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\  fü g ge t len é i párt harca.
A függetlenségi párt Kossuth Ferenc 

akaratának ellenére sem hagyta hűtle
nül el a nemzeti jogokért felemelt zász- 
lét. Küzd tovább, amig győzelem nem 
koszoruzza fegyvereit. A képviselőház 
forgatagát kis időre elállitotta a béke
alku. Pártvezérek jöttek, pártvezérek 
mentek, Tisza István valamennyivel tár
gyalt, de úgy látszik, a siker halvány' 
reménysége nélkül. Az ellenzék nem 
fogja a miniszterelnöknek megtenni azt 
a szívességet, hogy megmentse az elke
rülhetetlen bukástól. Nyilt titok az, hogy' 
ha a leszerelési kísérletek most meddők 
maradnak, úgy' Tiszának a napjai — 
nem: az órái meg vannak számlálva. 
Mert ha tiz napon belül törvény nem 
lesz az ujoncjavaslatból, úgy a minisz
terelnök elejtett ember a korona előtt. 
Már pedig az ellenzék harcias része 
nem rakja le a fegyverét, csak ha gy'ő- 
zedelme bekövetkezik. Erre vall a küz
dők egyik vezérének következő nyilat
kozata, melyet Kossuth Ferenc ismere
tes békeszózata után tett :

Katonai téren nem hozott Tisza Ist
ván újat, a régit nem garantirozta. Pe
dig a teljes erejű, mélyreható, törvénye
sen nem garantirozott katonai reformok 
nélkül nincs béke. Ezt régen kimondtuk.

Alijuk is. Aki nem állja, eddig se állotta, 
eddig se harcolt, azzal pedig, aki már 
régen kiállott a harcból vagy soha be 
sem állott s most kiabál, hogy újra kiáll, 
hát úgyse apad a harcolók száma. Ar
ról pedig mi biztosíthatjuk Tiszát, hogy 
bárányaink közül egyet sem ragadott 
el a farkas. Az igazak ma is igazak. A 
harcosok ma is harcosok. Egygyel sem 
apadtunk számban, de erősödtünk elha
tározásban és kitartásban

Hát végül nézzünk szemébe a válasz
tói reformnak. Azt mondja ön : — szól 
Tiszához — reformot ígér, a választói 
jog kiterjesztésével s ezt az uj választás 
előtt életbe is lépteti Ami ennek első 
részét illeti, ezt már minden elődje meg
ígérte. Még sem vitték véghez. A má
sodik részre azt feleljük, hogy nem ké
rünk a Tiszák választási reformjából, 
mert az nem a nemzetet erősítené, csak 
az ön hatalmát, addig tiszta helyzetet 
teremtene s választás küszöbén olyan
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reformot szoritna keresztül, amely meg
ölne minden nemzeti és ellenzéki moz
galmat. Ismerjük önt és rendszerét, 
azért se katonai, se parlamenti reform 
nem kell a részletek teljes ismerete és 
törvényes garanciák nélkül. Külömbség 
itt csak az, hogy ön mindent igér 
indemniti és obstrukció utánra, mi min
dent követelünk előtte. Ha előbb békét

__T Á R C A .
YasuM élmények Spanyolországban.

í r t a :  Richte Mátyás, fó g y m n . ta n á r.

(F o ly t ,  és vége.)

Mentői jobban igyekezett vonatunk az or
szág belsejébe, annál inkább eltűntek a szép 
vidékek tiszta,  ̂ csinos községeikkel, jómódú 
lakosaikkal. Ó-Kastilia északi részén már 
hiába keresünk regényes tájakat. Az alacsony 
hegyek és kopár dombok között, ahol 
fa is csak elvétve nő, egyhangú síkság terül 
el, elég termékeny szántóföldekkel, melyeken, 
mint úgyszólván egész Spanyolországban, 
ez időtájt folyt le az aratás.

Nemsokára ismét viruló tájra értünk, és 
vonatunk hosszú ideig csak sötét fürtökben 
bővelkedő szőlők közt zakatolt. A szőlőülte
tés módja megegyez a franciákéval, de nagyon 
elüt a mienktől. Minden tőke szabadon áll, 
egy-két lépésre a másiktól, olyanformán, 
mint nálunk némely vidéken a burgonya
kupacok. A vesszőket nem kötik karóra, 
karót egyáltalában nem találunk, — hanem 
minden vessző tetszése szerint nő és terjesz
kedik. Minden egyes tőke egy-egy sűrű lom
bozató bokorhoz hasonlít, tele nagy, többnyire 
fekete fürtökkel. A szőlősgazda nem fél attól, 
hogy a szél letöri a vesszőket.

Ó-Kastilia közepe táján már szomorúbbnál 
szomorúbb képeit jelentek meg szemeink előtt. 
Kietlen pusztaság kopár dombokkal, termé

ketlen síkság köves talajjal, itt-ott sovány, 
vöröses termőföld arasznyi nagyságú roppant 
ritka s már túlérett búzával, kevés burgonyá
val és rizszsel. A silány legelőn egyedüli és 
nagyon hasznos háziállataik legelésznek : a 
vézna csacsi vagy öszvér, és a sovány kecske 
vagy birka. Lovat csak a városokban látni. 
A törpe olajfán kívül cserje sem igen nő itt. 
— Ember alig foglalatoskodik a mezőn. Hely- 
lyel-közzel feltűnik a vasút mentén egy-egy 
község kőfallal körülvéve, melynek egyszerű, 
dísztelen házai a nép nagy szegénységét hir
detik. A nyomor valósággal lerí a szomorú, 
sovány arcokról. Önkénytelenül is felme
rül az a kérdés : miből tengeti ez a nép éle
tét? Mi képezheti keresetforrását?

»
O-Kastilia déli részétől kezdve rengeteg te

rületen. úgyszólván Madridig, azaz ott, a hol 
a Guadarrama-hegylánc megvonja a természe
tes határt Ó- és L’j-Kastilia között, nem lát 
mást az ember, mint egy kietlen kősivatagot. 
Óriási sziklák mellett kisebb-nagyobb, majd
nem gömbölyű kövek hevernek mindenütt, 
mintha csak valami óriás készakarva hányta 
volna oda, átkot szórva mindenfelé. Csillogó 
gránitkő mind. Közöttük csak elvétve tör elő 
a földből egy-egy zöld cserje, vagy parányi 
zöld folt, egy-két sovány legelő. Hiába száll 
el a tekintet a kopár terület felett, nem pi
henhet meg sem egy zöldelő erdőn, sem egy 
virágos mezőn. Sehol sincs egy fácska, sehol 
sincs egy árva lélek sem. Olyan szomorú, 
olyan lehangoló ott minden !

Csak Escorial (kolostor, a királyi család 
pantheonja) vidéke valamivel barátságosabb.

csinálnánk, vagy pedig árulást követ
nénk el, ez csak fegyveres béke lenne, 
mely kárral, bizonytalansággal jár, önt 
erősítené, minket gyengitne, a nemzetet 
tönkre tenné.

Békét azonban — állítjuk — igenis 
lehet csinálni, de nyilt színen és nem 
a könyvtár-szobában. Mert a nyíltan 
kötött béke: győzelem, a titkos: árulás.

Egyébként, hogy Kosuth Ferencz sem 
vélekedett mindig úgy az obstrukcióról, 
mint a képviselőház nov. 30-iki ülésén, 
annak bizonyságául álljanak itt egyik 
legutóbbi újságcikkének következő sorai :

Olyan obstrukció, melynek célja kö
zel áll a többség nagy részének szivé
hez is, mint ahogy közel áll a magyar 
nyelv joga minden magyar ember szi
véhez — egy ilyen obstrukció ellen 
nehezen indul erősebb harcba a párt
fegyelem sarkantyuzása dacára is a 
nagy többség ; azok pedig, kik belátják, 
hogy az obstrukció meddővé lett, midőn 
a király a legfelsőbb hadúrra és az oszt
rák császárra és Ausztriára támaszkodva, 
kimondta a hirhedt „sohá“-t . . . ezek 
sem tesznek semmit a küzdők tábora 
ellen, hanem félreállnak, nehogy az őket 
meg nem illető felelősségben részesül
jenek, de a küzdelem erejét ne bé
nítsák

Oly jól esett a sok kő után jegenyefenyvest 
látni és illatat beszívni ! A vastagabb fák kér
gét az egyik oldalon, hosszában alulról fel
felé tölcséralakban lehántják, és alul poharat 
erősítenek oda, hogy a kéregből kiszivárgó 
nedv belecsepegjen, és ott megkeményedve, 
gyantát nyerjenek.

Az Escorial megtekintése után estefelé még 
Madridba készültünk, azonban mily nagy 
volt meglepetésünk, mikor értésünkre adták, 
hogy vasár- és ünnepnapot kivéve, 17 órától 
(d. u. 5-től) másnap reggelig felülről nem indul 
vonat Madridba. Hallatlan dolog! Spanyolország 
fővárosába estétől reggelig tilos a bemenet!

Mikor aztán másnap kora reggel elhelyez
kedtünk a felülről érkezett vonat egy II. osz
tályú szakaszában, hangos beszédbe eresz
kedtünk. Bírálat alá vettük a spanyol vasúti 
közlekedést. A nagy zajra az ülések alatt nesz 
támadt, majd pedig valami élő lénynek a fész- 
kelődése, mozgása volt hallható.

— Ki az? Mi van itt? — kérdi egyik is, 
másik is.

Fürkészni kezdtünk. A lábrugásokra és bot- 
ütésekre azután csakhamar előbukkant egy 
caballéro, valami suhancféle, és iszonyú ré
mülettel kiugrott az ellenkező oldalon még 
nyitva levő ajtón, és spanyol módra őrült 
futásnak eredt.

Hasztalan volt magyar biztatásunk: ne fel
jen, jöjjön vissza, s foglalja el előbbi helyét, 
nem fogjuk bántani, nem hallgatott ránk, 
futott észnélkül. Hihetőleg azt gondolta, 
hogy rendőrért kiabálunk.

Mikor aztán a vonat a Ö-ik jelzés után
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csak felszínom tekintett ; ott látta az 
osszeesapkodó hallámokal, látta, hooy 
a törvényhozás gópezete teljesen meg
állt, de nem tekintett pszikológiailag 
az ohstrukció leikébe, nem tudta meg
látni, hogy ott, a háborgó felszín alatt 
eev magasztos nemzeti gondolat honol,
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sugárzik és melegít. ( ) csak a rombo 
kist nézte, de elfeledte, a rombolás 
miért folyik és nem gondolt arra, hogy 
egy nemzeti eszméért folyó harcot, mely 
a parlamenti küzdelem keretén belül 
marad, nem verheti le erőszakkal a nem
zet kormánya, legfeljebb meggyőzheti, 
hogy a nemzeti küzdelem meddő, de 
nem győzheti le.

Most már igy magyarázza, simitgatja 
szavait a lapja :

„A körülmények között, melyek a 
felett döntenek, hogy az elhatározott 
rövid fegyverszünet békére, vagy to
vábbi súlyos harcokra vezet-e V — első
rendű fontosságú az, hogy a kormány tel
jesen tudatában van-e az erőszak tehetet
lenségének s hogy igazi értékeket akar-e 
kárpótlásként adni az országnak ? A 
választói reform részleteiről szólni most 
felesleges volna. Azokat csak hosszú 
— de strikt határidőhöz kötött — stú
dium állapíthatja meg. A mostani fegy- 
verszünetes nap talán arra se lesz ele
gendő, hogy — amennyiben a parallel 
ülések eliminálására megfelelő mód ta
láltatnék — a fő irányelvek állapíttas
sanak meg. Egynéhány nap minden
esetre elég lesz erre a célra — ha 
megvan a kormányban a kellő őszin
teség s ha a megtérés, melyet a 1 láz 
nov. 3()-iki ülésén mutatott, nem pilla
natnyi ellágyulás, hanem helyzetének 
igaz felismerése.

Ez a helyzet a mostani fegyverszü
net után. Miként a római szenátor

( arthago tanácsa előtt elmondotta, hogy 
tógájának ráncai kozott van a beke és 
van a háború, tessék választani : akként 
áll most az ellenzék is a kormány előtt : 
kész a háborúra, keksz a becsületes, a 
nagy és igaz vívmányokat teremtő bé
kére: válasszon a kormány. Ez lévén
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pedig a helyzet, nem indokolt e pere
ljen se az elbizakodás, se a pesszimiz
mus. Nem a béke született meg a mi
nap, csak a fegyverszünet."

Mint már most tudva van, Kossuth 
Ferenczet leszavazta a pártja. Húszon- 
heten állták melléje, huszonheten voF 
tak ellene. Ezekután természetesen nem 
maradt egyéb hátra, mint hogy lekö
szönjön a vezéri tisztéről. Es igy van 
ez jól, ahogy történt!

D . M .  K . Ë .
Messze évszázadokra kiható hatalmas kul

turális intézmény megalakulása előtt áll Dél
in agyarország.

Az országos sajtó már napok óta foglal
kozik a december nyolcadikén megalakuló 
» Délvidéki Magyar Kögmiívdódési Hgyesületa-tel. 
Jelzi azt a nagy érdeklődést, a melylyel úgy 
vezető állam férfiaink, mint a legtávolabbról 
is érintett törvényhatóságok, városok s álta
lában a közügyekkel is törődő nagyközönség 
a nemzeti fővárosban Szegeden tartandó ala
kuló közgyűlés iránt viseltetik.

De hogy is ne legyen olyan felcsigázott ez 
az érdeklődés, a mikor ezen a közgyűlésen 
nem kevesebbről, mint a Délvidék Emkéjé- 
nek megalkotásáról lesz szó. Emke! Van-e 
ember, igaz magyar ember, ki e szót, e nevet 
nem ismerné ? Van-e, aki érette közvetve, 
vagy közvetlenül nem áldozott volna, aki 
nem lángolna nagy céljaiért, aki nem tisztelné 
benne nemzeti, magyar kultúrának egyik leg
áldásosabb intézményét ?

Mondják, hogy nálunk a társadalom gyenge 
és szemben a nyugoti államok társadalmával, 
— alkotásaiban vajmi szegény és a haladás 

eszközeit mindenben az államtól várja.

Fájdalom, több ebben az igazság, mint a 
mennyire szeretnők. De az Emke alakulása- 
ban és fejlesztésében valósággal példásan szép 
és dicső intézményt teremtett a magyar tár
sadalom.

Milliói vannak ! Ezer és ezer ember pénzét, 
eszét, szivét, önzetlen munkásságát tömöríti 
össze benne, hogy Erdélyben a magyar nem
zeti eszmét táplálja, izmossá nevelje. És ez 
impozáns nagy intézményt a társadalom, a 
szegény clernyedett magyar társadalom létc- 
sitette !

Áldott legyen az elme, a melyben az esz
me megfogantatott és áldott legyen az ezer- 
ezernyi kéz, amely az eszmének testet adott.

Hasonló nagy alkotásban fáradozik most 
a délvidék magyar társadalma, élén a nem
zeti főváros Szeged város lelkes polgársá
gával.

A nemzeti eszmények az utóbbi év politi
kai küzdelmében csodás varázszsal hódítják 
a sziveket, megtermékenyítik az elméket, és 
az egységes nemzet kiépítéséért tettekre ser
kentenek minden felé.

Szeged város polgársága a nemzeti küz
delemben mindig elüljárt.

I

Negyvennyolcban is e szavakkal köszön
tötte Kossuth Lajos :

«Szeged népe! — Nemzetem büszkesége.^ 
Csodálatos az az önfeláldozás, melylyel e 
város polgárai ez uj mozgalmukat megindí
tották és szervezték; csodálatos az a szivó- 
ság, amelylyel tevékenykednek, buzditnak, lel
kesítenek, írnak, gyűjtenek.

Nem haszonért, nem kitüntetésért, nem 
hatalomért dolgoznak.

Céljuk csak egy : a Délvidék magyar nem
zeti kultúrájának ápolása, erősítése, kiépítése, 
és e cél érdekében Arad, Bács-Bodrog, Békés, 
Csanád, Csongrád, Krassó-Szörény, Ternes és 
Torontál vármegyék és az azokban levő vá
rosok társadalmát akarják egy hatalmas egye
sületté szervezni.

A D. M. K. E. iskolákkal, könyvtárakkal, 
tanítók és tanulók jutalmazásával, gyermekek 
magyar vidéken való elhelyezésével ; helyes 
magyar közgazdasági irányításával, szóval 
minden nemes eszközzel szolgálja a nemzeti 
ügyet. Nem aktaszerű rideg biirokratismussal, 
hanem éber szemmel, a szeretet és jóindulat 
melegével ott lesz mindenütt, ahol hatni, or-

indulóban volt, kibújt a másik ülés alól a 
pajtása, s uccu, vesd el magad az előbbi után !

Ennek sem használt a jó szó, hogy ma
radjon; futott, ahogy csak tudott, társa után.

I'gy látszik, ott divat az ilyen jegynélküli 
kéjutazás. Az éj leple alatt könnyen beluí- 
zódhatik valamelyik állomáson, az ellenkező 
oldalról, egy üres coupé ülése alá ; ingyen is 
utazik, meg aztán nem háborgatja senki az 
éjjeli álmát.

Ezen epizód elég alkalmas anyag volt arra, 
hogy Madridig a sziklás vidéken ne unatkoz
zunk. és elfelejtsük a sötétséget az alagutakban.

Madridtól Cordoba felé tett éjjeli utunkon 
nagyon hűvös szellő járta át nemcsak rozoga 
kocsinkat, hanem különösen agyonkínzott tag
jainkat, mivel a túlzsúfolt kocsiban teljesen 
lehetetlen volt pihenőre hajtani fejünket.

Mikor reggel fele egészen elcsigázva elál- 
mosodtam, valamelyik állomásnál mellém te
lepedett egy jól megtermett bácsi. A fáma 
azt tartja, hogy azonnal kövér vállára haj
tottam fejemet, es édes álomba merültem. 
Társaim meg akarták menteni az öreget al
kalmatlan terhétől, de ő nem engedte, és csak 
akkor, midőn körülbelül egy óra múlva ki
szállt, helyezte fejemet szép csendesen egy 
oda állított és plaiddel leterített bőröndre.

A »Syépfí-nck nevezett Andalusiát egyáltalá
ban nem találtuk szépnek. Semmikép sem 
tudott bennünket elbűvölni; «Andalusia gyön
gyei--nek. Sevillának a vidéke meg lehan
golta kedélyünket. Tavaszi üdesége, viruló 
szépsége rég eltűnt, a nyár letetette vele ál
dást hintő bársony öltönyét, és úgyszólván

*  V  o »

teljesen megfosztotta bájaitól. Nyomában ma
radt a nap perzselő sugaraitól lesült, kiaszott, 
csúnya, vén alak, melynek ábrázatán csak 
itt-ott mutatkozik meg egy-egy csinosabb vo
nás, hely, mintegy hírmondója egykori szép
ségének.

A kietlen pusztaság közt csak néhol akadt

még derültebb táj. A többnyire már letarolt 
mezők, a nap heve által életerejétől megfosz
tott növényzet, és egyes dombos helyeken 
már teljesen kiégett legelők közt elvétve 
hihetőleg nyirkos helyeken, -— mégis zöldéit 
a fű, és rajta legelésztek hol kövér birka- és 
kecskenyájak, hol meg a szép, többnyire fe
kete vadbikák, melyeknek vére ezer meg ezer 
ember szeme láttára ott fog kifolyni valame
lyik város cirkosában az arena porondján.

Máshol meg a pusztaságot szőlők, narancs- 
ligetek, olajfa- és paratölgyerdők, fügefák, da
tolyapálmák, batáta, és cukornád tarkítják. A 
paratölgyek kérgét a legfelsőbb ágakig lefej
tik, és gyárba szállítják, hogy dugaszokat 
készítsenek belőlük. A vonat mentén, a sínek 
mindkét oldalán egész Andalusiában agave- 
es kaktuskerítés vonul végig. Epén virágzás
ban voltak. Az agave kelyhéből fához ha
sonló magas és vastag virágszál nő ki, s 
ennek a tetején van a virág.

A patakok partján mindenütt vadon nő az 
oleander, mely gyönyörű szép piros virágok
kal volt tele. Irigy szemmel néztük valameny- 
nyien, de különösen társaságunk hölgytagjai 
e kedves, szép virágot. Nálunk hogy meg
becsülik, és itt . . . magára van hagyatva;
elbújik a szem elől, legfölebb az utasok gyö
nyörködhetnek benne a robogó vonat abla
kából.

A spanyolországi hőség, melylyel annyira 
ijesztgettek bennünket, és melytől sokan a ra 
nyira rettegtek, csak Andalusiában, Cordoba 
környékén, lepett meg bennünket. Azonban 
mégsem volt az olyan, melyet tűrhetetlennek, 
kiállhatatlannak lehetne mondani, és amilyen 
e vidéken nyáron szokott lenni. Két napig 
ereztük csak. különösen délután a kényelmet- 
len, szűk coupéban, ahová a nagy szélcsend
ben semmiféle légáramlat sem hatolhatott be. 
A szabadban azonban semmivel sem volt a 
hőség nagyobb fokú, mint a milyen Magyar

országon is volt 3—4 évvel ezelőtt. 1 logy 
egyik-másik jobban érezte, azt annak kell 
tulajdonítani, hogy az időjárás addig is, meg 
azután is, -  talán még Valencia vidékét le
számítva, — rendkívül kedvező, sőt néha 
hűvös is volt ; — tulajdonkép pedig annak, 
hogy testük nem szokta meg se a hideget, 
se a meleget.

Andalusia déli részén Rondától kezdve (ha 
a spanyol tudná, mit jelent e szalonba nem 
való szó magyarul, bizonyára a »szép« név
vel tisztelte volna meg e községet, és jog
gal!) újra regényes tájra érkeztünk. Gyö
nyörű hegyláncok, sűrű erdők, a szép völ
gyekben dús növényzet, gazdag termés, nagy 
gyümölcsösök, óriási szőlőterületek ; az előbb 
említett fákon kívül magas nyárfák, geszte
nyefák, terebélyes diófák. A fatenyésztést nagy 
gonddal űzik. A fiatal fákat földdel veszik 
körül, kúp alakjában, egészen fe! az ágakig, 
úgy látszik, ó tál mill a vadak ellen.

A jólétnek, jómódnak nyomát megtaláljuk 
a csinosabb községeken, még inkább a népen, 
melynek izmos testalkata és derült kedély
hangulata nagyban elüt a castiliai népétől, 
szépségre nézve azonban nem versenyezhet 
vele.

Folytonos alagutakon keresztül jutottunk 
az utolsó állomásra, Algecirasba. Rég becste- 
ledett már, és e teljes sötétségben nyugatról, 
az Atlanti óceán felől, erős piros-sárgás fény 
hatolt coupénkba, a szemhatárról letűnt nap 
utolsó b ú c s ú s u g a r a i.

Az algecirasi állomásról tündéri látványt 
nyújtott az átellenben levő Gibraltár, a hová, 
minthogy angol terület, vasúton sem lehet 
jutni, hanem csak ' * órai tengeri úton, az 
öblön át. Száz meg száz villanylámpa szórta 
fényét az éji homályba. Az öbölben álló hadi
hajók hatalmas ívlámpái, a világító torony 
messze látható reflectora, a város és az erőd 
izzólámpái kápráztató világosságot árasztot-
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vosolni kell, és mint a jó kertész gyomlálja, 
irtja a dudvát, ápolja, nemesíti a jót.

Üdv Szegednek, a Délvidék magyarsága 
nemzeti védbástyáj ának.

A 1). M. K. E. viruljon és teljesítse nem
zeti missióját a magyar haza érdekében!

H Í R E K .
Uj orvos. Dr. Kn/s~ Sándor a bajai köz- 

kórház sebész főorvosa magángyakorlatát 
megkezdte. Lakik a Deák Ferencz-utca ló. 
sz. alatti Hckert-féle házban. Rendel naponta
d. u. 2 4-ig.

Őszi dal.

Jaj ! de fanyar az erdőn a vadalma,
Átok rajtunk a zsarnokkéz hatalma ;
Bécs felől jött felénk a zord fergeteg; —

I

De a király — magyar király 
Eskiiszegö nem lehet!

Az alkotmány fényes gyöngy és drága kincs, 
Hogy eladja a magyar, hej, olyan nincs !
Bár sok honfi rút lortélylyal enyeleg; —
De a király — magyar király 
Lsküszcgő nem lehet!

Az alkotmány erős vár, bevehetien,
Bástyáit, hajh ! ostromolják szüntelen, 
Lerombolni készek átkozott kezek ; —
De a király — magyar király 
Esküszegő nem lehet!

Az alkotmány virághimes zöld pázsit, 
A szabadság napja reá sugárzik,
A napsugárt borítják most fel legek ; - 
De a király — magyar király 
Esküszegő nem lehet !

Jól tudjuk, hogy ellenségünk az osztrák,
S alkotmányunk örömmel elkoboznák ; — 
Gyász-magyarkák nyujtnak most segédkezet; 
De a király — magyar király 
Esküszegő nem lehet !

d o á e h im  Á goston .

Uj törvényszéki orvos. A m. kir. igaz
ságügyminiszter Dr. I'iili Dezső szabadkai 
orvost, az ottani kir. törvényszék és fogház
hoz orvossá nevezte ki.

A közigazgatási bizottság f. évi dec. hó 
ö-én, délelőtt 9 órakor tartja meg rendes havi 
ülését.

Közgyűlés. Baja város törvényhatósági 
bizottsága f. évi december hó 5-ik napján 
délután 3 órakor rendes közgyűlést tart a 
következő tárgysorozattal :

1. Polgármester időszaki jelentése a köz- 
igazgatás állapotáról.

2. Nagyin, gróf Tisza István ministerelnök 
úrnak leirata az uj kormány kinevezéséről 
és nagyin. Hieronymi Károly kereskedelem
ügyi, Berzeviczy Albert vallás- és közoktatás- 
ügyi, Tallián Béla földmívelésügyi és Nyiri 
Sándor honvédelmi minister uraknak leiratai 
az illető ministeriumok vezetésének átvéte
léről.

3. Nagyin. Darányi Ignácz volt földmívelés
ügyi, Wlasics Gyula volt vallás- és közokta
tásügyi és Kolossváry Dezső volt honvédelmi 
minister uraknak búcsú-leiratai.

4. A nagyin, m. kir. Belügyministeriumnak 
leirata az építkezési szabályrendelet némely 
szakaszának módosítására nézve hozott köz
gyűlési határozatnak jóváhagyása tárgyában.

5. A nagyin, kereskedelemügyi m. kir. mi- 
nisteriumnak leirata az útmesteri iskolákhoz 
való hozzájárulás tárgyában.

6. A mértékhitelesítői állásnak választás 
utján való betöltése.

7. A városi tanácsnak javaslata Scultéty 
István árvaszéki ülnöknek nyugdíjazása iránt 
és ezzel kapcsolatban Scultéty István árva
széki ülnöknek kérvénye 3 havi szabadság- 
idő engedélyezése iránt.

8. Ugyanannak javaslata a bajai takarék- 
pénztárban elhelyezett árvapénzek 30%-ának 
a bajai kereskedelmi- és iparbanknál leendő 
elhelyezése iránt.

9. Ugyanannak előterjesztése a »nagy ka

szárnyát* épületben elhelyezett régi iratok 
rendezése ügyében.

10. Ugyanannak javaslata egy második 
róm. kath. hitoktatói állásnak szervezése 
iránt.

11. Ugyanannak jelentése a kőolaj-világi- 
tási vállalat biztosítása iránt megtartott árlej
tés eredményéről.

12. Ugyanannak jelentése a Szt.-Ferenciek 
kertjének kisajátítása ügyében.

13. Ugyanannak jelentése Túry Mátyás 
nyugalmazott tiszti ügyész nyugdíjilletményé- 
nck megállapítása tárgyában hozott közigaz
gatási bírósági ítélet folytán tett tanácsi in
tézkedésről.

14. Ugyanannak előterjesztése a vodicai 
búcsú alkalmával hivatalos kiküldetésben 
volt Túry Ferencz alkapitány és 6 városi 
szolga részére egész napidij utalványozása 
tárgyában hozott tanácsi határozatnak jóvá
hagyása iránt.

15. Ugyanannak jelentése a mértékek aka
dálytalan hitelesítésére nézve tett ideiglenes 
tanácsi intézkedésről.

16. Ugyanannak jelentése a házi pénztár
ból a szegényházi pénztár részére 1000 K 
kölcsönnek utalványozása tárgyában.

17. A Délvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesületnek kérvénye az egyesületi tagok 
sorába leendő belépés iránt.

18. A Vidéki Hírlapírók Országos Szövet
ségének kérvénye a szövetség céljaira teendő 
alapítvány iránt.

19. Az ó-becsei »Csupor-emlékbizottság« 
kérvénye Csupor Gyula sírkövének költségei
hez való hozzájárulás iránt.

20. A pestmegyei sárközi ármentesitő tár
sulatnak kérvénye gátőrház építésének céljára 
a pos vány ősi közterületből 600 négyszögöl
nek ingyenes átengedése iránt. (Harmadik 
szavazás.)

21. Ugyanannak kérvénye a különféle véd- 
anyagok és kézi szerszámok elhelyezésére a 
gátőrház mellett még 500 Q-öl közterületnek 
átengedése iránt.

22. Hutovits Hermina bajai lakosnak kér
vénye építkezés czéljaira a városi közterület
ből 9 [j-ölnek átengedése iránt. (Harmadik
szavazás.)

23. Risztics Szilárd bajai lakosnak kérvé
nye a város kötelékébe leendő felvétele iránt

tak, és az egész hegyoldal fényben úszó 
tündérpalotának látszott.

Visszafelé utunk nagy részét a Földközi 
tenger partján tettük meg. Andalusia keleti 
részén különösen Granada környéke kötötte 
le figyelmünket, és Spanyolország legnagyobb 
hegylánca, a Sierra Nevada (3461 m.) keltette 
fel bámulatunkat örökös hóval borított or
maival.

Mihelyt nagyokat prüszkölő, pöfékelő 
vonatunk a Földközi tenger partvidékére ért, 
egyszerre egész váratlanul, mintegy varázs
ütésre, valóságos földi paradicsom tárult elénk. 
Spanyolország leggazdagabb és legterméke
nyebb vidékén, Valencia környékén voltunk. 
Akármerre tekintünk, mindenfelé nagy gond
dal, fáradsággal művelt szántóföldek, buja 
termés, banána-, vöröshagyma- és rizstáblák, 
nagy rétek, gyönyörű szőlők, citrom- és na
rancs-, gránát- és pálmaligetek, fügefa- és a 
terebélyes almafára emlékeztető jánoskenyér- 
faerdők rengeteg gyümölcscsel. A nép lanka
datlan szorgalmának és a mesterséges öntö
zésnek eredménye ez. Minden tábla között 
keskeny, mély csatornát ásnak, melybe szük
ség esetén vizet eresztenek, és egy-két pilla
nat alatt az egész talajt víz alá merítik.

A szorgalmas nép, mely a renyhe életet 
nem ismeri, ki is aknázza a föld kincses 
bányáit. Nem elégszik meg az egyszeri ter
méssel, kora tavasztól késő őszig tesz, fárad, 
dolgozik, s fáradozásának el is veszi jutalmát. 
A föld kétszer-háromszor is megtenni gyü
mölcsét, s a nép kétszer-háromszor vet, arat.

Azonban nagyon feltűnő, hogy ebben az 
erős katholikus országban van egy vidék, 
Valencia vidéke, ahol még vasárnap sem 
tartanak munkaszünetet, ekkor is esak úgy 
végzik a mezei munkát, mint hétköznap.

De ennek a dolognak is csakhamar a nyit
jára akadtam.

Júl. 25—29-ig országos vásár volt Valen

ciában, amely alkalomból naponkint nép
ünnepélyeket rendeztek az elmaradhatatlan 
bikaviadallal. Júl. 26-án, vasárnap, rengeteg 
néptömeg tartott, még messze földről is, Valen
ciába. Talán nem is annyira a népünnepély 
vonzotta őket, mint inkább Valencia repub
likánus képviselőjének ünnepélyes fogadása 
és beszámolóbeszédje. Mivel épen a mi vona
tunkon utazott a népszerű képviselő, amúgy 
is hosszú vonatunkat minden állomáson meg
hosszabbították, még pedig olyan III. oszt. 
kocsikkal, mint amilyen azelőtt a Budapestről 
Kőbányára induló lóvonat volt, a kocsi teteje 
is tele ülésekkel és köröskörül korláttal, hogy 
valaki le ne bukfencezzék; de még ezekre 
sem fért az állomásokon várakozó közönség. 
Nemcsak hogy a kocsi belsejében és tetején 
nem maradt talpalatnyi üres hely sem, hanem 
még a vonat összes kocsijainak a lépcsőit is 
ellepték a cigarettázó spanyolok, s onnan, 
menetközben, egész kedélyesen beszélgettek 
még a harmadik kocsi tetején levőkkel is. 
Kocsijaikon az összes ajtókat nyitva tartották, 
hogy mindenki tetszése szerint érintkezhes- 
sék a künnlevőkkel. Baj nem történt sehol. 
Minden állomáson legalább is háromszor any- 
nyi akart felszállni, mint amennyi felfért; akik 
lemaradtak, fel sem vették, egyrésze gyalog 
indult útnak, hihetőleg a szomszéd állomásig, 
a többi várt a legközelebbi vonatra.

A Valenciához közel eső állomásokon min
denütt muzsikaszó, fülszaggató trombitare
csegés, taps, éljenzés fogadta vonatunkat, 
közbe a Marseillaise hangzott spanyol szö
veggel ezer meg ezer torokból. Akik tehették, 
az ünnepelt kocsija felé rohantak, hogy lát
hassák, és kezet foghassanak vele.

Valenciában a perronon nagy néptömeg élén 
városi küldöttség várta szeretett, fiatal képvi
selőjét. Még meg sem állt a vonat, a lelkes 
nép már leugrott a lépcsőkről és a kocsik | 
tetejéről, kiugrott a kocsikból, és hanyatt-

homlok rohant a képviselő kocsija felé. Min
denki első akart lenni, hogyha már nem is 
az ő karján jut a perronra, legalább kezet 
szoríthasson vele. Aki nem juthatott előre, 
felmászott a vasúti kocsik tetejére, és a má
sik oldalon leugrott, hogy legalább a kijá
ratnál lássa a képviselőt, és parolázhasson 
vele. Soha olyan tolongást nem láttam ! Azt 
gondoltam, palacsintává lapítják azt a sze
gény embert, mire a perronra jut. Tapsolt, 
éljenzett, kiabált ott mindenki. Egyik sem 
kímélte a másikat ; annyira lökdösték, taszi- 
gálták egymást, hogy önkénytelenül is kitört 
belőlem a magyar közmondás, s odakiáltottam 
egyiknek: »Üsd, nem apád!« Zászlókkal, ban
dával, éljenzéssel, tapssal, énekszóval kisérte 
be az iszonyú tömeg a képviselőt a városba, 
így lelkesedni még nem láttam népet!

Itt győződtem meg annak a magyar szólás
mondásnak igaz voltáról: »Rohan, mint egy 
őrült spanyoU Magam is nem egyszer hasz
náltam ezen a napon : »Nézd azt az őrült 
spanyolt, hogy rohan !«

De ez a lelkesedés egyúttal mást is meg
magyarázott. Megértette t. i. velem, hogyan 
akadhatnak a vallásos érzelmeiről egykoron 
világszerte ismert spanyolok között is egye
sek, legalább Valencia vidékén, kik a repub
likánus eszmék és anarchista tanok hatása 
alatt napról-napra közönyösebbekké válnak 
őseik vallása iránt, és az Úr napját, a vasár
napot sem átallják megszentségteleníteni szol
gai munkával.

Valenciától felfelé folyton a tengerparton 
robogott, most már nagy sebességgel, gyors
vonatunk. Menetközben úgyszólván egész 
Barcelonáig, Spanyolország legszebb fekvésű 
s legrendezettebb városáig, a kocsin kívül, a 
korláttal ellátott szűk folyosóról gyönyörköd
tem hol a termékeny vidék szépségében, hol 
a hátterül szolgáló kék lő hegyekben, hol meg 
a folyton hullámzó tengerben; az állomáso-
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21. Mikolctz József bajai lakosnak kérvé
nye a város kötelékébe leendő felvétele iránt.

25. Fischer Fal városi bérházi boltbérlőnek 
kérvénye bérletének 3 évvel leendő meghosz- 
szabbitása iránt.

2(3. Hecht Lipót bőrkereskedőnek kérvénye 
a közvágóhidi padlás bérletének 3 évvel le
endő meghosszabbítása iránt.

27. Özv. Kugler Nándor né kérvénye özve
gyi ellátásának folyóvá tétele iránt.

28. Özv. Szíráczki Jozsefné kérvénye özve
gyi ellátásának folyóvá tétele iránt.

29. 1 )r. Raisz Sándor orvostudori okleve
lének meghirdetése.

80. Dr. Walleshausen Gyula orvostudori 
oklevelének meghirdetése.

31. Fuchs Györgyné szül. Bisztriczki Juli
anna szülésznői oklevelének meghirdetése.

Netán utólag még beérkező és szabálysze
rűen közzé teendő egyéb tárgyak.

A bajai Állatvédő egyesület m egalaku
lása. Vasárnap délelőtt tartotta meg alakuló 
gyűlését a helybeli Állatvédő egyesület a fő
gimnázium torna-csarnokában. A gyűlést 
Horváth Jeromos dr. főgimnáziumi tanárnak 
az állatvédelemről tartott érdekes felolvasása 
nyitotta meg, majd Kágel Sándor tanítóképző 
intézeti tanár foglalta el az előadói széket s 
röviden ecsetelve az alakitandó egyesület hi
vatását, indítványozta, hogy a hallgatóság 
jelentse ki, hogy az egyesületet megalakítja. 
Az e szavakat követő viharos éljenzés elhang
zása után kimondotta, hogy az egyesületet 
mcgalakultnak tekinti, majd javaslatot tett a 
tisztikar megválasztására nézve. Megválasz
tották elnökké: 1 lesser Gyulát, alelnökökké: 
Dr. Koller linrénét és Flippert Antal tanárt. 
Titkár lett: Gáspár János tanár; jegyző: Toch 
Zsigmond tanár; pénztáros: Kovács Andor. 
Választmányi tagok: Dr. Hegedűs Aladárné, 
Dr. Bernliart Jánosné. Michitsch Józsefné, 
Somogyi Kmilné, Fóliák Lajosné, Wunderlich 
Józsefné, Vágó kezsőné, keisz Irén, W’eress 
Ilona, Fajor Jozeíin, Oehler Ilonka, kosenberg 
Adrienne, Bérezi Margit; Bellosits Bálint,, 
Demuth Gyula, Fölkér Gusztáv, Dr. Horváth 
Jeromos, Kálmán Kolos, Lengyel Manó, Ma
yer Károly, Nagel Sándor. Novoth István, 
Oszvald István, Scherer Sándor, Szoyka JF>- 
zsef, Weisz Nándor.

Bács-Bodrog megyei Kör közgyűlése.
A Bács-Bodrog megyei Kör mint jótékony

irányú társaskör folyt) évi december ho 8-án 
kedden este fel kilenc órakor rendkívüli köz
gyűlést tart. Tárgysorozat : 1. Koch Zoltán 
vál. tag indítványa: Elnökünk Latinovits Fái 
űr ( > Méltóságának legfelsőbb kitüntetése al- 
kahnából való testületi üdvözlése iránt. 2. 
Fiukovich Kleméi* főtitkár indítványa : A Kör
nek a tervezett megyei culturpalota érdeké
ben való anyagi hozzájárulása iránt. 3. Be- 
jelentendő ügyek : A kör érintetlen alapjának 
álladéka, uj alapitótagok, és tagfelvétel. 4. 
Kgyéb indítványok.

Újabb belépések az Állatvédő Egyesü
letbe. A most megalakult Állatvédő Egyesü
letbe újabban a következők léptek be: Voj- 
nits Dániel, Desics József.

Reich Ignácz űr ívén : Reich ígnácz, Reich 
Zsigmond, id. Reich Vilmos, Reich Gyula.

Occhler Ilona k. a. ívén : kosenberg Adrienne, 
Schwarcz Elza, Zweig Luiza, Podvinetz ke- 
gina, Bérezi Margit, Drescher Ida, Kráhl Ilonka, 
Schlieszer Margit, Oehler Ilona.

A magyar iskolai helyesírás szabályai.
(Szerkesztette: Dr. Vargha Daniján ciszt. r. 
főgimn. tanár.) Abból az alkalomból, hogy a 
közoktatásügyi miniszter egységes iskolai 
helyesírási szabályokat állapított meg, több 
mű jelent meg, mely az uj helyesírási szabályo
kat öleli föl, praktikusabb azonban Vargha 
Damjánénál egy sem. A mű, mely 64 oldalra 
terjed vademecum alakű, s nemcsak a szójegy
zéket öleli fel, hanem általános útbaigazítá
sok kai is szolgál. Az igen ügyesen összeállí
tott műv^cskét melegen ajánljuk az érdeklő
dők szives ügyeimébe. Ára 30 Fillér, vászon- 
kötésben 40 Fillér. Kapható fVagner Antal 
könyvkereskedésében.

Ablak beverések. Folyó évi november 
hó 20 és 30-ik közötti éjszaka 2 óra tájban 
Greksa Mátyás, Vörös Lajos és Kulisits Jó
zsef duhajkodva mentek a Kádár-utcában, 
miközben Wagenblath Ferencz, özv. Czimmer 
Péterné, özv. Szvitek Sándorné, özv. Morvái 
Györgyné, Gottlieb Samu, és özv. Kapeller 
Józsefné Madách Imre-utcai házaik ablakait 
betörték.

A felsővárosi kisdedovó karácsonyi 
ünnepe. Mindannyiunk élénk emlékezetébe 
lehet még, hogy ezelőtt hét évvel mily remek,

kon pedig a közelben elterülő csinos közsé
gek és a népviselet ragadták meg figyelme
met. Nem látni többé szép angol typust. A 
férfiak inkább az igazi német sógorra emlé
keztetnek borotvált képükkel, tölcséres sap
kájukkal, némelyik kis kendővel borítja be 
fejét, harisnyás nadrágjukkal, papucsukkal 
es rövidszárű pipájukkal. A nők viseletű olyan, 
mint általában német vidékeken, és arcukon 
épugy, mint termetükön ugyancsak sok a 
szépség fogyatékossága.

Barcelona titán már a francia határ felé 
közeledtünk. Es mikor jul. 20-én, a 3000 ki
lométernél is nagyobb spanyol terület beuta
zása után, déltájban megérkeztünk Cerbère, 
a francia határállomásra, még egyszer vissza
néztem az épen elhagyott országra, és azt 
mondtam :

Isten veled, Spanyolország, gavallérok 
hazája ! Ámbár sokat láttam, sokat tapasz
taltam, tőled válni mégsem fáj! Szép vagy 
ugyan északon és délen, de szivem mégis 
egy sokkal szebb, és barátságosabb országba 
vágyik, édes hazánkba, Magyarországba, mert 
az egész kerek világon nincsen párja a mi 
szép hazánknak ! M

I lazaérkezve, ismerőseim közül egyik is. 
másik is áinult-bámult, mikor meglátott. 
Egyik kérdés a másikat érte, alig győztem 
rájuk felelni. Mindjárt eloszlattam minden 
aggodalmukat.

Tűrhetetlen hőséget nem szenvedtünk.
Semmiféle nagyobb baj nem ért bennün

ket, a legtöbben öt heti kalandozás után erő
ben és súlyban nem megfogyva, hanem meg
gyarapodva tértek vissza.

Őrült spanyolt ugyan nem láttam, de a 
bikaviadal alatt és a valenciai állomáson ta
pasztalt lelkesedés őrült emberek tettéhez ha
sonlított.

Engem semmiféle baj nem fenyegetett, te
hát a spanyol falhoz sem kellett oltalomért 
fordulnom.

A spanyol grand is csak olyan ember, mint 
más szegény halandó.

Spanyol meggyet eleget ehettem volna, ha 
akartam volna, de az itthon se kedvenc gyü
mölcsöm.

Bikaviadalt Madridban láttam, és láthattam 
volna Cordobában, Sevillában és Vallenciában 
is, de az az egy elég volt egész életemre.

Kordován csizmát kecskebőrből (a miből 
készülni szokott) nálunk sokkal különbet 
tudnak készíteni, mint Cordobában.

Hát a borbélyom?!
Az volt a legkiváncsibb. Megérkezésem al

kalmával már ott várt a lakásom ajtaja előtt. 
Rendkívül boldog és megelégedett volt. mi
kor arról biztosítottam, hogy a magyar bor
bély művészete páratlan az egész világon, 
mert legalább tudja, érzi, ha nem is nézi, 
hogy az embernek van szeme, szája, orra, 
melyeket nem kell beszappanozni, mielőtt a 
bajuszt, és szakállt borotválja ; a sevillai bor
bély még ennyit se tud.

Hat az emlék! — sóhajt a borbély.
Spanyol viaszkot bizony nem hoztam, 

mert ilyen Spanyolországban nem létezik, 
lévén az úgynevezett «spanyol viaszk« angol 
gyártmány, melyet a spanyol nem is ismer!

A borbély nem szólt semmit, de gúnyos 
mosolya elárulta titkos gondolatát :

No, akkor kár volt elfáradni- Spanyol- 
országba !

Félek, hogy nyájas olvasóim is úgy gon
dolkodnak, mint »Figaro« barátom!

igazán lelket gyönyörködtető karácsonyi szín
játékot produkált II'cress Ilona óvónő 4 5
esztendős kis növendékeivel. Örömmel érte
sülünk arról, hogy az idén, karácsony más
napján szintén lesz alkalmunk a hét év előtti 
előadáshoz hasonló karácsonyi színjátékban 
gyönyörködhetni. A próbák már nagyban 
folynak. Az előadásokból befolyó tiszta jöve
delem a plébánia templom kifestésére fog 
fordittatni.

Agyagipari tanfolyam. A szegedi kercs- 
kededelmi iparkamara tegnap előtt tárgyalta 
a Baján létesítendő anyagipari tanfolyam 
ügyét. Mint értesülünk a tanfolyam Baján 
jövő 1904-ik év február havában fog létesülni. 
Ez a tanfolyam hivatva lesz a bajai agyag
ipar versenyképességét nagyban fokozni.

Othello az Alvégen. Horváth Lajos és 
Katies Fêter egy al végi «lányos háznál « rossz 
szemmel nézték már régtől fogva Milassiti 
Lajos papucsos-segéd szemmel látható tér
foglalását.

— Egy papucsos vessen ki engem a nye
regből ? Soha ! — mondotta Horváth Lajos 
olyan nyomaték kai, hogy a chlopy-i »soha« 
is elbújhatott volna mellette. «Majd megmu
tatom, hogy én vetem ki őt«, — tette hozzá 
elszántan. A szót tett követte e hó 2-án. A 
dologban csupán az volt a hiba, hogy Hor
váth a nyeregből való kivetésre nem kúpját, 
hanem hosszú, élesre fent kést használt. 
Horváth ugyanis a mondott napon Katies Fê
ter pajtásával megleste Milassin Lajost, amint 
az Desdemonáék lakásából kijött s ott stante 
pede képen szúrta a mitsem sejtő papucsost. 
A papucsos azonban nem hagyta magát. Ki
kapta a kést Horváth kezéből s egy barátsá
gos ölelés után hátba szúrta riválisát, majd 
gyors tempóban távozott a csatatér szín
helyéről.

Uj marha-rakodó állomások. A földmi- 
velésügyi minisztérium Jankovácz, Katymár, 
és Stanisics kitérő állomásokon marharakodó 
állomásokat engedélyezett.

Elfogott tolvaj. A bajai rendőrség már
hónapok óta kereste ifjabb Mészáros Jánost 
több rendbeli lopás miatt. Meglopta többek 
között Dobjai Eleket, Dudás Jánost, Takács 
Györgyöt, és Ŝ cibó Sándort. A tolvajt eddig 
hiába keresték, sehogy sem tudták kézre ke
ríteni, mig végre tegnap megtudták, hogy Jó- 
zsefházán van. Ott le is tartóztatták, és be
szállították a bajai bíróság fogházába.%

A duhajkodás ára. Megírtuk annak ide
jén, hogy Juhász Kálmán molnár segédet, mi
közben a cirkuszba akart menni, három le
gény, névszerint Márity Károly, Pestalits István, 
és Gerebes József megtámadták, és -megszur- 
kálták. A keddi tárgyaláson három tanú is 
igazolta, hogy az eset úgy történt, hogy Ju
hász Kálmánt a három legény támadta meg. 
A bíróság a három legényt egyenkint négy- 
négy heti fogházra és 40—40 korona pénz- 
büntetésre Ítélte. Az ítélet jogerős.

Betörési kísérlet az ipartestületbe. Az
elmúlt éjszaka ismételve megkisérlette valaki, 
hogy az ipartestületből elemeljen valamit. 
Kovács Ferencz testületi szolga azonban ismét 
észrevette, hogy «kutya van a kertben« s az 
éjféli látogatót elriasztotta.

Bernschütz öngyilkossági kísérlete.
Bernschütz József, kinek neve nem egyszer 
látott napvilágot ablak- és fejbeverésekkel, 
bicskázásokkal kapcsolatban lapunk hasáb
jain, múlt hét szombatján anyja sírján mellbe 
lőtte magát. Sérülése bár igen súlyos, de nem 
életveszélyes.

Schmausz főispán — a vőlegény. Sze
geden a napokban beállított egy elegáns kül
sejű úriember Etelék házába — egy jó módú 
polgárhoz, — és ott előadta, hogy a család 
szép virága, a alsó város legszebb leánya, 
Etel nélkül nem élhet, ő Schmausz Endre 
főispán, és megkéri a hajadon kezét. Azonnal 
megvolt az eljegyzés, eszem, iszom, dinom- 
dánom. A vőlegényt magas ágyba fektették 
s mikor csend volt a házban, a vőlegény 
megugrott, de előbb feltörte az almáriumot, 
ott egyébb értékes holmi közt 4 drb értékes 
aranygyűrűt is elvitt magával. Másnap — a 
menyasszony bánatára — feljelentették a vő
legényt, és a szegedi rendőrség nem Szabad
kán kereste a *méltóságos urat, hanem Sze
geden a lebujokban, és ott meg is találta 1 lehel
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János facér pincér személyében, hol becsuk
ták aki most a fölött elmélkedik, hogy
nem is oly rossz lenne főispánnak lenni, 
mert mily szép, és jő élete volt egy fél 
napon át.

A szentistváni függetlenségi és 48-as
kör a következő sürgönyt menesztette Pô sgay 
Miklós képviselőnek:

A hazaszeretet parancsolja, hogy felkér
jük, miszerint a magyar nyelv jogáért fel
vett harcában továbbra is a küzdők sorába 
maradni kegyeskedjék.

Győzni — vagy elbukni !
Lelkes üdvözlői :

Baja-s^eutislvmii .fS-as függetlenség* olvasókör.
Szinházügyünk stagnál. Lassan elmúlik 

az ősz is. a tél is, a színház dolga azonban 
csak nem akar haladni. A f. hó 5-iki tárgy- 
sorozat egyik pontjában sem találunk a szin- 
házügy megoldására concrét javaslatot és 
igy már most előre megjósolhatjuk, hogy 
Baján 1904-ben színtársulat működni nem 
fog, mert már a Bárány vendéglő nagyter
mében a játszási engedélyt többé nem fogják 
megadni, ha pedig a színház sem épül meg, 
a múzsa hajlék hiányában, a jövő évben 
nem fog hozzánk bevonulni, amivel pedig 
legkevésbbé fog Baja városa eldicsekedhetni.

Téli kikötők. A téli kikötők állapotára és 
befogadó képességére vonatkozó adatok: l) 
A sugovicai (bajai) téli kikötő. A bejárat a 
rendes kis vízállás alatt 1.5 méterre van ki- 
kotorva, maga a medence belső része helyen- 
kint mélyebb, az állam által kikotort rész 2 
méter. Ebben a kikötőben 120 normál hajó 
és 40 malom fér el. A téli kikötő a Ferenc- 
csatorna részvénytársaság tulajdonát képezi, 
van jóváhagyott szabályzata és díjszabása. A 
baracskai téli kikötő. E kikötő bejárata 2.5 
méterre van kikotorva. A 2 méter vízállás 
alatti területen elhelyezhető 57 normális, eset
leg megrakott uszály, vagy 31 kerekes gőzös 
a kettő és egy közötti területen 25 darab 
üres, az 1 és 0 közötti területen szintén 25 
darab üres normális uszály. Ezen téli men- 
helyen elfér tehát 107 normális uszály, melyek 
közül 57 terhelt lehet, vagy 31 kerekes gő
zös és 50 darab üres uszály. Ezenkívül az 0 
vízfeletti területen elhelyezhető még mintegy 
25 hajómalom.

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, 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 1. vevőinek, hogy 20 korona összegű 
készpénzbevásárlásnál teljesen ingyen készít 
cl 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-1 háromsághoz Baján.

n y íl t  t i ;ií
Kz.cn rovat alatt közlőitekért a szerkesztő.ség nem vál

lal felelősséget.

B. 728/(3. szám.
1903.

Járggalási jeggzököngvi kivonat.
Hfsnilck Lajos magánvádlónak luirrt Ist

ván vádlott elleni rágalmazás vétsége miatt 
folyamatba tett büntető ügyében (kihagyva a 
kihagyandókat) a tanúkihallgatás befejezése 
után eljárt) biró újból felhívja feleket áz ügy
nek békés utón való elintézésére, mely felhí
vás folytán Eckert István vádlott a következő 
nyilatkozatot teszi :

Kijelentem, hogy Wzscntek Lajossal szem
ben a Casino helyiségében múlt hó 21-én 
este használt következő állításom: «Zsebtol
vaj, kiloptad Dr. Gál Ernő zsebéből a pénzt« 
valótlan s mire sem alapítható s ezt vissza
vonom. Ezen állítást csak erős felindulásom
ban s azért használtam, mert Wzscntek La
jost meg akartam sérteni.

Minthogy belátom eljárásom helytelenségét, 
ennek folyamányaként Wzscntek Lajostól 
bocsánatot kérek.

Wzscntek Lajos főmagánvádlö : kijelentem, 
hogy én Eckert Istvánnal szemben sértő ki
fejezést nem használtam, s hogy Eckert Ist
ván fenti nyilatkozata folytán ellene tett pa
naszomat visszavonom.

Ezek után eljáró biró kihirdette az alábbi 
végzést, melyet felek tudomásul vettek.

Felölvastatván h. h. aláíratott.
Dr». J d e té n y i  P á l ,

kir. albiró.
Kosehier* A n t a l ,

j c ̂  y z ókónyvv c  /. e t ó.

j^gilatkozat.
A bajai kir. járásbíróságnál a múlt hónap

ban Eckert István, takarékpénztári könyvelő 
urat rágalmazásért feljelentettem.

Tekintve Eckert István úr korát és beteges 
voltát a mai lapban közzétett ünnepélyes bo
csánat kérése után, mert őt a vád fenntartása 
esetén a hozandó bírói Ítélet folytán, a súlyos 
következményeknek kitenni nem akartam, 
neki megbocsátottam és elitéltetéstől eltekin
tettem, még azért is, mert a megtámadott 
becsület kérdésében Eckert István úr által 
előállított tanuk kihallgatása nevezetesen Dr. 
Gaál Ernő és Szokolovics György urak val
lomásaikkal — amint ezt biróilag felvett 
jegyzőkönyvek igazolják nekem különben 
is teljes elégtételt szolgáltattak.

W z s e n t e k  b a j o s .

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo
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- 
képzödésü, leglángosabb és magas hőfokánál
fogva házi fűtésre legaj.inlatosabb. Szokás azon
ban olcsőb faj szeneket is e néven forgalomba 
hozni, miért is kérem a t. vevő-közönséget, 
szíveskedjék nálam összehasonlítás végett, bár
mily csekély megrendelést tenni.

«/ v

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

H agy  Péten,
10- 7 szcnkcrcskcdó
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SZOLOLÜGAST
ültessünk minden ház mellé és

kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Erre azonban nem minden szel lő táj alkalmas, (bál

in ind kúszó természetű) mert nagyobbrésze ha megnő is, 
termést nem hoz, ezért sokan nem értek el eredményt 
eddig. Hol lugasnak alkalmas fájókat ültettek, azok 
bőven ellátják házukat az egész szőlőérés idején a leg
kitűnőbb muskatály és más édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nincsen 
oly ház, melynek fala. mellett a legcsekélyebb gondo
zással felnevelhető nem volna, ezenkívül más épületek
nek, kerteknek, kerítéseknek stb a legremekebb dísze, 
anélkül, hogy legkevesebb helyet is elfoglalna az 
egyébre használható részekből. Ez, a legbáládatosabb 
gyümölcs, mert minden évben terem.

A fajok ismertetésére vonatkozó, színes fénynyomatú 
katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik meg, 
aki (tiniét egy levelezőlapon tudatja.

C Z I M :

Érmelléki elgö gzőlőoltvárujtelep NagiJ-KágijB
u. p. Székelyhid.

Feltűnő újdonság!
D E L I C E

Minden hirdetés foleslogos.

A dohányzó egyszer veszi ós többe

mást nem szihat

Leiriobb valódi francia szivar-l •/

kapapir és szivarkahüvely kap
ható az ország minden 

külön 1 egességi A.ródáj a ban.

® ® ® ® « ® ® ® ® ® ® — — ®

SKÓLÁI CÉLOKRA
minden tekintetben 
megfelel —

548 FF és F szürke 
VcZrTkuhnTTFC. SCHUL FEDEK W1 E N

legfinomabb acél, kitűnő minőség.

C a r l  K u h n  & C o . ,W i e n  íAlanittatott 
843-ban.

Minden Írószer-kereskedésben kapható.

Zongorák. Cimbalmok,
H e g e d ű k ,

csak i s  elsőrangú,  g y á r t m á n y o k
W a g n e r  A n t a l n á l  Baján.
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t;r)7f)/llkvi
1903. S/il III.

Árverési hirdetményi kivonat.
A bácsalmási kir. járásbíróság, mini - 

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, misze
rint Dr. Va l e n t i n  Emi l  ügyvéd által kép
viselt Schün Ábrahám végrehajtutónak Geiger  
I s t v á n  bikityi lakos végrehajtást szenvedett 
elleni végrehajtási ügyben az árverés IOH kor. 
üli fillér tőkekövetelés ennek 1895. évi június 
hó 1. napjától járó <>% kamatai, 35 kor. ezut- 
lali és a még felmerülendő költségeknek, továb
bá csatlakozott Reisch József bikityi lakos 17 
kor. s jkai, Rutscher Púiné bikityi lakos 40 írt. 
s jkai, Dr. Valentin Emil bajai lakos 40 írt. 
50 kr. s jkai, Horváth János bikityi lakos 120 
kor. s jkai, Dr. Valentin Emil bajai lakos 31 
írt. 20 kr. s járulékaiból álló követelések kielé
gítése véget az 1881. LX. t.-e. 144 és 140. §§-ai 
értelmében a szabadkai kir. törvényszék területén 
lévő báosmadaras; 1008. sz. betétben. A 1 
1 — 3 sor. 1502. 2510/1 és 1494 hrsz. szántóra

37 1 I korona beesárban (‘/.énnél elrendeltetik s 
annak Háesmadaras községházánál leendő meg
tartására 1903. é v i  d e c e m b e r  hó 23- ik 
n a p j á n a k  d. e. 10. óraja kitüzetik. mely 
alkalommal a jelzett ingatlanok a kikiáltási áron 
alid is elfognak adatni.

Árverezők tartoznak a kikiáltási ár 10%-át 
készpénzben vagy ovadékképes papírban a ki- 
kiküldöttnek átadni. Vevő köteles a vételárat 
három egyenlő részletben és pedig az első rész
letet az árverés jogerőre emelkedésétől számí
tott 30 nap. a másodikat OO nap, a harmadikat 
00 nap alatt az árverés jogerőre emelkedése 
napjától számított 5% kamatokkal együtt a sza
badkai kir. adóhivatalba befizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszá
míttatni.

A részletes árverési feltételek a hivatalos órák 
alatt a telekkönyvi hatóság irattárában és Bács- 
madaras községházánál megtekinthetők.

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
Bácsalmás, 1903 évi szeptember hó 17-én.

Funták
kir. alj In ró.

Hirdetmény.

A BAJAI KÖüCSÖHÖS SEGÉüYZŐ EGYüET
közhírré teszi, hogy az egyleti alapszabályok értelmében

EGY UJ, a

=  HARMINCZNEGYEDIK
évtársulatot a la k ít ja .

Az előjegyzés f. é. december elsején veszi kezdetét, mely alkalommal alapí
tási dij fejében minden részlet után é korona fizetendő, az alapszabályok 
szerint a befizetés hetenkint 1 koronával 1904. január 1 tői történik.

Egyúttal jelentjük, hogy az 1898-ik évtársulati törzsbetétek végleszámolás 
alá kerülnek és az érdekelt tagok a zárszámadás elkészítése és megbirálásn után 
(1904. márczius 1-én) kielégittetnek.

Az előjegyzések a főtéren levő intézeti helyiségben eszközöltetnek.
Baján, 1903. november hó.

Jftz igazgatóság nevében:

Sziklai Zsigmond, Somogyi Emil,
főkönyvelő. igazgató.

1903, december 5

Intelligens ügynökök
igen jó jövedelemre tehetnek 
szert. Hol? — megmondják a

kiadóhivatalban.

H i r d e t é s e k
- felvétetnek e lap kiadóhivatalában.

REISZ és PORJESZ

B Ú T O R C Y Á R A
Pártoljuk a honi ipart !

A legjobb

BÉKÉSCSABA.

író ténták „STELLA1' védjegygyei
03

Nagyvárad,

03
E
03

Másolható ténták „STELLA 

Színes ténták „STELLA

tt
“DA3-

u

t  »

ÍVJ B A J A,
Srzsébet királgné-utca (volt JVÍészáros-féle ház).

MODERN BÚTOR.
TELJES LAKÁSBERENDEZÉSEK.

Legolcsóbb gyári árak.
Mindenféle díszítő- és kárpitosmunkák

elvállaltatnak.

Ugyanott egy jó házból való fiú tanulóul
felvétetik.

készülnek a

Tusoldat „STELLA" védjegygyei

QTCI I vegyészeti, O I LLLtt gyárban

P

B U D A P E S T E N .  %
3A3

Főraktár:

i. W A G N E R  A N T A L  ,,,|,lrk'™ ‘
O
A)

kedésében

B A J A r»2—J7

Pártoljuk a honi ipart !

Nyomatott N.inay Lajosnál Baján.




