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A bajai függetlenségi és 48 as párt hivatalos közlönye.n n ÁSzerkesztőség : Főtér 434.Kiadó: ifj- W a g n e r  A n t a lkönyvkereskedő. Felelős szerkesztő : Főszerkesztő : 'Főnnmkatársak :D r.  S z i r m a i  V id o r D r.  f<eieh A l a d á r Dr.  p í y i f ö t y  d á n o sü 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:Hizesz évre (i kor. Fél évre 3 kor. Negyed évre 150. Egyes szám .ira 12 fillér.Szakbizottsági választások.A  szokás második természet. Régi közmondás, melynek igazságát a Baja városi kormány-párt minduntalan megerősíti. Nekik csak a befejezett tények imponálnak, az előzékenységet, a tárgyilagosságot. a méltányosságot, a közérdeket alig ismerik és cselekedetük egy jó részének rugója a kicsinyesség, a hiúság.Egy paktumot kíséreltek meg a legutóbbi törvényhatósági szakbizottságok tekintetében. Azt ajánlották, hogy a közigazgatási bizottságba beválasztanak egy ellenzékit, a nyugdíj ügyi bizottságba egy ellenzékit és még egy bizottságba egy ellenzékit.Ezt nevezte a kormány-párt paktumnak, ezt komoly képpel ajánlotta, sót hisszük, hogy az volt a kormány-pártnak komoly meggyőződése, hogy ők ezzel méltányosan és igazságosan járnak el.A  szokás második természetükké vált. Megszokták, hogy a bizottságokba válasszanak olyan tagokat is, kiknek physical képtelenség egyrészt eleget tenni kötelességüknek, másrészt nem képesek a képzettség és a szakismeret hiánya okából is tisztségüket betölteni. Megszokták, hogy az ilyen szakbizottságok

ban a tagok részt ne vegyenek, hogy ott komoly vita ki ne fejlődjék Megszokták, hogy az ilyen szakbizottsági tagsággal néhány mameluk hiúsága és kicsinyessége legyeztessék, megszokták, hogy ezt használják fel korteseszközül.Ennek a megszokásnak az a folyománya, hogy a legritkább esetben van egy szakbizottságnak nem tudomása, de még csak ideája is arról, hogy ugyan mit is referálnak az ő szakmájában. Ennek a megszokásnak az a folyománya, hogy a városi tanács túl van tömve, terhelve a dologgal, hogy a szakreferens vállain nyugszik minden, segítsége semmi, hogy öt sem eszmével, sem valami javaslattal, vagy ennek feldolgo-j 7 o j ozásával nem pártoljákTöbbször megírtuk már, hogy ebből a kormánypártnak politikailag és anyagilag vesztesége van, megírtuk, hogy ez j az ellenzéknek politikailag előnyt biztosit, de mivel a vá’*os kárára van, az ellenzék inkább részt venne a bizottságokban és lemondana a politikai előnyről a város érdeke javára. Süket fülekre találtunk. A fenti lealázó paktumot el nem fogadhattuk.Az ellenzék a legutóbbi közgyűlésen tüntetőleg nem szavazott a szakbizottsági választásnál. Demonstrálni akarta, hogy komédiában részt nem vesz, kimu- j

tatni, hogy nem választásról hanem kinevezésről volt szó, felhívni a figyelmet arra. hogy az ilyen nagy horderejű dolog nem hiúsági legyezgetés, hanem Baja város legeminenssebb érdeke.
JVem értik fel józan észszel, hogy (Baja 

városának ecclatans nagy számú többsé
gét egy illetéktelen és oda nem való kis- 
sebbség dominálja. Kétségtelen dolog, 
mert az országos képviselőválasztás iga
zolta, hogy (Baja városában a független
ségi párt van többségben, kétségtelen a 
törvényhatósági bizottsági tagválasztá
sokból, hogy Olaja városában az ellenzék 
van többségben.Miből áll a törvényhatóság? Kit képvisel a törvényhatóság V Nyilvánvalóan Baja város közönségét. lés mit látunk ? Azt látjuk, hogy a város közönsége ellen foglal állást a kormánypárt, a kis- sebbség és a tisztviselők befolyásolásával, segítségével nemcsak, hogy leszavazza Baja város többségét, de még a komoly munkálkodást is megakadályozza, a boldogulás útjait megnehezíti, a friss, egészséges élet kifejlődését megbénítja. Mindezt pedig nem is annyira political”, mint hiúság legyezgetési és párttaktikai szempontból.Az ilyen kormányzás a kissebbségnek a többséggel szembeni frivol játéka, frivol szavazása az erőszak bélyegét__ T Á R C A .JYtár elpihent . . .Már ©lpilient az utca népe,Régen leszállt az alkonyat,A toll kihullt fáradt kezemből,S a vers, hiába, nem halad . . .Ezernyi érzés a szivemben, Ezernyi dal az ajkamon.

S elhervadok az örök vágytól. Hogy mind megírni nem tudom!Lennél csak itt most, és szelíden Vadamra hajtanád fejed, Elálmodnánk mi csodaszépentlígy-e, édes, a verseket? . . .
JYCegbocsátok.Irt;i: Uj v á r y  Mi k l ó s

a szabadkai színház tagja 
(Folytatása és vége.)F erkó : (meglátja a belépő Bandit, Ilont elbocsátva, 

feléje rohan.)Bandi : (az asztalon fekvő kést lelkapja) Megállj .Még egy lépést és . . .  . Mit akartál attól a leánytól ?

Ferkó : (durván) I la az én kezemben lenne az a kés, másként felelnék erre.Bandi: belelj! Mit akartál attól a leánytól!F erkó : M i közöd hozzá? (kis szünet után gú
nyosan) Megcsókoltam. Elbúcsűztam tőle. A szeretőm volt és most másnak lett a szeretője.Iloil í (bágyadtan felemeli fejét) Isten segíts !Bandi : (még csak most ismeri meg Ilont. Rémülten 
né/, reá) 110 II !Ferkó: (gúnyosan) A szeretőm volt!Bandi : (Ilonhoz) be.-'! (nehány lépést tesz feléje, 
mintha a kezében lévő kést szivébe akarna mártani, «le 
vissza tantoiodik s a kést elejti. Remegi) ajkakkal)Megcsaltál ! ?Ilon: N cm, nem! nem csaltalak meg. (Ban

dihoz fut) Verjen meg az Isten, ha csak egy pillanatra is megcsaltalak.Bandi: (ellöki magán i) Nyomul uh !Ilon : Nem vagyok az !Bandi: (tágra nyílt szemekkel bámul Ilonra, nm>g- 
vc beszél) Becstelen.Ilon: Nem! ne mond ezt nekem! Bandi, édes Bandim, ne higvj ennek az embernek.Ferkó: (Bandihoz) Ne higyj neki! A szeretőm volt !Ilon : (Ferkóhoz) Hazudsz!./. jelenes. I'oltnk, Véli.Péli : (a hátsó ajtón jón, kezében tide kahisóv.d Mlbaj van itt ?

r !

Bandit (hozzá támolyog) Béli bátyám! (sírva rábo
rul) Kitépték a szivemet.FerkÓ : (Ilonhoz gúnyosan súgva.) Most IllUI' aZenyém vagyIlon : Rú sem hallgatva Bandihoz fut. Letérdel előtteBandi! Édes Bandim! Szeretlek! Esküszöm csak %téged szeretlek, az édes anyám emlékére esküszöm, nem csaltalak meg, (zokogva

átfogja Bandi lábait) E s k t l S Z Ö m  ! (ellulló hangon)higyj nekem !Bandi : (kiegyenesedve az ajtóra mutat) Menj ! Ilont (szivettépő hangon kérve) Bandi!Bandi: (mint .101.1») Menj! Mert különben széttiporlak! (elfordulva zokogni kezd, majd önfeledten,) 
kidülledt szemekkel nézi Ilonkát, magában) Megcsalt!Ez a leány akit Istenemnél jobban imádtam.

wMegcsalt! Az a leány, aki üdvöm, boldogságom
V o lt  nekem, (mintegv félre beszélve) Kzck a SZC-mek az ő szemei! Hányszor csodáltam őszinte tekintetét? Hányszor vette el ez a két szem az eszemet ? . . .  Az ajkai ! I lány cso- kot lopott el ajkamról ez ajk; hány édes sz.»t súgott fülembe? (Ilon fejét lsét keze közzé véve, mint

egy őrjöngve) Hazug volt a szeme, őszintesége, hazug szűziessége! Hazug volt az ajka is. Mikor édes boldogságot suttogott, akkor csalt meg. (mosolyogva) Hányszor esküdött hűséget
t )  V  #  ^nékem ez ajk és hányszor hazudott ! (Keze

lassan Poti nyakára csúszik) NciUlllj el ! Neiíiulj el
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hordja m agán. N agyon  sajnos jelensége Baja városának, hogy a választás óta a törvény nom tisztolésérc. kijátszására, a luríangra, az erőszakra, a gyanúsításra felülről lát példát Kz jóra nem vezethet. Hz csak sietteti a régi m egszokás, a régi termoszét halálát, egy uj rendszer, egy  uj élet, egy szeld) jovó  küzdőtől Sokat, nagyon sokat kell m eg kiiz- denünk, küzdenünk kell a felülről jövő erőszak ollon. Holvesszük a harcot s m egvagyunk arról győződve, hogy nem fogja a kissebl>ség a többségét lenyűgözni, terrorizálni I la nem is vagyunk
r S  '  ^benn a bizottságokban, nem tesz semmit.I g v , mint eddig is eber figyelemmel fogjuk kísérni a kozi’igyeket Nehezebb ugyan az ellenőrzés, súlyosabb a feladat. de meg fogunk felelni hivatásunknak. U gy an  kérdjük a tisztelt korm ánypártot 1 !M>1. évi oclóber 2-ika óta ki fejlett ki tevékenységet Baja város közönsége érdekében a törvényhatóságnál, a korm ánypárt, a mig benne volt az ösz- szes bizottságokban, vagy  az ellenzők, a mely egy  bizottságban sem volt benn?n

Vissza\ II. l\()ze<j(\s: s(v/ii(jiji inlézmcni/.( Folytatás.)A főépület emeletének beosztása ugyanolyan mint a földszinté, csakhogy itt a férfi és női s e b é s z e t i  o s z t á l y o k  nyernek elhelyezést, az az épület középrészében pedig a m ű t ő t e r e m ,  előkészítő szoba és orvosi lakószoba helyeztetett el.Az egész főépület (><S agyra van berendezve. A főépület mögött, a telek közepén és a legmagasabb helyen fekszik a g a z d a s á g i  e p ü le t ,  mögötte pedig körülbelül ugyanolyan magasságban, mint a főépület, az e l m e -  g y ó g y i n t é z e t .Óhajtották legalább e három épületet fedettés oldalt m iit folyosókkal összekötni, - - de
% 'bármennyire szükséges volna is ez kényelmi szempontból a rendelkezésre álló» építési ősz-

szeg nem engedi meg ezeknek elkészítését, bár tagadhatatlan, hogy esős, és csatakos időben ezek a folyósók nagyon kitűnő szolgalatot tennénekAz egyemeletes g a z d a s á g i  é p ü le t  a főépület és elmegyógyintézet között fekszik, mint említettem, a legmagasabb helyen, s igy kiválóan alkalmas arra, hogy az ott elhelyezett víztartó a többi épületekbe a szükséges ivó és használati vizet felnyomja.A gazdasági épület földszintjén, jobbról a f ő z ő k o n y h a  és mellékhelyiségei, u m. tálaló szoba, mosogató, éléstár és cselédszobák, balról pedig a m o s ó k o n y h a  és mellékhelyiségei, u. m. fertőtlenítő helyiségek, vasaló, mán- golo és szárit(') helyiségek nyernek elhelyezést. A földszinti középrészben pedig egy szoba konyha és kamrából álló szolga lakás terveztetett.Az emelet kizárólag az á p o l ó - a p á c á k  részére szolgál es a középen felcyo tágas és díszesen kiképzett k á p o l n a  által két részre osztatik.A jobboldali részben a közös ebédlő, a főnöknőnek ‘2 szobából álló lakása és egy ruhatár, baloldalt pedig a többi 11 apáca részére szolgáló háló termek, fürdő és egy külön betegszoba helyeztettek el.A gazdasági épület mögött áll az egyemeletes e l m e g y ó g y i n t é z e t .Különösen nagy gondot kellett fordítani ennek tervezésével arra, hogy egész speciális rendeltetésének teljesen megfeleljen, s tekintettel az itt ápolt betegekre a berendezés olyan legyen, hogy a betegek sem magukban, sem másokban még őrizetlenül se tehessenek kárt.Kitekintve az egyes termek, cellák, ápolók, fürdők, closetek, és orvosi szobák praktikus elhelyezésétől, végtelenül nagy gondot okozott magának a belső berendezésnek mikénti megoldása is. Az ország legelső ilyen intézetében hányszor történik meg, pl., hogy az elmebeteg az ajtókilincsen, vagy hasonló alkalmas helyen felakasztja magát, vagy pedig az ablak vasrácsát kifeszitve hatalmas öldöklő szerszám birtokába jut, amit iszonyúan használ fel. Az elmegy(')gyintézetben sem az ablakokon, sem az ajtókon, vagy egyebütt kilincsek és egyéb kiálló és hozzáférhető részek nem alkalmaztatnak'. Az ajtók, ablakok, vízvezetéki csapok, fűtési és légszeszvezetéki tárgyak, villamos csengők stb. kizárólag az ápoló személyzet által kezelhetők. A betegek megszökésének

befalazott rácsokkal láttatnak el, amelyek azonban akként szerkesztvék, hogy a benlakó betegekre mégsem teszik a börtönszerű benyo-í->mást.

meggátlása végett az összes ablakok erősennh

Különös tanulmány tárgyát képezte az őrjöngő betegek részére készülő cellák kiképzésé. tizeknél tekintettel kellett lenni arra, hogy a benlévő beteg mindenkor megfigyelhető legyen, hogy az ápoló szeme elől semmiféle sarokba el ne bújhasson, hogy sem az ajtót, sem az ablakot be ne zúzhassa és hogy a fűtőtestek által magát meg ne károsíthassa.A cellák ablakai olyan magasságban vannak, hogy a beteg azt el nem érheti és hogy felkapaszkodni sem tudjon, e végből az ablakok melvédfalai le vannak gömbölyítve. A cellák világítása az ajtók feletti fal üregben elhelyezett légszeszlámpák által történik, a fűtés pedig a cellákon kívül alkalmazott fülkékben elhelyezett fűtőtestek utján az ápolók által teljesittetik.Szem előtt kellett tehát tartani, hogy a betegek által a legcsekélyebb mobilis dolog is hozzáférhetlen legyen, megkönnyíteni akarva ez által az ápoló személyzet feladatát egyrészt, kik elég éberek sohasem lehetnek, másrészt pedig elérni akarva azt, hogy az ápolók mulasztása esetén sem történhessék szerencsétlenség.Nagyon érdekes az ajtók zárainak beren- j dezése. Az összes ajtók egy és u g y a n a z o n  z á r r a l  láttatnak el, amely zárakhoz az ápolók, az orvos és az apácák külömböző kulcsokkal bírnak. Az ápoló kulcsa csak egy~ s z e r  fordítható, az orvos és apácáké ellenben k é t s z e r .  így azután lehetővé van téve, hogy ; az ápoló által elzárt helyiséget az orvos és | apáca ki tudja nyitni, de az orvos által két- 1 szer fordítás által elzárt helyiségbe az ápoló ; nem hatolhat be. Az apáca igen, ennek mindenkor és mindenkorra szabad a bejárat. Kj- nek idején az orvos az egész osztályt lezárhatja, úgy, hogy azt még az ápoló sem hagyhatja el.Maga az épület egyemeletes.A jobb szárnyban a férfiak, a bal szárnyban a női betegek nyernek elhelyezést.Mindegyik osztály 31 férhelyre van berendezve. A tőhomlokzati főbejárattal szemközt fekszik a főlépcső, mely kizárólag az orvos és ápolószemélyzet, valamint a látogató közönség számára szolgál.A betegek nappali tartózkodására az alvó termek mentén fekvő hosszú 400 in. széles
őrökre hitvány rongy! (fojtogatja) Némuljon el ez ajk, hogy hazug hűséget ne esküdjön többé senkinek.Ilon : (fuldokolva, öss/.erojjy.)

Bandi 1 (és/.rctéi ve megbor/ad önmagától, hirtelen el
őőrs.ttja Ilon nyakát. Néhányszor végig simítja homlokát, 
mintha álomból ébredne. Mikor meglátja a földön fekvő

Ilonkát, iá néz Kcrkóra. Könnyezve) Az Cl) S Z C fC tŐ lU
0nem volt ez a leány soha. tin csak szerettem ezt a leányt, de a becsületét imádtam. Néked a szeretőd volt, vidd !

F e r k ó  1 (felemeli Ilonkát a földről, és kifelé vonszolja )Ilon : (eszméletre tér, bágyadtan néz Bandira. A lig  
liaihaiúan) Szeretlek !Bandi : (az ajtóra mutat) Mcilj !Ilon : (még egyszer vissza nézve, Bandihoz akar rohanni J

F e r k ó  • (megragadja Ilont és ki vonszolja )Bandi : (Kgy ideig inetöen néz utána, aztán görcsös 
zokogással az asztalra botul.)/. jelenes. Bandi, Véli.

P e l  1 : (részvétel Kamiihoz. t<<’>ze 1 < dik) N e  SÜ’j ÖCSCHl.tizen túl kell isni.Bandi (zokogva) Kitépték a szivemet!
%Péli'. Dehogy tépték, dehogy tépték! Csak egy sebet hasítottak rajta, az meg majd beheged. No sirj, no! Oda se neki!Bandi • (lassan abba hagyja a sírást Merően magaeb bámul) Meghalt! Aljas szemet volt, mint a többi. Ki hitte volna Nekem szent voltes inasnak b v .*it esik.'ihatva) a szeretője. Ilon: Nem! (roskadozva egy pacira ni k í v ű i  ha-

(sz.iiiK t ut in) Mindennapi inaimba foglaltam ne- I rangzúgás S a közeli templomból zsoló/sma hangjai hali-vét s mialatt én boldogságunkért imádkoz- | hatók) Esküszöm nem csaltalak meg. Oly híven i

tani, azalatt ó . . . (dühvei) Meg kellett volna folyta nom !Péli: lőj. ej öcsém. Ne búsulj. Nem érdemli meg a busulást egy leány sem. Nemsokára elfelejted az egészet.Bandi: (macában) Soha ! (ráborul az asztalra.)Péli: (magában) Hozok neki egy kis bort. A bor jó orvos. Időre-órárn meggyógyít mindenbúsulót, (a söntésl >e megy )Bandi : (magában, zokogva) Meghasad a szivem.
(). jelenés. Ilon, Bandi.Ilon : (roskadozó léptekkel,* betámolyog. A z  ajtófélfá

jában megkapaszkodik. Hgyik kezével a kendőjét s/orossan 
nyomja sziveit Arca halvány, s a keze véres. Néha-néha

Ids/.isszcn a fájdalomtól. Alig hallható hangon) Belliül ?Bandi : (ije dten felrezzen) Ki ítZ (meglátja Ilont, 
lelkel az asztaltól s Ilonnak hátat fordítva, kinéz az ab
lakon.) «Hon • Bandi! . . .Bandi : (mintha nem hallaná.)Péli: (a bort hozva) Igyál öcsém egy Bandi: Nem iszom. (a/, égre nézve) egy csillag. Vájj’ kinek a csillaga?Hon : (halkan) Az enyém !Bandi: (megfordul; Mit akarsz itt? Nyomorult! Ilon : Ne, ne igy szóllj hozzám. Nem eztérdemiem, (roskadozó léptekkel Bandihoz megy) 1 lig\ jnekem. Szeretlek.

Bandi: Hazudsz! (megfogja Ilon kezét és erősen 
szí niébe néz) M o C C S d l t a l  !

kortyot.Lefutott

szeretlek, mint szerettelek akkor, mikor még hittél nekem.B an d i: (sötéten) Hazudott Ferkó?Ilo n : Hazudott! Azt akarta, hogy az ő felesége legyek és ne a tied. Ezért hazudott. Három évig kínozott, de én híven megtartottam azt az esküt, amit neked tettein. Soha sem voltam szeretője senkinek, (hangja mindin

kább gyengül) Vártalak. Tudtam, hogy vissza- jösz, tudtam, hogy te is szeretni fogsz még engem. Vissza jöttél. . .  s a boldogságnak, mit kérve kértem a jó Istentől, az lett a vége, — hogy — hogy el kell válnunk !B an d i: (Hon szavainak hitelt adva, melléje térdel, lágyan cirógatja kezét. Megbánólag) K I kell Válnunk ?Miért? Hiszen ha igaz az a mit mondasz, tikkor, akkor mi nagyon boldogok leszünk. Nem, nem válunk el soha !Ilo n : De igen! Mert meghalok, (a kendőt szét-lebbeuti, s ekkor láthatóvá les/, vérző melle.)B an d i: (felugrik, vad dühvei) Ki tette ezt?Ilo n : (hörögve) Ferkó! Hogy innen kimentünk, még egyszer kért, hogy legyek a felesége, s mikor én azt mondtam «inkább meghalok «, előrántotta kését és . . és . . (hangja 
elhal) most el kell válnunk!B an d i: (zokogva Honra borul) Ilon! Kdes Ilonkám! Ne hagyj itt!Ilo n : (alig hallhatóan) Csókolj lllC g .Bandi : (zokogva össze csókolja) Bocsáss meg !Ilon: Megbocsátok!(Függöny.)



nappali folyosók szolgálnak. Minden osztály magában is két teljesen elkülönített részre oszttatik, a nyugodt és nyugtalan betegek osztályára. Az elkülönítés a közbeiktatott lépcsők által történik. A nyugodt betegek osztályai 2—2 nagyobb hálóteremmel és több külön- szobával bírnak, ápoló-szobák, clozetek, fürdőszobák, előterek és kamrák, valamint az orvosi lakó és rendelőszobák a megfelelő célszerű elhelyezést nyernek.A nyugtalan betegek osztálya a cellákból és az ezek előtti u. n. fektetőből áll, mely utóbbiban a súlyos és nyugtalan betegek nyernek ápolást. Minden osztály <S cellával bir, vagyis összesen 16 cellával. -Úgy a férli betegek valamint a női betegek a jobb és baloldali beteg lépcsők utján az üdülő-kertekbe mehetnek. Ezek magas fallal bekerített kertek, ahol a betegek nyári időben szabadban tartózkodhatnak. A kerteken túl elterülő szabad terület pedig a gazdasági munkával foglalkozó elmebetegek részére tartaték fenn.A f e r t ő z ö t t  b e t e g e k  részére egy külön kis p a v i l o n  épül és pedig összesen 8 betegre. Ez tulajdonképen egy kis ikerházacska,' teljesen két részre elkülönítve. Mindegyik rész külön bejárattal és 2 2 szobával bir. Mindegyik szoba két beteg részére szolgai, szintén teljes elkülönítéssel, közös ápolószobával,fürdőszoba és closettel.Végül az összes épületektől távol, a telek leghátulsó részén helyeztetett el a h u l l a h á z  és b o n c t e r e m ,  a szükséges mellékhelyiségekkel u. m. hullaszoba, koporsóraktár, beszentelő helyiség, kamra és clozet. A beszentelő- ből történik az elhalt betegek temetése a jobbról fekvő mellékutcán át.Ezen fő épületeken kívül vannak azután még a gazdasági épületek, u. m. jégvermek,kamrák, szivattyúteler etc.Szólni kell még néhány szót a fű t é s r ő lés v í z v e z e t é k r ő l  :A f ő é p ü l e t  és e l m e g y ó g y i n t é z e t ,  mint íi kút legnagyobb épület alacsony nyomású köz- ponti gőzfűtés utján fog egyenletesen melc- gittetni, mely célra az egyes helyiségekben elhelyezett bordás fűtőtestek szolgálnak.A pincében elhelyezett kazánok biztonsági berendezésekkel ellátva egyrészt a legkisebb veszély eshetőségét is kizárjak, másrészt megfelelő szabályozókkal ellátva az egyes helyiségek hőfoka tetszés szerint fokozható vagy csökkenthető.A fürdők a pincékben elhelyezett melegvíz- kazánokból nyerik a forralt vizet, melynél praktikusabb megoldást tisztasági szempontból nem is találhatni.A mosdók márványból; porcellán tahikkal, a előzhettek önműködő szerkezet szerinti vízmosással kerülnek kivitelre.A kettős rendszerű csatorna egyik hálózatán a csapadékvizek nyernek elvezetést, a másik hálózat pedig a szennyvizeket, clozettek űiilléseit, fertőzött folyadékokat veszi fel és viszi tovább. Hogy ezen fertőzött anyagok mint ilyenek fognak-e külön e célra berendezett szivattyúk által eltávolíttatni, vagy pedig az Angliában és Németországban kitűnő sikerrel megoldott deritő-telcp fog-e itt is alkalmazást nyerni, az mai napig még nincsen eldöntve. Minden esetre azonban ezen kérdésnek megoldása egészségügyi szempontból úgy szólván a legfontosabb, mert a Sugovicaba vezetni a fertőzött anyagokat egy létező miniszteri rendelet szerint eddig nem volt szabad.Ezekben adtuk vázlatát az épülő kórháznak.

1903. január 10. „ Hajai Független Újság. s

Városi közffyülos.Baja város törvényhatósági bizottsága 1903. évi január ho i-en délután •> órakor rendszerinti közgyűlést tartott a következő tárgysorozattal ;I. Bolgármester időszaki jelentése a Közigazgatás állapotáról.A jelentés leglényegesebb része a baja- báttaszéki bid ügyében a múlt hó novembei 20-én lefolyt mozgalom, melynek kapcsán a városi tanács javasolja, hogy Becs sz. Kii. város közönségének, Bartal Bélának, Kuidos Kálmánnak, Majomssy Imrének. Hr. Lem-

berger Árminnak és Dr. Záray Károlynál? jegyzőkönyvi köszönet szavaztassuk. A tanács javaslata elfogadtad!?.2. A nagyin, m. kir. honvédelmi minisztériumnak leirata a lóavató terv hatályának kiterjesztése és a lóavató bizottság megalakítása tárgyában.A tanács javaslatba hozzaelnökül Latino- vits Jánost, tagokul Scherer Antal, Bohemian Bertalan, Somogyi Emil és Radó Gyula biz. tagokat. A tanács javaslata elfogadtatik.3. Az igazoló választmánynak újjáalakítása.Jelöltetnek Dr. Bruck Samu, Dr. HermanAdolf, Eckert István, Bohemian Bertalan és Bodrogi Gyula biz. tagok. - Elfogadtatik.A főispán kinevezi elnökül id. Szutrély lápot, tagokul Külker Gusztáv, Mihitsch István és Dr. Fehér János biz. tagokat. Tudomásul vétetik.4. A bíráló választmánynak újjáalakítása.Jelöltetnek Állaga Ottó, Latinovits János. Dr.Reich Aladár, D.\ Nikolausz Béla és Vojnits Dániel biz. tagok. — Elfogadtatik.5. A számonkérő szék két tagjának megválasztása.Jelöltetnek Latinovits János és Vojnits Dániel biz. tagok. Elfogadtatik.6. A polgári iskolaszéknek újjáalakítása.Jelöltetnek elnökül id. Szutrély lápot, tagokul, Külker Gusztáv, Hr. Hegedűs Aladár,I lesser Gyula, Mikolits lgnácz, Scherer Antal és Heller Richárd. -  Elfogadtatik.7. A nyugdijügyi és a gazdaságügyi bizottságban üresedésbe jött egy-egy tagsági helynek betöltése.Jelöltetnek Rosenberg Jakab s Somogyi Emil.Elfogadtatik.<S. A nyugdíjazásért folyamodó tisztviselők munkaképtelenségének megvizsgálására két gyakorló orvosnak kiküldése. 'Jelöltetnek Dr. Jurav Károly és Dr. Rosen- berg Samu. Elfogadtatik.9. A közigazgatási bizottságból kilépő öt ta a helyének választás utján leendő betöltése.o % ^Névszerinti szavazás utján megválasztatnak Dr. Bruck Samu, Mihitsch István, Dr. Nikolausz Béla. Dr. Reich Aladár és Vojnits Dániel biz. tagok.10. A városi tanácsnak javaslata az uj városi közkórház betegeinek ápolására nézve a legszentebb Megváltóról nevezett irgalmas nővérek soproni anyaházával kötendő szerződés tárgyában.A szerződés főbb pontjai értelmében egy- egy ápoló apaca kap évente ,100 koronát teljes ellátással és a bajai r. k. plébánia .‘>00 kor. évi dij fejében látja el a kórház házi kápolnájában a miseszolgálatot. E tárgy- mii elsőben Szamos v Belő szolalt lel és hathatós érvekkel iparkodott odahatni, hogy a város bocsátkozzék a Kerenczrendiekkel is tárgyalásokba, hátha a mise-szolgálat a város mcgterheltetóse nélk il lenne kielégíthető. Kar úgymond annyira gavalloroskodni.mert ezt csak a polgárság fogná megsinyleni. 
I)r. Fehér János pártolja Szamossy indítványát és meggyőzően adott kifejezést abbeliaggodalmainak, hog\ a közkórháziul vaihato <v“' ,előnyök csak ideig- -ráig fognak tartani, el- jövend az id<), amiko a kórháznál? nem lesz kellő számú betege es akkor a varos nyakába szakadnak a kórház összes terhei. Hisz a miniszter sem vállalt fix kötelezettséget sem magara, sem utódjait a néz\t, hogy lehetne hat biztosítva Baja város közönsége az előre nem látható esélyektől Ilyenkörülmények közt esik helyeselni tudja Sza-

**mossy mik a takarékosságra célzó indit\nn\nt. 
Fölkei (lustái a tanács javaslatát pártolja, mert kivihetetlennek véli, hogy a I eicncz-

rendiek jelen viszonyok közt ezt a szolgálatot teljesíthetnék. Végül Bajax Péter nagyon helyesen azt a kérdést intézte az előadóhoz, hogy hány évre szándékoznak az apácarenddel a szerződést megkötni. Egyébként helyesli Szamossy indítványát. — A szavazás megejtetvén a tanács javaslata fogadtatott el.11. Ggyanannak jelentése Bajor Jozelin városi tanítónő második évötödös korpótlékának 1903. évi január hó 1-től történt utalványozása tárgyában. — Utalványoztatik.12. Győr sz. kir. város közönségének átirata adó-, bélyeg- és illetékmentes községi részkötvények kibocsátását biztositó törvényhozási intézkedés tárgyában a képviselőházhoz intézett feliratnak pártolása iránt. — Bártolólagoit«.MoSZteUi\

í

13. Arad, Debreczen és Szatmár-Németi városok közönségének átirata az ujonclétszám felemeléséről szóló törvényjavaslat ellen a képviselőházhoz intézett felterjesztésének pártolása iránt. Bártolólag felterjesztetik.1 1. Somogy vármegye közönségének átirata a magyar földnek magyar kézen való megtartását célzó törvények alkotása végett a képviselőházhoz intézett feliratának pártolása iránt. Bártolólag felterjesztetik.15. Tury Mátyás volt városi tiszti ügyésznek kérvénye nyugdíjaztatása iránt.A tanács javaslata szerint Tury Mátyás t. ügyész amennyiben 1200 kor. tőkét és 1000 korona perköltséget Baja város házi pénztárába visszafizet évi 1610 kor., ellenkező esetben évi 1240 kor. nyugdíjjal nyugdijaztassék, neki buzgó és kitartó munkásságáért elismerő köszönet szavaztassák és a tiszti ügyészi állás betöltésére pályázat hirdettessék. Elfogadtatik.16. Kovács Lajos városi Írnoknak kérvénye végkielégítése iránt.A tanács javasolja, hogy Dr. Juray Károly és Dr. Rosenberg Samu orvosok szakértői véleményének beérkezte után fog javaslat tétetni. —- Elfogadtatik.Végül Dr. Valentin Emil indítványa*következett az 1894. évi Xll-ik t.-c.-nek a mező- rendőrségre vonatkozó intézkedéseit illetőleg a külterület hathatósabb megóvása tárgyában.A tanács javasolja, hogy az indítvány alaposnak találtatván, úgy az összes érdekeltek, mint az indítványozónak meghallgatása után fog e tárgyban a közgyűlés elé javaslat terjesztetni.Ezzel az ülés véget ért.
S z o c i a l i s t a  11 ó| > y  ü 16 s .A bajai nemzetközi szocialisták számtalanszor megismételték a rendőrségnél abbeli kérelmüket, hogy itt, a városban népgyűlést tarthassanak, de bejelentésüket, a gyülekezési szabadság nagyobb dicsőségére, soha sem xették tudomásul. Most vasárnap végre teljesült régi óhajuk ; megtarthatták a népgyűlést. Már az előző napon kibocsátottál? meghívójukat.Vasárnap délelőtt megalakítottál? a kőmives munkások szakszervezetüket.Délután* zuhogó eső mellett gyülekezett a munkásnép a vásártéren a tanítóképző intézet mögött.Kélhárom óra körül mintegy 300 főnyi csoport gyülekezett össze. Három órakor sürti cseppekben, szakadó esőben állott fel Boci? Nándor és üdvözölte a megjelenteket és ajánlotta. hogy alakítsak meg a tiszti kart. Elnök lett Pestai ils Benő, jegyző ü'áhik József, előadó 

(nirluti József a budapesti központi szocialista- párt kiküldötte é:-, Blühovies lózsef bajai ipa-



1ros segéd. Pesttílics elnök megnyitja a nep- gyillést és kéri a megjelenteket, hogy ügyeljenek a rendre. Ezután átadja a szót az előadónak, (kit hai Sándornak, aki vázolta a munkások helyzetet. Sürgette az általános titkos szavazást. Ennek során rámutatott azon kőiül- ményre, hogy' a kormány-parti kep\iselők a mandátumot csupán arra használják fel, hogy jói jövedelmező állasokat szerezhessenek. ( )römet fejezi ki a fölött, hogy Báján a U volt bátorsága a legutóbbi választáson a kői many- párti jelöltet megbuktatni. Áttérve a szocialisták kívánságaira, tiltakozik az ellen, hogy őket vagyon felosztassál vádolják. Nem kívánjak senki vagyonát. Követelik azonban azt, hogy legyen Magyarországon teljes jog- egyenlőség, a munkások megélhetési módozatain akarnak javítani, A mai viszas társadalmi rendet akarják megváltoztatni. 1 tana következett Pdahovics, ki csak röviden szólt. Ezután a munkások elénekelték a szocialista indulót és nehány munkásdalt. Ezután a gyűlés a legnagyobb rendben véget ért.
HÍRÜK.A közigazgatási bizottság ez évben f. hu 8-án tartotta első ülését, melyen az először megjelent uj bizottsági tagot, dr. Reich Aladár orsz. képviselőt Schmausz Endre rövid beszédben üdvözölt. A megalakulás után előterjesztette Szabo Samu 1. aljegyző a polgármester havi jelentését, amelyből kiemeljük, hogy az elmúlt hóban lő bűneset fordult elő a rendőrségnél. Ezután a kultusz miniszter rendeletét olvasták fel. amely szerint 1903. év március hóban összeirandók az iskola és ovókötelesek es pedig úgy, hogy külön össze- irási-lap adassék a » müveit « emberek áltál lakott városrészekben és külön a »müvelet- lenek« által lakott részben. Dr. Reich Aladár sértve látja a jogegyenlőséget s kéri ezen megkülönböztetést elhagy ni, hanem e helyett »kellően Írni es olvasni tudók es nem tudók« megjelölését. A tanács e szerint fog eljárni. A tiszti főorvos jelentése szerint a közegészség kedvezőtlen volt a múlt huhau, a népesedési mozgalom szintén, amennyiben lö-tal többen haltak meg, mint születtek. Az adok befolyásáról különösen kiemeljük, hogy a múlt évben egyenes adóban 201.-70 korona es decemberben 22.813 korona folyt be. Bélyeg és illeték adóban egész évben 82.873 korona és december hóban S.82Ö korona.

fÁ thelyezés. Az igazságügy miniszter Dr. Kral Miklós földinket a budapesti kir. keresk. törvényszéktől az ugyanott mi büntető törvény- székhez aljegyzői minőségben áthelyezte.Bajai tartalékos tisztek újévi előléptetése. A hadsereg és a honvédség rendeletiközlönye szerint Kosenheiy Mátyás földbirtokos^  «1 %iiadnagygya lepett elő, 1903. év január ho elsejétől kezdődő ranggal.A bajai izr. nőegylet f. évi január ho 1 7-én a Nemzeti Szálloda összes termeiben a helybeli szegények felsegélyezésére sorsjá- í tekkal egybekötött táncfiizérkét rendez,- mely re a t. közönséget tisztelettel meghívja a rendező 1 bizottság. A vigalom kezdete este S 1 órakor. Belépti dij személyenkint : 2 korona. j Jegyek előre válthatok : Reich Bernât, Bern- : dorfer Ede, Fischer Bal es Eischcr Béla urak kereskedésében. Kolüllizetcsek köszönettel fo- ! gadtatnak. Baja, 1903. január hóban.A bajai Casinó közgyűlése. A ('asino f. ho 11-én d. u. I órakor tartja közgyűlését, a I melynek tárgyai: l. A ('asino legutóbbi 10 évének története 2. Zárszámadás és 3. Költ- 1 ségvetés tárgyalása. 1. l'isztujitás. f>. Indítványok. A közgyűlésre külön meghívókat nem I adnak ki.

Esküvő. Sebem Rezső varmegyei tb. aljegyző földiák, a zom bori társadalom közkedvelt tagja f. hó 17-én d. e. 10 órakor vezeti olurhoz Ibinké Margit urhölgyet, 1 lauke luire zombori p<dgánnester kivaló szépségű leányát.Lapunk egyik derék belm unkatársatudvalevőleg e napokban kardparbajban csekély vágást kapott, amiért páratlan rokon- szenv ny ilatkozott meg irányában városszerte. A számos, sajnálkozást kifejező levelek közt következő szellemes kis vers is található:
Inkább táncolt volna csárdást 
Minthogy kapjon ilyen vágást 
Mci/váj'assa homlokát . . . .
S áí»vba döntesse mayát . . .

l ’ py-e fáj a vá^ás najjyon,
( )tt azon a kis darabon ?
De méji jobban láj nekünk 
Kik c sak Ö n é r t  epedünk . . .

Irta ezt két ifjú lány 
r.yv álmatlan éjszakán . .Fényes estély volt f. ho 3-án Fóliák Lajos földbirtokos és neje vendégszerető há- záhan és olyan aranyos jókedv tartotta össze a társaságot, hogy csak reggel 7 urakor mondtak búcsút a páratlan kedvességéi házigazdáknak. Az estélyen jelen voltak: Dr. Reich Aladár orsz. képviselő, Erdélyi Gyula főjegyző és neje, Drescher Gyula függetlenség párti elnök, Dr. Valentin Emil alelnök és ezenkívül Dr. Bércy Albert, neje és Margit leánya, Bokor Oszkár, Dr. Deneberg Kálmán és neje, Dr. Feliér János és neje, Grünvald Lajos és neje (Budapest). Dr. Hetényi Pál és neje, Dr. Kőhegyi Károly és neje, Millió Mátyás, Bullák Bernât és neje, Bullák Oszkár, Bullák Jakab és neje, Bullák Illés és neje, Salgó Samu, Sebőn Ödön és neje, Stekler Sándor és neje. Somogyi Gyula, Szász < Utó, Dr. Szirmai Vidor, M’iesel Dávid, Miesel Mór.A háziasszonyra Dr. Reich Aladár inon- dott felköszöntőt.A bajai jótékony célú Leanyegyesület1902. évi december hó 27-én megtartott műkedvelő előadásán felüliizettek : Dr. Reich Aladár orsz. képv. 20 kor., Dubs Márton Budapest, Drescher Gyula, Gyarmati Emilné, Rosenberg Adrienne. Szűcs Ödön, Bruck Jolán,1 lorovitz lápot, özv. Reich Bcrnátné, M’eisz Józsefné 10 10 kor., Bodrogi Gyula. Rosenberg Jakab .8 8 kor., Sebőn Antal 7 kor.,|)r. Makray László, Dr. Rosenberg Samu, Krausz Jakahné, Dr. Alföldy Lajos, Sebőn Ödön ö 0 kor., Bokor Oszkár, Tomcsányi Sándor, Dr. Kuzman Oszkár, Schciher Rozsa és Olga, id. Reich Vilmosné, Reich Gyuláné, Fischer Emil, Szász Ottó. Bullák Jakahné, Dr. Hermann Adolf, Bruck Aurél, N. N., Bullák Bernât, Szerdahelyi Nándor, Dr. Koller Imréné, Krahl Károly, Schlesinger Gyuláné, Zweig Morné, M’eidinger Dezső, Hoffenrcich Károly, Schön Géza, Rosenberg Emil (B.-Almás) Rosenberg Miksa (B.-Almási Milko Máty.ás, N. N. 5 ö kor., Reich Ignaené, Dr. Róna Dezső, Fischer Béla, Polliik Laj"S, Reich \ádor, Bolhák Illés, Dr. Havas Dezs-mé, Vámosi Samuné. Dr. Bérezi Albert, Stern V'ilmosné, Somogyi Gyula, Somogyi Emil, ö v. Herzfeld Johanna, Szász Géza, h'reund M. Lazámé, Dr. Freund József, Kohn l lenrikné, Dr. llerzléldek (Budapest) 1 lesser Gyula, zv. Vámosi Mihály ! P.-Szent-lvan i 1 1 kor., Reich Zsigmondné.Pick Ármin (Bpest) Strausz Sándor (D.-Föld- váo özv. Klein Edéné Pomáz) Justitz Ká- rolyné, Grauaug Lipót, Strausz Mihály, 1' - ussig Jakab, Schwartz Elza, özv. Altman Gyuláné (Bpest) 8 3 kor. Fischer Aladár.Sebőn Abraham (Bikity-1 torsod) Wagner Bandiba, Fleischman Manoné, Czérnay Imre, Reich Ármin. l)r. Non József. Wicscl Annin, Dr. Klein Móricz t Eszéki Weinberger Sári, M'amr- sce Dávidné, Oehler Gyula, Ochler Ilonka, Erdős Margit, Wicscl Dávid, Lischoff Ignácz. Tralikant \’ilmos, Bollitzcr Jakab, Szűcs Zsigmond i. Bpest) Rosenberg Mátyás, Wcidinger 11er man. ( '» rü n hut Miksa, özv. Rosenberg Mónié, Wcidinger Benő, Vámosi Maiamé, Dr. Salamon Zsigmond, Salamon Sándor, Vogl Zsig- mond. Vajda Henrik, Deutsch .Mátyásné, Reiter Jakab, Reiter Emil, Wcidinger Lajos, Bruck Bál, Kazal József, özv. Bruck Morné. Dr. Kelemen József, Dr. M’eisz Arthur, Adorján Zsigmond, Handler Izsó, Nikolies nővérek,

Bajai Független Újság,* Tralikant Károly, Sternheim Bernât (Versecz) Grünhut Jakab, Dr. Bernhardt János, Hausler Jakahné, M'eisz Józsefné (Susine-Gyurgyeno- vác) Valentin Dávidné, Muth Sándorné (Kecskemét) Dr Schreyer Jenő (Bpest) Éried Samu 2—2 kor., Gerhardt tanító 1 kor. 40 fill., Franki Miksa (Zombor) Rude Ignác, F. S., és Bráger Izidor l l kor. Az előadás tiszta jövedelme 588 kor. 32 fillér. A nemesszivű adakozók fogadják az egyesület hálás köszönetét.
Megfagyott aggastyán. Fleckenstein Já nos S() éves gyenge elméjű bácsalmási földmi vés múlt hó 22-én távozván hazulról, másnap megfagyva találták Marton János

1003. január 10

altnási lakos szölloieben.
Hírlap árverés. Január hó 11-én délután 8 órakor az ipartestületnél a hírlapok elárve-reztetnek./ •
Értesítés. Értesítjük iparos társainkat, hogy a > Szöllő helyes metszése cinuí szakkönyvek megérkeztek s azt úgy az iparosok, mint az iparoskör szöllő műveléssel foglalkozó tagjai tanulmányozás végett az ipartestület könyvtárából igénybe vehetik. Elnökség.
Betörés és betörési kísérlet. Folyó hó 7-ik és 8-ik közötti éjszakán ismeretlen tettesek Labos István Flórián-utcai lakatos-műhelyének utcai ablakát sárral bekenték, majd benyomták s azután a vasrácsok közt (valószínűleg egy gyermek) bekúszott s a műhelyből többféle lakatos szerszámot dobált ki az utcára, miket a tettesek magukkal vittek, mig a betörésre nem alkalmas szerszámokat az utcán hátrahagyták.Ugyanazon éjszaka özv. Bogdánsjky Ferenené kis-vásártéren lévő Pendl-féle órás és ékszerész üzletét szándékozták feltörni, de valószínűleg elriasztották, mert éjjel 2M órakor 

Keller András rendőr és Sgöllősi magán őr mentek az említett üzletet megnézni, melynek ablakát nyitva találták, holott az háromnegyed óra előtt még csukva volt. Másnap reggel a járda mellett többféle betörő szerszámot találtak, melyet Lakos lakatos tulajdonának ismert fel. A tettesek kiderítésére az eljárás folyamatban van.
Nyilvános nyugtázás. Zárdatemplomunk kifestésére újabban adakoztak : Sz.-Antal tisztelői hálából 500 kor.; Baja város tanácsa 1.00 kor.; Bende Imre nyitrai püspök, Majo- rosy János félsz, püspök és érseki helynök ( Kalocsa) 50 50 kor ; Blaskovits Mihály templomfestő (Szabadka), N. N. 40 -40 kor.; dr. Boromisza Tibor kanonok (Kalocsa), Dr.

f  *Valiimra Ágoston kanonok (Kalocsa) La- tinovics János ügyvéd, Kazal Lajos 20—20 kor; Eckert Gyula 10 kor; dr. Mayer Béla v. püspök és kanonok (Kalocsa), Schmidt Már- tonné, Wildmann Jánosné, Králik Erzsébet 5 5 kor.; Kapots Nándor, N. N. 4 —4 kor.;Varga Teréz, özv. Fogt Alajosné, Türr Berta, Farkas Betérné 2 2 kor.; Újhelyi Róza, Nemes Romeóné, M. E. és M. K. I l koronát. Mindezen nemeslelkű jótevőknek hálás köszönetét mondunk azon imaszerű fohászszal : fizessen érte a jó Isten ezerszeresen. Minthogy pedig a költségek eddig csak részben vannak fedezve, teljes bizalommal kérjük továbbra is a nemesszivű közönség kegyes támogatását.Baján, 1903. január hó 7-én.
P. Marlinov Korínnál,

zánlíifonok.

Hölgyek öröme ! 1 .egjobb szer az egész világon a bajai Dr. Lehman arckenőcs, mely pár napi használat után megifjitja az arcbőrt, eltávolít redőket, szeplőt, májfoltot, bőratkát (Mitesscr.) Egy tégely ára l korona, csak nevem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk el ! Gyarmati Emil városi gyógyszertára a Szent-I láromsághoz Baján.
S/műszóink Szabadkai).Gasanova.Rém nagy lármát csapolt a fővárosi kritikusok tábora Casanova-val. T'aragó Jenő és Barna Izsó regényes < >perettejóvel.Faragó Jenőt szeretik a jóbarátai és hát



1903, január 10. j, Bajai Független Újság.uúgy kell lenni : a fővárosi lapok kritikusai majd mind jó barátai Faragó Jenőnek, (aki különben mint kezdő iró Frankfurter Jenő név alatt Szabadkán kezdte bontogatni szárnyait.)Barna Izsó meg nem csak kedves embere a fent tisztelt uraknak, de erős segítője is. Mert — többé-kevésbé valamennyi pesti kritikus megpróbált egy-egy zenés bohózatot vagy operettet Írni, vagy legalább is librettót és Barna Izsó nélkül ezek az urak semmire se mentek volna — már tudniillik a darabjukkal. Barna Izsó a hangszerelés nagy mestere és a betét készitők királya.Minden francia, angol, olasz, amerikai és magyar operettebe ő. csinál betétet egyik vagy másik primadonnának. És színezi a neki esetleg szinezetlennek tetsző muzsikát. (Hogy aztán a «betétek« többet érnek-e vagy se az eredeti muzsikánál, az más kérdés.)De, hogy a szót ne szaporítsam tovább, ez a két kedvelt úr irta a ma este bemutatott regényes operettet.A rém nagy lárma, amit a jó barátok csináltak, az operettének semmit se használt. Mert a közönség — legalább a vidéki közönség nagyon sokat várt, mig ha a lárma a darab mellett kisebb lett volna, felcsigázva a legmagasabb fokig: Faragó és Barna urak operetteje megérdemelt, szép sikert aratott volna.Mert tisztességes és szép munkát végzett úgy a librettista, mint a zeneköltő.Faragót dicséri a zseniális ötlet, melyen a librettó felépült. Barna Izsót dicséret illeti a sok szép muzsikáért, amelyben, ha van is számtalan reminiscencia, az eredetiek gyönyörűek és az egésznek a színezése, a hang- szerelése szellemes.A librettista szellemessége csak gyéren nyiltkozott meg, kevés a humor, még kevesebb a komikum a szövegben, kevés a nagy szerep és két alaknak nagyon is sok munkát adott.Frivólság nincs a darabban, csupán a második felvonásban, az se bántó és a mi előadó színészeink elég diskréten játszottak.Casanova nálunk nagy sikert aratott. Megérdemelt nagy sikert, es ezt jórészt az előadásnak tudhatjuk be.Óriási közönség gyűlt össze ma este a premierre. Páholyok már reggel nem voltak kaphatók, cstéli pénztár nyitásig már az ülőhelyek is mind elfogytak, sőt a másnapra szóló páholyok is.Szóval a közönség érdeklődése nagy volt a magyar szerzők operetteje iránt. Ks a darab tetszett és a színészek sok tapsot kaptak.Első helyen Gerlaki Hermáiról emlékezem meg, aki Marion-Pompadour es Lia hármas szerepét creálta.Igazán sok, szép és értékes síkéit .íratott már Gerlaki Hermái színpadunkon, de ma este önmagát múlta félti- Jó estéje volt a bájos szubrettenek, mert még a kicsi hangja is, mintha megerősödött volna és bár igen sokat kellett énekelnie: nem fáradt el a hangja, játéka pedig jdenetről-jeleneti e kifejezőbb és kedvesebb lett.Már az előjátékban hallható volt a közönség soraiban a tetszés moraja, mely az elragadtatásig fokozódott az első es a második felvonásban. Óriási feladata volt Gerlakinak, mert rajta, Falussyn és Németben kívül inasnak alig van szerepe a darabban és Gerlaki az óriási feladatot könnyen oldotta meg. Kitűnő volt az előjátékban, mint a sátán felesége, végtelenül bájos volt, mint Marion, elegáns, linóm és discret mint Pompadour és szép, mint Lia.Falussy Casanovájánál jobbat nem merünk kívánni, de tán a szerzők megmondhatnák azt is, hogy a mi Casanovánk felül múlta Nyárai Casanováját. ( asanova nagy énekes szerep, a legszebb áriákat neki irta Barna és olyan énekestől mint Falussy, aki amellett játszani is tud, akinek játékában van kedély, hangjában melegség, s z í v , ha még olyan ambícióval végzi feladatát, mint ő ma este: csak kitűnőt várhattunk.Még Németh Jánosnak volt szerepe. O játszotta a sátánt. De a librettista nagyon mostohán bánt el ezzel az alakjavul. Itt kellett volna a humor, a szellem Németh, amit csinálhatott szerepéből, azt megcsinálta.

Ls most a kis szereplőkről vagy inkább a táncokról.Szabados Gizi, Simon Mariska es l/jváry képviselték ma este a táncművészetét. Hamarjában nem tudjuk, melyik volt ügyesebb, melyik jobb, de az tény, hogy a közönség szinte tombolt Szabados Gizi és 1 jvary tánckettőse után és zúgott a taps a kar tánca közben is és megismétlődött Simon Mariska gyönyörű tánca után.Ha festői szépek voltak Gerlaki toalettejei : Némethné Ilona, Szabados Gizi és Simon Mariska öltözékei fényesek voltak.Némethné, aki szívességből vállalt el egy kis szerepet, betétként egy csinos dalt énekelt I cl nagyon szépen.Et nunc ad fortissimum ! Németh Ignácz ; karmester olyan munkát végzett az operetté betanításával, amely minden dicséretet megérdemel. A karok és a zenekar oly gyönyörűen, oly precizitással működtek, hogy gyönyörűség volt hallgatni őket.A villamos kezelő sok galibát csinált, ami
CDrontott a sikeren valamit, de ha ettől eltekintünk, elmonthatjuk, hogy a Casanova fényes sikert aratott színpadunkon és az idei szezonnak ez lesz az uralkodó planétája.Q u asim o d o .

EjVIKE dala!

y S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .Dr. M. S Pécs. A  rendetlen kézbesítés miatt a posta- 
igazgatóságnál emeltünk panaszt. A  kimaradt számot pót
lólag megküldtük. íldv!Buri, Budapest. Köszönjük a szives üdvözletét, — no 
meg a beérkezett előfizetést.S. G. mérnök Hajdu-Nánás. Szorul szóra azt üzenjük 
Önnek is, a mit Buri úrnak.Kuty —kuruty. Nagybecsű kéziratait a jövőben valamely 
henteshez méltóztassék címezni. Ebben az esetben is talán 
legjobb volna i l i ' C S e i l hagyni a papirost, mert, tetszik 
tudni a tinta megfogja a húst, meg a topörtyflt. Ezért 
pedig kár volna.

3 .  e ^ k e  -«papírt, levélpapírt vegyetek!
Ma rá néztek, feldobog a szivetek.

Magyar fiúk, magyar lányok tudjátok,
Hogy én nektek magyar, papirt kínálok.

y w  i\iragyar földön, magyar kezek csinálják,
I**- Magyar földön, magyar népnek kínálják ; 

t S *  Nem hagyhat ez magyar szivet hidegen, 
lágy is nálunk annyi minden idegen.

rAüllőid helyett a hazában maradjunk,
A  magyar pénzt idegennek ne adjuk! 

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

•§> e i' ? k e  -.papirt adjatok a kezembe:# Édes anyám, neked irok én erre, 
Van-e ennél szebb papír a világon?
Boltos uram, csupán E M K K -1 kínáljon!^  A íennt méhénekeit „EJVIKE" levél- «9

#
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# papiros minden nagyágban kapható
i f j .  W AGNER A N T A L

könyv- és papit kereskedésében.

#♦
3 0 -0

j Ért esi t ésVan szerencsém ;i nagy érdemi! közönség szives tudomására juttatni, hogy 
F is c h e r  S a m u -fé le  h á zb a n  levő

FODRÁSZ ÜZLETETátvettem s azt az úri közönség kényelmére, teljesen nagyvárosi fodrász üzletek mintájára, rendeztem be.Hygieniai szempontból is egy fo n to s  s bizonyára tetszéssel találkozó 
u jitá s t  hoztam be. Minden rendes látogatómnak ugyanis külön fiókban saját fésűje, 
saját hajkeféje lesz, továbbá nálam :i borotváiás többe nem beszappanozással, hanem egy ujonan fe lta lá lt crémnek beecsetelésével történik. Az ilyen crème és hozzávalóecset szintén minden látogatómnak a sajátja lesz.Szorgalmamat, és szakértelmemet a mélyen tisztelt közönség jól ismeri, arra* o *utalnom tehát ezzel az alkalommal talán szükségtelen, csupán hálás köszöuetemet óhajtom nyilvánítani az eddig irányomban tanúsított pártfogásért s alázattal kérni, ho<rv szives támogatásukat ezen uj vállalkozásomra is átruházni mellúztassek.r* t/ Kiváló tisztelettel

fo d rá s z .

or» jíelfünö újdonság

D E L I C E Minden hirdetés felesleges 
A dohányzó egyszer veszi és 

többe mást nom szíhat

loiijolil) valódi francia szivarkapapir ús szivarka 1 1
hüvely kapható a/ orszac 111 iin 1<mi kiiliinleges- 
-rzrrrr.: ségi á l Údá j á ha 11. - ----------- -
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«  özy. S pitzer  S imonnes í . . .
— építési- és fűtőanyagok üzlete =

a j a n .

Ajánlja saját gijártású, k itű n ő  m inőségű  s igy a legjobb hírnévnek örvendő:
mr Sima (falcos) tetőcserepeit.Fali-, kút-, járda-, padlás homlokzattégláitS a já t gyártmányú cement-lapjait és hornyos cement-tetőcserepeit 

Aszfalt elszigetelő és fedôlerçiezeket.
A beocsini és román,

Kitűnő minőségű épitő és darabos m eszet.

Tatai tojás-brikettet. (Szalon szenet.)Kiváló minőségű, saját termésű
világos siller boromogv részét eladom.

V i

ifj. W agner Antalkönvv kereskedő.

Fözön ön ekajánlkozik e v  k i t, ii n ő e nO < Jfőzni tudó asszony. Cime :
Welnacht Jánosné,Háromkorona-ntca 290. sz. i

&% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %  % fJj9 r  % % % % $$

1 Q  ! KRAUSZ LIPŐT I
^  a r a n y - ,  e z ü s t- , é k s z e r -  és ó r a r a k t á r a

BAJÁN.
Ajánlja dúsan felszerelt, jól szabályozott

s v á jc z i z s e b ó rá it  és in g a ó rá it .Arany-, ezüst- és drágakő-ékszereklegnagyobb gyári raktára.i$> 8kszer javítások és átalakítások saját mühelgemben végeztetnek.Minden egyes arany- es ezüst-lárgy a in. kir. lemjelző hivatal védjegyével van ellátva
?
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V a l ó d i  b e r n d o r f i  C p U N A - E Z Ü S T  e v ő e s z k ö z ö k  é s  m i n d e n n e m űD Í S Z T Á R G Y A K  n a g y  r a k t á r a .o Ó r a ja r itá s o h ' ju in  fo sa  n és ju t á n  g o sa n  r é g ix tr t  n r  A*, o —Hégi a r a iu l-  és rznst-targf/a/,\  valamint d rá g a h 'ö rtjt  becseréltetnek, illetőlegleirmajiasabli áruk nndlelt vásároltatnak nieir.tljdonság gránát árúkban.Vidéki megrendelések pontosan és lelkiismeretesen eszközöltetnek,
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665. végrli. sz.1902.
Á r v e r é s i h ird e tm é n y .Alólirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi L X . t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szabadkai kir. törvényszék 1002. évirv *16087. szánni végzése következtében dr. S z i r m a i  Vidor ügyvéd által képviselt Halász Béla javára K l o p p fs t o c k  S a m u  és neje ellen 200 K s jár. erejéig 1902. évi október hó 28-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 605 K-ra becsült következő ingóságok, u. m.: bútorok, nyilvános árverésen eíadatnak.Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1902. évi V. 903/2 számú végzése folytán 200 kor. tőkekövetelés, ennek 1902. évi október hó 1 napjától járó 0% kamatai, l »% váltódij és eddig összesen 55 kor. 5 fillérben biróilag már megállapított. költségek erejéig Baján, alperesek lakásán leendő eszközlésére 1903. é v i  j a n .  hó 23-ik n a p j á n a k  d é le lő tt i  9 ó rá jahatáridőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 H)8. §-ai értelmében a legtöbbet Ígérőnek, készpénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások is le és felül foglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX . t.*ez. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.Kelt Haján, 1903. évi jan. hó 5. napján.

Fehér Gésa,kir. bírósági végrehajtó.

Nyomatott N.inay Lajosnál Baján.


