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Kabinetválság.Közjogi szempontból bennünket, kik Magyarország függetlenségének és önállóságának vagyunk hivei, egyáltalán nem érdekel, ki a 67-es alapon a miniszterelnök ? Nyilt és egyenes feladata és kötelessége van a függetlenségi és 48 as pártnak minden kormány ellen, mely a kiegyezési alapon áll és kíméletet nem nyerhet egyetlen miniszterelnök sem, hivják bár Bánffynak, Szélinek vagy Tisza István grófnak. Hitünk és meggyőződésünk ugyanis az, hogy hazánk politikailag független, gazdaságilag önálló csak akkor lehet és ez a nemzet a boldogulás útjára csak akkor léphet, ha a törvényes utón megszüntetjük az Ausztriával való jelenlegi államszövetséget és önálló nemzet módjára rendezzük be nemzeti létünket és életünket. Hidegen és közömbösen hagyja tehát a függetlenségi pártot minden kormány- válság. mert az a párt nem személyi harcot folytat, hanem a politikai közjogi alap ellen és a közélet tisztaságáért lép lelkes és hazafias küzdelembeTermészetesen azonban számolnunk kell nekünk is azon ténynyel, hogy Széli Kálmán megbukott és hogy vájjon kit b iz  m e g  a király a kabinet-alaki- tással. Ha áll ugyanis azon alap-téte

lünk, hogy közjogilag mi egy uj kormányelnökkel semmit nem nyerhetünk, és nem veszíthetünk politikai hitvallásunk megvalósításában, érdekel bennünket is a belpolitikai rendszer, melyet az új kormányzattól várnunk és remélnünk lehet. Kivi küzdelmünk ugyanis azon irányban is alakul, hogy ebben az országban megóva legyenek a lakosok polgári és politikai jogai, tiszteletben tartsák a fenálló törvényeket és hatalmi presszió az igazságnak fölébe ne kerekedjék. Széli Kálmán belpolitikájának alapelveiül a jogot, a törvényt és az igazságot vallotta és jelölte meg Menynyiben érvényesítette ezen elveket, milyen vonatkozásokban és alakban nyilvánult meg belpolitikai irányzata, azt rövid cikk keretében alaposan megvi tatni alig lehetne, de annyit készséggel koncedálunk, hogy sok jóakaratot tanúsított és a közélet tisztaságáért sokszor és sok irányban Kízgólkodott Más kérdés az, hogy akarata sokszor megtört a perifériákon és miközben a miniszter- elnök a jog, törvény és igazság már elkopott dallamát dúdolta, odakünn az országban diadalt ült az erőszak és jo g talanság.Most majdnem Tisza István jött a minis- terelnöki székbe és jövetelét méltán rossz auspiciumokkal fogadták úgyszólván min

den oldalon. Tisza Istvánt ugyanis erőszakos természetű egyénnek ismerik és hirdetik felőle, hogy egyéniségének ezen jellemét a kormányzatba is bevinni akarja. Ez nagyon gyászos, Magyarország közéletét megmetélyező és korrumpáló korszakot inaiig líráit Magyarországon az uj miniszterelnök atyja, Tisza Kálmán és a fűi azon hagyományok között nőtt tel, melyek atyja kormányzatának szellemét alkották. Azóta is számtalanszor tanu- jelét adta annak Tisza István, hogy az erőszakos megoldásoktól nem riad visz- sza és igy alighanem igazuk lesz azoknak, kik azt állítják, hogy a Széli K álmán egyengető és paktáió politikáját egy vakmerő, szertelen és erőszakos politika váltotta volna fel.Semmi oka sem volt az ellenzéknek arra, hogy ettől a mumustól megijedjen. Hiszen a magyar közmondás szerint „amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten.“ És ha Tisza István megkiséreli-e azt, hogy erőszakosan lépjen fel, hat- ványozottabb küzdelemre és ellentállásra sarkalja e z á l t a l  az ellenzéket, mely ellene is, mint Széli Kálmán ellen, biztosan győz, mivel igazságért küzd és mellette van a nemzet közvéleménye és rokonszenve. Ha különösen a bécsi körök azt hiszik, hogy v a l a k i  keresztül viszi azt, amit Széli Kálmán kérész
T Á R C A .

ífán halála.
I ita : Thamus.A kávéházban csend volt. Rossz és olcso cigaretták füstje kerengett a piktor társaság fölött. A májusi alkonyodás utáni lila félhomály ömlött el a termen. Az emberek bele olvadtak a sötétségbe.Az öreg festő megszólalt:Ilyen különös, lázas és egyszersmind bénítóan nyugalmas májusi alkonyainkon sok év óta ugyanaz az érzelem fog cl. Mindig fáradtabban és fáradtabban érzem ezt, s faj nagyon. Elmondom sorjába.Csendesen beszélt, érteni lehetett minden szavát, hangjának tompa meghatottságát. Künn zsongott a város.Volt egy modellem. ( iyönyörű szőke, szép leány. Tökéletes akt. Tudjátok milyen ritka ez . . . S amellett szerettem ; ő is engem, csendesen imádva. Nincsen fogalmatok nektek link az ilyen szerelemről. Nem az a rombolt) vágy volt, mint talán nálatok. Teremtő, nagy érzelem.Megtaláltuk és megértettük egymást.Munkatársam volt a festésben. Megmondtam neki mit akarok festeni. Megértette a szivével,

csendesen megcsókolt, én is őt. S íesteni kezdtem.Istennek éreztem magam, mikor ilyenkor az ecsettel kezemben vásznam elé ültem.Egy szép májusi nap találkoztunk először. Ezt a találkozást megfestettem. Színhely a szegényes műterein ; szemben egymással a fiatal festő és a szép modéll . . . Ismeritek ?Láttuk —- ümögött csendesen pár ember.Nálam maradt. Istenem milyen ihletben szerelmes lélekkel teremtettem ekkor.() maga semmi művészethez nem érteit, még csak nem is énekelt, de szerette, érezte.Hallgatta esténként, mikor zongoráztam. Leginkább Beethovent. Az erőt csodáltam benne, s szerettem is. 1 öle, Beethoventől tanultam meg, hogy egvedűl az erő örök a művészetben. Egyszer az Appassziönátát játszottam. Tetszett neki. Azután mindennap eljátszottuk. ő  hallgatott lelkesülten, gyönyörű lelke benne volt szép szemében s nézett rám. Mondtam már érezte a művészetet s szerette teljes szivéből, elsősorban bennem.lés az enyém volt . . .Akkor festettem a Bán halálát is, a mit az állam vett meg. Legjobb képemet. Azt a szo
morú, de szomorúságában is szép jelenetet ábrázolja, midőn Ban az okori képzelődés művészistene, a nagy kecskelabu es nemes-

arcú szatir meghal. A művészet vele költözik a földről. A naiv mesekor, a képzeletek költői országa. A művészek boldog hazaja.Ezt akartam avval a képpel elmondani. 
Hogy a művészet egyedüli szép valami a mi tökéletes is a földön. Ezt mondták a sirató nimfák, a növények, a kövek, a halott Bán arca. Az utolsó legszebb jelenet . . .  A föld ábrándvilága távozik innen.Mindent el tudtam mondani a mit akartam ezen a képen.Mikor készen volt, ketten néztük soká. Nem felejtem el soha, hogy csókolt meg, hogy beszélt hozzám ekkor.

I »  *Harmadnap beszállítottuk a tavaszi tailatin. Megvették. Nagy aranyérem . . . dicsőség es szeretett ő, ahogy csak tudott es en is ahogy csak tudtam.Azután, hogy hogy nem megfázott. Máig sem tudom, hogy? Hiszen alig mentünk ki.Távozni kellett neki. Egy esztendeig volt múzsám, szép szőke múzsám. I avoznia kellett tőlem.Egy hét alatt meghalt.Az orvos nem tudott megállapítani semmit.csak halvány szívbaj jeleit.Mikor ott feküdt karjaim között a hófehér párnán kibomlott szőke hajaval, holtan, ereztem, hogy itt hag> engem a művészétéin
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tül vinni nem tudott, úgy alaposan csalódni fognak, mert a katonai javaslatokat senki keresztül vinni nem fogja és Tisza István is csúfos szégyennel távozott volna, mert a katonai javaslatok elfogadtatására vállalkozottTisztviselők mozgalma.A bajai városi tisztviselők anyagi hely zetük javítása végett az alábbi memo randumot bocsátották ki, melyet — egy előre minden commentár nélkül — szó szerint az alábbiakban közölünk !Tekintetes Törvényhatósági Bizottsági Tag IT !Baja város törvényhatósága alulírott tisztviselői, segéd- és kezelőszemélyzete, továbbá szolgaszemélyzete tisztelettel kéri a tekintetes törvényhatósági bizottsági tag urat, miszerint Baja város törvényhatósági Bizottságához benyújtott alábbi kérelmünket jóakarata támogatásában részesíteni méitóztassék.Tekintetes törvényhatósági Bizottság!A megélhetés súlyos anyagi gondjai által késztetve alulírott tisztviselők, segéd- és kezelőszemélyzet tagjai, valamint az összes nyug- clijképes városi szolgaszemélyzet nevében is azzal a tiszteletteljes kérelemmel járulunk Baja város Tekintetes törvényhatósági Bizottsága elé, mint annak alkalmazottjai, hogy jelen igazságos es méltányos kérelmünket szives Ügyeim ükre méltatva, bölcs belátásuk szerint a fennforgó viszonyok es körülményekhez képest azt teljesíteni kegyeskedjék.Köztudomású dolog, hogy városunk összes polgárai s igy a közigazgatási tisztviselők, segéd- és kezelőszemélyzet, valamint a szolgaszemélyzet tagjai is a megélhetés súlyos anyagi gondjaival küzködve, csak a legnagyobb erőmegfeszitéssel képesek az életfen- tartásra szükséges mindennapi kenyeret ma- magúk és családjaik részére megszerezni, S ha mégis ezen súlyos viszonyok között a Tekintés törvényhatósági Bizottság nagylelkűségére apellálunk, tesszük ezt azon tudatban, hogy jogos kérelmünk teljesítésének meg- birálásat legjobb belátásukra bizva, kérclmünk-
mozgatoja is, az ecsetem verőfényes színei elvesznek. KI is vesztek . . .Az én szőke szép Bánom meghalt. Ő volt a Bán, a müvészisten, az ábrándos képzeletlény, a szép arcú szelíd szatir.Ott a műteremben terítettem ki. A falnál oldalt állottak a felső állványok, a zongora, a mozsdoasztal, a nagy megkezdett vásznak, a poros festékek. () meg a nagy üveges terem közepén feküdt, fehéren, szép szőke hajával, fenséges nyugalmat teremtett a rendetlen műterembe.Akkor, emlékszem, bolondnak hireszteltek el. Azon éjjel folyton zongoráztam ott a ravatal mellett. Sírtam, jajgattam az Appaszi >- nátát. Csak azt.Nem kelt föl. Az ujjaimba már görcs állott, csak reggelre hagytam abba. Egy zongorahur élsz. kadt majd a szemem csapta ki.Lassan, ügyetlenül mosogattam; azután csak öt, öt néztem es sirattam.Kitüntettük. Visszamentem az üres műterembe, s megint, megint zongoráztam. Ideggel ott találtak a földön a zongora mellett. V a g y

c y % -egy hétig azután félig ájultam félig alva, s mindig vele álmodva az ágyban feküdtem.Azután jó ideig nem dolgoztam. Mikor már dolgozni tudtam, akkor is sírtam csak az ecsettel. Tilalmasak lettek a képeim, mint az újságok mondtak.Kzeket érzem végig ilyen májusi lila alkonyokon . . .
( send volt. A lámpákat gyújtogattak. A 

festiik teleihel<üllek

nek csakis a körülményekhez képest való teljesítését óhajtjuk, vagyis nem többet, mint a mennyit a jelenlegi súlyos viszonyok közt Baja város közönsége számba vehető megter- heltetés nélkül megbirni képes; de másrészt tudjuk azt, hogy a tekintetes törvényhatósági Bizottság is meg van győződve arról, hogy a köztisztviselő és alkalmazott csak akkor teljesít heti a legnagyobb odaadással és kedvvel a feladatához utalt teendők ellátását, ha a létminimumhoz okvetlen megkívánt anyagi eszközök birtokában, a megélhetés súlyos és minduntalan lelkére nehezedő gondjaitól mentesen, összes erőit hivatásának szentelheti, ami fájdalom a mostani javadalmazásunk mellett alig képzelhető.Amennyiben jelen kérelmünk teljesítését a Tekintetes törvényhatósági Bizottság igazság- szereteténél fogva figyelemre méltatni kegyes lesz, úgy elsősorban kérjük a Jigetések arányo
sítását, mert csak ezen arányosítás igazságos megállapítása esetén lehetséges az egyeseknek hatáskörébe utalt teendők fontosságával arányba hozható, tehát jogos igényét kielégíteni, aminek a természetes és logikai következménye az, hogy ezen arányosítás alkalmával nem 
egyesek személye, hanem a hivatali állások fontos
sága jöhet csak tekintetbe.Igaz ugyan, hogy a közel múltban a Tekintetes törvényhatósági Bizottság már tanujelét adta áldozatkészségének akkor, amikor mintegy öt évvel ezelőtt 8—9000 koronát szavazott meg a városi tisztviselők, segéd- és kezelőszemélyzet, továbbá a szolgák javadalmazásának némi emelésére, ámde ezen alkalommal a fizetésemelésnek a fentebbi elvek szerint való arányosítása épen nem vitetett keresztül nemcsak, hanem az csupán néhány magasabb állásban alkalmazott tisztviselőnek jutott, akik már anélkül is a kisebb ellátású alkalmazottaknál aránytalanul jobb helyzetben voltak, inig a többi, a létminimum kielégítésére sem elegendően dotált és a legnagyobb nélkülözésekre utalt kisebb javadalmazásit tisztviselő és alkalmazott vagy semmi, vagy csak igen csekély mértékben részesült a Tekintetes törvényhatósági Bizottság által nagylelkűen megszavazott összegbői, és habár ekkor az a kijelentés tétetett, hogy a közel jövőben a város többi alkalmazottja is részesülni fog magasabb javadalmazásban; ennek dacára már vagy öt éve az eredmény csak a puszta Ígéretnél maradt, amelyből pedig megélni nem lehet s amelylyel rajtunk segítve nincsen.Közismereti! dolog az, hogy Magyarország összes állami és közigazgatási alkalmazottjai megmozdultak, hogy felettes hatóságuk utján súlyos anyagi helyzetükön segítsenek és ügy látszik, hogy a magyar állam eszme rendit- hetlen híveinek és a középosztály ezen intelligens elemének, mintegy ”>2,000 családnak segélykiáltását, mind a magas kormány, mind pedig az összes törvényhatóságok meghallottak és figyelmükre méltatták, a mennyiben jelenben minden törekvésük oda irányul, hogy hazánk ezen nagyjelentőségű középosztályát megerősítsék és baján segítve legyen ; engedjék tehát reménylenünk azt, hogy Baja város Törvényhatósága sem fog elmaradni a humanitás legmagasztosabb megnyilatkozásától a kötelességüket híven és odaadással teljesítő alkalmazottjai sorsának és helyzetének javításánál, annál inkább, mert hisz Baja város törvényhatóságának tisztviselői sem végeznek csekélyebb fontosságú és jelentőségű munkát, mint a többi törvényhatóságéi.Ismeretes az, hogy anyamegyénk Bács-Bod- rog vármegye is csak a közelmúltban foglalkozott összes tisztviselőinek, segéd- és kezelő- személyzetének, sőt még napidijas írnokainak is sorsa javításával, amely alkalommal 114,OCX) koronát szavazott meg nagylclküleg most említett alkalmazottjainak fizetésjavitás cimén s ezt a határozatot a Belügyminiszter úr is már jóváhagyta.Amidőn tehát Baja város Törvényhatóságának alolirott alkalmazottjai szinten bátorságot vettünk magunknak, hogy úgy a saját, mint családjaink sorsának javítását a Tekintetes törvényhatósági Bizottság elé vigyük, tettük ezt azon tudatban, hogy ezen eljárásunkkal szerénytelenséget nem követtünk el, s hogy eddig a város közönsége és annak jólétére irányuló fáradozásaink elismerése nem marad sikertelen s illetve kérelmünk meg fog hallgattatni.

Szükségesnek látjuk még a Tekintés törvényhatósági Bizottság nagybecsű figyelmét egy, Baja város Törvényhatóságánál szintén fontos missiot teljesítő intelligens testületére, a városi napidijas Írnokok helyzetére felhívni, akik szintén szellemi munkát végző egyének, a város Törvényhatóságánál nélkülözhetlenek lévén, sorsukon segíteni elkerülhetlen kötelesség.Amennyiben pedig kérelmünk a Tekintetes törvényhatósági Bizottság által figyelembe vétetnék, abban az esetben kérjük a fizetés 
arányosítása, illetve fizetés felemelésénél ag állami 
tisztviselők fizetési osztályainak legújabb tervezetét, esetleg városunk viszonyainak leginkább megfelelő Bács-Bodrog vármegye, illetve Újvidék, Győr 
és Pécs szab. kir. városok törvényhatósági bizottsága által alkotott szervezési szabály- rendeletben magái'lapított fizetések arányát lehetőleg 
tekintetbe venni és agok alapján a mi fizetésünk ará
nyosítását, illetve a fizetés Jel emelést, esetleg fize
tésünk után ii lakbérjárulékot is meghatározni. 'Végül még mély tisztelettel kérjük a Tekintetes törvényhatósági Bizottságot, — tekintettel a küszöbön lévő általános tisztujitásra, — hogy jelen kérelmünk tárgyában minél előbb intézkedni kegyeskednék azon okból, hogy az esetleges többletkiadás már a jövő évi költségvetés keretébe beilleszthető legyen.Mély tisztelettel maradtunk a Tekintetes törvényhatósági Bizottságnak alázatos szolgái.

Tury Ferencz, rendőralkapitány. Szentgyöngyi 
Lajos, rendőralkapitány. Lakner István, főszámvevő. Bischojf Károly, levéltárnok. Devils Alajos, közgyám. G regit ss Aurél, pénztár nők. Kigerl 
János, alszámvevő. Dr. Becgásy Gyula, tiszti orvos. Lengyel Andor, városi pénztárnok. Koller 
Dezső, könyvelő. Odobasich Gyula, könyvelő. 
Perlaki Sándor, könyvelő, Kerék Illés, könyvelő. 
Radó Gyula, városi állatorvos. Buday István, irodatiszt. Szaday Kálmán, t. irodaigazgató. 
Tűr y József, irodaigazgató. Gardalits Lajos, iktató. Lakos Imre, iktató. Tujkovits Gyula, végrehajtó. Bartos Rezső, végrehajtó. Magyar Adám, írnok. Nemes Rómeó, végrehajtó. Galambos Lajos, Írnok. Ladányi Antal, Írnok. Fisebi Mór, Írnok. 
Schuller József, Írnok. IVeisz láván, útmester. 
SebeidI Károly, műszaki rajzoló. Piukovits Antal, kór- és szegényházi gondnok. Sziráczky József, mértékhitelesítő. Bakánovits Lajos. szegényházi felügyelő. Ogv. Megs nyák Antalné, városi szülésznő. í)~a. Simonovits Antalné, városi szülésznő. A városi szolgaszemélyzet képviseletében : 
László Márton, városi őrmester. A városi kézbesítők képviseletében : Gigi-iiger Mihály, városi kézbesítő. A városi rendőri szolgaszemélyzet képviseletében ; Reháik Gyöngy, rendőrvezető.A lökért, jövőjéről.Bizonyára rossz úton járnak azok, a kik a lökért nevéből, vagy talán a táncterem homlokzatára irt hexaméterből akarnák ez intézmény mostani, vagy valamikoron való hivatását levezetni, vagy a célt kiolvasni, melyért az alkottatott. A célba-lüvésnek s p o r t ja , a lövöldözés nagyon is problematikus élvezete, egy ilyen intézményt talán ha létesíthetett is, 100 éven át fenn nem tarthatott volna. Fen- állása ekkora idő tartamának a magyarázatára az sem volna elegendő, hogy városunknak azon időtájt élt, az élvezeteket illetőleg primitív igényekkel bíró polgárainak a szórakozásra irányuló minden az ő vágyaik, e helyen kerestek és leltek kielégítést. Nem. E száz éves lét, szükségképen egy nemesebb, egy eszményibb tartalmú szülőokot tételez fel. Es valóban, amit az okszerűség igy feltételez, a história igazol, 'fény, hogy a lökért az azon időbeli német polgárságnak olyan intézménye, mely által és a melyen belül egyrészről az együvétartozás érzetét ápolta, másrészről a kiváltságos nemesi osztálylyal szemben a polgári elemnek, valamint az akkor már nálunk is ébredezni kezdő demokrata szellemnek társadalmi érvényesülését kereste. E socialis törekvés volt a talaj, melyből életerejét szívta, ettől diszlett az egyik félszázadban, ez tartotta fenn egy másik félszázadon át.

*Es a kedvező, vagy kedvezőtlen politikai és társadalmi constellátiók behatása alatt virult, majd tengődött a lefolyt 100 év alatt, épen úgy, miként a fa, lombot ölt, meg vészit, létfeltételeinek gazdagsága, vagy szegénysége szerint igazodva.



/!)03 június 20. v Bajai Független Ujsá</.“Így, a jogegyenlóseget törvénybe igtató és nemzeti büszkeségünket képező 18-as idők, alig gyakoroltak reá valamelyes hatást. Egyszerűen azért, mert a kiváltság' k eltörlése, a nemesi és a polgári osztály társadalmi viszonylatában mi változást sem okozott.1 lazánk legszomoriibb korszaka az abszolút uralom ideje viszont a lökcrtrc kedvező befolyással volt és fokozta életenergiáját. Egyszerűen azért, mert az ezen uralom által ide vezényelt cseh-német beamterek, a szokásaikkal, Ízlésükkel, nyelvükkel egyező) bürgereink- kcl, kölcsönösen keresett szoros barátságra léptek és igy egyesülten a magánegyéneknél, a nyilvános helyeken s különösen a lőkert- ben rendezett jókedvű mulatozásokban kerestek enyhülést és kárpótlást a lenézetésért, melyben a magyar, úri világ mindkettőjüket részeltette.A múlt század harmadik nagy epochája, alkotmányunk helyreállításának kora ellenben, úgy politikai és helyesebben gazdasági, mint társadalmi kihatása utján, valósággal megsorvasztotta Kikértünk életerejét. A mig ugyanis hazánk sorsának e fordulata az ország nagyrészét óriási méretű és arányú fejlődéssel és felvirulással ajándékozta meg, addig az ország egyes kisebb részének, köztük szerencsétlenségünkre a mi városunknak is, a gazdasági stagnátió majd a visszafelé fejlődés szomorú végzetét juttatá osztályrészül; amely végezet azután természetszerűleg a mi összes társadalmi intézményeinkre, de különösen az iparos és kereskedő kezek által alkotott és lentartott egyletekre, minő pl. a lökért - - a decadentia bélyegét nyomta rá.Másrészről pedig az alkotmányos élet folytán oly nagy szerepre hivatott középosztálynak kedvezőtlen kialakulása, egyes elemeinek és rétegeinek a közjó szempontjából súlyos kifogásokkal jogosan illethető magatartása, ugyanezeknek elhelyezkedési törekvéseivel együtt járó súrlódások: a társadalmi élet harmonikus, az összhang törvényeivel egyező fejlődését nálunk is megzavarták; ami természetszerűleg a lőkertben - városunkban a középosztály ezen egyetlen gyülőhelyén — vált leginkább és a legkellemetlenebbül érezhetővé.A 80 és 00 évek derekán, mikor a katonai elbizakodottság a középosztály széthúzó elemeinek a többségét, az összetartás szükségének tudatára ébresztette; már-már úgy tetszett, mintha a külső okoknak ható ereje megbénult, megszűnt volna, mert a lökért pompázó virágzásnak indult. Am a virágzás nem sokáig tartott. A látszat csalóka volt. A felbuzdulás szalmalángja csakhamar kialudt, a felébredt tudat nemsokára elhomályosult és ezek a külső okok, a pihenéstől megerősödve tovább folytatták pusztító munkájukat.Es azóta a lökért egyre és egyre és szakadatlanul hanyatlik.Csaknem rendszerességgel és annál fokozottabban, mivelhogy ez általános okok hatását, különkörülmények és az egylet belső viszonyai még támogatták is.Ilyen pl. az a körülmény, hogy a lökért a maga vezetőségének felfrissítéséről nem gondoskodott elegendőképen. Hogy készséggel és túlságosan hódolt a kisvárosi társasegyletekben meghonosodott divatnak és a már mi ambitióval vagy a kellő képességgel sem biró vezető egyéneket meghagyta évtizedeken át az egylet élén, vagy választmányában és ezzel a tettre, az áldozatra, a cselekvésre kész s a vezetésre rátermettebb elemeket kizárta a fentartásához szükséges munkából.Vagy az a körülmény, hogy az egylet vezetése egy jó idő óta két részre van osztva, ami sokszor az elsőségért való versengésre, máskor az egyletre káros illetékességi összeütközésekre nyújthat és nyújtott alkalmat.Vagy az a körülmény, hogy a tagdija tul- nagy és mi arányban sem áll a javak ama csekélységével, melyet annak fejében ad, minélfogva a belépéshez, vagy a bent maradáshoz való kedv a közönségben a minimumra annál könnyebben szállott le, mert élelmes magánemberek és jó vezetőkkel megáldott társulatok annak Ízlését, igényeit más helyütt kielégíteni siettek.Vagy az a körülmény, hogy azután a harc után, melyet a kissé nagyon is önérzetes és rátartó polgárság, a maga méhéböl fogant és kissé nagyon is önhitt és gőgös lateiner és

hivatalnok o sztállyal ép e helyen vívott és elveszített; a lőkertből kivonult' és ez abban elvesztette egyik legerősebb oszlopát.Vagy az a körülmény, hogy az igy megmaradt tagok csekély számából, a föld- és szöllőm(íveléssel való foglalkozás, valamint a mindig divatosabbá váló nyaralás, kéjutazás és fürdőzés épen a lökért legfőbb idényében annyi egyént akadályoz a vasárnapi összejöveteleken való megjelenésben, hogy ott a fák alatt csábitó jó kedv helyett néha-néha már riasztó némaság honol. Stb. stb.Ezen általános és külön okok okozata a lökért jelenlegi sanyarú állapota, melyért a szálkát mások szemében keresni szerető emberek tehetik csak felelőssé azt a piciny társaságot, mely ott hétköznapon szokta összejöveteleit tartani. De e rövidlátás — ha animozitásbol nem ered mindamellett megbocsátható, mert lehet ez állításban egy szemernyi őszinteség is, egy porszemnyi jogosultság 'is. Bizonyos ugyanis, hogy a Kikennek nem az a tulajdon- képeni baja, hogy anyagi eszközökben szűkölködik, hanem az, hogy belső élete teljesen pang. lés tagadhattam hogy ez összejövetelek az elkülönítési törekvés látszatkeltésének és a disharmoniára könnyen vezető magyaráz- gatásoknak tehetnek csak szolgálatot,' a lő- kertnek ellenben aligha.Azokat, a kiket a lökért pusztulásának szemlélete sajnálkozásra indított, a kikben ez intézmény tiszteletreméltó régisége és múltja rokonszenvet gerjesztett iránta, a kikből korunk anyagiassága a hagyományokhoz és a szülőföldhöz való ragaszkodást még ki nem ölte: azokat Kikértünk e sajnálatos állapota már rég gondolkodóba ejtette. Ennek tulajdonítható, hogy a lökért fenállásának 100 éves fordulója alkalmából, a tervek egész özöne pattant ki a helyi lapokban, hogy általuk a lőkertet a pusztulástól megmentsék. És igazán szépen jellemző a tervek kieszelőire nézve, hogy egy sem veti fel a kérdést, mi hivatást, mekkora hézagot tölt be ez az intézmény ? Elég nekik a romlás szomorú látványa, elég nekik a szégyen, a mi városunkat fenyegetné, ha lakossága e száz éves intézmény veszendőbe menését ölbe tett kezekkel nézné : és segítségére, megmentésére sietnek.De nézzük meg, hogy vannak-e e tervek olyan jók is, mint a minő a szándék, mely annak kigondolná vezette?Sajnos nincsenek. De azért ne érje őket szomorúság. A hiba nem bennük, a társadalomban vagyon.Lássuk őket.A tervek egyike igen csekély belépti dij szedése által meg akarja a lökért kapuit kivétel nélkül mindenki előtt nyitni. Nyilván a azon helyes gondolattól vezettetve, hogy a lőkertnek velejében az a baja, hogy nincs közönsége. Am a tervnek két alapvető hibája van. Az egyik, hogy a midőn bebocsát, oda nem való, egyidejűleg kizár oda való elemeket. A másik, hogy a lökért ma csaknem biztos és fentartására elég jövedelmét, egy egészen bizonytalan és valószinűleg elégtelen subsistentiával cseréli felA másodika, egyetlen egy egyletre, a Casi- nóra, bízná fentartását, csupán csak annak tagjai számára akarná kisajátítani a lökért használatát. Csaknem hihetetlen, hogy ennek a tervnek, mely a lőkertből mindenkit kizár, a ki ez egyletnek nem tagja és az első tervnek, mely oda válogatás nélkül mindenkit bebocsát: egy a gazdája. Hogy a köz szempontjából rossz, alig kell mondani. Hogy a Casino, mely a város kellő közepén gyönyörű nyári helyiséggel rendelkezik, a köznek mit sem használva, magának talán kárt okozva, ilyen rengeteg terhet magára vállalna: fel nem tételezhető. Röviden. A kivitelre nem érdemes és kivihetetlen.A tervek harmadika a lőkertet a város kezére, tehát hatósági kezelés vagy gyámság alá akarná helyezni. Ez a terv is a gazda nélkül, még pedig Hyan gazda nélkül csinálja számadását, a ki mindenféle teherrel túlontúl meg vagyon áldva. A ki, lia ez óhajt teljesíthetné is, aligha tenné meg. Mert mulatóhelyül fentartani ha lehetne is, nem az ó feladata, séta helynek pedig, távolságánál lógva, alkalmatlan. Aztán igaz, hogy ma mar minden téren és a legcsekélyebb hajnal is szokásossá vált a kormány i vagy hatósági támogatás emlegetése, de mar az mégis csak

égy kissé furcsa, ha a kényelemszeretet és a saját erejére támaszkodás fáradságának az elkerülését annyira visszük, hogy már akkor is hatósági segedelem után kiáltunk, mikor egy társas egyletnek, tisztán a társadalom hibájából, nincsen elegendő közönsége. Mert végtere is, ha a közönségnek ez az egylet mint társadalmi intézmény nem kell, ha mint ilyet, bár képes volna. rá, fentartani egyáltalán nem akarja, úgy jobb és helyesebb, neki azt egy nemes humanitorius célra, pl. egy árvaház alapítására adományszerüleg átengedni. így legalább jóra fordul azoknak anyagi áldozata is, akik ezt az egyesületet majd minden viszontszolgálat nélkül mind m^iglan támogatták.A tervek negyediké a tagsági dij egyszerű leszállításával vei már célt érni. Mindenesetre merész vélelem a lőkertről— különösen mai állapotában — akkora vonzerőt feltételezni, hogy a tagdíj pl. felényire leszállítása, a tagok számát több mint megkétszerezné, pedig ekkora szaporulatra okvetlenül szükség volna, hogy az egylet e kockázatra vállalkozhassék. A tervnek az a célzata, hogy a lőkertet az egyének jóval nagyobb számának tegye hozzáférhetővé, helyes, az egyetlenül helyes, de kisérlettételre alkalmatlan, mert nem számításon, hanem csak vérmes reményű feltevésen nyugoszik.A tervek ötödiké, már óvatosabb, számítóbb, mert a tagdíj leszállítását, a százados évforduló okozta felbuzdulás kiaknázásával, a tagok tervszerű toborzásával kapcsolja össze. De azért az előbbinél csak jobb és még nem jó, mert a lökért baján csak ideig-óráig segítene. Szerzője annyi kitartást tanúsított egy némely dologban, hogy egészen megfeledkezett arról, hogy az emberek többsége épen- séggel nem ilyen, különösen az áldozathozatalban.A hatodik végre, mely három egyletnek, a Casinunak, a Kereskedelmi Casinonak és a Bőig. Olvasó egyletnek vállaira akarja szétosztva rárakni a lökért fentartásának terhét : kétségtelenül valamennyi között a legjobb. Biztosra megy, hasznavehetősége az anyagiakban, az aritmetika utján, megmérhető, a tagok számát majd megnégyszerezné és — ami a legfontosabb - -  a lökért beiéletét nagy mértékben élénkítené. De nem tökéletes. Mert nem teszi mérlegre a viselendő terhet és igy számításon kivül hagyja, hogy annak súlyához a három váll kevés. Mert még e terv is kizár a lőkertből olyan társadalmi elemeket, melyek még odavalók és beviendők. És mert, ennélfogva nem tesz teljesen eleget, a lökért fenállását egyedül biztositó belső élet megteremtése azon követelményének, hogy a lőkertnek kivétel nélkül mindenki számára hozzáférhetnek kell lenni, a ki oda való.E hiányokon azonban könnyű segíteni. A három, a lökért fentartására hivatott egylet sorát kell csak kibővíteni, az Iparoskört, a Katii, legényegyletet és a Kereskedő ifjak egyletét besorozni, aztán még a részleteket, a fentartás módozatait kidolgozni, az egyes egyleteknek, a lökért vezetésére gyakorolt befolyási körét megvonni és a hiányok eltűntek, a terv készen és jó leszen.Sőt kifogástalan.Mert a lőkertet továbbra is társadalmi úton tartja fenn. Mert az oda való elemek közül egyet sem zár ki és mégis csak a tisztes egyéneket, a kik már egy vagy több egylet felvételi retortáján keresztül mentek, bocsájtja be. Mert a fentartás terhét több és akkora részre osztja szét, melyet mindegyik egylet egy kis jóakarattal könnyen elbir. Mert a lökért fenállását, bár csak szerényen, az évek hosszú sorára biztosítja, mert magában hordja a feltételeket, melyek által a lökért városunknak igazán látogatott és életerőtől lüktető üdülő helyévé válhatik. Mert végre, korunknak, az embereket minél kisebb és szükebb körű közülietekre tagozó irányzatával szemben, a lőkertet centralizáló jellegű olyan helyivé alakítaná át, melyen a középosztálynak különböző rétegei kedvező alkalmat találnának az egymással való érintkezésre és ezzel cs igy gondoskodva volna a lehetőségről, hogy társadalmi életünk alkatelemeinek kölcsönös megbecsülése és egyetértése utján a helyes irányba terelődjék.IC terv minden kifogástalan volta azonban, egy polturát is csak úgy ér, ha megvalósítása, megtestesítése altul, a lökért jövőjének
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biztosítékává válhatik. Ám épen ebben van a bökkenő. Abban, hogy az életbeléptetés műve, az útból csak alig eltávolítható akadályokba fog ütközni. Talán a felsorolt hat társas egylet egyike vagy másika részéről, melyben nincs elegendő fogékonyság az iránt, hogy mint erkölcsi testület, mivel tartozik a köznek, a társadalomnak, melynek ő maga egyik szerve és vonakodni fog annak a reá eső tehernek viselésétől, melynek fejében összes tagjai a lökért nyújtotta szórakozásokban részesedhetnének. Talán az intelligentia egy részéről, mely előre fázik az ugyanazon agyagból gyúrt, de egy fokkal talán kisebb műveltségű, állású, vagy vagyonú embertársával való érintkezéstől. Talán az iparosság egyrészéről, mely talán alkotását,polgárságunk és városunk annyi éven át büszkén emlegetett nevezetességét inkább pusztulni hagyja, semhogy a bárki részéről jövő nem szivesenlátás kellemetlenségének kitegye a maga énjét, dalán a zsidóság egy részéről, mely a keresztény társadalommal való össze- elegyedésre külőmben is nagyon kevés hajlandósággal bir és ez esetben is a mellőztetés kockázatát aligha akarja vállalni. 'Talán azok részéről . . .  Ki tudná az emberi gondolkodás különlegességeit és fura cselekvéseinek tarkabarka indítékait felsorolni, elképzelni.Egy bizonyos, hogy ilyen nehézségek lesznek, hogy ilyen akadályok már e terv megtestesítésének kísérleténél is fel fognak merülni. Mivelhogy e terv egy nagyon nagy hibában szenved. Abban, hogy csak a köz, csak a társadalom, csak a lökért javát tartja szem előtt és nem tekintett arra, hogy egyeseknek, sokaknak, akik ilyenre önként sohasem vállalkoznak, kényelmetlenséget okoz, csekélyke áldozatába kerül.A bizottság, melyet a lökért bajainak saná- lasára kiküldött, e tervnek szintén csak e természetét nézte és működésének alapjául elfogadta azt, habár csak az egylet belső életének intensiv fokozásának a reményével, ellenben anyagi eszközeinek gyarapodásával épen nem kecsegtette. Kzen elhatározásából kifolyólag felszólítást intéz a felsorolt hat egylethez. Hogy mit szólnak ezek a felszólításhoz, az egészen az ő belügyük, az egészen az ő dolguk, légyét azonban szem elöl téveszteniük nem szabad. Azt, hogy a lökért jövőjének ezen a helyes alapon, ezen az általánosságban, sociális és a közjava tekintetében kifogástalan terv szerint való kialakításának ügye, egészen és kizárólag rajtuk áll, meghiúsulásáért, a maguk lelkiismeretének, a legteljesebb mértékben felelősek.Mi reménykedünk, hogy a bizottság c törekvését siker fogja betetőzni.Mert hisszük, hogy városunknak a közjó iránt érzékkel biró minden tényezőije, a bizottságot e munkájában, feladatának e teljesítése körül, támogatni fogja.
HIR E K.

Adományozás. Two;/,a György kalocsai érsek a bajai Miasszonyunkrol nevezett nénék vezetése alatt álló leányiskolában párhuzamos osztályok felállítása céljaira 82 ezer koronát adományozott.
A bajai polgári céllövész társulat folyt) hő) ld-én a lövészkert reformálásának tárgyában Midler József elnöklete alatt értekezletet tartott. Rlsőben I Reseller Béla terjesztette elő magvas fejtegetés keretében, életrevaló indítványát, mely szerint az összes bajai társas egyletek tagjai a tagdijak mérsékelt felemelése fejében egyszersmint kötelezőleg a lövészkert tagjaivá is váljanak. Dr. Lemberger Ármin a tagdíjak leszállításával véli a lökért jövendő fellendülését elérhetni. Az értekezlet nagy lelkesedéssel tette magáévá I Reseller Béla indítványát, melyről bővebben lapunk más helyén emlékezünk meg. Ezután Somogyi Kmil tett figyelemreméltó indítványt, melynek értelmében a lógymn. \ Ili. es a tanitoképezde IV. osztályú növendékei egy a vallás- és köz- oktatásügyi ministeriumtól elérendő subvenció lejében, a hétköznapokon a lövészkert Ifiterét használnassak.Az uj ipartestületi biztos. Dr. Lehet Lorincz. ügyvédjelölt, volt ipartestületi biztos ezen tisztéről történt leköszönésével az iparhatóság az iparosok bizalmával biztosul

Bndav István városi tisztviselőt nevezte ki. Az iparosság jól választott, midőn üuday Istvánt biztosnak jelölte, egyrészt, mert közöttük nagy népszerűséggel bir, másrészt, mert képességeinél fogva is ezen tisztségre teljesen rátermett egyén.
Casinó estély. A bajai Casino f. hó 18-ánfényes és egyben művész-esemény számba menő estélyt rendezett. A lampionokkal tarkított tágas kerthelyiséget zsúfolásig betöltő közönség tiz óra tájban vonult fel a nagyterembe, feszült figyelemmel várva a hangverseny kezdetét, melynek első pontjául »A Hu- nyady Lászlód c. opera egyvelege volt kitűzve. 

Sal go László űr precíz, mély érzésű játékában volt alkalmunk ezt a számot é l v e z h e t n i  
Csihás Klóra urhölgy routinirozott zongora- játéka kíséretében. Meg-megujuló tapsvihar kísérte játékukat, amelyet egynéhány magyar nótával voltak kénytelenek megtoldani. Utánuk Britek Aurél ur lépett az emelvényre. Váradi Antalnak A tanná című költeményét szavalta. Jól felfogta a költemény alapeszméjét és remek előadási képességével tudta is azt érvényre juttatni. Ezután Urdoss Ella urhölgy » Rousseau « c. zenei ábrándot játszotta zongorán kifogástalanul, avatott kezekkel. Kapott is jól megérdemelt tapsokat bőségesen. A hangversenyt liber Sándor űr rögtönzött, remek zongorajátéka fejezte be.I ’tána reggelig tartó tánc következett jó kedvben, fesztelenül, ami a vigalmi bizottság elnökének tudható be érdemül.A jelenvolt hölgyeket a következőkben sikerült összeírnunk :

ylssgonxok : O^v. Bárt seb Samuné, Benkö Káiné, 
dr. Bonhardl Jánosné, dr. Brack Samuné, ó~v. 
Csihás Kerenczné, Lekért Istvánná, Lej es Juliska, 
Cregorievits Milutinné, Hars Róbertné, dr. lletcnyi Bálné, lli'dmer Józsefné, dr. Roller Imréné, hit- 
binsgkync, Ö^v. Lat inovit s Gyuláné, dr. Makra y Lászióné, Melles Károlyné, o;v. Michits Józsefné, 
Mibdlyjfy Kerenczné, ScburpJ Elekné, Scheduler Gyuláné, Somogyi Emilné, S-aday Kálmánná, 
Sejtes Ödönné, S~iics Mihályné, Tomcstinyi Sán- dorné, irHliintim Jánosné.

Leányok : Bariseb Juliska, Bodrogi Leona (Szabadka), Csihás Klő>ra, Dies cher Ella, Lrdőss Ella, 
Ileiinann Ella (Bpest.), Kölni as Zsóflka (Lugos), 
l\nl>ins~ky Stefiké, Mibdlyjfy Köre, Ran seb Adrienne (Hódság), Scheduler Aranka, Sr a day

* * ^Blanka, Suites Margit, l'otnrsáuxi Ilonka.
Uj jogtudor, Lehérváry Dezső a napokban sikerrel állotta meg Kolozsvárott a jogtudori szigorlatot.
Dankó Gábor Fiai a nyár folyama alatt minden szerdán és szombaton este a «Nemzeti Szállő>« terraszán fognak kitünően szervezett zenekarukkal hangversenyezni.
Gyászhir. Megrendítő gyászeset hírét vettük e ho 18-án Marillavölgyből: /íojfenreieb Károly gyógyszerész fiatal, alig huszonnégy- éves nejének szül. Reich Bellának korai elhunyt; it jelentette' ugyanis a tavin). Ez a bir bizonnyára mindenütt őszinte részvétet fog kelteni, ahol csak e nemeslelkű kiváló műveltségű úrnőt ismerték. Férjén kivid két kis árvája siratja a megboldogultat.
A bajai izraelita hitközség elöljárósága és iskolaszéke f. évi június hó 28-án d. u. 4 órakor az iskola dísztermében és az évzáró ünnepély keretén belül megöli a polgári fiúiskola 25 éves fennállását és abban Erdős Jakab igazgató úr 25 éves munkásságának fordulóját.
A halas bácsalmás rigyiczai h. é. 

vasút építése hosszú huzavona után immár gyorsan közeledik a megvalósulás felé, mert a kereskedelemügyi miniszter az engedélyezés tárgyában a törvényjavaslatot benyújtotta a parlamentnek és az ideiglenes épitési engedélyt az érdekeltség kérelmére megadta, igy tehát az épitési munkálatok még a javaslat törvényerőre emelkedése előtt megkezdhetők. A szabványos nyomtávval építendő 700 kilométer hosszú vasút építését Cfrerer, Schoch és (irossmann cég fogja eszközölni a már véglegesen jóváhagyott tervek alapján. A megfelelően ő.talakitandő» és kibővitendő két csatlakozási állomáson, Halason és Kigyicán kivid a következő 11 uj állomás, rakodó- allomas es mcgállóhey lesz létesítendő: Ku- polyn, Fehértó, Fehérbab >m, Jankováez, Mélykút. Rudies, Madarász-puszta, Bács-Madaras,

Sanac-puszta, Katymár és Lengyel-puszta. A tényleges épitési és üzletberendezési költségek 4.764,000 koronával vannak engedélyezve.
t

Évzáró vizsga. A bajai ev. reform, elemi népiskolában az évzáró vizsgálatok f. hó 29-én délelőtt fognak a templomban megtartatni, melyre a szülők, taniigybarátok és érdeklődők tisztelettel meghivatnak.
A bajai polgári céllövész társulatnakf. hó 28-án rendezendő tárgysorsjátéka iránt nagy érdeklődés mutatkozik. Erre vall a sorsjegyeknek — melyeket a lökérti tagok közül több úrnő és urleány nagy buzgalommal árusít - tömeges vásárlása.
Köszönetnyilvánítás. I Tol hier Adolf ez utón mond köszönetét mindazon jóbarátjának és ismerősének, akik 70-ik születési évfordulója alkalmából őt üdvözölték.
Schleicher-Mocsányi ügy. Ismeretes az a becsületsértési ügy, a mely a budapesti büntető járásbíróság előtt Schleicher Antal bajai mérnök és Mucsányi Károly budapesti műépítész között ez év elején lejátszódott. Schleicher Antalt ugyanis Mucsányi Károly egy beadványban a kórházépítési munka elvégzésére megbízhatatlannak nyilvánította E miatt Schleicher panaszt emelt, minek folytán Mocsányit a járásbíróság 250 kor. pénzbüntetésre Ítélte. Mucsányi felebbezése folytán a budapesti büntető törvényszék az ügyet f. hó 18-án tárgyalta és az első bíróság Ítéletét megváltoztatva a vád és következményei alól Mucsányit felmentette.
Az Országos izr. tanitóegylet »Bács- Bodrogh Megyei Fiókküre« 1908. július hó 2-án, d. e. 9 órakor Újvidéken a Lövészkertben körülést tart, melyre a kör területén működő tanítókat, izr. iskolaszékeket és a tanítás ügyének barátait ezennel tisztelettel meghívjuk. Napirend: I. V*9 órakor. Istentisztelet a templomban. II. 9 órakor. 1. Elnöki megnyitó, mondja Erdős Jakab bajai igazgató, elnök. 2. Gyakorlati tanítás, tartja Szántó Edéné a szabadkai áll. tanitónőképző r. tanítónője és gyakorló iskolájának vezetője. 8. A gyermekek hibáiról. Előadja Liirsl Salamon újvidéki tanító.4. Magyar-zsidó ifjúsági irodalom. Előadja 

Lengyel Manó bajai tanító. 5. Esetleges indítványok, melyek július hó t-én a jegyzőnek írásban átadatnak. 6. A jövő ülés helyének kitűzése. Baján, 1908. június havában.
Lengyel Manó, Lrdős Jakab,jegyző. elnökJulius hó 1-én este összejövetel, 2-án d. u. kirándulás Kamcnicára. Mindazok, kik a gyűlésen részt akarnak venni, szíveskedjenek ezen szándékukat legkésőbb folyó hó 2j-ig Csernyei

Mór igazgató úrnál (Újvidék) bejelenteni.
*

Ismétlő oktatás. Értesülésünk szerint 
Olácsy György helybeli ev. ref. tanító a szünidő tartama alatt elemi iskolai tantárgyakból, valamint kezdőknek a zenéből (hegedű és zongora) az ev. ref. iskola helyiségében (Fe- renc-utca 191.) oktatást nyújt. Jelentkezéseket július hó 5-ig fogad cl.

Czéllövészet. Folyó évi junius hó 14-én a lőkertben tartott céllövészet alkalmával történt 520 lövés ezek közül volt 74 egyes, 72 kedős, 45 hármas és 7 négyes. Négyest lőtt Eckert István 8, Bittermann Károly 2, Somogyi Gyula 2. Háromast lőtt Eckert István 15, Bittermann Károly 18, Somogyi Emil 7, Somogyi Gyula 4, Gebhardt Dezső 8, Szász Ottó 2 és Goldreich József 1.Legújabb divatú nap- és esőernyők kiváló minőségben olcsó árak mellett kaphatók Stei
ner R. nap- és esőernyőgyárában Baján.

Zongorák és cimbalmok csak első rangú gyártmányok — kedvező fizetési feltételek mellett tiz évi jótállással kaphatók 
II "ágin r Mulatnál Baján.

Hölgyek öröme! Legjobb szer az egész világon a bajai Dr. Lehman arckenőcs, mely pár napi használat után megifjitja az arcbőrt, eltávolít redőket, szeplőt, májfoltot, bőratkát (Mitesser.) Egy tégely ára 1 korona, csak nevem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk cl ! Gyarmati Emil városi gyógyszertára a Szent-Háromsághoz Baján.W'Ti
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Vigun-szoincmian dúdolja: Colorado.Hát Péter herceg ur a szerbek felséges királya lett . . .  Szerbiára öröm, Szabadkára nagy vereség; mert hát őszintén irva, nekünk is volt egy jelöltünk; a Széllviharirádetronálta polgármesterünk: despota Lázónk, ki már ministeriumát hű mamelukjai közül ki is szemelte. (En, mint mk. /á'~. szakaszparancsnok, hadügyminiszter lehettem volna, mint nyug. tanára mellékjövedelem gyanánt a vallás- és közoktatási tárca is rám mosolygott, mint a helybeli takarékpénztárok negatív részvényese a pénzügyminiszteri tárcát csak ideiglenesen s addig vállaltam volna el, mig ezekkel a fránya helybeli bankokkal zárszámadást nem csinálok.)

*1. Péter ur mindezt elsöpörte. Es mi jogon? Az Obrenovicsok és Karagyorgyevicsék ősei a történelem tanúsága szerint századokkal előbb egyszerű disznóhajcsárok voltak . . . .  Nase Lázónk pedig a múlt században, mielőtt a gymnasiumba beíratták légyen — szintén malacokat őrzött-kergetett (igy Írtak legalább róla!) Azután pláne mint polgármester egész etetni, itatni való hadat tartott maga körül : most az én Lázpinnah (de nem a konakbelinek) csak kondása vagyok, a szétugrottukat terelgetem vissza az akolba. Jogunk tehát a trónhoz oly radikális, mint a kéthajcsár familiájé és világosabb, mert mi ezt a felvilágosult uj században tettük, hol a munka nem szégyen : csak az emberhentesség — disznóság!Sir! Mi vért nem ontottunk, nem öltünk, védtelen nőket barbár módra nem mészároltunk, (legfölebb egy pár gyütt-ment skribler- nek Palicson ingyen szobát és fürdőt adtunk) s ép ezek csináltak államcsínyt ellenünk s forgatták fel polgármesteri székünket, a mely hajdanában ért annyit és nyomott is annyit,mint Obrenovicsék uralma.
0Sir! Es mit is akar Belgrádban? Hisz minden tábornokot leültek . . . Eskütszegő részeg katonatisztek uj esküjében hogyan bizakod- hatik ? Vegyen példát II. Fülöp Macedón királytól, ki a midőn Olynthost nyomorult árulás utján kézhez kapta, az árulókat egy lábig kivégeztette, mondván : aki esküjét egyszer is megszegi, aki hazáját egyszer is elárulja, semmire sem használható többet!Szerbia Nagyura ! Nekem van még egy hadértő tábornokom, ki II. Rákóczy Ferencz idejében Bécsig nyargalt s ki még a X X . században is hathatósan működik, ez: Bottyán Generális! A ki midőn a szatmári színpadon fellovagolt s az ottani polgármester végignézte . X horrendum ! harmadnapra megütötte a guta ! Nase Lázónk kétszer nézte csak meg, őt aztán meg a Sgéll ütötte meg. (Igaz, hogy ezt a forgó Szélit pedig meg kedden Poloniába polonyaizálta : Polónyi !) Bottyán generálist nélkülözni nem lehet! Felségeskedjék Belg- rádon is felléptetni! az ottani (>-ik ezred tisztikarára, fölösleges lesz akkor a nyaktjlló,

0Cayenne vagy Szibéria. Es ha még ez sem használna, akkor felségeskedjék még a » Ban
kóprés t« is szinrehozatni. (Hadzsics már fordítja!) A spanyol inquisitiónak összes kínzó szerszámai ehhez képest bon-bon cukorkák.Sir ! Európa udvarai nem tiltakoztak, hogy a királyi székbe üljön. Mi Szabadka város nyugalmazandó despotája : Lázó, és nyugalmazott tanára : Colorado űr várakozó semleges állást foglalunk el. Vagy berukkolunk Belg- rádba vagy nem! Ha berukkolunk a szabadkai önkéntes tűzoltó zenekarral, fala Andrássy Boszniába !) akkor ez is elég lesz, hogy Jerichó fa la i .. .  azaz a Konak összes őrségei megfutamodjanak az akkordoktól, s a királyra egyedüli menekvés: egy hírlapírói potyajegy:

vissza genfbe! Salvuss konduktor felügyelete alatt. ’Nem mozgósítunk, (pedig nem is vagyunk még nagyon öregek) ha Bottyán Gene-%
táti is nyargal és a Bankóprés működik a belgrádi kir. színházban. Ottani nagykövetünket: Gaálovics Franczkót híztuk meg a kappel- meisterséggel, akinek Száva rendjét a belgrádi Bertalan éjben szintén az udvarba dobták le.Kaszandra szerepe hálátlan, de igaza lett ! Kis-Károly a magyar trónra árulás-esküsze- gés utján jutott s a midőn a székesfehérvári koronáztatása után Budára a királyi váriakba visszatért, palotájának ablakait varjuk verdes- ték szüntelen . . .  A szkupcsina fölött a király kikiáltása után a konak udvarán a szent ceremóniánál — úgy írják a lapok — számtalan varjú károgott a levegőben. II. Károly 39 napi uralma után, a midőn őt Forgách Balázs csákányával leütötte, az özv. Erzsébet királyné azt mondta:»Vágd csak fiam Forgách vágd! Tied lészen Gymes és Gách !Obrenovicsok kiirtattak, de él még a férjétől eltaszitott és egyetlen fiától megfosztott : özvegy Natália . . . Nem-e fogja majd ez a komikban azt parancsolni egykor: »Uderhó! Seóko jedno — Zlih Klapecz !« Vájjon mit károghattak a konak fölött a varnyuk ? Vájjon azt-e » Temetni jöttem Cézárt és nem dicsérni :«A királythozó udvari vonat tán 48 óra alatt a szabadkai indóháznál is megáll : e kuszáit gondolatokat akartam az udvari kocsiba dobni, de féltem, hogy a rendőrség letartóztat, azért dobtam be a » Bajai Független Újság « csarnok rovatába.S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

H. N. F. Készséggel közreadnók, meg a kellő mértéket
U. H. Talán a jövő számban.

de sajnos, nem üti

n y í l t  t i u iKzen rovat alatt közlőitek ért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására juttatni, hogy szállodámat, kávéházamat és éttermemet, nemkülönben kertihelyiségemet ujonan, a legmodernebb styl- ben berendeztem, azokat uj világítással láttam el, egyszóval nem kíméltem sem költséget, sem fáradtságot, hogy a mélyen tisztelt közönség éveken át élvezett kegyét a jövőben is kiérdemeljem. Ez a körülmény késztetett engem arra, hogy ismét egy ™ bizonyára tetszéssel találkozó újítással lépjek a t. közönségünk elé. Nálam ugyanis naponta többször csapolva, a világhirű
p ilse n i s ö r  ( ő s f o r r á s ) .kerül kimérésre.Hogy a kitűnő sört mindig egyenlő hőmérséklet mellett szolgálhassam fel, e célra egy amerikai jégszekrényt építtettem s hiszem, hogy a t. c. közönség engem ezen uj vállalkozásomban is támogatni kegyeskedik, mert csakis igy lehet módomban a legjobbat nyújtani.Egyben van szerencsém tisztelettel értesi- teni, hogy nálam naponta friss villás reggeli kapható s hogy minden igyekezetem odairányul, hogy jó ételek és különleges italok leg- méltányosabb árak mellett való kiszolgálása által nagyrabecsült közönségünk teljes megelégedését érdemeljem ki.Minél számosabb látogatásért esedezve, maradtam kiváló tisztelettel

Z w eig  M ór,szállodás.
M i n d e n  este  o o 
a  k ö z k e d v e l t  o 
D a n k  ó-féle o o 
z e n e k a r  j á t s z i k .

E g y  p o h á r  pilseni  
sör 22 fillér, o o

Bátor vagyok a n. é. közönség és mélyen tisztelt eddigi megrendelőim b. ügyeimét felhívni a na a körülményre, hogy megboldogult férjem elhalálozásával a Baján már 35 év óta fonállá
továbbra is vezetni fogom.Mivel állandóan a legjobb munkaerőkkel rendelkezem, képes vagyok bárminő, e szakmába vágó munkát elvállalni.Fényképek a legkisebbtől életnagyságig, úgyszintén gyermek-felvételek, csoportok, régi képekről való reproductiók, üzleten kivüli felvé
telek, platin képek, bromezíist nagyítások stb. jó és pontos el készítéséért felelősséget vállalok.Mintán eddigi t. megrendelőim és a n. é. közönség b pártfogásába ajánlom magamat, esedezem, hogy nagyrabecsült bizalmukkal megtisztelni in él t óz tassan ak Tisztelettel8—2 Sav. 0—

• t

341. szám.1903. vb tó.#Á r v e r é s i  h ird e tm é n y .Alulirt kir. bírósági végrehajtó az 1881. évi LX . t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bajai kir. járásbíróságnak 1902. évi Sp. 111. 22012. száinu végzése következtében dr. F e h é r  J á n o s  bajai ügyvéd által képviselt ifj. Gaál János mint kk. Nievol Nándor gyámja javára T u r y  J ó z s e f  és neje  Bo- z s e k  I l k a  ellen 350 kor. s jár. erejéig 1902. évi junius hó 20-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1732 koronára becsült következő ingóságok, u. ra. : bútorok és könyvek nyilvános árverésen eladatnak.Mely árverésnek a bajai kir. járásbÍróság 1903. évi V. 485. számú végzése folytán 350 kor. tőke- követelés és eddig összesen 100 kor. 10 fillérben bíróikig már megállapított költségek erejéig Baján, alperesek lakásán leendő eszközlésére 1903. é v i  j u l i u s  h ó  3 - ik  n a p j á n a k  d é l u t á n i  3 órája  határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 188]. évi L X . t.-cz 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások is le és fel ül fog! altatták s azokra kielégítési jogot, nyertek volna, ezen át verés az 1881. évi L X . t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.Kell Baján, 1903. évi junius hó 18-ik napján.
Fehér Oéza,kir. bírósági végrehajtó.

I ^ ^ t a d ó
h a s z n á lt ,  de jó  k a rb a n  levő  
s z o b a -a b la k o k , s z á r n y a s  

ü v e g -a jtó k , a b la k v a s a k  
s tb . b ő veb b et

S á r k á n y  L á z á r
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E jç é jzségtigy i  hatóság: által  m e g v iz s g á lv a  ón a ján lvao Az üvegek leiszerelés».* a keresk törvény miiitavédelmc alatt all. (•K bulzsim belsőleg é- külsőleg hasznallnvtó Rz : 1. Utohírih étien hatású gyógyszer a tinidnek, a ni ellnek minden káros állapotában, < n\hiti a hurutot, csillapítja
í — if”

ICH PIENAliéin echterBalsam
aut itr Schutzingll-ApothakídisA. Thierry in Pregrada

bii Rihitiek-Siuarbrunn.

a váladékot, véget vet a fájdalmas köhögésnek s kiuyó- gyitja a legrégibb bajokat. 2 Kitűnő hatása van a toréiig} okulás, rekedtség és a töhbi torokbajoknál •>. A laposan elűzi a lázakat 4. Meglepően gjógyuja a gyomor k élbetogséijekot és szaggatásekat a testben >zeli- ti<‘ii mozditja elő a székehVt s a vér tisztulását, megtisztítja a veséket, megszabadít a búskomorságtól s a hypoehindrintól, javítja az étvágyat s az emésztést, d. Nagyszerű szolgálatokat tesz foghíjaskor, odva> fogaknál és száj rothadáskor, s általában minden log- es s/.ájba- joknál, megszünteti a telliiirlogést, a szájnak és gyomornak bibét.. 7 Külsőleg bámulatos gyógyhatásúul bir a Belliikre, uj és régi forradásokra, orbáncz, kiüte-i varak, megfagyott és megégett tagokra, rüh. fekély, hörditzza- dás és repedés sth esetében, megszünteti a ..fejfájást, zúgást, szaggatást, köszvényt, lülfájdalmat sth l gyeljiink mindig pontosan az itt latható zöld apáez.a-védj-'gyre.Hamisítástól legjobban megóv az, ha közvetlenül tőlem, gyáramból rendelnek eredeti szab cartonokban. Ausz.tria-Magyarország minden postaállomására bénnentve 12 kis vagy t> dupláimig ! korona, Bosznia és Hercegovina részére •I korona lit) fillér. Kevesebb nem küldetik széjjel Szétküldés csak előretizetes vagy előleg küldése m ellett. 20 I 1
Miorf C 7 ú n u a r i  ö n  *? holott mindenféle efajta, még oly régi sebre ” • 1 " *  A ö f c C I I V o U  U l l  .  biztos gyógyulást talál és majdnem mindigelkerüli a fájdalmas és veszélyes operálást vagy amputálást
Thierry A. Centifolia-kenöcshasználatánál, rendkívül jó hatású, a sebek gyógyulásánál, valamint ;t fájdalmak enyhítésénél utólérhetetlen A valódi centifolimn-kenőcs alkalm azható: a gyermrkágyasok ro'S/. természetű mellhaíjainál. szoptatok mólIkeményedése, a tej elu])a»lásának, az Orbánénak eseteiben továbbá mindenféle régi sérvek, láb- és csontit}ilások, sebek, folyások, dagadt lábak, a es .ntevesedésnél, vágás, szúrás, lövés és ütés által előidézett sebeknél; az idegen testek, pl.: üveg, szálka, homok, tövis, serét sth eltávolításánál; mindufél'* daganat, kinövés, képződmény, karbunkulus és ráknál; végre pokolvar, körömtérog, körömgyűlés, a lábnak járás közben történt kiseltesiilé-e, fagyás és égetés okozta sebek, a, betegek és gyermekek lékvés általi kisebesüléso, torokdaganat, meggyűlt vér, iülzúgás sth sth eseteiben A szállítás kizárólag az ö-szeg előre küldésemellett eszközöltetik Két tégely csomagolással, postai szállítási díjjal együtt 

k o r o n a  fíO jit/ér. S z á m o s  e r ed eti  b i z o n y í t v á n y  r e n d e lk e z é s r e  á l l .  Arra kérek mindenkit, hogy óvakodjék a hatásnélküli hamisítások vevésétől s an a ügyeljen, hogy a tégelybe van-e a>f fenti v é d je g y e m  és cégem: T h i e r r y  
( A d ó i t ’)  L i m i t e d  y y ó y y t á r a  a z  yŐ r a n g y a l h o z u P r e y  v a d á b a n , égetve. 
T h i e r r y  A .  g y ó g y s z e r é s z  b a l z s a m a  és C e n t i fo l ia - k e n o c s e .  K/.en gyógyhatásúkban felülmulhatlan két szer nemcsak a romlásnak nincs kdévé, sőt ellenkezőleg, minél régibb annál értékesebb és hathatósabb, nem árt sem a fagy, s«‘in a forróság, tehát minden évszakban használhatók. Maidnem minden esetben segítenek és eredméuynyid járnak, legalább az orvos érkeztéig, temiész.etesen nem szabad bamisit ványokat vagy basonl • feldicséit értéktelen és hutás- nélküli úgynevezett pótszereket, venni, melyekért a pénzt haszontalanul dobják ki, hanem mindig ezen rég kipróbált olcsó és megbízható, (‘mellett teljesen ártal- matlan, világbirfi szereket k«• 11 használni, melyeknek minden családban és eshetőségekre készenlétben kell lenni Ha olyant, nem kapunk, mely a valódiság minden jelét magán viseli, rendeljük meg eg\szerűen direkte és címez

&
W(Thierry Adolf) „Orangyal-gyógygzertáf pregrada Robitok-N&IIPrfhrflinn m,‘üott Központi főraktár Budapesten, Török .1 gyógytára p u liu l Ul UHU /ágráldian Miitelhach S gyógytára, Becsben Brady L gyógytár.
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• A» *
f  (viinden praktikus h á zia sszo n y ,
% aki a|r >1 • fd*zománcozott edényfg. jóságát nom a kíilsejcbeo, liánéin annak- tarlósságálnm ős ^olcsóságában keresi, az csupán n szürkén zománcozol,t
l f 'yfesten tf-féle „ s e c e s s i ó “  védjegy gy-l ellátóit%
%
Î

l e m e z  f ő s o - e d é n y e k e trSvvásárólja, melynek zománca használat közben nem pattanj«w»Sglc s ;i forró tűzhelyen akár üresen is állhat
%
►*>4.

%«
főraktár :
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hol az árú leszállított gyári árak m ellett kapható. «• r
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(livatímíhnzálian
A J ÁA t. közönség ez alkalommal csakugyan a legolcsóbb áron szerezheti be divatcikkeit. stb./Áruimat együttesen is eladom nagy 

engedmény mellett..16 házból való liúTANULÓUL
D r e s c h e r  G y u la

ki'rnkrdhí'lh'u
n .1 ./ ,í x
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rft

arra, hogy mindenki az egészségtelen, penészesedé szalmazsákját eldobhassa és helyébe, c s e k é l y  8  k o r o n á é r t ,egy kiváló erős, fakoréiíia c é l s o d r o n y  á g y b e t é t e trendelhessen nálam, mely tartós és olcsó,
• *szag- és féreg mentes, ennélfogva egészséges A.Z ágy bolmórtókónek bekül

dése után, annak megfelelően szállítja akészítő : B) í
ifj. Utry Pál, Raja.

Vaskuti utcában lovö M üllendor-fólc

Ház
(340 sz .) kedvező feltételek m ellett 
eladó. Felvilagositást ad Laforsch

Janos • I M

Kiadó üzlethelyiség.A jelenleg Boriszák Istvánáltal hirt
november hó I - é re kiadó. Bővebb fe I v i I ág i té s t
Müller Antal házt,unos nyíljI,Kellő iskolai képzettséggelbiró liú

tanulóul n
v t < \ t n r

ifj. Wagner Antal
könyv- és papirkereskedésében

A J ÁNy o h m  ion N.in,ív bájosnál ILipm.




