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A további harc.
Tisza István gróf vitézlö főhadnagy 

úr újdonsült kormányával éppen olyan 
kudarcot fog vallani, mint Széli és Hé- 
derváry, akik bécsi parancs szerint akar
ták intézni az ország ügyeit. Tisza sem 
óhajtja tekintetbe venni, hogy most tal
pára állott a nemzet s követeli törvény
ben gyökeredző jogait. Ez a nemtörő
dömség, ez az arisztokrata semmibeve
vés fogja nyakát szegni a Tisza-kor
mánynak, mely vigan adja ki a rendeletet 
a sorozás előkészítésére s minden intéz
kedést megtesz a kormány kényelmes 
berendezkedésére. Ebből azonban, a té
nyek mutatják, semmi se lesz. Tisza arra 
számított, hogy az ő szép szeméért, 
maszlaggal teli beszédéért, melyben ol
csó frázisokat puffogtatott, — leszerel 
az ellenzék. Azt várta a korrupció atya
mesterének édes magzatja, hogy a füg
getlenségi párt, — mely a nemzet meg
bízásából immár közel egy esztendeje 
küzd minden megengedett parlamenti 
eszközzel a magyar nyelv jogáért — 
hódolattal lerakja a fegyvert az ő hu
száruniformisa előtt. Balga hit, nevetsé
ges, hiú képzelődés !

A Kossuth - párt m i n a p tartott 
értekezlete elé érdeklődéssel tekintett 
az ország egész közvéleménye. Mert

T Á R C A .
Srzsébet napián.
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Susogó levele lehullott a fának,
Borús felhők jöttek, borús felhők szálltak. 
Genfi tó partjáról 
A levél hulláskor :
Kialudt élete egy liliomszálnak . . .

Kialudt élete egy liliomszálnak . . .
Nem jön többé közénk, kit oly sokan várnak ! 
S mill jó szív sebzetten 
Könnyező szemekkel 
Átkozza hatalmát a kaszás halálnak.

Átkozza hatalmát a kaszás halálnak,
Azért az egy szívért : százat is adnának, 
Százat : egy csepp vérért 
Száz lelket leikéért.
Letört őrangyala nagy Magyarországnak.

Letört őrangyala nagy Magyarországnak. 
Kialudt a szive szenvedő anyának.
Békéjét meglelte,
Ott fenn a mennyekbe
Átszúrott szivének, sajgó fájdalmának.

Átszúrott szivének, sajgó fájdalmának. 
Felszabadítója a magyar hazának.

ez az értekezlet volt hivatott eldön
teni azt, hogy milyen események vár
hatók a politikában s elsősorban ; váj
jon sikerrel operál-e a geszti földesúr, 
a kinek közgazdasági tevékenységéről 
csodálatosan mély bölcsességgel hall
gatnak a Tisza-pártivá vedlett újságok. 
A kormány részéről tele kürtölték a 
világot, hogy a békekötéstől csak egy
két nap választ el bennünket. Egy pa
raszthajszái még — mondták — s Tisza 
győzött az egész vonalon. Csalódtak. 
A Kossuth-párt s vele a többi ellen
zéki írakciók nem árulják el az igaz 
ügyet s kérlelhetetlenül folytatják a 
megkezdett harcot. A csatasorból nem 
fog kiál lan i senki se; a kormány szem
ben találja magát a nagy és hatalmas 
ellenzékkel, mely elszántan tör magának 
utat s meg sem áll addig, mig a jogos 
nemzeti kívánalmak teljesedését nem 
mutathatja föl. Fis azok is roppant csa
lódtak, kik pártváiságot reméltek ettől 
az értekezlettől. Se leszerelés, se párt
válság nincsen. A párt, Kossuth Ferenc 
indítványára, egyhangúlag kimondotta, 
hogy a további harc ügyét nyűt kérdés
nek hagyja. Tegye mindenki azt, amit 
jónak lát; ha kedve volna valakinek 
visszavonulni a nemzetre oly7 válságos 
időszakban, tessék, — de a lelkiismére- 
tén kívül a választói előtt is indokolja

meg álláspontját. Viszont: aki azt látja 
és érzi, hogy tartozó kötelessége tovább 
küzdeni, tovább, egész a végletekig, 
annak se pártelnök, se párthatározat 
nem áll útjában.

A függetlenségi-pártnak úgyszólván 
valamennyi tagja jelen volt az értekez
leten, mely7 egyhangúlag hozta meg ne
vezetes és a jövő alakulásaira döntő 
befolyású határozatát. Fiz a határozat 
pedig röviden és világosan azt jelenti, 
hogy a a párt az obstrukciót tovább 
folytatja. Tisza programmja nem érde
mes semmiféle támogatásra. Fis mint
hogy7 teljesen fumigálja a nemzetnek 
nyelvéhez való szent jogát : minden be
csületes hazafinak arra kell törekedni, 
hogy ezt a kormányt olyan váltsa föl, 
mely nemzeti programmal jelenik meg 
az országgyűlés előtt

Jósolgatták, hogy a Kossuth-pártban 
sok hive lesz az úgynevezett békés ki
bontakozásnak Nem igaz. Mindössze 
nehány7 embernek volt erre hajlandó
sága, de hisszük, hogy a párt zömének 
lelkes hangulata, harcrakészsége őket 
is sorakoztatja a küzdő táborba. Szük
ség is van erre, mert most már elkerül
hetetlenül következnek az uj képviselő
választások. Ebbe pedig egységesen 
kell belemenni, bizodalommal a nem-

Bilincsünk levette,
Reá könnyét ejtve :
Szabaditója lett a szent szabadságnak.
Szabaditója lett a szent szabadságnak,
S a haza bölcsénél : szeme harmatának 
Gyöngy lett minden cseppjc 
S csillogott remegve.
Mi nagy Asszonyunknak, tört liliomszálnak ...
Mi nagy Asszonyunknak, tört liliomszálnak ... 
Szép szeme világa, könnye hullásának 
Milljószor adja 
Vissza hű magyarja,
Mű pátrónájának, királyasszonyának.
Susogó levele lehullott a fának,
Borús felhők jöttek, borús felhők szálltak. 
Genfi tó partjáról 
A levél hulláskor :
Kialudt élete egy liliomszálnak . . .C7 «J

Fratinesics Endre.

Slsö szerelem.
Irta Barta Lajos.

(F o ly ta tá s  )

— Nem cresztlek Judit !
Mi jogon tartsz te fogva engem ? Rabod

vagyok én neked:
— Judit! Az Istenért Judit!

— Akarom, hogy kiereszsz !
— Soha !
Olyan volt, mint egy nő-farkas. Szemei 

tágra nyíltak és vadul lobogtak felém.
Apám vagy te nekem !
Nem vagyok Judit.

— Bátyám vagy ?
— Nem vagyok.

Akkor, hogy mersz zsarnokoskodni fö
löttem ?

Menj aludni Judit! — Te nagyon beteg 
vagy! —

De ekkor 6 megtámadott és erőhatalommal 
akarta a folyosó kulcsát elvenni tőlem. Vitt 
velem, mint a kiben hirtelen összekeveredett 
a galamb és a vércse. De en átfogtam, föl
emeltem, bevittem szobájába és úgy ruhás
tul beletettem ágyába. Ott aztán elkezdett 
keservesen sírni.

Ekkor értettem meg, hogy van egy ellen
séges hatalom, mely megragadja a nőket es 
feltarthatlanul, a végzetesség erejevel viszi 
őket szomorú sorsuk felé . . .

Ettől a naptól kezdve nyílt ellenségemmé 
lett Judit. Hanem egy újabb gyászeset 
megint összebékitett bennünket. Halfái bácsi 
is itt hagyott bennünket. Nem volt beteg, 
csak úgy lassan elmúlott közülünk . . . l ’tána 
halt az édes apámnak. Mintha egy világ-
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zcthe vetett azon hit tünkben, ho^y a 
választók igazat fognak adni a harcoló 
ellenzéknek.

Di1, I^eich Aladár Zomborban.
(A függetlenségi párt zászlóbontása.)
Vasárnap tartotta a zombori függet

lenségi párt zászlóbontását, mely fénye 
sen sikerült és folyt le, s melyből joggal 
lehet következtetni arra, hogy a mega
lakult párt életerős, s gyökerei mélyre 
hatolnak majd a zombori talajba.

Már múlt számunkban megirtuk, hogy 
az ünnepélyre a fővárosból, a függet
lenségi párt által leküldettek Lengyel 
Zoltán és Leiek Aladár orsz. képviselők, 
kiknek jelenléte fényesebbé tette a meg
alakulás ünnepélyét s megszilárdította 
azt a kapcsot, amely az újonnan alakult 
vidéki párt és a központ között fennáll

1 latalmas tömeg töltötte meg a Va
dászkürt nagytermét délelőtt 10'* óra
kor. Zombor egész társadalma megjelent, 
érdeklődéssel várva a gyűlés lefolyását 
Es hogy mih’ nagy volt az érdeklődés 
az ügy iránt, mutatja, hogy a délben 
ugyancsak a Vadászkürtben megtartott 
társasebéden 120 résztvevő volt jelen, 
olyan szám, a mely ismerve városunk
nak minden közügy iránt tanúsítani szo
kott közönyét, nemcsak csodálatos, de 
szinte hihetetlen

Ott láttuk a hallgatóság soraiban nem
csak az intelligens polgárság zömét, 
nemcsak a szállási gazda-osztályt, de a 
hivatalnoki kart is feltűnően nagy szám
mal, sőt mi több a hivatalok főnökeit is.

Részletes tudósitásunkat a követke
zőkben adjuk :

Jelenvoltak : Mérő Ignácz elnök, dr 
Rataj Sándor titkár, dr. Karácsony Gyula 
és Czettl Dezső jegyzők, a párt tagjai

nak sorából Markovits Lajos kir. tör
vényszéki biró, I íenneberg, Diener és 
Mayer dr ügyvédek, és mintegy 1500 
hallgatóság. Jelen voltak még Lengyel 
Zoltán és Reich Aladár orsz. képviselők.

Mérő Ignácz elnök üdvözli az egybe
gyűlteket, elmondja, hogy a hatóság 
részéről dr. Veszelinovits alkapitány van 
jelen, felkéri a jegyzőkönyv vezetésére 
Karácsony dr. jegyzőt. A szólásra je
lentkezőket Mayer dr. tartja evidenciá
ban. Átadja a szót a titkárnak, aki a 
párt programmját fogja ismertetni (Él
jenzés.)

1 )r. Pataj Sándor hosszabb beszédben 
terjeszti elő a párt programmját. Beszé
dét élénk figyelemmel kisérte hallgató
ság Igen szép, formákban és eredetisé
gében gazdag beszéde elején kijelenti, 
hogy a szabadság, egyenlőség és test
vériség zászlaja alatt gyűltek egybe. 
Nem általános elveket hangoztatunk, 
hanem aperte kimondjuk, hogy mit aka
runk s miért küzdünk, s kijelölt céljaink 
melleit megmaradunk, s ha kell, értük 
meg is halunk. (Éljenzés.)

Azután rátér a párt programmjának 
részletes ismertetésére. Ismerteti az ön
álló magyar hadsereg szükségszerűségét 
s a létszám csökkentésének nagy hasz 
nait. Szép hasonlatokkal mutatja be, 
hogy az önálló vámterület mennyire 
fontos hazánkra nézve. Az önálló kül
ügyi képviseletre tér azután át és ki
fejti, hogy a mai állapotok mellett a 
a külföld előtt csak mint Ausztria része 
szerepelünk. Előadja mennyire igazságos 
az általános titkos választói jog beho
zatala, miáltal a napirenden levő vesz
tegetések megszűnnének. Előtárja az 
igazságosabb rendszer szükségét.

Hosszasabban fejtegetve kimutatja 
az igazságügyi reform szükségessét. Azt 
a példát veti fel, hogy ha valaki egy

éjjeli szekrényt feltör és abból pár ko
ronát ellop, akkor minősítéssel elitélik 
vagy fi hónapi börtönre, de ha azt az 
egész éjjeli szekrényt minden benneva- 
lóval ellopja, csak pár napra csukják be 
lopásért! (Nagy derültség.) Követeli a 
megyei és városi önkormányzat fentar- 
tását, hogy legyenek ezen intézmények 
továbbra is. ép úgy mint a múltban, 
alkotmányunk védőbástyái. S végül ki
fejti a nemzetiségi törvény tiszteletben 
tartásának szükségét.

Beszédét avval fejezi be, hogy a vi
szony Asztriával tarthatatlan, szükség
szerű a válás s azért volt szükséges a 
Magyarország önállóságát követelő füg
getlenségi párt erősödése. (Sokáig tartó 
éljenzés.)

Dr. Mayer Nándor bejelenti, hogy 
Reich Aladár orsz. képviselő következik, 
mire dr. Reich Aladár Baja város kép
viselője emelkedett szólásra. Hazafias 
örömmel üdvözli a zombori polgársá
got a mai zászlóbontás alkalmából. Mert 
ez bizonysága a zombori polgárság ha
zafias érzésének, hogy az országos moz
galom harcosai sorába lép.

Mikor tavaszszal az itt megtartott 
nép gyűlésen részt vett, azt hallotta, 
hogy Xomborban van egy töredék, mely 
csodálkozik, hogy itt a függetlenség 
hazafias eszméje tért hódit. Eszébe jut 
Máté evangélista mondása, midőn a fa
rizeusok együtt ültek az asztalnál — a 
népkinzóival. Elpanaszolták ezt Jézus
nak, ki ezt mondta : Egészséges ember
nek nem szükséges orvossággal élni. A 
hazafias érzés, a testvériség eszméje 
lelkesiti a párt képviselőit, hogy apos
tolokként oly helyekre zarándokoljanak, 
hol föl száll a függetlenség zászlója.

Ez a hazafias mozgalom a rossz po 
litikai viszonyok közt 1 év óta tart és 
a párt úgy jár el, mint a szántóvető,

tol elfelcdt sarokban két régi cimbalom állt 
volna. Nem volt már rajtuk több húr, csak 
mindegyiken egy. Egyszerre csak elpattant az 
egyik és a másik, bár rozsdás sem volt, elpat
tant utána. Nem tudott meglenni egymagában, 
minőikül, hogy a másik vele együtt hangza- 
nék. Jó volt neki elmenni közülünk ! . . .  

Egy napon azt mondtam Juditnak :
Jó lenne Judit a »l)iczi« szó végkép 

eltűnt közülünk ha valamelyik nőrokonod 
eljönne hozzánk! Mit gondolsz? Talán 
Mari kisasszony !

Nem, nem! tiltakozott élénken Judit.
9

Csak hadd maradjanak! En miattam 
akarod ?

Miattad is és miattam is, Judit! 'Tu
lajdonképpen a jövőre gondoltam.

11a jót akarsz velem, akkor hagyj csak 
bennünket magunkra i

Szemeiben sötét es kuszáit lény égett és 
vad félelem ült. 'Tudtam, hogy ez eltűnt volna 
belőle, mihelyt el tudja mondani, hogy irtózik 
attól, hogy más is megtudjon mindent. Pe
dig az a félt idő jött egyre közelebb és köze
lebb, oly bizonyossággal, mint a halál. Csak 
az tűnt fül nekem, hogy le tudott mondani a 
Czéczczel való találkozásról. Csak később 
tudtam meg, hogy értesítette ezt, hogy egész 
>addig« nem láthatják egymást.

Így éltünk ketten minden jelentősebb esemény 
nélkül, szinte lézengve a nagy házban. Judit 
megint jó és ragaszkodó kezdett lenni hozzám. 
Mar nem is ő volt az, aki cselekedett, hanem 
az, aki eljövendő volt parancsolt neki; az anya
ság sugárzott keresztül egész természetén.

Amint gyámoltalansága nőtt, úgy fokozódott 
vonzalma hozzám.

Végre azon is átestünk. Jókor gondoskod-
s

tani a kellő segítségről; minden jól men,; 
Juditnak nem lett semmi baja; — lia született.

Mikor Judit fölkelt a gyerekágyból, már 
tavaszra vált az idő. Már nekizsöndültek a 
fűzfák és a jegenyék, a rétek zöldüitek, a le
vegőben a párolgó föld és a friss fii erős szaga 
volt érezhető, az ég kék volt és a május sej
telme mosolygott mindenhonnan felénk.

Sokszor kiültünk Judittal a ház napos ol
dalára ; még gyönge volt és halovány. A ne
héz napok, melyekben hűen kitartottam ol
dalán, egészen megváltoztatták. Olyan volt 
velem szemben, mint egy jó, szófogadó gyer
mek. Nem restelkedett előttem. Az a fájdalom, 
melylycl gyermekét szülte, amelylycl az egész 
emberiségnek áldozott, éreztették vele, hogy 
nincs többé miért szégyenkeznie.'Egy napon 
a következő párbeszéd folyt le köztünk :

Dezső! kezdte el Judit meg kell 
valamit mondanom.

Csak mondd bátran !
A gyermek apjának nevét.
'Tudom Judit
'Tudod 5
Mindent tudok Judit . . .
Megengeded, hogy beszeljek vele ?
Ha eljön ide hozzád, mint becsületes 

férfihez illik.
Azt nem tudom, hogy megteszi-e?
Hát. hogyan gondolod?
Például en megirnám neki, hogy itt, 

meg itt várom és ö Hjönne oda . . .

Az nem illik hozzád, Judit!
— A gyermek miatt, Dezső! . . .
— Nem bánom, hát legyen !
— Majd azt irom neki, hogy jöjjön a hár- 

sak közé! — Te is eljösz, leülsz egy padra 
valami rejtett helyen és megvársz. En meg
mondom neki, hogy van valaki velem.

— Jó lesz ! írd !
Harmadnap, mikor a hársak közül vissza

felé jöttünk, kérdezem Judittól:
Hát mit végeztetek Judit?

-- Ő nem tért rá, én pedig . . . nem tud
tam mondani neki.

Majd én beszélek helyetted Judit.
— Istenem abból baj lesz!

Majd vigyázok magamra Judit !
9

— En úgy reszketek, nem merem azt mon
dani, hogy menj !

— A gyermekért Judit!
- -  Hát menj! De légy szolid! . . . Dezső!

»

Nagyon szeretlek ! Úgy szeretlek, mint az 
édes testvért! — Akarod, hogy megcsókolja
lak? . . . Az arcodon, vagy a homlokodon?

— Az arcomon Judit! . . .
Mikor az édes apámat eltemettem, nem 

tudtam sírni; de most megjelent a fájdalom 
vize szememben.

Mikor akarod Judit? — kérdeztem és 
alig tudtam eltitkolni hangom reszketését.
1 lolnap ?

— Nem, holnap ne! Holnapután vagy 
talán azután.

Hát mondjuk, hogy holnapután — után. 
csütörtökön; — megegyeztünk?

— Meg.
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ho^y általa megvetett mag csirává le
gyen, mélyen szánt, hogy a mag meg
kapja a jé helyet. S azért aki a nem
zet sorsát intézi, hogy a nemzeti eszmék 
magja jé helyre találjon, megszántja 
a bajok, a szenvedések ekevasával és 
a nép lelkében kivirágzik a független
ség eszméje.

A hon mostani szomorú helyzetét 
régi ellenségünk, régi fegyverével te
remtette. Az osztrák katonai körök 
kapzsisága, kiméletlensége és megalá
zása nyilatkozott meg újra most, mikor 
a szegénységben sinylö magyar néptől 
követel vér- és adóáldozatot. Ezért vette 
fel a függetlenségi párt a harcot, le
szállt a magyar néphez, föltámasztotta 
szivében és lelkében a nemzeti öntudatot, 
nemzeti erejét

A harc még nem ért el eredményt, 
mert amit célul kitűzött, a cél a ma
gyar vezérnyelv a közöshadseregben, 
nem adták meg. Ezután kezdtük meg 
újra a harcot és haladtunk előre, telve 
a legszebb reményekkel. Megkellett áll
nunk, mert a király személyét állították 
szembe. Eszébe jut Göthének boszor
kány inasa, ki meglátta, hogy a mes
terének oly seprűje van. mely vizet hoz. 
Az inas is megpróbálta és a seprű ho
zott is egy vödörrel, de igy a viz folyton 
szaporodott, az inas ekkor jött annak 
tudatára, hogy elég volt a vízből.

Fogott egy fejszét és szétdarabolta 
a seprűt, tie mivel ő nem tudta a csáb- 
szavat, minden darab hozott vizet és a 
mester elmondta a csábszót

Nem fél a harctól, mert jól tudja azt, 
hogy abban két akarat kulminál egy
mással és azé lesz a győzelem, mely 
erősebb Úgy látja, hogy a királyi aka
rat most erősebb a nemzet akaratánál. 
Első feladatunk most, hogy a nemzet 
akarata legyen erősebb Egy ideig azt.

amit mi akartunk a kormány párt is 
' akarta, hanem amidőn gróf Apponyi 

Albert (éljen kiáltás hallatszik) Reich 
Aladár az éljen zajba kiáltja „nagyon 
beszédes ember" — de most nem tar
tom érdemesnek az éljenre Apponyit. 
Az ő hamleti képzelődésében úgy jön 
elő, hogy róla a Klopyból fújó szél a 
nemzetiség köpönyegét leterítette és ö 
most meztelenül áll a nemzet előtt. Még 
ő velünk volt, egységes volt a nemzeti 
akarat és oly erős, mint a királyé Most 
a nemzeti akarat megerősitése, megsza- 
poritása van napirenden. Amit Tóth 
János képviselő társam felvetett, az al
kotmány sáncaiba vegyük azokat, kik 
velünk küzdenek.

Utána Lengyel Zoltán beszéde következett.

Városi közügijek.
I. Rendkívüli közgyűlés.

Baja város törvényhatósága f. hó 9-én d. u. 
3 órakor rendkívüli közgyűlést tartott, mely
nek tárgyaiul nagyobbrészt a hazafias átira
tok szerepeltek. Az átiratokat Meskó László 
tanácsnok hazafias szellemű indokolása után 
egyhangúlag nagy lelkesedéssel vette tudo
másul a közgyűlés, mely az átiratokat pár
tolókig terjeszti fel az országgyűlés képvi
selőházához.

Szatmár-németi és Pozsony szabad királyi 
városok közönségének átiratai a 3-ik évüket 
kiszolgált katonák visszatartása ellen, Szeged 
és Kolozsvár szab. kir. városok közönségé
nek átiratai a magyar nemzeti követelmények 
megvalósítása érdekében és I leves vármegye 
közönségének átirata a magyar nemzet alkot
mányának megoltalmazása tárgyában ké
pezték a rendkívüli közgyűlés tárgysorozatát, 
ezenfelül a városi virilistáknak 1904-ik évre 
szóló névjegyzéke és Mocsányi K. műépítész 
lemondása foglalkoztatták a közgyűlést, mely 
rövid l órai tanácskozás után véget ért.

II. Közigazgatási bizottsági ülés.
Baja város törvényhatóságának közigazga

tási bizottsága f. hó 9-én, délelőtt 9 órakor

Csütörtökön fölmentem Czécz úri házába. 
Mondtam a hajdúnak, aki épen a lépcső tö
vén állt, hogy jelentsen be !

— Nem szokás az itt kérem — magya
rázta. — Mi nálunk mindenki odamegy, 
ahova akar. Ha megtalálja akit keres — hát 
akkor jó! — Ha nem találja, akkor is jó! 
Majd megtalálja máskor! Mivelhogy a vilá
gon semmi sem késik, — csak az ember, ha 
nem siet élni ! — Ha az urat tetszik keresni, 
csak tessék az ebédlőszobába fáradni, aztán 
várni! Ha megéhezik, a dupla kredencben - 
a harmadik ajtó jobbra — van hideg pecsc-
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nye, meg jófajta fehér . . . En fölvezetném az 
urat, akit tisztelni van szerencsém, de én ki
vagyok a mezőre rendelve és amúgy is meg
késtem. Hát csali tessék, semmi ceremónia...

/

Útközben még visszakiáltotta :
- -  A kutya neve Vulkán ! kezet kell vele 

fogni !
Eelmentem az emeletre, benyitottam a lép

csőház ajtaján és majd keresztül buktam a 
nagy jószágon, mely a küszöbön keresztbe 
feküdt és felső ajkát felhúzva, mérgesen, mo
rogva vicsorította rám fogait. Szólok neki : 
«Vulkán ?« Rám se hederít. Nyújtom neki 
kezemet: - kicsiny li. Akkor gúnyolódva meg- 
hajlok előtte: - «Vulkán úr! és akkor 
méltatott arra, hogy felém nyújtsa pracliját.

Benyitottam a folyosó éppen szemben levő 
ajtaján ; itt megint valami meglepő várt rám. j 
A padlón, egy nagy szürke szőnyegen egy j 
nő feküdt, nem is feküdt, hanem épen hen- 
gergette magát az egyedüllét biztonságával,

gyér látogatottság mellett tartotta meg rendes 
havi ülését, melynek első tárgyát a polgár- 
mester rendes havi jelentése képezte.

Az adózás a lefolyt hóban ismét kedve
zőtlen volt. Befolyt egyenes adóban 6252 koro
na, teljes 5105 koronával kévései)!') mint múlt 
év október hónapban. Bélyeg és jogilleték
ben is nagyon meglátszott az ex-lex. Befolyt 
254 korona, 2013 koronával kevesebb, mint 
a múlt év hasonidőszakában. Ugyanígy áll a 
helyzet a többi adónemnél is.

A tiszti orvos jelenti, hogy az általános 
kármozgalom kedvezőtlenebb volt mint szep
tember hóban. A népmozgalom azonban ki
elégítő. Született 42 gyermek és meghalt 37 
egyén. A szaporulat 5.

Jelenti továbbá a tiszti orvos, hogy az is
kolákban megtartott szemvizsgálat alkalmá
val 3 trachomást talált, mely közül 2 vissza
eső volt.

Az orsz. kath. szövetség kérte az általa 
kiadott klerikális politikai napilapnak, az Uj 
Lapnak utcai elárusitási engedélyét. Mint
hogy az erre vonatkozó miniszteri rendelet
nek a nevezett társaság nem tesz eleget, a 
polgármesteri hivatal nem adta meg az enge
délyt. Ez ellen a kiadóhivatal fellebbezett, de 
a közigazgatási bizottság a polgármester ha
tározatát helyben hagyta és a felebbezést 
elvetette.

A tanfelügyelő jelenti, hogy 3446 ö 12 
éves iskolaköteles gyermeket írtak be az idén 
az iskolákba. Ezzel szemben azonban 11 IS 
12 14 éves tanköteles nem látogat semmiféle
iskolát. Erdélyi főjegyző föl világosit, hogy ez 
azért van, mert igen sokan vannak a leányok 
közül, kik már bevégezték a negyedik pol
gári iskolát, másrészt a kültelkekről Felső- 
Szent-Ivánra és Csávolyra járnak iskolába 
azért, hogy a zárdaiskola nem vesz fel kül
városi leányokat az iskolába, másrészt pedig 
a Felsővároson nincsen más, mint 2 osztályú 
leányiskola. Ezen baj orvoslását kéri a tan- 
felügyelő.

Végül jelenti, hogy a kultuszminisztérium 
az izraelita hitközség abbeli kérelmét, hogy 
a polgári leányiskolája állami szubvencióban 
részesüljön, azzal utasította el, hogy erre nin
csen fedezet.

Az állatorvos jelentése után az ülés vé
get ért.

mialatt kibontott hosszú haja, mint gyönyörű j 
aranysárga zuhatag, folyt utána. Az asszonyt ; 
egy kis szöszke liu kergette, aki ujjongott és ! 
sikongott örömében. Mikor nagysokára meg
látott, ijedten fordította felém arcát, mely olyan 
volt, mint egy érett, hamvas-piros, finom faj
tájú őszi barack. Teste gömbölyű, telt és lágy 
idomokat mutatott, mint az olyan asszonyoké,
akikben elaludt a lélek és csak a testi örö-/
műknek élnek. Bocsánatot kértem, tuda
kozódtam, hol lehet találni az urat? Nem 
tudta megmondani, mert nem tudott magyarúl. 
— Egy idegen áldozat volt ! —- Es eszembe 
jutott Judit, akit szintén a kastélyba akar 
hozni Czécz . . . Csak kezével mutatta az asz- 
szony hogy menjek jobbra ! A második 
szobában volt Czécz. Elegáns gavallér volt, 
amilyet alig lehetett a vad állapotok után 
sejteni. Épen vadászni készült, a fegyvert né
zegette. Mikor meglátott, elkiáltotta magát :

— Ah szervusz testvér! Régi Brúder! Hát 
te is fölmerültél a szemhatáron? No ez derék, 
hogy eljöttél. Ülj le no! Vagy ha akarsz, 
kapsz egy puskát cs mehetünk együtt . . .

Nem akartam evvel az emberrel tcstvér- 
kedni többé, de még sokat beszélni sem, tehát 
mindjárt előadtam az ügyet amelyben jöttem. 
Így mondtam neki szóról-szóra :

— Czécz ! te szerencsétlenné tettél egy 
leányt! Én nem azért jöttem, hogy téged 
kötelességedre figyelmeztesselek, hanem csak, 
hogy megbeszéljük a módokat, melyek szerint 
a baj jóvá lenne tehető . . .

(Vógc k ü v )

Színészet..
K ü l ö n ’b v é l e m é n y .

(V á la s z  Ib a ta i  u rn á k  „ k ü lö n  v é le m é n y é re * )

Világhírű énekesnőről zengett a társaság 
dicső hymnusokat. Csupán egy jelenlevő nem 
csatlakozott az általános véleményhez. «Nem 
dicsérem, nem dicsérhetem« ! No, de mi kifo
gásod van ellene ?« «Hát egyszerűen, még 
sohasem hallottam őt.«

Ez az elcsépelt adoma jutott eszembe ön
kénytelenül, mikor Ibafai űr cikkét elolvastam. 
És örömmel tapasztaltam, hogy még sokak
ban, kik szintén olvasták a cikket, szintén 
hasonló véleményt keltett az.

Lerántja, de alaposan lerántja a cikk Írója 
első sorban Pesti Ihász társulatát, majd na
gyokat rángat a kritikusokon, kik szerinte 
mind csak dicsériádákat tudtak a társulatról 
zengeni, végül megadja a kegyelemdöfést a 
direktornak, amiért nem tett úgy, mint bizo
nyos kiállításokon és nem vezette elő sorjá
ban a magyar színészet lángelméit. Es teszi 
ezt. mint végül suverén fensőséggel megjegy
zi, azért, hogy jövőre újra szerencsénk leend 
a társulathoz.

Kedves Ibafai úr! még élénken él mindany- 
nyiunk emlékében Pesti Ihász derék, igazán 
kiváló társulatának minden egyes előadása! 
(notabene ez a kellemes benyomás csakis és 
csupán azokban élhet, kik a színi előadáso
kat látogattak.) Általános volt a vélemény, a 
színi kritika is azt bizonyitá naponta, hogy 
a társulat egészében és egyenként nemcsak 
hogy derekasan megállta helyét városunkban 
(sajnos, nem Írhatom városunk színpadán.) 
melynek közönsége, pedig intelligens közön
ség, hanem betöltené és be is fogja tölteni 
hivatását az ország bármely nagyobb váro
sának nagy színpadán is. I. úr pedig, ki ily 
kemény kritikát irt, bizonyára a színi előadá-
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sok minden esti látogatása után szerzett ta
pasztalatokból szűrte le keserű szavait. Szomo-
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nían és elkeseredve lubálja Diogenes lámpá
ját, (mely azonban eközben észrevétlenül ki
aludt,) kiáltva, hol hát a művész? Hol a te
hetség ?

Hol a tehetség? De hát mit csinált ön az 
előadások alatt ? Kifeledkezett volna, hogy 
1'. 1. régebbi társulatára visszatekintsünk, 
Rátkay művészi alakításáról a »Bolond«-ban, ? 
nem hallotta Szügyi Gina »szép szavának 
ezüsthangját csengeni ?« Es a most távozott 
társulat? llegyessy »Rlinchardja,« Baróthy 
mesteri »apa« alakításai, nem tették önre azon 
benyomást, hogy itt kiváló tehetségekben 
gyönyörködhetünk? Aldor Juliska magyaros 
tüzű játéka, Szabados Gizi fiatalos bája min
denkit elragadott, Olasz Klári »Monna Man
náját» Márkuséval hasonlították össze. Német 
finom komikuma, Gerlaki Hermin pajzan, ked
ves játéka, tánca, jókedvre derített mindenkit. 
Simon Mariska »Yaszilisszája» kiállja a leg
szigorúbb kritikát! De a többiek is mind; 
az »Kjjeli menedékhely» előadása valóságos 
próbaköve volt a társulat erejének és fényes 
eredménynyel állta e próbát minden egyes, 
szereplő a fentieken kívül, hiszen Gyulay, 
Koncz, Ujváry, Falussy, Kovács mind meste- 
rileg alakítottak.

Krős a hitünk, hogy vannak, lesznek köz
tük, kik a vígszínház Hegedűs Gyulája a 
a Nemzeti színház Boros Endréje a Népszín
ház Kápolnai Irénjének példájára a bajai kis 
színpadról a fővárosi világot jelentő deszkákra 
lépnek.

A mi a bajai színi kritikákat illeti, nem 
tartozik ezen szerény sorok keretébe azok el
bírálása. Annyi csupán bizonyos, hogy ré
szünkről, figyelemmel kisérve ügy az előadá
sokat, mint azok bírálását, azon meggyőző
désre jutottunk, hogy utóbbiak tárgyilagosak, 
szigorúak és igazságosak voltak. De mi volt 
a társulat legközvetlenebb kritikája? A közön
ség osztatlan, lelkes pártfogása, tetszésének gya
kori zajos nyilvánítása. Itt a vidéken nem 
tapsolunk mi, ha nem tetszik a játék, itt nincs 
klakk, itt a taps úgyszólván szívből fakad s 
finnek Ibafai úr fáj, ha a színész tapsra vár ? 
Hát a dicsőség álmai, mely minden színész 
szivében él, még ilyen kis eredményben se 
váljanak valóvá ? A színész szive vérével tel
jesiti a reá bízott kulturmissiót, oktatva gyö
nyörködtet és szórakoztatva tanít bennünket, 
hat bizony csak hangozzék a taps, ha a mű
vész arra rászolgált !

1 liszen bizonyára voltak, vannak a társu
latnak egynémely fogyatkozásai, de hol van 
fény árny nélkül ? Így a könnyű múzsa túl
ságos előtérbe helyezése, az operett előadások 
úgyszólván folytonos árja mindenesetre hát
rány oly társulatnál, hol a hivatott drámai 
erők egész saisonon át passiv szerepet ját
szanak, viszont az is igaz, hogy évekkel eze
lőtt Rakodczay igazán művészi niveau álló 
Schakespeare-i előadásai üres ház előtt hang
zottak el. De talán azóta változtak az idők 
és emberek, erősen hisszük, hogy ma volna 
nálunk közönsége a komoly classikus dara
boknak is.

Ne keressünk hát a kákán is csomót. Meg
látja és majd, ha akarja, hogy ha fel
épül a bajai színház, micsoda előadásokat 
fog ott tartani esetleg Resti 1. társulata. 
Addig pedig várjunk türelemmel.

R o th s e h i ld n é .

HÍREK.
Kossuth Tivadar Budapesten. Budapest

ről telefonálja tudósítónk, hogy Kossuth Tiva
dar ma Budapestre érkezett. Fogadtatására a 
pályaudvaron megjelent a függetlenségi párt.

Névmagyarosítás. Beit Emil, kiskorú ba
jai lakos, nevet belügyminiszteri engedélyivel 
Nyilasira magyarosította.

Az első pályázó. Ki vagyon tudvalevőleg 
irva a pályázat a szabadkai színházra. IC hó 
'dó-én jár le a pályázat, tie már egy pályázó 
jelentkezett. Az első Herényi Miklós," aki Sza
badkán színigazgató akar lenni, már ma be
adta pályázati kérvényét a kulturtanácsnok- 
hoz és a szükséges KXXJ korona ovadékot is 
letette. Mi ma még egyszerűen regisztrál
juk e hirt és amikor majd az összes pályá
zatok beérkeznek (mert lesz vagy lő!) köte
lességünkhöz hiven ismertetni fogjuk az 
Ígéreteket.

Egy bajai szónok elismerése a vidéken.
Szépszámú és előkelő közönség előtt folyt le 
múlt vasárnap a dunapataji zsidóhitközség 
Rákóczi-ünnepe, az ottani stílszerűen épült új 
zsinagógában. Az ünnepi diszbeszédet ez alka
lommal Rosenfeld ! lenrik, a helybeli főgymn. izr. 
ifjúság hittanára mondotta, hatalmas eszmék
től duzzadó és hazafias lendületű szónoklat
ban méltatván II. Rákóczy Ferencznek, tör
ténelmünk e poetikus alakjának, a -magyar
ság e Mózesének* megszentelt emlékét. A 
közönség minden rétegéből toborzott nagy 
auditórium, melynek sorában Kras^nay Ferencz»• v
orsz. képviselő is ott volt, nagy tetszéssel 
fogadta a szép beszédet.

A mi színházunk. A «Resti Hirlap« f. 
hó 11-iki számában a következőket olvassuk: 
A múlt héten csodával határos véletlennek 
köszönhető, hogy a bajai színházban rettene
tes katasztrófa nem történt. FCzzel a bajai 
színházzal érdemes külön foglalkozni. Abban 
színésznek játszani, közönségnek nézni való
ságos istenkisértés. Baján tulajdonképeni szín
ház nincsen. A Haynald-utcában áll a 18-ik 
században épített egyemeletes öreg » Bárány
fogadó. « Az emelet utcai részét egy 25 méter 
hosszú és 7 méter széles terem foglalja el. A 
deszkából összerót színpad 7 méter széles és 
5 méter mély. A karzat, amely az egész néző
teret körülfutja, fából készült. A nézőtérről a 
folyosóra — amely lehet másfél méter széles

szárnyasajtó vezet.=»o* \r \ i ‘ ' r

A karzatról ugyanezen folyosóra egy 80—90 
centiméteres lépcsőre vezet. Erről a folyosó
ról egy olyan főlépcső vezet az udvarra, a 
melyen három ember fér el egymás mellett. 
A hátsó csigalépcső olyan keskeny, hogy két 
ember egymás mellett el nem fér. De van 
ennek még egy nagy hibája és ez az, hogy 
ehhez a csigalépcsőhöz egy régi, rozoga, le
begő deszkafolyosó vezet. Ez a falúd busz- 
harminc ember alatt okvetlenül leszakad. A 
tűzbiztonsági intézkedések összesen arra szo
rítkoznak, hogy az öltözőben, ami egyben 
ruhatár, szertár és minden egyéb, nem sza
bad dohányozni, egy hordó viz áll ott és két- 
három tűzoltó. A gázvilágitás mellett ég két 
faggyugyertya és egy petróleumlámpa — A 
nézőtér úgy tele van rakva székekkel, hogy 
például zenekar és közönség között alig le
het közlekedni. Az állóhelyekre pedig korlát
lanul adhat ki az igazgató jegyet. A kérdé
ses estén például olyan sokan voltak az álló
helyen, hogy az ajtóhoz, ami pedig a közepén 
van, nem lehetett jutni. A karzat zsúfolásig 
telt meg. Igen gyakori az eset, hogy a terem 
fél vagy háromnegyed óra alatt ürül ki. És 
az ilyen botrányos állapotok mellett a szín
ház épitését mégis egyre halasztják. A közön
ség most hangosan ad kifejezést megbotrán
kozásának, hogy a tanács ezt az állapotot 
tűrte. Resti Ihász Lajos színigazgató, ki a kö
zönség pártfogásával meg van elégedve, a 
terem miatt nem akar többé Bajára menni. 
Érdekes megjegyezni, hogy még egy hónapja 
sincsen, hogy a helyi lapok gáncsoskodására 
a szinügyi bizottságban azt mondották, hogy 
ez paradicsomi állapot.« A színtársulat pén
teken ment el Bajáról Szabadkára.

töröljék őt a magyar állampolgárság kötelé
kéből, mert ő osztrák kíván lenni. Talán 
Lueger urba lett szerelmes Rollák úr.

Lopások a környéken. A bajai bíróság
hoz feljelentés érkezett, hogy Dautován és 
Gyurityon nagyobb mennyiségű gazdasági 
felszereléseket, gabonát és baromfiakat loptak 
ismeretlen tettesek. Ez ügyben a csendőrség 
nyomoz.

A Bajai Gyümölcsészeti Egyesülettől
1908. november hó 4-ikétől november 10-ig 
a következők kaptak ingyen fát: november 
4-dikén : Pápa Adolf 7 drb./ Yancsura Mihály 
10 drb., Scicli János 6 drb., Scharfenberger 
Lajos 10 drb., Bankhart István 10 drb., Izr. 
aggok háza 20 drb.. nov. 5.: Zóni Imre (3 drb., 
\ arga László 6 drb., Markó Ferencz 10 drb., 
nov. b-an : Kereskedő Máté 10 drb., Tamás 
Lajos 6 drb., Mészáros István 10 drb., Krics- 
kovics István 10 drb., Kukity János 10 drb., 
1’olkli Ferencz 0 drb.. Rrinczberger Károly 
ö drb., özv. Rős Rétemé 8 drb., nov. 7-én: 
Rúpián János 10 drb., Kristóf Jánosné 10 drb.,

nov. 9-én: Kollár Ágoston 10 drb., Gugén 
Mihály 10 drb.. Vinkó Ferencz 10., Koszter
nyik Sándor 10 drb., Csilics István 10 drb., 
Nóvotnik Pál 10 drb., ifj. Maglics Sándor 10 
drb., nov. 10-én: Bank György 10 drb. Zo- 
rella István 10 drb., Tukarcsi József 8 drb., 
Rilaszánovics Ferencz 10 drb., Rácz József 
10 drb., Genál Pál 8 drb., Bokányi Ferencz 
10 drb , Lority Antal 8 drb., Datykity Mihály 
10 drb., Oberlis Sándor 7 drb.. Bokányi Fe
rencz 10 drb., Bank György 10 drb., Genál 
Pál 8 drb., Bosnyák Sándor 10 drb., Rácz 
József 10 drb. Baja, 1903. november 10.

A Bajai Gyümölcsészeti Egyesület.
Háború Szent-Jánoson. Valóságos utcai 

harc folyt a héten Szent-János városrészben. 
Gyurity Sándor és édes apja valami okból 
haragot tartanak Rausch Lajossal. Apa és fiú 
a héten este meglesték Rausch Lajost, hogy 
elverjék. Kis vártatra meg is érkezett Rausch 
Lajos. Ekkor apa és fiú rárohantak a mit 
sem sejtő emberre. Gyurity Sándor p isz to l
lyal rontott Rauschra. Ez futásnak eredt és 
fellármázta az utcát, mire emberek jöttek 
Rausch segítségére. Az öreg Gyurityot elver
ték. de a fia megszökött. Az emberek most 
őt vették űzőbe. — Gyurity Sándor beugrott 
a Krikovszki-féle ház udvarába. A lármára 
figyelmessé vált Krikovszkiné, kinézett az 
ajtón, hogy lássa mi történik az udvaron, 
ekkor Gyurity berohant Krikovszkiék szobá
jába és ott egyre az asztalhoz verdeste 
a pisztolyt és káromkodott, hogy a pisztoly 
rossz. A megriadt Krikovszki-család nagy 
nehezen kituszkolta az éjféli hívatlan vendé
get, ki alig ért az utcára máris elsült a pisz
tolya. Gyurityot az üldözők hajnali két óráig 
keresték mindenfelé.

A Bajai Róni. Kath. Legényegylet 1903. 
évi november hó 22-én (vasárnap) a » Bárány 
Szálloda» nagytermében szinielőadással egybe
kötött jótékonycélú zártkörű táncvigalmat ren
dez, melyre a t. közönséget tisztelettel meg
hívja az egyleti Elöljáróság. Kezdete este 8 
órakor. Belépti-jegyek előreváltva az első 5 
számozott sorban 2 kor., a következő 5 sor
ban 1 kor. 60 fill., a többi számozott sorban 
1 kor. 20 fill. Karzati vagy földszinti állóhely 
1 kor. — Az esti pénztárnál bármely hely 40 
fillérrel több. Jegyek előre válthatók : Bekért 
Gyula úr üzletében és az egyházi elnöknél. 
Felüllizetések köszönettel fogadtatnak és hir- 
lapilag nyugtáztatnak. A meghívó kívánatra 
előmutatandó. Fia valaki meghívót nem kap 
és erre igényt tart, forduljon az egyleti Elöl
járósághoz. (Naponkint este együtt van az egy
leti házban |Szt.-Antal-utca]) A főpróbára csak 
20 filléres belépti-jegygyel lehet bemenni.

Műsor : »Áprilisjáratás.« Bohózat 4 felvo
násban. Irta: Haszl Guidó. Személyek: Dr. 
Rákosy Izidor, falusi orvos László Károly, Dr. 
Róka, városi orvos Ráncsits Gyula, Dr. Magyar 
Rábl Béla, Dr. Németh Varga Lajos, János, 
szolga Rákosynál Zóni Antal, Gégefty, rendőr 
Ösztreicher Antal, Nagy Pista, fiakkeres Hel- 
lenpárth István, Répássy, portás az » Arany 
Kakas» szállodában Mészáros Benő, Hordár 
Bodor István, Paraszt, mint pácziens Wolf Jó
zsef. — Előadás után tánc.

Török A. és Társa Budapesten. Ha körül
tekintünk a különböző főelárusitók között, 
önkénytelenül a Török-cég tűnik fel előttünk. 
Nemcsak azért, mert hazánkban a legnagyobb 
osztálysorsjáték-üzlet birtokosa, hanem azért 
is, mert e cég vevői kiváló szerencsével ját
szanak. Állításunk megerősítéséül csak a leg
utóbbi hat hónap eredményeire mutatunk rá. 
Ezen rövid idő alatt nemcsak a 600.000 ko
ronás legnagvobb főnyereményt, hanem a
100.000, 90.000, 60.000, 50.000, 30.000, több
10.000, 5000 és 2000 koronás nyereményt, és 
még sok egyéb nyereményt nyertek e cégnél. 
Számtalan hálairatot kap e cég szerencsés 
vevőitől. Ama határtalan bizalom, melyet c 
céggel szemben a vevők tanúsítanak, a leg
szélesebb körökben mindinkább nagyobbodik, 
mert a nagy közönség ismeri e cég szeren
cséjét, korrekt üzletelveit, pontosságát, titok
tartását és a legmesszebmenő előzékenységét. 
Ennnélfogva Török A. és Tsa bankházát 
Budapest, Teréz-körút 46/b. (fiókok: Váci- 
körút 4.. Muzeum-körút 11., Erzsébet-körút 
54.) bárkinek is méltán ajánlhatjuk. A terve
zet szerint az 1. osztály húzása már a leg
közelebbi csütörtökön és pénteken, november 
19. és 20-án lesz. Az eredeti sorsjegyek árai:
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egy egész 12. . egy fél (>. -, egy negyed
3. , egy nyolcad 1.50 konona. Aki tehát 
sorsjegyet akar vásárolni, forduljon bizalom
mal Török A. és Tsa bankházához Budapes
ten, mely céget bárkinek ajánlhatjuk.

A Reisz és Porjesz-féle békéscsabai bú
torgyár, melynek kiváló minőségű Ízléses 
gyártmányait a bajai fiók-telepéről is ismeri 
közönségünk, mint a » Békésmegyei Naplód
ból olvassuk, Dr. Lukács György főispán 
indítványára a közel jövőben részvénytársa
sággá alakul, melybe a Reisz és Borjesz cég 
egész vagyonával belép. Az indítványt az 
értekezlet elfogadta miután meggyőződött, 
hogy a Reisz és Borjesz cég megbízhatósága 
és jó hírneve csak erősíteni fogja az első 
magyar bútorgyár részvénytársaság jövendő 
fejlődését.

Szerencsétlenül járt községi jegyző.
Ben ez Ádám garai jegyző f. hó 1-én a 
garai temetőbe hajtatott kocsiján, amely azon
ban lefordult és a jegyző egy árokba esett 
oly szerencsétlenül, hogy arcán és lábán sú
lyosan megsérült. Az ágyban fekvő jegyző 
iránt városunkban is — ahol számos tiszte
lője van — általános a részvét.

Lakásváltozás. Dr. Marton Jenő fogorvos 
lakását a Haynald-utcába, a Vogl-féle házba 
tette át.

A szinházkérdés megoldása. Mint a 
legaktuálisabb és legelodázhatlanabb kérdés 
megvalósítása foglalkoztatja most legélénkeb
ben a bajai közvéleményt és igy nem csoda, 
ha a megoldási tervek egész csoportja képezi 
szóbeszéd tárgyát. A tervek közt mindenesetre 
a legéletrevalóbb az, amely szerint Baja vá
ros adósságai előnyösen convertáltatnának 
ami által egy oly összegű évi megtakarítás 
eszközöltetnék, mely a 120.000 korona szín
házépítési költség évi amortizációjára épen 
elegendő. Jgy a színház a város újabb meg
terhelése nélkül épülne. Mint értesülünk, a 
szinügyi bizottság legközelebb komolyan fog 
foglalkozni evvel a tervvel, ügy, hogy az 
építési munkálatok már a tavaszszal megkezd
hetők legyenek.

Újból Lovretity. Városunk heti bűnügyi 
krónikája már el sem képzelhető e nélkül a 
rakoncátlan suhanc garázdálkodása nélkül. 
Alig szabadult ki a börtönből, újabb merény
letre vetemedett ügy, hogy a büntetőbíróság
nál állandóan, mint jól ismert bűnös szerepel. 
F. hó 10-én is testi sértés vétsége miatt volt 
beidézve Dr. Hctcnyi Bál albiró elé, de amig 
reákerült a sor, hogy az ideje hiába ne vesz- 
szen, a büntetőbiró előszobájában egy fiatal 
emberre kést rántott. Az erre keletkezett zajra 
az egész járásbiróság összecsődült, mire a 
rakoncátlan Lovretityet a börtönőrök a járás
biróság fogházába kisérték. A bíróság a je
lenlevő tanukat nyomban kihallgatta és az 
iratokat a szabadkai kir. ügyészséghez tette át.

Jótékonyság — akadályokkal. Egy jó
tékonyságáról városszerte — kevésbé ismert 
városatya szivének nemes sugallatától indít
tatva, a minap azzal az ajánlattal állott elő, 
hogy belvárosi házát a színház céljaira oda
ajándékozza, d e csak oly föltétellel, hogy 
ha a város élte végéig 3000 korona évi jára
dékot fizet, holta után pedig örököseinek 
évenként 1200 koronát juttat. Ezenfelül ha 
nem csalódunk, kikötött magának és család
jának minden szinielőadás után egy bizonyos 
összegű tantiémet, 1 ingyenes páholyt, két szá
mozott ülőhelyet, a színház homlokzatán egy 
nevét viselő aranybavésett emléktáblát, holta 
után az összes helybeli templomokban tartandó 
hetenkénti hálaadó istentiszteletet és a szent
széknél külön névnap kieszközlését. Részünk
ről ehhez csak azt a kívánalmat fűzzük, hogy 
a nemesszivű adakozót az ég számos évig 
éltesse, úgy a haza, mint a város, de legfő- 
kép családja örömére !

Tűz Szent-Istvánon. A szomszédos Baja- 
Szent-Istvánon szombaton reggel tűz pusztí
tott, ahol egy ház és melléképületei estek 
áldozatul a pusztító tűzvésznek, hol sok 
gabonanemű volt felhalmozva.

Késelés. Gerebes József, Márity Károly és 
Bastrovics István bunyevác legények f. hó 
8-án este Juhász Kálmán molnár segédet «a 
Zrínyi Miklós-utcába megtámadták és késsel 
több helyen megszurkálták.

Lopások. Folyó hó 7-ik és 8-ik közötti 
éjszaka ifj. Cserba György füszerkereskedo 
raktárának ablakán át ismeretlen tettesek

behatoltak s onnan a boltba jutva szivart és 
szivarkákat loptak cl.

Miskolc~i Mátyás Flórián-utcai házának pad
lásáról f. hó 11-én csöves kukoricát loptak 
el, a tettes ismeretes.

Cirkusz, 'falán amióta városunk fennáll 
kitünőbb cirkusz-társulat nem járt nálunk, 
mint JDolIncr testvéreké, kik a héten mindössze 
négy estén mutatták be nagyszerű művésze
tüket közönségünk előtt. Sajnos az időjárás 
nem kedvezett nekik, mert a beállott hideg 
elriasztotta a közönséget a tömegesebb láto
gatástól. Bedig Wollnerék mindent elkövettek, 
hogy a hideget elviselhetővé tegyék. Két nagy 
kox-kályha fűtötte délutántól kezdve a hatal
mas, 1500 személyre fényesen berendezett 
cirkuszt. Mindhiába. A növekedő hideg egyre 
apasztotta a közönség számát s igy aránylag 
kevesek gyönyörködhettek hogy csak né
hányat említsünk — az ökölnyi és máris 
érdemekkel földiszitett kis kerékpárművészek, 
az elegáns megjelenésű és szédítő ügyességű 
equilibrista, YVollner, a kitűnő bohóc, a Ren-

Gyógyszertár átvétel.
Szives  t u d o m á s  véget t  v a n  s z e 
rencsém n y i l v á n o s s á g r a  hozni ,  
hogy a legrégibb s m indenko r  

k i t ű n ő  h i r n é v n e k  örvendő

low-család, a Baveys-család stb. sth. művészi 
előadásában. Hanem amibe nem telhetett 
gyönyörűségünk most: telni fog a tavaszszal. 
Arról értesülünk ugyanis, hogy Wollnerék a 
telet itt fogják tölteni s a jövő évi tournéjukra 
a legkiválóbb erőket szerződtetve előadásaikat 
Baján kezdik meg. Megvagyunk győződve 
róla. hogy közönségünk annak idején meleg 
rokonszenvvel és pártfogással fogja ezen ki
váló magyar artista-társaságot kitüntetni.

Fischer Lipót utódai helybeli jónevü di- 
vatárú-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, férli 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 20 korona összegű 
készpénzbevásárlásnál teljesen ingyen készít 
el bármely arckép után életnagyságú mell
képet művészi kivitelben.

Hölgyek öröme ! Legjobb szer az egész 
világon a bajai Dr. Lehman arckenőcs, mely 
pár napi használat után megifjitja az arcbőrt, 
eltávolít redőket, szeplőt, máj foltot, bőratkát 
(Mitesser.) Egy tégely ára 1 korona, csak ne
vem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk 
el ! Gyarmati Emil városi gyógyszertára a 
Szent-Háromsághoz Baján.

„U L> Y 0 2 JIT O T  IO Z “
c z i m z e t t

(p l^ Z E R T Á R T
a 3°th Díálmán-téren

(P0LLERM ANN-FÉHE HÁZBAN)
folyó évi  november  hó 1-én t u 
l a jdonomba  v e t t e m ,  me lynek  
v e z e t é s é b e n  mindenkor  s k i z á 
rólag a közegészség és a n. é. 
közönség kielégí tése  lesz i rány-

■ --------  adó . — ■--------
Baja,  1903. évi november  hó.

Kiváló t i s z t e l e t t e l

Baronyi Gyula
if if ü <f y  s z e r  e s z.

Üzlet átvétel.
Van szerencsém a n. é. közönség be

cses tudomására hozni, hogy ÍBaJán, a
jVtészáros-féle házban lévő volt Jíole- 
din-féle

BORBÉLY- és 
FODRÁSZ-ÜZLETET
átvettem és azt saját nevem alatt tovább 
folytatom.

Ennélfogva bátorkodom a n é. közön
ség pártfogásáért esedezni és kérem, 
hogy engem b. látogatásaikkal megtisz
telni kegyeskedjenek.

Kiváló tisztelettel

-  '> Purda Gyula.

Zongorák)

Cimbalmok

REISZ és PORJESZ

B Ú T O R C Y Á R A
B ÉK ÉSCSA B A .

Hegedűk Nagyvárad,
Fiók-telepek : B A J A,

csakis 
első rangú 

gyártmányok

yfagner
/Rutainál

BAJÁN.

Srzsébet királané-utca (volt JVCészáros-féle ház).

MODERN BÚTOR.
TELJES LAKÁSBERENDEZÉSEK.

Legolcsóbb gyári árak.
Mindenféle díszítő- és kárpitosm unkák

elvállaltatnak.

Ugyanott egy jó házból való flu tanulóul
felvétetik.
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Kiváló szerencse Töröknél!
FeKülmulhatlanul

kedvez főárúdánknak a szerencse. Rövid idő alatt S5 millió korona nyere 
ménynél többet fizettünk nagyrabeciült vevőinknek ; csak a legutóbbi 5  hó 
napban a

3 legnagyobb nyereményt és
a 6 0 5 . 0 0 0  koronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre,
a 1 0 0 . 0 0 0
a 9 0 . 0 0 0

főnyereményt a 74566. „
„ a 109780 .,

11

V
és ezeken kívül még egyéb sok nagy nyereményt.

Ajánljuk ennélfogva., hogy a világ legesélydúsabb osztály sorsjátékában vegyen 
részt A most következő ni agy. kir. szabadalmazott lö. osztálysorsjátékban újból

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

f  f  m i l l ió  k o ro n á t
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

Továbbá 1 jutalom l nyeremény 4 0 0 < 0 0 0 >
I à fettO'OOO* - à |  3NMNM»- 1 à 1MMMMK 2 à
SO'OOO* i à 7 0  0 0 0  2 à 0 0 - 0 0 0 .  l à .» 0 - 0 0 0 -  
1 à 4 0 - 0 0 0 -  5Ù SO-OOO- 3 à £ 5 * 0 0 0 '  8à £ 0 - 0 0 0 '
8 à 1 5- OOO- 30 à 1 0 - 0 0 0  korona és még sok egyéb;
összesen 5 5 - 0 0 0  nyeremény és jutalom 1 4 , - 4 5 0 - 0 0 0  
korona összegben.

Az I. osziálvu sorsjegyek tervszerű árai :
/m eredeti gorçjegÿ írt .75 vagy K. 1.50; V, eredeti dorçjegy fit 1.50 vagy K. 3.
/ •) Bt ti t. 3. 6  • '/» » V. j / U » 6. » 12.

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése
ellenében küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk
f. évi november hó 1 9 -ig

liizalommal hozzánk beküldeni, miután a húzás e napon kezdődik.

ËS
BANKHÁZA BUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysonsjáték-üzlete.
Föárudánk osztálysorsjáték-üzletei s

Központ: ?  e r é z-körut 46/a. I. fiók : Yáczi-körut 4/a.
II ,i6l<: JVtuzeum-körut 11/a. Ili fiók : Srzsébet-körut 54/a.

T ö r ö k  a . és TÁ R S A  bankháza Budapest.
Kt.uk icszumc 1. oszt. m, kir. szab. osztálysorsjáték eredeti

sois jegy et a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
(utánvételezni kérem

A  /  összeget

a• r-í M O
GOO
f loOh

korona összegben i postautalványnyal küldöm
(mellékelem bankjegyekben (bélyegekben.

)
)

))
A uemtetszA 

tö r le n d ő .

\ Intelligens ügynökök
igen jó jövedelemre tehetnek 

' szert. Hol? — megmondják a
kiadóhivatalban.

% % % % % % % % % % % % % % % % %

Feltűnő újdonság !

D E L I C E
— Minden hirdetés felesleges. -  

A dohányzó egyszer veszi és többé
mást nem szihat

Legjobb valódi francia szivar-
kapapir és szivarkahüvely kap

ható az ország minden 
kiilöniegességi árúdájában.

0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0

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

0"Cukitjj Snörgijnél.

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudó-o
mására hozni, hogy mint eddig, úgy most is, 
tüzelő szén üzletemben a l e g j o b b  minőségű 
tüzelő anyagokat tartom állandóan eladásra u. m.

Elsőrendű
légszeszgyári dió koksz.

(Olcsóbb féle vagyis nagyobb darabos kokszot
nem tartok.)

Legjobb minőségű
salgótarjáni darabos szén.

Ezen fajnál a t. közönségnek is érdekében 
szükségesnek tartom megjegyezni, hogy ez az 
összes hazai szenek közt a legcsekélyebb füst- 
képződósü, leglángosabb és magas hőfokánál
lógva házi fűtésre legajánlatosabb. Szokás azon
ban olcsób táj szeneket is e néven forgalomba 
hozni, miért is kérem a t. vevő-közönséget, 
szíveskedjék nálam összehasonlítás végett, bár
mily csekély megrendelést tenni 

Tartok ezenkívül olcsóbb darabos kőszenet 
is, valamint keményfaszenet és vágott kemény- 
fát eladásra. — A nálam vett tüzelő anyagokat 
h á z h o z  szállítom. — Megrendelhető lakáso
mon (Kisvásártér, Képezdének átellenében) és 
a Tóth Kálmán-téri dohánytőzsdémben.

A t. közönség pártfogását kérve, mit igye
kezni fogok kiérdemelni,

maradtam teljes tisztelettel
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Hagy Péter,

szénkereskedő

Nyomatott Nánay Lajosnál Baján.




