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i l l í r t ) • ♦  ♦így szólt a császár e l mú l t  héten az udvari bálon, mikor gróf Andrássy | Gyulával a katonai javaslatokról beszélt. ;— Auch das noch ! — ismételte izgatottan, hallván a nemzet követeimé-onyeit a katonai javaslatokra vonatkozólag.Ez a jelenet mindenkit meggyőzhet arról, hogy a korona nem csak a honvéd miniszter pártján van, de hangulatot is csinál mellette, ama szívélyes benső ! viszonynál fogva, ami Ausztria császárját a magyarok uralkodójához fűzi.Tréfálkozhat igy, keserű gunynyal a toll, de elborul az ég fölöttünk, a szivünk kétséggel és fájdalmas érzéssel • tele, hogy az udvari bál képét magunk előtt látjuk. A Dunára leragyogó tűn déri fényesség nem a mi büszkeségünket hirdeti. A  nagyméltóságok, a zászlós urak, miniszterek, főpapok, képviselők, drágakövektől csillogó hermelines dámák, diszmagyaros leventék, megannyi bábuk, akiknek egyéb szerepe nincs, minthogy a stilszerü fejedelmi pompa ragyogását növeljék, a festői háttért alkossák ahhoz a színjátékhoz, amely a nemzet legszentebb érzületét parodizálta ki.

Hűséggel, alattvalói igaz ragaszkodással kereste a magyar fölkent királyát, hazaszeretetének bálványképét, budai palotájában, hogy itthon köszöntse öt 1 szeretettel és alázattal, reménykedéssel, hogy a szivéhez közel tudja az uralkodó j a szivét.Dóré álmok ! A csapongó képzelet délibábja lett ez a vágyakozás. Látták a császárt tündöklő udvari fény közepette, beszélt is kegyesen a boldog ki- választottakkal, de a magyar királyt nem találták sehol. Mert a magyar trón ura nem beszél németül a kormánya fejével. A  magyar korona viselője nem bántja meg nemzetének legtisztább jogát, nem fosztja meg attól, hogy az anyaszó zöngését hallja felséges urának ajkairól.A tudósítások beszámolnak arról, hogy Széli Kálmán miniszterelnök, akit természetesen németül szólított meg a császár, érdeklődvén a parlamenti események felöl, németül válaszolt neki, valamint a honvédminiszter és gróf Andrássy Gyula is. Érdekes tudni azt is, hogy Wolfner Tivadart azért sugározta körül az uralkodói kegy, mert a katonai kérdésekben az ■ osztrák érdeknek volt a tolmácsolója. A császár megszólításával tüntette ki és megdicsérte a minap mondott beszédét

!

Rejtély marad az, hogy báró Bánffy Dezső főudvarmesterrel miről társalgóit olyan sokáig a felség, ami az egész környezetnek szemet szúrt. Ha a töud- varmester telteié is tüntetni mer az erős magyarságával, a hatalmi gátakon ke- resztültörő fajszeretetével s a későn lángragyult. ellenzéki tüzeket tápláló hazafiságával, akkor igy szól vala az urához :- -  Felséges királyom, engedd meg, hogy bár német szó pereg ajkaidról, a magyar király felkent személyét lássam e percben is benned. Sóvárgó szívvel vártunk közibénk, hogy hosszú távolléted után nekünk gyűlölt és idegen országból, a szivünk szerint kibeszéljük magunkat veled. Mert hidd el, felséges uram. nem minden van úgy, ahogy oda- fönn kegyelmes lakájaid regélik és a Potekirn-falvaktól nem látod a nemzeted nyomorúságát, nem hallod keserű panaszát, nem érezed súlyos, kétségbeejtő terheit. uram, ne feledkezzél meg a népről ! Az ő verejtéke bíborodhoz tapad. Az ő térdén nyugszik trónod lába. Az ő szuronyainak árnyékában pihen a hatalmad Az ö izmos karja teszi bujává a földed. Az ő filléreikből kincsesházat tömnek tele. Az ő hűségénél nyugton megpihenhetsz. Nemes a

p k t  *cr

T Á R C A .S •••••• hez.Lanlom bűvösen zengedez ma dalt, Mert arattam ismét újabb diadalt; Szépet, felségeset, soha, el nem műiét, Egy édes szerelmet, örökké virulói.
ÍJdv neked Angyal, szőke kis tündér. Szerelmed a menny. Többel is fölér ! Téged szeretlek, csak téged imádlak; Szerelem Istene segítségül várlak.
Ifjú vagyok: szivem újra dobog,Tűzben égve, lángja fényben lobog;Gyönyör lett a része és isteni mámor,

*Hála neked érte te lníségi'S Ámor!
Szerelmét hozzám rózsa Ián ceal tűzd. •Játékod vélem többé már ne űzd.Kohold szellem kerülj, hiába jösz is el : Több .szerelmet már az én szivein se bir elB. Z s .

A Dolgári Olvasóegylet müVéjSzegteje.Szerkesztőm aligha rótt ki súlyosabb feladatot ream, mint akkor, amikor a hajai 
Polgári Olvasóegylet hangversenyére küldött, hogy róla részletes és tárgyilagos bírálatot írjak. Súlyos feladat nekem, ki azt lőttem, hogy jó részben sablonos, dilettáns előadás meghallgatásában lesz részem s ime — nuívésg-estről kell beszámolnom. Mert ne tessék hinni, hogy mindegy, erről, vagy arról Írni. Nem ; legalább nekünk, a vidéki sajtó munkásainak nem. Hisz tudja mindenki jól, hogy a vidéken az a ferde felfogás járja, amit talán ebben a travertált latin közmondásban fejezhetnék ki legtalálóbban : >d)e dilelUmlibus nil, nisi bone, hogy a műkedvelőkről semmit se (írjunk) hacsak jót nem. Mi tehát, ha már nem dicsérünk, lerántanunk nem szabad s magasztalunk közepes tehetségeket, közepes előadásokat, hogy ne ártsunk az ügynek. Es most szemben találva magunkat egy valóságos isis művész-gárdával; tessék ezeknek művészi nivon álló előadásukról u sunagon dicsérő hangon inti, mint X űr Kox-Makitásarol, vagy í kisasszony cimbalomjatékaról. I gye. hogy nem könnyű dolog ez? He nem luzöm reflexió
imat tovább. Megkísérlem azért bű képét festeni a páratlan sikerű hangversenynek, ha

ez nem sikerül, toliam gyakorlatlanságának tudja be a t. olvasó.A műsor első száma: Riijf Gavotte et musette , illetőleg (vhován 'Magyar táncok* cinui. zongorára irt négykezes darabok voltak, miket P a j o r  Ilonka és P a j o r  Maigitka adtak elő — meglepő technikával párosult precizitással. Kedves látvány volt mar az, mikor a bájos testvérpár a színpadra lépett. Lent, a hallgatóság sorában a szepegő édesapa, fent pedig a bájosan mosolygó két leányka. Dehogy kellett szepegni értők! A lámpaláznak bizony még az árnyéka sem férkőzött hozzájuk, a mit talán az igazol legjobban, hogy a csokrok és virágkosarak nagy sokaságát a színpadon előbb stílszerűen elrendeztek s csak azután ültek a zongora ele, hogy egyöntetű játékukkal gyönyörködtessék a nagyszámú hallgatóságot. A végső accoid elhangzása után, se vege, se hossza nem volt a tapsnak s a kihívásoknak.\ hangverseny második szama, B i e u e i* * oZsigmond közbejött betegsége miatt elmaradt. D r e s c h e r  Béla rendező jelentette ezt a közönségnek, mely észrevehető sajnálkozással vett róla tudomást.Ezt a művész-est elunja ; M a t a u s c h e  kAntal előadása követte.he r i ot  12-e Air varieo-jét adta elő hege-
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lelke, ragaszkodás a szive, tied a vére, arany válik a kezéből — neked.Felséges uram, becsüld meg ezt a büszkeségében is odaadó, hálás, jó magyar népet Ez nem fújja a birodalmad határait bontó „Wacht am R h e in tM , mint kedvelt híveid : az osztrák gézen-Kelséges uram, ne ródd fel hűséges szolgádnak, ha kérlek, ne tetézd a mi sok nehéz keserűségünket német szóval, osztrák szívvel, hanem bánjál velünk ügy, mint azt I lollós Mátyás nemzete megérdemli, akinek érdélébe Gotter- haltét fújtak a mi gyalázatunkra, a te szégyenedre, magyarok felséges királya.Tudd meg, hogy közgazdaságunk általános pangásban sinylik, iparunk és kereskedelmünk fejletlen, az országos és más terhek csaknem elviselhetetlen sulylyal nehezednek vállainkra s ezt az újabb katonai javaslatok nemcsak növelnék, hanem a munkabéri elemnek nagyobb számban és hosszabb időre tervezett szolgálatra kötelezése a családok megélhetését és ezzel az állampolgárok adóképességét is komolyan veszélyeztetvén. magára az országra is káros visszahatással járnakFelséges uram, fölkent királyom, közeledjél hozzánk magyar szóval, magyar szemmel, magyar szivvel. Mert látod. Így : császári koronával fejeden, osztrák igazsággal beszédedben, rád nem talál a te sok megpróbáltatáson, csúfságon, alázkodáson keresztülment néped s ha majd viharzugás közben keresi a lábad nyomát, úgy lehet — már későn

V tisz te 11 k < vau; y  i í lesből.— I gy-e megmondtam kedves Teréziám, —- mondja Bajay Péter bátyánk nejének— hogy ma érdekes lesz a közgyűlés. Ez a sok mameluk azt gondolta már, hogy talán elaludtunk Igazán furcsa a gondolkozásmódjuk ! 1 la beszélünk, akkor azt mondják, hogy alaptalanul kritizálunk, úgyis hiába beszélünk, le fognak szavazni ; ha nem beszélünk, akkor az a jelszó, hogy elaludt az ellenzék Sohasem tudunk kedvükre tenni, de az vigasztal bennünket, hogy nem is akarunk Sokkal is jobban szeretjük, ha a jé) balpártiak kedvére cselekedhe- t ü n k— I lát persze !
• •— Örülök, hogy ez neked is tetszik. Hát figyelj csak: A  mai közgyűlésen ismét megjutalmaztak mezei munkásokat, adtak nekük ötven koronát és valami rámába foglalt írást. Tüske János öcsém azt mondta rá, hogy abból az Írásból azt is kiolvashatják, hogy még ezt is protektióból kapták, mert például ö is bejelentette, hogy 18 éve van nála egy hű és rendes cselédje — még se kapott semmit— Biz ez nem volt szép tőlük !—• Nem bizony ! Tudod, ha még nőcseléd lett volna, nem is törődött volna úgy vele, mert azt ő maga is megjutalmazta volna . . • •

/í'Ma igy beszélt volna a föudvarmes ter, akkor ma nemzeti hősként ünne pelnék őt
^  --Vvi by,

Mit nevetsz, Teréziám ? Fogsz még jobban is nevetni. Tudod ma csupa vidámság volt az egész közgyűlés. Tudomásul vettük, hogy a homok és szállásvárosban uj városatya választás lesz. Emlékszel ugy-e, hogy ezt Hauszler szomszédnak ígértük, de ö egyike azon önzetleneknek, aki inkább egyelőre lemondott és igy ( zérnayt fogjuk jelölni, de azért nem nyugszunk, mig Gyurit be nem hozzuk No ne félj semmit a Czér- nay áldomásán nem fogunk sokat beszedni a jóból, csak polgári mennyiségben.
%dűn, M e l l e s  Annuska zongorakisérete mellett Micsoda játék! Micsoda szédületes technika! A közönség szinte niegbüvölve hallgatta a csodálatosan szép, andalító melódiát, melyhez olyan nagyon szépen simult a discret zongo- rakiséret. A piece befejezésének tapsvihar volt a visszhangja. A közönség szinte tombolt lelkesedésében s addig nem nyugodott, mig az ősz mester és bájos tanítványa elő nem adták W’ieniawszkv «Kuvaviakft című concert- darabját.A hangverseny egyik fő érdekessége következett ezután. K o v á c s  Ilonka Vendéget várok « című monológ-előadása volt ez, minek az kölcsönzött különös érdekességet, hogy a monológot a kisasszony édesapja: K o v á c s  Sándor irta. Ne tessek hinni, hogy ö ezt hiúságából cselekedte. Dehogy! Sorra járta ő előbb a könyves boltokat, keresve az ő kis leányának megfelelő monologot; nem talált: irt tehát maga egyet. Nem hiába neveztük ezermesternek a minap. Ez is sikerült neki. Az általa rajzolt s Kovács Ilonka áltál előadott fiatalasszony mintaképe volt azoknak a menyecskéknek, akik vöröshagymával készítik a mákos tésztát. Az ügyes darabot s a még ügyesebb előadást élénk tapsokkal jutalmazta a tapsolásra különben is animált közönség.H e c z á s s j  Myulanénak. a mi saját, külön kis csalogányunknak conccrt-szama követ

kezett most. K u n  Lászlónak a » Lehullott az őszi rózsa levelei, majd ennek frissét: a«Nyisd ki anyám a virágos ablakot« czimű
/szívhez szóló magyar dalait énekelte el. Énekelte? Dehogy! Egy elcsicseregte, mint ahogy az éneklő madárkák legédesbbike, a csalogány szokta. Volt is taps, amilyet rég hallott a jó, öreg » Bárány « nagyterme. Hiába szabódon aztán, hogy ő énekelni nem tud tovább : a közönség nem tágított. Elénekelte tehát ráadásul még a Midász király cimű operetté «Nézz hát reám& cimű bájos dalát. Ezen énekszámokat is M e l l e s  Anuska kisérte zongorán, kiváló subtilitassal.A műsor utolsó száma ultima ratio regum a nagy ágyú: We b e r ,  »Oberon«- potpourrija volt, mit É b e r  Sándor, K o l l á r  Ágoston, N e u m a n n  Lajos és K i s s  A. József adtak elő zongorán, fuvolán, hegedűn es gordonkán. Ma elismeréssel, sőt mi több: elragadtatással adózhatunk a műsor többi számainak, úgy ez a zenei quadrum- viratus kétségkívül rászolgált elismerésünk legőszintébb kifejezésére. A gyönyörűen előadott quartett volt a legméltóbb befejezése a páratlan sikerű hangversenynek.Vajha ne kellene egy teljes esztendőt várnunk, hogy ismét egy ily felejthetlen, igazi művészi nivon álló hangverseny élvezetében lehessen részünk !

— Tudom, tudom. Hát azok kit léptetnek fel ?— Igazán sajnálom ezt a szegény Witz- thum Jóskát, hogy mindig be hagyja magát a városháza által ugratni. K ülönben most drága a hús, van elég haszna, hát egypár kilót megereszthet. Ezután az iskolára nézve javasolja a városi tanács, hogy kérje meg a közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi mi- nistert, hogy adjon nekik egy uj tervet, mondja meg tovább, hogy emeletes vagy földszintes iskolát épitsenek-e, mert nem tudtak jó tervet csinálni, kitűztek pálya- dijat tervre, !)-en pályáztak, de mind rossz. Indítványozza továbbá a tanács, hogy ci legjobb pályázónak adjanak dijjatMég jóformán el sem végezte Weisz Nándor a felolvasást már feláll Valentin. Mosolygott No most — gondoltam magamban, — akit ez megdicsér, az is megemlegeti. Hát azzal kezdte, hogy Baja város nem kis gyerek, hogy a miniszter tanácsára, vagy utasítására szorul Ha a minisztert meg akarták kérdezni, hát akkor kérdezték volna meg előbb. Hát nincs igaza Teréziám ?— Hogyne volna.— Nohát Hát most jöttek csak reá, hogy emeletes iskolát akarnak ? Csak azért volt szükséges — folytatta — megvenni a Vojnits-féle házat és csak házhelyért 18 000 forintot fizetni, hogy később kitudják, hogy nem elégséges a telek ?— Borzasztó !— Bizony borzasztó. A tanács javaslata — úgymond — teljesen ellentmondó. A  megboldogult Bardócz já- rásbiró is azt mondotta, hogy a bor háromféle: jó, jobb és legjobb; az anyós megint háromféle: rossz, rosz- szabb és legrosszabb, ez határozott és világos, de a tanács javaslata azt mondja, hogy a pályatervek mind szörnyű rosszak és mégis adjanak dijjat a két legjobbnak. Hát vagy jó, vagy rossz a terv, de jó is, meg rossz is nem lehet. Stökltől ugyan hallott egyszer egy olyan viccet, a hol a jó egyszersmint rossz is volt, ha kiváncsiak rá, hogy mi volt, kérdezzék meg Stökltől Képzelheted, hogy micsoda nevetés támadt erre. Egymás után állnak fel aztán a tanács javaslatát védeni az iskolai igazgatók. Előbb Scherer képezdei igazgató, a ki mértani okoskodással kihozta, hogy Baja*város szép helyen van, a templom és a Vojnits-féle ház közepén van, tehát— oda való az iskola. Utána Heller polgári iskolai igazgató azt mondja, hogy 25 éve járnak az iskolás gyerekek— kik majd elpusztulnak — hogy egy szebb iskolát építsenek, azért legegészségesebb hely a Vojnits-féle ház Szerinte és Scherer szerint csak a minisztériumban tudnak iskolát épiteni— Te, ha nem egészséges a belvárosi iskola mostani helye, hát akkor miért épitteti ki az állam a képezdét az elemi iskolával szomszédos helyre?— Biz’ ezt én ép úgy nem tudom, mint te. Harmadiknak feláll Fölkér director. Szerinte még talán a kegyelmes miniszter ur se tud jó iskolát épiteni.— /bogom Júlia — dörög bele Tiprovátz Péter, — hát akkor ki tud épiteni ?T i h a m é r .
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Három direktor e g y  sorba, mennek
a ministeriumba. hallatszik a közbeszólás.

/
— Érdekes lehetett !
— 1 lát mit szólsz hozzá, Teréziám ! A 

töispán legnagyobb meglepetésünkre k i
jelenti, hogy a direktor urak eltértek a 
tárgytól, nem arról lévén szó. hogy 
hová építsék az iskolát? Tyhü. csodál
kozik a kormánypárt? Hát lehet a köz
gyűlést igazságosan is vezetni ? Valen
tin persze nyomban igazat ad a főis
pánnak és helyesli eljárását. Hogy bosz- 
szankodtak a mamelukok ! Ók azt gon
dolják édes fiam, hogy csak erőszakkal 
lehet kormányozni és az ellenzéknek 
nem szabad a helyeset pártolni, no de 
hát ez a gondolkozási mód fogja őket 
megbuktatni, nyugodt lehetsz.

Most édes lelkem válaszolt Valentin 
a D irektor ur I., Il ik és IIIóknak, majd 
leestünk a pádról nevettünkben, a mi 
kor a potrohos Hellernek azt válaszolta, 
hogy ő is a bajai iskolában járt s amint 
látszik, még sem ártott meg sem testi, 
sem szellemi épségének, mert hisz lehet 
vagy egy métermázsa és a bajai pol
gári iskola igazgatóságáig vitte fel.

Majd elfelejtem mondani édes Teré
ziám, hogy leszavaztak, különben azt 
találnád hinni, hogy mi voltunk több
ségben

Sohsem mosolyogjál, megmondtam 
én oda fen is, hogy eljön még annak 
az ideje is.

Nagyobb vita még csak dr. Ladányi 
indítványánál volt, hogy tüdővész elleni 
pavillont építtessünk a kórházban D r 
Denneberg melegen pártolja azt, mert 
nagyon szeretné az összes tüdővész ba 
cillusokat egyszerre kiirtani.

Hiszen, ha az ügy menne, akkor én 
is máma állíttatnám fel, de arra kell 
még egy kicsit várni, felállók szólásra 
édes Teréziám !

— Igazán, Péter?
No ne pödörd a bajuszom, mert 

akkor nem tudom elmondani. Hát azt 
mondom, hogy ezekre az építőkre nem 
bíznám a pavillonépitést, mert mikor pin
cét építettek s kész lett s mikor kihúz
ták a deszkát, a pince Összedőlt. Azután 
azok a vasoszlopok olyan rosszak és 
ügy fektették le a menyezetnél, hogy 
az egész épület teteje lekivánkozolt a 
földre. Ezt észrevették és valahogv ősz- 
szetákolták ügy, hogy a meddig ók itt 
lesznek, hát nem dűl össze. Azt gondol
ják, hogy ha a betegek itt lesznek, ak
kor összedőlhet, legalább nem kell értük 
ápolási d ijja t fizetni. De nem oda Buda ! 
Am int én látom, ezek innen egyhamar 
el nem mennek. A kőművesek ki nem 
fogynak. Majd meglátjuk, hogy mi lesz.

Köszönöm a csókot Teréziám, de már 
most nem folytatom, mert hát a bort 
is le kell fejteni. Hanem még megem 
litem, hogy még dr. Ladányi is ft* 1 - 
szóllak annélkül, hogy az orrát simo
gatta volna, ezenkivül \ alentin is. ki 
figyelmeztette Ladányit és Erdélyit, 
hogy bizony nem jó lesz úgy dobálódzni 
azzal, hogy a hórház a városnak pén
zébe nem kerülhet, mert ép attól fél az 
ellenzék, hogy nagyon is belebukik a 
város a költségbe. — Lej ősz velem a 
pincébe ?

A közigazgatási bizottság ülése.Haja varos törvényhatóságának közigazgatási bizottsága t. hó 9-én tartotta Schmausz Endre főispán elnöklete alatt rendes havi ülését, amelyen jelen voltak: Tisztviselők: dr. Hegedűs Aladár polgármester, Erdélyi Gyula főjegyző, Szűcs Ferenc es Weisz Nándor tanácsnokok, Scheibner Gyula rendőrkapitány, Skultéti árvaszéki, Szabó Samu l. aljegyző. Az alkum közegek közül jelen voltak mindannyian, kivéve a tanfelügyelő, a ki csak a zombori vonattal érkezett a már megindult tárgyalás közben. A tagok közül jelen voltak : dr. Reich Aladár orsz. képviselő, Vojnich Dániel apái :plébános, Scherer Antal, Miehitsch István, dr. Bruck Samu, dr. Nicolausz Béla, Latinovics János* ügyvéd, idősb Szutrély lápot, Fölkér Gusztáv főgymn. igazgató, Sebőn Antal stb.Erdélyi Gyula városi főjegyző előterjesztette a polgármester rendszerinti havi jelentését a közigazgatás menetéről es az iktatók ügyforgalmáról. A rendőrkapitány jelentése szerint a közbiztonság kielégítő volt a múlt hónapban. 29 bűneset fordult elő január hóban.A kultuszminiszter értesíti a közigazgatási bizottságot, hogy a szabadkai külön tanfelügyelői kirendeltséget megszünteti és Kurucz Gyula stanfelügyelőt beosztja a zombori tan felügyelőséghez.Több mezőrendőri kihágásban hozott azután határozatot a közigazgatási bizottság.A tiszti főorvos jelentése szerint jan. hóban a közegészségügy kielégítő volt. Heveny fertőző betegség csak szórványosan fordult elő. A népesedési mozgalom igen kielégítő, a mennyiben január hóban született 23 fiú és 31 leány, összesen f)4. Ezzel szemben meghalt 20 férfi és 12 nő; összesen 32, tehát a szaporulat 22.Ezután egy rendkívül érdekes ügy került
• •napirendre. Schön Odón helybeli lakos az izraelita hitközség tagjának ügye volt ez.Schön Ödönnek 1901. évben lia született, akinél e 1 m u 1 a s z t o t t á k a zsidó vallás követelte rituális körülmetélést. Később fol va-wmodott, hogy a Chevra-Kadischa szent egyletnél (jótékonycélű es zsidó temetkezési egylet) liât tagként vegyék fel. A szent egylet, hivatkozással arra, hogy a ki nincsen körülmetélve, nem zsidó es az egylet tagja csupán zsidó lehet, megtagadta a tagfölvételt. Schön Ödön felebbezett a kultuszminiszterhez, ez utasította Baja városa tanácsát, hogy ez ügyben járjon el.A tanács utasította a szent egyletet, hogy Schön Ödön, Miklós fiát vegye fel a tagok sorába. De ez ellen felebbezett az egylet. így került az ügy a közigazgatási bizottság ele, amely most tárgyalta az ügyet. Szabó Samu előadásában ismertette az alapszabályokat. Aztán előterjesztette a tanács javaslatát, mely szerint a fin fölveendő tagként.Fölkér Gusztáv főgymnasiumi igazgató először is azt kérdi, hogy kompetens-e ez ügyben a közigazgatási bizottsági ülés. Felvilá- ositás után indítványozza, hogy a zsidó szent egylet felebhezésénck hely adassék. Miután még dr. Bruck Samu hasonló értelemben és Reich Aladár dr. halasztást indítványozva, Szutrély Lipót az egylet ellen foglalva állást, az ügyhöz hozzá szóltak, a közigazgatasi bizottság úgy határozott, hogy a ( hevra-Ka- discha nem köteles Sebőn Miklóst tagjai soraim felvenni.Adók befolytak januárban: Egyenes adó* #()4.3f>, bélyeg 2ó<>4, fogyasztási adó 32.32 kor.
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H Í R E K
A bajai téti kikötő terve, mint hiteles 

helijrőt értesülünk, kőmáliján foglalkoz
tatja a földmüvelésüKjiji kormányt, úgy 
hogg ennek a költségeiről is már a 
beruházási kölcsönben akarnak gon
doskodni.

Törvényhatósági bizottsági tagválasz
tás. A február 9-iki közgyűlés a Homok- és Szállásvárosban dr. V alentin Emil lemondása folytán üresedésbe jött bizottsági tagválasztás határidejéül f. hó 22-ik napját tűzte ki. Ezen tagságra az ellenzék már régen Hausz- ler Györgyöt candidálta, nevezett azonban bejelentette a pártvezetőségnél, hogy ő ez idő szerint lemond a jelöltetésről s igy az alsóvárosi polgárok óhajára Czérnay Imre ipar- testületi elnök ur jelöltetett. Már most is legmelegebben ajánljuk jelöltünket Czérnay Imre urat s felkérjük elvtársainkat, hogy minél nagyobb számban adják le majd szavazatukat. Az iparosság az által, hogy elnöküket Czérnay Imrét választják meg, önmagukat is megtisztelik e választással.

A szini saison beosztása. F. hó 8-án tartották Szabadkán a szabadkai szinikerü- let kiküldöttei szokásos évi ülésüket, melynek lefolyásáról a következőkben számolunk be.Dr. Biró Károly polgármester elnök 10 órakor megnyitja az ülést és megköszöni gróf Festetich Andornak, hogy az ülésre lejött Szabadkára és üdvözölte a vidéki kiküldötteket.Megjelentek Baja képviseletében : Erdélyi Gyula főjegyző, Szentes képviseletében: dr. Mátéffy Ferencz polgármester és Bácsfalvy Lajos szerkesztő. Óbecse képviseletében: dr. derék József városi képviselő, Ókanizsáról: Herczeg Ede, Kalocsáról: Sztára József és dr. Grosz Benő. Szolnok táviratban értesítette a polgármestert, hogy örömmel lép a kerületbe.Hosszabb, komoly és nem komoly vita után határozatba ment, hogy Szabadka város képviseletében dr. Biró Károly Írásba foglalja Pesti Ihász Lajossal kötött múlt esztendei szerződést, amelyben meg lesz állapítva az, hogy milyen társulattal kell bírnia nyáron is a színigazgatónak. A szerződés 1904. évi szeptember l-ig biztosítja Pesti ihásznak a szabadkai szini kerületet.A kerületbe a következő városok léptek és fogadtattak be és a jövő évi szezon igy osztatott be :1903. április ö-ig marad a társulat Szabadkán. április 12-én kezdi működését a nyári társulat Ókanizsán és 28-ig 16 előadást játszik ott le, ápr. 28-tól május 3 l-ig Baján játszanak. Junius l-tői jul. 15-ig Szolnok kapja a társulatot. Julius ló-én beáll a szünet, amely tart aug. lö-ig. Augusztus Iö-től szeptember l-ig ha lehetséges lesz: Óbecsén fognak játszani, ha ott nem - másutt.Szeptember 1-én kezdődnek az előadások Szentesen és tartanak október 10-ig. amikor Kalocsára mennek és befejezik november 1-én a nyári szezont.így alakult meg a szini kerület, amely, hogy be fog-e tartatni? ki tudná megmondani most. Mindenesetre elég szomorú, hogy mi bajaink nem tudunk a szinikerületben olyan pozíciót elfoglalni, hogy a szini saison a mi igényeinknek megfelelőleg osztassék be!
Dr. R askó István táblabiró. A szabadkai bírói kar egyik legszorgalmasabb és legtehetségesebb tagjának kitüntetéséről ad hirt a hivatalos lap. Dr. Raskó István törvényszéki bírót, ki utóbbi években kizárólag a polgári felebbezési ügyekkel foglalkozott, mint referens, később pedig mai napig a fellebbezési tanácsnak helyettes elnöke a király a szegedi kir. táblához itélőbiróvá nevezte ki. Körülbelül lö év előtt nevezték ki a kivaló tudású és szorgalmú birot a szabadkai törvényszékhez es itt csakhamar úgy kartársai, mint az ügvvédi kar és a jogkereső közönséghjmegszerette őt.
Elöljáró választás Szent-Istvánon. A f.hó 10-én Szent-Istvánon megejtett előlján«választáson megválasztattak bíróvá: Vuits Menyhért, 11-ovi bíróvá : Vuits Sándor, Pénztáritokká : Ivitv Mát\ás es közgyámul: Maros János.I
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Jótékonyság. Tudvalevő dolog, hogy a gyárosok és nagykereskedők számláikhoz cheque- űrlapokat szoktak csatolni, mely az illetőknek darabonkint 2 fillérjükbe kerül. Az ilyen űrlapokat azonban a kereskedők nem mind használják fel, mert néha tiz számlát is rendeznek egy ilyen blanketta felhasználásával. Valakinek nemrégiben az az eszméje tamadt, hogy az ilyen el nem használt, de darabonként 2 lillért megérő chequc-lapokat a kincstárnál értékesítem is lehet. 10 körühnénynyel áll kapcsolatban, hogy Drescher Gyula, partunk érdemes elnöke, felhívást intézett városunk kereskedőihez, hogy el nem használt clieque- blankettáikat küldjék el hozzá, jótékonycélra leendő felhasználás végett. A telhivás igen szép eredménnyel járt, amennyiben nemkevesebb, mint .2284 db. gyűlt csakhamar össze. Ilyen űrlapokat küldtek : Schlieszer Miksa öí)l, Stampfl Jenő 72, Stern leld Vilmos h), Fischer lápót 271. Drescher Gyula 204, Giiin- hut Miksa 200, Wagner Antal 204, Reiter Jakab 700, Reich Bernât 170, Reich Barkas 112, Klein Rezső 20 darabot, s igy összesen 2284 darabot (á 2 fill.) 05 korona 08 (ill. értékben. Drescher e blankettákat a munkanélküli kereskedelmi alkalmazottak Rásegítésére alakult bizottságnak küldte be felhasználás végett
A kereskedő ifjak egylete által évente rendezett hangversenyek iránt a közönség körében mindenkor nagy érdeklődés mutatkozik, ami fényes bizonyítékát nyújtja annak, hogy a kereskedő ifjak egylete hangversenyesté- télyeit kiváló ízléssel rendezi es annak előkelő művészi erők közreműködése által becses érteket kölcsönöz.Az idei, február hó 28-án megtartandó estélyre is nagyban folynak az előkészületek. Belette nagy anyagi áldozatok révén a budapesti m. kir. opera tagjait, úgymint: Bürger 

/sióméiul tanárt, első magángordonkást es 
Szoyer Houka subrettet, valamint /*7igl Jó^sej zongoraművészt hívta meg közreműködés céljából. Szoyer Ilonka azonban néhány nap előtt egészen indokolatlanul kibújt az elvállalt kötelezettség alól. Noha Szoyer eleg szép hanggal rendelkezik es tagadhatlanul tehetséges énekesnő, mindazonáltal sikereinél főleg a külsőségek esnek számításba. Belső művészi értéke távolról sem oly nagy és ha tekintetbe vesszük, hogy az egyletnek nagy nehézségek árán sikerült helyette az estélyre />’. Veiouy 
fi cul, a m. kir. opera drámai énekesnőjét megnyernie, nem sajnáljuk elmaradását, sőt örülünk annak, mert ezzel módot nyújtott nekünk arra, hogy Pewny nagy művészetét élvezhessük. B. Pewny Irén kiváló művésze- tét ékesen hirdeti az alanti tudósítás, mely a művésznőnek a konstantinápolyi császári udvarnál legutóbb megtartott hangversenyéről szól :«Kétségkívül már volt alkalmunk hallani olyan sopran-énekesnőt, akinek hangja éppen olyan gyönyörű volt, mint a Pewny úrnőé, sőt talán mar hatalmasabb hangokat is hallottunk, dacára annak, hogy a művésznő hangjának nagyon szép horderejű van. Azonban nem emlékezünk rá, hogy valaha hallottunk volna énekhangot, amely il yen tudományosan lett volna kiké- pezve es kiegyenlítve ; ez már nem is hang, inkább hangszer, mely az orgonának és a klarinétnak zengését s a fuvolának bánatos hangját lopta el, hogy a hallgatónak gyönyörűséget szerezzen, lágy szóval Pevvin asszony mindazoknak a képzelhető es képzelhetőn technikai, bravúros hatásoknak birtokában van, amelyek emberi hangról elgondolhatok. Nem is szolunk csodálatos, sőt tökéletesnek mondható vokalizaeiójáról azonban meg kell emlékeznünk arról a momentumról, amely azokat is csodálatba ejtette, akik már azt hitték, hogy a művésznő addigi produkciója a tökéletesség határát érte el : a Mignon-ária után énekelt felséges trillával mellhangbol egyszerre egv csodálatos fejhangba ment át. láz a bravúr hihetetlenül merész és nehéz. Iluarte ur, a palota kitűnő tenoristája, aki a hangversenyen jelen \ • 11 es aki nagy műertelméről ismeretes, kijelentette, hogy az ilyen csodás hatásokat legalább tizenöt évi faradalmas tanulmány árán lehet elemi. Végül említsük meg, hogy B. Bewnv asszony érzéssel, • kifejezésteljesen, szenvedelvlyel énekel.

Annyi bizonyos, hogy Konstantinápolyban meg ilyen nagy értékű énekesnőt nem hallottunk. Összes számait egyenlően nagy sikerrel, a közönség lelkesedése közepeit adta elő ; csodá Latosan s )koldalu a nyelvek tej-én, dalai szövegét németül, olaszul, franciáiul, angolul egyformán szépen ejti ki.Bürger Zsigmond tanár művészetét hirdetni talán felesleges, hiszen őt ismeri mindenki úgy nálunk, mint a külföldön. Ő hangszerével valósággal csodákat művel es bámulatba ejt bennünket. Sokan művészi becsértékét a Popperé fölé helyezik. «L'ligl József kitűnő pianista és a legkényesebb igényeket is kielégíti.lázekután nagy várakozással nézünk a február hó 28-iki hangverseny elé, melyen előreláthatólag nagy műélvezetben lesz részünk.A kereskedő ifjak egylete az estélyre a meghívó kapcsán a következő műsort küldte szét: 1 Haydn (Gevaert L\) Gordonka-hangverseny zongorakisérettel Adagio — Allegro gordonkán: Bürger Zsigmond tanár úr. 11. lárkel L'erencz -  »La Grange« Aria a »Hu- nyady Lászlód cimű operából énekli : B. Pewny Irén úrnő. 111. a) Godard Romance »sur le lac« b) Moskowsky - Guitarre c) Popper — Spanyol-tánc gordonkán: Bürger Zsigmond tanar úr. l\r. a Grieg Solveigdal b) Taubúrt Madár az erdőben, énekli : B. Pewny Irén úrnő. V. aj Paderevvsky Menuetto b) Moskowsky Mazurka zongorán: L'ligl József
. /úr. VI. aj Schumann -  Ábrándozás b) Popper - Magyar rhapsodia gordonkán : Bürger Zsigmod tanár úr. \4I. Gounod «Ave Maria« énekli : B. Pewny Irén úrnő). A zongora kíséretet L'ligl József úr látja el.

A bajai polgári olvasó-egyesület által rendezett tánczestélyen a következő felültize- tések folytak be : dr. Reich Aladár orsz. képv. 20 K., Drescher Lajos 10 K., Tomasich Sándor 2 K., Reich Salamon 5 K., özv. Horváth Lajosné 2 K., Paul József 2 K„ Millasevits Antal 1 K., Károlyi L'erencz 1 K., Csermák János l K „ Cserba György 1 K., NánayAurel 2 K., Müller Antal 1 K., Scherer ( )tt- már 2 K., Bartal Dezső 1 K., Drescher Béla 6 K., dr. Klenantz György 5 K., Szabai L'e- rencz 0 K., Vasúti pénztárnok I K., Nánay Lajos 2 K., Preimayer P. 4 K., Mátyai Mihály1 Ív, Salgo Samu 2 K., Schmidt L'erencz 2 K., Szabó Sámuel 2 K., Schmidt Gyula 2 K., Oszy Béla 2 K., Gardalics Lajos 2 K., Loncsek József 1 K., Gebhardt Dezső 2 K„ Posta Bertalan 2 K., W'agner Antal 2 K., Scherk Lipót2 K., Pintér L'erencz 1 K., Szabó Sándor 1 K„ Miki dics Ignácz 4 K.. Goldreich 2 K., Zweig Mór 5 K.. Schnetzer lórnő 2 K., Rimler János1 K., Dallmann György 1 K., Dr. Roller Imre 5 K„ ifj. Gáli János 2 K., Ozsvald István 2 K., dr. 1 letényi Pál 4 K.. VVeidinger Dezső 4 K., özv. Reich Bernátné 2 K., Pock Károly 1 K„ Wunderlich József 5 K., L'endrich Sándor 4 K., dr. Kuzman Oszkár 5 K., Szigriszt István2 K., Nagy Péter 1 K., Scherer Károly 2 K., Bodrogi Gyula 5 K., L'ischer ló mii 2 K., Kazal József 1 K., Müller József 1 K., dr. Mak- ray László 1 K„ Kollár Ernő 1 K., Reich Vidor 6 K„ Kovács Andor 2 K., Olácsy György 1 K„ dr. Szirmai \’ idor 4 K., összesen lő'á korona.
$

30 0  gyermek kitüntetése, lórdekes mozgalom indult meg tavaly Budapesten, hogy az iskolás gyermekeket szabad óráikban a virágneveléssel foglalkoztassák, lózen nagy jelentőségű eszme lelkes előharcosa, Mauthner ( )dön es. es kir. udvari magkereskedő, ki már lőOl-ben több ezer növényt osztott ki tovább- nevelésre gyermekek közt, most pedig díszes eiemmel díjazta mindazokat, kik a legjobban nevelt es ápolt virágokat mutattak be. Mint értesülünk e héten ismét 5000 cserép jácintot osztott ki közöttük Mauthner Ödön, kinek a kerteszel terén már annyi áldásos és szép közhasznú intézmény létrejöttét köszönhetjük. Mauthner nemcsak az 0 ismert áldozatkészségével, hanem magvainak kitűnő minősége révén is rászolgált az általános elismerésre es büszkén vallhatjuk, hogy lóurópa három elsőrangú és legnagyobb magkereskedőinek egyike Mauthner Ödön. L. olvasóinknak b. ügyeimébe ajánljuk legújabban megjelent igen gazdiig tartalmú képes magárjegyzékét, melyet szívesen ingyen küld az érdeklődőknek.

Teljes vasárnapi munkaszünet. A hivatalos lap egyik legközelebbi száma hir szerint nagyon érdekes rendeletet fog közölni. A kereskedelmi miniszter tiz évre, mint próbaidőre elrendeli a teljes vasárnapi munkaszünetet. Ha a próbaidő beválik ugyanezen hir szerint törvény lesz a munkaszünetből. Vásárok alkalmával vasárnapra is az eddigi törvényhozási és végrehajtási rendelkezések fognak érvényben maradni.
Ingyen fákat a gyümölcsészeti egyesület még a f. évi febr. havában ad mindazon ház-, szőlő- vagy kerttulajdonosoknak, akik erre igényt tartanak és ezt az egyesület elnökénél (Kaszárnya-utca 664. sz.) bejelentik. Figyelmeztetünk azonban mindenkit, hogy az ingyen fákat csak febr. havában vehetik át az érdekeltek, mert később az egyesület az ingyenfákat kérők igényeit figyelembe nem veheti. 
»

Állatok kitömése. Kevesek bírnak tudomással arról, hogy városunkban még állatkitöméssel is foglalkoznak. Raies D. bajai fodrász a legszebb kivitelben eszközöl ily- szabású munkákat. A ki tehát az anyósát . .  . akarjuk mondani állatokat akar kitüntetni, forduljon bizalommal hozzá.
Zsebtolvajlás. A most lezajlott vásáron 

Ottenlhál Teréz zsebéből kilopták a célját, melyben 8 korona volt. A penztar-lopással
S l̂ojhó Rózát gyanúsítják. A vizsgálat folyik.

Furfangos csalás. Liktir János bérkocsis kivitte a legutóbbi vásárra két pejparipáját, avégből, hogy azokat eladja és helyettük másik kettőt vegyen.Mit kér a két lóért, kúinó ? kérdezte tőle egy ismeretlen alak.Négyszáz koronát, de megér hatot is.A négyszáz koronát én nem adhatom meg batya, hanem ha jó vásárt akar csinálni, cserélje el azzal a hóka kancával, a mi ott áll a kocsi mellett. L'inom egy ló, de drágára tartja a bitang, 540 koronára. Ha meg bir vele egyezni, megveszem azt magától 510 koronáért. Ehun van 10 korona foglaló is, hogy szavamnak állok.A fogás sikerült, mert Likár csakhamar megkötötte a kanca gazdájával az egyezséget és pedig olyformán, hogy még 60 korona ráfizetésre is kötelezte magát. A járlatok átírása után Likár egyedül maradt a rossz kancával s csak akkor vette észre, hogy becsapták, amikor már egész besötétedett s még se jött senki, hogy a «finom fajlovatft átvegye. Mikor Likár az esetet a rendőrségen bejelentette, azt a tanácsot adták neki, hogy menjen át a bácsalmási vásárra, ott alighanem megfogja találni a lókötőket. Nem csalódtak, mert Likár tényleg felismerte a csalóbanda egyik tagját 
Császár Lukács személyében. A csendőröknek beismerte, hogy i'észe van a » művelet*-ben, de azt mondja, hogy pajtásai, akik segítségével a csalást elkövette, sokkal nagyobb gazemberek nálánál. A fogva tartott Császár pajtásai : Csorba Czanczi János, Csajhís  L'erencz és Megei Bálint, egytől-egyig szabadkai notórius lókötők.A bíróság lesz majd hivatva eldönteni, hogy melyikük a legnagyobb gazember.

A csirkefogók bosszúja. Máj tény i Antal f. hó 11-én a vasúti parkon haladva keresztül. észrevette, hogy néhány suhanc az ő tulajdonát képező tyúkokat készül összefog- dosni. Majtényi persze rájuk szolt, hogy hagyjanak a tyúkjainak békét, erre aztán a gazemberek Majtényinak estek és agyba-főbe verték, majd ellökték, miközben karját licza- mitotta ki. A rendőrség a tettest Gajdocsi Mihály munkanélküli kovácslegény személyében eifogta, ki tettestársát is megnevezte lfor- 
válb Pendl László és Tokoili János személyében.

Korcsmái verekedés. Hódos Lajos, Sánta József, Körmendi József és Suhajda János együtt mulattak e hó 7-én özv. Tománovits Matyasné korcsmájában. A mulatozásnak az lett a vege, hogy alaposan eldöngették egymást, sőt Suhajdát meg is szúrták. Verekedés közben poharakat, üvegeket, székeket törtek össze mintegy 16 koronányi kárt okozván l'ománovitsnénak. A verekedőket feljelentettek.
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i tó Tg'I.
H a l á l t  okozó testi sértés.A szabadkai kir. törvényszék, mint esküdt- biróság, f. hó 4-én, d. e. 9 órakor tárgyalta a vizsgálati fogságban levő Keresztes András bácsmonostori lakos elleni halált okozó testi sértés bűntettével terheltnek bűnügyét.A tényállás következő: Keresztes András 20 éves, róni. kath. nőtlen, gazdasági béres, büntetlen előéletű, bácsmonostori lakos, 1902. év szeptember 24-én délben Szlovilovits István 25 éves bácsmonostori földbirtokost, bicskájával szándékosan, de ölési szándék nélkül, hátba szúrta. Szlovilovits István ezen szúrás következtében 1902. október 14-én meghalt. A dolog úgy történt, hogy Szlovilovits István a nála béresként szolgálatban állott Keresztes Andrást, minden felmondás nélkül hirtelen elbocsájtotta és pedig azért, mert tudta nélkül egy odavaló embernek a krumpliját a tanyáról haza fuvarozta. Az összeszámolásnál Keresztes András béréből 4 koronát visszatartott, illetve levont. Keresztes András az összeszámolás után a szobából eltávozván, Szlovilovits István kikisérte őt a kapuig, ott aztán azt mondván: »Isten áldjon mega s vissza akart térni lakásába. Ekkor azonban Keresztes András hirtelen kivette zsebéből bicskáját és Szlovilovits Istvánt minden szó nélkül balvállán megszórta, aztán elszaladt.Elnök megnyitván az ülést, bevezettetni rendelé a vádlottat s kezdetét vette az esküdtek megalakulása.Az esküdtek eskületétele után kezdetét

A bajai tambura-zenekar f. hó 15-én a Ereimayer-féle vendéglőben hangversenyt rendez. Ez alkalommal a megerősödött zenekar a legújabb darabokat fogja producálni. Kitűnő ételekről és italokról a jóhirnevü vendéglős gondoskodik.
A bor. Árnyas Péter és E^si János szeremlei földművesek évtizedek óta a legjobb.egyetértésben éltek egymással. Szoros barátságukat e hó 9-én egy fejszecsapás vágta örökké ketté. Oka: — a bor. A mondott napon együtt indultak el hazulról, hogy majd Bajánál átkelnek a Dunán, az érseki erdőben fát irtani. Ahogy a szent-jánosi Dobszay-féle korcsma előtt elhaladtak, Ézsi János azt indítványozta, hogy térjenek be »egya pohár borra. Az egy pohárból kettő lett, a kettőből négy, úgy, hogy Ézsi Jánosnak széles kedve támadt. Az óvatosabb Arnyos kezdte már so- kallani a dolgot, odasúgta hát Dobszaynak, hogy ne hozzon több bort. Ézsi ezt meghallotta ugyan, de nem szólt egy szót sem, csupán akkor tett szemrehányást, mikor már kivül voltak a korcsmán.— Te mondtad a Dobszaynak, hogy ne hozzon bort? — kérdezte szelíden.— En mondtam, János.-  Te mondtad? hát akkor nesze! — és hatalmasan arcul vágta Árny őst.A hatvanéves Arnyos rettenetes módon torolta meg ezt a megszégyenítést. Lek; ipta a válláról fejszéjét és egy hatalmas csapással leteritette legjobb barátját. A szerencsétlen még most is eszméletlenül fekszik a bajai városi kórházban.
A Piros bálon női- és férfi-dominók a Nemzteti Szállodában, az estély folyama alatt bármikor használatra kaphatók: Boriszák Istvánnénál.
Hölgyek öröme ! Legjobb szer az egész világon a bajai Dr. Lehman arckenőcs, mely pár napi használat után megifjitja az arcbőrt, eltávolít redoket, szeplőt, májfoltot, bőratkát (Mitesser.) Egy tégely ára 1 korona, csak nevem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk el! Gyarmati Emil városi gyógyszertára a Szent-Háromsághoz Baján.

vette a főtárgyalás. Először is a vádlott lett kihallgatva.Keresztes András vádlott az elnök kérdéséire pityeregve beismerte tettét, s azzal védekezett, hogy rögtöni elbocsájtása és a béréből levont 4 korona, de különösen a miatt, hogy gazdája az összeszámolás után őt farba rúgta, nagyon fölháborodott s eltávoztakor haragjában Szlovilovicsot bicskájával a halváiból megszórta s aztán elszaladt.A kihallgatott tanuk terhelőleg vallottak a vádlottra. Érdekes volt az egyik tanúnak azon megjegyzése, hogy a házbeliek Szlovilovics megszórt sebére, hogy a vérzés elálljon : pók
hálói és lôtràg\àt raktak.A szakértő orvosok véleménye szerint a halál fertőzés következtében állott be, melyet valószínűleg a sebre rakott pókháló és lótrágya idézett elő. A sérült idejében igénybe vett orvosi segely folytán 20- -30 napon belül meggyógyult volna.Ezzel aztán a ‘bizonyítási eljárás befejeztetett. Az esküdtekhez intézendő kérdések megállapítása után a vád- és védbeszédek mondattak el, melynek befejeztével az esküdtek határozathozatalra visszavonultak s hosszabb tanácskozás után Tipka Antal, az esküdtek főnöke kihirdette a hozott verdiktet, mely szerint Keresztes András vádlottat erős felindulásában elkövetett halált okozó súlyos testi sértésben mondották ki bűnösnek.A kir. törvényszék, mint esküdtbiróság az esküdtszék határozata alapján Keresztes Andrást bel hónapi börtön elszenvedésére ítélte1 melyből a vizsgálati fogsággal három hónap kitöltöttnek vétetett.Egy a közvádló, mint a vádlott az ítélet- ben megnyugodott. Az tehát jogerős.11.

A z  órás bosszúja.Kudlik Mihály bajai lakos Earkas Mihály vándorló órásnak adta az óráját javítás végett, de a munkával Kudlik nem volt megelégedve és mikor 1901. évi julitis hó 14-én találkozott vele, szemrehányást tett neki, hogy a helyett, hogy kijavította volna az óráját, azt elrontotta, miért is a nála levő bikacsök- kel megverte és azzal fenyegette, hogy ha a kezébe kerül, elvágja a nyakát. Bosszút forralt ezért Farkas és hazamenve magához véve baltáját és a kapu mögött lesbe állott, hogy Kudliknak, ha arra megy haza, visszaadja a kölcsönt. Délután 4 és o óra között tényleg arra ment haza Kudlik és
%s C ’amikor már vagy 15 lépéssel elhagyta Karkas lakását, egyik tanonca figyelmeztette, hogy Farkas lesi és látta, hogy az órás az utca túlsó feléről futott is utánna baltával a kezében. A mint az inas ezeket elmondta, rémülten kiáltott fel, mire gazdája visszafordulva szemtől szembe állt támadójával, aki a baltát két kézre fogva éle\ cl Kudlik leje tele ütésre emelte. Panaszos hirtelen megfogta a balta nyelét és egy másik ember segítségével elvette Farkastól, az ezután támadt dulakodás közben utóbbi Kudlikot egy késsel vállán megszórta.Szándékos emberölés kísérletének büntette miatt állott Farkas Mihály a szabadkai kir. törvényszék mint esküdtbiróság előtt.A tárgyakis alkalmával vádlott beismerte tettét, miért is az oKiültek súlyos testi sértés bűntettének kísérletében mondták ki bűnösnek és ezért a kir. törvényszék a btk. 91. $. alkalmazásával két hónapi fogházra Ítélte.
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tölgyfa, hasított, legjobb rninő- S(-S ben és minden keltendő hosszasáéban és erősségben™  » 7

b i W OLFNER S. cégnél
BUDAPEST V, Dráva-utca 16.
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EJVIKE dala!

2 »  g l W K E  •«papirt, levélpapírt vegyetek !
lia rá néztek, feldobog a szivetek. 

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

|y ia g y a r  löldőn, magyar kezek csinálják,
Magyar földön, magyar népnek kínálják 

Nem hagyhat ez magyar szivet hidegen, 
l Tgy is nálunk annyi minden idegen.

L f  üllőid helyett a hazában maradjunk,
A  magyar pénzt idegennek ne adjuk !

VS®? Hadd tudja meg ebből is a nagyvilág,
< 9  Hogy a magyar előre tör s tenni vágy.

M  KE^papirt adjatok a kezembe:
bales anyám, neked Írok én erre,

Van-e ennél szebb papír a világon?<9 Boltos uram, csupán K M  A  K - t  kínáljon!«9  A (emit méhénekeit „ E 1VIKE“ levél- <9 papiros minden nagvságban kapható<9 ifj. WAGNER ANTAL
könyv- és napit kereskedésében.
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Lúgos* oszlopokmegvételre kerestetnek. Hol ?niegiuoiKiia, a kiadóhivatalban.

Első rendű k i t űnő

kilónként 20 krajcár, viszont 
elárusítóknak ár kedvezmény

A  cl A r n\(‘i> V(»sk ere." kedé.sr Iii’lir * - ./
A két honvéd kaszárnya között.

Szent- Antal-utczai hazammal to- 
szomszédos, ncgy utcai szobából s 
mellókhelyisogekböl álló, nagy ud
varral biró

h á z
május hó 1 -óre kiadandó.

V. fövő számban „Horváth János.
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Jótékonyság, Tudvalevő dolog, hogy a gyárosok és nagykereskedők számláikhoz cheque- ür lapok at szoktak csatolni, mely az illetőknek darabonkint 2 lillcrjökbe kerül. Az ilyen űrlapokat azonban a kereskedők nem mind használják fel, mert néha tiz számlát is rendeznek eev ilyen blanketta felhasználásával. Valaki-t i  » ' »nek nemrégiben az az eszméje támadt, bogy az ilyen cl nem használt, de darabonként 2 lillért megérő cheque-lapokat a kincstárnál értékesitem is lehet. 10 körülmény nyel áll kapcsolatban, hogy Dresehi t Gyula, partunk érdemes elnöke, felhívást intézett városunk kereskedőihez, hogy el nem használt cheque- blankettáikat küldjék el hozz;!, jótékonycélra leendő felhasználás végett. A felhívás igen szép eredménnyel járt, amennyiben nemkevesebb, mint 3281 db. gyük csakhamar össze. Ilyen űrlapokat küldtek : Schlieszer Miksa .">0-1, Stampíl Jenő 73, Stern féld Vilmos 10, Fischer lápot 371, Drescher Gyula 30-1, Grün- hút Miksa 290, Wagner Antal 201, Reiter Jakab 709, Iveich Bernât 179, Reich Karkas 112, Klein Rezső 39 darabot, s igy összesen 3281 darabot (à 2 fill.) 0f> korona 08 (ill. értékben. Drescher e blankettákat a munkanélküli kereskedelmi alkalmazottak felsegitésére alakult bizottságnak küldte be felhasználás véneA kereskedő ifjak egylete által évente rendezett hangversenyek iránt a közönség koreben mindenkor nagy érdeklődés mutatkozik', ami fényes bizonyítékát nyújtja annak, hogy a kereskedő ifjak egylete hangversenyesté- télyeit kiváló Ízléssel rendezi es annak előkelő művészi erők közreműködése által becses érteket kölcsönöz.Az idei, február hó 28-án megtartandó estélyre is nagyban folynak az előkészületek, f elette nagy anyagi áldozatok révén a budapesti m. kir. opera tagjait, úgymint: Binoei 
Zsigmond tanárt, első magángordonkást és 
S'oxn Ilonka subrettet, valamint l'livl fór séf* y o J v. jzongoraművészt hívta meg közreműködés céljából. Szoycr Ilonka azonban néhány nap előtt egészen indokolatlanul kibújt az elvállalt kötelezettség alól. Noha Szoyer elég szép hanggal rendelkezik és tagadhatlanul tehetséges énekesnő, mindazonáltal sikereinél főleg a külsőségek esnek számításba. Belső művészi értéke távolról sem oly nagy és ha tekintetbe vesszük, hogy az egyletnek nagy nehézségek árán sikerült helyette az estélyre />. Peionx 
fn'iiI, a m. kir. opera drámai énekesnőjét megnyernie, nem sajnáljuk elmaradását, sőt örülünk annak, mert ezzel módot nyújtott nekünk arra, hogy Pewny nagy művészetét élvezhessük. B. Pewny Íren kiváló művésze- tét ékesen hirdeti az alanti tudósítás, mely a művésznőnek a konstantinápolyi császári udvarnál legutóbb megtartott hangversenyéről«Kétségkívül már volt alkalmunk hallani olyan sopran-énekesnőt, akinek hangja éppen olyan gyönyörű volt, mint a Pewny úrnőé, sőt talfin mar hatalmasabb bangó- ! kát is hallottunk, dacára annak, hogy a művésznő hangjának nagyon szép hold- ereje van. Azonban nem emlékezünk rá, hogy valaha hallottunk volna énekhangot, amely ilyen tudományosan lett volna kiké-

kJpezve es kiegyenlítve ; ez mar nem is hang. inkább hangszer, mely az orgonának és a klarinétnak zengését s a fuvolának bana- ! tos hangját lopta el, hogy a hallgatónak gyönyörűséget szerezzen. Egy szóval Pewny asszony mindazoknak a képzelhető és kép- ! zelhetlen technikai, bravúros hatásoknak birtokában van. amelyek emberi hangról elgondolhatok. Nem is szolunk csodálatos, sőt tökéletesnek mondható vokalizaciojáról azonban meg kell emlékeznünk arról a momentumról, amelv azokat is csodálatba ej- ; tette, akik mar azt hitték, hogy a művésznő addigi produkciója a tökéletesség hatarát j érte el : a Mignon-ária után énekelt felséges trillával mellhangbol egyszerre egv csodalatos fejhangba ment át. Kz a bravúr hihetetlenül merész es nehéz. Huarte ur. a palota kitűnő tenoristaja, aki a hangversenyen jelen volt es aki nagy ívmérteiméről ismeretes, kijelentette, hogy az ilyen csodás hatásokat legalább tizenöt évi fáradalmas tanulmány árán lehet elérni. Végül említsük meg, hogy B. Pewny asszony érzéssel, kifejezésteljesen, szenvedelylyel énekel.

Annyi bizonyos, hogy Konstantinápolyban meg ilyen nagy értékű énekesnőt nem hallottunk. Összes számait egyenlően nagy sikerrel, a közönség lelkesedése közepeit adta elő; csodálatosan sokoldalú a nyelvek téren. dalai szövegét németül, olaszul, franciául, angolul egyformán szépen ejti ki.Bürger Zsigmond tanár művészetét hirdetni talán felesleges, hiszen őt ismeri mindenki ügy nálunk, mint a külföldön. Ö hangszerével valósággal csodákat művel és bámulatba ejt bennünket. Sokan művészi becsértékét a Popperé fölé helyezik.«Kligl József kitűnő pianista és a legkényesebb igényeket is kielégíti.Kzekután nagy várakozással nézünk a február hó 28-iki hangverseny elé, melyen előreláthatólag nagy műélvezetben lesz részünk.A kereskedő ifjak egylete az estélyre a meghív») kapcsán a következő műsort küldte szét: 1 Haydn ((lováért F.) Gordonka-hangverseny zongorakisérettel Adagio Allegro gordonkán: Bürger Zsigmond tanár úr. 11. Krkel Ferencz -  »La G range à Ária a »Hu- nyady László» című operából énekli: B. Pewny Irén úrnő. 111. a) Godard Romance » sur le lac» b) Moskowsky - Guitarre c) Popper — Spanyol-tánc gordonkán: Bürger Zsigmond tanár úr 1\’. a Grieg — Solveigdal b) haubert Madár az erdőben, énekli : B. Pewny Irén úrnő. V. aj Paderewsky Menuetto b) Moskowsky Mazurka zongorán: Fligl József úr. \'l. aj Schumann — Ábrándozás b) Popper -  Magyar rhapsodia gordonkán : Bürger Zsigmod tanár úr. \4I. Gounod -  «Ave Maria» énekli: B. Pewny Irén úrnő. A zon- gorakiséretet Fligl József úr látja el.A bajai polgári olvasó-egyesület által rendezett tánczestelyen a következő felül tize - tések folytak be: dr. Reich Aladár orsz. képv. 20 K., Drescher Lajos 10 K., Tomasich Sándor 2 K., Reich Salamon ö K., özv. Horváth Lajosné 2 K., Paul József 2 K., Millasevits Antal 1 K., Károlyi Ferencz 1 K„ Csermák János 1 J\., Cserba György 1 K., NánayAurel 2 K., Müller Antal 1 K., Scherer (Ittmar 2 K\, Bartal Dezső 1 K., Drescher Béla0 K., dr. Klenantz György ö K., Szabai Ferencz 6 K., Vasúti pénztárnok 1 K., Nánay Lajos 2 K.. Preimayer P. 4 K., Mátyai Mihály1 K., Salgo Samu 2 K., Schmidt Ferencz 2 K., Szabo Sámuel 2 K., Schmidt Gyula 2 K., Oszy Béla 2 K., Gardalics Lajos 2 K., Loncsek József 1 K., Gebhardt Dezső 3 K., Posta Bertalan 2 K., Wagner Antal 3 K., Scherk Lipót2 K„ Pintér f'erencz 1 K., Szabó Sándor l K., Mikolics Ignácz 4 K.. Goldreich 2 K., Zweig Mór f> K.. Schnetzer Frnő 2 K., Rimler János1 K., Dallmann György l K., Dr. Koller Imre 7) K., ifj. Gall János 2 K., Ozsvald István 2 K., dr. 11 étén\ i Pál 4 K., YVeidinger Dezső 4 K., özv. Reich Bernátné 2 K., Pock Károly 1 K., Wunderlich József 7> K., Fendrich Sándor 4 K., dr. Kuzman Oszkár ő K., Szigriszt István2 K„ Nagy Péter 1 K., Scherer Károly 2 K.,Bodrogi Gyula 5 K., f ischer Emil 2 K., Kazal József 1 K., Müller József 4 K., dr. Mak- ray László 4 K., Kollár Frnő 1 K., Reich Vidor 6 K., Kovács Andor 2 K., OlácsyGyörgy 1 K., dr. Szirmai Vidor 4 K., összesen 199 korona.
30 0  gyermek kitüntetése. Érdekes mozgalom indult meg tavaly Budapesten, hogy az iskolás gyermekeket szabad óráikban a virágneveléssel foglalkoztassák. Ezen nagy jelentőségű eszme lelkes előharcosa, Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magkereskedő, ki már 1901-ben több ezer növényt osztott ki tovább- nevelésre gyermekek közt, most pedig díszes éremmel díjazta mindazokat, kik a legjobban nevelt es ápolt virágokat mutatták be. Mint értesülünk e héten ismét 5000 cserép jácintot osztott ki közöttük Mauthner Ödön, kinek a kertészet terén már annyi áldásos és szép közhasznú intézmény létrejöttét köszönhetjük. Mauthner nemcsak az ó ismert áldozatkészségével, hanem magvainak kitűnő minősége réven is rászolgált az általános elismerésre es büszkén vallhatjuk, hogy Európa három elsőrangú es legnagyobb magkereskedőinekegvike Mauthner Ödön. T. olvasóinknak b. %1figyelmébe ajánljuk legújabban megjelent igen gazdag tartalmú képes magárjegyzéket, melyet szívesen ingyen küld az érdeklődőknek.

Teljes vasárnapi munkaszünet. A hivatalos lap egyik legközelebbi száma hir szerint nagyon érdekes rendeletet fog közölni. A kereskedelmi miniszter tiz évre, mint próbaidőre elrendeli a teljes vasárnapi munkaszünetet. Ha a próbaidő beválik ugyanezen hir szerint törvény lesz a munkaszünetből. Vásárok alkalmával vasárnapra is az eddigi törvényhozási és végrehajtási rendelkezések fognak érvényben maradni.
Ingyen fákat a gyümölcsészeti egyesület még a f. évi febr. havában ad mindazon ház-, szőlő- vagy kerttulajdonosoknak, akik erre igényt tartanak és ezt az egyesület elnökénél (Kaszárnya-utca 664. sz.) bejelentik. Figyelmeztetünk azonban mindenkit, hogy az ingyen fákat csak febr. havában vehetik át az érdekeltek, mert később az egyesület az ingyen fákat kérők igényeit figyelembe nem veheti.
Állatok kitömése. Kevesek bírnak tudomással arról, hogy városunkban még állatkitöméssel is foglalkoznak. Raies D. bajai fodrász a legszebb kivitelben eszközöl ily- szabású munkákat. A ki tehát az anyósát . . . akarjuk mondani állatokat akar kitüntetni, forduljon bizalommal hozzá.
Zsebtolvajlás. A most lezajlott vásáron 

Ottenthál Teréz zsebéből kilopták a pénztárcáját, melyben 8 korona volt. A lopással 
S t̂ojkó Rózát gyanúsítják. A vizsgálat folyik.

Furfangos csalás. Likár János bérkocsis kivitte a legutóbbi vásárra két pejparipáját, avégből, hogy azokat eladja. és helyettük másik kettőt vegyen.Mit kér a két lóért, kúmó ? kérdezte tőle egy ismeretlen alak.Négyszáz koronát, de megér hatot is.— A négyszáz koronát én nem adhatom meg batya, hanem ha jó vásárt akar csinálni, cserélje el azzal a hóka kancával, a mi ott áll a kocsi mellett. Finom egy ló, de drágára tartja a bitang, 049 koronára. I la meg hir vele egyezni, megveszem azt magától 510 koronáért. Ehun van 10 korona foglaló is, hogy szavamnak állok.A fogás sikerült, mert Likár csakhamar megkötötte a kanca gazdájával az egyezséget és pedig oly formán, hogy még 60 korona ráfizetésre is kötelezte magát. A járlatok átírása után Likár egyedül maradt a rossz kancával s csak akkor vette észre, hogy becsapták, amikor már egész besötétedett s még se jött senki, hogy a «finom fajlovata átvegye. Mikor Likár az esetet a rendőrségen bejelentette, azt a tanácsot adták neki, hogy menjen át a bácsalmási vásárra, ott alighanem megfogja találni a lókötőket. Nem csalódtak, mert Likár tényleg felismerte a csalóbanda egyik tagját 
Császár Lukács személyében. A csendőröknek beismerte, hogy része van a » művelet*-ben, de azt mondja, hogy pajtásai, akik segítségével a csalást elkövette, sokkal nagyobb gazemberek nálánál. A fogva tartott Császár pajtásai : Csorba Czanczi János, Csajkbs Ferencz és Miijei Bálint, egytől-egyig szabadkai notórius lókötők.A bíróság lesz majd hivatva eldönteni, hogy melyikük a legnagyobb gazember.

A csirkefogók bosszúja. Máj tény i Antal f. hó 11-én a vasúti parkon haladva keresztül, észrevette, hogy néhány suhanc az ő tulajdonát képező tyúkokat készül összefog- dosni. Majtényi persze rájuk szolt, hogy hagyjanak a tyúkjainak békét, erre aztán a gazemberek Majtényinak estek és agyba-főbe verték, majd ellökték, miközben karját ficza- mitotta ki. A rendőrség a tettest G aj doc si Mihály munkanélküli kovácslegény személyében elfogta, ki tettestársát is megnevezte Hor
váth Rendi László és Tokodi János személyében.

Korcsmái verekedés. Hódos Lajos, Sánta József, Körmendi József és Sithajda János együtt mulattak e hó 7-én özv. Tománovits Mátyásné korcsmájában. A mulatozásnak az lett a vége, hogy alaposan eldöngették egymást, sőt Suhajdát meg is szúrták. Verekedés közben poharakat, üvegeket, székeket törtek össze mintegy 16 koronányi kárt okozván Tománovitsnénak. A verekedőket feljelentettek.



1903. február 14. Bajai Független Újság.1*A  bajai tam bura-zenekar f. hó 15-én a Preimayer-íéle vendéglőben hangversenyt rendez. Ez alkalommal a megerősödött zenekar a legújabb darabokat fogja producálni. Kitűnő ételekről és italokról a jóhirnevü vendéglős gondoskodik.
9A  bor. Arnyos Péter és l'jsi János szeremlei földművesek évtizedek óta a legjobb.egyetértésben éltek egymással. Szoros barátságukat e hó 9-én egy fejszecsapás vágta örökké ketté. Oka: — a bor. A mondott napon együtt indultak el hazulról, hogy majd Bajánál átkelnek a Dunán, az érseki erdőben fát irtani. Ahogy a szent-jánosi Dobszay-féle korcsma előtt elhaladtak, Ézsi János azt indítványozta, hogy térjenek be »egy« pohár borra. Az egy pohárból kettő lett, a kettőből négy, úgy, hogy Ezsi Jánosnak széles kedve támadt. Az óvatosabb Arnyos kezdte már sokaikon a dolgot, odasúgta hát Dobszaynak, hogy ne hozzon több bort. Józsi ezt meghallotta ugyan, de nem szólt egy szót sem, csupán akkor tett szemrehányást, mikor már kívül voltak a korcsmán.— Te mondtad a Dobszaynak, hogy ne hozzon bort? - kérdezte szelíden.— En mondtam, János.-  Te mondtad? — hát akkor nesze! — és hatalmasan arcul vágta Arnyost.A hatvanéves Arnyos rettenetes módon to- rolta meg ezt a megszégyenítést. Lekapta a válláról fejszéjét és egy hatalmas csapással leteritette legjobb barátját. A szerencsétlen még most is eszméletlenül fekszik a bajai városi kórházban.A  Piros bálon női- és férfi-dominók a Nemzteti Szállodában, az estély folyama alatt bármikor használatra kaphatók : Boriszák Istvánnénál.H ölgyek öröme ! Legjobb szer az egész világon a bajai Dr. Lehman arckenőcs, mely pár napi használat után megifjitja az arcbőrt, eltávolít redőket, szeplőt, máj foltot, bőratkát (Mitesser.) Egy tégely ára l korona, csak nevem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk el! G yarm ati E m il városi gyógyszertára a S zent- Uáro m sághoz Baj á n.

1.
H a l á l t  okozó testi sértés .A szabadkai kir. törvényszék, mint esküdt- bíróság, f. hó 4-én, d. e. 9 órakor tárgyalta a vizsgálati fogságban levő Keresztes András bácsmonostori lakos elleni halált okozó testi sértés bűntettével terheltnek bűnügyét.A tényállás következő: Keresztes András 20 éves, róni. kath. nőtlen, gazdasági béres, büntetlen előéletű, bácsmonostori lakos, 1902. év szeptember 24-én délben Szlovilovits István 25 éves bácsmonostori földbirtokost, bicskájával szándékosan, de ölési szándék nélkül, hátba szúrta. Szlovilovits István ezen szúrás következtében 1902. október 14-én meghalt. A dolog úgy történt, hogy Szlovilovits István a nála béresként szolgálatban állott Keresztes Andrást, minden felmondás nélkül hirtelen elbocsájtotta és pedig azért, mert tudta nélkül egy odavaló embernek a krumpliját a tanyáról haza fuvarozta. Az összeszámolásnál Keresztes András béréből 4 koronát visszatartott, illetve levont. Keresztes András az összeszámolás után a szobából eltávozván, Szlovilovits István kikisérte őt a kapuig, ott aztán azt mondván: alsten áldjon meg« s vissza akart térni lakásába. Ekkor azonban Keresztes András hirtelen kivette zsebéből bicskáját és Szlovilovits Istvánt minden szó nélkül balvállán megszúrta, aztán elszaladt.Elnök megnyitván az ülést, bevezettetni rendelé a vádlottat s kezdetét vette az esküdtek megalakulása.

Az esküdtek eskületétele után kezdetét

vette a főtárgyalás. Először is a vádlott lett kihallgatva.Keresztes András vádlott az elnök kérdéseire pityeregve beismerte tettet, s azzal védekezett, hogy rögtöni elbocsájtása és a béréből levont 4 korona, de különösen a miatt, h°gy gazdaja az összeszámolás után őt farba rúgta, nagyon fölháborodott s eltávoztakor haragjában Szlovilovicsot bicskájával a bal- vállán megszórta s aztán elszaladt.A kihallgatott tanuk terhelőleg vallottak a vádlottra. Érdekes volt az egyik tanúnak azon megjegyzése, hogy a házbeliek Szlovilovics megszűrt sebére, hogy a vérzés elálljon : pók
hálói és lótrárvát raktak.A szakértő orvosok véleménye szerint a halál fertőzés következtében állott be, melvetvvalószínűleg a sebre rakott pókháló és lótrágya idézett elő. A sérült idejében igénybe vett orvosi segély folytán 20- 30 napon belül meggyógyult volna.Ezzel aztán a ‘bizonyítási eljárás befejeztetett. Az esküdtekhez intézendő kérdések megállapítása után a vád- és védbeszédek mondattak el, melynek befejeztével az esküdtek határozathozatalra visszavonultak s hosszabb tanácskozás után Tipka Antal, az esküdtek főnöke kihirdette a hozott verdiktet, mely szerint Keresztes András vádlottat erős felindulásában elkövetett halált okozó súlvos testi sértésben mondották ki bűnösnek.A kir. törvényszék, mint esküdtbiróság az esküdtszék határozata alapján Keresztes Andrást bét hónapi börtön elszenvedésére Ítélte1 melyből a vizsgálati fogsággal három hónap kitöltöttnek vétetett.l'gy a közvádló, mint a vádlott az Ítéletben megnyugodott. Az tehát jogerős.11.

A z  órás bosszúja.Kudlik Mihály bajai lakos Farkas Mihály vándorló órásnak adta az óráját javítás végett, de a munkával Kudlik nem volt megelégedve és mikor 1901. évi július hó 14-én találkozott vele, szemrehányást tett neki, hogy a helyett, hogy kijavította volna az óráját, azt elrontotta, miért is a nála levő bikacsök- kel megverte és azzal fenyegette, hogy ha a kezébe kerül, elvágja a nyakát. Bosszút forralt ezért Farkas és hazamenve magához véve baltáját és a kapu mögött lesbe állott, hogy Kudliknak, ha arra megy haza, visszaadja a kölcsönt. Délután I és o óra között tényleg arra ment haza Kudlik és»• C Vamikor már vagy 15 lépéssel elhagyta Farkas lakását, egyik tanonca figyelmeztette, hogy Farkas lesi és látta, hogy az órás az utca túlsó feléről futott is utánna baltával a kezében. A mint az inas ezeket elmondta, rémiil- ten kiáltott fel, mire gazdája visszafordulva szemtől szembe állt támadójával, aki a baltát két kézre fogva élével Kudlik feje léié ütésre emelte. Panaszos hirtelen megfogta a balta nyelét és egy másik ember segítségével elvette Farkastól, az ezután támadt dulakodás közben utóbbi Kudlikot egy késsel vállán megszúrta.Szándékos emberölés kísérletének büntette miatt állott Farkas Mihály a szabadkai kir. törvényszék mint esküdtbiróság előtt.A tárgyalás alk. Imával vádlott beismerte tettét, miért is az c>kiültek súlyos testi sértés bűntettének kísérletében mondták ki bűnösnek és ezért a kir. törvényszék a btk. 91. £. alkalmazásával két hónapi fogházra Ítélte.
S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T .V. Jövő s/.nnlun.

tölgyfa, hasított legjobb minőségben és minden kellendő hosszasabban és erősségben kaphatók
W OLFNER S. cégnél

G 1 BUDAPEST V , Drava-utca 16.
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EJV1KE dala!
-papírt, levélpapírt vigyetek!

Ha rá néztek, feldobog a szivetek. 
Magyar lilik, magyar lányok tudjátok, 
Hogy én nektek magyar papirt kínálok.

■ yjagyar lobion, magyar kezek csinálják,

Trillióid helyett a hazában maradjunk,
A  magyar pénzt idegennek ne adjuk 

Hadd tudja meg ebből is a nagyvilág, 
Ilogv a magvar előre tör s tenni vágy.

Magyar földön, magyar népnek kínálják 
Nem hagyhat ez magyar szivet hidegen, 
í gy is nálunk annyi minden idegen.

PT ft/l faxpapírt adjatok a kezembe: 
Hdes anyám, neked Írok én erre,

Van-e ennél szebb papír a világon?
Boltos uram, csupán /'.!/ A  / >  t kínáljon!
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9E|VIKE“ le vél— ®A fentit megértekéit papiros minden nagyságban kapható

i f j .  W AG NER A N T A L
könyv- és pa]>iikereskedésében.
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Lúgos* oszlopokmegvételre kerestetnek. Hol?meüinoiH a kindóliiva-talhai).
Első rendű k i t űnő

kilónként 20 krajcár, viszont 
elárúsitóknak ár kedvezmény

\(‘iryoskorvsk' (IüsuImmi 
A két honvéd kaszárnya között.

S z e n t - Antal-utezai hazammal to- 
szomszedos, négy utcai szobából s 
mellékhelyiségekből álló, nagy ud
varral bíró

liaz
május hó i-ore kiadandó.

.Horváth János.
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^ön a f a o a s z
o o a z  am atöp fo to gra fá lá s sz e z o n ja ! o o

Jft fényképezés ma a világ legfelkapottabb 
sportja, melyet ma már milliók és milliók

űznek, őz a körülmény indított engem arra, hogy

FÉNYKÉPEZŐ GÉPEKBŐL
és felszerelésekből,

városunk és vidéke közönségének kényelmére, raktárt rendezzek be.

£emezes fotografáló-gépek jelenleg a következő árakon vannak raktáramon : 12 kon., 19 kon.,
26 kon., 50 kon. 50 fill, 
és 140 korona; * KODAK-gépek pedig 6 kor. 50 fill., 27 kor., 41 kor,, 

62 kor., 90 kor. és 150 kor. á rb a n .Oíapható továbbá kiváló minőségű kész előhívó, állandósító, arany-fürdő, fényérzékeny papiros és levelezőlap; £umiere és Sermania-lemezek, JCodak-filmek, Jíodak-cartonok, fürösztö-tálak, piros-lámpák stb. stb. s mindezeket g y á r i  
á ra k o n  bocsátom árúba. Kiváló tiszteletté

B A JA , 1903 február hó. Antal 5könijv- és papirkereskedö.
1-KG NAGY ÓBB VÁLASZTÉK

GÁCSI, BRASSÓI, ZSOLNAIt o v á b b áb legfinomabb angol és francia divatkelmekben ! ! !
legújabb angol és f r a n c ia  sza b á s úi öltönyök jutányos áron,

Kiváló minőségű, saját termésű
világos siller boromegy részét eladom.

minős kiszolgálás melleit, készülnek
' I cégnél

* • • B A J Á N , • • »

IM F  Takarékpénztári épület

iönyv ke rés ke dó.

I H H t H H W M M» 9

* * ! * * — — — — — — — — — w — —

jfelfünö újdonság.
'O il

<33*'

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

többe mast nem szihat

ŷ 1

legjobb valódi francia szivarkapapir és szivarka-
hüvely kapható az ország minden kiilönleues-ségi érádéjában. « f

Nyomatott Nanay Lajosnál Baján M i  » f i f e


