
évfolyam.
3 á

a. szombat 1902. november 8 46. szám.

P O L IT IK A I  H E T I L A P
A bajai függetlenségi és 48 as párt hivatalos közlönye.

rnabmimimma

Szerkesztőség: Főtér 431.Kiadó: ifj- W agnert  A n t a lkönv vkereskedő.
Felelős szerkesztő : Főszerkesztő : Főmunkatársak :

Dis S z i r m a i  V id o r Dr.  R e i e h  A l a d á r D r .  N y i r a t y  d á n o s
ü g y v é d . o r s z .  k é p v . Dr.  V a l e n t i n  E m i l

Előfizetési árak:
Luesz évre ti kor Fél évre 3 kor. Negyed évre l öt), hí*vés 

szám ara 12 lillér.A bizalmi kérdés.„A talmi márványpalotában talmi alkotmányosság- uralkodik “ vágta oda Kossuth Ferencz keddi beszédében a miniszterelnöknek, lés méltán. Erre mutat az u n. indemnity kérdésnek majdnem minden évben megismétlődése. Mert szabad-e egy alkotmányos országban, ahol a budgetmegszavazás egyik alkotmány biztosíték is, az indemnity játékának évenként megismétlődnie? Vájjon nem-e kijátszására vezet-e ez a minduntalani való felhatalmazás kérés a budgetmegszavazási jognak? Igaz, megengedjük, hogy meg van az indemnitynek a maga tárgyilagos oka, t. i. az állam- gépezet megszakítás nélküli működésének biztosítása. \izt pedig minden pártnak elősegíteni, a parlamenti tisztesség- parancsa! Igen, de csak olyan országban, ahol valódi hamisítatlan alkotmányosság- uralkodik Ott bátran megadhatják az indemnityt bármikor, bármely kormánynak Ott nem kell félni — mint nálunk, — hogy az indemnity mögött esetleg valami formula csavarás, ferde törvény-magyarázat és minden bizonynyal az országérdekek köny- nyelmü eljátszása lappang. Igazi alkotmányos országok meg is adják szó nélkül az indemnityt, mert nem kell sem

furfangtól, se ravaszságtól, se meglepetéstől tartaniok. Egyenesség, őszinteség, nyíltság a garanciái az indemnityt megszavazó ellenzéknek. Ott nem kell az indemnityt bizalmi kérdéssel vegyíteni ! A  magyar „szabadelvű“ sajtó azonban megfeledkezik azokról az előfeltételekről, melyek föltétlenül szükségesek, hogy az indemnity vitát egyúttal bizalmi vitává ne kelljen kiterjeszteni. Elitélőleg nekiront az ellenzéknek, amiért ahelyett, hogy a fölhatalmazás kérés előtt mély fejbólintással térdet hajtana, még bizal- matlankodni merészel a büverejü Széllel a „monarchia ékességével" szemben ! Csak méltatlankodja ki magát a szabadelvű sajtó, a függetlenségi párt nem fog alább hagyni a Széli kormány iránti bizalmatlankodásával Nem pedig először általánosságban, mert elvi álláspontja — a l)?-es alap el nem ismerése — tiltja annak a kormánynak indemnityt és ezzel egyúttal biz..In it megszavazni, a melynek pártjától a legmeredekebb közjogi falak tartják elválasztva.De másodsorban, ha még ez az általános akadály fenn nem forogna, még akkor sem adna indemnityt a mai speciális körülmények indokolta bizalmatlanságnál fogva. Nevezetesen méltán kelthet bizalmatlanságot az a magyarázat, a melyet Széli Kálmán a paktum

ról nemrégiben adott. Fezzel a m agyarázattal útját akarja vágni annak, hogy Magyarország az önálló vámterület tényleges állapotába 1907. év előtt egyáltalán belejuthasson. Egy-két szócsavarással elhitetni akarni az ellenzékkel azt, hogy a paktum kötésnél mindkét fél ezt az értelmet tulajdonította valódi intenciónak, ez mégis csak vakmerőséggel határos. Vájjon arról az ellenzékről, a mely vasakarattal, tántorithatlanul küzd az önálló vámterület mielőbbi megvalósításáról, feltehető, hogy a pactum kötésnél igy elalkudta volna az ország jövendő boldogulását? Es még Széli Kálmán ilyet mer imputálni a függetlenségi pártnak, illetőleg e párt pactum kötéssel megbízott tagjainak ?Hát vájjon ez az épületes és a pártközi tisztességet vérig sértő magyarázat mellett még bizalma is legyen az ellenzéknek a kormány iránt, még ne is szavazhasson, köz vetve bizalmatlanságot az indemnity megtagadása által? Ez az egyik speciális ok.Jönnek azután a bizalmatlanságot még nagyobbra fokozó egyéb érvek és pedig a katonai létszám felemelését és az ezzel járó elviselhetlen terheket célzó ja vaslatok. Most, mikor az ország anyagi erejét a gazdasági pangás úgy is meg feszíti, újabb vér- és pénzadóval sújtani
T Á R C A .A  Boszporuszon.

K I J K Ó P A I  P A R T .

Utiraj/.. irta:  Vértesi Károly
(Vége.)

Calice nyári laka, mi, a nagykövet vendégei —  Illat 
árad mindenütt -  Modern szirének. Bouillon (îottfried 

platánfái. - • Csaták temetője. A  Feketetenger tükre
föl tetszik.Jenikői, Therapia, Bújuk dere,"-) folytonos egymásutánságban. Úribb népnek lakása. Meglátszik ez már a parton járó közönségen. Ezek között kerül fordul festett képű szirén*V) is. A neveztem első hely, a gazdag emberek nyaralóival, vasfonatékos kertjeivel, csöndes ereszkedő» vezető kanyargó utaival. A második, a legemelkedcttebb világnézetű nagy hatalmak követség! és egyébb vérbeli uraknak, ernyős fenyőkkel árnyalt nyári palotáival, virágágyás, gyepszőnyeges, alacsony vagy magas rácsos diszkertjeivel, szőlőlugosaival.

*) Bujukdete, nagy völgyet jelent 
**) A  mitliosz szirénjei is tengerparti lények voltak, 

akik a tengeren járókat, főleg hajósokat, csábosán vonzó 
énekükkel magukhoz vonzották, azután felfalták. A leány
fejű madarak a csábításnak a borzalmassal való egyesíté
sét jelképezték. Csábitó, tönkre tevő nőkre alkalmazzák a 

szirén elnevezést

A küvetségi házakban a politikai élet érverése az elvetett magvakat érlelik. A harmadik ! hely az európai előkelő világ kedvenc kirán- j dúló helye s az osztrák-magyar nagykövet, Calice Henrik báró nyári lakóhelye.A Feketetengerről lebegő hős szellők enyhítik a nyári hőt, ugrókutak vizsugarai lnis- sitik a levegőt.Utazó hajónk az Achille, felvonja tisztelgésre a lobogót. A nagykövetünk erkélyéről nekünk is üdvözlést intenek kendő lobogta- tással. Részben ismerősek vagyunk, nehányad magammal voltunk pár nap előtt ebben a nyári lakban, a nagykövetnek a diplomáciái kar doyenjének a vendégei, ebédre.A báró neje angol lady, sok szeretetremél- tósággal fogadott.A buja természetből jázmin és rósza illat árad szét. Az erős illatokat a Boszporusz bus babot hányó vize mérsékli. A jó illatokkal I tele levegő, élletteljesen lükteti a tüdőmet.Mennyi gyönge tiidejű kis gőzös köhécsel most is a megrakott világjáró hajók oldalán.A görög költők, a mostani Bujukdere helyére tették a szirének összejövő helyét. Nem láttam ezekből a mese madarakból egyet sem. Folytatva a mesélést mondjuk, hogy a füstöt lehelő sok gőzös, az újkori úszó vizimadarak riasztották el szegénykéket. De mint mon

dám láttam ezek helvett a kikötőben modern sziréneket Európa csaknem minden országából, zugából, a nemzetközi szerelem ide vetődött képviselőiként. Ezeket nem kergeti, sőt vonzza a hordozó gőzgépek piszkos füstje. Világutjok sok mocskon viszi őket keresztül.Láttam a képzeletben a politika csábos szirénjeit is, de ezek jöttek-mentek, siettek, hogyvisszatértének.A kikötőben felkavart hang khaosz, a világ több népéből, emberek. 'Török nő mellett keresztény pap, gavallér es eunuch, nyalka tiszt és maszatos halász, francia dame és szerecsen úrnő tarka egyvelegben.Szeretnénk mindenütt kiszállni, a hol kilá- tópont, a hol csurgó patak kínálja hűsítő jó vizet, ahol gerlék nyögését halljuk, a hol kígyózva kanyargó utak, erdei csapások vezetnek odább-odább, völgyfenékre, hegykupra. Nincs ráérő időnk. Illannak a percek, szálló szárnyon az órák. 'Teli van a lelkem, nem bírom abban lerajzolni a sok elragadó képet, a látott sok szépet és szépséget.Nincs ráérő időnk, obább 1. Machmud szultán vízvezetékét megnézni, mely 1 ö mért föld messziről latja el a közel egy millió Tikossal biró birodalmi fő- es székvárost. A kilátasi szebb pontokhoz feljutni, napok, sőt hónapok, hónapokból álló esztendő volna — i Ti*
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ős több, mint huszonötezer munkás kéztől megfosztani a nemzetet, vérlázitő szentségi elenség, kíméletlen lelketlenség ! Mennyi produetiv beruházás szorul háttérbe az áldatlan és viszontszolgálatot semmikép nem nyújtó hadügyi terhek elöl. Es ezt még összetett kezekkel nézze az ellenzék? Biztosak vagyunk benne, hogy Széli Kálmán saját pártjában is kevés hivet talál ez a mostani gazdasági viszonyok közt teljesen indokolatlan teher szaporítás. Am próbálja meg Széli Kálmán ! Biztosíthatjuk, a szabadelvű-párt jobb érzésű elemeivel szembe fogja magát találni.Mindezek betetőzéseit a civillista szándékolt tetemes fölemelése, lés ezt is épen akkor veszi tervbe a kormány. amikor az ország nyomorban sínylődik. 1 lát van szive ennek a kormánynak, hogy nem átallja a szegény emberek szájától elvont garasokból az amúgy is pazar udvartartást még fényesebbé tenni ? Nincsen. Annál kevésbbé, mert még csak az a remény sem sugározhat felénk, hogy a felemelt civilliszta nagy része itt, ebben az országban fog elköltetni és közvetve ebbe az országba fog a magyar ipar és kereskedelem foglalkoztatása utján visszafolyni. Nem. A civil- lisztából Magyarországon eddig is alig 1 000,000 koronát költenek el, a többi <S .‘100,000 korona Ausztriában marad, csupán az ottani keresetforrások felvirágoztatását szolgálja. Falán ez még kecsegtesse a magyar nemzetet az udvartartás költségek emelésénél? Talán ez még bizalmat öntsön az ország lakosságba a kormány rablógazdálkodási politikája iránt ?Igenis joggal hinti el a magyar közjogi ellenzék mindenütt, ahol rá alkalom kínálkozik és igy az indemnity vitánál is, a legnagyobb fokú bizalmatlanság és elégületlenség magvait, joggal ragadja meg az alkalmat most is a kormány tendenciózus, nemzeterőt enerváló ma-
Ahlv z is sok idő kellene, hogy a márványpaloták hátterében diszlő hortenzia erdőket, azalea bokrokat, babérligeteket megnézzük. Itt későn borul a természetre őszi her vadás. Az itt lakó boldog emberek, sokáig merülhetnek bele a lelkűkkel.Nagy időnek kellene rendelkezésünkre állni, hogy a fényes legű, egymástól alig egy kő- hajtásnyira fekvő paradicsomi helyeket megnézhessük. Többhely ütt beszédes szökőkutak hullatják a vizüket márvány medencébe.

%rA kötött idővel rendelkezőknek kissé távolodni mutatták azt a több évszázados és még nagyobb korra hivatott nagy platánfát, mely a vidék csői mijébe kevélyen ütötte fel koronáját. Még nem dőlt ki olyan vihar, a mely ot is megdöntötte volna, vagy önálló fáknak is beillő agait megtépdeste volna. Kiterjesztett hét főágával olyan vén már, hogy a monda szerint a Boszporuszon átmenőben, már Godelroi de Bouillon pihent sötét árny án Therapia es Bujukdere közt.Ismét összeszűkül a legszebb tengerág Kz nem akadályozza, sót elősegíti a tenger bohokas állatainak, a delfineknek ugrálását, a kisebb halak vickándozását. Kivehetőleg látszanak a hazak díszei, az aranyos sárkányok ereboj-ok es csengetyiík, összevegyül a szűk közön két világrész virágának az illata, amellett, hogy a vad regény ességnek is sok szép pontja. A viz elveszni latszik, mert a partok °lyan közel lépnek egymáshoz, hogy 1 Minins

gatartása ellen gáncsot vetni, joggal tagadja meg a költségvetésre kért felhatalmazást és joggal vet gátat ennek törvényerőre emelkedésének.Az a kitartó működés, amely az indemnity vita kezdetétől fogva megindult, száll ja meg továbbra is az ellenzéket, mondja ki a nyílt obstrukciót, mert a 
téli választásokkal való rettegtetés, csak a Széli Kálmán hivatalos orgánumának fekete mumusa. A  téli és egyáltalán az újabb választásoktól a Széli kabinet sokkal jobban fél, semhogy az igaz szándéka volna. Nagyon jól tudja Széli Kálmán is, hogy milyen többsége kerülhet ki egy olyan választásból, mely az önálló vámterület jegyében indulna meg. . . .

S Z .  V .Kgyügyü riivaszkotlás.Körülbelül két héttel ezelőtt a „Bajai Friss l jság“ egyik számában közlemény jelent meg, mely az üresedésbe kerülő városi tiszti ügyészi állás betöltéséről tárgyalván, nyilvánosságra hozta, hogy erre az állásra lapunk egyik főmunkatársa, Dr. Nyiraty János is pályázni óhajt.A  nagyközönség ezt a hirt teljes megelégedéssel és egyhangú helyesléssel fogadta, méltányolva egy törekvő, agilis ügyvéd képességeit és a közélet terén, a város érdekében eddig is tanúsított szünet nélkül való ernyedetlen és önzetlen buzgalmát, mely a jövőre te kiütve biztos garanciát nyújt, hogy a város érdekeit mint ügyész hatványozottan a szivén fogja viselni, elismerésre méltó (jualitásait polgártársai javára hasznosítvánAmint értesülünk, a klikk ebben a kérdésben is bakafántoskodik és sehogy se tud belenyugodni, hogy ez az előkelő, nagy hatáskörű pozició ne az ő kreatúrájával legyen betöltve, tartván
leírása szerint, a madárének és a kutyaugatás áthallatszik. Ezúttal is láttuk a madarak tarka világát, hallottuk rövidebb hosszabb hangjukat. Mintha hegyi tavon járnánk, 30 -60 méternyi mélységek. Hegyfokok, öblök által alkotott varázstájak. Erdők mélyén fakadó patakok csörtetnek lefelé, mintha sietnének kristály- tiszta vizüket a fényes-kékes vízbe ömleszteni, mielőtt valamely folyó elnyelné őket s vinné iszaprétegbe.Regényesen fekszik Rumili Kávák falu, omladékával, mely egykor őre volt ennek az útnak, átellenében is romok, rovátkolt bástyák, erősségek. Egy láncot vontak viz fölött a töltésekről, hajó azon át nem juthatott.Védelemre, támadásra erősített partok mindenütt. Hol az a káptalan, melynek fejébe a sok név bele férne? Csatáztak itt a törökök és görögökön kívül a velenceiek, a génuaiak, a kik itt hagyták a címeres emléküket. Egész köztemetője van itt egy-egy csatának, melyben névtelen bősök jeltelen sírban porladnak, pedig az emberiség történetét tulajdonképen ők Írták, csinálták. Eltűntek busz század viharán, melyet gerjesztettek hóditó vezérek és őrjöngő theo- logusok egyaránt. Katona és pap elveszett a miként elvesz a futó felhőnek az árnyéka. Mennyi vér fog még itt elfolyni, ugyan ugy-e ki mondhatná? !foltetszik előttünk a pompás lmllámverésű beketetenger. Rámentünk a hintázó hullámára, körülnézni, a Boszporuszra visszatekinteni.

attól, hogy egy erős kéz csökkenteni fogja annak a nyomásnak a súlyát, mely eddig a hivatalnoki kötelességet szolgai alázattá nyomorgatta.Nagy rafinériával kieszelték, hogy olyat állítanak ellenjelöltül, akivel egyrészt a siker kilátásával állhatnak ki a választási küzdelemre, másrészt pártunk vezető férfiai közt elhintik a visszavonás és egyenetlenség szakadást termő magvait.így gondolták ők !Csakhogy ez a ravaszkodás nagyon egy ügy ü, szövevénye nagyon kezdetleges és igy Baja város értelmes közönsége hamar felismeri a bárány bőrbe bújt farkast!Ú gy halljuk ugyanis, hogy a klikk Dr. Klénáncz György ügyvédet jelöli a tiszti ügyészi állásra, aki — miután vele szemben azt a hallatlan tapintatlanságot követtük el, hogy az országgyűlési képviselőségre nem kandidáltuk — sértett hiúságból dühös, elkeseredett klikk pártivá és igy ennek kedves emberévé lön és aki amellett, hogy vagyonos ember, még abban a szerencsés helyzetben is van, hogy szeretett elnökünknek, Drescher Gyula úrnak sógora.Ezzel a jelöléssel tehát nemcsak azt akarják elérni, hogy a klikk egy hűséges — mert minket gyűlölő — mameluk tagja kerüljön be az ügyészi állásba, aki az eddigi, a közéletre káros irányzatot helyeselni, sőt támogatni fogja, hanem azt is, hogy a sógorság révén Drescher Gyula úrnak Dr. Nyiraty jelöltsége melletti buzgolkodását megbénítsák, esetleg a pártvezetőséget össze- ve^zitsék, a rokonokat egymás ellen uszitsák ! Finom politika ! Méltó a klikk programmjához és machiavellisztikus gondolkozásához !Azonban nagyon gyenge elmére és igen kevés emberismeretre vall ez a strucc madárra emlékeztető észjárás.Azt képzeli a klikk, hogy mert ő sívó homokba dugja a fejét, hát akkor
Szinte harsogott, mikor arra jártunk. Gondolatom átszállt Oroszországba, dárdát rázó kozákok hazájába. Onnét borul a politikai szemhatár. Talán onnét is a hol most a hullámok csapkodnak és a hóimét a vihar előszele fuj dogál fog először kipattanni a nagy riasztó, a melynek rivalását meg fogják hallani az egész világon, miként Konstantinápolynak a törökök által történt elfoglalása is, világesemény számba ment. Viharosabb lesz az a hideg szél, mint volt az a sivatagi forró szél, amely bele kapott a piramisokba. Vészes irányú nagy eseményeket hord a jövő — méhé- ben. Nagy tervek azok, melyeket a nagy politikusok a fejükben hordanak, kis nemzeteket téve mozgató elemül. Nehéz viharfelhő az, a mely Keletnek ezt a legszebb részét borítja.A viharfelhő felé nézve, elvesznek a partok. Enyhe szellő röpköd felém, lágyan csókolja az arcomat, azután föllebeg. A pazar természet végleteként, zöldből a bithiniai Olimp hava kifehéredik. Száll róla a ritkított, könnyű levegő). Dacára, hogy hegy után hegyet látunk kelni, elenyészőn csekély számmal vannak itt a dermesztő magasságok. Az Olimp fehér kalapban bujkál előttünk, ragyog a napfényben, de az egész utunk is a Boszporusz hosz- szában, tehát az öblök és fokok ragyogtak a napfényben, mely előhozott rejtelméből minden távoli kis tárgyat. Szemünk elé állította a kincses törököt, a ki a palotáit terpeszkedve lakja, a szegény törököt, aki kicsi házikóját bújja.



1,902. november S Bajai Független Újság.ua múltak keserves tapasztalatain okultan féltve őrzött revers oldalát se látja meg- sen kiEjnye-ejnye klikké kögitett strucc urak, miféle produkció ez?!Hiszen mi elnökünk, Drescher Gyula úrnak ismételten kifejezett helyeslése mellett mindig az eddig uzovált családi érdekeket szolgáló hatalmi politika ellen küzdöttünk; teljes erőnkkel ellene voltunk, hogy némely klikkek önhatalmúlagintézzék a város kárára, a polgárok hozzájárulása nélkül, sőt akarata ellenére a közügyeket; perhorreskáltuk, hogy egy bármi néven nevezhető érdek- csoport monopolizálja a hivatali állásoknak érdemetlenül favorizáltakkal való betöltését; harcunk az önzetlenség harca, mely mindenkor arra törekszik, hogy feltétlenül a jogos közóhaj elégittessék ki az önző, saját külön zsebre dolgozó magánérdek háttérbe szorításával; —- hogyan képzelik hát, hogy ez a példány- szerüleg becsületes, eljárásunkkal magát azonosító Drescher Gyula most, az első oda kínált alkalommal valakinek a szekerét homlokizzadva, az elvtagadás szégyenpírjával az arcán és éppen a klik kel vállvetve tolni segítse csupán csak azért, mert az a valaki neki sógora!? Elgondolható az józan ésszel, hogy a legelső ráoktrojált alkalommal ugyanabba a bűnbe essék egy tiszta jellemű ember, amit ellenfelében megutált?!Bizonyosan tudjuk, hogy ez a gimpli fogásra számitó politika nem a célzott eredményre vezet, nem azt éri el, hogy Drescher Gyula a sógoráért cserben hagyja a pártját, hanem eléri azt, amit elérhetett volna a klikk egy rozsdaverte rossz mangalétával, ami hátrafelé sül el, pofonverve a vele meggondolalanul kísérletezőtMegvagyunk győződve, hogy a mii elnökünk minden erejével, férfias szilárdságánál összes enerzsiájával, kötelesség tudásának vas következetességével fogja igazolni önzetlenségének azt a bizonyításra különben nem szoruló alaptételét, hogy semmiféle nexus, rokoni kötelék, anyagi érdek nem jöhet tekintetbe, nem alterálhatja őt elhatározásaiban akkor, mikor a közönség érdekéről, a város javáról, a jogos aspirációk érvényesítéséről és arról van szó, hogy városunk ügyeinek szakszerű intézésében a mi pártunk hivatalosan is aktív részt vegyen.Dr. Nyiratynak a jelölése az első komoly kísérlet, hogy a pártunkat jogosan megillető helyet a városházán elfoglaljuk, a közügyek helyes vezetése és a közérdekű kérdések békés pártközi megoldása érdekében. De amint, hogy az akció bizonyosan reakciót szül, cpoly bizonyos az is, hogy az ellenpárt részéről történő durva viszszaulasitás esetén nagyobb dolgok fognak megesni, talán támadás az egész vonalon, amit az általános tisztujitás eredménye tenne fáj ó n e m 1 ékez et essé.Pedig ez az ügyész választás azt hisz- szük csak két évre szól, amikor is beáll az általános tisztujitás ; most is sokan vagyunk, de akkorra bizonyosan elegen
I  ' I  11 n  I » |» » 11 V I I i l \  •Jó lesz ezt megszívlelni !Arról pedig ne is álmodjon a klikk, hogy a pártvezetőség; tagjai ebben a kérdésben hajba kapjanak ! Nagyon jól vannak egymás között és nincs szándé

kukban a klikknek örömet szerezni az- zal, hogy összevesszenekNyugodt tárgyilagossággal megvitatják ők maguk között a felszínre kerülő kérdéseket, az okos szót meghallgatják, a helyes tanácsot elfogadják és mindig egyértelmüleg határoznak. A  viszályt pedig nem ismerik !A pártvezetőség egyhangúlag határozta el Dr. Nyiratynak az ügyészi állásra való jelölését és 1 )r Nyiraty elfogadta azt ! Amely percben azonban a pártvezetőség máskép határozna, Dr. Nyiraty — amint ismerjük -— azonnal lemondana a jelöltségről.1 íála Istennek, erre azonban semmi kség nincsen
>t*i)r. Reich Aladár a

I )r. Reich Aladár orsz. képviselő a képviselőház f. hó (i-iki ülésén az indemnity vita alkalmával felszólalt és nagyszabású beszéd keretében fejtegette a Széli kormány iránt táplált bizalmatlanság indokoltságát.A pártja részéről zajos tetszésben részesült és magvassága mellett szellemes beszédet egész terjedelmében közöljük olvasóinkkal :
R e ic h  Aladár: T. képviselőház! A tárgyalás alatt lévő törvényjavaslatot már pártállásomnál fogva sem fogadhatom el. (Elénk helyeslés a szélső baloldalon.), mert a parlamentünkben kifejlődött gyakorlat szerint az indemnity megszavazása bizalmi kérdés, (Igaz! ügy van! a szélső baloldalon.) én pedig a jelenlegi kormány iránt bizalommal nem viseltetem. (Igaz! Úgy van! a szélső baloldalon.) bizalmatlanságom oka nemcsak a köztünk fennforgó közjogi ellentét, hanem ezen felül még az is, hogy nézetem szerint, t kormány még oly mértekben sem teljesiti kötelességét az ország államiságának, gyarapodásának, nemzeti egységének' a fejlesztésében, (Igaz! Úgy van! a szélső baloldalon.) amint azt az általunk támadott közjogi alapon is megtehetné, (Igaz! Úgy van! a szélső baloldalon.) és amit megtenni kötelessége volna. (Helyeslés a szélső baloldalon.) Kötelessége volna annyival is inkább, mert igen válságos időpontjához jutottunk el (Halljuk! Halljuk!) az 1867. XII. t.-c. által inaugurált korszaknak, egyrészt a gazdasági kiegyezés megújításának szüksége, másrészt pedig az osztrák örökös tartományokban beállott alkotmányos alkotmányta- lanság következtében. (Igaz! Úgy van! a szélső baloldalon.)Hz a válságos helyzet a próbaköve annak az egy oldalról agyondicsért, más oldalról pedig elkárhoztatott kiegyezésnek és azok, akik vakon esküsznek ennek az intézménynek az üdvös voltára, kell, hogy itt megálljának és gondolkodjanak egy kissé a felett, hogy Magyarország még ebben a csonka állami létében is nem a kiegyezés segélyével, hanem a kiegyezés dacára v..n meg. (Elénk helyeslés a szélső baloldalon.)Az 1867. X X II. t.-c.-nck nem tartalmi, liánéin alaki helyességét és megfelelőségét most van alkalmunk a valóságban kipróbálni, (Igaz! Úgy van! a szélső baloldalon) mert addig, a mig azok a tényezők, a melyeknek egymáshoz való viszonyát szabályozni volt hivatva ez a törvény, akként működtek, hogy az egymásra való hatásuk megmaradt egy bizonyos, a törvény hozása alkalmával észlelt és to-

k Jvábbra is kontemplált játéktérben, amig ezen tényezőknek a működése csupán a törvény által számításba vett erőknek munkája maradt, addig természetesen kifogástalan volt a törvény működése mindig formai szempontot értve !Ámde a politikai életnek rendszeresen váltakozó eszmeáramlatai, a gazdasági fejlődésnek szükségszerűen alakuló érdekviszonylatai olyan erőket hoztak működésbe Ausztria és Magyarország egymáshoz való viszonyának

meghatározásában, (Halljuk! Halljuk! a baloldalon) amelyekre az 1867-es törvényhozás figyelemmel nem volt, (Úgy van ! a szélsőbaloldalon) amiket számításba nem vett, (Úgy van ! a szélső baloldalon) s a mik épen emiatt nem tűrik a törvény szabályozását, sőt azt megakadályozzák. (Úgy van! a szélsőbaloldalon.)Formai szempontból még csak egy ilyen erő jöhet számításba, mert a többi még nem elég hatalmas az ‘érvényesülésre, s ez : az Ausztria népeiben létező nemzeti érzés (lágy van ! a szélső baloldalon) s az ennek egyelőre csak destruktív eredményeként beállott alkotmány talanság. (Igaz! Úgy van a szélső baloldalon.)A kiegyezés létesítői az osztrák örökös tartományokat, mint egységes, a dinasztikus hűség érzelmi egysége által összetartott egészet tekintették. (Úgy van! a szélső baloldalon.)Hogy ez a fiktív egység szétbomlik a nemzeti érzésnek erős fejlődése következtében, arra nem számított a kiegyezés, s hogy igy történt4, hogy az egységes akarat, amelynek az egyik szerződő fél szerepe jutott, nem létesülhet, szabályozó nélkül működnek az erők és a hibás alapokon tervezett gépezet nem tudja elvégezni a rá váró munkát. (Úgy van ! a szélső baloldalon.)És mert ez igy van, beállott az az eset, hogy ami esszenciális korolláriuma volt a kiegyezésnek, a szerződő országok mindegyikében uralkodó parlamentáris alkotmányosság (Úgy van ! a szélső baloldalon) annyira lehetetlenné vált, hogy mig az egyik országban, Ausztriában abszolút császári rendelkezés dirigálja az állami élet legfontosabb funkcióit, a másik országban, minálunk is meg van akadályozva az állami akarat rendes alkotmányos működése, úgy, hogy szükség esetén még az orszég védelméről sem tudnánk gondoskodni (Úgy van! a szélső baloldalon.) és még szuverén költségvetési jogunk is — a kvóta megállapítása körül — az uralkodó felelősség nélküli attribútumává vált. (Úgy van ! a szélső balodalon.)Bizony csődbe jutott a kiegyezés. (Élénk felkiáltások a szélsőbaloldalon : Igaz ! Úgy van !)
Endrey Gyula: Széli Kálmán a masszakurátor (Élénk derültség.)Széli Kálmán miniszterelnök: De önök aPlikvidátorok ? (Elénk derültség.)T h a ly  Kálmán: Nem, hanem a miniszter- elnök ur a masszakurátor! (Zaj.)
Reich Aladár: A csőd felszámolói, akik a közös ügyleteket lebonyolítják, ő Felsége és br. Krieghammer. (Derültség.) Áldás volna Magyarországra, hogyha a közös üzlet beszüntetését rendelnék el . . . (Igaz ! Úgy van ! a szélsőbaloldalon.)
Leszkay Gyula: És mentül előbb!
Reich Aladár . . . bár erre nincs kilátás, mert az alapítók által kitűzött célok elérésére nem bizonyult alkalmasnak. (Úgy van ! a
r I >lő Ház! A kiegyezés megalkotóinak kétségkívül azon hazafias remény szabta meg a megalkuvás irányát és határát, hogy az azzal létesített államjogi kapcsolat megfogja adni a kimerült országnak a lehetőséget, hogy gazdasági fejlődésében elősegítve, a békés viszonyok közepette megerősödve, a gazdaságban rejlő hatalom segélyével lassankint visszaszerezze azt, amiről a mostoha körülmények miatt lemondani volt kénytelen: önállóságát. (Úgy van! a szélső baloldalon.)Akkor még lehetett jóhiszeműleg abban a tévhitben élni, hogy Ausztria népei, amelyek a velünk való kapcsolatnak köszönhetik alkotmányukat. ezen általunk nekik juttatott jótétemény fejében lesznek annyi elismeréssel, hogy lemondanak az idők hosszú során kizsákmányolásunkra irányul ó politikájukról. Akkor még lehetett gondolni, hogy a nagy- kiengesztelődés eltöröl mindent, ami a két országnak egymás elleni gyűlöletét táplálta; lehetett remélni, hogy a közös uralkodó két országa egymással békén megférve, nyugalomban dolgoztaink boldogulásán.Ez a hit, ez a remény képezheti egyedüli mentségét azoknak, akik a kiegyezésben Magyarország fejlődésének, előrehaladásának el nem törhető gátját megalkották.Mert nem vált valóra semmi azokból, a miknek feltételezése mellett odaadattak az ország jogai. (Úgy van ! a szélső baloldalon.)
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A gyűlölet, ami a gyengébb féllel szemben csak mint lenézés, megvetés, kíméletlen kizsákmányolási törekvés nyilatkozott meg, a formailag legalább egyenjoguvá vált Magyarország iránt a maga teljes nagyságában bontakozott ki és elkeseredett küzdelemre lépett minden intézmény, illetőleg az intézményeknek minden olyan része ellen, a mi Magyarország javára szolgálhatott volna. ( lTgy van! a szélső baloldalon.)Es igy az összekapcsolt két ország között harmonikus együltmunkálás s az ezzel karöltve járó egyforma fejlődés lehetetlenné vált. (Úgy van! a szélső baloldalon.) A gyűlölet megmaradt, a politikai, érzelmi és gazdasági ellentétek kiélesedtek. (Úgy van ! a szélső baloldalon.) Nincs semmi közös érintkezési pontjuk. A mi mindkettőjüket érinti, nem egyformán jó, vagy egyformán rossz mindkettőre: (Ugv van! a szélső baloldalon.) Hanem ami az egyiknek rossz, a másiknak jó, ami az egyiknek haszon, a másiknak kár: (Úgy van! a szélső baloldalon.) az egyiknek szerencséje a másiknak baja, az egyiknek ereje a másiknak gyengesége. (Úgy van! a szélső baloldalon.) A két szövetséges társ között állandó harcnak kell folynia, amely még rosszabb és veszedelmesebb, mintha két egymástól távol álló fel között vivatnék, mert a közös kapcsolat a döntő végcsatát és ezzel a kibontakozást teljesen kizárja. (Úgy van ! a szélső baloldalon Nagy zaj.)Ez a harc annál veszedelmesebb Magyar- országra, mert erejét megbénítja, hogy nem léphet fel a maga állami teljességében, mert nem lehet mellette az, akinek döntő szerep jut egy állam tényeiben, nem lehet vele uralkodója. (Úgy van! a szélső baloldalon.)He nemcsak hogy vele, hogy mellette nem lehet, hanem az uralkodó-családnak tradíciói, családi politikája, neveltetése, átöröklött r o k o n -  szenve folytán, amelyek mind Ausztria felé
v  ■ /húzzák, annak van kitéve, hogy teljesen el- hidegiti magátol királyát, akihez évezredes hagyományainak erejével ragaszkodik. (Úgy van ! a szélső baloldalon.)lékként a kiegyezés nem lett egy hosszas küzdelmet befejező békekötés, hanem fegyver- szünet, amely módot ad Ausztriának a nyugvó ellenfél kihasználására és erőgyűjtésre, a mi erőinknek rovására. (Úgy van! a szélső baloldalon.)lia ezeket a következményeket előrelátták volna, alig hihető, hogy munkájukkal a kiegyezés létesítéséhez alkotói hozzájárultak volna. (Úgy van! a szélső baloldalon.) Mert ők az intézményt csak eszközül tekintették arra, hogy Magyarország gazdag s azután önálló legyen. (Úgy van! a szélső baloldalon.) A cél az volt, s bár ki nem fejezték, ez kellett, hogy előttük lebegjen. Mint Gambetta mondta a revancheról: »on n’en parle jamais, mais on y pense toujours,« ők is azt akarták, hogy Magyarország visszaszerezze jogait, bár nem beszéltek róla. (Úgy van! a szélső baloldalon.)He ezáltal, hogy a célról nem beszéltek soha, hanem csak az eszközről, megtörtént az, ami az emberiség történetében oly gyakran előfordult, hogy az eszközül teremtett intézménynek kultusza azt céllá változtatta át. (Úgy van! a szélső baloldalon.)S most mar nem az önállóságra való törekvés az Halljuk! Halljuk! a szélső baloldalon), ami Deák Eerencz hagyományaként tiszteltetik az epigonok áltál, hanem az általa kétségkívül csak ezen cél eszközéül teremtett kiegyezés. (Úgy van! a szélső baloldalon.)A hagyományosok, Magyarországnak a lefolyt oö év alatt kormányon levő államférfiad intézkedéseikben, a törvényhozó akarat irá- nyitásában sohasem csupán azt nézték, hogy jó-e, üdvös-e, szükséges-e vadami az ország gazdasága, önállósága, gyarapodása, fejlődése szempontjából, hanem mindig es különösen azt is, hogy megfelel-e a kiegyezés szellemének, nem veszélyezteti-e annak sértetlen, valtozhatatlan fennmaradását. (Úgy van! a szélső baloldalon.) S ha ez a két szempont egymással összeütközésbe jött, nem volt rá eset, hogy nem az utóbbi győzedelmeskedett volna az előbbi fölött. (Úgy van! a szélső baloldalon.) Persze ilyenkor mindig azt mond-# V otak, hogy politikai okosságból kell Magyar- országnak jogokról lemondani, (Mozgás a szélső baloldalon) a nemzeti büszkeségre hivatkoztak, mint amely nem túr szűkmarkú

ságot. Csak az a különös, hogy erre a nemzeti büszkeségre csak akkor utaltak, amikor arról volt szó, hogy az ország nagyobb terheket vállaljon magára, mint a mik őt jog szerint megillették, (Úgy van! a szélső baloldalon), hogy áldozatokat hozzon olyan célokra, amiknek hasznát sohasem láthatja.Bezzeg, amikor Mágyarország államisága sérelmet szenvedett, amikor jogait feladni kellett, akkor szó sem. volt a nemzeti büszkeségről. (Úgy van! Úgy van! a szélső baloldalon.)így jöttek létre az 18ö7-es rendszer összes megalkuvásai, igy alakultak a közös intézmények, a hadügy, kü 1 ügy, igy szabták meg az udvartartás költségeit, a kvótát, igy vállaltuk el Ausztria adósságait, (Úgy van! Úgy van! a szélső baloldalon.) igy mentünk bele Bosznia okkupációjába, a vámszerződésekbe, a magyar hadsereg eltüntetésébe. (Úgy van ! a szélső baloldalon.)Lengyel Zoltán : A hadi létszám felemelésébe !Reich Aladár: így lehet majdan, ha a dolgok rendje meg nem változik, elmondani, hogy Magyarország önállóságának teljes megsemmisülését, gazdasági romlását a «nemzeti büszkeség'-nek és a «politikai eszélyességének köszönheti. (Úgy van ! Úgy van ! a szélső baloldalon.)Mert ez a nemzeti büszkeség és a politikai eszélyesség követelik meg azt is, hogy ez a szerencsétlen ország olyan irtóztató nagy ál
dozatokat hozzon pénzben, vérben és munkaerőben egy fantomért: az úgynevezett nagyhatalmi állásért.Amivel körülbelül úgy vagyunk, mint a pá- risiak voltak a Humbert-házaspár milliós örökségével. Mindenki olvashatta annak idejét i az újságokban ezt a nagyszabású szédelgést, amivel éveken keresztül orránál fogva vezetett egy ügyes asszony egy egész sereg embert, azt hiresztelvén, hogy vasszekrényében egy mesés nagyságú örökséget őriz, (Halljuk. Halljuk!) amelyhez azonban egyelőre hozzányúlnia nem szabad, mert bár alaptalan perrel van megtámadva. Erre azután korlátlan hitelt vett igénybe, pazar háztartást rendezett be, vállalatokat alapított s fényesen uralkodott egész Páris fölött. A végén meg kisült, hogy. az örökség mese, a vasszekrény értéktelen papirfoszlányokat tartalmaz.A mi kedves szomszédunk és szövetséges- társunk Ausztria is azt a nevetséges mesét tálalta fel nekünk, hogy néhai apjától, a római császárságtól egy óriási, megbecsülhetetlen kincset örökölt, a nagyhatalmi állást. (Elénk helyeslés, tetszés és taps a baloldalon.)S vettek egy roppant erős, roppant hatalmas vasszekrényt, a mibe bezárták lég-, tüzes betörésmentesen a kincset, ez volt a dinasztikus érzés, nemzeti büszkeség. Ez arra volt jó, hogy avatatlan szem be ne tekinthessen, szentségtörő kéz ne tehesse hozzáférhetővé a kritika fúrójával.A kincs őrizetére pedig felállították az óriási áldozatok árán fentartott hadsereget és még arról is gondoskodtak, hogy legyen lelkiismeretlen ügyvéd, aki a látszat kedvéért pereljen az örökségért : ez volt a diplomáciái testület. (Elénk helyeslés, tetszés és taps a szélső baloldalon.)S erre a szédelgésre berendeztek egy irtóztató drága háztartást, a közös államháztartást. (Elénk helyeslés, tetszés és taps a szélső baloldalon.)Hogy mi ez a nagyhatalmi állás, azt senki sem tudta, hogy mire jó, azt se, hogy létezik, azt se látta senki, sem lényegében, sem hatásában, sem eredményében.A természetes dolog az volna, hogy a nagyhatalmi állás annyit jelent, hogy az abban leledző államnak tekintélye legyen a többi ! előtt, hogy tanácsát kikérjék, véleményét, akaratai respektálják, hogy saját érdekeit hatalmas nyomatékkai meg tudja védeni, 

i  Hát bizony, mindezekből időtlen idők óta | édes keveset hittünk.Ha vitája volt, meghátrált, ha megsértették, . meghúzta magát, ha háborút viselt, megverték.! Szóval, csak a megverctesben volt nagyhata- ; lom és senki sem látta, hogy Ausztria vala- I hol és valamikor tényleg mint nagyhatalom ! lépett lel vagy rá, mint nagyhatalomra, bárki, bármikor tekintettel lett volna.

De a mese megvolt. Okos emberek beszéltek róla okos embereknek, okos módon, a könnyenhivők, a közömbösök meg vakon mentek utánuk és elhitték, hogy tényleg létezik, ami fölött komoly képpel tárgyalnak komoly emberek. (Élénk derültség a szélső baloldalon.)De nemcsak azt hitték el, hogy létezik, hanem még azt is, hogy szükséges, azt is, hogy hasznos, azt is, hogy érdemes bármely áldozatra. (Halljuk! Halljuk!)Es a nagyhatalmi szédelgés vigan folyt tovább és folyik még ma is és a rászedett Magyarország minden erejét megfeszítve, hogy majd meg szakad belé, fárad, izzad, dolgozik, hogy veszélybe ne jusson, hogy elne rabol- tassék ez a valóságban nem létező kincs, a mondvacsinált nagyhatalmiság. (Úgy van! a szélső baloldalon.)Emiatt kell szerényen meghúzódnia az állami élet minden szükséges kívánalmainak, emiatt kell lassankint elsenyvednie a nemzet minden életszervének, emiatt kell kivesznie a nemzeti öntudatnak s ami mindezekkel egyértelmű, mert mindezeknek összefoglalta : emiatt kell fennmaradnia az Ausztriával való kapcsolatnak. (Úgy van ! a szélső baloldalon.)Ennek az öngyilkos politikának szolgálatában látom én a kormányt is, amelynek különösen a legutóbbi időkben elkövetett, vagy kísérleti stádiumban maradt cselekedetei a legkétségbeejtőbb biztossággal mutatnak rá, hogy az összbirodalmi eszmének annyira szolgálatába szegődött, hogy elvesztette minden érzékét a magyar érdekek iránt. (Úgy van ! a szélső baloldalon.)Amely kormány arra volt képes, hogy beterjessze a törvényhozás elé még a kormánypárt által is visszautasított véderő-javaslatokat, amely kormány arra képes, hogy az ország jelenlegi sanyarú helyzetében a civillistának emelését javalja, (Úgy van ! Úgy van ! a szélső baloldalon.) s amely kormány erőszakos elmagyarázással meri elvonni az országtól a jobb sorsnak még reményét is : az nem lehet méltó, nem lehet alkalmas arra, hogy Magyar- ország ügyeit vezethesse: (Úgy van! a szélső baloldalon.) az lehet expoziturája a közös kormánynak, de nem önálló, felelős magyar minisztérium. (Úgy van! a szélső baloldalon.) Annak módot és eszközöket adni az ország kormányzásához nem .akarok, a törvényjavaslatot meg nem szavazom. (Elénk helyeslés, éljenzés es taps a szélső baloldalon. Szónokot számosán üdvözlik.)
Hiánijoppágok az épülő közkórháznál.Az uj közkórház építési munkálatai fölött a napokban szakértői szemlét ejtettek meg, amelynek eredményekép több rendbeli, még pedig alapos hiányoknak akadtak nyomára, melyeket az alábbiak-

m '  *ban foglalunk röviden össze:•7 »l ) Az épületfák ritka rostúak, egyenetlenek, úgy hogy sok helyen toldásul léceket alkalmaztak a csérepezés egyenes irányúvá tétele
jp.crr

2) A csapos gerendák annyira nedvessek, hogy pár év alatt elrodhatnak és nagy hiba, hogy nem a födélnek teljes befedése után helyeztettek el és nagy részük még most is nyitott tető alatt áll.3) A szárnyfák nem felelnek meg a tervszerinti méretnek, mert legtöbb helyen a tervben M7,„ l3/lfi cm. van előírva, a kivitelben pedig csak cm. méretben vannak alkalmazva.4) Vannak gerendák, melyek jóval vékonyabbak az előirt méretnél.f>) A lécek annyira gyöngék, hogy közönséges házépítkezésnél sem használhatók, részben korhadtak és úgy vannak elhelyezve, hogy egy szárny fán jönnek össze az összes végek, nem pedig előírás szerint, kapcsolatosan felváltva.(V) A lécek egymástóli távolsága helytelenül van alkalmazva, mert a inig a bajai cserepek l cmmel hosszabbak a kórháznál alkalmazott cserepeknél és lő cm. léc távolságot alkalmaznak ; addig a kórházépítésnél az l cmmel rövidebb cserepeknél löVa cm. léc-távolság alkalmaztunk.
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R em éljük, hogy ezt a sok hiányt felderítő szakértői szemle csak javára lesz a kórház épités helyes irányba terelésének. H 1R b) Is..
Szem élyi hir. Dr. Reich Aladár orsz. képviseld f. hó 9-én az önálló vámterület érdekében tartandó nagygyűlésre Szegedre utazik.
Császka érsek jótékonysága. Császka György a jótékonyság gyakorlásában kifogy- katlan áldott lelkű kalocsai érsek, Filipova községének előtte tisztelgő küldöttségének azt az Ígéretet tette, hogy a Filipován építendő apáca zárda költségeihez 20.000 koronával hozzájárul.
Előléptetés. A király Schnitzler Károly 11. oszt. századost, a bajai társadalom egyik rokonszenves tagját l. oszt. századossá léptette elő.
Uj ügyvédi iroda. Dr. Kelemen József ügyvédi irodáját a Mihálovits-féle házban (A Gludovátz-féle füszerkereskedés közvetlen szomszédságában) nyitotta meg.
A  közigazgatási bizottság f. hó 8-án d. e. ‘,'iílO-kor ülést tart a városháza II. szánni termében.
A  baja-báttaszéki hid ügyében a múlt hó 31-én Pécsen tartott szőkébb körű értekezleten Baja város közönségét Dr. Reich Aladár orsz. képviselő, Meskó László tanácsnok és Dr. Lemberger Annin ügyvéd és lapszerkesztő képviselték. — Az értekezleten határozatba ment, hogy f. hó 15—25-ike között Budapesten fog a nagygyűlés egybehivatni és egyidejűleg a minisztériumhoz küldöttség menesztetni.
Eljegyzés. Reich Ármin bajai földbirtokos eljegyezte Inselt Rózsika űrhölgyet Szegzárdon.
Az ipartestület a képviselőnél. A bajai ipartestület tudvalevőleg múlt vasárnapon elhatározta, hogy az országgyűlés képviselőházához feliratot intéz, amelyben kéri a közös vámterület megszüntetésével az önálló vámterület létesítését. Az ipartestület elöljáróságának küldöttsége Cÿcniay Imre elnök vezetésével vasárnap tisztelgett dr. Reich Aladár országgyűlési képviselőnél és kérte a föliratnak a képviselőház elé való terjesztését. Dr. Reich Aladár képviselő űr a küldöttséget kitüntető és előzékeny szívességgel fogadta és a kérelem teljesítését a legnagyobb készséggel megígérte.

0

Kereszt felszentelés. Élénken emlékezhetünk még arra a rettenetes viharra, amely a nyáron dúlt városunk fölött s amely egyebek közt elvitte a kókus-kápolna tornyát is. Klein János ácsmester szakavatott keze azonban a tornyot kifogástalanul helyreállította már s ugyan ő fogja vasárnap délután a keresztet a szokásos ünnepség keretében feltenni.
A z uj bor volt az oka.- -  Korcsmáros ur egy félliter karcost ! e szavakkal állított be tegnapelőtt Horváth 

Pendl László Strövur József korcsmájába.Mig a korcsmáros a borért járt, a vendég elővett a zsebéből egy jó marokra való tepertőt, egy karéj kenyeret s falatozáshoz Hatott. A sós tepertőre, mely szerinte többet ér a mannánál, csűszott a karcos, s az első féllitert követte a második, majd a harmadik. A negyediknél azonban a korcsmáros melegen kezdett érdeklődni aziránt, hogy mi lesz a fizetséggel ?— Micsoda ? Hát ez a böcsület ?Hozza azt a féllitert!— Szívesen, ha előbb megfizeti a már megivott három üveggel.— Hát akkor nem fizetek és punktum.A dolognak egy kis hangosabb természetű eszmecsereután az lett a vége, hogy 1 lorváth Pendl László, mint egy modern Ikarus repült ki a korcsmából.A vendégjog ilyetén való megsértését azonban nem hagyta annyiba. Botot kerített és sorba beverte a barátságtalan korcsmáros ablakait. Pörbe fogatván, azt mondta, hogy az egész dolognak az uj bor volt az oka.

dörögte.

Makacs öngyilkos-jelölt. Nagy ribillio volt vasárnap délután a magyar hajó kikötőjénél. Panhovich Ernőné, régebben jobb napokat látott idegbeteg úri ; sszony azzal a szándékkal rohant a kikötő hídjára, hogy magát a Dunába öli. Egy kikötő munkás azonban észrevette az asszony sötét szándékát és a legkritikusabb pillanatban kapta el a ruháját s erővel vonszolta ki a partra. A szerencsétlen nő azonban még most sem mondott le öngyilkossági szándékáról, hanem elővett a zsebéből egy morfiumos üvegecskét és annak tartalmát fenékig ürítette ki. Az életunt asz- szonyt irtózatos szenvedés közt beszállították a városi közkórházba. Most elet és halál között lebeg.
Halottak napja. Az ünnepek legkomorabb- ja és legszebbje. Ez a nap a kegyelet és megemlékezés napja. A halottak ünnepén sokan, nagy tömegben mentek ki a temetőbe,

*hogy fel keressék szeretetteik sirhalmát. A tanítóképző növendékei és kegyeletteljes szívvel járultak az intézet volt igazgatójának, Bartsch Samu sírjához és ott gyász ének kíséretébenkoszorút helyeztek el.
%

Az állami tanitóképző építésére beadott ajánlatok közül a vallás- és közoktatásügyi miniszter a következő ajánlatokat fogadta el: Spitznagel Ferencz és Hely Géza (Baja), föld, kőműves, elhelyezési, kőfaragó, ács, cserépfedő, padoló, asztalos, lakatos, mázoló, üveges és szobafestő munkák. Franki A. Hermann és Fiai vasmunkák. Tichl Aladár Pécs bádogos munkák. Cheistofoli Vince burkoló munkák. Schillinger Simon kárpitos munkák. Zvvillin- ger Manó kályhás és Zellerin M.-féle gyár csatorna és vízvezeték. Ebből a rövid hírből is látható, hogy a bajai iparosok egy nagy része ismét elesett egy csomó bajai munkától.
Vakmerő tolvaj lás. Beköszöntött a hidegebb idő, a tolvajlások máris napirenden vannak. Ne higyjék azonban tisztelt olvasóink, hogy holmi sablonos lopásról fogunk hirt adni ; dehogy ! Egy valóságos fővárosi mintára elkövetett tolvajlásról van itt szó. Az eset a következő: Krdlík József molnár — óh ómen! 13 zsák lisztet hozott haza a malomból. A lisztet lerakta a folyosójára, a kapu kulcsot pedig visszatette a szokott helyére, a kapunak befelé eső keresztfájára. A kapukulcs helyét azonban ugylátszik fölfedezte valaki s elkövette azt a viccet, hogy éjnek idején kocsival jött Králik mátéház- utcai háza elé, a kaput kinyitotta s a 1.3 zsák lisztet egytől-egyig elemelte. A tettesnek se hire, se hamva.
Ingyen gyümölcsfák. A bajai gyümölcsé- szeti egyesület ez év őszén is díjtalanul ad gyümölcsfákat oly bajai lakosoknak, a kik a fákat a saját tulajdonukat képező területen elültetni és gondozni kötelezik magukat. A fák kiutalványozásaért az egylet elnökénél naponkint délután .3 4 órakor jelentkezhetni Kaszárnya-utca 664. sz. alatt.
Eljegyzés. Pocit Jenő helybeli nyomdász- segéd jegyet váltott lier hl Mariska kisasz- szonynyal.
Az alvégiek háboruja. Az alvég rettene- sen háborűs egy városrész. Ott teljes béke egyáltalán nincsen, legfeljebb ha fegyverszünetet kötnek a háborús felek'. Ennek a folytonos békétlenkcdésnek meg is van a nyoma úgy a rendőrségen, mint a bíróságnál. Tegnapelőtt I leisler György asztalos legény és Sándor Pál csizmadia legény az utcán gyanútlanul mendegéltek midőn egy csapat rakoncátlan legény, névszerint : Maity Lajos, Repka János, Milasin Lajos és Sallai János neki rontott a két legénynek és elkezdték őket ütni, verni. A két legény futva menekült a biztos vereség elől. Másnap ismét együtt voltak I leisler és Sándor Pál. Alig tették azonban lábukat az utcára, midőn az ellenségeik Helfrik János szabólegénynyel szövetkezve Maity kezében késsel ismét megtámadták őket. I leisler és Sándor bemenekültek az l ’la- kity-fele üzletbe. Ekkor a legények ostrom* alá fogták az Flakity-féle boltot és ki tudja mi történik, ha közbe nem lep két rendőr és szét nem kergeti a rakoncátlankodókat. Az ügyben folyik a vizsgálat.
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A kis imposztor. S. Aladárnak egy helybeli kereskedő második elemi iskolába járó fiacskájának havi Ertesitő-könyvében az elmúlt hónapban ez a kritikus adat szerepelt:«Magaviseleté: 4.«Mint akinek legnagyobb rendben van a szénája, olyan derült, szinte büszke ábrázat- tal nyújtotta át könyvecskéjét a mamájának.Aladár fiam, az Istenért! — hát te ilyen rossz vagy az iskolában? Hisz te négyest kaptál a viseletből.— Anyikám, az nem négyes, hanem kettős.Mit beszélsz? Hát ez nem négyes? —mondta odamutatva a rettenetes numerust.Ez négyes, azt látom; csakhogy ez annyi, mintha kettős volna, mert mi — koronába számolunk.
A mai gyerekek. Egy bajai úri asszony, abból az elvből indulva ki, hogy a leány- gyermekekkel amint azok a 13 éves kort elérték «mindent közölni kell «, ő is elővette serdülő kisleányát s a következőket mondta neki.

0— Édes kisleányom, én téged elég okosnaktartalak már arra, hogy veled egy igen komoly dolgot közöljek. Azt tudod ugye jól, hogy valahányszor nekünk, vagy a Teca néniéknek kisbabájuk született, mindig azt mondtuk, hogy azt a gólya hozta. Hát édes leánykám, most megmondom, hogy azokat a kisbabákat nem a gólya hozta..........— Nekem mondod!?
A  menyasszony múltja. Egy szomszédos városkában történt, hogy egy mennyegzőn, mikor a pap összeadta a fiatal párt, szép beszédet tartott a fiatalokhoz, egyebek közt a következőket mondván :— . . . .  és most engedjék meg nekem, hogyvisszapillantást vessek a menyasszony múltjára ..............Ahhoz a főtisztelendő urnák semmi köze fakadt ki a megijedt menyasszony.Pardon ! -  mondta a pap, én azt akartam mondani, hogy a menyasszony múltját, mindig a tiszta erény, vallásosság és kötelességtudás jellemezte.
A  vén betyár halála. A bakonyi rablóvilág egyik hírhedt alakja halt meg minap, Dégh községben: Arany Gyurka, aki Sobri Jóska egykori bandájának volt tagja. Hetven éves volt az öreg. Ebből az életből sokat töltött nehéz rabságban s ahogy letűnt a rablóromantika. megváltozott a vén betyár is, a sok büntetés után megpróbálkozott, de nem javult meg, az egykor félelmetes haramiából közönséges csirkefogó lett. Künn lakott egy kis házban a falu végén s ha valami apróság elveszett, tüstént tudták, hogy az öreg Arany Gyurka ludas benne. Csak a minap ült a devecseri járásbíróság börtönében 3 hetet lopásért s hogy kiszabadult, újra rossz fát tett a tűzre. Krausz Mór déglii szatócs boltjából lopott el egy kis hordó petróleumot. Ez okozta vesztét. Amikor ugyanis késő este hazatért s lámpát akart gyújtani, az égő gyűjtőt beleejtette a nyitott hordóba. A petróleum lángra lobbant, tüzet fogott a ház is s az öreg haramiát úgy találták meg holtan, összeégve elpusztult tanyájának kormos falai között.
A zentai állandó hid. Latinovich Pál vármegyei főispán és dr. Dudás Lajos zentai polgármester a zentai állandó hid felépítése ügyében az elmúlt héten Budapesten jártak es felkeresték a kereskedelemügyi minisztériumban Czekeliusz miniszteri tanácsost és Szántó miniszteri osztálytanácsost. Itt azon értesülést nyerték, hogy a hídépítési tervek jóváhagyattak és pártfogókig a pénzügyminiszterhez tették át. A terv szerint állandó közúti vashid épül 1,500,000 korona költséggel; melynél azonban még esetleg 200,0(X) korona többlet is lehet, ami a talajfűrás és a meder fis ás nagyságától függ. A pénzügyminisztériumban felkeresték Gránzenstein államtitkárt é* Popovits miniszteri tanácsost, a hol arró\ értesültek, hogy a kormány adja a hid felépítésére a városnak a költséget kamatmentes Uölcsönképen, a város pedig ennek törlesztésére leköti a hid jövedelmét. A hidat a városnak kell építenie, mert az állami épités nagyobb költséggel jár.
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Edison színház. Folyó hó ló-én, szombaton és 16-án vasárnap Benkő tanár igen érdekes előadást tart a «Bárány Szállodád nagytermében. Mutatványai Európa minden városában feltűnést keltettek. Rendkívül érdekes Belle Róza k. a. bécsi táncmíívésznő, villanyos szerpentin tánca. A művésznő 500 m. bőségű ruhája a 26 vetített szinsugárban rendkívül érdekes látványt nyújt. Említésre méltók még a vetített operajelenetek, melyeket Pietro Ármin fog személyesen énekével kisérni. Rendkívül érdekesek a mozgó fényképek, melynek mulattató sorozata életnagyságban lesz vászonra vetítve. Az érdekes és mulattató előadásra felhívjuk a t. közönség figyelmét. Számozott jegyek az előadásra előre válthatók Kollár A. könyvkereskedésében.
A megmentett katonatiszt. Egy fiatal, délceg katonatiszt, ezredének dísze, feljebbvalóinak dédelgetett kedvence, fülig szerelmes volt egy művelt leányba. Házasságot is ígért neki. Katonáéknál azonban kaució nélkül nem lehet házasságot kötni. A leánynak nem volt több pénze egy pár ezer koronánál, ennélfogva a hadnagynak le kellett mondania tiszti állásáról, hogy ígéretét beválthassa, mert imádott- jának csillogó szemei győztek az atilla arany csillagai fölött. Egy előkelő részvénytársulatnál pénztárnoki állást nyert el és itt már elég volt menyasszonya pénze a szükségelt kaucióhoz. A boldog jegyespár alig győzte várni a kitűzött esküvő határnapját, midőn a véletlen egyszerre nagyot változtatott a fiatal pár sorsán és boldogságuk felhőtlen egét egy cikkázó villámcsapás zavarta fel. Egy délután a vőlegény szétdult ábrázattal rohan menyasszonyához. »Tönkrettek édes egyetlenem !« —» Végünk van! la Egy volt tiszttársamért, kit elhelyeztek innen, jútállottam nagy összeg erejéig s ez a szerencséten ember öngyilkos lett, amit csak ma tudtam meg, midőn a jótállási váltó alapján lefoglalták a kauciót. Ha nem tudom a váltót rövid idő alatt rendezni, elvesztem állásomat!» Elképzelhető az eddig boldog pár kétségbeejtő helyzete. A menyasz- szony vigasztalja, biztatja és buzdítja vőlegényét és midőn épen a nagy veszélyre és Isten jóságára hivatkozna, kopogtattak. «Tessék!* — felelt a felig meglepett és félig kétségbeesett menyasszony és egy komoly úriember lép be mint a Török A és Tsa bankházának, mely Magyarországon a legnagyobb osztálysorsjegy- üzlet, képviselője s jelenti, hogy a budapesti Teréz-körut 16. szám alatti fő üzletből jön. Anélkül, hogy sokat magyarázgatna, leolvas a menyasszony asztalára egy csomó ezres bankot és kéri a nyerő sorsjegyet. íme ismét bebizonyult, hogy ahol a baj a legnagyobb, ott Isten segítsége legközelebb.

Uj divatáru-üzlet Baján. Klein Rezső e ho 1-én a Mészáros-palotában teljesen fővárosi mintára női- és JcrJidivatdi n üzletel rendezett be. A cég üzletmegnyitásáról szóló jelentését jelen számunkhoz mellékelten veszik tisztelt olvasóink.Ksküdtszéki t (\ rgy a 1 n s.
I s m é t  a  h i r s / e a .Halált okozó) súlyos testi sértés bűntettével vádolva álltak f. ho 1-én Horváth János, Lo- zsányi András, Mozsár György és Mozsár Marton hikityi lakósok a szabadkai kir. törvényszék mint esküdt bíróság előtt.K. évi július 27-én délután a búcsú napján Bikityen Perlesz Hermann korcsmájában bál volt, ahol Pollák Imrével összevesztek. Mind a négyen ütlegelték és egyik közűlök késsel mellbe szúrta, aminek következtében elhunyt.Az esküdt bíróság elnöke Szerdahelyi .Sándorkir. törvényszéki bíró, birák Máhr Antal és

Jin m sj József kir. törvényszéki birák voltak.A vádhatóságot dr. Joc^ics Mi lóriid kir. alügyészképviselte, Horváth János vádlottat dr. BecseiSamu, Lozsányi Andrást, dr. Sjlassi Fülöp,Mozsár Györgyöt dr. Tansjg Izsó és MozsárMártont dr. (nubei Karoly védte.%/Esküdte külkisorsoltattak : Horváth Kálmán, Schreiber Gyula, Beszédes István, Pirnitzer V ilmos, Szabados Sándor, Haverdn Mátyás, C.aál Ferencz, Dr. Krahl Lipót, Kosztolányi Árpád, dr. Pleszkovits Lukács, Alapfy István és Varga Károly, pótesküdteknek : Csajkás Mihály és Bittermaun József.\ ádlőttük a tárgyalás során beismerték, hogy ők megverték Pollák Imrét, de hogy megszűr

tük volna, azt tagadják. A bizonyítási eljárás igazolta, hogy mikor az elhunythoz dr. VVacht- ler lédé ottani orvost hívták a helyszínére, ez megkérdezte őt, hogy ki szúrta meg, mire ő azt válaszolta, hogy Horváth János. Ezt az ottlevő tanuk is igazolták.A bizonyitó eljárás, a vád és védbeszédek meghallgatása után az esküdtek verdiktje alapján a törvényszék Horváth Jánost halált okozó súlyos testisértés büntette miatt jf évi /egyházra, Lozsányi András, Mozsár György és Mozsár Mártont mint bűnsegédet 2 évi /egyházra ítélte.Az Ítélet ellen az ügyész a büntetés kiszabása miatt, a védők pedig a 92. §. nem alkalmazása miatt semmiségi panaszt jelentettek be.
I R O D A L O M .

»Oreg cigány . . . . « ,  »Jíallgatnéh egy nótát« ez a cime annak a két pompás magyar dalnak, melyet Aljöldy László, a már eddig is kiváló sikereket aratott fiatal zeneszerző irt zongorára Anima Sola verseire. A ki az utóbbi pár esztendő zeneműtermékeit figyelemmel kiséri, azt tapasztalja, hogy annak háromnegyed része dudva, értéknélküli semmiség, amelyek rendszerint csak azért íródtak, hogy az egy-egy imádott hölgy szivéhez legyen a par- nassusi lépcső. Annál inkább örvendünk, hogy Alföldy, ki nekünk földink, e két művében is fokozódó zsenialitásának adta kétségbevon- hatlan tanujelét, absolut becsű művet adván a magyar közönségnek. A két bájos dal dr. 
Hegedűs A ládáménak van ajánlva. Ára 60 fillér.

*

A  műkedvelő fotografdlás. Az amateur fotográfusok kétségkívül jó> hasznát veszik annak a kis munkácskának, amit e címen lapunk munkatársa: Wagner Antal irt. Ez a mű már azért is ügyeimet érdemel, mert az egyetlen magyar nyelvű munka, mely a Kodak-gépeh, illetőleg a Kodak-Jihnek kezelésére nézve is nyújt alapos, könnyen érthető utasítást. A könyvecske Budapesten jelent meg. Ára 20 fillér.
745. végrh. sz.1902.

Á rv e ré s i h irdetm ény.Alólirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi LX. t.-e. 102. $-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a mohácsi kir. járásbíróság V. I. 179 és 178/902. sz. végzése által K r a u s z  és Soheer úgy M a y e r  A la jo s  végrehajtók javára ifj K u p fe rsc h m ld t Jó z s e f d. szók csői lakos végrehajtást szenvedett ellen 124 és 63 K 92 f tóke s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása alkalmával bírói lag le és felül foglalt és 947 kor becsült sertések, hordók, bútor, stb-ből álló ingóságok fentiekből még fennálló és végrehajtható tőkék és járulékai 2 K árv. bird kibocsájtási és kézbesítési dij és az ezutáni költségek erejéig nyilvános árverés utján eladatnak.Mely árverésnek a V. I. 1902. 179/2. sz. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Dunaszekesőn alperes lakásán leendő eszközlésére 1902. évi novem ber hó 13-ik n a p já n a k  d élelőtt 9 órája  határidőül k it fizet i k és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a fent érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-e. 107 §-a értelmében a legtöbbetÍgérőnek becsáron alul is el fognak adatni.Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.Kelt Mohácson, 1902. évi okt. hó 28. napján.
Schméder Edekir. bírósági végrehajtó

Irodai
Ödönnél

SZÉN ! mr SZÉN !Van szerencséin a n. é. közönség b. ludomására juttatni, hogy tüzelő szén eladási üzletemben állandóan a legjobb minőségű tüzelő anyagokat tartom eladásra íi m :
L é g s z e s z g y á r i dió p irs z é n  in. m. 4 k o r . 40 fill.Legjobb minőségű sa lg ó ta rjá n i 

sza lo n  szén  m m 3 k o r . ezen utóbbi faj jó hírneve miatt más bányatermékeket is szoktak ezen név alatt forgalomba hozni, nálam azonban valódiElsőrendű darabos szén más bányákból 2 k o r . 60 fill, és 2 k o r. 
80 fill.Vágott kem ényfa  m rn 2 k o r.
40 fill, a fent emlitelt tűzi anyagokat az emlitelt árban házhoz szállítom.A n. é. közönség további b. pártfogását kérveBaja, 1902. október hóbanmaradtam tisztelettel

Nagy Péter,
szén-kereskedő(Vásártér, a képezde átellenében.)_ oU  <J

! ! Kiadó lakás ! !Deszkás-utca 521. számú lakóház, (Honvéd laktanyával szemben) mely áll három  szoba, egy konyha és egy éléskam rából, azonnal lakás avagy bolt helyiségnek kiadó. — Esetleg szabad kézből eladó.Bővebbet Kováts Jó zsef (Sóház-utca) vagy M i8kolczon G adits G y ö rg y  kir. főmérnöknél 3__i
111 r

B A JÁ N .

Igen kelendő cikk utcai efánugitágápa

e l á r u s í t ó kkerestetnek A z illetők naponta 3 —4koronát kereshetnek —hivatalban Cim  a kiadó



1902. november 8.
Bajai Független Újság.u

ÉRTESÍTÉS !Van szerencsém a ii é közönség tudomására hozni, hogy nőin : Tófalvy Bélítnó több előkelő fürdőhelyen, n. m. Tusnád, K arlsb ad  stb. mint oklevelesm a s s e u r  és
hidegviz-gyógyásznőműködött s mint ilyen előkelő fürdő-orvosoktól elismerő nyilatkozatokkal rendelkezik, magam pedig mint ugyancsak
masseur és tyúkszem-vágóigen nagy gyakorlatra tettem szert —Baján letelepedtünk. Tisztelettel kérjük tehát a n. é. közönséget, hogy adandó alkalommal szolgálatainkat ezen irányban igénybe venni méltóztassanak.Kiváló tisztelettelTófalvy Béla ég Tófalvy Béláné

B a j a ,  r ç i s t fà s à P té R  168. s z á m .

A la p í t h a t o t t  1862.

jScÇnefzer JErnö
üveg- és porc zel Ián kereskedése 

l i  A ,/A legjobbaknak elismertDitmár-féic lámpáknem különben
szőlő-
mosókúgy egyszerű, mint a legfinomabb kivitelben, nagy választékban, olcsó árak mellett kaphatók.Legújabb m intájú képkeretek, legnagyobb választókban. i; 5

Kitűnő minőségű

takarmány répa
kapható

Spitzer Károly és Fiaiszeszgyárában. ) -)
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K I V Á L Ó  S Z E R E N C S E

TÖRÖK-nél.
\i»gyoii sokan  s / e r e m s r s í  k leltek általunk,

Kilencz millió koronánál többet nyer
tek nálunk nagyrabecaült vevőinkAz egész világ legesélydúsabb sorsjátéka a mi
ni. kir. szab. osztalysorsjátékunk, mely nemsokára 
újból kezdetét veszi.

110,000 sorsjegy 55,000
P É N Z N Y E R E M É N Y N Y E L  sorsoltatik ki, te
hát az összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sor
solási jegyzék kimutatása szerint.

o hónap alatt összesen Tizennégy millió 
459,000 koronát, egy 1 íatalmas összeget sor
solnak ki. Az egész vállalat állam i felügyelet  
alatt áll.

Az I-sö osztály eredeti s o r s je g y e in e k  terv
szerű betétjei a következők :
egy nyolcad (*8) írt —.75 vagyis 1.50 koron» 
egy negyed (y4) » 1.50 » 3.— »
cy;y fél (•/„) » 3.— » 6 .— »
egy egész ('/,) » 6.— » 12. »

4 C ^
l o «  1

55.060: " á i l 459.000

A  sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz bekül
di ‘se ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet díj
talanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de leg
később

f. é. november hó 2 0 -igbizalommal HOZZÁNK küldeni.
Ti r o l Tsa

bankháza
B U D A P E S T

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték
üzlete.

roárudánk osztálysorsjáték osztályai :
Főüzlet: V I ,  Teréz-körút 46 a 
Fiókok: 1 Váci-körűt 4.

2 . Muzeum-körut 11.
i  »). Erzsebet körut 54.

5SS™ S^levága—- TO R O K A . és T Á R S  A  bankháza B u d a p e st.
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.(utánvételezni kérem
Az. összeget korona összegben ( posttlUt&l VclliyiiV al küldöm(mellékelem bankjegyekben (bélyegekben.

)))) A  nemtetsző 
törlendő.a

NCJ
COotaoP4

Szoba fűtéshez 
kiváló minőségű tatai "91

T O J Á S - B R I K E T T
m é te rm á zsá n k én t h á zh o z  s z á llítv a  kapható

3 koronáért f l̂P özv Spitzer Simonnénál.
4 ... *)



. Bajai Független Újság. 1902 november 8.

H I R D E T EN Y.Vili) szerencsém a n é közönsóg becses tudomására juttatni, hogy a fő- es székváros legelőkelőbbNŐI C O N F E C T I Oíí tű ház:» mi k képviseletét magamra vállaltam, minélfogva raktáron tartok dús választékban női k a b á 
tokat, g a llé ro k a t, bundákat, nemkülönben g ye rm e k k a b á to k a t és azokat a legválasztékosabb kivitelben, jutányos áron bocsájtom a n. é. közönség rendelkezéséreMinthogy üzleteinn  t /

s z c s f f h e I y I y e Iis egybe van kapcsolva, elvállalok ja v íta n i munkákat s azokat a legpontosabban, legolcsóbb árak mellett végzem el.Szives pártfogásért esedezve, maradtam hazafias tisztelettel
H ó n i g  J. utóda HALÁSZ BÉLA.

J  LEGNAGYOBB VÁLASZTÉK JI GÁCSI BRASSÓI ZSOLNAI I^  t o v á b b á  ^Aj, a logflnomabb angol és fran cia  divatkelm ókben ! ! !&  L egújabb angol és fra n c ia  sza b á sú

U s áron,
* w  és »

m .Wi►il#

Sípontos kiszolgálás mellett, készülnek cégnél!
#

Órákat, arany- és ezüst-tárgyakat olcsó 
gyári árak mellett küld jótállással

órás, arany- és ezüstárúgyáros
P É C S E T T .

B A J Á N , *M - —Takarékpénztári épülőt
% % % % %

M agy kir. törvényszékileg bejegyzett állami érem
mel, arany- és ezüstéremmel kitüntetett ezég — becsü
letes kiszolgálás, nzzr Minden tárgy valódisága bizo
nyítására a m. 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.5 20 fit X Arany gyűrűk 2-20 fittől feljebb. 7 — « í  Csinos, nemes opál-g)űifilc 4 fittől

• S f t M I H M  m H » M — —
J?e!fünö újdonság.

Valódi ezüst remontoir kettős fedéllel . . . .  horgony lő köves szerit. 8 2f>pontosan járó nickel rem 3 50goldin ó r a ....................................550 „ SSjebbezüst női remont dr . . 5 50 ($ Finom nickel-horgony éb-valódi 14 karátos női rém. 14 — „ /a\ resztő ó r a .............
V

„ f *  feljebb„ W Valódi gyémántgyűrűk 10 fittől fel-

D E L I C E — M inden hirdetés felesleges - A dohányzó egyszer veszi és többe mást nem szihatlegjobb valódi francia szivarkapapir és szivarka- 
hlively kapható az ország minden kiilönleges- --- —.....  - ségi árudájában. - - .....-... ................t

1-90 írtugyanaz kettős fedéllel . 18 — „ ^ '8  nap járó ingaóra . 8 — „vaiódi arany rém. úri óra. 2 4 — „ ól ütőszerkezettel . . .  10 — _kettős fedéllel. . . . 35 - ,, f  Szép kakuk-órák 7 írttól 12 frtig.
Valódi megvizsgált ezüstláncok  csinosan kidolgozva 20 gramm súlyú I 45 fi t, 30 gramm 2 15 írt, 40 gramm 2 55 frt 00 gramm 4 50 frt, Ion gramm 0 frt.Valódi 14 karátos aram uri-lánczok szép kivitelben, 20 gramm nehéz 25 frt, 30 gramm 37 Irt, 40 gramm 4750 frt.Kívánat szerint hozzá illő aranyba foglalt köves lógók 10—15 gramm súlyban, darabonkint 4.50 Irt.Szétküldés mindenhová a pénz előleges l2o.2o beküldése vagy utánvét mellett.Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve küldetik bárkinek, ►

SZIVES FIGYELEMBE!Mivel kereskedelmi utazóknak rnagánvevőket fölkeresni a nemrégiben hozott törvény értelmében tilos, mélyen tisztelt vevőközönségünk kényelme szempontjából
Fehérnemű gyártmányainkegyedüli elárusilásával PÁL bajai előkelő divatkereskedő céget bíztuk meg, a hol női fehérnemű újdonságaink, különösen azonban

M enyasszonyi kelengyéka legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig az általunk előirt, szabott árak mellett, fognak elárusfttatni, illetőleg a megrendelések ilyenekre elfogadtatni.Hálás köszönetünket, fejezzük ki az eddigi szives pártfogásért és esedezünk, hogy azt megbízottunkra átruházni mélíóztassék. Ennek reményében maradtunk hazafias tisztelettel
Stieglitz és Unger

___________________________ Budapest.Nyomatott Nánay Lajosnál Baján.




