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Előfizetési árak:Egész évre (i kor. l;él évre 3 < 1kor. Negyed évre LöO. Egyes szám ara 12 fillér.Kavarodás.A  legutóbbi napok eseményei, melyek pártokat bomlasztanak és fejtetőre állítják a bánnal kötött függetlenségi békét, kavarodást okoznak Párnap óta már uj küzdelemre sorakozik Kossuth Ferencz pártja és bár a vezér, nint ma kijelentette, messze idegenbe. Olaszországba megy a parlamenti csaták idejére, de a lobogóját erős kezek tartják, erős szivek viszik előre.Kossuth Ferenc nem azért mondott le minap a pártelnökségről, mintha nem osztaná a többség felfogását, mely a legmesszebbmenő obstrukció folytatását követeli a miniszterelnök bemutatkozó-beszéde után A  vezért a bánnal szemben adott szava köti, tehát félrevonul, hogy cselekvésbeli szabadságot biztosítson a híveinek. így mondta annak a küldöttségnek is, amely öt arra kérte, hogy ebben a nehéz időben ne mondjon le a vezérletről. A küzdők élére most Barabás Béla áll, aki már erősen toborozza a harcosait Mai napig, mint sürgönyeink tudatják, ötvenen kötelezték magukat Írásban, hogy a megújított obstrukcióban egész erejükkel résztvesznek és a verbuválás még javában folyik. Azok a hirek, mintha Kossuthtal együtt tömegesen hagynák el a pártot a hozzá legközelebb

állók, nem való. Maga Kossuth is megcáfolta ezt és igy nyilatkoztak valamennyien, akikről szó volt, Justh G yu lát kivévénAmi történt, az külömben természetes, ha nem is volt egészen előrelátható. A  horvát bán miniszterelnök lett és mint miniszterelnök, horvát báni politikát folytatott Alattomosat, kétszínűt, önzőt és erőszakosat Megcsalta a barátait is. akik őt tárt karokkal fogadták. Szerintünk ez nem képezi bűnét Azok megérdemelték azt, hogy kijátszva legyenek. A  kik olyan szemérmetlenül kínálták fel a maguk szolgálatát annak, akinek kilenc évvel ezelőtt ajtót mutattak, megérdemelték ezt a leckét, amelyre, úgy látszik, 9 évig várt Khuen Héderváry Károly.A  függetlenségi pártban tudták az emberek azt hogy súlyos válság következhet be, ha bék *s álláspontot oda- hagyják és újra felveszik az alig letett fegyvert, lis mégis. ;; .bemutatkozás után, ott a parlamentben érezték, hogy a fegyverszünetet fel kell mondani és folytatni kell a harcot Az uj miniszterelnök nem hozott semmit a bécsi boszorkány- konyhából A  katonai javaslatokat „egyelőre felfüggesztik" de egyebet semmit sem enged Bécs. Nemzeti vivtmány — semmi E helyett Tomasics urat odaültették a miniszteri székbe. Azonkívül az

1899. évi X X X . t-cikk garanciáit is semmivé akarják tenni Ez döntötte el a kockát Az ország közhangulata csak olaj volt a lángtengerre. Es a függetlenségi pártban felszabadultak a szenvedélyek és féken tartott indulatok. Fájó szívvel emelkedtek fel az emberek szólásra. Minden beszéd egy támaszfát rántott ki a bánnal kötött egyezmény rozoga épülete alól. Mire elmondta mindenki a maga nézetét — összeomlott az épület.Kossuth Ferenc, aki Ígéretet tett a bánnak, hogy a katonai javaslatok ellenében pártja az indemnity és ujonejavas- lat törvényerőre való emelkedése ellen nem fog akadályokat gördíteni, látta, hogy ez Ígéretének nem lehet ura — lemondott a párt elnökségéről, Kossuth Ferenc bizonyára nem tehetett mást. De az még bizonyosabb, hogy a függetlenségi párt 
nem lehet Kossuth Ferenc nélkül. Banalitás volna tőlünk, ha most ecsetelni akar- nók azt, hogy mennyire nélkülözhetetlen Kossuth Ferenc a függetlenségi párt élén. Ez a lépése Kossuth Ferencnek természetes folyománya a közhangulatnak. Ez a közhangulat rövid napok alatt megbuktatja a bán kormányát és akkor megszűnvén az ok, megszűnt majd az okozat is és Kossuth Ferenc diadallal foglalja el helyét ismét a párt élén !

_____ TÁRCA.
JRrretiert !Irta: Lukácsy IstvánA csorda már hazatért a mezőről s szétszéledt a faluban; a nyomában felkavarodó por lassú ritkulással leszállt a földre; a fák koronáikkal mozdulatlanul álltak a légben s nem volt szellő, mely ringásba hozta volna leveleiket. A nap letűnt a láthatáron, csak halavány pir jelezte a helyet, hol éjji ágyába dűlt. A nyolcórát clharangozták a toronyban, a mi után már nem verte fel többé semmi az ünnepélyes mély csendet. Ott ültünk künn a ház előtt, az öreg plébános és én. Nem szóltunk egymáshoz semmit, csak néztünk a homályba elvesző egyes emberi alakok után. Mintha megállt volna az élet és a természet szívverése, olyan békés nyugalom honolt körülöttünk.De mi ez? Mintha az ég ketté szakadt volna, egy fényes csillag szaladt végig az égboltozaton, hosszú s fényes sávot hagyva maga után. A fényes ív egy percig ragyogott, akkor eltűnt. Amily hirtelen jött, oly hirtelen lobbant ki.Lehullott egy csillag, meghalt egy ember, suttogtuk halkan, egymáshoz fordulva.

• Ötvenhárom év előtt, kezdé az öreg, nem ültem ily nyugodtan a ház előtt, hanem egész lelkemben megrendülve járkáltam fel s alá szobámban, mikor azután nyolc óra után kitekintettem az égboltra, egy fényes csillag hullott le a végtelenségbe. Akkor az a csillaghullás egy fényes ifjú életnek a kihalását jelentette. I losszu idő múlt el már azóta, hajam őzbe csavarodott, alakom meggörnyedt, már a 80-ik esztendőt taposom, de azt a napot nem felejtettem el s emlékét hordani fogom síromig.Egy pillanatig elhallgatot s egy nagy köny- cseppet törölt fel szeméből. Nagyot sóhajtott, mintha csak a lelke akart volna tova röppenni az emlékezet szárnyain, azután halk hangon, majdnem suttogva, igy kezdé:Egész addig, mig orosz segítség nem jött az osztrákok számára, csaknem mindig győztünk. De ekkor azután megváltozott minden. 1 laynau lett az osztrák hadak fővezére s a győzelem és szerencse mintha egészen hozzászegődtek volna; már jul. ló-én Pesten üti föl főhadiszállását. Innen az osztrák hadsereg három szárnyban ereszkedett az ország délirésze felé. A jobbszárnyat Halason át Szabadka felé Ramberg tábornok vezette. Ebből a hadtestből vált ki Halason egy nagy rész gróf Althaun vezénylete alatt, hogy Mélykút, Síi kösd S Baján keresztül köri vet Írva le,

egyesüljön Szabadkán a nagy jobbszárnytiyal. Mint a vasgyűrű, szorította össze ez a nagy hadsereg a Duna és Tisza közt lakó magyarságot. A ki tudott az menekült; miként a kopók előtt felriadnak az űzött vadak, akként 
futott kiki a busszuálló hatalom elöl. Remegve vártuk minden nap, kit hoz házunkba a sors s minő jó emberünket kell rejtegetnünk s miatta vele együtt folytonos aggodalomban élnünk. Nehéz napok voltak ezek. Az osztrák ármádia úgy közelgett felénk, mint egy sötét fekete felhő, mely telve van villámlással és >iharral.Ép vacsoránál ültünk öreg principálisommal, mikor betoppan hozzánk Mészáros János barátom, nádudvari káplán. Lóhalálában menekült; arca csupa por és verejték, ruhája rongygyá szakadt ; arra kért rejtsük el, mert Althaun emberei üldözik. Elrejtettük a kukoricásban. Ennek a szegény gyermeknek csak az volt a hibája, hogy nagyon szerette az ó magyar hazáját s annak szabadsagát. Mikor még az osztrákok diktáltak, Windisgriitz kiáltványaiból egyet sem olvasott fel a szószékről ; de lia jöttek Kossuth levelei, rögtön összeharangoztatta a népet a templomba, felöltötte ünnepi pluvialéját, azt az aranyosat s úgy ment fel a szószékre. Amennyi rajongó lelkesedés volt a szivében, az mind ajkaira fordult, hogy az <> községének lakóit a haza



Bajai Független Újság. “Az izraelita polgári ipkola jubileuma.Kényes ünnepet ült a most elmúlt vasárnapon a bajai izraelita hitközség. Kiu polgári iskolájának negyedszázados évfordulója, az igazgató, I:nhh Jakab tanári működésének (ugyanezen iskolánál) 25. évfordulója esett össze. A két ünnepet egyesítve ülte meg a bajai izraelita hitközség és vele Baja város egész intelligens társadalma. Krdös igazgató érdemeit talán nem is kellene külön méltatnunk. Hiszen tudja mindenki, hogy mily gazdag érdemekben. A polgári iskola mai igazán magas színvonalát nagyban Krdösnek köszönhetjük. Mint a magyar nyelv és történelem tanára egész generációt nevelt fel lelkes magyar hazafiakká. Aki Krdös Jakabtól tanulta a magyar nemzet történetét és a magyar nyelvet, annak szivébe kiirthatatlanul oda van plántálva az igaz, lángoló honszeretet.Magáról az ünnepség lefolyásáról alábbi tudósításunk számol be:A bajai izraelita hitközség polgári iskolája fenállásának és lérdős Jakab igazgató tanári működésének 25-ik évfordulóját fényesen ülteA délelőtt folyamán Krdös igazgatónál több küldöttség tisztelgett. KI sók voltak a köztiszteletben álló igazgató kartársai. Az izraelita ;skolák tanítótestülete. Következett ez után az iskolát fentartó hitközség elöljárósága és az izr. iskolaszék. Majd az állami tanítóképző és a városi polgári iskola tanári kara tolmácsolta a kollegák üdvözletét. A küldöttségek sorozatát a volt tanítványok zárták be. Kz a küldöttség már összetételében is érdekes volt. Meglett, szakállas, bajuszos, családos lerliak és ifjú csupasz álló emberek állották körül az egykori tanárt, ki iránt a szeretetük és hálájuk ma is csak olyan, mint volt annak idején az iskola padjain A volt tanítványok érzelmeit Reich Vilmos tolmácsolta, bejelentvén egyben, h >gy a volt tanítványok szeretetük és hálájuk jeléül egy »I:rdős« alapítványt létesítettek.

bokros érdemeit és segítő társainak, az intézet tanítói karának érdemeit is a legmelegebb elismerésben részesítette.Kzután Kun Lajos tanár tartott egy magasröptű, fordulatokban gazdag ünnepi beszédet, amelyben szemlélhetőleg eléje tárta a hallgatóságnak az iskola 25 esztendős gazdag múltját. Ének és szavalatok következtek ezután. Majd Hoffmann Artur 1 \ . polg. o. tanuló intézett az ünnepelt igazgatóhoz egy szép beszédet, kifejezést adván a jelenlegi növendékek hálájának és szeretetének. Kgyben átnyújtotta a növendékek ajándékát, egy re mekszép aranyórát.Kste 120 terítékű bankettet rendeztek a volt tanítványok. A banketten felköszöntőt mondott: Dr. Reich Aladár orsz. képviselő (a tanító testületre), Seress László a >Magyar Szó* szerkesztője (a tanítótestületre), dr. Bruck Samu hitk. elnök (a jelenlevő polgármesterre), Lengyel Manó tanító (dr. R e i c h A 1 a d á r or
szággyűlési képviselőre), dr. Adler Lipót rabbi (Krdősre), Krdös Jakab igazgatóra Stekler Sándor tanár megható beszédet mondott, legvégül pedig Rosenfeld Henrik hittanár (az izr. hitközségre).A lövépzkeri! jubilárip ünnepélije,K. év augusztus havának 20-ik napján ünnepli a » Bajai Polgári ('éllövész Társula« fennállásának százéves fordulóját. Kzt a nevezetes fordulópontot a lövész egylet régi jó hírnevéhez méltóan nagyszabású, fényes ünnep keretében szándékozik megülni, és Baja város közönségének bevonásával egyetemes ünneppé avatja ezt az emléknapot.Az ünnepély részleteinek megbeszélése tárgyában f. év junius hó 28-án d. e. 11 órakor a városháza nagytermében tartották az első értekezletet, melyre a Baja város fiatalságával kiegészített rendező bizottság nagy szám-

Kzután Dr. Szirmai Vödör egyleti titkár, előadta az egyesület megbízásából készített ünnepély-tervezetet, melynek I. része az ünnepély programmját ; II. része az ünnepély 
költségvetését ; III. része pedig az ünnepély rende
lését foglalja magában.Az egész tervezetet szószerint az alábbiakban közöljük :

/. Az imnepélij proyranunja.1) Az ünnepélynek impozáns, lélekemelő megnyitását képezné egy az ünnepély napjának délelőtti órájában tartandó ^as l̂ösgentelési ünnepély, melyen a lövészegylet számára — méltóan annak százéves fenállásához - egy zászló szenteltetnék fel a plébánia templomban. Kz ünnepélyen a lövészegyleti tagokon kívül a hatóságok és egyletek meghívott képviselői, 20—30 esetleg több koszorús leány és ugyanannyi vőfény vennének részt és a menet élén, esetleg az ünnepélyre szerződtetendő valamely fűvózenekar játszana.2) A templomból a menet a városháza nagytermébe indul, ahol fél órai díszközgyűlés tartatnék, a melyen az egyletnek száz éves története röviden egybefoglalva vázoltatnék.3) Délután 1 órakor a lövészkertben a lövészegyletek képviselői mint vendégek tiszteletére bankett rendeztetik.4) D. u. 3 órakor kezdődik a zászlókkal, füzérekkel, díszített, kisebb és nagyobb pavilonokkal és sátrakkal tarkított lövészkertben a) ba-árünnepéiy, melyen lőkerti tagok nejei és leányai pezsgős, cukrázda, virág, confetti, trafik és képeslapokat árusító pavilonokban árusítanának, b) ugyanezen időben más helyütt népünnepélyek u. m. tréfás versenyek, tréfás állatkisorsolások, tréfás képviselőválasztás (Alborák és Sanyarú Vendel képviselőjelöltek programmbeszédei) tartatnak c) ismét másutt több rendbeli bódéban csekély belépti dijak mellett mulattató látványosságok
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Délután az iskola nagytermében volt az ünnepély folytatása. Nagyszámú előkelő közönségjelenlétében tartotta meg 1 lesser (lyula elnöki megnyitóját, a melyben kegyelettel emlékezett meg a 1<S évig működött és már jobblétre szenderült egykori igazgatóról : néhai Stekler Samuról, valamint a mostani igazgató
mai volt képviselve.

Miiller József egyleti elnök lendületes szavakban üdvözölve az egybegyűlteket, kéri a rendező-bizottság lelkes odaadását és kitartó munkásságát, mint a nagyszabású ünnepély sikerének egyetlen biztosítékát.
halászat* stb. szemlélhetek, d) világ posta rendeztetik. A legtöbb képeslapot nyerő hölgyet egy virággal diszitett kisebb diadalkocsin körülviszik a lövészkert területén, e) Confetti és serpentindobás.5) Céllövészet a lőházban az egész délután folyamán.

•iránt áldozatra bírja. Mikor ezután Kossuth rül, zokogva imádkoztunk nemzetünk számára mondták épen, hogy Baján fogjaikat agyonLajos azt izente, hogy elfogyott a regementje,fekete palástot vett föl, mint aki mély gyászbamerül a haza veszte fölött. Hangja elcsuklotta sírástól, könnyei peregtek s vele zokogottaz egész templom, férfiak és nők, mert a magyar szabadságharcnak csillaga halová-nyúlni kezdett.Szegény hu mintha most is előttem állana karcsú alakja és lányos ábrázatja. Senki a vidéken nem tudott szebben szónokolni vagy templomban az evangéliumot énekelni.Valamelyik bitang lélek beárulta az ő nagy hazaszeretetét az osztráknak ; ő ezt megtudta, ezért menekült előre.Julius 2ú-én vonultak be az osztrákok Sü- küsdre. A harangozó a toronyból mar mesz- sziröl észrevette a vértesek sisakjának csillogását. A népet határtalan rémület fogta cl, mert tudta, hogy minden élelmiszert ki kell szolgáltatni nekik. Akik pedig a nemzetőrségben szolgáltak, azok kimenekültek a Duna füzeseibe. Alig volt munkabíró ember a faluban. légy rész ott harcolt valahol Krdélyben tépett zászlója alatt, másik pedig ('«ürgéivel húzódott Világos felé. Alig volt család, hol az apa, vagy a fut ne hiányzott volna. Kiragadta okét a szabadság forró szerctete, hogy piros veiével füssék be a haza szent oltárát. Mar nem hallottunk többé diadalról, hanem csak vezéreink álkos versengéseiről, visszavonulásról, csatavesztésről s az oszrákok diadaláról. Azt gondoltuk mar, hogy közel van a meghalas pillanata.Csöndes esteken összebújtunk az. oltár kü~

kegyelemért és diadalért. De elborult felettünk az ég s elővillanó villám fényénél nem lát- j tünk egyebet, mint bitófát» börtönt s kegyetlen pusztulást.Mikor megérkeztek az osztrákok, vezérük | odaparancsolt a községházára, ügy állt ott j előttünk, mint egy hadisten, kivont fényes kardját mindig jobbjában tartotta s úgy osztotta ki rendelkezéseit. Először azt kérdezte, kik a gyanúsak a községben. Nem kapott választ. Hisz nem is volt már falunkban fegyvert forgat») férik Azután egész tisztikarával meghivatta magát a plél9ftniára ebédre. Levágták a disznót, két bárányt s minden ba- i romlit. Csapra ütöttük mind a hordókat, csak hogy haragját ne ingereljük. A nagy zajongásban egyszerre megütötte a fülemet egy bánatos, komoly hang: » Szegény magyarok. « Valamelyik tiszt mondhatta, akinek a szive megesett a szegény nép szenvedésén. Oda pillantottam, ahonnan a hang jött, de nem tudtam meg, kinek a szava volt. Kttek, ittak, kocintotfak ; zűrzavaros beszédjükből csak azt vettem ki. hogy intelligensebb foglyaikat Baján agyon fogják lőni. Sírni szerettem volna, de a vezér mellettem ült s folyton rám figyelt.Kbédután kihívtak a folyosóéra, de majd visszatántorodtam, mikor Mészáros Jánost magam előtt láttam.Mit akarsz, miért jöttél elől rejtelmedből ?rtlcvclet akarok kérni az ezredestől, i hogy ki mehessek.De ha felismernek, akkor véged; most

fogják lőni.— - De hátha nem ismernek föl. Szegény anyám maga van, s halálos betegen fekszik.Hörgött a melle a nagy indulattól. Szemeiből patakzott a köny.— Hát várd be, inig elvonulnak, talán akkor visszaszökhetsz.Alig tudtam betuszkolni vissza a szobámba. Homlokomat ellepte a veríték arra a gondolatra, ha elő talál jönni s az ezredes elé kerül. Szerettem azt a jó fiút s kimondhatlan aggódás fogott el érte. Mit nem adtam volna, ha már elvonult volna felőlünk ez a borzasztó veszedelem.Kgyszerre felnyílt az ajtó, belépett rajta Mészáros.— Kzredes ur, anyám nagyon beteg, szeretnék hozzájutni, kérem, adjon útlevelet, hogy az osztrák hadsorokon keresztül mehessek.Az ezredes meglepetve tekintett a beszélőre, azt hittem, hogy ebédutáni kellemes hangulatban szánalomra indul. De felébredt benne a szoldateszka, a magyar szabadság bajnokainak ellensége ; elővette a jegyzőkönyvét s gyorsan lapozva benne, egészen belemélyedt. Hirtelen, harsány hangon kiáltott föl:Arretiert !Az egyik tiszt kardot rántott, négy fegyveres katona lépett be a szobába, a fiatal papot láncra verték, akarták vinni kifelé.Ami ezután következett, az fenséges, de borzalmas jelenet volt.



I,90S. julius 4 Bajai Független IJjsâgA1(>) Körpavillonokban fúvó és cigány zene felváltva játszik, az egész délután folyamán .7) Este 7 órakor a lövészeti és egyéb ver
senydijak kiosztása.8) Este 8 órakor a lövészkert ünnepélyes díszkivilágítása különféle színű magnesit fáklyákkal és lampionokkal.

[)) Este ' A) órakor a felállított nyílt színpadon 8 1 számból álló larkasginpadi előadás :a) egy a műkedvelők által előadandó tarka- szinpadi bohózat, b) egy 15 lö műkedvelőből álló u. n. symphonicus zenekar hangversenye, mely különféle madárhangokból összeállított ensemble! producál, c) egy tréfás mo
nokig, esetleg dialog előadása.10) Este 10 órakor tánc, felváltva fúvó és cigányzene mellett.

II. Az ünnepéin köllsét/nelése.Az ünnepély tisztán a 100 éves évforduló 
mentői impozánsabb megünneplésére irányulván az egylet jövedelemszaporitásat nem célozza. Az előirányzott kiadások (és remélhető bevételek) az alábbiakban foglaltatnak össze, bele nem számítva a lövészeti dijakat.KIADÁSOK :
1) DEz-zás/Jó be

szerzése . . 300 ív2) Díszítési tárgyak,pavillonok, sátrak k ("> I c s <"> n ( 1  i j a és szállítása . • 3 °° K
1) Fúvó-zene . 35° ^
4) (’iyány/enc . K5) Nyiltszinpad feláll itása
fi) K iv ilág ítá s  (M ag

nesium lák lyák . 
Lam pionok /*<>/- 
cxü n d ija  . . 2$0 K

7) Kei Iám és nyom-latványok . 1 S° K-8) Kgy^bek . 200 K

50 K

Oss/.es/.en : i 660 K

B K V K T K L K K  :1 ) Rózsakiállit is és tár^ysórsjáték jövedelméből fedezet . . . 500 K2) Baja városától és pénzintézetektől kilátásba helyezett segélyekből kizárólag azo

ünnepélyre fordítva a lövészeti dijakra adandó hozzájárulásokon kivid 400 K3) 1 koronás belépődíjakból4) Nehány egyleteknek adandó 60 f. kedvezményes jegyekből .5) Zászlószegek kiosztásából .fi) Bazárjovedelem és látványosságok belépődíjaiból . 250 K7) l'arkaszinpad ülő-helveiből . . 1 0 0  K
•» __  _( összesen : 1660 K

230 K
( > o  ívloo K

Mészáros ott állt az ajtóban; még egyszer visszanézett s valami magasztos tekintettel mérte végig az ezredest. Egy magyar szabadsághős, meg egy véres katona all egymással szemközt. Fejét dacosan hátravetve, felemelte balkarját s ahogy a szivéből, meg az ajkán kifért, felkiáltott: Éljen KossuthLajos, éljen Magyarország!Mint villámlás repültek ki a kardok s tálán ott omlik össze a csapások allatt, ha az ezredes fel nem kiált: Mait! Azután németül hozzátette: » A z il yen rebclisnck nem cleg egy halál de százat érdemel.«A rabot elhurcolták ; délután a sereg is megindult s este már Baján volt.Még reszketve az izgatottságtól, járkáltam fel s alá szobámban. Kitekintettem a csillagos égre s nyolc órakor, midőn a harangozást elhagyták, hullott le egy fényes csillagaz égről. Akkor lőtték agyon Mészárost Báján.¥ ¥
¥A hajai temetőnek a szélén van egy egyszerű sir s a kereszten ez a két betű : M. J. Mikor a harcok vihara elcsendesült, sokszor jártam ide ki egy öreg asszonynyal, ki anyai szeretettel borult a hantokra s keservesen sirt. A csalogány megszólalt a bokorban s az akác mézédes illata szállott löl az égie. Az alkony pírjában pedig mintha alakok nőttek volna ki ; nemcsak papok, parasztok ifjak és

' * , , ,  « r ' "öregek kevert nagy csapata, kik tuztol egoszemekkel néztek egy ö s s z e ro g y o tt ,  golyóktólátlukasztott vérben fürdött zászlóra, kőiid- lcngctték, magasra emelték, összecsokoltak s ajkuk mintha dalra nyílt volna s mintha a fák lombjai közt átszűrődött volna egy szo-ínorito dal :Hazádnak rendületlenül légy hive, óh magyar!

Az ünnepeli/ rendezése.Az ünnepély sikerét egyedül a rendezés szervezettsége biztosíthatja. Ez pedig ily nagy oobszabasu, sok irányú ünnepélynél csak úgy vezethet e r e d  m é n y r e, ha munkamegosztás eszközöltetik, vagyis az ünnepély-rendező bizottság az ünnepély különböző phá- sisai szerint albizottságokra oszlik és minden albizottság a neki szánt teendőket külön végzi és pedig :L Zászlószentelés-rendező bizottság.2. Lövészeti bizottság.8. Díszítési és bazár-rendező bizottság.h Népünnepély rendező bizottság.5. Tarkaszinpad-rendező bizottság.ö. Zenerendező és ellátási bizottság.7. Kivilágitási bizottság.8. Reelám- és jegyelárusitó bizottság.Ezen albizottságok feladata nagyjában a következőkben körvonalaztatik :/. A gásglósgenlelés-reiu/ego bigottság feladatit :a) zászló beszerzéséről gondoskodni, b) zászlóanyát felkérni, ej a zászlószögek kiosztását eszközölni, d) koszorús leányokat felkérni, e) a rendet a menet alkalmával fen- tartani, f) a városház nagytermének a dísz- közgyűlés számára átengedését kieszközölni.
2. J. óvés get i bizottság feladata :a lövészet rendezése.j. Ilisgit esi cs bagárrendegö bizottság feladata:a) a Victoria* budapesti díszítő válalattal érintkezésbe lépni, mely mindennemű díszes pavillonokat china és japán stylben, disz-sátra- kat baldachinokat és díszítési tárgyakat, zászlókat kölcsöndijért jutányosán ad kölcsönbe, b) lőkerti tagok nejeit és leányait felkérni, hogy a pavilonokban óránként felváltva árusítsanak, c) az árusítandó tárgyak beszerzéséről esetleg bizományba kéréséről gondoskodni../. A népünnepély rendelő bizottság Jeladata :a) Tréfás versenyek programmszerü rendezése, b) a világposta számára leányokat postagalambokul felkérni, kik a képeslapokat óránként kiosztják, c) képeslapok beszerzéséről gondoskodni, d) postaszekrény felállításáról gondoskodni, e) tréfás állatkisorsolások tárgyait beszerezni, sorsjegyeket nyomtatni és árusításával hölgyeket megbízni, f) tréfás látványosságokról gondoskodni és ezeket külön bódékban elhelyezni.

j .  A tarkasginpad rend égő bizottság feladata :a) Egy egyfelvonásos tarkaszinpadi bohózat beszerzéséről gondoskodni, olyanról, melynél mentői többen szerepelhetnek, b) szereplőket kijelölni és felkérni, c) symphonicus hangversenyt rendezni és betanítani, d) monolog vagy dialógról gondoskodni.
(% A generendegó és ellátási bigottsdg Jeladata :a) Egy kitűnő zenekar (fúvó) szerződtetéséről a lőkertben való elhelyezéséről, b) a zászlószenteléskor való részvételéről gondoskodni. Megállapítani a délutáni ünnep műsorát és beosztani, hogy a cigányzenével felváltva játszók, c a táncteremben elhelyezni, hogy felváltva játszók a cigányzenével, d) egy helybeli jóhirnevu vendéglőssel érintkezésbe lApni az ünnepély napjára való szerződtetésiránt.

7. A kivihigitási bigottsdg feladata :a, lampionok kölcsünbcszerzésérol, mag
nesit fáklyák és gyertyákról gondoskodni, ezeket elhelyezi, b ;l kivilágítás eszközlését figyelemmel ellenőrizni, c) a helybeli tűzoltóságtól L 5 tűzoltót kérni.

S. . I reelám- és jegyárusító bigottsdg Jeladata :a) nagy plakátokat nyomatni, b) helyben és a szomszédos városokba, valamint a környékbeli falvakba is küldeni, c) meghívókat 
nyomatni, expcdiálni, d) jegyeket nyomatni, elárusitásáról nehány helybeli üzletben gondoskodni, e) néhány egyletnek <>Ü filléres kedvezményes jegyeket adni, f) gondoskodni, hogy a helybeli cs bácsmegyei összes lapokban' az ünnépéi\ lésgletesen és több Ízben
propagál tassék.

A Bodrogi Gyula, dr. Bruck Samu, Drescher Béla, Ivekért István, Erdélyi Gyula, Gebbardt Dezső, dr. I letényi Pál, Kollár Ágoston, Koller Dezső, Ledniczky Ipoly, dr. Lemberger Ármin, Müller József, Nagel Sándor, Reich Vilmos, Somogyi Emil, Dr. Szirmai Vidor, Tury Mátyás, VVeidinger Dezső urakból alakított ünnepély-rendező bizottság kiegészítve a helybeli fiatalsággal, ezek szerint a következő bizottságokba osztatik be :1- ső bizottságba: Csihás Imre, Erdélyi Gyula, ifj. Érti János, dr. Fehér Lőrincz, dr. Eehérváry Dezső, dr. Kuzman Oszkár, Ladányi Elemér, Ledniczky Ipoly, dr. Marton Jenő, Müller József, Nagel Sándor, Keizer Péter dr. Róna Dezső, Rauschenberger Ke- rencz, Keizer Antal, Schmidt Ferencz, Tom- csányi Lajos urak.2- ik bizottságba: Bittermann Károly, Eckert István, Gebbardt Dezső, Somogyi Emil, Tury Mátyás urak.8-ik bizottságba: Fendricb Sándor, Fischer Emil, dr. Hetényi Pál, Kovács Antal, Meskó Zoltán, Schmidt Gyula, Stampfl Jenő, Szaday Adorján, Szász Ottó, Szűcs Jenő urak.4- ik bizottságba: Auer Oszkár, Bayer Ernő, Dr. Bruck Samu, Flórián Géza, Hechtl József, Kollár Ágoston, Manhold Jenő, Móder Géza, Scbeibner Aladár, Schuller József dr. Kimler János, Milkó Mátyás, ifj. Scbarpf Elek urak.5- ik bizottságba: Bodrogi Gyula, Bokor Oszkár, Breuer Zsigmond, Hesser Andor, dr. Lemberger Ármin, Nagel Ferencz, Salgó László, Scherer Ottmár, Tomcsányi Béla urak.6- ik bizottságba: Alföldy László, Drescher Béla, Bruck Aurél, Érti János, Fekete Béla. Fúró Géza, Kubinszky Aladár, dr. Szabovlye- vits Dusán, Szász János, ifj. Scherer Sándor, Fischer Jakab, Dr. Sebőn Gyula urak.7- ik bizottságba: Alföldy Pál, Goldreich József, dr. Kelemen József. Milkó László, Öhler Gyula, Pollermann Arthur, id. Reich Vilmos, Székely Alfréd, Vadász Pál, Vágó Ferencz, Dr. Kelemen Ede, Weidinger Dezső urak.8- ik bizottságba: Fratricseyics Sándor, Koller Dezső, Kovács László, Őszi Béla, Pollák Oszkár, Rochrböck József, Salló László, Spit- zer Zoltán urak.Ezt az ünnepély-tervezetet ti bizottság elvileg elfogadta, mire az értekezlet véget ért.H ÍREK .
Kinevezés. Salgó László bajai kir. járásbi- rósági joggyakornokot, a bajai társadalom kedvelt tagját, az igazságügyminiszter az apa- ini kir. járásbírósághoz aljegyzővé nevezte ki.
Áthelyezés. Az igazságügyminiszter ITcisg Ármin szabadkai kir. törvényszéki Írnokot a bajai kir. járásbírósághoz helyezte át.
Évzáró ünnepély a kath. főgymnasi- 

umban. Junius hó 28-án tartotta meg kath. főgymnasiumunk tanári kai a es ifjúsága, ezúttal a gymnasium tágas udvarán szépen sikerült évzáró ünnepélyét. A műsor a kővetkező volt :1. A emgetóri induló. Előadja a fogy ni n. énekés zenekara.
92. livgáró besged. Partja az intézet igazgatója.8. Cinka Pánim. Irta Farkas J., szavalja Bettclbeim Sándor Vili.  o. t.L Kuruc dalok. Előadja a főgimn. ének- és zenekara.5. Kakasidőn. Irta Gabányi, szavalja Prehoffer L. V. o. t.ö. A 'épdalok. Előadja a főgimn. zenekara.

7. A jutalomdijak kiosgtása.8. Biicsnbesgéd ag intégettól. Mondja Horváth I. Vili. o. t.
P. Induló, Xsasskovszkytol. Előadja a főgimn. ének- és zenekara.A műsor kiemelkedő pontjai voltak : Imiket Gusztáv igazgató évzáró beszéde, a főgym- nasiumi ének- és zenekar által előadott Kuruc 

dalok, Ptehojfet monológ-előadása és a jutalmak 
kios-lása. Ezt megelőzőleg az igazgató rövidé-
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sen ismertette az iskolaév történetét, mire kezdetét vette az ünnepélynek ez a kesebb aktusa. A jutalmazandó tanulókat az igazgató egyenként szólította a dobogó elé, kik vagy sápadtan, vagy kipirulva, de egytől egyig boldogan vették ál ösztöndíjaikat. A szépszámú közönség a Zsasskovszky-féle pompás induló hangjai mellett oszlott szét.

Halálozás. Városunk egyik köztiszteletben és közbecsülésben álló úri embere Gáli Péter, életének 82-ik évében, múlt hó 27-én rövid szenvedés után elhunyt. Mint a keecli kerület volt országgyűlési képviselője, függetlenségi programmal, számos évig állott a haza szolgálatában. Törhetlen és laradhatlanul buzgó bajnoka volt a függetlenségi eszmének és ezen eszmének élte végéig álhatatos hive maradt. Halálának hire nagy részvétet keltett mindenütt. Temetése múlt hó 29-én ment végbe. Elsősorban Széles Áron vett meleg búcsút az elhunyttól. A holttestet ezután a templomba vitték, hol Szilády Áron halasi lelkész, a megboldogult iskolatársa es barátja, ecsetelte röviden az elhunytnak életét. Végül Szendy Lajos paeséri lelkész tartott szép beszédet. Ezután indult csak a menet a temetőbe, hol a családi sírboltba helyezték örök nyugalomra.
Adomány a bajai Kossuth-szoborra.

Í J .  I V o l f  lápot kismartoni lakos, lapunk szerkesztőségéhez a bajai Kossuth-szobor javára lu koronát küldött be, melyet köszönetünk nyivánitása mellett, ideiglenesen a póstataka- rék pén ztárba gy ii m ölcsözőleg elhelyeztünk.
Eljegyzés. Rosenthal 'Tivadar mohácsi kereskedő eljegyezte Scheiber Rózsa urhölgyet Scheiber M. Adolf bajai gabonakereskedő szép és kedves leányát.
Felhívás a bajai bortermelőkhöz és 

szöllőgazdákhoz. A bajai szőlőgazdák és bortermelők f. hó 12-én d. u. 8 órakor az ipartestület nagytermében (\cnwy Imre elnöklete alatt értekezletet tartanak, melynek tárgya a bormennyiség értékesítése érdekében szükséges legmesszebbmenő lépések megbeszélése. Felhivatnak ezúton is az érdekeltek, hogy mentői nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni.
Változások a helybeli zirc-ciszterci 

rend társházban. Kompetens helyről nyert értesülésünk szerint főgymnasiinnunk tanári karában az idén a következő változások történtek : Szántó Kamillt Pécsre, Kalocsay Alánt Szent-t.îotthardra, Rónai Lajost Zircre helyezték át. 1 lelyökct Richter Mátyás székesfehérvári tanár, Dr. S~cghy Ernő (jelenleg Japánban nevelő) és Polöskei Kornél töltik be.
Halálozás. Részvéttel értesülünk arról, hogy IVeidingei Sándor, Zombor város előkelő polgára és törvényhatósági bizottságának tagja, f. hó 1-én, 66 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése pénteken d. e. 10 órakor ment végbe nagy részvét mellett. Az elhunytban Dr. .Il/óh/y Lajosne úrnő testvérbátyját gyászolja.
Uj zenetanárnő. értesülésünk szerint Krahl Rozsika a szegedi városi zenede kitünően végzett növendéke városunkban telepszik le abból a célból, hogy zenei tudását zongoraurak adásával érvényesítse. Krahl kisasszony zenei képességéről a legutóbb megtartott évzáró vizsga alkalmából, a szegedi sajtó egy- benhangzó dicsérettel nyilatkozik. A «Szeged es \’ idékc« péld. egyebek közt igy ir: »Rn- 

hiustein i>Asra« ciiiin mudalát a zeneiskola legki
válóbb növendéke, Krahl Ró ŝika énekelte tiszta 
intonálással és kihaló hangvétellel. . I miivé s A  te-u  \ ,
kétségről és nagy szorgalommal' szerzett képességről 
tanuskodó meglepően gyönyöréi cnekelöadast lelkes 
éljenzéssel és lapsokkal jutalmazta a hallgatóság. 
.1 lapsviluii lecsendesiilése lilán csak percek innlva 
kezdhette el a következő szereplő az előadásáé

Magángyógyintézet Baján. D i. Kn jmin ‘ íszkár bajai műtő orvos a Kossuth Lajos- utca 628. szám alatti Bodroghi-féle házban a június hó 25-én kelt 14215/908, számú belügyminiszteri engedély alapján folyt) hó elsején megnyitotta sebészeti,- testegyenészeti,- gégészeti.- szemészeti,- női és belgyógyászati ma- gungyogyintezetét.

Céllövészet. Folyó évi június 28-án a lókertben tartott céllövészet alkalmával történt ö80 lövés, ezek közül volt 85 Egyes, 71 Kettős, f>4 I láromas, 9 Négyes és 1 Szeglövés. Szeget lőtte Szász Ottó. Négyest lőtt Somogyi Gyula L Bitterman Károly 2, Gebhardt Dezső 2, Eckert István 1. Háromast lőtt Eckert István 18, Bitterman Károly 18, Somogyi Gyula 18, Gebhardt Dezső 7, Szász Ottó 4, Goldreich József 2 és Székely Alfréd 2.
Tárgy sorsjáték a lövészkertben. Alövészkertben f. é. június 28-án rendezett tárgysorsjáték nagy közönséget vonzott ebbe a kellemes és városunkban párját ritkító mu- latókertbe, a hová már délután 0 óra tájban süni tömegben gyülekezett a mulatni vágyó közönség. Pontban 8 órakor vette kezdetét a sorsjáték, amikor is egy bájos leányka, Drescher Stel ike lépett a sze. encsekerék elé és a következő nyerő számokat húzta ki:6, •M—* * 1 —<7, 29, ll , 60, 68, 71 , 75, 78, 86, 90,141, l 6 1, 168, 224, 257,, 818. * > \ * > 0*4» >, 351, 363,370, 872, 876, 880, 381. 890, 392, 421, 487,188, h >5, 500, 5 18, 542, 592, 610, < ) 18, 641,667, ( )8U, 7 10, 722 748, 765, 785, 811, 817,882, 843, 8( >0, «K )4, 907, 925, 981, 996,102(4,1 218,1892,17ő5,1912,2068, 

•>•)<)! )2881,2406,

1071,1224. 1147,12Ö7, 1168, 1187,1279, 1807,1611, 167)8, 1666,1782, 1820, 1826,1960, 2008, 2009,2098, 2158, 2161, 2286, 2268, 228.^*2293,2367, 2368,2462, 2468, 2478,
1498,1 I t O,1946,2( )84, 2085, >236, 2263, 2358, 2362, 2426, 2443,

1195, 1209, 1830, 1373, 1686, 1713, 1871, 1898, 2041, 2045,2192, 2299, 2310, 2377, 2394, 2482,2497, 2508, 2519, 2533, 2539, 2548, 2557,2561 ), )< 1.2622, 2642, 2757, f í( w> } 5>76,2812,2919,
2588,2673,2826, 2591, 2614,2725,2837, 2743, 2841,2921, 2974, 2978,2766, 2792,2874, 2884, 2914,2982, 2989.A sorsjátékot táncvigalom követte, melynek sikerét eléggé bizonyítja, hogy a négyest 40 pár táncolta végig.A sorsjáték másrészt meghozta az anyagi sikert is, amennyiben tiszta jövedelemkép 387 k. 60 fillér szerepel.Ennek a sikernek az előmozdításában legnagyobb részük volt Állaga Istvánné, Bérezi Margit, Bodrogi Leona, Boróczy Giziké, Csihás Flóra, Dallman Ella, Drescher Ella, Eckert Istvánné, Erődi Margit, Fogt Mariska, Hegedűs Mártim, Dr Hetényi Pálné, Dr. Koller Imréné, özv. Mihits Józsefné, özv. Müryné Posta Mariska. Pollák Lajosné, Rosenberg Adrienne, özv. Stankovichné 1 lay Mariska,Schmidt (őzike, Trubschav Hortenzia és Tury Renée urhölgyek- nek, a kik a sorsjegyek elárusitása körül fá- radhatlan buzgalmat voltak szívesek kifejteni.A nyeremény tárgyakat szives adományokkal a következők voltak kegyesek szaporítani :Alföldy Lajosné, Dr. Bernhart Jánosné, Bodrogi Gyula, Eckert Gyula, Eckert Istvánné, Érti István, Fischer Béla, Fischer Lipót utódai, Gebhardt Dezső, Hegedűs Mártim és Jolán, Krausz Lipót, Kollár Ágoston, Kollár Ernőné, Dr. Koller Imréné, Latinovits János, Müller József, Rude Ignácz. Sternfeld Vilmos, Túry Mátyásné, Wagner Antal.A lövészkert ezen adományokért ez utón mond hálás köszönetét a szives adakozóknak.

Pályázat m. kir. honvédek árvái ré
szére. A Budapest székes főváros közönsége által József főherceg űr () császári és királyi Fensége honvéd főparancsnokságának 25-ik évfordulója alkalmából s annak emlékezetéül m. kir. honvédek árvái részére az illetőségre való tekintet nélkül létesített alapítványi helyek közül folyó évi szeptember hó l-lől a József liárva házban két hely fog betöltetni. A felvételek a törvényhatóság hirdetési tábláján kifüggesztett pályázati hirdetményben vannak közzétéve, ezenkívül a pályázatra nézve a városi katonaügyi tanácsnok is készséggel nyújt utbaigazilást és támogatást.

Katonai úszógyakorlatok a Sugovicán.A 4-ik honvédhuszár ezred f. hó 11-tői kezdve e hó 20-ig a Sugovicán az uszoda régi táján úszógyakorlatokat rendez, mely alkalommal az egész ezred tisztikara és legénysége Bajára fog összpontosittatni.
Gyilkosság. Ina na Lajos Solti illetőségű szabosegédet június 27-én este 9 órakor a pesti utón eddig még ismeretlen tettesek meg-
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támadtak s úgy össze-vissza szurkálták, hogy másnap sebeibe meghalt. A gyilkosságot többen követhették el, positiv adat azonban a tetteseket illetőlleg nincsen. A rendőrség ezzel az üggyel kapcsolatban letartóztatta Rabata Sándor 18 éves asztalos segédet és Gnjovits Gyula 17 éves szobafestő inast, kiket súlyos gyanú terhel, hogy a gyilkosságnak részesei voltak.

Tolvaj gyerkőcök Stájer Ferenc 13 éves és Andrási Is Sándor 12 esztendős gyerkőcök szép jövőnek néznek elébe. Ellenük egyszerre három rendbeli lopás miatt tettek feljelentést a rendőrségen. Nem érdektelen, hogy e remény- teljes csemeték már többször álltak lopás vétsége miatt vizsgálat alatt.
••

Öngyilkosság. A szomszédos Csataalja községnek szenzációja van: felakasztotta magát Lötsche Mátyás ottani parasztgazda. Mire észrevették, már nem volt benne lélek. 'Tettét a legnagyobb valószínűség szerint pillanatnyi elmezavarában követte el.
Versenyfutás a vicinálissal. A bácskai virtus még nem veszett ki, a mit bizonyít az alábbi eset is. Series Márton zombori lakos, mint Zomborból jelentik, meg akarta szégyeni- teni a Bajára igyekvő vicinálist. Sevics köny- nyű kocsija elé ezer koronát érő két ló volt fogva. A kocsin a gazdán kívül még egy tizenhét éves suhanc ült. Az országúton haladó gazda meghallotta a vonat kerekeinek dübörgését. Meglassította lovainak ügetését addig, mig a vonat utol nem érte. Mikor azután már mellette pöfékelt a gép, Sevics Márton kicsinylőleg nézett az erőlködő masinára. A másik pillanatban megeresztette a gyeplőszárakat, közéje suhintott a lovaknak, melyek vágtatva ragadták maguk után a könnyű terhet. Hasztalanul is erőlködött a masina, több lóhoszszal Sevics fogata járt elül. Sevics nem elégedett meg azzal, hogy elhagyta a vonatot, hanem a 17-es őrháznál, a hol az országút átszelte a sínpárt, a masina előtt akart elvágtatni. Hasztalanul fityegett ott a fölirat : Vigyázz, 

ha jön a vonat! meg akarta mutatni, hogy a vicinális neki nem imponál. Most már hiába fütyült a gépész, a gazda még egyszer a lovai közé csapott s a két szép ló őrült vágta- tással igyekezett át a síneken. De ebben a pillanatban a gép is odaért és a két lovat agyon zúzta, a kocsit pedig összetörve néhány méternyire dobta el magától. A gazdának és a kocsin ülő suhancnak kisebb zuzódásokon kivül szerencsére semmi baja sem történt.
Zongorák és cimbalmok csak első rangú gyártmányok — kedvező fizetési feltételek mellett tiz évi jótállással kaphatók 

I Vagner Antalnál Baján.
Hölgyek öröme I 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 el ! Gyarmati Emil városi gyógyszertára a Szent-1 Ián>msághoz Baján.

tJennis pályán.Kenderesnek 11űs ölében,Hu nem esik, —  délután Lányok s ifjak összegyűlnek Kedvenc lawn-tennis pályánMesterkéli en megk u rtitolt Folosatlozott sport szoknyák Tennis pályán elég hosszúk, Hogy a legényt megfogják.Mert nincs szebb és kellemesebb A lawn-tennis játéknál 8 igézóbbek csábítóbbak Tennisezö lányoknál.VMegk isér!ok bemutatni A szép nemből néhányat.I)e ha rímem mind nem tudja,Mellőzöttek, bocsánat !Tenuis pálya matadorja Mindig vidám Ilonka;



1903 julius 4. Bajai Független Ujsá<j.uOly ravaszul nem versz labdát, Hogy fessen el ne fogja.Szám Iá Fisba n járatlanok Csibi-Lanti testvérpár, Elengednek egy-két gumóét S játszunk bár setét vau már.A parthiekat összehozza, Rendezgeti Giziké ;Szigorú mint egy amazon, Hogyha nincs rend izibe.Folyton nevet, hogy ha játszik A sok nevű Noárka,Epén mintha jóid) szerelné,11a faultra megy labdája.Ej szemével szép Imiinké,Bár racket nincs kezében;Ne nézz rá mert megtalálod Börtönöd a szemében.Teunisezést a fess Cica Bár még csak most próbálja A hova a szeme tekint Oda megy a labdája.Sckaii vannak még a szépek, Kikről irni szerelnék,Meg is tennem, ha magam is Tennisre nem sietnék.De ígérem, hogy mikorra Agyag pálya elkészül,Tennis versem folytatása Nyomdából is kikerül. R acket.Yodica.Daliás időkben messze-messze járok S magam előtt im ; egy ragyogó kort látok : 1‘árducos vitézek, daliás leventék,— Hadúr hős fiai — halljatok egy mesét:„Pogány volt a magyar, régen, nagyon régen. Még az én nagyapám apja idejében.Nem ösmert egy Istent, a Hadúrt imádta, o hozzá szállott fel könyörgő imája,Az volt néki minden, élete, reménye,A harcias lángot az öntó beléje.De jött egy uj csillag, s fénylő ragyogása, Béke, jólét, üdvnek lön az a forrása.«S jött egy térti, egy szent, egy ifjú vérű agg. Akinek szivéből kereszt hite fakadt.S hová ö elveté a drága hit magot,Fény támadt ott, a hol előbb pogány lakott.. . . De mi zaj, lárma az? Szitok, átkozódás, Durva hangok és még durvább kiáltozás.,, Kinos halál roád ! Te tévelygő bolond! Hadúr a szent! az ő hatalma épít s ront. Hadúr .épít, napot, csillagokat, mindent,0 alkotá kit mondsz : az egyetlen Istent. Pusztulj hát te esáb kép! Kinos halál roád, Vagy mutass hatalmat s tégy előttünk csodát Ordít, a vad horda. S a lázongok között, Adalbert, az ősz áll, szeme könny-öntözött. „Isten az egy! Isten, a csillagok ura,Áld ist hoz a karja, vagy sújt az ostora.() a végtelen bölcs, az igaz, egyet hm, Mindeneknek ura, az örök nagy Isten ! . . .  Mindenható Atyám, legyen akaratod,S tegyen hatalmadról tanúságot karod !Mulasd meg a népnek tied a hatalom : Fakaszsz egy iiűs forrást ott, amott a halmon !** Szólt az agg s szivében a remény feltámad,S a nép gúnyolódva lesi a csodákat!. . . Dörög a föld gyomra s vakító fény támad. Mely lángba borítja az egész nagy tájat.S feltűnik a kereszt, dicsfénynyel övezve. Azután eltűnik s rémületbe ejtve Térdre rogy a pogány.

Ott csergett a patak, Lassan íblydogálva el a lábuk alatt.S gyöngyöző vizéből áldó szent kezével, Megjelölé őket a kereszt jelével . . . .Azóta már számos évnek viharja dúlt,
• I IAzóta már számos hős nemzedék kimúlt.Es mintha hitetlent hiúiénak a habok,/ otiica sgenl vige szép csendesen csobog.

F ca tin e sie s  Entdee.KÖZGAZDASAt T.
A H a ja i Q y  iim ö le só széti Kg y  es illetfelhívja figyelmét a gyümölcstermelő közönségnek az almafélék legveszedelmesebb rovarellenségére, a vértetüre. Ez csaknem oly kárt okoz a gyümölcsökben, mint a phylloxera a szőlőkben. A vértetü, aprófehér, pehely, vagy pamutszerü anyag által körülvett barnásvörös rovar, mely szétnyomva vérszinü foltocskákat hagy maga után, innét kapta nevét is. Van szárnyatlan és szárnyas alakja, az utóbbi nyár utolján szokott eljönni.Leginkább az almafákat támadja meg, de előfordul körtén, birsen és galagonyán is. Az idei hajtások levéltövében vagy pedig sebhelyek körül található fel. Szivósertéjét a fiatal képződményéi farészek héjába szúrja és kiszívja a fa életnedvét, mi által és a számtalan sebkövetkeztében dudorodások keletkeznek azokon a helyeken. Ebből a fáknál a rákbetegség fejlődik ki. Elleinte csak a növekedés áll meg, a termés elmarad, pár évi nyomorult tenyészet után pedig elpusztul. A törzs és ágak mélyebb sebhelyein és a gyökereken telel át. Tavaszszal korán neki áll a pusztítás folytatásának ; pár hét alatt millió és millióra szaporodik. E gyors szaporasága teszi annyira veszélyessé is.Ha e rovar egy helyre behurcoltatott, ami megtörténhet oltóvesszőkkel, facsemetékkel, gyümölcscsel, ruhával, eszközökkel, de a szelek és madarak által is, onnét az egész vidékre rohamosan elterjed.Irtására legalkalmasabb és legolcsóbb a petróleum emulsió, mi úgy készül, hogy 4 liter vízben 175 gr. közönséges házi szappant oldunk fel, forralás és folytonos keverés közben 8 liter petróleumot öntünk hozzá, miből tejfel sűrűségű folyadékot nyerünk, vagy pedig *2 rész petróleumot és l rész tejet keverünk össze az előbbi eljárás szerint. Bármely mód szerint készült emulsiót használat előtt 10—12-szer annyi vízzel kell hígítani, vagy ha permetezésre használjuk 20-szor annyi vizet veszünk hozzá. Ez oldatot ecsettel vagy rongygyal kenjük a megtámadott részekre. Az ágak levágása vagy bármi okból keletkezett sebek pedig oltóviasszal vonandók be. E munka azonban nagy lelkiismeretességet kíván, hogy sehol cl ne maradjon a legkisebb megtámadott rész sem és folytonos éber figyelemmel kell kisérni, csak úgy sikerül kiirtanunk.Megjegyezzük még, hogy kormányrendelet értelmében a ki a vértetűt felfedezi, arról a hatóságot értesíteni tartozik.

n y í l t  t i ';i{h/cn rovat alatt közlötteKóit 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 világhírű
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 értesíteni, 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 nagyrabeesült közönségünk teljes megelégedését érdemeljem ki.Minél számosabb látogatásért esedezve, maradtam kiváló tisztelettel

Z w eig  M ó r,szállodás.
M in d en  este o o 
a k ö z k e d v e lt  o 
D a n k  ó-féle o o 
zenekar» já ts z ik .

E g y  pohár* pilseni 
sör 22 fillér, o o

T áncoktatás.A tisztelt szülök és a tán eked velő ifjúság szives tudomására hozom, hogy a ta n fo ly a m o t e hó 2 -án  csütörtökön megnyitottam, s miután sem 4-én sem 5-én tanítás nem lesz, igy rövid időn belül tanulók meg felvétetnek.Reitatások a „B Á R Á N Y  S Z Á L L Ó “- ban hétfőn és kedden (6-án és 7-én) «I. it '/.J) órakor.Számos pártfogást kérve vagyokHaja, 1908 julius hó.kiváló tisztelettelJ í .  3anji József.
S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .M. K. Kgyelőre ne tessék a/, események elébe vágni A f. In') 1 4 -jki közgyűlés folyamán megtudhatja.

Bajai tanintézetek. A beküldött értesítőket lapunk jövő számában ismertetjük.
T. Ferencz. Köszönjük tTdv.
Karthauzi. Verse nem közölhető.
T. Hetén. Versét nem közölhetjük.

Bátor vagvok a n. é. közönség és mólven tisz-• “  1telt eddigi megrendelőim I». figyelmét felhívni arra ;i körülményre, hogy megboldogult férjem elhalálozásával ti Baján már 45 év óta fenálló

z o I o
a Jaukói dűlőben, 2 '/2 hold

szántófölddel
oladó. A szőlő nagysága 26 kapa

özv. Kiivein Ferenczné,
:í ~ \ BAJA, Fő utca.

továbbra is vezetni fogom.Mivel állandóan a legjobb munkaerőkkel rendelkezem, képes vagyok bárminő, e szakmába vágó munkát elvállalniFényképek a legkisebbtől életnagyságig, úgyszintén gyermek-felvételek, csoportok, régi képekről \aló reproduction üzleten kivüti felvé
telek, platin képek, bromeziist nagyítások stb jó és pontos elkészítéséért felelősséget vállalok.Mintán eddigi t. megrendelőim és a n. é közönség b pártfogásába ajánlom magamat, esedezem, hogy nagyrabeesült bizalmukkal megtisztelni méltóztassanak Tisztelettel
. . özv. Goldstein Márknó.s I



í

G Bajai Független Újság, “ 1903. julius 4
$ 0 f T  Eg yed ü l va ló d i arcyol

Thierry A. gyógyszerész B A L 2 E S A IW IAE gétzsógligyi lifttós&f? által m egvizsgálva és ajánlva.o Az (hegek frl zwrlósi* ji keresk töm ni) inHtíivódoliiH1 auitt all. oK bulzsmi hclsölog ű> külsőleg használható. Kz t 1. I'tolörhutlnn hatású gyógyszer a tiűlőpuk, a mellnek minden karos állapotában, enyhíti a hurutot., csillapítja a váladékot, véget vet a fájdalmas köhögésnek s kígyó- gyitja a legrégibb bajokat. 2 Kitűnő határa van a to- rokgyuludas, rekedtség és a többi torokbajoknál. •>. A laposan elűzi a lázakat *1. Meglejmen gyógyírja a gyomor s bélbelegségeket és szaggatásokat a testie n ;>. szelíden mozdítja elő a székelést s a ver tisztulását, megtisztítja a veséket, megszabadít, a buskomorságtol s a hypoehindriátél, javítja az étvágyat s az emésztést d. Nagyszerű szolgálatokat tesz fogfájáskor, odvas tógáknál és szájrothadáskor, s általában minden tog- es szájha- joknál, megszünteti a felhüftogést, a szájnak es gyomornak bűzét. 7 Külsőleg bámulatos gyógyhatásúul bir a sebekre, uj és régi forradásokra, orbancz, kiíitési varak, megfagyott és megégett tagokra, rüh, tökély, borduzzadás és repedés stb esetében, megszünteti a t  ej táj ást, zúgást, szaggatást, köszvényt, fülfájdalmat stb. 1 gyűljünk mindig pontosan az itt látható zöld apácza-vodjegyreIlamisitástól legjobban megóv az, ha közvetlenül tőlem, gyáramból rendednek eredeti szab carton ok Imii Ausztria-Magyarország minden postaállomására 1 ' ..................... . . . .  * - * * ' "  - részéreta 16
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pf JVIinden praktikus h á zia sszo n y , ^nki m &g  __________V „ _  _ ________ I I  §
mö  jóságad nem íi külsejében, hanem annak tartósságában ós Molcsóságában keresi, az csupán a szürkén zománcozott5-f’éle , , s e c e s s ió í£ védjegygyel ellátott
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' Cili umoHiMii /vusziriil-iviilgyii l ország mmuin «bérmentve 12 kis vagy (> duplaüveg 1 korona, Bosznia és Hercegovina részér I korona <><) fillér. Kevesebb nom küldetik széjjel Szétküldés csak előrefizete vagy előleg küldése mellett. 20 1

l e m e 2  f ö z ö - e d é n y e k e tvásátolja; melynek zománca használat közben nem pattan le s a forró tűzhelyen akár üresen is állhat
főraktár :

D R E S C H E R  G Y U L A
/ _ /

t  .• »‘ - - t • i
V A SK E  II ESKEDESEIiEN

A  J  Á • • __»*T 12 7
hol az árú leszállított gyári árak m ellett kapható.Miért szenved On ?Thierry A. (f ,iWKZCre5Z^  i  * 9 •■gyedül valódi

holott mindenféle efajta, még oly régi sebre biztos gyógyulást talál és majdnem mindig elkerüli a fájdalmas és veszélyes operálást vagy amputálást
C e n t i f o l i a - k e n ő c shasználatánál, rendkívül jó hatású, a sebek gyógyulásánál, valamint ;t lájdal- mak enyhítésénél utolérhetetlen A valódi ceutiíolium-keuöes alkalm azható: a gyormrkágyasok rossz természetű mellhajainál. szoptatok mollkeményedése, a tej elapadásának, az orkánénak eseteiben továbbá mindenféle régi sérvek, láb- és e.siintnyilások, sebek, folyások, dagadt lábak, a es nievesedé^nel, vágás, szúrás, lövés és ütés által előidézett sebeknél ; az idegen testek, pl.: üveg, szálka, homok, tövis, sorét stb eltávolításánál ; mindenféle daganat, kinövés, képződmény, kurhuukulus és ráknál ; végre pokolvar, körömféreg, körömgyűlés, a lábnak járás közben történt kisebesüié-o, fagyás és égetés okozta sebek, a betegek és gyermekek fekvés általi kisebesülése, torokdaganat, meggyűlt vér, fülzúgás stb stb eseteiben A szállítás kizárólag az összeg előre küldése mellett eszközöltetik. Két tégely csomagolással, postai szállítási díjjal együtt .7 k o r o n a  n O  fi/fér. Sz á m o n  e red eti  b iz o n y ítv á n !/  r e n d e lk e z é s r e  á l l .  Arra kérek mindenkit, hog\ óvakodjék a hatásuélküli hamisítások vevésétől s arra ügyeljen, bogy a tégelybe van-e aM fenti v é d je y y e t n  és cégem: T h i e r r y  

( A d o l f )  L i m i t e d  yyényytára az „ Ö r a it f/ y a lh o z “ P r e y r a d d b a n ,  égetve. 
T h i e r r y  A .  y  y  ó y  y  szer ész b a l z s a m a  és C e n t i f o l  i a - k e n o c s e .  — Ezen gyógyhatásúkban feíülmullmtlan két szer nemcsak a romlásnak nincs kitéve, sőt ellenkezőleg, minél régibb annál értékesebb és hathatósabb, nem árt sem a fagy, sem a lorróság, tehát minden évszakban használhatók. Majdnem minden esetben segítenek és eredménynyel járnak, legalább az orvos érkeztéig, természetesen nem szabad hamisít' ványokat vagy haséul » feldicséi t értéktelen és liatás- i«éluiili úgynevezett pótszereket venni, melyekért a pénzt haszontalanul dobják ki, hanem mindig ezen rég kipróbált olcsó és megbízható, emellett teljesen ártalmatlan, világhírű szereket kell használni, melyeknek minden családban és eshetőségekre készenlétben kell lenni Ha olyant nem kapunk, mely a valódiság minden \jeléi magán viseli, rendeljük meg egyszerűen direkte és cimcz/ük :

Pártoljuk a honi ipart !
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A legjobb
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•edQl(Thiewy Adolf) „Ofiangyal-gyógygzeiW pregeada Rohit^h-
^ ü iio rth riiin n  Központi főraktár Budapesten, Török .1  gyógytáia
p d u u l ül U llll /ág iáhlm n Mittelbuch S. gyógy tára, Becsben Brady K gyógytar.
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O T C I  I A “  vegyészeti 
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Főraktár:

Ifi. W A G N E R  A N T A L ptipirkeres-
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Pártoljuk a honi ipart !
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Már csak rövid ideig ! !
teljes végeladás
BERNDORFER EDE

’♦ > divat. ii rú 11 á ziV 1 ia n
A  J  ÁA l. közönség o/, alkalom m al csak u gyan  ;i leirolcsóhl) .áron szerezheti be divat- cikkeit sió .Áruimat együttesen is eladom nagy

engedmény mellett.

Házi és konyhabútorokeladók U vön vörn  lakásom  szinten kiatlo.Tisztelettel
B e rn d o r fe r  Ede-

H jftj % % % %

n r/í és valódi angol kelmékből után, a legújabb franc/.ia divat szerint, a legjutányosabb árak mellett készít: f e l ö l t ő k e t ,  
egész öltönyöket stb. stb.

az cím zett szabászati műterem
a Kollár-féle könyvkereskedés mellett.

Nyomatott Nánay Lajosnál Baján.




