t. olvasóink szives figyelmét.

1902, julius 5.

X - .  — r r Tarka levél.Akárki akármit is mond, már bizony én nem változtatom meg abbeli nézetemet, hogy a legnagyobb bolond széles e világűrben maga a mi öreg Földünk. Támogatja eme szenzációs * ugyan a tudósok által még el nem ismert felfedezésemet a martinique-szigeti világra szóló esemény. Kutya rossz kedve le-

betett a mi öreg Földünknek, hogy kibökte egyik oldalát csakis azért, hogy a támadt résen egy hatalmasat pökjön és a tüzes köpe- dékkel enmagán ejtsen véres sebeket. Csak a bolond tesz magában kárt. Vagy csak azért fúrt a Monte-Pelé-n egy lyukat, még pedig egy bolond nagyot, hogy igazolja, miszerint életigazságon alapuló és közbeszéddé vált örök elméletünk nem egyébb bliktrinél, mert tud ő olyan bolond lyukat előteremteni, mely a szélnél is bolondabb dolgot fuj magából . . .Vagy talán azért okádott földünk oly nagyot, hogy megmutassa, miszerint nem kell neki gyarló emberi tudomány ; bir ő csákány, fejsze, gőzgép nélkül oly operációt ejteni önmagán, hogy attól menten megváltozik felületének topográfiai helyzete. — Úgy vágja a grimaszokat, ahogy neki tetszik saját erejéből, segédeszközök nélkül; nem kell neki ahhoz sem álarcz, sem crépe se pirosító. Tud olyan pofát vágni, hogy csak úgy borzadunk tőle.Avagy meggyőzni óhajt bennünket arról, hogy csinál olyan időt, amilyent ő akar, tekintet nélkül arra, hogy vájjon ez tetszik a mi meteorológusainknak avagy sem. Fittyet hány a naptárainknak. Hiába írják bele: Junius; csinál abból egyszeribe olyan októbert, amilyenre még Noé apánk ha élne — sem emlékeznék vissza.Avagy talán . . . .  de ugyan mit is találgassak, hisz ez mind, amúgy is csak üres dolog, tisztán hypothezis, amivel nem elégíthetem ki kíváncsiságunkat, már pedig azt hiszem mindannyiunkat érdekel, hogy miért cselekedte meg Földünk ezt a bolond dolgot.Azon ötletem támadt, hogy a szerkesztőségünkhöz intézek erre nézve kérdést ; eme tervemtől azonban gyorsan elálltam, mert hátha szerkesztőnk a szerkesztői üzenet megírását — reám bizza. Szép história került volna ki ebből.No de hát ilyen csekélységen fennakadni nem fogok.Nem lehet engem oly könnyen zavarba hozni — pénzdolgát kivéve.Megvan. Nem ugyan a főnyeremény, de csaknem azzal egyenértékű jó ötletem. Meginterjúvolom a Földet. Helyes. Rögtön hozzáfogok tervem kiviteléhez. Elegáns öltözékbe bújtam és nekiindultam egy oly alkalmas hely felkeresésére, hol a Földdel zavartalanul folytathassak arranézve eszmecserét, hogy tulajdonképpen mi indította őt a martiniquei borzasztó kitörésre. Elértem célomhoz. Szemben találom magam a Földdel. Kalapot emelek.— Mit kívánsz? kérdi.— Alázattal bátorkodnám Hatalmasságodat megkérdezni aziránt, hogy a martiniquei haragra mi szolgáltat okot ?— Baja szól keményen.-- Baja? (No ez is úgy tesz, mint az egyszeri zsidó; balfülét a jobbik kezével vakarja meg.) De akkor miért méltóztatott oly nagyot kerülni ?A nyilvánvalóság látszatát kerülni óhajtottam.— Miért ?Mert a mameluk-párt mint az összes 
regi bajokat úgy ezt is a függetlenségiek terhére irta volna.Hatalmasságod független ?Igen. Csupán a Nap mint felettetek a polgármester áll felettem, csakhogy az egyenlően ád meleget, áraszt fényt.Fs mivel bőszitette fel HatalmasságodatBaja? Menj az Iskola-utcába és tégy ott észleleteket; ha megtörtént, jelentkezzél nálam. Elmentem oda. Nem sokáig járhattam ezen utcában, mert moesárlázt kaptam a mi két
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:

hétre ágyba döntött ; miután felépültem, ismét megjelentem a Föld előtt.— Hol késtél ? kérdi.— Ott jártam, hol parancsolni méltóztatott,de m o csárláz ...............-  Ez az vág közbe a Föld - ami engem felbosszant. Mily jogcímen merészel Baja város tanácsa az én hatáskörömbe elegyedni? Mocsarakat teremteni, fejleszteni csak nekem áll jogomban.— Ez elég ok — mondok.— Van még több. Menj végig egyes utcákon és ha a sétát befejezted, jöjj vissza.
fElindultam. Útközben elért az eső. Úgy látszik az öreg Föld alaposan megszomjazott a sok beszédben és jól megeresztette a csapot, mert csak úgy zúdult nyakamba az eső . . .Megálltam, mert az utcákon felgyülemlett esővíz patakként zajlott előttem és elzárta az az utat. Hogy ne soká várakoztassam a Földet, a szomszédházba siettem és egy ottlévő asztalossal magas falábakat készítettem. így végre a Föld elé kerültem.— Már ismét oly sokáig maradtál el és mit jelentsenek a falábak ?Eső volt és a viz az utcákon . . .— Elég, elég ne is beszélj tovább; ez az, hogy nem vagyok képes magamat e vidéken eléggé frissíteni, mert a Tanács nem gondoskodik a lecsapolásról és én nedvesség nélkül maradok.Csúnya dolog ez — mondom (de különösen reánk nézve.)— Van még csúnyább! Menj ismét a városba és térj gyorsan vissza.A nap melegen sütött. Sugarai égetően tüzeltek a földre. . . .  A levegő forróságát magába szívja az utcákon magas rétegben elfekvő por és azt hatványozottan visszaadja. Nem bírom soká a sétát . . .  A por rá tapad az ajkamra, beszorul a torkomba és ellepi a tüdőmet. . . lélekzetem eláll . . . rosszul érzem magam . . . beteg lettem . . .— Na ugyan jó ideig várakoztattál szól jöttömre a Föld . . .— A nagy por tüdőmre . . .Igen, oda száll, betegek lesztek mindannyian és elhalnak azok, kik engem ápolnak, mert a bölcs Tanács a természeten is ki akar fogni és talán a felvidéki vagy erdélyi magaslatokat óhajtja utánozni -  homokbuckákkal . . . ezek mesterkélt, de egészségtelen kinövések.— Ezek a mi megölőink.— Látom, gyengélkedel, menj a Sugovica- part melletti Porzóra . . .Talán Korzóra méltóztatott gondolni ? . . .— Igen. Korzóra sétálni.~ - Majd visszasietek.Arrafelé tartottam, amerre legnagyobb a sötétség . . . Azt hiszem már ott vagyok, mert érzem a bérkocsi-állomásoknál megszokott illatot és mert hallok beszélgetést . . . Megyek . . . pardon ! Úgy látszik meglöktem valakit . . . Már ismét neki mentem valakinek . . . Bocsánat . . . Csak folytatom lépteimet,

w  I  9nem tudom ugyan, hogy kik járnak itt, arról azonban meggyőződtem, hogy akik itt sétálnak, mindmegannyi kemény legények, mert az összeütközés nagyon fájdalmas . . . Hop, jaj a vallani . . .  de ugyan kik is ezek . . . tapogatok. A sötétség illetve a tévedésnek vagyok áldozata, miután mindig csak fákba és sohsem emberekbe ütköztem. Pfuh, de nagy a por itten . . .  De nini egy pad, melyet egy nyúlánk, sötétszőke lányka bogár szemei világítanak meg. Közelebb megyek és világosabb lesz előttem az ú t . .  . l ehat ő itt szokott sétálni. . .  Szerencse, hogy feltűnik ily fényes csillag, mely messzire lövelő sugaraival lényt árraszt a sötétségnek erre a speciális birodalmára . . .
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Csakhogy ilyen sugarak rendesen csak ryy- 
iit'k szoktak világítani és annak szivébe is hatolnak, hogy ott a legszentebb érzelmeket fakasszák . . .Eh, hagyjuk eme ábrándokat, ne pendítsükmeg az érzelmek húrjait....................\ szerelemvak . . .

9lén is az vagyok; avagy jól látok én és, csupán itt tagadják meg szemeim a szolgálatot . . . .  Világosságot, világosságot tekintetes Tanács! Mi nem szeretünk a sötétségben tapogatni . . .  a mi lelkiismeretünk tiszta ! Miért csak akkor lássunk, ha a hold világit?Mert arra nem kell a tanácsnak drága adóinkból költekezni szól elémbe kerülve a Kőid.Mély sötétségbe burkolnak engem Baján; igy sok hiányt lehet leplezni..................................Haragszik körülöttünk minden. Istenitelet készül, hogy sújtson bennünket..............\z égbolt elsötétedik . . . .  Komor ólmos felhők állnak meg felettünk. . . . Sivit a szél . . . Iszonyatos égi háború indul meg . . .  A szélroham nagyobb arányokat olt . . . fületsértő zúgás keletkezik . . .  A szélvihar felkavarja az utcák porát és dühöngött az orkán teljes erejével, magával sodorva háztetőket, letörve hatalmas fák koronáit...........Sajnálatos kárt is okozott: a kókus-kápolna tornyát leszedte; a plébánia templom tornyán meghajlott a kereszt és azt csupán a vékony villámhárító tartja még fenn. Egy esetleges megújuló szélvihar könnyen leverheti a méreteiben és súlyában nagy keresztet . . .No de a rendőrség már megtette az óvintézkedéseket: a templom főbejárata előtti 3 ter hosszú járdának egy-egy végére karót tétetett, egyben határozatikig kimondva, ha mindjárt hatalmasabb is lenne egy újabb szél- roham, az ez által esetleg lehulló keresztnek a karókon kívül esnie nem lehet és nem szabad.
S a t u r n u s .

Folt volt! 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. Gyapjúból, selyemből egyformán tisztítja ki a foltokat. Ara használati utasítással együtt 20 fillér.

közönség köréből/ )
I'/on lovat alatt kn/lnltekcit a szerkesztősén» nem vál-

lal felelősségetTekintetes Szerkesztő Gr!Azoknak, a kik a » Tarka Színpadot látták, melegen ajánlom, hogy sétáljanak végig naponta egyszer-kétszer a Szt.-Háromság-tér azon az oldalán, a melyen a Segélyző egyesület sarkától a Bilaszánovits-léle ház sarkáig vezet.I udom, hogy rövid idő múlva még pirulni is elfelejtenek. Csakhogy mi, fürdőző asszonyok és leányok naponta vagy ötvenen nem azért járunk arra, hanem azért, mert lakásunktól az uszodáig ez a legrövidebb út. Azaz, hogy a legrövidebb volna, ha nem kellene mindennap egv akadály versenyben részt venni, amit az utat elálló napszámosok és munkakerülők rendeznek az által, hogy a járdát ti')-
i  * % %Fmegesen ellepik és szemérmet sértő» beszédjüket még Ízléstelenebb köpéseikkel kisérik, nem kis örömére az arra járó közönségnek.Azt hiszem a főkapitány úr könnyen végét vethetné ezen állapotoknak, ha egy rendőr áltál eltávolíttatna ezeket az embereket.\z<»n reményben, hogy Tek. Szerk. IV  b. lapjában felszólamlásomnak helyt ad, maradokkiváló tisztelettel

l'if// idősebb fited ő ző  a sszo n y .S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
Lányi J ó z s e f .  V ' c i s i H  közölni fogjuk, Csakhogy b i z o n y o s  

son. miét kell betartanunk a beérkezett anyagra nézve.
B  A  A vi/i növény az, lu a risi a ferbliben koronán- 

kent növekszik l ' iaságod azonban jobban lenné, ha az 
ilym keltlesek feltevése helyett a Sugovio/.a habjaiban 
pecálna.

K  I )  Vagy , . S Z  v . “  jegy alatt i r, vagy |>c«lig  semini-íé’e ! 

jelet M in tes/ a cikke ala. 2) Sajnálattal nem közölhetjük. !
S .  B .  Kitalálta. Reá vonatkozott.
Oianna. l.cgjobb akaiat mellett sem közölhető.

!Táneofiíafás.A Iiszlelt szülők és ti tánckedvelő ifjúsáo- szives tudomására hozom, hogy a ' Bá
rány Szálloda" nagytermében -  ’ úgy esüietikai és társalgási illemszabályokból, mint kör- és társas salon táncokból

6 h é t r e  t e r j e d ő

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

SZABÓ SÁNDOR  
cipésznél.

sok uj szabad
nyitok, különös figyelemmel a helyes tartás és mozgásra, melyből a kecsesség fejlődik. A most divó nagyon A' 
táncok közül a tanítványoknak választást engedek.Beiratások elfogadtatnak
ifj. Wagner Antal űr ̂ m _  ^  j  , T . j könyv kereskedésében, ahol bővebb fel világosi tás^  ^ I  | nyerhető, valamint a lánchelyiségben naponta
A  t a n í t á s  k e z d e t é t  v e s z i  j u -  
l iu s h ó  6 -á n ,  vasárnap d. u. 6 órakor.Felkérem a tisztelt szülőket, hogy behatásaikat addig eszközölni szíveskedjenek, nehogy a tanítás fennakadást szenvedjen. Akik igényt tartanak arra, hogy náluk tiszteletem legyem, szíveskedjenek ezen óhajukat velem tudatni Baja város intelligens közönsége szives támo*galasal a múltban megköszönve s ez alkalommal kerve, vagyokBaja, 11)02. június hóbankiváló tisztelettel

nagyobb mennyisedben elad
K R I S Z T I T S  COSTA3G ísk o la -iilca  ^  ^

;i fogyni nasium melleit -----------

HirdetményVilii szerencsém a n. é. közönség szivestndormísára hozni, hogy a
„Központi Szálloda4* épületében levő

CZIPESZ-UZLETEMETa ciszterci rendház mellett levő
Millassin-féle házba,(a róni. káth. plébánia templom átellené-ben) helyeztem átA n. é. közönség további szives pártfogását kérve, maradtamteljes tisztelettel

W/EIÉj Z HENRIK cipész.

kábái Tani/ Józsefsalon-, ball ot-tánc és illem tanár Budapestről

BILLIARDkitűnő karban, olcsó áron eladandó
Z W E I G  M Ó R N Á La „Központi Szálló* tulajdonosánál Baján

Livodai földnvolczszaz szö<r kvndrát ölvalamint egv szinalja Ö öl szói. 
í) ö l (
tol övei szabad közből eladó.

Ozv- Busz ignáczné,
Erzsébet királyné-utca 426. sz.

Gyerekek !Kaptatok-e jó  bizonyítványt ?II.i igen, kérjétek meg a mamát meg a papát, hogy egy jó ésf 6 n y k é p e z ő g  6 p p e I jutalmazzanak meg benneteket.Ilyenek kaphatók: 
ifj. Wagner Antal könyvkereskedőnél
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Ó rá k a t, a r a n y - és e z ü s t - tá rg y a k a t  olcsó 

g y á r i  á ra k  m e lle t t  k ü ld  jó tá l lá s s a l

órás, arany- és ezüstárugyáros

PÉ C SE TT.
M agy kir. törvényszékileg bejegyzett állami érem* 

mel, arany- és ezüstéremmel kitüntetett czég — becsü‘ 
leles kiszolgálás. ~— 1 M inden tárgy valódisága bizo- 
nyitására a ni. kir. pénzverde-hivatal által van meg
próbálva ás annak próbajegyével ellátva. _____Nem tetsző tárgy ki lesz cserélve vagy a pénz visszaadva,a károsodás tehát kizárva.Vuleüli ezüst rcmontoii kettős fedéllel . 5 20 fit X Arauy g)ürült 2-20 frilól feljebb.7 -  . Csinos, nemes <>pál-g\fiiíík 4 fi toil » A  feljebbpontosan járó nickel rern 8 50 „ w Valódi gyémántgyűrűit 10 Írttól leihorgony 15 köves szerit. 8 25 „ ^ fe lje b bgoldin ó r a ................................. 5*50 „ ^  jobb
ezüst női remontoir . . . 5 50 „ A  Fi1 i í___ .............................  i i ,7,

• S M M M 0 9 9  Í 9 9 H 9 9 9 9 9 9 N
jSelfünő újdonság.

D E L I C E Minden hirdetés felesleges 
dohányzó egyszer veszi 
többé mást nem szihat

eslegjobb valódi francia szivarkapapir és szivarka- 
hüvely kapható az ország minden kiilönleges-■" ségi árudájában. - ..... - ■ — 1

mi 3 % % % m m i?©

'inom nickel-horgony éh-valódi 14 karátos női rém. 14 „ (A) resztő óra . . . . . l'BO fitugyanaz kettős fedéllel . 18 — „ w 8 nap járó ingaóra . . . 8 - „valódi arany rém. úri óra. 24 — „ fő; ütőszoikőzettel . . . • 10 — -kettős fe d é lle l...........................85 „ f  Szép kakuk-órák 7 írttól 12 Írtig.
V a ló d i m e g v iz sg á lt ezüst lá n c o k  csinosan kidolgozva 20 gramm súlyú 145 írt, 30 gramm 2'15 írt, 40 gramm 2 5» Irt00 gramm 4 50 írt, 100 gramm 0 frt. ^Valódi 14 karátos arany uri-lánczok szép kivitelben, 20 gramm nehéz 25 frt, 30 gramm 37 irt, 4(> gramm 4750 Irt. _Kívánat szerint hozzá illő aranyba lóglak köves lógók 1<> h> ^  gramm súlyban, darabonkint 4.50 Irt.Szétküldés mindenhová a pénz előleges L n beküldése vagy utánvét mellett.N agy képes árjegyzék ingyen és bérmentve küldetik bárkinek.

& % % % % % % ( ! / % % % % % % % % % ________________________  _J  L E G N A G Y O B B  V Á L A S Z T É K  ^
I GÁCSI, BRASSÓI, ZSOLNAI^  t o v á b b á  ^
$  a  legfinomabb angol és francia divatkelmékben ! ! ! ^
^  Legújabb a n g o l és f r a n c i a  s z a b á s ú  ^S fér ti öltönyök jutányos áron,!
^ -------------------------------------— ------------------------------------- — — — ------------------------------------------ -pontos kiszolgálás mellett készülnek ^
fPrápr Karoly és Testvére < * 4
#  í  *  U A . I Á N ,  * >  2W  ■ . _ _ _  #^  U g T  Takarékpénztári épület ^



~~r*  ̂ T(̂ fy ç ^ y ^ ô c ^ ^ ,y y < v /îoJtacJwvtaco?>&tow>cWotoVxSsiÿtwowotworwo wd two u aooaotoodîociocA.0oftooxo cyoofo0Â0cO 0 XocAopAotWoo/xocv.*' j*rtLS ,7.-̂ ”
orvosi ren ci elésre k r i s t á l y - ü v e g b ő l  sajátkezűleg csiszol és felelősség mellettad el

Majtinszky Lajoséremmel kitüntetett látszerész
GR AU AUG J. LIPO

* B» A J A , *r'
D R ESCH ER  GYULA-fóle H A ZB AN

Eszközöl előnyös feltételek mellett :
Váltóleszám ítolásokat

(Tóth Kálmán szobrával szemben) Több elismerő levéllel rendelkezik,
Jelzálog-kolcsonöket.

< „ ■  1 ,■ » , i  —    ■ ■ ■ !■ !-  y  I - -- n i  m — 1 I 1 ■ m  ■ ■  1 1 n n  1  t ~ i  ■ • •  ■*<■» w

Tő zsd e i megbizásokat. 

V á ltó -  és utalvány beszedéseket 

v Előleget nyújt  é rté k p a p íro k ra .

Szelvény-beváltás.

M A JT IN S Z K Y  L A JO S
látszerész úrnak

H E L Y B E N .Van szerencsém értesíteni, hogy a végelgyengülésnek menő szemeimet az ön ajánlása és öntől vett szemüveg állította helyre.8 mivel, hogy ezt megelőzőleg már igen sok szemüveget vettem igénybe és nem használt,, meg vagyok győződve arról, h o g y  kizárólag az ön érdeme, hogy szemeimet esetleg a végelromlástól megmentette.mély tisztelettel
É rté k p a p íro k ,  sorsjegyek, bel- és külföldi pénznemek

* V É T E L E  és E L A D Á S A .  * * •* *

■*' O sztály  sors  jegyek eladása. *: * *

ït-,  tű z - ,  jég -,  baleset é s  szá ll ítm án y-b izto sítá so k  
a legolcsóbb díjtételek mellett eszközöltetnek. gepmcsteiJ iZ  árú OSZtálu már ez idő szerint elfogad megbízásokat és eszközöl §4̂ “*:• kötéseket a jövő idényü pirszéri-szállitásokra. <- ;* *  |jgr

z f  f Y t t t  f r t w f ;W  f  ' i t  t  T t t  t Y f f t
W  O L C S O  T W

b e v á s á r l á s i  f o r r á stanoncul fe lv é te tik
N  á n a v I . a i o s  köiivvnvomdáiába mu-oras es

(a «Központi Szálló« átellenében)Xjánlnm saját készítésű lőlnlmulhatailan eiős és olcsó
Ajánlja újonnan és Ízlésesen berendezett nagy raktárát min

dennemű arany-, ezüst- és drágakő ékszerekben, vala
mint valódi China-ezüst tárgyak és evőeszközökben

Nagy választékban tartok pontosan szabályozott, valódi
melynek ára csak s korona. K ell, liouv ezt a legszen-énvebb ember is egyrés/t mert olcsó, másrészt pml'g egészségi szempontból, mert ezá kellemetlen és egészségtelen kigőzölgésétől, valamint a le rgek elszapor óvatnnk. Az ágy bel világossága méretének hozzám való beküldése utánalatt a legpontosabban elkészíttetik.

Készítek továbbá
ruganyos

kocsiüléseket

S O D R O N Y  L Á B T Ö R L Ő K E T"  m v i'suim i) nagyság szenet nes a következő arakban: fiikoknsrost betéttel .‘ 10átlósén ajánlom sodrony tón at aima t, mel tes, mely kertek, szellők és udvarok h trak, átlmnyó rosták tőid és kavicsnak, ók cc/.t'k s mindon e szakmaba váire mnnka
ifj. U TR Y PA L, B Á JÁ N
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Nyomatott Nánay Lajosnál Baján.




