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Az a Tizenhárom.
Október 6

Az alkotmány hazánknak 

Eras, büszke vára,

Őst rom olj a szünet len 

Ellenséges (járda ;

De megvédjük, esküszünk!

Védjük minden áron; 

Jlisz az égből néz reánk 

Az a Tizenhárom.

Nem féltjük m i idegen 

Hadak ostromától,

Oh ja j  ! csak öiwéreink 
Maradnának távol;

De megvédj ük, esküszünk!
Védjük minden áron; 

Hisz az égből néz reánk 

Az a Tizenhárom.

Nem acél-bronz (igyanak 

Lővege hall rája;

Tőrdeli azl az osztrák  

S sok m agyar árm ánya; 

De m egvédj ük, esküszünk!

Védjük minden áron; 

Hisz az égből néz reánk 

Az a Tizenhárom.

Mohácsi vész óla, hajh, 

He sok labanc vájja! 

Alig győzte szabdalni 
Rákóczy szablyája ; 

Rajtunk a sor irtani
p p

Okét minden áron;
Hisz az égből néz reánk

/Ír a Tizenhárom.

Lehel kiülje világgá  

(lsük rivakján búgja .

Jő hazafi ajaka

Csak viharként zúgja; 

Nem engedünk lőrni rést 

A szent alkotmányon ! 

Mert az égből néz reánk 

/Ír a Tizenhárom.

dJodchim Ágoston.
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fJemzeti ellenállás
Zivataros, vészes időket élűnk. Újaid) 

f• s újabb merénylőtől követnek el azok, 
a kiktől különben eddi" sem voltunk 
máshoz szokva.

Kzek az újabb szemérmetlen merény
letek azt jelentik, hogy a kamarilla 
ugyanahhoz a taktikához folyamodik, a 
melylyel történelmünk legszomorúbb, de 
legilicsőbb korszakában élt.

A chlopyi hadiparancs néptórzszsé 
degredálta azt a magyar nemzetet, a 
mely ezer év óta hála bárorságának, 
forró honszeretetenek, ellentállt annyi 
támadásnak.

Eenéptörzsezi azt a magyar nemzetet, 
a melynek oly óriásai voltak, mint 
Bocskay. Kákóezy, Kossuth!

^ r

Kétségbevonja annak a nemzetnek 
legszentebb jussát: a nyelvét, a mely 
nemzet ezer év óta lakja a Kárpátoktól 
és Adriától övezett magyar hazát.

A chlopyi arculcsapást újabb, tudja 
Isten hányadik pofon követte

\  legújabb királyi manifesztum rálici
tált Chlopyra. Semmit vissza nem vont. 
Megtagadott mindent és szivéhez nőtt 
országnak nevezi M agyarországot, de 
egyben megfenyegeti a „szivéhez n ő tt“ 
rebellis néptörzset.

A legújabb rúgás a nemzet testén : 
a granicsár ismételt kivezénylése. í jból 
a nyakunkon volt. 1 háromszor kikerget
ték. Negyedszer elfogadták. Most ötöd
ször ránk parancsolták

Vészes időket élünk, új Mohács előtt 
állunk. I )e az elősorolt legújabb merény
leteket legeslegujabbakkal tetézték

A magyar alkotmány ellen a bécsi

T  Á R  C A,
jRz JRtlanti Óceán partján.

lit.» : Richter Mátyás iojrymn. tanár

bolyé évi július 1 bén délelőtt 10 óra táj- 
han ott álltam az Atlanti Óceán egyik leg
szebb pontján, biarritznak a tengerbe benyúló 
hatalmas sziklákra épített útján. A véletlen 
nagyon kezemre járt és en keresve sem ta
láltam volna alkalmasabb helvet, a honnan%

Franciaország e leghíresebb tengeri fürdőjének 
természeti szépségeit és a müveit emberi elme 
alkotásait jobban szemlélhettem és bámulhat
tam volna.

Ennél szebb, kedvesebb, elbájolóbb, elraga- 
dóbb, de egyúttal nagyobb borzadályt keltő 
panoráma még sohasem tárult szemem ele. 
Es mintha csak minden nekem akart volna 
kedvezni : az eg felhőtlen, a levegő tiszta, üde, 
friss volt és a tenger felől lágy szellő lenge
dezett. A nap a derült égből kellemesen meleg 
sugarakat lóvéit alá, melyek meg-megtörve a 
hatalmasan hullámzó s tajtékzó viz tükrében, 
vált' >zat< ísabbnál változatosabb szili pompát 
játszottak, (iyönyörű napfényben ragyogott az 
egész táj.

Meghatva tekintgettem kőröskörül.
lelőttem a végtelennek tetsző kékes, a 

part felé pedig mindinkább haragos zöld s 
szünet nélkül háborgó Atlanti Óceán. Italic- 
löl, a meddig a szem ellát, a partot végig a 
legkülönfélébb virágokból font koszorú mód
jára, gyönyörűbbnél gyönyörűbb nyaralok 
egész láncolata szegélyezi. Tekintetem külö
nösen egy pont felé szegzödik a távolba, azon 
szerény villa felé, a hol a világ zajától telje
sen elvonulva, a föld legboldogtalanabb nsz-

j Eajxkrixrninister vakmerő merényletet kö- 
j vetett el. Titkos rendeletet bocsájtott ki 
í a hadparancsnoksághoz, melyben utasí
totta őket, hogy az összes illetékes ható
ságokat keressék meg az iránt, hogy a 
hadköteleseket a hadseregbe való önkén
tes belépésre hívják fel. Pitreich úr az 
alkotmányos formák és tényezők meg
kerülésében rendeleti utón próbál Ma- 

; gyarországon kormányozni s meg nem 
szavazott újoncokat akar az anionom 
közegek segítségével önkéntes belépésre 

i rábírni
Ennek a titkos toborzásnak a meg

kísérlése is a legkíméletlenebb megtor
lást hivja ki. A képviselőiül/, kötelessége 
Pitreich úr megrendszabályozása.

Bízunk azonban a magyar hatóságok 
kötelesség tudásában és hazalíságábano o
is. hogy megértetik a Rájxkrixminister- 
rel, hogy Magyarországon nem lehet 

; Krixminister-erlassokkal sorozni.
Dehát ez volt a legutolsó merénylet?

■' Korántsem.
A most már halott Granicsár, akinekI 7

politikai dicstelen pályafutását az erő
szak, a törvénytelenség jellemzik, nem 
maradhat el a Rajxkrixminister megett.
( ) is, akit a minap kirúgtak, rúgott 
egyet a törvényen. Körrendeletét inté
zett: a törvényhatóságokhoz, előre kö- 
zölve velük, hogy az adót megtagadó 
határozatokat meg fogja semmisíteni.

i

Szóval megijedtek a magyar nemzet 
okos, helyes és higgadt válaszától !

Ez az egyedüli törvényes mód, a 
melylyel a sok arculcsapásra felelni 
lehet.

Nem csak adót nem szabad most 
fizetni, mert ez hazaárulás volna, hanem

el kell tiltani a hatóságokat attól is, 
hogy adófizetéseket elfogadjon. Az egye
nes adókból befolyó összeggel az állam- 
háztartás legszükségesebb kiadásait fe
dezni lehet. Az osztrák ármádiának pe
dig ne jusson a mi pénzünkből, ha nem 
kell nekik a mi nyelvünk, ne egyék a 
mi kenyerünket se. A körrendelet a 
törvénytelenség legújabb példánya. Az 
adóhivatalra nem lehet ráparancsolni, 
hogy elfogadjon oly összeget, amiről 
nem tudja, mi címen fizetik. Adó nem 
lehet, hisz az adótörvények nincsenek

Ep ezért feltartózhatlanul meg kell til
tani a városi adóhivataloknak, hogy ön
kéntes adót elfogadjanak. Félegyháza 
példáját kövesse az egész ország.

És ha az adóhivatalok nem fognak 
adót elfogadni ; ez lesz a legjobb válasz 
a kamarilla rugdosásaira !

A nemzet győzni fog, mert a nagy
hatalmi hóbort pénz nélkül ki nem elé- 
githető. Ezt pedig nem adunk! Soha!!

Beszámoló.
F. hó 4-én tartja meg városunk orsz. 

képviselője két évi érdemdús működé
sének beszámolóját, mely alkalommal az 
országos függetlenségi pártot több poli
tikai előkelőség u. m. : Barabás Béla, 
Bakonyi Samu, Bedöházy János, Benedek 
János, Krasznay Eerencz, Lengyel Zol
tán, Mezőssy Béla, Mukits Simon, Pozs- 
gay Miklós, Rákossy Viktor, Rátkay 
László, Sebess Dénes és Visontay Soma 
orsz. képviselők fogják itt képviselni.

Megtisztelése ez egyfelől városunknak,
I

R t :

szunya hullatja keserű könnyeit, s ábrándozik 
hajdani dicsőségéről, a mikor még az egész 
világ figyelme feléje fordult. Egyedül magá
nak és kertje virágainak él most. Szegény 
N atá lia!... Hogy változik minden... idővel!

Jobbra pedig a 11 ezer lakost számláló 
Biarritz látható impozáns palotáival, rengeteg 
sok szállodájával, melyekbe most kezd 
beköltözni az élet, továbbá 47 m. magas 
világitó tornyával és mozgalmas életével, mely 
a szokottnál is nagyobb arányokat mutat, 
mert épen a mai napon ünnepeli a francia 
nemzet a Bastille lerombolásának emlékét 
(1789. jul. 14.;. Tüzért minden nagyobb épüle
ten nemzeti színű zászlók lengnek és tegnap 
este óta szűnni nem akaró mozsárdörgés resz- 
kedteti meg a levegőt.

A tenger a mozsárdörgésekre hatalmas zú
gással felel, eljátsza rendes délelőtti játékát : 
az apályt. Eenségesen szép ilyenkor a tenger. 
Valami láthatatlan erő folyton mozgatja, rázza, 
lökdösi az irtózatos víztömeget. Egy-egy lö
késre a víz felszisszen, feljajdul, aztán felke
rekedik s óriási hullámok alakjában zúgva- 
morogva, sirva-nva, tombolva, háborogva siet, 
fut, rohan eszeveszetten iszonyú dühhel, taj
tékzó tarajjal a part felé. Hullám hullámra 
tódul végnélkül s leküzd minden akadályt, 
mely útjába tör. Mivel pedig a part közelében 
emelkedő sziklák büszkén szeinbeszállnak a 
hullámok erejével, oly oldaldöfésekben része
sítik őket, hogy csak ügy nyögnek bele. S ha 
nem sikerül azokon átcsapniok, oly iszonyú 
csapásokat mérnek rajok, hogy a víz borzasztó 
mormogás, zúpás, tombolás közt millió és 
millió részecskére zúzódva, hófehér oszlopok, 
roppant vastag tajtékzó gomolyagok s vékony 
sugarak alakjában, rettenetes kavarodásban, 
összevisszaságban szökik fel a magasba s

estében a mellett, hogy jó vastag zuhannyal 
kedveskedik ellenfelének, nagy porfelhőket 
ver s ezüstfehéren csillogó szikrái messze el
szállnak a levegőben. A mely hullám nem 
ütközik akadályba, nagy zajjal érkezik a 
partra s miután ott messzire kivetődött, csak
hamar ellapul s erejétől megfosztva, mintha 
szégyenkeznék, gyorsan visszatér medrébe, 
hogy egy-két perc múlva ismét kiszorittassék 
onnan.

Borzadva néztem e hullámjátékot és szinte 
szívszorongva tekintettem a hullámok tetején 
himbálódzó sajkákra, yachtokra és nagy vitor
lás hajókra, melyeket a felkorbácsolt tenger 
úgy dobált ide s tova, mint valami dióhéjat. 
Legkevésbbé sem irigyeltem azok helyzetét, 
kik élvezetesnek, mulatságosnak találják 
ilyenkor a tengerre szállást.

Figyelmemet ezután a mellettem álló hor
gász vonta magára. Valóban keservesen keresi 
kenyerét. Körülbelül 4 m. hosszú s hosszá
ban a zsineg számára 4—5 karikával ellátott 
bambusznádból való horognyelére ici-pici esi- 

I gával feszíti az erős, vékony zsineget, a ho- 
I rogra pedig csalétek gyanánt pirított húsda

rabkát tűz ; azután megforgatja a csigát s a 
horog a tenger mélyébe sülyed. A nyelet egy 
ideig a kezében tartja, azután pedig odaerősíti 
a szikla falára. Erre zsebébe nyúl, előveszi 
pipáját, rágyújt s nyugodtan, élvezettel szél
nek ereszti füstjét. Közbe-közbe odapislant a 
zsinegre, nem mozog-e? Nagy sokára ismét 
kezébe fogja a nyelet, s a csiga segélyével 
felhúzza a horgot a víz színére. Szomorúan 
csóválja fejét, mikor látja, hogy a horogról 
hiányzik az Ízletes falat, de a halnak nyoma 
sincs, l ’jra csak rátűz egy darabkát s a vízbe 
bocsátja a horgot. 10 15 percig hasztalan
várja a zsineg rángatását. Ismét felhúzza a
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melynek önórzotns közönsége ö|) most köt 
óvó a függ(îtlenségi eszmék túbor.íha sze
gődött, megtisztelése másfelől fiatal orsz. 
képviselőnknek, akinek előkelő színvo
nalon álló parlamenti szereplését és a 
város speciális érdekeiért küzdő mun
kásságát a parlamentijén föltünés, vá
rosunk közönsége körében pedig mind 
v<ígig közmegelégedés kísérte;.

Első felszólalása is e város vitális 
érdekét képező baja-báttaszéki hid kér
désében történt, és hogy ez adta meg 
az impulzust a már-már közeledő megva
lósulásnak, annak bővebb magyarázatot

* '  *

adni fölösleges, az köztudomású. 1 la 
Láng Lajos kereskedelmi miniszter an
nak idején nem adja azt a választ kép
viselőnk interpellációjára, hogy a bajai 
hid „nem országos érdek", nem áll talpra 
az összes érdekeltség oly elementáris 
erővel és az ügy összes aktái rég lezárat
tak volna. De a kinemelégitő miniszterio
válasz hatványozottabb actioba hívta 
egy nagy vidék érdekeltségét, mely már 
most nem csak kérte, hanem egyenesen 
követelte a hid mielőbbi kiépítését. Hoz
zájárult mindezekhez, hogy Dr Reich 
Aladár orsz. képviselőnknek a függet
lenségi pártban foglalt rokonszenves állá
sa folytán az egész párt a hid ügyét ma
gáévá tette és nem egy Ízben hang
zott fel az ellenzéki padokról sürgető 
szó az országos érdekű mű létrehozása 
iránt. így vált aztán végre valóra a mi 
évtizedes álmunk és már concrét alak
ban is jelentkezett a megvalósulás az 
előmunkálatok teljes bevégzettségében.

De képviselőnknek a város érdekeért 
fáradó buzgalmánál nem csekélyebb az 
az odaadó, beható munkásság, melyet

két éven keresztül az általános polilica 
terén kilejtett Ezt igazolják azok a 
nagyszabású fe 1 s z ó 1 a 1 á s o k, melyekkel

w

minden napirenden levő tárgy vitájában 
részt vett. Az indemnity, a Nessi ügy, 
a katonai javaslatok, az exlex jelentés, 
a pilóta bizottság kiküldése fölötti kér
dések k i m a g a s 1 ó vitázói sorában 
a mi városunk képviselője is mindig 
résen állott, ezenkívül a közigazgatási 
bizottságok üléseinek nyilvánossága és 
a péterváradi 70-ik gyalogezrednek a 
magyar I Iymnus ellen tanúsított eljárása 
tárgyában is beható állásfoglalásával 
tett szolgálatot nemzeti érzésünk féltve
őrzött kincsének./

ügy az általános politikai, mint helyi 
érdekű munkásságáról fog ez alkalommal 
orsz. képviselőnk beszámolni, a függet
lenségi párt nagyszámú képviselői pedig 
az egész párt működését fogják minden 
irányban megvilágositva polgárságunk 
előtt feltárni

Gyűljünk hát egybe e napon mentői 
nagyobb számmal, mert ezzel mi is tanti
jeiét adjuk, hogy Baja város közönsé
gében is visszhangra találtak a magyar 
nemzet nagy jogaiért folyó küzdelmek, 
melyek most minden igaz honfi lelkét 
ál talj árják.

Haja? Független ! jstíq.u •>#1

Jönqek a gzinegze^.
Több mint egy évi szünet után, újból 

megnyílnak színházunk kapui, ha ugyan 
annak nevezhetnénk ezt a mi szégyen
foltunkat. ezt az ókorba való tűzfészket, 
mely hivatva van e város müértö kö
zönségét ez idén harminc előadásra be

fogadni. Hiába való rekritnináció ! Kzen 
leglölebb csak úgy segithetünk, ha a 
szinházkérdés megoldásán jelenleg mű 
ködő szinügyi bizottságot sürgősségre 
sarkaljuk.

Most az alábbi névsor érdekel ben
nünket közelebbről, melyről egyelőre 
csak annyit mondhatunk, hogy - nem 
lett szinügyi bizottságunk elé terjesztve. 
Egy pár tag a régi gárdából, annál 
több az ismeretlen, akik iránt bizalom
mal viseltetni mindaddig nincs okunk, 
amig művészi qualitásaikról közvetlen 
benyomást nem szerzünk. Az előadások- 
ról megemlékező kimerítő bírálataink 
számára lapunk jövő számától kezdve 
külön rovatot nyitunk.

Csak egy nehány rövid, figyelmeztető 
szavunk volna az igazgatóság részére 
és egyúttal ennek érdekében.

Jóakaratukig, óva intjük, hogy a múlt 
saisonban lábrakapott „jegyüzérkedés- 
től“ az idén tartózkodjék! Mert semmi 
kifogásunk nincs az ellen, hogy a szin- 
házbajáró közönség olcsón jusson mű
élvezethez, de az ellen igenis mindig 
kim élet nélkül szót emelünk, ha az igaz
gatóság a hirdetett bérletárak mellőzé
sével egyeseket előnyben részesít és az 
olcsó szelvények en gros piacra do
básával a közönség egy részét méltány
talan előnyben részesíti. Ezt keményen 
és kíméletlenül ostoroznunk, a nagy kö
zönség érdeke iránt tartozó kötelessé-
Y

Magát a szini jelentést az alábbiakban

Van szerencséin Baja város n. é. műpár
toló közönségét teljes tisztelettel értesíteni, 
hogy mint a Szabadka, Baja, Szolnok, Szen-

horgot s azon megint se hús, se hal. Mikor 
ugyanez négyszer, ötször ismétlődött, oly 
elkeseredett arccal nézett rám, hogy azonnal 
megértettem szíve szándékát; fogtam hát ma
gam s elkotródtam mellőle. Nem akartam 
tovább is a rossz kibic szerepét játszani. Na
gyon sajnáltam, szegényt, hogy ily szeren
csétlen. de azért mégis volt valami komi
kus a dologban, a min jóizűt kacagtam. Kép
zelem, hogy a halak ott lenn hihetőleg 
valamelyik vén kópé a jó barátjával vagy

mily nagyszerű lakomát csap
tak a pompás pecsenye felszolgálása alkalmá
val, de nem akadt oly bolond, amelyik ho
rogra ment volna. Hát nem okos állat a ten
geri hal ?

A világért sem mertem volna megkérdeni 
a szegény horgászt, mit fogott eddig? mert ő 
is azt találta volna felelni, amit az egyszeri 
dunai horgász, mikor kérdezték tőle hosszú 
horgászás után :

— No, bácsi, mit fogott ?
... Horognyelct! — felelt az elkeseredésé

ben is ravaszul.
A part közelében a tengerből kiemelkedő 

sziklák mindegyikén izzadt és fáradt egy-egy 
ilyen szerencsétlen flőtás.

Ezután a Grand Plage felé vettem utamat. 
Itt csakhamar azt a tapasztalatot tettem, hogy 
sem a földközi, sem a keleti, sem az adriai 
tenger partvidékein oly híressé vált fürdőkben 
nem oly sajátságos és érdekes a tengeri fürdő, 
mint itt.

Apály alkalmával a 40 f>0 méter széles
tengerpart nagyon finom, száraz fövénye és 
a víz között mintegy .40 méternyire terjedő 
ragyogó, sima jégkéreghez hasonló terület 
képződik. Amint a viz beljebb és beljebb luí- 
zodik, nyomában a rendkívül vékony réteg

ben még megmaradt víz fényessé, tükörsimává 
teszi a talajt. Nagyszerű séta esik rajta. Né
mi habozás után én is ráléptem. Elég kemény 
és igy a láb nem siilyed bele, legfölebb a 
talp érzi, hogy vizes homok fölött jár. He 
még nagyszerűbb lehet a Kneipp-kiíra, melyet 
hölgyek, férfiak, gyermekek egész fesztelenül 
használnak rajta. Sőt egy serdülő szép leányka, 
matróz kíséretében, még biciklizett is rajta, 
oly sebességgel, akárcsak a sima aszfalton.

Itt-ott meg magányosan álló óriási sziklák 
emelkednek ki ezen fényes talajból, melyek 
dagály alkalmával alig láthatók. Körülöttük 
csintalan gyereknépség roppant zajjal, kacaj
jal bujósdit, vagy a tövükben tanyázó apró

kagylóival dobálódzva. kergetősdit
ntoZlK.

11 óra tájban már élénk az élet a parton 
épűgy, mint a vízben.

A part terasszán a Grand Casino Municipal 
előtt díszes közönség sétál fel-alá, beszélgetve, 
kacagva, s gyönyörködik a természet szépsé
gében és a tenger hullámainak elragadó játé
kában. Szórakozásuk azonban még sem za
vartalan; minduntalan ott lábatlankodik körü
löttük kullancsmódjára egy-egy koldus, ron
gyos kalapját vagy sebekkel borított kezét, 
lábát eléjük tartva.

A kocsiűton fényes fogatok járnak, melyek 
elé csörgős szerszámú telivér lovak vannak 
fogva. A hintókban elegáns urak és nagy 
úri dámák, a legdivatosabb toiletteben, vagyont 
érő ékszerekkel, foglalnak helyet, vagy kikent- 
kifent uracsok és festett arcú, kihívó viselke
désű és kirívó öltözetű szépségek fpszelegnek. 
Néha-néha megjelenik a környékbeli bászk 
nép egy-egy specialitása is: vagy egy kofa 
szamárháton s árulja a szamár mindkét olda
láról lclógó szalmakosárban levő zöldséget

vagy gyümölcsöt; vagy egy kétkerekű ökrös 
talyiga, melynek főérdekessége abban áll, 
hogy az ökrök felső teste fehér lepedővel van 
leterítve s fejők gyapjas birkabőrrel bevonva, 
okaimul a legyek csípése és a nap heve ellen.

Lent a finom, száraz homokon nagy nép
tömeg tanyáz s szíjjá az éltető egészséges, 
sós levegőt. Egyik része áll, a másik ül, szé
ken vagy a meleg homokon s hogy lábait 
kényelmes helyzetbe teliesse, mély gödröcskét 
váj a homokba; a harmadik végig nyújtózik a 
homokon, a negyedik egészen betemeti magát 
a homokba, csak a feje látszik ki. Végtelen 
boldog az, kire tréfából, pajzánságból gyön
géd női kezek szórják a homokot. A kényes 
hölgyek kis ponyvasátrak alá vonulnak a nap 
heve, a goromba szél, meg talán a világ 
szeme elől is, s ott varrogatnak, kötögetnek, 
vagy apró gyermekeikkel bíbelődnek s onnan 
kacsingatnak néha-néha kifelé, hogy ... észre- 
vétessenek. Mások meg ott a morajló tenger 
zúgása mellett lovagjaikkal enyelegnek éde
sen, kedvesen. A vidám gyermeksereg kis 
lapátlóikkal a homokban turkál, homokvár u 
épit, vagy gödröt ás s abba ugrál, nagy zsi
vajjal s nevetéssel, kimondhatatlan gyönyö
rűségére a szülőnek vagy dajkának. Majd 
pedig mindenféle tárgyakat hajítanak a vízbe, 
melyeket a körülöttük settenkedő kutya szó 
nélkül is nagy diadallal kihoz.

A parton állók a mellett, hogy a tenger 
mormogását hallgatják, különösen a fürdőző- 
kün mulatnak. A fürdőzők a parton emelkedő 
Grand Casino Municipal két oldalán levő fiir- 
dőkabinokbol lépnek elő, a férfiak a jobb, 
a hölgyek a baloldalról festői öltönyben, 
végigvonulnak a közönség előtt a száraz es 
a tükörsima nedves homokon s 10 20 méter
nyire, körülbelül derékig, bemennek a vízbe.
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• •tes es Szarvas városukból szövetkezett színi 
kerület igazgatojajól szervezett dráma, víg
játék, népszínmű és operetté, saját zenekaros 
színtársulatommal a » Bárány Szállodát» nagy 
dísztermében szerdán, 190.2. évi október hó 
7-én »Boi> ht'Kt'i’« operettel előadásaimat meg
kezdem.

'Társulatom névsora: Igazgatósáig és mű- 
vezetóség : Besti Iliász Lajos, a szinikerület 
választott igazgatója, Németh János, főrendező, 
igazgatói helyettes, Falussy István, népszinmű 
és operett rendező, ( siszér Kálmán, vígjáték 
rendező és dramaturg, Gyulai Zsigmond, titkár, 
Németh Ignácz, karnagy, énekmester, l ’jváry 
Miklós, tánc és vivómester, Horváth Gyula, 
ügyelő.

Előadó személyzet: Nők: Áldor Juliska, 
opera, operetté első koloratur és népszínmű 
primadonna, Gerlaki I lermin, operetté és nép
szinmű soubrette énekesnő, Némethné Ilon. 
operett koloratur és népszinmű énekesnő, Szi
lágyi Berta, hősnő és tragika, Fonó (őzike, 
vígjátéki soubrette és társalgási, Szabados 
Giziké, vígjátéki szende és operetté soubrette,
( )lasz Klári, drámai szende és fiatal hősnő, 
Simon Mariska, drámai anya társalgási. L. 
Mihályfi Juliska, vígjátéki anya és komika, 
Bonis Margit, alt énekesnő és társalgási, Csi
szár Sári, szende és társalgási, Kovács Ilonka, 
segéd komika és társalgási. Fenyő Jozsa, se
géd szende és társalgási, Bródi Irén, Dörner 
Irén, Kaposi Irén, Bárfai Irma, Molnár Irén, 
Tóth Mariska, Nagy Kamiin, Farkas Katicza, 
segédszinésznők, kar és táncosnők.

Férfiak: T'alussy István, rperette és nép
szinmű bariton énekes, Boda Fcrencz, ope
retté tenor és népszinmű énekes, Baróthy 
Antal, jellem és cselszövő, Tóth Antal, drámai 
apa és tragikus, Németh János, komikus ope
retté buffo, Csiszár Kálmán, lirai szerelmes 
és bonviván, Fehér Gyula, hősszerelmes és 
társalgási, l "jvári Miklós, burleszk komikus, 
operetté buffo, Hegyesi Gyula, operette bul'fó 
és pedáns komikus, Gyulai Zsigmond, szerel
mes és siheder, Berényi Gábor, siheder és 
társalgási, Kovács Andor, segéd apa és tár
salgási, Németh Ignácz, karnagy, Farkas 
Mihály, Horváth Gyula, Koncz Miklós, Paksi 
Sándor, Sz. Nagy Sándor, Egri Jenő, Fabricz-

ky Zsigmond, Rózsa Jenő, segédszinészek, 
kardalos és táncosok, Kádár Lajos ruhataros, 
Merkovies Márton díszmester, Nagy János 
világositól, Markovics Lajos szertáros, 8 tagú 
zenekar.

Műsoron van: Bob herceg, új. Casanova, 
új. Viceadmirális, új. Drótos tót, új. Pesti nők, 
új. Katalin. Kipp van Winkle, Korncvillei ha
rangok, nagy operettek. Doktor úr, új. Kéz 
kezet mos, új. Loute, új. Annuska, iij. Nők 
barátja, vígjátékok. Bacsányi, új. Monna Vanna, 
új. Éjjeli menedékhely, új. Örök törvény, szin- 
művek. Bajusz, új dalosjáték. Csokonai Vitéz 
Mihály, új énekes színmű. Neró anyja, új tra
gédia. I \ r. László király, történeti dráma. 
Daniseffek, francia dráma. A kisértet, új. Falu 
rózsája, új, népszínművek. Csókon szerzett 
vőlegény, eredeti énekes bohózat.

Fenti műsorból ‘20 előadásra bérletet nyitok 
következő helyárakkal: támlásszék oldal és 
1-ső, 11-ik sorban 28 korona, 8—4. sorban 20 
korona, a további sorokban 10 korona.

Bérletet két bemutató előadás után nyitok. 
A múlt évbeni t. bérlők jegyei fenntartatnak.

Kérem a nagyérdemű közönség szives párt
fogását. Teljes tisztelettel

Pesti Ihds  ̂ Lajos,
a szabadkai színi kerület igazgatója

l\ bajai céllövégz bámulat évzáró ünqepélije.
i

1 A bajai céllövész társulat f. évi szeptember 
hó 27-én tartotta meg a zombori Casino egy- 

í let dalárdájának szives közreműködésével, 
szüreti ünnepélylyel és libalövészettel egybe
kötött évzáró táncvigalmát, mely a céllövész 

j társulat idei mulatságai sorozatát méltóan 
egészítette ki.

Délelőtt G 10 órakor fényes kocsisor vonult 
be a vasúti pályaudvarról a zombori dalár
dának áldozatkészségből ide rándult tagjaival 
a dalárda zászlója alatt.

Az énekéről messze vidéken hírneves da
lárda a plébánia templomban d. e. 10 órakor 
tartott énekes misén kezdte meg működését 
és az »Ave Corpus Meum«, »Salve Regina« 
és » Boldogasszony Anyánk* című egyházi 
énekek lélekemelő előadásával mély áhítattal

szállta meg a hallgatóság szivét-lelkét. A 
templomból a dalárda a ' Tóth K á l m á n  
szobor elé vonult, a hol elsőben Trcnesényi 
Károly, zombori felső kereskedelmi iskolai 

i tanár, mondott magasszárnyalásu beszédet 
rythmicus prózában. Titánná a dalárda a 

Fütyül a szél . . . » c. népdalt énekelte szív
hez szólóan a nagyszámú közönség élénk 
tapsai közepette.

Az ének befejeztével 'Tóth Kálmán szobrára 
remek koszorút helyezett a dalárda.

Délben a Preimájer-féle vendéglőben társas 
ebédre gyűltek össze derék vendégeink, akiket 
a lökért nevében Ledniczky Ipoly, fogyninási- 
umi tanár, üdvözölt lelkes szavakban, melye
ket Dr. Pribil Ernő, a dalárda érdemdús elnöke 

: köszönt meg meleghangú beszéd keretében.
' D. u. 3 lírakor a dalárda tagjai a lövész

kerti ünnepély megtekintésére a lövészkertbe 
indultak, ahol Müller József a lövészkert ügy
buzgó elnöke szives kalauzolása mellett töltöt
tek a délutánt, melynek egyik kimagasló pont
jául a szüreti ünnepély szerepelt. A pirospozs
gás, aranyos arcú leányok és asszonyok ma
gyar ruhái tette elsősorban vonzóvá és festőivé 
ezt a mulatságot és olyan feledhetlen képet 
varázsolt a szemlélő elé, amilyenben rég volt 
alkalma a bajai közönségnek gyönyörködhetni. 
A magyarruhás csősznők sorában voltak : 
Bernhardt Rózsika, Bodrogi Erna, Bodrogi 
Leona, Dallman Miczi, Fogt Mariska, Fogt 
Matild, Fogt Vilma, Hildenstab Rezsimé, Hir- 
man Matild, Kollár Margit, Roller Vilma, 
Mihályffy Erzsiké, Mikolics Anna, Mikolics 
Blanka, Pajor Margit, Szaday Blanka, Szaday 
Macza, Trubschaw Hortenzia és Túry Renée 
urhölgyek, akik ugyancsak buzgalommal állí
tották a szőlőtolvajok seregét a szigorúan 
ítélkező községi bíróság elé. Ezt a bájos képet 
még élénkebbé fokozta a confetti és képeslap- 
árusító hölgyek csoportja, amelyben Drescher 
Ida, Drescher Margit, Drescher Stefi, Erdős 
Ella, Eckert Etelka, Hegedűs Jolán, Hegedűs 
Mártha, Mikolics Mariska úrhölgyek fejtettek 
ki buzgó tevékenységet.

Délután 1 u  órakor a lövészkert lampionos 
kivilágítása mellett amerikai árverés tartatott, 
melyen borok és pezsgők kerültek furfangos 
módon eladásra.

A férfiak costümje szürke, a nőké pedig 
fekete, fehér szegélylyel. A férfiak ujjnélküli 
inget viselnek, melyet a deréknál szorosra 
lehet fűzni s térdig érő bő nadrágot; a höl
gyek tarka főkötőt, hosszú, a deréknál szo
rosra fűzött kabátkát, térden alul érő bő bu- 
gyogót s fehér papucsot.

A férfiak egész büszkén, egyenes testtartás
sal, kifeszített mellel vonulnak el a néző
publikum előtt és lesik, milyen hatást gya
korolnak a szépnemre; mindegyiken látszik 
az elfogódottság, a tetszeni vágyás. A fiatal 
hölgyek kipirult arccal, könnyed léptekkel, 
csak a francia hölgyeknél sajátos rezgő moz
gassak akárcsak a hajlékony nádszálak, so
kan meg futólépésben, kecses libegéssel, ügyes 
szökkenéssel menekülnek a kiváncsi férfisze
mek elől a vízbe. Beh izgatón, hódítón, ész
bontón hat ez az élvezeteket hajhászó dan- 
vlykre! Itt még az öreg mamik is ruganyos 
léptekkel törtetnek azoknak a csúnya férfiak
nak gúnyos mosolya, csípős megjegyzései 
elől a habok közé. Sokan talán azért, hogy 
maguk iránt annál nagyobb érdeket keltsenek 
s kínos illusioban ringassák a férlisereget, 
vagy, hogy nem létező bájaikat eltakarjak, 
fehér lepedőbe vagy bokáig érő csuklyás kö
penybe burkolodzva, pajkosan, kacéran, hol 
ide, hol oda egy-egy mély tekintetet vetve, 
víg ugrandozás közt sietnek a víz szé
léig. ahol hamarosan átadják a lepedőt vagy 
köpenyeget az ott álló őrnek s eltűnnek a 
hullámok között.

A magányos hölgyek és gyermekek mar
kos matrózok kíséretében indulnak a háborgó 
tengerbe.

A derékig vízben levő» fürdözök, hattal a 
hullámok felé, várják azok közeledtét. Mihelyt

egy hullám a közelükbe ér, hogy keresztül 
ne csapjon rajtok, magasra ugranak s ügyes 
mozdulattal a hullám hátán teremnek, mely 
aztán hatalmas lökéssel néhány lépésre tova 
sodorja, a visszaérkező hullám pedig ismét 
visszasodorja őket előbbi helyökre. Ha valaki 
nem a kellő időben ugrik, vagy ügyetlenül, 
mint egy medve, akkor a hullám keresztül 
csap rajta s irgalmatlanul földre sújtja, a 
parton állók nagy mulattatására. A tapaszta
latlanok csak azért ugranak fel. hogy a ma
gas hullám alá ne kerüljenek s ne kelljen él
vezniük a tenger sós vizét.

A magányos hölgyeket és gyermekeket a 
matrózok emelik keresztül, kezüknél fogva, 
a goromba hullámok tetején.

Javában kacagok a nézőkkel némelyik für- 
dőzőnek az ügyetlenségén, mikor három kar
csú, nyúlánk termetű tündér surran el mel
lettem. Egyik szebb a másiknál. A mythosbeli 
három grácia sem lehetett külömb. Hol az 
egyik, hol a másik vet egy-egy pillantást, bá
jos mosolyt hátrafelé hű kísérőjükre, egy bo
zontos kutyára. A kutya egész a vízig nagy 
vígan ugrál körülöttük, de mikor szép úrnői 
minden teketória nélkül belépnek a vízbe, 
megáll s nem tudja mitévő legyen? Fel-alá 
fut, hátha szárazlábbal juthatna valahogy úr
női közelébe. Hiába. Azok hívják, de ő fáj
dalmasan vonit, majd nagyot ugat. A víz 
csak nem akar apadni, a tündérek pedig min
dig beljebb vonulnak. Mikor aztán a kutya 
látja, hogy a hullámok mily durván csapkod
ják szép úrnői finom tagjait s majd elnyelik 
őket, bosszút liheg s nagy ugrással benn 
terem a vízben. Csak a feje látszik ki. Egy
ket percig előre úszik, de mivel a hullámverés 
sehogy sincs Ínyére, csakhamar ismét a par

ton terem. Megrázza magát s ugat borzasz- 
tón. Úrnői hívására uj kísérletet tesz. Már-már 
közelükbe ér, mikor egy óriási hullám ke
resztül csap rajta. Nagyokat prüszköl erre, a 
sós víz ingerli az orrát s rémes ugatásba kezd, 
de a közeledő nagy hullám csakhamar elhall
gattatja. Újra hozzá fog a prüszköléshez és 
ugatáshoz; majd megunván a dicsőséget, ki
felé tart, de úrnői hívására még egyszer 
visszafordul. Mikor közelükbe ér. látja, hogy 
ők a hullám érkezése alkalmával felugranak ; 
ő is kezdi utánozni őket, s eg}'-két perc múlva 
minden hullámot roppant ügyességgel átugrik.

Rendkívül sokat mulattunk rajta.
Hogy a hullámok valakit el ne sodorjanak, 

arra a parton álló őrség és a fürdőzők előtt 
csónakban ülő 4—6 matróz vigyáz.

15—20 pernyi fürdőzés után a férfiak csak 
úgy vizesen, a hölgyek lepedőbe burkolodzva 
térnek vissza a kabinba, most már fáradtan, 
épen nem ugrándozva.

Júliustól október közepéig tart a fürdősai- 
son, augusztustól szeptember végéig a fő- 
saison, -  s kedvező időben nap-nap után 
délelőtt 11, délután 5, 0 óra tájban vívnak a 
legtöbben testedző csatát a tenger hullámai
val.

De közeleg a 12 óra. Búcsút veszek tehát 
a délutáni viszontlátásig a sok gyönyörűséget 
nyújtó tengertől és jó kedvvel s tapasztala
tokban meggazdagodva sietek a Hotel Cos
mopolitan! díszes ebédlőjébe az ízletes dejeu- 
nerre.
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Este 118 urakor a lövészkert nagytermében 
fclállitott díszes pódiumon a zombori ('asino 
egylet dalardíijauak művészi hangversenye 
gyönyörködtette a tetszéseben határt nem is-
merő

A programul első pontjául Gaál 1\. » bala
toni nótái « szerepeltek, melyeket az erű) telj es 
férfikar valóságos gyönyörűséggel adott elő. 
I ’tana Sehubertnck Jó pásztorom ezimű 
műdalát énekelték a közönség zajos tetszés
nyilvánítása közepette remek összhangéi pré- 
eiz előadásban Blumcnthal Károly űr avatott 
zongorakisérete mellett. Ezután a Kegyencnő 
Ketterer-Durand szerzeménye következett, me
lyet a dalárda hasonló sikerrel adott elő 
Marschall Béla és Tomcsányi Aladár urak 
zongora és harmonium kíséretében. A műsor 
további pontja Zichy »Szerenádjá«-nak mű
vészies előadása volt ; majd egy remekszép 
melodráma kötötte le feszülten a közönség ti- 
gyelmét a »Mi a haza?« c. költemény, melynek 
szövegét Ábrányi, zenéjét Dr. Horváth Ákos 
szerezte. Dr. Rácz Soma zombori főgyinn. 
tanár szivhezszóló szavalata a közönséget 
egészen magával ragadta és a meghatóan szép 
előadás könnyeket csalt ki nagyon sokak 
szeméből. A zongora kíséretet Marschall Béla 
űr látta el hangulatos játékával. Elemi erővel 
tört ki e szám után a közönség tapsvihara, 
úgyszintén a befejezésül előadott Király-in
duló után, melynek bevégeztével a céllövész 
egylet babérkoszorúját nyújtották fel a dalárda 
művészestélyének emlékéül.

A hangverseny után tánc következett, melyet 
fesztelenül magyaros kedvvel jártak városunk 
legszebb asszonyai és leányai egész a reggeli
órákig.

Lapunk a „Bajai Független Újság1' 
rövid pályafutása után újabb évnegyed
hez ért el. Ami fennállásának tartamát 
illeti, aránylag csekély múltat hagyott e 
lap maga mögött, de tekintve a város
ban két éve lezajlott nagyfontosságu 
politikai eseményt, melynek jegyében 
született és tekintve a fénvesen kivivőit 
függetlenségi eszmét, melynek erején 
napról-napra növekedik, bízvást elmond
hatja magáról, hogy rövid léte dacára is 
nagy múltra tekinthet vissza.

És a „Bajai Független Újság" miként 
eddig, úgy a jövőben is a független ma
gyar állameszme szolgálatában marad, 
annak megvalósítása képezi legfőbb ide
álját, annak kivívásáért küzd továbbra 
is lankadatlanul.

S z í v ó s  kitartással fog a „Bajai Hig- 
getlen Újság“ ezentúl is a városi köz- 
igazgatás működése felett őrködni és ha 
kell, a mindig tárgyilagos, de szigorú és 
igazmondó kritikától sem riad vissza.

Irányító, vezető előharcosa marad e 
lap Baja város jobb sorsra érdemes pol
gárságának haladásra, fejlődésre törek
vő munkájában Mindig szivén hordja, 
melegen ápolja a város ipari, kereske
delmi, gazdasági, kulturális érdekeit.

Kzek mellett a „Bajai Független Új
ság" ezentúl is élénk és változatos hír
rovatra, előkelő, választékos szépirodalmi 
tartalomra fog törekedni

Teljes bizalommal fordulunk tehát az 
uj évnegyed küszöbén városunk hazafias 
polgárságához és bizton hisszük, bizton 
reméljük, hogy az eddig táplált rokon- 
szén vet, a jövőben sem vonja meg tőlünk.

A „Bajai Független l jság" 
előfizetési ára:

Egész évre . . . () N f
Fél „ . . . 3 K — f
Negyed évre . . 1 K »)(M

Egy szám ára 12 filler.
Baja, 1903. szept. hó 26.

A „B a ja i Fü g g e tle n  Újs á g *
írcrkcsztőscre és kiadóhivatala.V \ o

P o lg á rtá rsak  !
1903. évi október hó 4-én

tartja meg városunk szeretett képviselője

Dp. Reich Aladár

beszámoló beszédét 5
mely alkalommal

Barabás Béla, Bakonyi Samu, 
Bedöházy János, Benedek János, 
Krasznay Ferencz, Lengyel Zol
tán, Mezőssy Béla, Mukits Si
mon, Pozsgay Miklós, Rákosi 
Viktor, Rátkay László, Sebess 

Dénes és Visontai Soma
országgyűlési képviselők is megtisztelik 
városunkat lát o g a t ás u k k ; 11o

A beszámoló beszéd délután 3 
órakor fog megtartatni a város
háza erkélyéről.

lágy teríték ára : 2 korona 4>0 fillér.
Felkérjük Baja város mélyen tisztelt 

közönségét, hogy pártállásra való tekin
tet nélkül a beszámoló beszéd és a tár
sasvacsora ünnepélye fényének emelé 
sére minél nagyobb számban megjelenni 
szíveskedjék.

íDr. Sleich jRladár és a többi ven
dégek f. hó 3-án este 9 órakor érkez
nek városunkba a vasúti pálgaudvaron.

felkérjük a város polgárságát, hogg 
házaikat már 1903. évi október 3-án 
este fellobogózni szíveskedjék.

A  vendvzob izottsáij.

HÍREK.
Október hatodika. A hazaszeretet köte

lességünkké teszi, hogy a nemzet vértanúinak 
emlékét fentartsuk, tiszteljük és a kegyelet 
oltárán bemutassuk áldozatunkat s lerójuk 
adónkat a múltak jelesei iránt.

A haza, a szabadság, a jog és igazság vé
delméért a dicsőség útjáról a vérpadra lépett 
tizenhárom aradi vértanú és egy nagy jellem 
emlékezete megköveteli, hogy emlékünnepet 
üljünk haláluk gyászos évnapján.

A bajai honvédegylet az 1849. évi október 
6-án vértanúhalállal kimúlt erői Batthyány 
Bajos az első független felelős* magyar minis- 
terium elnöke, Kiss Ernő, Aulich Lajos, Dam- 
janics János, Nagy Sándor József, gr. Vécsey 
Károly, Török Ignácz, Lahner (lyörgy, Knezics 
Károly, Pöltenberg Ernő, gr. Leiningen-Wes- 
terburg Károly, Sclnveidl József, Dessewffy 
Arisztid, Lázár Vilmos gyászos emlékezetére 
f. évi október hó 6-án, délelőtt 9 órakor a 
városi főtemplomban gyász isteni tisztelet fog 
tartatni, miről ügy a honvéd bajtársak, mint 
minden honpolgár tisztelettel értesittetnek.

A k irály  nevenapja. Vasárnap október 
4-én lesz a király nevenapja. Ezt a napot 
minden évben incgünnepli a magyar nemzet. 
Baján vasárnap délelőtt 10 órakor ünnepélyes 
szent mise lesz, melyen a polgári és katonai 
hatóságok is részt vesznek. Az ünnepi szer
tartást Baj nies Dániel apát-plehános fogja vé
gezni.

Kinevezések. A főispán mint értesü
lünk Dr. Kőhegyi Károly hajai gyakorló 
orvost a közkórház elmeosztályának főorvo
sává nevezte ki. A polgármester Posta 
Árpád hajóskapitányt a közkórház gondno
kává, Kilschnei Nándor horsódi bírót pedig a 
közkórház ellenőrévé nevezte ki.

Kinevezés. A pénzügyminiszter Pfeil Ta
más csávolyi lakost a zombori számvevőség
hez ideiglenes minőségben díjtalan számgya- 
kornokká nevezte ki.

Kinevezés. A főispán a hajai kőzkorliáz 
sebészeti osztályának vezetőjévé Dr. Pris; 
Sándor budapesti orvost nevezte ki.

K itüntetés. A király Papp György kir. ta

nácsos, zombori pénzügyigazgatót a 111. oszt. 
vaskoroimreiuLiel tüntette lei.

Kórházi alorvos. A hajai kőzkorliáz két 
alorvosi álása közül, csupán a~ egyikre érkezett 
pályázat. Egyedül Dr. I ülleshanei Gyula pályá
zott, akit a főispán ki is nevezett. A máso
dik alorvosi állásra uj pályázat fog kiíratni.

A bajai közkórház m egnyitása. A hajai 
kőzkorliáz annyira elkészült, hogy a város 
október hó elején átveszi a vállalkozóktól a 
monumentális épületet és nyomban néhány 
nap múlva át is adja a forgalomnak. Hir sze
rint már október hó folyamán 12o elmebeteg 
lesz elhelyezve a közkórházba, kiket az állam 
küld Bajára az ország különböző elmegyógy
intézeteiből. Az fij közkórház igazgató főor
vosa dr. Ladáim Mór e napokban már letette 
a hivatalos esküt s igy minden készen áll 
az intézet megnyitására.

Önkéntesek vizsgája. Csihás Antal tüzér
önkéntes és Csihás Imre honvédh ászárunkén- 
tes sikerrel állván meg a tiszti vizsgát, lual- 
apródőrmesterekké léptek elő.

A bajai róm. kath. legényegyletnek
folyó évi szeptember hó 27-én megtartott szü
reti mulatságán felülfizetni kegyesek voltak: 
Horváth János ö kor., Hakker Ágoston f> kor., 
ifj. Utry Pál 2 kor., főt. Posch Ernő l kor. 
20 fill., Pock Ferencz l kor. 20 fill., N. N.
1 kor., N. N. I kor., N. N. I kor., Szilágyi 
Sándor 40 fill., László Alajos 40 fill., Bach- 
mann N. 20 fill. Azonkívül szőlőt és gyümöl
csöt szívesek voltak ajándékozni : Rabi Péter, 
özv. Pál Antalné, özv. Novak Károlyné fes
tené, Horváth Béla, Heffner János és Katies 
Péter. Fogadják a nemes szivű felülfizetők 
és ajándékozók ez ütőn is hálás köszöne
tül! két. Elnökség.

Jelenet a büntető bíróság előtt. Ezelőtt 
néhány nappal két monostori parasztasszony 
állt lletcnyi Pál dr. büntető biró előtt, mind
kettő kölcsönös becsületsértéssel vádolva.

— 'Palán kibékülnének. --- kérdezte a biró. 
mielőtt a tárgyaláshoz fogott.

En bezeg ki nem békülök még a szent
nek se - mondták csaknem egyszerre.

— Látják, pedig azt rosszul cselekszik. 
Hisz a vallás is azt parancsolja, hogy még 
az ellenségeinket is szeressük, maguk pedig, 
tudom jól, hogy solise álltak hadi lábon egy
mással. No csak nem köll okoskodni, nyújt
sanak kezet.

A két asszony előbb egymásra néz s aztán 
mosolyogva kezet nyújtottak egymásnak. A 
jelen volt tanúra igy nem volt szükség, mi
előtt azonban ez kiment volna a teremből, 
odaszólt a bírónak:

— Istenem, milyen jó volna, ha Ausztria 
is ilyen szépen megbékülne Magyarországgal !

Báli Mihály barátja. Goldschmidt Zsiga ba
rátunk városszerte arról nevezetes, hogy sze
reti a tréfát. Legjobban szereti azonban ha 
ő űzhet tréfát mással s ezt meg is cselekszi 
gyakran. Ugratásai gyakran sikerülnek, legu
tóbbi viccével azonban alaposan megjárt. Tör
tént ezelőtt vagy két héttel, hogy egy faddi 
ismerőse járt nála.

ismeri bátyám ugye Báli Mihályt a bo
bért ? Az nekem jóbarátom ; ha hazamegy, 
mondja meg neki hogy tisztelem.

lés ezt oly komoly ábrázattal mondotta a 
parasztnak, hogy az örökké komoly Khuen- 
Héderváry nem lehetett komolyabb akkor, 
amikor másodszor buktatták meg. Kovács 
Gergő tehát elhitte, hogy Goldschmidt csak
ugyan tisztclteti Bálit s igy első dolga volt, 
amint hazaért, hogy Báli Mihályt fölkeresse s 
neki az üzenetet átadta. Erre enged legalább 
következtetni az a tény, hogy Goldschmidt a 
történtek után három napra a következő szö
vegű levelet kapta :

'Pisztölöm az urat, de nincs szörönesém
(ismerni, de ne is lágyon, mer annak aligha
örülne az úr.

Sok szöröncsét kivan Báli Mihály
m agsat  k i rá ly i  hó h é r ."

A bajai céllövész tá rsu la t ezúton fejezi 
ki hálás köszönetét Állaga Ottó, Állaga István, 
Dr. Bérczy Albert, Drcscher Gyula, Dr. Her
man Adolf, Kollár Ágoston, Müller József, 
Peschke Károly, Pollák Lajos, Schleicher Antal 
és 'Tüske János uraknak, a kik a f. é. szép 
tember 27 -iki szüreti ünnepélyre sződd adomá
nyokat voltak szívesek küldeni.
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Kép a jövőből. Színhely : a városi adó
hivatal, ahol a pénztárnokok és ellenőrök a 
P>. tabellákon ülve söröznek és kártyáznak.

Adott, a kutyafáját! 101 ne üsd. mert 
meglapitalak azzal az adófőkönyvvel.

Oszsz, pajtás! le meg jegyézd arra a 
kirovási lajstromra, hogy hányadik üveg járja. 
Igyunk ! Sohase volt énnél boldogabb a magyar.

Kajla Nagy Pál félénk kopogtatás után be
nyit a szobába.

Adjon Isten. A múlt fertályt szeretném 
kitisztázni.

Általános kacagás.
Honnan szaladt kend ide?
Szent-Jánosrol.
No, szaladjon vissza: Tromf!
Ejnye no, de úgy értöm a dógot, hogy 

adót akarok fizetni.
Általános elszörnyüködés.

No nézzétek, micsoda szemtelenség! Sza
lad kend innen!?

Kajla Pál méregbe jön.
De isz’ a íirkantyuját. engem ne cédu- 

lázzanak az urak hiába. Értsék meg, hogy 
én adót akarok fizetni !

I gy-e ? No majd mindjárt teszek róla. 
lié, rendőr, ez az atyafi itt szörnyű botrányos 
dolgot akar cselekedni és hatóság elleni erő
szakra készül!0

Kn, uram?! Itt az adó, hogy a főd ögye 
mög! szaval Kajla és adókönyvestől együtt 
tízeseket csap az asztalra.

Kendőr ! Kisérje ezt az embert a dutyiba. 
Majd megtanítjuk mi kendet, hogy nem komp
romittálja itt adófizetéssel a hatóságot. Ezt a 
pénzt letétbe helyezem.

Beteszi banknak.
Most mars a dutyiba, vén forradalmár!

A játék tovább folyik.
Templomszentelés. Október 4-én, Rózsa

füzér napján lesz a bátaszeki újonnan épült 
templomnak ünnepélyes felszentelése. A szen- 
telési szertartást Doll P. Ferenc vál. trébinjei 
püspök, káptalani nagyprépost végzi, ki a szen
telést megelőző napon érkezik Bátaszékre, 
hol fényes fogadtatásban részesül. A templom
szentelési ünnep magasztosságát nagyban 
emeli azon rendkívüli körülmény, hogy ugyan
azon napon tartja aranymiséjét a város sze
retett és nagyrabecsült lelkipásztora : líolndon- 
ner Ferenc prépost-plébános. Érdekesnek tart
juk megemlíteni, hogy a bátaszéki nagyarányú 
és pazarul díszített templom Ilojlumser Antal 
műépítész tanár tervei szerint góth-stylben 
épült, 5000 személy befogadására szolgál és 
körülbelül 400,000 koronába került. A temp
lomszentelés alkalmával Jöó Károly, a »Báta- 
szék es Sárköz « szerkesztője mintegy 20 fény- 
nyomatú képet és a templomépités történetét 
magában foglaló, díszesen kiállított emlékal
bumot ad ki, mely egy koronáért a szerzőnél 
kapható.

Katonai ellenőrzési szemlék. 1) Xepjöl- 
kelök jelentkezése folyó évi október hó 10., 20. 
és 21-én történik a » Nemzeti Szálloda« nagy
termében, naponta reggel 8 órakor, és pedig: 
10-én az 1870- 1807-ik szül. évfolyambeliek,
20- an az 180 1 1802-ik szül. évfolyambeliek,
21- én az 1801-ik szül. évfolyambeliek és az 
összes idegenek. Iráshani jelentkezéshez a 
városi katonaügyi hivatalban ingyen «Jelent
kező lapa kapható. A jelentkezés igazolatlan 
elmulasztása 200 koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel illetve szabadságvesztéssel bün- 
tettetik. A jelentkezésre utazók a népfölke- 
lési igazolvány előmutatás i mellett katona- 
menetjegygyel utazhatnak.

2) . / 'nagy. kir. honvédség nem tényleges álló- 
mányit legénysége jelentkezése f. évi Október hó 
20., 27. es 28-án, reggel 8 órakor lesz a 
«Nemzeti Szállodát* nagytermében a követ
kező sorrendben: 2ö-án a itiagy. kir. 0-ik 
honvéd-gyalogezred és a m. kir. 4-ik huszár
ezred legénységi állományához tartozó tartó
san szabadságolt tartalékos es az előbb neve
zett ezredek póttartalékosai, 27-én minden 
más a m. kir honvédség legénységi állomá
nyához tartozó tartósan szabadságolt tarta
lékos és póttartalékosok, 28-án az előző na
pokról elmaradottak. Katonai igazolványi 
köny vét minden szemleköteles magával vinni 
tartozik. I ’tószemle Szabadkán az uj honvéd
laktanyában (I. kör. szénatér,) 1008. novemb. 
20-án d. e. 0 órakor kezdődik. A szemlén 
meg nem jelenők katonailag büntettetnek.

2) y/ es. és kir. hadsereg és hadi tengerészet nem 
tényleges állományú legénysége t'olyo évi október 
hó 29., 30. é s '31-én tartozik jelentkezni a 
«Nemzeti Szállodaa nagytermében. A szemle 
kezdete reggeli 8 óra. A jelentkezések sor
rendje: 29-én a cs. és kir. 23. számú gyalog
ezred legénységi állományához tartozó tar
tósan szabadságolt tartalékos és póttartaléko
sok, 30-án minden más cs. és kir. csapattest
hez (hadseregbeli intézet) és hadi tengerészet 
legénységi állományához tartozó tartósan sza
badságolt tartalékos és póttartalékos s végül 
81-én az előző napokról elmaradottak. Az utó
szemle Xomborban a 23. számú cs. és kir. 
hadkiegészítési kerületi parancsnokságnál 1903. 
évi november hó 30-án d. e. 9 órakor veendi 
kezdetét a «Ferencz Józsefet laktanyában. 
Bővebbet a falragaszok.

Kezet emelt az édes apjára. Ijj. Körösi 
Mózes szeremlei napszámos megütötte az 
édes apját. 1 íj. Körösi Mózesnek különben 
nem az első ilynemű cselekedete. Hasonló 
bűncselekmény miatt már állott egy izbeu a 
szabadkai kir. törvényszék előtt, ahová most 
testi sértés vétsége miatt került. Ez az izgága 
természetű lelketlen ember 18 évig lakott 
házassága után is édes apja házánál. Ezen 
idő alatt azonban mindig kínozta apját, id. 
Kőröst Mózest, aki végre is megunta a sok 
szenvedést és jogerős bírói végzéssel kilakol
tatta a fiát. A hurcolkodás alkalmával tör
tént, hogy eltűnt egy vasvilla. Körösi emiatt 
összeveszett az apjával, felkapott egy darab 
téglát és úgy vágta a szegény öreg ember
hez, hogy az a kapott sérülés folytán hete
kig nyomta az ágyat, lé brutális cselekedete 
miatt a bíróság ifj. Kör ös i t  a megtartott
főtárgyaláson a bizonyítás befejezése után 
jogerősen 1 hónapi fogházra, 20 korona pénz
büntetésre s ennek le nem fizetése esetén 
további két napi elzárásra Ítélte.

F ischer Lipót utódai helybeli jónevü di- 
vatárú-cég közhírré teszi, hogy női d ivat
cikkei (csipkék női kelengyék részére, ritha- 
diszek, paszomány, szallagok és napernyők) 
eddigi különben is olcsó árait azok felére 
szállította le, miután azokat többé nem tartja. 
A nevezett cég óriási raktárt tart ezenkívül 
kötő-pamutokban, férfi és női fehérneműekben. 
harisnyákban, cipőkben, dísztárgyakban stb. 
stb. s azokat szintén a legolcsóbb árban bo
csátja áruba.

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 
(Mitcsser.) Egy tégely ára 1 korona, csak ne
vem és arcké 
el ! G yarm ati Emil városi gyógyszertára a 
Szcnt-I láromsághoz Baján.
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Jíérök.
itta: Palatínus József.

Házasodni készült Milán, a szerbeknek 
száműzetésben meghalt nagy királya. Még 
alig múlt 18 éves ekkor, de a kormányzás 
megkívánta tőle ezt a nehéz lépést.

Milán tagadhatlanul egyik legszebb embere 
volt korának. Külső szépsége mellett volt 
egy lelki tulajdonsága, mely jóval fölülmúlta 
amazt ; a nagyravágyás. Mint uralkodó, méltó 
hitvest óhajtott a szerb trónra. Bekopogtatott 
a német fejedelmek udvarába, de mindenütt 
kosarat kapott. Nem több szerencséje volt a 
hercegi udvaroknál sem, sőt még egy ma
gyar grófnál is becsukták előtte az ajtót. Mi
lánnak tehát kevés szerencséje volt e téren. 
Ennek az oka pedig abban rejlik, hogy úgy 
a német fejedelmek, mint a hercegek és a 
magyar gróf nem találták eléggé biztosnak 
Milan trónját, ami hát az örökös balkáni za
vargások miatt nem is csodálandó.

A szerbek királya már-már letett házas

sági szándékáról, mikor Risztics miniszter- 
elnöke egy napon Keeskó Natália fényképé
vel lépett a király elé. Az arckép egy éjsötét 
sűrű hajú, gyönyörű nyílt homloku, klasszi
kus szabású arcot ábrázolt.

Milán hosszasan nézte a gyönyürű arcot, 
majd igy válaszolt miniszterelnökének:

Nem tudom, királykisasszonyt, avagy 
szegény polgárleányt ábrázol-e ezen kép. Ha 
szegény, úgy fölemelem magamhoz, ha pedig 

| királyleány, úgy a középkori lovagok módjára 
küzdeni fogok érte addig, inig enyém nem lesz.

Keeskó Natália, a világ legszebb teremtése 
ez időben Párisban tartózkodott, ahol Muruszi 
hercegnőnél, nagynénjónél volt nevelés alatt.

Milán' nem sokáig halasztotta a háztűz- 
nézést. Hamarosan Párisban termett.

Mielőtt továbbkísérnénk Milánt útjában, ves
sünk egy pillantást Keeskó Natália életébe.

Keeskó Natália egy ősnemes származású, 
gazdag orosz bojárnak, Keeskó ezredesnek 
volt a leánya. Mint gazdag és kiváló szép
ségű leányt, csak úgy rajongták körül a ké
rők már 15 éves korában. Natália azonban 
sorban kosarazta ki őket. De volt Párisban 
egy Konstantinovics Sándor nevű hadnagy, a 
szerb ügyvivőség attachéja, akivel Keeskó 
Natália is komolyabban foglalkozott. Konstan
tinovics hadnagy meg is kérte a dúsgazdag 
bojárleány kezét. És nem kapott elutasító vá
laszt. Natália gondolkozni látszott és csak 
annyit mondott a csinos külsejű hadnagynak, 
hogy: majd meglátjuk. A bojár leánynak 
ugyanis az imponált, hogy Konstantinovics
kijelentette előtte, miszerint a szerbek ifjú

0

királyának, azaz Milánnak közeli rokona. Es 
Natália már-már a szerb hadnagynak nyujtá 
kezét. De a sors másként végzett . . .

Milán még délelőtt megérkezett a franciák 
fővárosába. Hevesebben dobogott a szive, a 
mint az imádott lény közelében érezte magát. 
Megérkezése csak a délutáni órákra volt be
jelentve Muruszi hercegnőnél, s igy Milánnak 
még 4—5 óra szabad ideje volt. Éppen azon 
töprengett, hogy mivel töltse el ezt a hosszú 
időt, mikor eszébe jutott Konstantinovics Sán
dor, aki rokona volt.

Azonnal fölkereste a hadnagyot, akivel a 
szívélyes találkozás után hosszan elbeszélge
tett. A főhadnagy a társalgás folyamán az
után előadta, hogy életében legközelebb je
lentős fordulat áll be. Megkérte egy dúsgaz
dag orosz bojár gyönyörű szép leányát. A 
leendő menyasszony ugyan nem mondott még 
igent, de reméli, hogy nem sokáig fog ha
bozni és neki adja kezét. Majd igy fordult 
Konstantinovics Milánhoz :

—■ Felséges rokonom, tehetnél nekem egy 
végtelen szívességet. Ma újra megkérném a

lenne elhatározásában.
Milán a legnagyobb készséggel tett eleget 

rokona kérésének. Csupán annyit jegyzett meg 
hamiskás mosolylyal :

— Jól van kedves rokonom, csak arra vi
gyázz nagyon, hogy ki ne üssön más a 
nyeregből !

No annak, ha kétszer születne is, a fejét 
venném ! verte nagyhangon Konstantinovics 
a mellét.

A hadnagy ezután Milán társaságában Mu
ruszi hercegnő lakására hajtatott. A vendégek 
egyenesen a fogadóterembe léptek, ahol csak
hamar megjelent Muruszi hercegnő, majd egy 
feltűnő szépségű leány.

Konstantinovics Milán elé lépett és igy szólt: 
Engedje meg felséged, hogy bemutassam 

Muruszi hercegnőt és húgát, Keeskó Natália 
kisasszonyt — menyasszonyomat.
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A hadnagy ezt az utolsó szót különös 
nyomatúkkal ejtette ki. Pedig nagyon jól tudta, 
hogy Natália éppen úgy nem volt menyasszo- i 
nya neki, mint másnak. 1 lanem arra akarta 
ezt a hadnagy fölhasználni, hogy Natália 
vissza ne vonhassa szavát.

Kínos csönd állott be a társaságba. Natália 
és a hercegnő nem tudtak hová lenni a meg
lepetéstől, a szégyentől. De csak néhány pil
lanatig tartott ez a kínos helyzet: Konstan
tinov ics csakhamar belátta, hogy nagyiéi ma
gasan talált röpülni és igy nagyon mélyre 
esett. Átlátva, hogy ő már a társaságban fö
lösleges személy, csakhamar távozott.

Ezzel a kellemetlen incidens is véget ért. 
Hamarosan megmagyarázták a félreértéseket 
és néhány pillanattal később Natália örök 
hűséget, soha el nem hamvadó szerelmet 
esküdözve borult Milán királynak boldogság
tól dobogó keblére.

És a szegény hadnagygyal mi történt ? 
Nem elég, hogy lerántották a boldogság egé
ből, a menyországból, hanem amiatt az egy 
szó miatt, hogy » menyasszonyom «, még állá
sát is el kellett hagynia. Néhány nap után 
rendelet érkezett számára a szerb hadve
zetőségtől, hogy azonnal hagyja el Párist. 
Berendelték Szerbiának egyik kis zugváro
sába a helyőrséghez s még az őt jogosan 
megillető előhaladást sem engedték meg 
számára.

Ki tudja pedig, nem boldogabb lett volna-e 
úgy Kecskó Natália, a tündérszépségii, dús
gazdag orosz bojár leány, mint Milán, ha 
Natália Konstantinovics Sándor hadnagynak 
nyújtotta volna kezét ? Mig igy boldogtalanul 
hunyt el a szerbek nagy királya, Milán és 
Konstantinovics Sándor . . .  és boldogtalanul 
él Kecskó Natália is . . .

Demoiselle française íp“ a w “  “• " l : 1

donne des leçons lettres sous 
„K. B.“ à l’ex]> du journal.

Il

Ozv Spitzer Simonne
és Társa,

B A J A .

Tégla és cserép gyártás.
Saját gyártmányú egyszerű és díszes

CEMENT LAPOK

ÍDarabos
BEÜLNI PORTLAND ép ROMÁIM CEMENT.

Gipsz. Kátrány.
A S P H A L T .  B I T U M E N  és 
K A U C S U K  A S Z P H A L T

(nedves falak szárazzá tételére).

Aszphalt elszigetelő lemezek.
KÁTRÁNY-, Â pHAL KÖFEDÉL LEMEZEK.

Nádfonat (stuccatur).

Garbolineum és 3mctoral
a legjobb fatelitő szerek.

Fütő anyagok :
Tűzifa, tatai  tojás-, 
tégla- és akna-szén.
Budapesti légszeszgyári coaks.

'jtt
't 's-A

és mindennemű c e m e n t  árúk.
Épület diszitmények.

Három hold föld
a v a s k u t i utón eladó

JCukitij Sárgánál.
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Van szerencsém a n ó hölgyközönség szives tudomására hozni, hogy tekintettel 

az őszi idényre leginkább kíVszittelni szokott angol munkákra, minek megleleloleg

női divat^termemet
elsőrendű fővárosi angol és francia munkaerők alkalmazásával bővítettem ki.

Különös gondot fordítok arra, hogy női divat-termemben jövőben elsőrendű
confectió darabok u. m. : sacco, zsák és angol kabátok, palettok és
gallérok valamint costume és angol toilettek a legdivatosabb és Ízléses kivitelben ellő* 
szüljenek. K célra nem kiméivé költséget, szerződtettem szakmájában kitűnő es kiváló tehet 
ségü confectió-szabászt és munkást, kik korábban, több éven ^keresztül, híres 
divat-termekben Párisban, Berlinben és Bécsben, utólag púdig Acs és Tsa,
Monaszterly és Kuzmik neves és jóhirü budapesti cégeknél működtek

Amidőn tehát ezt a nagyérdemű hölgyközönség szives tudom ására hozom, lő rém 
engem nagyrabecsült sz. bizalmával — úgy mint eddig — a jövőben is megajándékozni, 
magam pedig igyekezni fogok, hogy a divat-termemből kiadott toilettek es conlectio darabok 
ízléses és pontos kiállítása által a legmesszebb menő igényeknek is m egöleljenek.

Vidéki megrendelések egy minta-ruha 
beküldése után pontosan eszközöltetnek.

A m. t. hölgyközönség jóindulatába és kegyes pártfogásába magamat ajanlva, vagyok
kiváló tisztelettel

Schmidt Adolfné,
volt özv. Heislerné.

Lakásom: Qzv. JYtanhold Dstvánné áron házában i^Cossuth £ajos-utea 16.)
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EJVIKE d a la !

DE I G E
— M inden hirdotos fölösleges 

A dohányzó egyszer veszi és többe

m ást nem  szihat

Legjobb valódi francia szivar-
kapapir és szivarkahüvely kap

ható az ország minden 
különlegességi árudájában.
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j y j a g y a r  fö ld ö n ,  m a g y a r  kezek c s in á l já k ,

?
*
*  K
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j p j V I K E - p a p i r t ,  level papír t  v e g y e te k !
H a  rá n é z te k ,  fe ld o b o g  a sz ivetek .

M a g y a r  f iúk,  m a g y a r  lá n y o k  t u d já t o k ,
H o g y  én n e k te k  m a g y a r  pa p ir t  k í n á l o k .

gyár  fö ld ö n ,  m a g y a r  kezek cs iná l já l  
M a g y a r  fö ld ö n ,  m agyar  népn ek  k í n á l j á k  ; 

N e m  ha g y h at  ez m a g y a r  szivet h id e g e n ,  
l ' g y  is n á lu n k  a n n y i  m inden id egen .

ü l lő id  h e ly e t t  a hazában m a r a d j u n k ,
A  m a g y a r  pénzt  idegennek  ne a d j u k !  

H a d d  tud ja  m e g  eb bő l  is a n a g y v i lá g ,
H o g y  a m a g y a r  e lő re  tör s tenni  v á g y .

, y i lV a n - e  ennél  szebb p a p í r  a v i lá g o n ?
B oltos  uram , csupán I 1J M  l \ E -1 k í n á l j o n !
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y * | V IK [ E ^ l> a p i r t  a d ja to k  a k e z e m b e :
“  É des  an yá in ,  n e ke d  i ro k  én erre ,
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A fennt mcgénekelt 
papiros minden nagyságban kapható
ifj. WAGNER ANTAL

k ö n y v *  és pap irkeveskedésében .
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rozsa
nagyobb mennyiségben kapható

özy. Spitzer Simonne és Társa
téglagyárában.

L  M a 9 *  m o s á s  ! Nagymosás ! P

Tisztelt háziasszony!
Kérem kisértse meg a mosást „L ess ive  P h é n ix i( mosóporral, 

melyhez nem szükségeltetik sem szappan, sem szóda vagy maró anyagok, 
mint lúgkő stb. Megtakarít p én zt, m u n k a e rő t, időt, és in d  lé k k i a d á 
so ka t. A  L essive  P h é n ix (i mosópor nemcsak hogy h a tá ro zo tta n
rh lo vm en tes  és á r ta lm a t la n , hanem a fehérneműt még tartósabbá teszi, 
a ionást erősiti és a szálakat puhítja úgy, hogy az sokkal tovább tart, mintha 
más eljárással tisztítja — A , ,L essive  P h é n ix “ a fővárosi, valamint a 
vidéki kórházakban, fürdőkben, nevelő- és egyéb intézetekben, úgyszintén 
h á z ta r tá so k b a n  legjobb e re d m é n y n y e l  használ tátik. — Az erre vo
natkozó e lism eré sek  bármikor rendelkezésre bocsáttatnak. — K a p h a tó  
m in d e n  fű s z e r  ü z le tb e n  és droyner-iában , v a la m in t m in d e n  
y  y  ért y  a- es fe s té k k e re sk e d é sb e  it. Kérem a vásárlásnál mosóporomnak 
teljes nevét használni

H

E

Házvezetőnői állást
keres, egy jó  családból való 
középkorú nő,
úrnál, vagy plébánián.

magános öreg

4—1 Cim a kiadóhivatalban.
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e  LESSIVE PHEIHR t kérni, x
Egyedüli elárusítója Baján:

W a g e n b la t t  F e r e n c z  fê tékkeregkedêe.

S KÓLÁI CÉLOKRA
minden tekintetben 
megfelel

548 EF és F szürke

CARIKUHN&C”' SCHULFEDER 
W I E

FEDEK dBN y
legfinomabb acél, kitűnő minőség.

Carl Kuhn & Co.,Wien
Minden írószer-kereskedésben kapható.

Alapittatott
1843-ban.
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REISZ és PORJESZ

B Ú T O R G Y Á R A
BÉKÉSCSABA.

Nagyvárad,
Fiók-telepek : j g  ^  j A,

Srzsébet királané-utea (volt JYCészáros-féle ház).

MODERN BÚTOR.
TELJES LAKÁSBERENDEZÉSEK.

Legolcsóbb gyári árak.
Mindenféle diszitö- és kárpitosm unkák

elvállaltatnak. -ms
Ugyanott egy jó házból való íiu tanulóul

felvétetik.

Nyomatott Nánay Lajosnál Baján.




