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Az idei gyásznap.
1903. október hatodikán az osztrákul 

gondolkodó, németül beszélő, a magyar 
nbmzet pénzén élő hadsereg egy csapat 
katonája által meggyaláztatták Kossuth 
Lajos szobrát. Ugyanezen a napon, 
ugyanezen emberek által meggyaláztat
ták a magyar nemzetet. Forradalomba 
akartak kergetni százezer magyar em
bert, hogy forradalomba kergessék a 
magyar nemzetet.

Négy nappal ezelőtt történt ez, de 
már négy nappal ezelőtt az egész or
szág is megtudta mily gyalázatos csele
kedetre biztatták azt a szegény bakát, 
aki magával tehetetlen, akinek gondol
kodni nem szabad, akiben elfojtják a 
hazafias érzést, aki nem is ember, hanem 
gép, hideg érzéketlen valami, akinek az 
osztrák tiszt, egy-egy tejfeles szájú hülye 

ők az ura, a parancsolója, akiből 
ezek a gyáva ficsurok a legszentebb 
érzést : a haza és fajszeretetet is kiakar
ják verni.

Ma már higgadtabban tudunk gondol
kodni, ma már nem látjuk szemeink előtt 
az Alföld szinmagyar népét, amint a

fájdalomtól és dühtől remegve állja körül 
a legnagyobb magyar ércbeöntött szent 
alakját és könvbe borult szemekkel nézi, 
mint töltik meg a fegyvert éles golyóval 
a saját fiai, mint tűzik a szuronyt a 
Manlicherre, hogy az osztrák tiszt egyet
len szavára bele lőjjenek a védtelen 
magyar emberbe, hogy a durva fajzat 
egyetlen intésére honfivérrel áztassák 
újra a magyar földet. Ma már nem lá
tunk mást, mint fekete zászlókat az épü
leteken, fekete zászlókat, amelyek egy 
nemzet gyászát, egy ország keserves 
bánatát hirdetik
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Ks gondolkodunk.
Lg y magyar város független hazafias 

szittya magyar népe, nemzetünknek 
büszkesége gyász-ünnepet ül. Felujul- 
nak a régi sebek, élénken él az emlé
kezetben tizenhárom vértanú rettenetes 
halála és az utódok keze nem szorul 
ökölbe, az ajak nem nyílik szitokra, a 
s z í v  nem kíván bosszút, — hanem 
könyörgő ima száll fel az égbe a ma
gyarok Istenéhez, könyörgő ima még 
ezen a napon is

Mért hogy éppen a magyar honvéd

séggel gyaláztatták meg a legnagyobb 
magyar szobrát, mért, hogy éppen a 
honvédek parancsnokát küldték ki e 
gyalázatos tett végrehajtására? hz is 
az osztrák kamarilla müve, itt is az 
osztrák szellem nyilatkozott meg: Lásd 
magyar, te büszke nép, hogy nem csak 
a „német* hadsereg, de a te honvé- 
deid is sárba tiporják legszentebb érzé
seidet, megtagadják magyarságukat, ha 
„ rebellisnek“ szobrát ékesíti a kegyelet
nek hervadhatlan koszorúja.

És a nemzet ma már ismét nyugodt, 
magába fojtja keserű fájdalmait, mert 
tudja, hogy mi az osztrák kamarilla 
célja, tudja, hogy forradalomba akarja 
őt kergetni, hogy aztán kinyithassa a 
sárga-fekete kapukat és rá uszitsa a 
magyar népre a kétfejű sasos zászlóra 
esküdött k a to n aság o t.

De megállt a magyar fim saját vére 
előtt, kezébe vette a fegyvert, megvárta 
a parancsot és — nem engedelmeske
dett. Annak a néhány sebesültnek vérét, 
osztrák tiszt kardja, osztrák tiszt revol
verének golyója ontotta és ha mi még 
most sem tudjuk, most sem akarjuk
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Őszi merengés.
Egykor juj de regen voli :iz ! 
Lestük, vártuk nyíl-e tavasz, 
Oszlnnak-e a feliegok?
Zordon tél illán langy-meleg 
Sugárzik e. majd a Ilonra,
A lotipori, drága honra?

Fog-e hullni süni könnye 
A hús honi földgöröngyre ?

» *

Sötét volt az ég. könnyezett :
Ki értette a könnyeket V 
Öröm vagy bú harmatosé 
Csurgót t-e a hazaföldre?
Fsak hullatta, gyöngyként szórta 
A letiport, drága honra.

|)e, inig az ég gyászt ölte fel 
Itt, lent dohhant milljo kebel.
S mint a villáin csattanása: 
Nagyot zengett a nép szája.
S a szabadság fényt ragyoga 
A letiport, drága honra.

Évtizedek, gyászos évek,
Mint hús árnyak, eltűnőnek,
Szép mosolygó tavaszt vár 
A magyar nép hazájára ;
Jaj ! de ismét sötét jelleg 
Takarja a szép kék eget.

ma

Ks. hogyha hull s csurog arja:
Áldás lesz-e a hazára?
Jaj! de vége hit- s reménynek:
Átka van csak a nagy égnek.

Atka raji’ ül a nemzeten,
Sóhajt is nagy keservestül ;
Ámde veri. szörnyen sújtja,
Mert tévesztett az ö útja:
Hisz nem dörg, mint villám, szája.
S nem tör büszkén szabadságra.

f

d o á e h i m  Ágoston.

Sóiga a kaszárngában.
I r t a :  Palatínus József.

(iólya köszöntött he a szürke bérpalotába,
V

a katonaság komor kinézésű épületébe. De 
nem olyan fészket rakó tisztességes gólya- 
pár, hanem egy valóságos, eleven, iczi-piczi 
sivalkodó emberkét hozó gólya. Nem latta 
ugyan senki, hogy a csőrében hozta, de annyi 
lény, hogy az alig másfél lábnyi emberke 
reggel a tiszti pavillon lépcsőjén jelentette 
nagyságával éppenséggel arányban nem álló 
hangon megérkezését, nyilván méltatlankodva 
a lovagias tisztikar lovagiatlansága fölött, 
hogy még csak észre sem akarják venni.

Először is a napos káplár bukkant rá.
Szent Klcolás es millió donnervetter ! 

hökölt vissza a vitéz, amint meglátta a 
lépcsőn sivalkodó pólyás babát. I lát téged 
mi a csoda hozott ide? morfondírozott 
tovább. Csak tán nem valamelyik tiszt 
úr? . . . Hisz ha megtudnák megégetnék. De 
uram bocsa1, öreg katona létemre, hogy is 
gondolhatok ilyet!

A csöpp ember, mintha megszégyelte volna 
azt a túlságos érzékeny kedést, abba hagyta 
a sírást és mosolyogni kezdett. A vitézt any- 
nyira elragadta ez a kép, hogy megfeledkezve 
katona mivoltáról es minden reglamáról, föld
höz csapta a napos könyvet és ölbe kapta a
gyermeket.

.

Mar én nem bánom, akárki fattya légy 
is. de nekem szörnyű mód tetszik az a kis 
buta pofád és ezzel egy csattanós csókot 
nyomott a gyermek pirospozsgás pufok ke
pére.

Erre újra bömbölésbe fogott a kaszárnya 
hívatlan vendége es fújta tele tüdővel, türe
lemmel. fújta, hogy becsületére vált volna 
akármelyik cseh trombitásnak.

A szokatlan zajra csakhamar kitódultak a 
katonák, a tágas feliérre meszelt folyosóra es 
a káplár ur köré csoportosulva érthető csu- 

I  dálkozással bámultak a kis szörnyeteget. A
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követelni a nemzeti hadsereget, ha még 
most is akad magyar ember, aki gon
dolkozik azon, ha vájjon vissza ker
gessük e az osztrák fajzatot a maga 
hazájába, hogy a sárga fekete zászló 
helyett a szent trikolor alá esküdjenek 
fiaink és ha még ma sem követeli az 
egész nemzet, mint egy ember a külön
válást Ausztriától akkor igaza van 
a kamarillának

Dr1. Reich Aladár1 beszámolója
Szép, lélekemelő, harmonikus ünnep

ség zajlott le f. hó 4-én Baja város pol
gársága körében, népszerű és szeretve 
tisztelt országgyűlési képviselője beszá
moló beszéde alkalmából. Baja város 
hazafias polgársága méltóan ünnepelt e 
napon ama tradícióhoz, mely minden 
koron a függetlenségi / eszméhez szoro
san fűzte, de csak a legutóbbi válasz
tásoknál sikerült neki majdnem negyed- 
százados vívódás után a függetlenségi
zászlót győzelemre segíteni.

/

Kpen két év múlt el amaz október
2-iki nevezetes naptól, melyen a ba
jai független polgárság örömmámorban 
úszott, de még fokozottabb, még álta
lánosabb volt ez a mostani ünnepség 
és a függetlenségi elvek nagy térhódí
tásáról tanulságot tevő tömeges részvé
tel tette nagygyá és ránk nézve a jövő 
szempontjából értékessé a lezajlott be
számoló ünnepet. Azok a remények, 
melyek a két év előtti diadal jegyében 
a polgárság lelkében egy új, egy 
boldogabb jövendő iránt fakadtak, ma a 
beszámoló alkalmával Leigazolást nyer
tek, mert amit a kormánypárti Baja vá
rosa sok-sok esztendőn át elérni nem 
tudott, a baja-báttaszéki áthidalás ügye 
a függetlenségi eszmék két évi diadala 
óta lépett a megvalósulás komoly stá
diumába.

Pártkülömbség nélkül nyilvánult meg 
a közbizalom a beszámoló napján 1 )r. 
Reich Aladár orsz. gyük képviselő iránt, 
akinek komoly munkássága általános 
politikai működésében is hatalmas mér
vekben izmosodott két évi parlamenti 
szereplése alatt, úgy hogy nemcsak párt- 
hiveinél, hanem ellenfeleinél is szimpáthiát 
tudott mindenha kelteni. Ezt bizonyítja a 
beszámolón résztvevő számos kormány- 
párti hivő, akik bizonyára képviselőnk 
személyét akarták megtisztelni tömeges 
jelenlétükkel úgy a beszámolón, mint az 
esti társas vacsorán.

Maga az országos függetlenségi párt 
is impozánsan képviseltette magát ez 
ünnepélyen. Bedőházy János, Bakonyi 
Samu, Bartha Ferencz, Benedek János. 
Lengyel Zoltán és Pozsgay Miklós orsz. 
gyűlési képviselők személyében, akiknek 
bőséges alkalmuk lehetett Baja város 
közönségének a függetlenségi érzelmeiről 
bizonyságot szerezni hogy hírül vihes
sék az országos párt kebelébe a ba
jai választó kerületben mily erős gyö
keret vert a függetlenségi eszme, mily 
szívósan, mily tántorithatatlanul ragasz
kodik ahhoz ennek a városnak értelmes 
polgársága és hogy megtudja az orszá
gos párt, mennyire számíthat a bajai 
polgárság támogatására nemzeti irá
nyú, kialakulásunk most forrongó küzdel
mében

* «
Iír

A nevezetes 
j nikáját minden 

közöljük :
A

beszámoló eseménydús kró- 
részleteiben az alábbiakban

város képe.
Már szombat délután meglátszott a város 

, képén, hogy nagy ünnep előtt áll városunk 
közönsége, a zászlók mind sűrűbben jelentek 
meg a házak ormain, úgy hogy valóságos 
zászló erdőt lengetett az enyhe őszi szellő.

Az esti órákban százával özönlött a polgár
ság a vasúti állomáshoz, hogy mentői töme
gesebben üdvözölje az esti vonattal érkező 

i képviselőt és annak vendégeit

A megérkezés.
Néhány perccel d óra után hozta meg a 

vonat a vendégeket és amikor az állomásra 
berobogott, harsány éljenzés fogadta az érke
zőket, akiknek sorában Bakonyi Samu, Barta 
Perencz. Bedőházy János, Benedek János, 
Lengyel Zoltán, Pozsgay Miklós és dr. Reich 
Aladár orsz. gyűlési képviselőket üdvözölték. 
Majd kocsira ülve Dr. Reich Aladár vendég- 
szerető lakására hajtattak, aki a vendégek 
tiszteletére vacsorát rendezett.

A vasútnál összeverődött nagy néptömeg a 
Kossuth nóta hangjai mellett Dr. Reich Ala
dár lakása elé vonult, lelkesen éljenezve a 
vendég képviselőket. Dr. Reich Aladár rövi
den meleg szavakkal köszönte meg a szives 
fogadtatást kimentve vendégeit, a kik az uta
zástól fáradtak és igy nem szólhatnak a pol
gársághoz.

A vendégek látogatásai.
\ asárnap délelőtt a vendégek meglátogattak 

több helybeli egyesületet és testületet, közöt
tük a hajai ipartestületet, ahol Czérnay Imre 
ipartestületi elnök fogadta az érkezőket. En
nek a látogatásnak kellemes emlékét csoport
kép alakjában örökítette meg Perger Vincze 
fényképész, mely képre az össes vendégek, 
Drescher Gyula pártelnök, Dr. Nyiraty és Dr. 
\ alentin alclnökök, Czérnay Imre és az összes 
jelenlevő iparosság felvétettek.

J ó í z ű  jelenet is játszódott le e közben. 
Lengyel Zoltán összehúzta homlokát, mire 
Benedek János rászólt: Zoltán, csinálj barát
ságos arcot ! De ez sehogy sem ment. Egy
szerre csak odaszól a mi képviselőnk, dr. Reich 
Aladár: Zoltán, gondold, hogy a gép Khuen- 
Héderváry és te rá kiáltasz: Nem tetszik a 
pofája ! Lett erre hahota és Lengyel Zoltán 
arca is kiderült.

Távozás előtt beírták a képviselők nevüket 
az ipartestület vendégkönyvébe. Ezután a kép
viselőkhöz csatlakozott Czérnay Imre elnök 
és elmentek a pártelnök lakására, ahol 
Drescher Gyula és neje a vendégek tisztele
tere fényes ebédet adtak, melyen jelenvoltak : 
Bakonyi Samu, Barta Kercncz, Bedőházy Ja
nos, Benedek János, Lengyel Zoltán. Pozsgay 
Miklós. Dr. Reich Aladár orsz. gyűlési kép
viselő, Dr. Hegedűs Aladár polgármester, Dr. 
Nyiraty János és Dr. Valentin Emil a hajai 
függetlenségi párt alelnökei, Mayer Károly a 
hajai királyi járásbíróság vezetője, Drescher 
Lajos a polgári olvasó egylet elnöke, Czérnay 
Imre ipartestületi elnök, Sebőn Ödön a hajai 
kereskedő ifjak egyletének elnöke, Mérő Ig- 
nácz a zombori függetlenségi párt alelnöke és

»zöklfűlű« bakák szólni sem mertek a meg
lepetéstől, csak az öregek kockáztattak meg 
egy-egy csípős kérdést a káplárra, aki még 
mindig kezében tartotta a sivalkodo teremtést.

A nagy tolongás, zűrzavar kiváncsivá tette
a lakosztály aranyzsinoros vitézeit is. Kiithy,% *.1 % *

a fürge főhadnagy toppant ki legelőbb szo
bájából s miután egy kacskaringós katonai 
stílusban elmondott teremtettézésben a le
génységre rivait, lépett közelebb. A fiuk tisz
telegve állottak félre, csak a napos dédelgette 
karján a fattyú rekrutajelöltet. Még csak fe
jéhez se emelte kezét.

Káplár ur Bodó! kiáltott nyersen a 
magáról megfeledkezett emberre Kiithy.

Bodo félkarjával átölelve a gyermeket ösze- 
szecsapta bokáit es tisztelgett.

A katonai fegyelem mosolygott, kacagott 
mindenki, még a szigorú kinézésű falak is,
csak a napos állt komolyan, még akkor is
vigyázzba, mikor az általános hahota a bent-
lévo összes tiszteket kiesalta a folyosóra.
Majd a következő, nem mindennapi mondó-
kába fogott :

Jelentem alássan főhadnagy urnák, a 
gyereket itt találtuk a pavillon lépcsőjén.

Kőhadnagy ur Kűthynak, nemkülönben 
tisztlársainak nem csekély meglepetést szer
zett ez a különös kijelentés.

Ilyet soha! Hallatlan! Becstelenség! Gya
lázat! morajlott végig az aranysujtásos

I

tiszt urak között a méltatlankodás.
De már ez megtörtént, s a megtörténtet 

meg nem történtté tenni nem lehet. Annyira 
rideg fegyelem es zárkózottság pedig még 
a kaszárnyában sem lehetséges, hogy a le
endő vitézt kitessékeljék, az pedig éppenség
gel nem férne össze a tiszti kardbojttal, hogy 
a csöppnyi ártatlan teremtést hasonló módon 
juttassák illetékesebb helyre, mint amilyen 
módon a kaszárnyába keveredett. A tiszt urak 
között túlnyomókig legalább ez a fölfogás 
uralkodott.

Reggeli fölött azután összeült a tanács, már 
tudniillik a tisztikar. Rövid vita után abban 
állapodtak meg, hogy a kis lelencet, legyen 
az. bárkié, benntartják a kaszárnyában, dadát 
fogadnak, a részére és zsebpénzükből közösen 
fölnevelik, azzal érlelve egynémely kiváncsiak, 
hogy eljő még az idő, amikor a titok fölpat
tan ; a lelketlen anya megbánva bűnét, meg
jelenik szálúik előtt és viszaköveteli gyermekét.

A tisztes módban elhízott kapitány urak 
nevetségesnek tartották e tervet, sőt határo
zottan ellene voltak, argumentálván azzal, 
hogy valamelyik könnyelmű kolléga esetleges 
bűnét csak nem veszik magukra.

De hiába volt minden apelláta. Mire a vil
lásreggeli a szivargyiijtáshoz ért, a lelenc 
tauglichtt* nak proklamáltatott.

A gyermek fölnevelésének gondjaival, mint 
legilletekesehb, főhadnagy ur Kúthy bízatott

meg, aki káplár ur Bodónak, mint a gyermek
hez legjobban ragaszkodó) legénynek, hama
rosan megadta a szükséges intézkedésekre 
nézve az utbaigazitást.

Az uj hadseregbeli lakására nézve abban 
állapodtak meg, hogy a kantinba raktározzák 
be. A szalmaágyak nem kínálkozván meg
felelőknek, a kisemberke részére azonnal 
összeguberáltak egy tisz.tességes bölcsőre 
való összeget.

Az elszállásolás megtörténvén, a dolog nagy
jában rendben volt.

Iliit az ezredparancsnok! kiáltott föl 
egy nyurgaképű lin, lia megtudja, mit 
szól a stiklihez?

Itt van ám a bökkenő ! mosolyogtak 
össze a tisztek.

Rapportra írjuk a jövevény nevét, s 
megvan, pattant föl diadalmasan egy köny- 
nyüvérű. Erre aztán keletkezett olyan hahota, 
hogy rengtek belé a falak, táncoltak az asz
talin a poharak.

- Majd mi megyünk rapportra, meglás
sátok, - szólt a másik, s ennek fele sem 
lesz tréfa.

p

Es csakugyan, a szigorít Havas ezredes 
rapportra citálta a tisztikart. Hogy miért, azzal 
mindenki tisztában volt.

Ott álltak teljes díszben mjnd az ezred
parancsnok szilié előtt. Kutatva, vizsga Igát va 
egymást, mosolyogtak. Azután sorba mind-
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Dr. Szirmai Vidor lapunk felelős szerkesztője. 
A magyaros vendégszeretettel fogadott ven
dégek délután Ad urakor a városházára vo
nultak, mielőtt l)r. Rataj Sándor a zombori 
függetlenségi párt titkára, Dr. Jovanovits Jó
zsef a zombori függetlenségi párt jegyzője 
és meg számos zombori függetlenségi polgár 
hozzájuk csatlakozott.

A beszámoló.
1). u. 1 yd órakor mintegy KJ,000 főnyi em- 

hertömeg várta a városháza előtti téren a be
számolóra érkező képviselőket, akik pontban

órakor a közönség harsány éljenzése köze
pette megjelentek az erkélyen, belsőben Drescher 
(iyula a bajai függetlenségi párt érdemes el
nöke talpraesett rövid beszédben Haltul adta 
a polgárságnak, hogy dr. Reich Aladár orsz. 
képviselő két évi parlamenti működéséről 
beszámolót kíván a polgársághoz intézni, amire 
dr. Reich Aladár a közönség hangos tetszés
nyilvánításaitól és tapsaitól megszakított remek 
beszéd keretében a két évi parlamenti élet 
egész történetét, főleg a mostan dúló politi
kai válságot ismertette. A függetlenségi párt 

úgymond régi tradíciójához híven min
denkor a magyarság igaz érdekeit, nemzeti 
óhajait képviselte az országgyűlésen es mindig 
ez a párt volt kerékkötője a szomszédos 
Ausztria kizsákmányolási politicájának, az ud
var absolitistikus törekvéseinek. Most két éve 
is a legnagyobb munkakedvvel, telve lángoló 
lelkesedéssel ment a fiatal erőkkel izmosodott 
és tekintélyes számmal megnövekedett függet
lenségipart az országgyűlésre, amelynek meg
nyíltával a királyi trónbeszéd rá is mutatott sok * %
megvalósítandó üdvös munkára, lés nem a füg
getlenségi párton múlt volna ezen munkála
tok megvalósításai, hacsak az osztrák katonai 
körök tulköveteléseikkel meg nem akasztják 
a rendes politikai működés útját. Bizony tálán 
gazdasági helyzetünk megszüntetésénél, fontos 
közgazdasági intézmények létesítésénél, a 
folyton kisértő és alattomosan lappangó nem
zetiségi fészkelődések elfojtásánál, fontosabb 
volt a kormánynak oly törvényjavaslatot na
pirendre tűzni, melynek más haszna nem volna, 
minthogy az osztrák szellemű közöshadsereg 
egy-egy századjának hat kutyamosot adjunk 
és az eltartásukkal járó újabb megterhelése
ket vállaljuk magunkra! De elvégre is a füg
getlenségi-part elérkezettnek látta az erős cse
lekvési szükségesség legfőbb idejét, szuronyt 
szegezett a katonai javaslatokkal szemben és 
egyszerre azon vette észre magát, hogy az

egész nemzet áll háta megett, támogatókig, 
buzditolag a további harcra, mely helytelenül 
nyerte az obsrtukció nevet, a nemzet jogaiért 
folytatott küzdelem az a dolog igaz miben
léte szerint. Majd a mostani politikai válság 
egyes phazisaira mutat, a chlopyi hadparancs 
es az ezt követő királyi kéziratra, melyek 
együttes documentumai a magyar nemzeti 
jelleg egyenes megtagadásának.

Ezután az általános választói jog mellett 
foglal állást.

0

Általános politikai működésének vázolása 
után áttér a város érdekében kifejtett mun
kásságára, melynek első lépése a baja-bátta- 
széki hid mielőbbi megvalósítása felé irányult.

Az o es pártjának kitartó sürgetései és 
felszólalásai ezt a varosunkra létérdekkel 
biró kérdést oda juttatta, hogy abban a sze
rencsés helyzetben vagyunk, hogy a hid költ
ségei mára beruházási kölcsönben benn foglal
tatnak. Továbbra is a választókerület érde
keitek folytonos szem előtt tartásával a füg
getlen Magyarország kivívásáért folytatott 
küzdelemben ő is mindig a harcosok soraiban 
marad, és arra kéri választóit, hogy ezen 
munkájában, miként eddig, továbbra is támo
gassák bizalommal!

Zajos helyeslés és éljenzés követte képvi
selőnk lelkes szavait, melyek befejeztével 
Bedőbá~x János a m a r o s v á s á r h e 1 y i 
kerület tudós képviselője szólott a polgárság
hoz, hangsúlyozva, hogy ide jövetelük kizá
rólagos célja volt, hogy a bajai választó pol
gárságnak a függetlenségi eszmék iránti érzel
meiről tudomást vegyenek és ebből uj erőt, 
ifjú lelkesedést mentsenek a további küzde
lemre. Büszkén fogják hírül vinni az orszá
gos pártnak, Baja város hazafias érzelmű, 
önérzetes választó polgárságának a függet
lenségi párt iránt tanúsított bizodalmát, rokon- 
szenvét.

A hatalmas éljenzésekkel megszakított be
széd után /V~.gy/v Miklós a keczeli kerület 
népszerű képviselője üdvözölte a bajai válasz
tó kerületet, melynek ő a legközelebbi szom
szédja. Szívesen jöttek el ő és választói
nak nagy tömege Baja városának erre a 
mai ünnepere.

Utána Bakouxi Samu, Debreczen város kép
viselője szólt a közönséghez és érvekben 
gazdag, érzelemtől áthatott beszédben buzdí
totta a polgárságot a függetlenségi elvek mel
letti további kitartásra, nagy lelkesedést keltve 
Tóth Kálmán, Baja város koszorús költőjének 
apostrofálásával. Mintegy megelevenedni látja

nyájuknak tisztibecsületszavukra ki kellett je
lenteni, hogy a gyermek származásáról nem 
tudnak semmit.

Nyíltan a szemébe mondotta az ezredesnek 
mindenki a nmndókáját. Kiállta valamennyi 
a szúrós, vizsga tekintetet, nem jött zavarba 
egyik sem.

Jól van fiuk, látom, rendében van a 
dolog, dörmögött a megnyugvás tudatával 
az öreg. Még a keresztapaságot is elvál
lalom. Ki tudja, hátha hercegi vér bizsereg a 
fattyú ereiben ?

A tisztek megéljenezték ;iz alapjában véve 
joszivü öreget.

A keresztelés meg rapport után megtörtént. 
A furcsa aktuson jelen volt a tisztikar teljes 
számmal. Az ezred kedvence, mint a gyerme
ket csak közönségesen nevezték, Bandi nevet 
nyert a keresztségben. mivelhogy azon a na
pon, amelyen bepottyant a kaszárnyába szent- 
András neve díszelgett a naptárban . . . Még 
az ezred törzskönyvébe is bekerült a fattyú, 
a számára főn tartott rubrikában ékeskedvén 
a következő név és rang: Vitéz András tény
leges szolgálaton kívüli leendő generális jelölt.

Aranyélete volt Bandinak. A kantinban egy
másnak adták a kilincset a látogató arany- 
zsinoros vitézek. S ahány vendég, annyi uj 
játékszer, cukoi és egyéb ajándékok vándo
rolták a wgyermeküknek. Mikor azután any- 
nyira felcseperedett, hogy gügyögni es járni 
kezdett, először játék, majd egy valóságos

ponnylovat kapott Vitéz uríi a » vorschrifu- 
ban előirt teljes fölszereléssel, de csak minia
tűr kiadásban. A kocsizásnál egy-egy nevel
tebb baka vitte a liberiás szerepét, aki fölött 
az elkényeztetett uríi zsarnok hatalommal 
uralkodott.

Egy ilyen sétakocsizás alkalmával, mit a 
város melletti villák között tettek, üresen tért 
vissza a ponnyi fogat, azaz csak a kirendelt 
közlegénynyel. Kőhadnagy ur Kűthy látta meg 
legelőször a kaszárnyába beforduló fogatot. 
Rosszat sejtett mindjárt.

Hol hagytad a Vitézt, szerencsétlen? 
rivait rá a főhadnagy a bakára.

A legény tisztelgett és egy illatos, rózsa
színű levélkét nyújtott át válasz helyett.

Még csak cim se volt rajta. Kűthy ideges 
gyorsasággal tépte föl a borítékot. Vsak ennyi 
állt benne:

Önök, akik megtartották, ami kötelességük 
volt és visszaadták nekem gyermekemet, fo
gadják egy elbukott, de bűneit őszintén meg
bánt nő» forró háláját!

Semmi aláírás.
Kűthy. a kemény tiszt, egy katonás károm

kodást sziszegett fogai között, a levelet zsebre 
gyűrte, es eg\ könycscppet, talán az elsőt 
életében morzsolta ki szeméből.

Oda van a Baiulikánk! . . . sóhajtott 
es vitte a leverő hirt a tiszttársainak.

úgymond azt az ércszobrot, mintha a 
költő egy remek költeményét szavalna, azt, 
hogy >Előre«. Nagyhatású beszéde után Bariba 
Kerencz a belényesi kerület orsz. képviselője 
mondott tartalmas és szebbnél szebb hason
latokkal gazdag, szellemesen alkalmazott ado
mákkal fűszerezett beszédet és nagy lelkesedést 
keltett, amidőn a szociálistákat megnyugtatta, 
hogy a függetlenségi pártnak régebbi prog- 
rammja az általános választói jog, mint a milv 
rég: maga a szociálista mozgalom.

Ezután Drescher (Iyula pártelnök Lengyel 
Zoltán a zilahi kerület fiatal, országszerte is
mert nevű képviselőjének adta a szót, aki 
közvetlen, egyszerű és keresetlen előadásával 
egy csapásra megnyerte a közönséget. Erős. 
egyenes szavú támadásainak fegyvereit kí
méletlenül zúdította a kormány és annak 
pártja ellen, közbe szőve lépten-nyomon a 
székelység életéből merített zamatos adomá
kat. E mellett vaslogikája bámulatra ragadott 
mindenkit.

Hatással elmondott beszédét Benedek János a 
hajdúböszörményi kerület genialis képviselői
jének felszólalása követte. Hyönyörüen csen
dülő orgánuma zsolozsmaként szállta meg a 
hallgatóságot, melynek figyelmét magvas ér
velésével, meleg érzéstől áthatott előadásával 
mindvégig letudta kötni.

Nagy tetszést keltett a szabadelvű-pártba 
olvadó nemzeti-párt titkolódzó, félénk maga
tartására alkalmazott hasonlatával. Egy köz
ismert papucshős - -  úgymond — válni ké
szült az élete párjától és ügyvédhez ment, 
akinek azonban csak oly feltétel mellett lett 
volna hajlandó a válópert átadni, ha biztosítja 
őt, hogy a felesége nem fogja megtudni.

Erősen kikelt a nálunk uralkodó katonai 
szellem ellen, mely az egyéni szabadságot 
valósággal lenyűgözi, r a b s z o l  g á k k á teszi 
a katonáinkat és a mi saját véreinket, 
mihelyt a kaszárnya küszöbét átlépik, ellen
ségeinkké nevelik. Majd az általános válasz
tói jogról beszélt, mint amely a függetlenségi- 
part zászlajára már régen Írva vagyon. Hisz 
ep maga szóló fejtette ki nemrég az orszá
gos párt megbízásából a képviselőházban az 
általános választói jog létjogosultságát és azt 
a párt egy fontos programinpontjául jelezte. 
Így hát alaptalan az a vád, hogy a függet
lenségi-párt nem hederit a szocialisták eme 
jogos óhajával. Végül a zászlójuk alatt ki
vonult ősz honvédőinket üdvözölte.

A remek beszéd után Dieseljei (Iyula párt
elnök hatásosan, lelkes szavakban köszönte 
meg a választópolgárság tömeges részvételét 
és kérte, hogy a jövőben is tartsanak ki áll
hatatosán a függetlenségi elvek mellett. Végül 
kérte a polgárságot, hogy az alábbi indítvány 
fölött határozzanak :

Baja város választópolgárai örömmel es 
lelkesedéssel veszik tudomásul szeretett kép
viselőjüknek imént elmondott beszámolóját es 
az általa kifejtett politikai elveket és maga
tartást teljesen magukévá teszik. Egyszersmint 
hálás köszönetüket fejezik ki úgy Reich Ala
dár orsz. képviselőnek, mint az országos füg
getlenségi-part megbízásából megjelent vendég 
képviseli* uraknak. Végül pedig Baja város 
választópolgárai az országos luggetlenségi- 
párl elnökét, Kossuth Kerenczet táviratilag 
üdvözlik.

Az üdvözlő távirat szövege a következő: 

Kossuth Kerencz
Budapest.

Baja város választó polgárai egyhangúlag 
es lelkesedéssel üdvözlik nag\ Ságodat es a 
vezetése alatt levő partot Reich Aladár be
számoló beszéde alkalmából és szívből 
óhajtják, hogy a magyarok Istene győze
lemre vezesse faradhatlan működéseiket.

Dieseljei (iyula
pártelnök.

Az indítványt nagy lelkesedéssel fogadta el 
a jelenlevő polgárság, mire a beszámoló dél
után ó órakor veget ért
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A bankett
Városunk közönsége «'lőtt talán örökké 

emlékezetes marad képviselőjével szem
ben érzett ragaszkodásának az a tini- 
let/) 1111:̂ 11 vilatkozása, amelyet a bankett 
alkalmával volt alkalmunk tapasztalni.
I nnepi lakomára Haján talán meg egy 
alkalommal sem gyűltek össze annyian, 
mint most. Nem kevesebben mint .')()<» an 
vettek részt e banketten és kiilonosen 
azt regisztráljuk örömmel, hogy part
különbség nélkül

Mielőtt a lakoma kezdetét vette volna, 
a bajai iparosok és kereskedő ifjúság 
lampionos fá k 1 y á s-m e n e 11 e 1 tisztel
ték mejf népszerű képviselőjüket bont 
nyolc óra volt, midőn a menet a ( asino 
elé ért. ügy képviselőnk, mint illusztris 
vendégei csakhamar az ablakhoz siettek, 
hogy meghallgassák C z é r n a y Imre 
ipartestületi elnök talpra esett üdvözlő 
beszédét, melynek különösen az a része 
keltett nagy hatást, a hol L e n g y e l  
Zoltán képviselőnek a beszámoló után 
tartott nagyhatású beszéde egyik kije
lentésére célozva, hogy ők odafönn majd
elbánnak „azzal a kutya némettel1' : —

✓

.. m i is e 1 fog u n k b á n ni — úgy- 
mond a m i s a j á t k is n é m e t j e- 
i ükkel . “ Mindenki tudta persze, hogy 
Czérnay azokra a kormánypártiakra cé
loz, akik növekedő féltékenységgel nézik 
a függetlenségi párt és abban Reich 
Aladár képviselőnek nagy sikereit A 
viharos éljenzéssel fogadott beszéd után 
Re d ő h á z y  János az ékes szavú kuruc 
honatya köszönte meg a maga, mint kép
viselőtársai nevében a fényes ovációt.

*

Ltána Re i ch  Aladár tartott rövid, de 
frenetikus hatást keltő beszédet, majd 
bon g y e 1 Zoltánt kívánta hallani az 
ezrekre menő hallgatóság 1 iogy hogy 
beszélt? Talán semmivel sem illusztrál - 
hatunk jobban, mint az alább közlendő 
jelenet elmondásával, amit tudósitónk a 
beszédet hallgató közönség soraiból le
sett el :

Jaj Istenem, sóhajtott fel férje- 
ura leié fordulva egy asszonyka, — ha 
én is igy tudnék beszélni . . . .

tt

t házzen meg az isten. felelt
rémülten a férj rögtön beadnám a 
válókeresetet.

Viharos derültséget keltett Lengyel 
beszédében a mai politikai helyzetre telt 
következő hasonlata :

Két székely góbé —- úgymond — 
ISIS ban együtt harcolt az osztrák ellen. 
Egy alkalommal, mikor a túlsúlyban levő 
osztrákok nagyon is szorongatni kezdték* » w' O

a maroknyi magyar hadsereget, az egyik
r * / * » r

góbé nagyot sóhajtott, hogy
l iram Isten, segíts meg, de mind

járt !
Sohkse kérjed az Istent, hogy ne

künk segítsen, - felelt a másik, — ha
nem arra kérd, hogy a másiknak n eM 7 J

segítsen. < > csak nézze, hogy mi mit 
csinálunk, nem lesz akkor hiba. Mi is 
csak arra kérjük most az l ristent — foly
tatta tovább, — hogy az osztráknak ne 
segítsen ; majd elbánunk mi akkor velük 
a magunk emberségéből.

A taps és eljenzaj lecsillapultával a lel
kesedéstől tobzódó közönség Bakonyi  
Samut és B e n e d e k Jánost szerette 
volna még hallani, ebben azonban nem 
telhetett gyönyörűsége, mert Bakonyi 
még az esti t él nyolc órai vonattal el-

utazott, Benedeket pedig — mint képvi
selőnk a közönséggel közölte — a dél - 
után megtartott hatalmas beszéde any- 
nyira kimerítette, hogy nem lett volna 
képes a fényes ovációt kellőképen meg
köszönni.

Mikor a néptömeg elvonult, kezdetét 
! vette a lakoma, mely alatt Dankó ban

dája játszott hazafias dalokat. Az első 
fel köszöntőt dr. Reich Aladár orsz kép
viselő mondotta a város előkelő vendé
geire, a másodikat Bedőházy János a 
város polgárságára és annak lejére He
gedűs Aladár porgármesterre Érdekes 
jelenet következett erre. A közönség vi
haros éljenzésben tört ki, —- de szerette 
volna a választ is hallani reá. EgyreO  *

sűrűbben hallatszott:
-  I falijuk a polgármestert ! I Lalijuk

dr. H egedűst!
Mindenesetre érdekes dolog, lett vol

na meghallgatni a választ, dehát ö, — 
könnyen érthető okokból — nem volt 
szólásra bírható. No de meg is csip
kedte érte Lengyel Zoltán. Szólásra 
emelkedett és kijelentette, hogy a pol
gármester nevében ö fogja megadni 
Bedőházynak a választ s hogy szóról- 
szóra fogja elmondani mindazokat, ami
ket a polgármester mondott — volna A 
tréfa csak úgy ömlött belőle, majd 
oda konkludált, hogy a polgármester 
szivvel-lélekkel velünk: negyvennyolca
sokkal érez s ha a legközelebbi válasz
tások alkalmával — ha ugyan nem fog
ják egyhangúlag megválasztani Reich 
Aladárt — ő (t. i a polgármester) lesz 
a legbuzgóbb kortese V a 1 e n t i n Emil 
erre azt mondta, hogy ebben az eset
ben ö a pártban viselt alelnöki állásról 
le fog mondani s helyét — a polgár- 
mesternek engedi át.

Valentinnek ez a megjegyzése csak 
fokozta azt a viharos derültséget, ame
lyet a csattanós felszólalás keltett. Be
nedek János se kerülhette ki sorsát 
Muszáj volt beszélnie Es beszélt, még
pedig versben. A szellemességtől szi
porkázó toasztra Lengyel Zoltán felelt 
ismét bebizonyítva, hogy nemcsak a 
kormányt tudja csipkedni, hanem má 
sokat is Azt mondta, hogy Benedek 
János I)ebreczenből való, ahol, 1885-ben 
egy városi közgyűlésen arról lévén szó, 
hogy ki milyen jószágot küldjön lel a 
kiállításra, egy civis ezt mondta:

Ha ló köll : itt van Lakács Péter; 
ha disznó köll : itt vagyok én I la pedig 
marha köll : i t t  v a g y u n k m i n d n y à- 
jan  lemondotta továbbá, hogy Reich 
Aladár barátjával és képviselőtársával 
abban állapodtak meg. — hogy senki se 
mondhassa el. hogy bármelyikük is pro 
domo beszél — hogy ö majd folyton fog 
kérni Bajának hidat, Reich Aladár meg 
Krasznának (Lengyel kerületébe tartozik) 
járási)Íróságot. Reich Aladár megkapta a 
hidat, ő azonban nem kapta meg a já
rásbíróságot. Kétszeresen örül tehát, 
hogy Reich megbuktatta Plószt, aki 
neki nem akar járásbíróságot adni.

No de Benedek nem maradt adós. 
„Etilre magyarázott szavainak helyre
igazítása cimén“ kiirt szót. Persze meg
kapta.

— Lengyel Zoltán barátom és kép
viselőtársam, akiről mi azt szoktuk éne 
kelni, hogy „Busul a L e n g y e l  — 
s a j á t  állapotján“ szerel csipkedni, de 
ha vissza csipkedi az ember, akkor ha
ragszik s ilyenkor:

Bajai Független Újság."' 1003. október 10.

» Elkeseredéseben 
Mi telhetik tőle,
Nagyokat iit botjával 
A s a j á t fejére.«

Majd azt ajánlotta, hogy ha elkészül 
a baja-báttaszéki hid, hogy oroszlán 
helyett Lengyelt állítsuk a hídfőre, aki 
csak abban külömbözik a Lánchíd orosz
lánjától, hogy Lengyelnek — van nyelve. 
Mondott ugyan még egyebet, de hogy 
mit? — csak négyszemközt mondhatnék 
meg t. olvasóinknak.

Beszélt még E r d ő s  Jakab igazgató, 
a tanítóság fontos missióját fejtegetve 
a hazaliság fejlesztésében, továbbá Va
l ent i n Emil d r , kinek tűzzel előadott 
szellemes beszéde méltán sorakozott az 
előbb hallott fényes beszédekhez.

Ej fél után úgyszólván az egész társa
ság fölkerekedett és elment abba a bi
zonyos „Központiba egy-egy csésze 
feketére.

*

Üdvözlő táviratok.
Képviselőnket és választóit a beszá

moló beszéd alkalmából a következő 
orsz. képviselők üdvözölték táviratilag: 
B a r a b á s Béla, E n d r e  y Gyula, 
K o v á c s  Gyula, M e z ő s s y Béla, 
Műk its  Simon és R á t k a y  László.

Fontos és a város anyagi helyzetére 
messzekiható közgyűlési napja volt I. 
hó 8-án városunk törvényhatósági bi-

A városi tanács ugyanis ismét egy 
olyan költségvetést terjesztett elő, mely 
úgy egészében, mint részleteiben a leg
szigorúbb kritikát hivja ki. Mélyen le 
hangoló és mélyen megdöbbentő az 
előterjesztett költségvetés, mert azt hir
deti, hogy a terhek újból jelentékenyen 
emelkednek anélkül, hogy a város na
gyobb productiv befektetést eszközölne, 
vagy pedig a teherviselésnek valami 
látszata volna a város fejlődésében vagy 
haladásában.

A költségvetésben semmi uj ideát 
sem látunk arra nézve, hogy mikép 
lehetne a város jövedelmeit a polgárság 
megterhelése nélkül fokozni vagy a túl -
magas kiadásokat mérsékelni, l’edig eb-

« *  «

ben a két irányban serényen, fokozott 
erővel kellene dolgozni, hogy az adózó 
polgárság a nagy teher alatt össze ne 
roskadjon.

Minden más város életében azt látjuk, 
hogy nem a közterheket emelik, ami 
persze a legegyszerűbb és semmi fejtö
rést nem okoz, de a jövedelmeket igye
keznek uj források nyitása által szapo
rítani.

Ez a fejetlenség, eszmenélküliség és 
könnyelmű adósságcsinálás mind sok 
pénzébe kerül a városnak, mely máris 
a tönk szélére közeledik.

Hiábavaló volt a hatósági ellenzék 
beható kritikája, hiába mutatta ki Dr. 
Valentin Emil biz. tag. mindenkit meg 
győző érveivel a mostani helyzet tart
hatatlanságát, a költségvetést a ható
sági párt nagybölcsen és „meggyőző
dé sböP el fogadt<*•:

Magáról a közgyűlésről egyébként 
az alábbiakban számolunk be :
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1. Polgármester időszaki jelentése a közi
gazgatás állapotáról. — Tudomásul vétetik.

*2. A nagyin, kereskedelemügyi m. kir. mi- 
nisteriumnak leirata m. kir. útinesteri iskolák 
felállítása tárgyában. — Bajay Péter biz. tag 
ellenzi a költséggel való hozzájárulást, mert 
kis úthálózatunknál ez fölösleges. Ugyancsak 
ebből a szempontból ellenzi a tanács javas
latát Dr. Reich Aladár. Dr. I'alcntiii Emil a 
törvényhatóság autonómiájának a megsérté
sét is látná abban, ha a miniszter által a vá
rosra octroyált költségeket egyszerűen meg
szavazzák. Már ebből a szempontból is ellene 
szól a javaslatnak. — Az utmesteri iskolák 
felállításához 000 korona költség megszavaz- 
tatik.

3. A nagyin, földmivelésügyi m. kir. minis- 
teriumnak leirata a lnisvágási szabályrendelet 
kiegészítése iránt. Kiegészíttetik.

4. Főispán! átirat dr. Ladányi Mór úrnak 
kórházi igazgató-főorvossá történt kineveztc- 
téséről. - Dr. Ladányi Mór, Dr. Kőhegyi 
Károly, Dr. Reisz Sánd >r és Dr. Walleshauser 
Gyula orvosok kinevezése tudomásul vétetik. 
A betöltetlen alorvosi állásra pályázat hir- 
dettetik.

5. A közigazgatási bizottságnak átirata a 
tanköteles korban levő gyermekeknek a nyil
vános mulatóhelyekről való távoltartása végett 
alkotandó szabályrendelet tárgyában. — Ily 
szabályrendelet alkotása szükségesnek nem 
tartatik.

(j. Polgármester előterjesztése 12 külső ár
vaszéki ülnöknek választása iránt. — Tizenkét 
külső árvaszéki ülnök megválasztátik.

7. A városi tanácsnak javaslata a gyám
pénztári készpénzkészletek elhelyezése tár
gyában. — 1ÜÜ4. évi január hó 1-től kezdődő- 
leg a gyámpénztári pénzkészletek 70% arány
ban a bajai takarékpénztárban, 30% arányban 
a bajai kereskedelmi és iparbankban helyez
tetnek el 3'6% kamatláb mellett.

(3. Ugyanannak jelentése a városi legelők 
haszonbérbe adása iránt megtartott újabb ár
verés eredményéről. — Amennyiben Szabó 
( iyörgy bérlővel a szerződés l évre meg lesz 
köthető 610 kor. haszonbérösszeg fejében, az 
árverés jóváhagyatik, ellenkező esetben uj 
árverés tartatik.

9. Ugyanannak jelentése a városi polgári 
és belvárosi népiskola műszaki műveleteinek 
biztosítása tárgyában. — Dr. Herman Adolf 
javasolja, hogy Baumgarter Sándor műépítész 
dija tix összegben határoztassék meg, ne pedig 
a mérnök és az építész egylet skálája szerint. 
nihnau János elhibázottnak tartja az emeletes 
tervet, mert ez teljesen alaktalanná tenné a 
két frontra szolgáló épületet, már pedig egy 
127,910 koronás építkezésnél ilyenre ügyelni 
kell. Javasolja, hogy a tervek adassanak visz- 
sza a műépítésznek, készíttessenek uj tervek 
földszintes iskolára és a kettő közül történjék 
azután választás, I'riedman Miksa javasolja, 
hogy az építésre felveendő kölcsön 30%-a 
a bajai banknál eszközöltessék. - A köz
gyűlés oly értelemben határoz, hogy földszin
tes tervek készíttetnek, a műépítész dija iránt 
lix összegben történjék megállapodás és a 
felveendő kölcsön a két bajai pénzintézet 
közt osztassék meg.

10. Ugyanannak javaslata az 1904. évi vá
rosi költségelőirányzat megállapítása tárgyában.

I Vei dinger Dezső a költségvetést általános
ságban elfogadja. A részleteknél a közlege
lők tételénél szociális szempontból a parcel
lázás utján való eladást ajánlja oly módon, 
hogy csekély áron, könnyű fizetési leltétclek 
mellett csak szegény embereknek adassék el, 
ami több haszonnal járna 'ezekre nézve is, 
mint a mostani legelő. Kéri a hitoktatók tisz
telet diját öO K.-ról 100 K.-ra emelni A költ
ségvetésben egy számítási hibát is ledez föl, 
ami ennek a nagyszabású munkának alapos 
tanulmányozásáról tett bizonyságot. Dr. I a- 
lenlin Kmil általánosságban sem fogadja el a 
költségvetést Összehasonlítást eszközöl a jelen 
és a 12 év előtti költségvetés között és abból
azt látja, hogy a kiadások folyton emelked
nek, bevételünket pedig csak pótadókban ta
láljuk meg. Adósságaink szaaporodnak és ezen 
fejetlen és könnyelmű gazdálkodás csak ag
godalommal tölt el bennünket. A bólintgató 
többség mindent megszavaz anélkül, hogy a 
jövőre is bepillantást vetne.

Behatóan, nagy jártassággal fejtegeti ezután 
a költségvetést részleteiben. Aliiig úgymond 
_ 12 évnek előtte pl. az erdők tételénei 492

kor. jövedelem volt kitüntetve, ma már e 
címen semmit sem találunk a költségvetésben. 
Majd a számitásnélküli adósságesinálás ellen 
kel ki újból vehemens erővel támadva a város 
vezetőségét. Nem egy heves, éles, de jogos 
és igazságos kitakarásával a hatósági párt 
oldalán consternációt keltett és a főispáni in
telem sem tudta megállítani jogos felháboro
dásának szenvedélyesen kitörő árjában. A 
költségvetést a közgyűlés többsége megsza
vazza.

11. Ugyanannak javaslata a bel- és külrend- 
őrség újjászervezése tárgyában. A tanács 
javaslata szerint a város belterületén <3 tagú 
csendőrőrs állitassék fel, a külterületen két őrs 
5—5 emberből. — Dr. ralenliii Emil a csend
őrséget a külterületen helyesli, a belterületen 
a közszabadságba ütközőnek találja. Kz a 
különben is reactionárius intézmény nem áll- 
ván a rendőrkapitányság fenhatósága alatt, 
sok erőszaknak lenne ez intézmény kútfor- 
rása. Bajay Péter osztja Dr. Valentin nézetét 
és államrendőrséget óhajt. Ilrillmaiin János 
sem lelkesedik a csendőrségért. — Elvben a 
csendőrség behozatala két szótöbbséggel el
fogadtatott.

12. Ugyanannak előterjesztése a bajai taka
rékpénztár épülete előtt uj gyalogjárdának 
fektetése iránt. - A járdafektetés elhatároz- 
tatik.

13. Zweig Mór és társai bajai lako
soknak kérvénye az italmérési üzletek tár
gyában alkotott s z a b á l y r e n d e l e t n e k  
módosítása iránt. — Dr. Reich Aladár ja
vasolja, hogy z á r t  a j t ó  k mellett, zene 
nélkül, a vendéglős a már ott levő ven
dégeket kiszolgálhassa. Határozatba ment, 
hogy a vendéglők zárórája éjféli 1 órában 
megállapittatik és ez idő után a vendéglő 
esetenként 6 korona dij fizetése mellett zene 
nélkül továbbra is nyitva tartható. E határo
zat kimondása után az ellenzék tüntetőleg 
kivonult és Bajay Péter búcsúzóul azt kiáll- 
totta vissza: » Hozzanak csak a nyakunkra 
zsandárokatft

14. A m. kir. szabadkai 4. honvédhuszár
ezred osztályparancsnokságának átirata a 
jelenleg használatban álló kis gyakorlótér 
helyett más gyakorlótérnek kijelölése iránt. — 
Kijelöltetik.

15. A m. kir. állami tanítóképző intézet 
igazgatóságának átirata utcakövezet és átjá
rók helyreállítása iránt. 240 kor. munkadij 
fejében a helyreállítás elrendeltetik.

16. A bajai róni. kath. nőegyletnek átirata 
óvoda céljaira a Vojnits-féle házban levő 
helyiségeknek ideiglenes átengedése iránt.
F. é. november 1-én ovoda céljaira átadatik.

17. Néhai Glibonszky Sebők volt gór. kel. 
szerb tanító özvegyének kérvénye néhai férje 
után őt megillető félévi fizetés és lakbér ki
utalványozása iránt — Kiutalványoztatik.

18. Mocsányi Károly műépítésznek lemon
dása a kórházépítés művezetőségéről és ezzel 
kapcsolatosan a városi tanácsnak előterjesz
tése a további művezetői teendők biztosítása 
tárgyában. — Lemondása elfogadtadk azzal, 
hogy a számadások eszközlésével Vadász 
Pál mérnök bizatik meg 2000 kor. fizetéssel.

19. A pestmegyei sárközi ármentesitő tár
sulatnak kérvénye gátőrház építésének céljára 
a posványosi közterületből 600 □-ölnek ingye
nes átengedése iránt. (Második szavazás.) 
Jövő közgyűlés napirendjére tűzetik.

20. Hutovics Hermina bajai lakosnak kér
vénye építkezés céljára az utcai közterületből 
9 Q-ölnek átengedése iránt. (Második szavazás.)
-  Jövő közgyűlés napirendjére tűzetik.

21. Lengyel Andor pénztári ellenőrnek kér
vénye 1 heti szabadságidő engedélyezése iránt.

Egy havi szabadságidő engedélyeztetik.
22. Belügyminiszter leirata a közkórházi 

költségvetés jóváhagyása tárgyában. Tu
domásul vétetik.

23. Rákóczy síremlékéhez zarándoklást ren
dező vállalat kérvénye Baja város képvisel- 
tetése iránt. Önkéntesen jelentkeztek Bajay 
Péter és Tüske János, akik a Baja város ko
szorúját, melyre 30 kor. szavaztatott meg, 
Rodostón elhelyezik.

Baja várojs kölfcgégelöiraqgzata 1904. évre.
Baja város e hó 8-án tartott rendes köz

gyűlésén tárgyalta jövő évi költségelőirány
zatát, amelyet alább ismertetünk.

Bévé te! eh. Földek után 107,497 k. 05 fii. 
Épületekből, bérházakból 26560 k. Javadalmak 
és jogok jövedelme összesen 71748 k. 61 fii. 
(Itt kiemelendő az ásványvizekre és szikví
zekre kivetett fogyasztási adó 34,800 k., hely- 
pénzszedési jog 19158 k.) Cselekvő tőkék és 
kamatai összesen 59,432 k. Közművelődési 
jövedelmek 90,507 k. 95 fii. Rendőri jövedel
mek 2463 k. 54 fii. Megtérítések 17,172 k. 
46 fii. Vegyes bevétek 14,740 k. 26 fii. Rend
kívüli bevételek 92,928 k. 64 fii. (Ebből kie
melendő a városi fogy. adópótlék 10,150 k., 
bor- és hús fogyasztási adószedési jogból 
81,460 k. 27 fii.) Összes bevétel a múlt évi 
pénzmaradvánnyal: 402,053 k. 41 fii.

Kiadások. Tisztviselők, segéd és kezelő sze
mélyzet fizetése 71,800 k. Tisztviselők és szol
gák ellátása összesen 97,279 k. 50 fii. Gazda
sági költségek összesen 35,376 k. 08 fii. Rend
őri kiadások: 39,488 k. 98 fii. (Kiemeljük a 
tisztviselők fizetését : főkapitány 3400 koro
na, 2 alkapitány 4600 korona, 1 igtató 1400 
korona, III. oszt. Írnok 1100 korona. Össze
sen: 10,500 k.) Rendőrök és külőrük fizetése 
rendőrvezető, tizedes, 18 rendőr, 2 lovas és 
4 gyalog küiőr összesen 18,700 k. Városi 
tűzoltók 5155 k. 38 fii. Közművelődési kiadá
sok 77,260 k. 96 fii. (Kiemeljük ebből: Pol
gári és ipariskolai személyi kiadások : 5 tanár 
és iskolaszolga, valamint a hittanárok 20,812 
k. Népiskolák fizetése (16 tanító és szolga- 
személyzet) 42,001 k. 74 fii. S^inés^eti szub
venció 400 körömi.) Egyházi kiadások 10,551 
k. 49 fii. Katonaügyi kiadások 3828 k. 28 fii. 
igazgatási és vegyes kiadások 53,932 k. 30 
fii. Tőketörlesztés összesen 14,683 k. 94 fii. 
Kamattörlesztések 54,994 k. 75 fii. Rendkívüli 
kiadások 106,628 k. 48 fii. Pénzmüveleti kia
dások 4000 k. Összes kiadás 498,025 k. 28 
fii. Bevétel 402,053 k. 41 fii. Hiány 95,471 k. 
87 fii. Ennek fedezetéül szolgál 55% pótadó. 
Kövezési alap bevétele és kiadása 46,115 k. 
05. fii. Nyugdíjpénztár bevétele és kiadása 
16,080 k. Szegényházi pénztár bevétele 13,399 
k. 07 fii. Kiadás 22.447 k. 35 fii. Hiány 9048 
k. 28 fii. Ennek fedezetére 5% pótadó szolgál.

t /T j» y *

Közigazgatási bizottsági ülés.
Baja város közigazgatási bizottsága f. hó 

8-án délelőtt tartotta rendes havi ülését, ame
lyen Schmans  ̂ Endre főispán elnökölt. Napi
rend előtt Popp György pénzügyigazgatót üd
vözölte és a bizottság azon alkalomból, hogy a 
vaskorona renddel kitüntettetett. A polgármester 
jelentésének tudomásul vétele után dr. Bern
hardt János tiszti főorvos terjeszti elő jelen
tését, amely szerint a közegészség kielégítő 
volt. A múlt hóban született Baján 22 fiú és 
26 leány összesen 18. Meghalt 16 férfi és 19 
nő összesen 35. A szaporulat 13.

A pénzügyigazgató jelenti, hogy a múlt 
hóban az adók a következőképpen folytak be: 
Egyenes adó 4634 kor. Múlt év hason idősza
kában 11.203 kor. Bélyeg és jogilleték 4232 
kor. Múlt év hason időszakában 10.782 kor. 
Orsz. betegápolási pótadó 110 kor. Múlt év 
hason időszakában 260 kor. Tanítói nyugdíj 
300 kor. Múlt év szeptemberében 159 kor. 
Hadmentességi adó 3o kor. Múlt év szept. 
335 kor. Dr. Reich Aladár orsz. képviselő kéri. 
hogy a peres eljárásban elkövetett bélyegrö- 
viditéseknél a kétszeres illeték fizetésére sza
bott 8 napi határidő ne a fizetési meghagyás 
kibocsátásától számítson, hanem* az ex-lex 
állapot megszűntétől.

Szentgyörgyi Lajos alkapitány fegyelmi 
panaszt tett Rado Gyula állatorvos ellen több 
szabálytalanságért. Rado előadván védelmet
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A bankett
Városunk közönsége előtt talán orokke 

emlékezetes marad képviselőjével szem
ben érzett ragaszkodásának az a tün
tető megnyilatkozása, amelyet a bankett 
alkalmával volt alkalmunk tapasztalni.
1 nnepi lakomára Haján talán még egy 
alkalommal sem gyűltek össze annyian, 
mint most. Nem kevesebben mint öGO-an 
vettek részt e banketten — és különösen 
azt regisztráljuk örömmel, hogy párt- 
különbség nélkül

Mielőtt a lakoma kezdetét vette volna, 
a bajai iparosok és kereskedő ifjúság 
lampionos f á k 1 y á s-m e n e 11 e 1 tisztel
ték meg népszerű képviselőjüket Pont 
nyolc őrá volt, midőn a menet a ( asino 
elé ért. ügy képviselőnk, mint illusztris 
vendégei csakhamar az ablakhoz siettek, 
hogy meghallgassák C z é r n a y Imre 
ipartestületi elnök talpra esett üdvözlő 
beszédét, melynek különösen az a része 
keltett nagy hatást, a hol L e n g y e l  
Zoltán képviselőnek a beszámoló után 
tartott nagyhatású beszéde egyik kije
lentésére célozva, hogy ők odaíönn majd 
elbánnak „azzal a kutya némettel" : —
„mi is e 1 f ogunk  bá nn i  — úgy
mond — a m i s a j á t k is n é m e t j e- 
i ükke l . “ Mindenki tudta persze, hogy 
Czérnay azokra a kormánypártiakra cé
loz, akik növekedő féltékenységgel nézik 
a függetlenségi párt és abban Reich 
Aladár képviselőnek nagy sikereit. A 
viharos éljenzéssel fogadott beszéd után 
He d ö h á z y János az ékes szavú kuruc 
honatya köszönte meg a maga, mint kép
viselőtársai nevében a fényes ovációt. 
Utána Re i ch  Aladár tartott rövid, de 
frenetikus hatást keltő beszédet, majd 
Le n g y e l  Zoltánt kívánta hallani az 
ezrekre menő hallgatóság Hogy hogy 
beszélt? Talán semmivel sem illusztrál
hatnék jobban, mint az alább közlendő 
jelenet elmondásával, amit tudósítónk a 
beszédet hallgató közönség soraiból le
si;! t el :

Jaj Istenem, sóhajtott fel fér je
li ríi fele fordulva egy asszonyka, — ha 
én is igy tudnék beszélni . . . .

n
( )rizzen meg az Isten, — felelt 

rémülten a férj — rögtön beadnám a 
váló keresetet.

Viharos derültséget keltett Lengyel 
beszédében a mai politikai helyzetre tett 
következő hasonlata :

— Két székely góbé — úgymond — 
ISTS-ban együtt harcolt az osztrák ellen. 
Egy alkalommal, mikor a túlsúlyban levő 
osztrákok nagyon is szorongatni kezdték 
a maroknyi magyar hadsereget, az egyik 
góbé nagyot sóhajtott, hogy

l iram Isten, segíts meg, de mind-
járl !

Soh’se kérjed az Istent, hogy n e- 
k ünk segítsen, —- felelt a másik, — ha
nem arra kérd, hogy a másiknak n e

M ~  -

segítsen. < ) csak nézze, hogy mi mit 
csinálunk, nem lesz akkor hiba. Mi is 
csak arra kérjük most az Úristent — foly
tatta tovább, — hogy az osztráknak ne 
segítsen ; majd elbánunk mi akkor velük 
a magunk emberségéből.

A taps és eljenzaj lecsillapukéval a lel
kesedéstől tobzódó közönség Hakonyi  
Samut és H e n e d c k Jánost szerette 
volna még hallani, ebben azonban nem 
telhetett gyönyörűsége, mert Hakonyi 
meg az esti félnyolc órai vonattal el-

| utazott, Benedeket pedig — mint képvi
selőnk a közönséggel közölte — a dél 
után megtartott hatalmas beszéde any
ucira kimerítette, hogy nem lett volna 
képes a fényes ovációt kellőképen meg
köszönni.

Mikor a néptömeg elvonult, kezdetét 
vette a lakoma, mely alatt Dankó ban
dája játszott hazafias dalokat. Az első 

I fel köszöntőt dr. Reich Aladár orsz kép
viselő mondotta a város előkelő vendé
geire, a másodikat Bedőházv János a 
város polgárságára és annak fejére He- 

j  gedüs Aladár porgármesterre Érdekes 
jelenet következett erre. A közönség vi- 

: haros éljenzésben tört ki, — de szerette 
volna a választ is hallani reá. Egyre 
s ü r ü b b en hall ats zott:

! — Halljuk a polgármestert! Halljuk
dr. Hegedűst!

Mindenesetre érdekes dolog, lett vol
na meghallgatni a választ, dehát ő, — 
könnyen érthető okokból — nem volt 
szólásra bírható. No de meg is csip
kedte érte Lengyel Zoltán. Szólásra 
emelkedett és kijelentette, hogy a pol
gármester nevében ö fogja megadni 
Bedöházynak a választ s hogy szóról- 
szóra fogja elmondani mindazokat, ami
ket a polgármester mondott — volna A 
tréfa csak úgy ömlött belőle, majd 
oda konkludált, hogy a polgármester 
szivvel-lélekkel velünk: negyvennyolca
sokkal érez s ha a legközelebbi válasz
tások alkalmával — ha ugyan nem fog
ják egyhangúlag megválasztani Reich 
Aladárt — ő (t. i a polgármester) lesz 
a legbuzgóbb kortese Va l e n t i n  Emil 
erre azt mondta, hogy ebben az eset
ben ő a pártban viselt alelnöki állásról 
le fog mondani s helyét — a polgár- 
mesternek engedi át.

Valentinnek ez a megjegyzése csak 
fokozta azt a viharos derültséget, ame
lyet a csattanós felszólalás keltett. Be
nedek János se kerülhette ki sorsát 
Muszáj volt beszélnie Es beszélt, még
pedig versben. A szellemességtől szi
porkázó toasztra Lengyel Zoltán felelt 
ismét bebizonyítva, hogy nemcsak a 
kormányt tudja csipkedni, hanem má 
sokat is Azt mondta, hogy Benedek 
János I)ebreczenből való, ahol, 188ő-ben 
egy városi közgyűlésen arról lévén szó, 
hogy ki milyen jószágot küldjön lel a 
kiállításra, egy cívis ezt mondta:

Ha ló köll : itt van Takács Péter; 
ha disznó köll: itt vagyok én Ha pedig 
marha köll : i t t  va g y u n k m i n d n y à- 
jan  Elmondotta továbbá, hogy Reich 
Aladár barátjával és képviselőtársával 
abban állapodtak meg. — hogy senki se 
mondhassa el. hogy bármelyikük is pro 

| domo beszél — hogy ő majd folyton fog 
j kérni Bajának hidat, Reich Aladár meg 

Krasznának (Lengyel kerületébe tartozik) 
járásbíróságot. Reich Aladár megkapta a 
hidat, ö azonban nem kapta meg a já
rásbíróságot. Kétszeresen örül tehát, 
hogy Reich megbuktatta Plószt, aki 
neki nem akar járásbíróságot adni.

No de Benedek nem maradt adós. 
„Félre magyarázott szavainak helyre
igazítása cimén" kért szót. Persze meg
kapta.

— Lengyel Zoltán barátom és kép
viselőtársam, akiről mi azt szoktuk éne
kelni, hogy „Búsul a Le n g y e l  —• * 7 r» j
s a j á t  állapolján" szerel csipkedni, de 
ha vissza csipkedi az ember, akkor ha
ragszik s ilyenkor:

«Elkeseredésében 
Mi telhetik tőle,
Nagyokat üt botjával 
A s a j á t fejére.«

Majd azt ajánlotta, hogy ha elkészül 
a baja-báttaszéki hid, hogy oroszlán 
helyett Lengyelt állítsuk a hídfőre, aki 
csak abban külömbözik a Lánchíd orosz
lánjától, hogy Lengyelnek — van nyelve. 
Mondott ugyan még egyebet, de hogy 
mit? — csak négyszemközt mondhatnék 
meg t. olvasóinknak.

Beszélt még E r d ő s  Jakab igazgató, 
a tanítóság fontos missióját fejtegetve 
a hazafiság fejlesztésében, továbbá V a- 
1 en tin Emil dr , kinek tűzzel előadott 
szellemes beszéde méltán sorakozott az 
előbb hallott fényes beszédekhez.

Ej fél után úgyszólván az egész társa
ság fölkerekedett és elment abba a bi
zonyos „Központ"-ba egy-egy csésze 
feketére.

*

Üdvözlő táviratok.
Képviselőnket és választóit a beszá

moló beszéd alkalmából a következő 
orsz. képviselők üdvözölték táviratilag : 
B a r a b á s Béla, E n d r e y Gyula, 
K o v á c s  Gyula, Me z ő  s s y Béla, 
M u k i t s Simon és R á t k a y I.ászló.

Fontos és a város anyagi helyzetére 
messzekiható közgyűlési napja volt I. 
hó 8-án városunk törvényhatósági bi-

Y
A városi tanács ugyanis ismét egy 

olyan költségvetést terjesztett elő, mely 
úgy egészében, mint részleteiben a leg
szigorúbb kritikát hivja ki. Mélyen le 
hangoló és mélyen megdöbbentő az 
előterjesztett költségvetés, mert azt hir
deti, hogy a terhek újból jelentékenyen 
emelkednek anélkül, hogy a város na
gyobb productiv befektetést eszközölne, 
vagy pedig a teherviselésnek valami 
látszata volna a város fejlődésében vagy 
haladásában.

A költségvetésben semmi uj ideát 
sem látunk arra nézve, hogy mikép 
lehetne a város jövedelmeit a polgárság 
megterhelése nélkül fokozni vagy a túl - 
magas kiadásokat mérsékelni. Pedig eb
ben a két irányban serényen, fokozott 
erővel kellene dolgozni, hogy az adózó 
polgárság a nagy teher alatt össze ne 
roskadjon.

Minden más város életében azt látjuk, 
hogy nem a közterheket emelik, ami 
persze a legegyszerűbb és semmi lejtö
rést nem okoz, de a jövedelmeket igye
keznek uj források nyitása által szapo
rítani.

Ez a fejetlenség, eszmenélküliség és 
könnyelmű adósságcsinálás mind sok 
pénzébe kerül a városnak, mely máris 
a tönk szélére közeledik.

Hiábavaló volt a hatósági ellenzék 
beható kritikája, hiába mutatta ki Dr. 
Valentin Emil biz. tag. mindenkit meg
győző érveivel a mostani helyzet tart
hatatlanságát, a költségvetést a ható
sági párt nagybölcsen és „meggyőző
désből" elfogadta.

Magáról a közgyűlésről egyébként 
az alábbiakban számolunk be :
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1. Polgármester időszaki jelentése a közi
gazgatás állapotáról. Tudomásul vétetik.

2. A nagyin, kereskedelemügyi m. kir. mi- 
nisteriumnak leirata m. kir. útmesteri iskolák 
felállítása tárgyában. — Bajay Péter biz. tag 
ellenzi a költséggel való hozzájárulást, mert 
kis úthálózatunknál ez fölösleges. Ugyancsak 
ebből a szempontból ellenzi a tanács javas
latát Dr. Reich Aladár. Dr. I'alcntiii Kind a 
törvényhatóság autonómiájának a megsérté
sét is látná abban, ha a miniszter által a vá
rosra octroyált költségeket egyszerűen meg
szavazzák. Már ebből a szempontból is ellene 
szól a javaslatnak. —- Az útmesteri iskolák 
felállításához 000 korona költség megszavaz
tad k.

3. A nagyin, földművelésügyi m. kir. minis- 
teriunmak leirata a husvágási szabályrendelet 
kiegészítése iránt. Kiegészíttetik.

-í. Főispáni átirat dr. Ladányi Mór úrnak 
kórházi igazgató-főorvossá történt kinevezte- 
téséről. - I)r. Ladányi Mór, Dr. Kőhegyi 
Károly, Dr. Reisz Sándor és Dr. Walleshauser 
Gyula orvosok kinevezése tudomásul vétetik. 
A betöltetlen alorvosi állásra pályázat hir- 
dettetik.

5. A közigazgatási bizottságnak átirata a 
tanköteles korban levő gyermekeknek a nyil
vános mulatóhelyekről való távoltartása végett 
alkotandó szabályrendelet tárgyában. — Ily 
szabályrendelet alkotása szükségesnek nem 
tartatik.

(). Polgármester előterjesztése 12 külső ár
vaszéki ülnöknek választása iránt. Tizenkét 
külső árvaszéki ülnök megválasztátik.

7. A városi tanácsnak javaslata a gyám
pénztári készpénzkészletek elhelyezése tár
gyában. — 1904. évi január hó l-től kezdődő- 
lcg a gyámpénztári pénzkészletek 70% arány
ban a bajai takarékpénztárban, 30% arányban 
a bajai kereskedelmi és iparbankban helyez
tetnek el 3*0% kamatláb mellett.

8. Ugyanannak jelentése a városi legelők 
haszonbérbe adása iránt megtartott újabb ár
verés eredményéről. — Amennyiben Szabó 
György bérlővel a szerződés 1 évre meg lesz 
köthető 010 kor. haszonbérösszeg fejében, az 
árverés jóváhagyatik, ellenkező esetben uj 
árverés tartatik.

9. Ugyanannak jelentése a városi polgári 
és belvárosi népiskola műszaki műveleteinek 
biztosítása tárgyában. — Dr. Herman Adolf 
javasolja, hogy Baumgarter Sándor műépítész 
dija lix összegben határoztassék meg, ne pedig 
a mérnök és az építész egylet skálája szerint. 
minuta János elhibázottnak tartja az emeletes 
tervet, mert ez teljesen alaktalanná tenné a 
két frontra szolgáló épületet, már pedig egy 
127,910 koronás építkezésnél ilyenre ügyelni 
kell. Javasolja, hogy a tervek adassanak visz- 
sza a műépítésznek, készíttessenek uj tervek 
földszintes iskolára és a kettő közül történjék 
azután választás. Dried man Miksa javasolja, 
hogy az építésre felveendő kölcsön 30%-a 
a bajai banknál eszközöltessék. A köz
gyűlés oly értelemben határoz, hogy földszin
tes tervek készíttetnek, a műépítész dija iránt 
lix összegben történjék megállapodás és a 
felveendő kölcsön a két bajai pénzintézet 
közt osztassék meg.

10. Ugyanannak javaslata az 1904. évi vá
rosi költségelőirányzat megállapítása tárgyában.
-  IVeiifinger Dezső a költségvetést általános

ságban elfogadja. A részleteknél a közlege
lők tételénél szociális szempontból a parcel
lázás utján való eladást ajánlja oly módon, 
hogy csekély áron, könnyű fizetési feltételek 
mellett csak szegény embereknek adassék cl, 
ami több haszonnal járna 'ezekre nézve is, 
mint a mostani legelő. Kéri a hitoktatók tisz
telet diját ő0 K.-ról 100 K.-ra emelni A költ
ségvetésben egy számítási hibát is fedez föl, 
ami ennek a nagyszabású munkának alapos 
tanulmányozásán')! tett bizonyságot. Dr. I a- 
lenlin Emil általánosságban sem fogadja el a 
költségvetést Összehasonlítást eszközöl a jelen 
és a 12 év előtti költségvetés között és abból 
azt látja, hogy a kiadások folyton emelked
nek, bevételünket pedig csak pótadókban ta
láljuk meg. Adósságaink szaaporodnak és ezen 
fejetlen és könnyelmű gazdálkodás csak ag
godalommal tölt el bennünket. A bólintgato 
többség mindent megszavaz anélkül, hogy a 
jövőre is bepillantást vetne.

Behatóan, nagy jártassággal fejtegeti ezután 
a költségvetést részleteiben. Amig úgymond 
— 12 évnek előtte pl. az erdők tételénél 492

kor. jövedelem volt kitüntetve, ma már e 
címen semmit sem találunk a költségvetésben. 
Majd a számitásnélküli adósságcsinálás ellen 
kel ki újból vehemens erővel támadva a város 
vezetőségét. Nem egy heves, éles, de jogos 
és igazságos kifakadásával a hatósági párt 
oldalán consternációt keltett és a főispáni in
telem sem tudta megállítani jogos felháboro
dásának szenvedélyesen kitörő árjában. A 
költségvetést a közgyűlés többsége megsza
vazza.

11. Ugyanannak javaslata a bel- és külrend- 
őrség újjászervezése tárgyában. A tanács 
javaslata szerint a város belterületén 8 tagú 
csendőrőrs állitassék fel, a külterületen két őrs 
5 —5 emberből. — Dr. I'ale/ilin Emil a csend
őrséget a külterületen helyesli, a belterületen 
a közszabadságba ütközőnek találja. Ez a 
különben is reactionárius intézmény nem áll- 
ván a rendőrkapitányság fen hatósága alatt, 
sok erőszaknak lenne ez intézmény kútfor- 
rása. Bajay Péter osztja Dr. Valentin nézetét 
és állam rendőrséget óhajt. II 'ill manu János 
sem lelkesedik a csendőrségért. — Elvben a 
csendőrség behozatala két szótöbbséggel el
fogadtatott.

12. Ugyanannak előterjesztése a bajai taka
rékpénztár épülete előtt uj gyalogjárdának 
fektetése iránt. -  A járdafektetés elhatároz- 
tatik.

13. Zweig Mór és társai bajai lako
soknak kérvénye az italmérési üzletek tár
gyában alkotott s z a b á l y r e n d e l e t n e k  
módosítása iránt. — Dr. Reich Aladár ja
vasolja, hogy z á r t  a j t ó k  mellett, zene 
nélkül, a vendéglős a már ott levő ven
dégeket kiszolgálhassa. Határozatba ment, 
hogy a vendéglők zárórája éjféli 1 órában 
megállapittatik és ez idő után a vendéglő 
esetenként 6 korona dij fizetése mellett zene 
nélkül továbbra is nyitva tartható. E határo
zat kimondása után az ellenzék tüntetőleg 
kivonult és Bajay Péter búcsúzóul azt kiáll- 
totta vissza: «Hozzanak csak a nyakunkra 
zsandárokat.a

14. A m. kir. szabadkai 4. honvédhuszár
ezred osztályparancsnokságának átirata a 
jelenleg használatban álló kis gyakorlótér 
helyett más gyakorlótérnek kijelölése iránt. 
Kijelöltetik.

15. A m. kir. állami tanitóképző intézet 
igazgatóságának átirata utcakövezet és átjá
rók helyreállítása iránt. — 240 kor. munkadij 
fejében a helyreállítás elrendeltetik.

10. A bajai róni. kath. nőegyletnek átirata 
óvoda céljaira a \ rojnits-féle házban levő 
helyiségeknek ideiglenes átengedése iránt.
F. é. november 1-én ovoda céljaira átadatik.

17. Néhai Glibonszky Sebők volt gör. kel. 
szerb tanító özvegyének kérvénye néhai férje 
után őt megillető félévi fizetés és lakbér ki
utalványozása iránt — Kiutalványoztatik.

18. Mucsányi Károly műépítésznek lemon
dása a kórházépítés mű vezetőségéről és ezzel 
kapcsolatosan a városi tanácsnak előterjesz
tése a további művezetői teendők biztosítása 
tárgyában. — Lemondása elfogadtadk azzal, 
hogy a számadások eszközlésével Vadász 
Pál mérnök bizatik meg 2000 kor. fizetéssel.

19. A pestmegyei sárközi ármentcsitő tár
sulatnak kérvénye gátőrház építésének céljára 
a posványosi közterületből 000 Q-ölnek ingye
nes átengedése iránt. (Második szavazás.) —- 
Jövő közgyűlés napirendjére tűzetik.

20. Hutovics Hermina bajai lakosnak kér
vénye építkezés céljára az utcai közterületből 
9 Q-ülnck átengedése iránt. (Második szavazás.)

- Jövő közgyűlés napirendjére tűzetik.
21. Lengyel Andor pénztári ellenőrnek kér

vénye 4 heti szabadságidő engedélyezése iránt.
Egy havi szabadságidő engedélyeztetik.

22. Belügyminiszter leirata a közkórházi 
költségvetés jóváhagyása tárgyában. I u- 
domásul vétetik.

23. Kákóczy síremlékéhez zarándoklást ren
dező vállalat kérvénye Baja város képvisel- 
tetése iránt. Önkéntesen jelentkeztek Bajay 
Péter és Tüske János, akik a Baja város ko
szorúját, melyre 30 kor. szavaztatott meg, 
Rodostón elhelvezik.

* X »

Baja várog kölfcgégelőii’áqíjzata 1904, évre.
Baja város e hó 8-án tartott rendes köz

gyűlésén tárgyalta jövő évi költségelőirány
zatát, amelyet alább ismertetünk.

Bevételek. Földek után 107,497 k. 05 fii. 
Épületekből, bérházakból 20530 k. Javadalmak 
és jogok jövedelme összesen 71748 k. 01 fii. 
(Itt kiemelendő az ásványvizekre és szikvi
zekre kivetett fogyasztási adó 34,800 k„ hely- 
pénzszedési jog 19158 k.) Cselekvő tőkék és 
kamatai összesen 59,432 k. Közművelődési 
jövedelmek 90,507 k. 95 fii. Rendőri jövedel
mek 2403 k. 54 fii. Megtérítések 17,172 k. 
40 fii. Vegyes bevétek 14,740 k. 26 fii. Rend
kívüli bevételek 92,928 k. 04 lil. (Ebből kie
melendő a városi fogy. adópótlék 10,150 k., 
bor- és husfogyasztási adószedési jogból 
81,460 k. 27 fii.) Összes bevétel a múlt évi 
pénzmaradvánnyal: 402,053 k. 41 fii.

Kiadások. Tisztviselők, segéd és kezelő sze
mélyzet fizetése 71,800 k. Tisztviselők és szol
gák ellátása összesen 97,279 k. 50 fii. Gazda
sági költségek összesen 35,376 k. 08 fii. Rend
őri kiadások: 39,488 k. 98 fii. (Kiemeljük a 
tisztviselők fizetését : főkapitány 3400 koro
na, 2 alkapitány 4600 korona, 1 igtató 1400 
korona, III. oszt. Írnok 1100 korona. Össze
sen: 10,500 k.) Rendőrök és külőrök fizetése 
rendőrvezető, tizedes, 18 rendőr, 2 lovas és 
4 gyalog külőr összesen 18,700 k. Városi 
tűzoltók 5155 k. 38 fii. Közművelődési kiadá
sok 77,260 k. 96 fii. (Kiemeljük ebből: Pol
gári és ipariskolai személyi kiadások : 5 tanár 
és iskolaszolga, valamint a hittanárok 20,812 
k. Népiskolák fizetése (16 tanító és szolga
személyzet) 42,001 k. 74 fii. Sfinisqeti szub
venció 400 korona.) Egyházi kiadások 10,551 
k. 49 fii. Katonaügyi kiadások 3828 k. 28 lil. 
Igazgatási és vegyes kiadások 53,932 k. 30 
fii. Tőketörlesztés összesen 14,683 k. 94 fii. 
Kamattörlesztések 54,994 k. 75 lil. Rendkívüli 
kiadások 106,628 k. 48 fii. Pénzmüveleti kia
dások 4000 k. Összes kiadás 498,025 k. 28 
lil. Bevétel 402,053 k. 41 fii. Hiány 95,471 k. 
87 lil. Ennek fedezetéül szolgál 55% pótadó. 
Kövezési alap bevétele és kiadása 46,115 k. 
05. lil. Nyugdíjpénztár bevétele és kiadása 
16,080 k. Szegényházi pénztár bevétele 13,399 
k. 07 lil. Kiadás 22.447 k. 35 fii. Hiány 9048 
k. 28 fii. Ennek fedezetére 5% pótadó szolgál.

Közigazgatási bizottsági ülés.
Baja város közigazgatási bizottsága f. hó 

8-án délelőtt tartotta rendes havi ülését, ame
lyen Schmans  ̂ Endre főispán elnökölt. Napi
rend előtt Popp György pénzügyigazgatót üd
vözölte és a bizottság azon alkalomból, hogy a 
vaskorona renddel kitüntettetett. A polgármester 
jelentésének tudomásul vétele után dr. Bern
hardt János tiszti főorvos terjeszti elő jelen
tését. amely szerint a közegészség kielégítő 
volt. A múlt hóban született Baján 22 fiú és 
26 leány összesen 18. Meghalt 16 férfi és 19 
nő összesen 35. A szaporulat 13.

A pénzügyigazgató jelenti, hogy a múlt 
hóban az adók a következőképpen folytak be: 
Egyenes adó 4034 kor. Múlt év hason idősza
kában 11.203 kor. Bélyeg és jogilleték 4232 
kor. Múlt év hason időszakában 10.782 kor. 
Orsz. betegápolási pótadó 110 kor. Múlt év 
hason időszakában 260 kor. Tanítói nyugdíj 
300 kor. Múlt év szeptemberében 159 kor. 
Hadmentességi adó 80 kor. Múlt év szept. 
335 kor. Dr. Reich Aladár orsz. képviselő kéri. 
hogy a peres eljárásban elkövetett bélyegrö- 
viditéseknél a kétszeres illeték fizetésére sza
bott 8 napi határidő ne a fizetési meghagyás 
kibocsátásától számítson, hanem* az ex-lex 
állapot megszűntétől.

Szentgyörgyi Lajos alkapitány fegyelmi 
panaszt tett R a d o  Gyula állatorvos ellen több 
szabálytalanságert. Rado előadván védelmét



<>

Szentgyörgyinek egy panasza sem lett heiga
zolva, ellenben Ra dó  védekezése valónak 
bizonyult s igy a panasz jelentés, mint tárgy
talan félre tétetett. Ez ellen fellebbezett Szent- 
gyorgyi, de a közigazgalasi bizottság is a 
tanács álláspontjára helyezkedvén, a feljelen
tést félre tette. I feller Richard polg. isk. igaz
gató A 'cincii) Imre tanár ellen fegyelmi eljá- : 
rast kér indítani. Raja város azon kérelme, : 
hogy a városi tanítók ötödéves korpotlékat 
az állam fedezze, valamint az izraelita hit- i 
község azon kérelme, hogy leánypolgári isko
lája évi 2000 forint állami segélyt kapjon, a 
kultus miniszterhez pártolókig felterjesztetik.

„Hajai Függőt hm lJ/sá<i 1303. október 10.

\z első felvonásban betétül Szabados Gizi 
és Ujváry a » iái ke vvallkct» lejtették nagy 
tapsvihar közepe11e.

RZ INI! A .
ÍBob herceg.

I«j03. oki 7.

légy évi távoliét után megérkezett színtár
sulatunk és Martos-Bakonyi-Muszka népszerű 
énekes játékával megkezdte a rövidre szabott 
színi évadot. Telt ház fogadta a társulat meg
nyit*') előadását, mely eléggé lelkes és vidám 
hangulat közepette folyt le. A szives fogad
tatással a társulat énekes személyzete meg 
lehet elégedve. Különösen, ha az igények nem 
túlzottak. A Népszínház múlt saisonjának ezt 
a phenomenális slágerját élvezettel hallgatta 
végig a közönség és a fülbemászó áriák se
hol sem tévesztették hatásukat.

A címszerepet Gerlaki Hermin személyesí
tette. Az ő Bobja úgy énekben mint játékban 
ugyancsak «legény a talpán». Frissen, üdén, 
elevenen mozgott egyébként is hálás szere
pében a közönség pedig több énekszámát 
lelkes tapsokkal honorálta. Anniét Némethné 
játszotta kedvesen, poetikusan. Énekszámait 
is szépen, ízléssel adta elő. A vidámságról 
bőségesen gondoskodott Németh János, aki
nek Pomponiusa egy-két túlzást leszámítva, 
élvezhető volt. Nagy hatást ért el kupiéival, 
melyeket végkimerülésig kellett a szünetlen 
kihívások után megismételnie. Kacagtató volt 
Hegyesi Gyula Plumbudding borbélya, úgy
szintén l jváry táncmestere. A királyné szere
pében Simon Mariskát láttuk, Victoria herceg
nőt pedig Bónis Margit személyesítette, aki 
tetszetős althangjával csinos színpadi jelen
ségnek bizonyult. Lord Lancaster gárdakapi
tány szerepe Kalussy István kezében volt, 
de sajnos, kevés alkalma nyílt ismert szép 
baritonjával a közönséget gyönyörködtetni.

Az énekkarok közül a női kar kissé gyenge, 
határozatlan, annál tömörebb a férfi kar.

\ diszl iek, kiállítás, rendezés is mindenkit 
kielégített, az összjáték gondosságot árult el.

jR bajusz.
UJ03. óla s

Az énekes személyzet után a dolgok ter
mészetes rendje szerint a társulat drámai 
része szokott bemutatkozni, mert az első elő
adások a színtársulatoknak mintegy programm- 
beszédei szerepelnek. Gsakhogy dráma még 
ezen a héten nem fog feltűnni a reperloir 
egén. Csupa énekes darab szerepel a műsoron 
es a drámai személyzet csak a jövő héten 
juthat szóhoz.

Ma egyébként Verő Györgynek ».\ bajusz» 
c. énekes vigjátéka került színre mérsékelt 
számit közönség előtt. A XVIII. században 
a magyar főúri körökben lábrakapott nyeg
leséget, az elfranciásodott magyar Ízlést es 
az erőltetett etiquettet ostorozza ez a szín
padi termék, melynek zamatos magyarsága, 
gyorsan perdülő cselekménye és egynéhány 
ügyes énekszáma a múlt saisonban kassada- 
rabbá avatta.

Maga az előadás mindenben kielégített. L. 
Mihály ti Juliska (Stolcenburg grófné) újra 
magával hozta mindenkit kacagtató komiku
mát; Gerlaki (Matilda), Némethné (Hon) ügye
sen mozogtak es az énekszámokkal is kivé
tel nélkül tetszést arattak; Simon Mariska 
(Rosette) kok eredetiséget árult el. Fal ussy t 
(Gábor) csak dicséret, elismerés illetheti, ha-f # "

sonloan Megycssy Gyulát (János hajdú) es 
Nemethet (Otti.)

Előfizetési felhívási
Lapunk a „Bajai Független Újság1* 

rövid pályafutása után újabb (évnegyed
hez őrt 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 fényesen kivívott

j

függetlenségi eszmét, melynek erején 
napról-napra növekedik, bízvást elmond
hatja magáról, hogy rövid léte dacára is 
natrv múltra tekinthet vissza.s ;

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

S z í v ó s  kitartással fog a „Bajai Füg
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.

Fzek mellett a „Bajai Független Új
ságé 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- 
szenvet, a jövőben sem vonja meg tőlünk.

A „Bajai Független Újság
7. et esi ára:
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légy szám ára 12 fillér.

Baja, 1903. okt hó 1.
A ..Bajai Fü g g e t l e n  Újság

s~ei Les ;/(>.vév <;.v kiadóhivatala.' \ o

HÍREK.
Deák Ferencz emlékezete. A helybeli 

ciszt. r. kath. főgimnázium f. hó 17-éu Deák 
Ferencz születésének századik évfordulója al
kalmából iskolai ünnepséget rendez, melyre 
az érdeklődő közönséget ez utón hívja meg 
az intézet igazgatósága. A mondott napon d. 
e. 0 órakor szent mise lesz a plébánia temp
lomban ; ez után 10 órakor kezdődik az ün
nepség az intézet tornatermében. Programmja 
a következő ; l) Hymnusz. Előadja főgimn. 
ének- és zenekara. 2) Ünnepi beszéd. Tartja 
az intézeti Igazgató. 3) Deák Ferencz emlé
kezete. Irta Szemléi* h'erencz, szavalja Posta 
S. VI. o. t. 4) Deák h'erencz emlékére. Irta 
Bene Gyula, előadja a főgimn. ének- és zene
kara. ö) Deák h'erencz élete és pályája. Dicsé
retét nyert pályadolgozat. Irta és felolvassa 
\\ ürtz Mihály \ 111. o. t. (>) Király-hyninusz. 
Szerzetté Szögedi Endre. Előadja a'főgimn. 
ének- es zenekara. 7) A ledőlt szobor. Irta 
Petői! S. Szavalja Hegedűs Ernő VU. o. t. 8) 
Szózat- Előadja a főgimn. ének- és zenekara.

• •

Október 6. Otvennegyedik évfordulója volt 
immár, hogy az osztrák hiénák bitóra küldték 
nagyjaink legnagyobbjait. Gyászünnepe ez öt
vennégy év óta a magyarnak is gyászünnepe 
lesz, amig csak magyar s z í v  dobog a földön. És 
ha e nap ünnepe volt a magyarnak eddig, 
kétszeresen ünnepe az idén, mert eljutottunk 
ismét oda, hogy nemzeti önnállóságunk alkot
mányunk védelmére kell kellnünk ismét, 
amelyért ok, a dicsők haltak mártírhalált. 
Hisszük, az ő vértanu-haláluk fog nekünk 
utódoknak buzdításul szolgálni, hogy jogaink
ból ne engedjünk s hogy megszabaduljunk 
valahára a dölyfös osztrák uralom tolakodó 
befolyása alól. — — —v. $

Az aradi tizenhárom lelki üdvéért az idén 
is gyász-istentiszteletet tartottak a helybeli kath. 
plébánia templomban, melyen részt vettek a 
dicső napok közvetlen részesei; a negyven- 
nyolcas honvédek, Dr. Reich Aladár orsz. kép
viselő, a bajai Ipartársulat testületileg, a vá
rosi elöljáróság s városunk sok más előke
lősége.

Halálozás. Őszinte részvéttel regisztráljuk 
azt a hirt, hogy Aigner Sándor cisztercita fő
gimnáziumi tanár, ki mint ilyen városunkban 
évek hosszú során át működött, e hó 5-én 
Fonyódon meghalt. A szeretetreméltó öreg űr, 
ki a negyvennyolcas pártnak volt tántorithat- 
lan hive, hatvanhárom évet élt.

Zombor város a nemzeti követelések
ről. Zombor szab. kir. város törvényhatósági 
bizottsága Lüliiiovics Pál főispán elnöklete alatt 
tegnap délután tartott közgyűlésén azt a ka
tegorikus kijelentést tette, hogy: a magva/ 
nemzet a~oii joga, hogy hivatalos nyelvet minden 
intézményben, tehát a kőrösökben is érvényesíthesse, 
nem csorbulhat meg. A nemzeti követelések 
lényegesebb részére, a magyar nyelv jogára 
nézve tehát Zombor város törvényhatósága 
is a nemzeti álláspontra helyezkedett.

A bajai kereskedő ifjak egylete U)0P>. évi 
október hó 17-én (szombaton) részben beteg- 
segélyző alapja javára, részben könyvtára ja
vára a ^Nemzeti Szálló összes termeiben 
tánccal és tombolával egybekötött szórakoz
tató //tea estélyié rendez. Kezdete este 8 óra-/
kor. Belépti-dij személyenként l kor. 50 üli. 
Családjegy 4 kor. Pénztárnál személyjegy 2 
kor. Családjegy 5 korona. Jegyek kaphatók : 
Reich Farkas Fiai, Reich Bernât, Diamant 
Lajos, Fischer Béla, Fischer Lipót utódai, 
Fischer Pál és Klein Rezső cégeknél, valamint 
Rothschild Zsigmond urnái a nagytőzsdében. 
Felülíizetések köszönettel fogadtatnak és hír
lapikig nyugtáztatnak. Minden jegy tea szel
vénynyel van ellátva.

Színházi hirek. Szombaton f. hó 10-én 
a «Szegény Jonathan» c. operett kerül szilire 
i larriet szerepében női szereplő Áldor Juliská
val a szegedi színház volt primadonnájával.

Vasárnap este a Csókon szerzett vőle
gény kerül színre.

Deák Ferencz emlékünnepe alkalmából 
f. hó 18-án este a Casino összes termében - 
díszvacsora rendeztetik, mely alkalommal a 
diszbeszédet Leduic'ky Ipoly főgymnásiumi 
tanár tartja.

Ha a képviselő úr ékelődik. Bácsország 
legnépszerűbb képviselőinek egyikét (persze 
függetlenségi képviselő !) megszólítja a minap 
egy óvónő, hogy protezsálná abbeli kérését 
az illetékes helyen, hogy őt a külvárosból a 
belvárosba helyeznék át.

Persze, ez ügy volna lehetséges mon
dotta, — ha egy űj ovodát létesitnének.

Már most csak az a kérdés, vájjon van-e 
szükség uj óvodára?

Hogyne volna, nagyságos űr? Tessék 
csak elképzelni, magamnak van száztíz gye
rekem.

Gratulálok. Őszintén szólva meg se 
látszik kegyeden.

A halas-rigyiczai vasút megnyitását, 
melyet október 8-áru terveztek, felmerült aka
dályok miatt cl kellett halasztani. A vállal
kozók remélik azonban, hogy a vasutat még 
e hó folyamán átadhatják a forgalomnak.

Ha a szobacica lump. S~abó Etel 28 
eves zentai születésű, budapesti cseléd Buda
pesten a gazdájától ellopott 540 koronát és 
aztán elmeit egy korcsmába és ott elkezdett 
mulatni. Alig mulatott, oda jöttek a rendőrök,



IB03. október 10.

hogy elfogják. Erre Szabó Etel szakácsnő 
felugrott egy konflisra, kiment a hajóhoz és 
elutazott Bajára. Ide érkezve esti 9 órakor 
megszállott a Központiban. Éppen lefeküdt. 
Alig húzta magára a paplant, belépett hozzá 
Balog János és elfogta a hölgyükét. Nála ta
láltak 109 korona és 24 fillért, gyűrűt, éksze
reket. kalapot s ruhát, amit a lopott pénzből 
bevásárolt.

Képviselőnk Zomborban. A Zomborban 
mostanában megalakult függetlenségi és 4<S-as 
part folyó hó 18-án tartja naggyülését. E 
gyűlésen az orsz. függetlenségi párt megbízá
sából képviselőnk Dr. Reich Aladár is részt
vesz.

Az uj közkórház szomorú lakói nemso
kára benépesítik a kórház egyik osztályát. 
Mint értesülünk f. hó 10-én 120 elmebeteg 
érkezik, a fele része a reggeli, másik fele 
része az esti vonattal.

G yógytár eladás. A gróf Zichy Bódog- 
téren levő »Üdvözitőhöz« címzett gyógytár 

mint értesülünk - tulajdonost cserélt 
Bumm  Ödön mohácsi gyógyszerész szemé
lyében.

A szüret. E héten ügylátszik már teljes 
befejezést nyernek a szüretek minden felé. 
Az eredmény kielégítő. Sok nem termett, de 
a minőség általában kitűnő s nem olyan, 
mint például volt tavaly. Ez az oka, hogy az 
árak jelentékenyen jobbak, mint péld. voltak
tavaly.

Gara országos vásárt kér. Gara község 
képviselőtestülete aziránt kérte meg a keres
kedelmi minisztert, hogy évente kétszer tar
tandó állatfelhajtással egybekötött országos 
vásárt engedélyezzen. A kereskedelmi minis
ter a kérvényt áttette a szegedi kereskedelmi 
és iparkamarához, mely a vásár engedélyezése 
ellen foglalt állást. Majd a földinivelésügyi 
miniszterrel ismertette a kérvényt, a ki azt 
javaslattétel végett a zombori gazdasági egy
letnek küldte meg. A gazdasági egylet a vá
sár engedélyezését melegen pártolta és igy 
Gara minden valószínűség szerint megkapja 
a vásárt.

Lecke a természettanból. A tréfák biro
dalmában nincs hűségesebb alany az anyós
nál és a felsőbb lánynál. Az előbbi évszáza
dok óta annyira elkopott, hogy ma mar való
sággal ki van merítve az az egész fogalomkör, 
ami hozzája fűződik.

Annál hálásabb téma a felsőbb lány. \ alap
műit örökké aktuális az első szerelem és első 
csók, épp úgy utolérhetetlen baj lappang a 
rózsásarcu, félénk szemű, egyebekben azon
ban modfölött eleven és rátartos baktisleányok 
viselkedésében is. Az ember akar holtáig gyö
nyörködhetnék az ő kedves lebilincselő hen
cegésükben és képzelt hódításaik sikerében.

Mindazonáltal nem akarunk ám itt való
ságos rossz vicceket gyártani. Az az idő régen 
elmúlt, mikor a mesebeli felsőbb leány ezzel 
a szóval fordult a kisasszonyához :

- Madmoázel, a szalmakalap a szalmatéren
terem ?

Szégyen, gyalázat, hogy ilyen rut tréfákkal 
akarta valaki a legbájosabb gyerekhad rossz 
hirét költeni.

Ezúttal valósággal megtörtént dolgot óhaj
tunk itt előadni.t Az is inkább krónikairoi kö
telességből, mint sértésképen.

A dolog úgy esett, hogy az elmúlt héten 
természetrajzi leckeóra volt egyik bajai leány
iskolában. Egy merész tekintetű, pötyke kis 
angyal állott a vallató » nagysága « előtt. 
Akik ezt a sorokat olvassák, persze mindjárt 
ráismernek az illető kisasszonyra, hiszen min
den nap végigvonul a korzón egyszer, kezé
ben nagy himzőrámával, kétségbe ejtvén 
eleganciájával a felső gymnázistákat.

Szó, ami szó, az a dolog lényege, hogy a 
tanító nagysága ezt a fogós kérdést adta föl : 

Kisasszony, mit értünk \  ulkan alatt ?
Istenem ! Micsoda tudományos kérdéseket 

falának ki ezek a nagyságuk ! Igazan olyan
sokat kívánnak a gyönge, leányos ambíciótól !
Végre is, csak nem lehet mindenki olyan 
okos . . .

A kiszólitott tündér modfölött meg volt 
akadva. Egyszerre azonban megvillant a sze
me. Igen, igen. Valami eszébe jutott! Valami 
holdas, szenvedélyes, örök, szép estének az 
emléke . . . Es forró vallomása egynémely 
sírig hű lovagnak . . . Vulkán, vulkán 
Úgy rémlik . . .

Vulkán alatt . . . ami, ami —
Na? Csak bátran, ki vele! 

a jószivü nagysága a kis tudóst.
A rövidszoknyás angyal szivére tette a ke

zecskéit és úgy nyögte ki nagy kínnal:
Ami . . . idebenn tombol ! . . .

Bajai Füqgetlen Újság.*
i
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Egy pap hazafias kérelme. J.ippav Imre 
topolyai plébános a következő hazafias tar
talmú, lendületes kérelmet intézte október 
ö-dika alkalmából a topolyai hölgyekhez : 
» Magyar hölgynek születtél, áldd érte Iste
ned !« Koszorús költőnk lángoló szózata min
denkor élénk visszhangra talált honleányaink 
szivében, kik világszerte ismeretesek, lángoló 
honszerelmükről. A hazaszeretet vértanúinak 
gyászemlékezését ünnepeljük október 6-án, 
amidőn d. e. 9 órakor gyászisteni tisztelet 
tartatik a templomban. Most még nem kéri a 
haza életünket és vérünket, de a politikai 
élet egén feltornyosuló borús fellegek élén
ken figyelmeztetnek bennünket arra, hogy a 
hon dicső vértanúinak kegyeletes emlékét 
méltókép ünnepeljük meg, mert minden egyes 
közülök tündöklő csillagként ragyog honunk 
egén. Hazafias szeretettel kérem tehát ma
gyar honleányainkat, hogy buzgó imával áll
ják körül és a honleányi kegyelet virágaival 
koszoruzzák meg gróf Batthyáni Lajos és 
az aradi vértanuk gyászravatalát! Hazlias üd
vözlettel: Lippay Imre plébános.

A pipa a közigazgatásban. Mióta tintá
val, tollal, papirossal és egy helyben üléssel 
igazítják a magyar dolgát a hivatalokban ; a 
közigazgatásban mindig fontos szerepe volt a 
pipának. Kiveszhet minden a fokos és kulacs 
után az az ősi rekvizitumokbol, de a pipa 
nem vesz ki a közigazgatásból soha. Bárha 
annak az ősi passziónak is befellegzett régen, 
hogy kincsek árán gyűjtsön valaki pipagyűj
teményt.

He a hivatali pipa füstöl büszkén, rendü
letlenül. S az a most nyáron született anek
dota, amely a közigazgatási pipát klassziku
san jellemzi, megérdemli, hogy a Tóth Béla- 
féle Anekdota-Kincsek uj kiadásában feltétle
nül fevétessék. Mert, ami szó, az szó, de egy 
vastag kőtettel se lehetne a magyar közigaz
gatást találóbban jellemezni, mint ahogy a mi 
ismert mélységes humorú tisztviselőnk a köz- 
igazgatási pipa definíciójával megcselekedte.

Neki vannak a legszebb, legöblösebb, leg
gondozottabb öreg ősi pipái. Ráismer-e már, 
aki a torony alatt járatos?

A bajai közigazgatás elsőrendű nagy pipása 
a nyáron egy vidéki városi tisztviselő kollé
gával került össze. Szót is cseréltek, szót ér
tettek. A bortermési kilátások is, kinek milyen 
kellemes borban, asszonyban ? I lát a pipa ? 
No a pipa? Az is csak kell.

Aztán kérdi a mi közigazgatási nagypipásunk.
Hát a pipa jól esik még. pajtás ?

— Szivogatom biz én.
— Sokat-e ?

Csak úgy reggel, délben, este egy pipával.
— Hát a hivatalban milyen pipákat tar

tasz? tudakolja ami pipás barátunk.
Ott nem tartok pipát, mondja a vidéki.
Ugyan mit tudsz hát akkor ott egész 

nap csinálni? kérdi önkéntelen csodálko
zással a mi közigazgatási nagypipásunk . . .

I lát igaz, igaz, jó magyarom, mit is lehet 
csinálni a hivatalban egész nap, ha a pipái
dat nem tartod ott ?

Zentai visszhang. A világhírű tihanyi 
visszhangot a zentai majdnem felülmúlja. A 
bécsi tiszai ármentesitő társulat uj zsilipet 
építtetett Zentán és a zsilippel összefüggő 1 So 
méteres téglacsaton.a mellé partvédművet lé
tesít. Ebbe a téglacsatornába, amely a kifolyó 
víznek levezetésere szolgál, valaki belekiáltott 
egy tiz szótagból álló mondatot és a csatorna 
akár a tihanyi sziklák, pompásan visszhan
gozta az egész mondatot. Az érdekes kisér- 
letet megismételték es mindannyiszor hűsége
sen megismételte a belekiáltott mondatokat. 
Az összeomlott es még föl nem épített hídon 
kívül ez a legújabb zentai nevezetesség.

Megégett kisleány. Bács-Szenttamáson 
Kulacsén Andria földmives és felesége a 
mezőre mentek dolgozni. I éves Leposzava

hagyták. Amikor este haza
értek, rémületükre megégve találták gyerme
küket. A gondatlan szülők ellen megindítot
ták az eljárást.

A bajmoki zsidó hitközség elhatározta, 
hogy Hajninkon uj templomot épit. A 2ö,U)<) 
koronányi összeget gyűjtés utján vélik elő
teremteni.

Adj Isten fogadj Isten. Van a város
nak egy végtelenül szerény tisztviselője. Okos, 
tanult ember, aki meg tudja becsülni az em
bereket és éppen ezért magát is megbecsülted. 
Udvarias, szives, derék jó úr mindenkivel 
szemben aki megérdemli.

Ezt különösen ki kell itt emelni. Mert 
olyanok is vannak bizonyára, akik nem ér
demlik. Es éppen erről lészen itt szó.

Beállít ma egy idegen ur az irodába. Cilin- 
deres, kivasalt, ki kefélt ur. Bejön, körülnéz 
és látja a kis szürke urat az asztala mellett 
görnyedni.

— Valami ügyem van . . .  mondja he
gyesen.

A kis szürke hivatalnok elvörösödik a 
homlokáig. Bántja egy kicsit a parancsoló 
fellépés, meg az, hogy még csak köszönni 
sem köszön a vendég. Emberséges, jó szive 
azonban nem viszi rá, hogy udvariatlan le
gyen. Csak ennyit enged meg magának:

— - Azonnal . . . Tessék helyet foglalni. Ott
van szék.

A vendég idegesen topog a helyén.
Kérem, én miniszteri kiküldött vagyok!

A kis szürke ember lecsapja a fejétés fölnéz 
a pápaszeme fölött.

— Úgy? Akkor tessék két széket venni!
A vallásosságról. Ki légyen vallásos kö

zöttünk? — azt valójában senki sem tudná 
szigorúan definiálni. Hogy azonban egyes mér
tékek mégis megállapíthatók, azt kis barátunk, 
Duszika, a maga eszével és három éves lo
gikájával szentül bizonyítja.

0

Ámbátor Gyula volna a gyerek becsületes 
neve, ha megkérdezik tőle, hogy: ki vagy? 
— igy. vágja ki büszkén a szót:

— - En vadot a Duszika!
No jó, ha már igy kell lenni, hát had le

gyen ő Duszika.
Valamelyik nap imádkozni tanította a gye

reket az édesapja. Esteliden szépen odaült az 
ágya mellé és elémondta a négysoros versi
két. Ám nehezen ment eleinte a dolog. Sem- 
miképen nem akarta megérteni az a kis szo
ciálist;! fő, hogy miről jó ez a sok beszéd? 
Az apja magyarázta is :

Tudod, édes lelkem, akik nem imádják 
az Istent, azokat az Isten nem szereti ám!

Ez nagy szög volt a gyerek fejében. Ver
gődött is vele, amig hozzá nem szokott. Az
tán kimeresztette a nagy, sötét szemeit es 
eképen vallatta az öreget :

Apja, mindenti imádja az Istent ?
Persze, kis csacsi. Aki nem szereti, az 

pogány. No, most feküdj lesz szépen, fiacs
kám. Aludj.

Az apróság szépen beletúrta orrocskáját a 
párnák közé. Valameddig pihent igy ; kicsiny, 
pihegő melle alig emelkedett a takaró alatt. 
De megint csak lészkelődni kezdett. Valami 
még mindig fúrta az oldalát es halkan, fe
lénkén, nagysokára megint megkockáztatta a 
vita folytatását:

Apja . . .
Mi kell, kis bogaram?
A Piszta báci podány ?

— Nem, fiam; dehogy is volna az?
Hát attoj méjt mondta anyucinak, boti 

imádom ? . . .
Zentai pincér a szegedi forradalom 

ban. A szegedi Kossuth koszorú elrablása 
alkalmával rendezett tüntetésben részt vett 
egy Szabo Sándor nevű 2ö éves zentai állás- 
nélküli pincér is. A kihágási bíróság Szabót 
csavargásért ö napi, rendőrsértésért ö napi 
es botrányos viselkedésért 2 napi elzárásra 
itelte.

• • •
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A nábob. A zombori V a d a s z k ii r t 
k á vél i  a z b a n történt. Beállított a kést > este 
a kávéházba egy úr. Még pedig nagy ur, 
I )ungyerszky, a szenttamási nabob. Kögtön 
látni lehetett, bogy mulatós kedve van, s a 
kávéházi személyzet ugyancsak buzgólkodott 
a kiszolgálásában. Került az asztalra, mit 
szem, száj megkíván, étel és ital bőviben. 
bolyt a pezsgő, húzta a cigány, mulatott még 
a piccolo-gyerek is. Éjféltájban, amikor a na
bob kedve már tetőpontra hágott s javaban 
ölelte már a cigányt és a pincért is, egy
szerre csak igy szol oda a kiváló vendég a 
főpincérnek.

Adsza csak liam vagy két százast, hadd 
legyen vigabb ez a füstös more. A bátyám, 
Lázó itt lesz úgyis hamarosan, majd vissza
kapod !

A főpincér hajlongott és nyújtotta át szó 
nélkül a bankokat. Aztán folyt a muri tovább, 
a Lázó azonban csak nem jött. A lőpincér 
pedig prezentálta a számlát, kerek hatszáz 
forintról szololt.

Mi ez, liam? iliin nyögte mámorosán 
a mulató vendég. 1 latszáz pengő . . . No 
szegény jó liam, ezt sem látod te egyhamar. 
Nem vagyok én a Dungyerszky, csak úgy 
mondtam, hogy az vagyok. Én csak a ko
csisa vagyok . . . Kicsapott, az istenadta . . . 
elcsapott . . .

Bizony elpáholták a n áb o b  kocsisát s ren
dőrkézre adták. De a hatszáz torint Î . . . . 
Azzal bizony még furcsán áll a dolog.

Pályázati hirdetmény. A bajai kerületi 
betegsegélyző pénztárnál leköszönés folytán 
üresedésbe jött és 1400 kor. évi fizetéssel 
javadalmazott ellenőr könyvelői állásra 
ezennel pályázat hirdettetik.

Pályázni kívánók kellően felszerelt folya
modványai a pénztár alólirt igazgató elnöké
nél hol bővebb felvilágitások is nyerhe
tők folyó évi október hó 10-ig benyúj
tandók.

Kelt a kér. betegsegélyző pénztár igazga
tóságának 100b. évi szeptember hó 27-én tar
tott ülésén. CyCrnay Imre s. k.

iga/.g. elnök.

Fischer Lipót utódai helybeli jónevü di- 
vatárü-cég közhírré teszi, hogy női divat
cikkei (csipkék női kelengyék részére, ruha- 
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.

A cég továbbá azt a bámulatos előnyt 
nyújtja t. vevőinek, hogy 2(> korona összegű 
készpénzbevásárlásnál teljesen ingyen készít 
el bármely arckép után életnagyságéi mell
képet művészi kivitelben.

Hölgyek öröm e! Legjobb szer az egész 
világon a bajai Dr. Lehman arckenőcs, mely 
pár napi használat után megújítja az arcbőrt, 
eltávolít redőket, szeplőt, máj foltot, bőratkát 
(Mitesser.) légy tégely ára 1 korona, csak ne
vem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk 
el! G yarm ati Emil városi gyógyszertára a 
Szent-1 háromsághoz Baján.

Karcolatok.
t j  bot off séf/.

Morbus gubernialis. (Kormánypárti beteg
ség.» A vasárnapi beszámoló alkalmából le- 
rándult képviselők tiszteletére Drescher Gyula 
pártelnök halpaprikást rendezett, a melyre 
többek között a társas egyesületek elnökeit 
is meghívta. Az ezen címen meghívottak kö
zül azonban az ebéden csupán hárman vettek 
részt, a másik három egyesületi elnök beteg
ség okából kimentette magát. Lapunk egész
ségügyi rovatának vezetője, Dr. Denneberg 
Kálmán előtt föltűnt a betegedési esetek nagy 
száma és tudományos kíváncsiságból kuta
tásokat eszközölt a betegség mibenlétének, 
okainak és természetének megállapítása végett.

Észleletéinek eredmény )t szives volt közölni 
velünk s ennek alapján olvasóinkat egy kü
lönös fajtájú idegbajjal ismertethetjük meg.

A beteg érverése, hőmérséklete normális, 
jo, anyagcseréje kifogástalan ; egyáltalán tel
jesen egészséges ember benyomását teszi a 
megfigyelőre. Kedélyállapot a szobában, csa
ládi, ismerős környezetben derült, nyugodt. 
Az idegbaj tünetei csupán akkor nyilvánul
nak, a mikor a beteg az utcára, nagyobb 
embercsoportok, vagy egyáltalán más gondol
kodású emberek köze jut. Ilyenkor neuras- 
thenicus idegbántalmak jelentkeznek a leg
különfélébb külső behatásokra. Nevezetesen 
különös érzékenységgel viseltetik a beteg a 
fúvó hangszerek (pl. tűzöl tó-zenekar) játéká
val, nagyobb néptömeg együttes énekével, 
éljenzéssel szemben. A beteges reactio némely 
szinhatásokra is beáll, különösen pedig némely 
egymástól élesen elváló szilieknek összhatá
sára. így a piros, fehér és zöld színeknek egy
más mellé helyezése a beteg idegeire roppant 
izgató befolyást gyakorol (Horror triccoloris). 
Érdekes különösség azonban, hogy eme ká
ros reactio nem áll be. ha a sziliek között 
nem fehér képezi az átmenetet. Megügyelte- 
tett például egy eset, a midőn a beteg a zöld 
és piros királyok között (ferblizés közben) a 
makk, tehát sárga királyt látta átmenetnek: 
a beteg erre teljesen megtartotta hidegvérét, 
sőt mintha határozottan vidámabb hangulatra 
jutott volna.

A szervezetre magára a bajnak semmi ha
tása nincs, kóros elváltozások nem jönnek 
benne létre, csupán egy esetben volt egy sze
líd természetű epeömlés constatálható.

A betegség okát megállapítani teljes bizo
nyossággal eddig még nem sikerült. Abból 
azonban, hogy a betegedési esetekkel egyide
jűleg majdnem az egész többi lakosságon a 
lelkesedés láza vesz erőt, tudós rovatvezetőnk 
azon merész, érdekes, de kísérletileg még nem 
bizonyított magyarázatra jutott, hogy ugyana
zon oknak az egyéni természetek külön féle
sége szerint mutatkozó kétféle eredményéről 
van szó, és hogy kell, miszerint »a levegő
ben legyen valami,« ami az egyiknél lelkese
dést idéz elő, a másiknak pedig ideg rendsze
rét megtámadja.

Ezen magyarázatnak némileg ellentmond 
az, hogy a betegség ragályosnak nem mutat
kozott, bár rovatvezetőnk ezen körülményt 
annak hajlandó tulajdonítani, hogy a betegek 

már idegeik kímélése szempontjából is 
óvatosan elkülönzik magukat (splendid iso- 
lation) egészséges embertársaiktól.

Gyógymódul javallható: otthon, szobában 
való tartózkodás, (redőnyök leeresztve» sör 
vagy csillapító hatású folyadék élvezése, 
könnyű, nem megerőltető olvasmányok (Vá
rosi szabályrendeletek, pénzintézeti jelentések, 
részvényesek névsora stb.)

A betegség különben igen gyors lefolyású, 
gyógy tar ta m ö -48 óra.

Bizonyára fogja érdekelni olvasóinkat azon 
megfigyelés is. hogy a most leirt betegség 
tünetei sokban egyeznek, különösen a közös
hadsereg tisztikarában elharapózott s « o sz trá k  
diih« (furor austriacus) néven ismert idegbaj
nak tüneteivel.

A e s k u l a p .

Tréfa a sz ínházban .
Minden szinházbajárónak föltűnik a bejárat 

melletti oldalszéken egy feltűnően szép szőke 
leányka, a társulat fiatal drámai szendéje, 
Csis'h Sárika. Nem csoda hát, hogy a jeunesse 
d’orée habituel seregestől sietnek a mellette 
levő székeket elfoglalni, hogy mentői köze
lebbről gyönyörködhessenek mélázó kék sze
meiben. Városunk egy fiatal nyúlánk orvosa 
is melléje törekedett, ami szörnyen bosszan
totta egyik barátját, akinek hamaros n ötlete 
támadt a doktor ur eltávolítására. A folyosóm 
sietett és felbiztatott egy künn ácsorgó rend
őrt, hogy hívja ki az orvost, akit egy veszé
lyes beteg hivat a lakására, l ’gy is történt, 
a doktor ur lihegve kelt föl helyéről, a mit 
aztán kéjes gyönyörrel foglalt el a sóvárgó 
ifjú.

Házvezetőnői állást
keres, egv jó családból való

mi nő •  •

úrnál, vagy plébánián.
magános öreg

4— 2 Cim a kiadóhivatalban.
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S  K Ó L Á I  C É L O K R A
minden tekintetben 
megfelel

le s a ÿ »
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;CARlKUHN&C°jr« 
SCHUtFCOER A  

W I E N  57

legfinomabb acél, kitűnő minőség.

Carl )\uhn & Co.,Wien
Minden Írószer-kereskedésben kapható.

Alapittatott
1843-ban.

Feltűnő újdonság!

DELICE
— Minden hirdetés felesleges.

A dohányzó egyszer veszi és többé
mást nem szíhat

Legjobb valódi francia SZÍvar-
kapapir ós szivarkahüvely kap

ható az ország minden 
különlegességi árudájában.

EJVIKE dalai
#

?
E W K H ^ p i r t .  levélpapirt vegyetek !

Ibi rá néztek, feldobojj a szivetek. 
Magyar link, magyar lányok tudjátok,
Hogy én nektek magyar papirt kínálok.

iggl l l l fayynr  földön, magyar kezek csinálják.
I "  Magyar földön, majjyar népnek kínálják 
Nem hagyhat ez magvnr szivet hidegen,
Úgy is nálunk annyi minden idegen.

L^iilföld helyett a hazában maradjunk,
A magyar pénzt idegennek ne adjuk ! 

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

lîsîl C M K B - l ,l,|>' rl adjatok a kezembe:
“  Édes anyám, neked írok én erre,
Van-e ennél szebb papit a világon? 
boltos uram, csupán KM Kit- 1 kínáljon !

eve ~&  A (emu megénekek „EJVIKE 
<9 papiros minden nagvságban kapható q*

#
#
#
#
#
#
#
#
*

#
#

tt
#  ifj. WAGNER A N TA L ^

könyv* és papirkeirskrdésében.
^  an us
& % % % % % % % % %



1303. old fib pv 10 Bajai Független L/jság.u <\)

nn

H
■ Mi

Kiváló szereeos© Tör
Felülmulhatlami

kedvez főárúdánknak a szerencse. Rövid idő alatt M .25 millió korona nyere
ménynél többet fizettünk nagyrabec-ült vevőinknek; csak a legutóbbi 5 hó
napban a

3 legnagyobb nyereményt és
a 605.000 koronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre
a 1 0 0 . 0 0 0  
a 90.000

főnyereményt a 74366. „
« a 109780. „ w

és ezeken kiviil még egyéb sok nagy nyereményt.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydűsabb osztálysorsjátékában vegyen 

részt, A most következő magy. kir. szabadalmazott lő. osztálysorsjátékban újból

1 1 0 . 0 0 0  sorsjegyre 5 5 . 0 0 0  pénznyeremény
jut és összesen egy hatalmas összeget,

f  4  m i l l i ó  4 * 1 9 . 0 0 0  k o r o n á t
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

Továbbá í .jutalom C§9tMMMk* 1 nyeremény 490*000*t à %00‘090> - A I 00*909* 1 à 90.000* 2 à*0*000* I à y 0 * 0 0 0  2 à 0 9 -0 0 0 ' 1 à »o*ooo*
1 à 4 0 * 0 0 0 *  5 à $ 0 ’0 0 0 -  3 à 3 5 * 0 0 0 '8à 8 0 0 0 0 -8 à X5*000* 3(1 à 10*000 korona és még sok egyéb; 
összesen $ 5 . 0 0 0  nyeremény és jutalom 14 -4 5 0 - 0 0 0  

korona összegben.
Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai :

7« eredeti gorgjegij fit .7 5  vagy K, 1.50; V4 eredeti w je g ij fit 1 .50 vagy K, 3 .
.» » » 3« ~ » » 0* ; /i  » » » 6» a » 12*

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése
ellenében küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk
f. évi október hó 19-ig

bizalommal hozzánk beküldeni.

J E b fis
B A N K H Á Z A  B U D A P E S T .

Hazánk legnagyobb osztàlysopsjàtèk-üzlete.
Ftíárudánk osztálysorsjáték-üzletei :

Központ: 3" e r  é z -k ö ru t  46/a. I. fiók : Y á e z i-k ö ru t  4  a .
II. fiók : JYCuzeum -körut 11/a. f i i .  fiók : f írz sé b e t -k ö ru t  5 4  a.

2®JJ*J®*dlovél l̂ váganĉ  T O R O K  A . és T A R S A  bankháza B u d a p e s t.
Kérek részemre I. oszt. ni. kir. szab. osziálysorsjátck eredeti

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
(utánvételezni kérem )

Az «összeget

S
NIO
co
o

koron a összegben ( postautalványnval küldöm )
(mellékelem bankjegyekben (bélvegekben.))

A nemtetszö 
törlendő.

Pl o
Ph

m 9
p • » ^  ,, .,*4 -  ̂ --s. ••

tap mjfr ' y  jttk Sí *
ír y  .

|T.T 0 q m \. -MÉL̂ r i, ' z ö nn* / y

ii V W \< r ' ̂  '
*

II

Ozv Spilzer Simonne
és Társa,

A J A.

Tégla és cserép gyártás.
#

Saját gyártmányú egyszerű és díszes

CEMENT LAPOK

és mindennemű c e m e n t  árúk.

É p ü le t d ís z í tm é n y e k .  .
J^agy raktár építő anyagokból u. m. :

D̂arabos és oltott m ész. 
BEOŰfMI PORTLAND ép IDOMÁN ŰEMENT. 

Gipsz. Kátpány-
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).

Aszphait elszigetelő lemezek.
KÁTRÁNY-, A^HALT KÖFEDÉL LEIY|EZEK.

Nádfonat (stuccatur).

Garbolineum és tfinctoral
-----  a legjobb fa te l i tö  szerek.

F ü tö  a n y a g o k  :
Tűzifa, tatai  tojás-, 
tégla- és akna-szén.
Budapesti légszeszgyári coaks.

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

J-Cukitg Suörgynél.
— — l U t i t t i — •
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llíV. lítll.'f
Árverési hirdetmény.

A hajai kir. tlkönyvi hatóság közliim1 teszi, 
hogy az árverést dr. Va len Un Emil  hajai 
Ügyvéd által k/*|iviselt Kováars Lcrouez és Orjan 
Púi né sziih Kovács Lidia sy,enunlri lakosoknak
K o v á c s  J á n o s  (nos Tóth Erzsébettel) szb- 
reinlei lakos ellőni végre hajtási ügyében 1820 
kor. lóké, önnek 1 !)02. évi október hó 1-tól 
járó f>% kamatai, .’>8 kor. ’><) /ill. eddigi, 22 
kor. ezúttal és a még felmerülendő költségeknek 
kielégítése végett az ISS|. évi LX. t.-e 144. 
és következő S§-ai alapján a szabadkai kir. tör

vényszékhez tartozó a hajai kir. járásbíróság te
rületén levő a szerelnie! 1 '-*’>• számit hetet ben 
végrehajtási szenvedett neveti leivell 1. 1 f>.
sorszám 171». 1 Jll '2. 8G4L és 4102
lirszám 11>8. számit ház es 4 hold (>H.) negyszög- 
ölnvi ingatlanokból álló eues/ joszágteslre 1 7«S<i 
kor. kikiáltási árban az árverési feltételek 7 
pontjában körülírt külön feltétel mellet ezennel
elrendeli és annak 1903. évi november
hó 5-ik n a p j á n a k  délelőt t  10 ó r á j á t
kitűzi, a midőn a fenébb körülirt ingatlan a 
kikiálltási áron alul is eladatni fog.

Árverezők a kikiáltási ár l<)"«-át készpénzben 
vagy ovadekképes papírokban a kiküldött kezé
hez tegyék le.< j

Vevők a vételárat !> egyenlő részletben és 
pedig az első részletet 80 nap, a másodikat GO 
nap, a harmadikat pedig 1K) nap alatt mindig 
az árverés jogerőre eineikedésétől számított, de 
mégis az árverés napjától járó f>% kamataival 
együtt a bajai kir. adó- mint letét hivatalba tí
zessé k le

A bánatpénz az utolsó részletbe számíttatik he.
A részletes árverési feltételek ezen kir. telek

könyvi hatóság irattárában és Szeretnie község- 
házánál megtekint Indok.

A kir. j bíróság mint tkvi hatóság.
Haja, 10()8. évi aug hó 10. napján.

Mayer
kir. járásb ii'ó .

jSFÍesifés.
Van szerencsém a n é. hölgyközönség szives tudomáséira hozni, hogy tekintettel 

íz őszi idényre leginkább készíttetni szokott angol munkákra, ennek metr O

<Sp

^p

•ó

^p

<$p

női divatntermemet
elsőrendű fővárosi angol és francia munkaerők alkalmazásával bővitettem ki.

Különös gondot forditok 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 elké
szüljenek. h célra nem kiméivé költséget, szerződtettem szakmájában kitűnő és kiváló tehet
ségű confectió-szabászt és munkást, kik korábban, több éven keresztül, hires_ ' f
divat-termekben Párisban, Berlinben és Bécsben, utólag pedig A cs és Tsa,
Monaszterly és Kuzmik neves és jóhirü budapesti cégeknél működtek

Amidőn tehát ezt a nagyérdemű hölgyközönség szives tudomására hozom, kérem 
engem nagyrabecsült sz bizalmával — úgy mint eddig — a jövőben is megajándékozni.
magam pedig igyekezni fogok, hogy a divat-termemből kiadott toilettek és confectio darabok 
i/leses es pontos kiállítása, által a legmesszebb menő igényeknek is megfeleljenek.

Vidéki megrendelések egy minta-ruha 
beküldése után pontosan eszközöltetnek.

A m t hölgyközönség jóindulatába ós kegyes pártfogásába magamat ajánlva, vagyok
kiváló tisztelettel

Schmidt Adolfné,
volt özv. Heislerné.

Lakásom: Ozv. JVCanhold Dstvánné úrnő házában tjíossuth £ajos-utca 16.)
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Pártoljuk a honi ipart !

A legjobb

író ténták „STELLA11 védjegygyei

Másolható ténták „STELLA 
Színes ténták „STELLA

ií
« •

44

készülnek a

Tusoldat „STELLA“ védjegygyei

C T T I I A 46 vegyészeti ,,0 I LLLH gyárban

B U D A P E S T E N .

Főraktár:

. WAGNER ANTAL . .kedésében

B A J A ÍVJI ' a_ «M

Pártoljuk a honi ipart !

REISZ és PORJESZ

B Ú T O R G Y Á R A
B ÉK ÉS C S A B A .

Nagyvárad,
Kink-telepek : ^ J A,

Srzsébet királgné-utea (volt jVtészáros-féle ház).

MODERN BÚTOR.
TELJES LAKÁSBERENDEZÉSEK.

Legolcsóbb gyári árak.
Mindenféle disziiö* és kárpitosm unkák

elvállaltatnak.

Ugyanott egy jó házból való fiú tanulóul
felvétetik.

Nyomatott Nánay Lajosnál Baján.




