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Á giért érdeme? küzdeni.
A nemzet nyelvéért folytatott hosszú 

küzdelemben magasan kiemelkedik a szá
zadokra szóló nagyszabású szocziális 
pro gramm, melynek megvalósulása min
den igaz hazafinak kell, hogy forró vá
gyát képezze. Tehát mégsem volt hiába
való a küzdelem, mely már több mint 
egy esztendeje tart, lankadatlan hév
vel és erővel : olyan reformok alkotása 
előtt állunk, melyekről tavaly, de még 
egy fél év előtt is még csak álmodni 
sem mertünk volna.

ne tartsanak bennünket vissza. Ha az 
országban féken tudjuk tartani a nem
zetiségek izgágáskodó hányadát, féken 
fogjuk őket tartani a nagy jog meg
adása után is. Meg kell tehát adni az 
általános választói jogot, ne várjunk 
addig, míg alulról nem kényszerítenek 
reá. Vagy ha már nem is adják meg, 
állapítsanak meg egy egyöntetű — öt 
forintos cenzust — egyelőre ez is meg
felel a célnak.

Kiemelkedő pontja a reformnak a 
választói jog kiterjesztése Ez nemcsak 
politikai, hanem főként társadalmi kér
dés, mely óriási átalakitó hatással lesz 
a magyar társadalomra, ha a választói 
jogot Magyarországon megadni nem 
lehet, részben az Írástudatlanok nagy 
száma, részben a nemzetiségek miatt. 
E sorok írója már kifejtette ezekről né
zetét. Bűnt követett el az, aki a magyar 
nép összeségét, mely annyi vész és vi
har között ezer esztendőn át tudta fen- 
tartani, oly elmaradottnak tartja, hogy 
ne tudjon rendelkezni magával. Hazug
ság az, hogy kulturállamban a munkás- 
osztály ne lenne érett a választói jogra. 
Ami pedig a nemzetiségeket illeti, ezek

Egyike a leghumánusabb intézmé
nyeknek lesz a létminimum adómente
sítése. Akinek háromszáz forinton túl 
nem terjedő jövedelme van, az ne fizes
sen adót, mert az oly szegény, hogy a 
szájától, a gyermekeitől kell megvonnia 
a falatot, hogy az állam terheihez hoz
zájáruljon. Ezt pedig nincs joga köve
telni az államnak.

Sokszorosan meg fog térülni a lét
minimum adómentesítése folytán beálló 
jövedelem csökkenés a fokozatos adó 
révén Ezzel igazságtalan nagy terheket j 
veszünk le a szegény néposztályról, első j 
sorban a gazdák és zsellérek vállairól 
s a terheket erősebb váltakra rakjuk. 
Akinek 10000 forint évi jövedelme van, 
az könnyebben fizethet 1000 forint 
adót, mint a 1000 forint jövedelemmel 
biró 100 forintot. Ez oly igazság, me

lyet hasztalan próbálnak sofizmákkal 
megdönteni

Ugyancsak a humanizmus reformja 
lesz az, hogy a házi bútorokat s az 
edényeket semmiféle adósság, még az 
adó fejében se lehessen ekzekválni és 
licitálni. Évente ezer és ezer családot 
hajt a kétségbeesésbe, elzüllésbe, Ame
rikába az, hogy elárverezik a bútorokat 
és párnákat s a szülőknek és gyerme
keknek nincs hová lehajtani fejüket. A 
tudat, hogy nem kell félteni a párnát, 
az asztalt a legirgalmatlanabb uzsorástól 
sem, nagy megnyugvására lesz a sze
gény néposztálynak.

A kilátásba helyezett szigorú és szo
ciális szempontból felfogott uzsora-tör
vény is áldásos hatásnak fog bizo
nyulni.

Nagy jelentőséggel bir a vidéki vá
rosokra nézve az az újítás, hogy a 
regálét visszakapják saját kezelésükbe, 
amivel minden vidéki városnak jöve
delme ezrekkel fog szaporodni. A vidéki 
városokat manapság már annyi teher 
nyomja, hogy jövedm üknek emelése 
sürgős közérdek.

TÁRCA.
Csöndes dráma.

Irta: BÖske asszony.

Olvastam egyszer egy mesét.
Valahol, valamikor régen, volt egy szív, 

amely csodálatosképen: üvegből volt alkotva. 
Ha valaki, ezt a szivet gyöngéden megérin
tette, gyönyörű hangok csendültek meg benne, 
mintha sok sok ezüst harangocska csilingelt 
volna, de ha kíméletlen, szeles vagy durva 
kézzel nyúltak hozzá, akkor éles, zűrzavaros 
hangokat hallatott. Egyszer valaki ügyetlen
ségből, s mert nem hitte el csodás tulajdon
ságát, oly durván kapott hozzá, hogy erőset 
pattanva a szív valami hibát, nagy hibát ka
pott . . .  és azóta gyönyörű hangok ezüst 
hangocskák csilingeléséhez hasonló melódia 
nem fakadt többé belőle soha . . . soha.

Ösmertem egy kis leányt, a kinek a szive
olyan érzékeny volt, mint ez a mesebeli szív.

#

Élénken adta vissza minden pillanat hatását.
A ki tudott vele bánni az előtt mély érzésű 
nemes lélek szinpompás világa nyílott meg 
és folyt ajkáról a szó, bájos, közvetlen volta 
lebilincselte az embereket. De ha olyanokkal 
volt együtt, kiknek nem adatott meg tapin- > 
tat és jóság, s felületesen, szelesen, ridegen

bántak vele, akkor hangtalan lett, félszeg, za
vart.

9

Am ez ritkán történt igy, mert mindenki 
becézte, szerette abban a városkában, ahol 
lakott, megértették őt, mert itt az érintkezés
ben hihetetlenül hangzik bár, még az őszin
teség, igazi kedély és természetesség meg 
volt.

Egyszer aztán ez a kis leány megösmer- 
kedett egy ifjúval, ki más vidékről véletlenül 
vetődött oda. A fiatal embert annyira elbű
völte a leány szivének zenéje, mely ajkán 
édes szavakra fakadt, annyira lebilincselte 
egyénisége, hogy úgy érezte, nem élhet nél
küle és feleségül kerté a leányt.

Egy ideig berregett a házban a varrógép, 
himzőnők, varrónők, ki-be jártak náluk. Es 
egy sokat ígérő tavaszi napon, myrtus ko
szorút tettek Lujza fürtös fejére.

A templomban az öreg pap, mint ilyen al
kalomkor szokás, meghatóan szónokolt. Azt
mondta a fiatal nőnek, hogy férje legyen az

#

ő esze és ő legyen a férje szive. Es a kis te
remtés gondolta magában, hogy a szive, az 
érzései után akar indulni mindig . . .

Belépett egy uj eletbe. reménységgel, lelke
sedéssel, hittel, bizalommal. Elindult ki, egy 
uj, más világba, mely ösmeretségében oly 
szépnek, oly csábitoan szépnek látszott.

Mikor napok, hetek, vagy tán hónapok 
után a káprázat oszladozni kezdett és körül
nézett a fiatal nő, kezdte érezni, hogy a va
lóság soha se tudja mindazt beváltani, amit 
reménykedve, vágyódva óhajt az ember.

Férjének csókjai langyosabbak lettek, mert 
hiába, a megszokás megtompitja a szerelmi 
lángolást. Sokat időzött házon kívül.

Lujza egyedül volt . . .  és gondolkozott. 
A férjek nem nézik jó szemmel, ha az asz- 
szony nagyon . . . elgondolkozik. Azért hat 
Lujzát is elvitte a férje mindenfelé, hogy (is
merkedjen, legyen szórakozása. És a tapasz
talatlan kis teremtés szívesen ment vele, mert 
vágya támadt egy barátnő után. Tudta, van
nak nőies gyöngeségek, gondolatok, eszmék, 
érzések, amit a legszeretőbb férj sem tud 
megérteni, csak egy asszony, egy másik asz- 
szony. Keresett, kutatott hasonló rokonlelek 
után, de sehol sem talált rá. Az emberek 
hidegek, közönyösek voltak iránta, társas 
érintkezésükben hiányzott az őszinteség, igazi 
kedély. És ő irtózott a pózolástól, nem jól
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érezte magát köztük, természetes elevensége, 
szeretetreméltósága ebben a körben betagyott.

Alig ('ismerték, megindult a kritizálás. Azok, 
kik ösztönszerüleg érezték szellemi fölényét, 
azt mondták rá különös, exaltait, lui csa.*

Mások, az olyan asszonyok, kik csak ru-
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ÉVmagijart^ítág,
Nyelvében él a nemzet, mondja ko-

runk jelszava, s tényleg, a nyelv a
nemzeti élet legjellemzőbb kifejezője.
I la idegenek közé kerülünk és tudni
óhajtjuk, mely nemzetnek fiai ők, öt
érzékünk közül majdnem kizárólag* csak
a fülünkkel iparkodunk célt érni, mert
tapasztalásból tudjuk, hogy az emberek
leginkább azon a nyelven beszélnek,

*

amely nyelvet nemzetük beszéli.
I la valamely idegen országból való 

ember valamely véletlen folytán közi - 
bénk, Raja város területére pottyanna 
— hála Istennek — ma már rögtön 
felismerhetné, hogy a magyar nemzet 
gyermekei között van, közöttünk — ha 
vak volna. I la azonban siket volna, 
akkor végig sétálván városunk legköz- 
lekedésesebb helyén, annak a sok cég
táblának a nagyobb betűiről mind azt 
olvasná le, hogy németek között van, 
akik közé talán keveredett a magyar, 
és más hazának egy-két polgára is.

Mert pl. ilyesmit olvasna őO—100 
lépésnyi útjában: Füstig, Grünstein, 
Mikolics, Fischer, Stampfl, Ge.bhárdt, 
Fischer Pál, Csapiáros. Krausz, Hil- 
denstab, Rachmann, Csermák, Főwen- 
stein az egyik oldalon, és hasonlóké
pen a másik oldalon. (Bocsánatot kérek, 
ha valakit kifelejtettem ; nem célzatos
sággal történt, és bizonyára az sem 
válnék magyarságunk dicsőségére, ha 
senkit sem felejtettem volna ki).

Tehát tizenhárom név között 10 né
met, és 3 más és más nemzethez tar
tozó név tulajdonosa, mind derék, be
csületes, magyar polgárok/

Fs nehogy azt tessék képzelni, hogy 
ez puszta véletlenség, veszem a magam 
szomszédságát (amint vehetném talán 
bárkié*t) az utcza egy részén végig: 
Perndl, Müller, Bischoff, Vatroba, Man- 
hold, Adlicer, lloránszky, Ehrlich, Kuz-
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man, Schmidt, Csermák. Nagel, Mar
koviid. Manhold, Rubinstein, Csihás, 
Fackner, — de nem megyek tovább.

mert csakugyan akadnék egy pár ma
gyar névre is !

Itt 17 nevet soroltam fel, s van-e 
köztük magyar, és hány?

I lát ez bizony nem jól van így ?
Megbotránkoztunk a chlopyi hadipa

rancsnak magyarságunkat sértő tartal
mán, obstruálunk a nemzet nagy része 
sokszor meleg rokonérzésének megnyi
latkozásával, mindentől megkívánjuk, 
hogy magyar legyen, örülünk Magyar- 
ország legutóbbi népszámlálásának ered
ményéből megállapíthatni, hogy a ma
gyarság száma növekedik, hogy mind 
több ember, különösen városokban mind
több ember nemcsak hogy beszél ma
gyarul. hanem magyarnak is vallja ma
gát, tehát magyarul érez, de nem érzi, 
sokan nem érezzük, vagy legalább nem 
adjuk jelét annak, hogy éreznők annak 
szükségét, hogy az is magyarnak tart
son bennünket, aki nem nyelvünk, ha
nem nevünk szerint ítéli meg honos
ságunkat.

Megelégszünk azzal, hogy csak az 
tartson bennünket magyarnak, aki vak: 
az épszemüekkel nem törődünk ; pedig 
talán mégis csak több épszemü ember 
van a világon, mint vak !

Ha már olyan nagyon törődünk azzal, 
hogy széles e hazában lassan kint min
den magyarrá legyen, miért vagyunk a 
teljes megmagyarosodásunknak épen mi 
magunk az egyik ellensége vagy leg
alább kerékkötője is?

Kz a magatartás arra emlékeztet, 
amit a magyar ezzel a közmondással 
fejez ki: „Más szemében a szálkát is 
meglátja, a magáéban a gerendát sem.“

I lajitsuk ki tehát onnan azt a geren
dát, amely a magyar nemzet teljes ki
alakulásának lassankint a legnagyobb 
gátjává lesz, és mutassuk meg, hogy 
nemcsak addig vagyunk magyarok, amíg 
másokról van szó, hanem magyarok 
vagyunk akkor is, és akkor vagyunk a 
legigazabban magyarok, amidőn magunk 
kerülünk kérdésbe.

Nem igaz, sokunknak az a mentege 
tőzése, hogy én nem hagyom el az én

becsületes nevemet, mert hiszen csak nem 
a becstelenek előjoga a névmagyarosí
tás? Vagy az a sok (de a nemzet ide
gen nevű tagjainak oly nagy számához 
képest mégis oly igen nagyon kevés) 
ember, aki megmagyarosította a nevét, 
ezt azért tette, hogy a magánbecsület 
szennyével illetett névtől szabaduljon? 
Vagy van okunk és jogunk azt kétség
bevonni. hogy ezen emberek túlnyomó 
részét nem a magyar hazaszeretet, nem 
a magyar nemzethez való benső, őszinte, 
igaz ragaszkodás vitte a névmagyaro
sításra ?

Fs tegyük fel, hogy az a magyar 
név a rossz érzés és rossz cselekedetek 
tisztító tüze: nem kellene-e örülnünk 
azon, ha minél több ember minél előbb 
törekednék ezen a tisztítótüzön átesni, 
hogy magyarrá lévén névben is, lelké
ben becsületessé változzék !

tegyük fel, hogy becsületes 
szülőktől örökölt becsületes névnek, 
amelyet magunk is becsületben őriztünk 
meg — a megmagyarositása áldozat. — 
Hát van-e oly nagy áldozat, amelyet a 
nemzet nagyságáért, életéért (mert nem
csak nyelvében, hanem nevében is él a 
nemzet!) meghoznunk sok volna? Vagy 
a 48 — 49-iki nagy események szerzői
nek gyermekei és unokái ily rövid idő 
alatt már úgy eltörpültek és elkorcso- 
sodtak volna, hogy amig azok életükkel 
áldoztak a nemzet oltárán, addig mi 
már egészen tetszésünk szerint megvá
lasztott jó magyar hangzású névért sem 
áldozhatjuk fel azt a bár becsületes 
nevet, amely — utóvégre is — a ma
gunk magyarsága ellen szóló bizonyíték?!

Ilv szükkeblüek nem lehetünk !
*

Kérő szózatunkat intézzük tehát vá
rosunk minden nem magyar nevű, de 
magyar érzelmű gyermekéhez, ne ma
radjunk nemzetünknek idegen országok 
anyakönyveiben elkönyvelt birtoka, ha
nem kövessük szívünk őszinte, igaz ha
zafiul sugallatát, azt a hívó szót, amely 
a magyar anyatej beszívásával, a ma

imról szeretnek és tudnak beszélgetni, unal
masnak, butának nevezték, mert ő nem tú
llőtt ebbe a témába belemelegedni.

\ férfiak, fiatal emberek úgy találtak nincs 
benne elég temperamentum, mert komolyan 
társalgott velük es nem értett a szembcszéd- 
hez, flirteléshcz.

Fs a fiatal nő érzékeny szive, mely oly 
élénken fogadta magába az uj benyomásokat, 
megsejtette, megérezte, hogy nem érti meg 
senki. Látta, hogy nem kiváncsi senki, mit 
rejt az ő szive, az ő lelke.

Flhatároztam, átalakítom magamat, mert 
amúgy neked jobban tetszem, s mert boldog 
akarok lenni . . . fiatal fa könnyen hajlítható! 
Mindent megteszek, csak te szeress. Csak 
abban az egyben maradhassak a régi. hogy 
te előtted gondolataimnak, érzéseimnek sza
badon kifejezést adhassak mindig bátran.

\ an sok lérti, akinél a nő varázsereje meg
törik, ha mar az övé lett.

Kz az ember is üres tekintettel nézett visz- 
sza nejére, látszott nem érdekli, amit az asz- 
szony mondott, közönyösen vetette oda: 
eh. nincs erzelgesnek helye a házastársak 
között sem, ami jól állt leánykorodban, nem 
áll jól mostan, felre a faksznikkal, az ilyen 
jelenetekkel örökre. I lirtelen kitörő, kihívó 
gúny nyal tette hozzá te komédiásno!

I

Az asszony megtántorodott, halálsápadt lett, 
azután égő pirosság borította el arcát, a férfi 
utolsó szava úgy hatott rá, mint egy arcul- 
csapás. Zavarosan vert a szive, disszonáns 
hangok törtek fel bensőjéből, tagolatlan sza
vak alakjában.

Nem sírt. Pedig mikor a nő már nem sír, 
ha fájdalom éri, akkor kimondhatlan kin j 
gyötri, szorítja össze szivét, soha el nem fe- 
lejhetö, soha meg nem bocsáthátó lelki szen
vedés, amin az asszony! sírás sem segíthet 
többé . . .

A fiatal asszony mozdulatlanul állt, némán, 
csak ajka széle rándult meg néha, iszonyú 
lclkirazkodason ment keresztül, úgy érezte, 
mintha valamin megpattant volna bensejében. 
Nem szolt semmit, de nagy szemei beszél
tek . . . oly szomorúak voltak ezek a szemek.

Mikor nagy, nagysokára némileg erőt vett 
magán, csak a szempillaja rebbent meg, 
ahogy mondta: minden úgy lesz, ahogy
kívánod, akarod . . .

$ •

Fs egy idő eltelte után mindenkinek fel
tűnt, hogy Lujza megváltozott. Szerény ma
gaviseleté eltűnt. Hangosan beszélt, nevetett, 
mindig fecsegett a társaságban, ha nem is 
volt mondani valója. Fimesélte összes malhe- 
u fje it, bosszúságait, varrónőkkel, cselédeivel.

Sokat költött toilettejére, kezdte »diseréten«

hajporozni magát, mert hallotta, hogy a tompa 
arcszin emeli a szemek fényét. Divatos frizu
rát hordott és ahogy mondani szokták, snei- 
digul emelte a szoknyáját. A fiatal emberek
kel merészen, bátran társalgott.

Eleinte iszonyú megerőltetésébe került ere
deti lényét, egyéniségét lenyűgözni, azt hitte, 
nem bírja ki sokáig, nem megy . . .

De lassan, szinte önmaga előtt észrevétle
nül ez mindig kevesebb erőfeszítésbe került, 
öntudatlanul routinirozottabb lett ez a jukker 
asszonyos modor, amit azért választott, mert 
látta, hogy az ilyenfajta asszonyok vannak 
fölényben, ezek viszik a szót a társaságban,
ezekkel foglalkoznak, ezek tetszenek.

»

Ks igaza volt, az érdeklődés feléje fordult, 
beszéltek róla, foglalkoztak vele az «isme
rősök, asszonyok édeskés hangon hívták 
»miért nem jön hozzám . . .« — »míly rég 
volt nálamcc —- «látogasson meg, úgy szere
tem magát, ép tegnap mondtam az uram
nak . . .Cl

A férfiak, fiatal emberek, a kik azelőtt rá 
sem néztek, most futottak utána, villanó szür
ke szemeiből biztatást, sok mindent véltek 
kiolvasni . . .

Mindenki azt mondta, altalános volt a vé
lemény, Lujza mennyire de mennyire előnyére 
változott.
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gyár kenyér élvezésével támadt lelkűnk
ben, amely tagadja és megtagadja ide
gen voltunkat e hazában s amely büsz
kén felemelt homlokunkra már is elto- 
rülhetlenül odavéste magyar létünket. 
Kövessük azt a szót, amelynek követé
séért hazánk, és nemzetünk hálás lesz,, 
mert követésével megnövesztettük nagy
ságát ; de hálásak lesznek érette gyer
mekeink, és késő unokáink is, mert az 
a név, amelyet — az előbbi hívó szót 
követvén — mi hagyunk öreájok, nem 
csak becsületes, hanem magyar is lesz.

Magyarosítsuk meg nevünket!
N a g e l  S á n d o r * *.

j& rte tí hiúság,
Amikor a városi tanács tudatára ébredt, 

hogy Haja város kulturális fejlődése szem
pontjából egy színház építése első rendű kö
vetelmény, javaslatot tett a közgyűlés ele, 
mely szerint egy fiiból épített színkörben 
a vasúti kertben — lettek volna kielégítve 
Haja város szinpártoló közönségének igényei.

Ez a rövidlátó terv bár a közgyűlés meg
szavazta, a belügyminiszter jóváhagyta, nem 
sokáig tarthatta magát, mert közönségünk, 
űgyszólván a város összes lakossága, sőt mi 
több e terv mellett állást foglalt város atyák 
hangos tiltakozásai csakhamar szemmel látha
tóvá tették, hogy a városi tanács terve halva 
született.

Ez a hangos tiltakozás adta meg az im
pulzust a hatósági ellenzék éber harcosainak, 
hogy a belügyministerileg jóváhagyatott terv 
dacára egy indítvány kapcsán kőszinház épí
tése mellett emeljék föl szavukat. Az indít
ványt a városi ellenzék unszolására alakított 
szín ügyi bizottság elfogadta, és igy már most 
várva-várjuk a színház megépítését, mely 
már most a Hárány vendéglő nagytermének 
alkalmatlansága folytán, egyszerűen elodáz
hatatlan elsőrendű szükséglet, ügy, hogy ha 
1Ü04. évi őszéig a színház fel nem épül, 
Haja városában színi évad nem lesz meg
tartható.

Már pedig előre látható, hogy ezzel a dö
cögős, halogató módszerrel még 10 év múlva 
sem vetik meg a színház fundamentumát, és 
mindezt azért, mert a városi tanács hiúsága 
sértve van azzal az inditványnyal, inelylyel a 
közönség jobb belátása, a tanács tervét bel-

Oh a rövid eszű, rövidlátó emberek akkor 
mondták ezt, mikor már a fiatal nő szive, 
mely eredetileg olyan tulajdonságú volt, mint 
az a mesebeli üveg szív . . . helyrehozhatat
lan hibát kapott és azóta abból gyönyörű 
hangok, ezüst harangocskák csilingeléséhez
hasonló melódia nem fakadt többé soha . . . 
soha . . .

/

Magára maradt. Életkedve kissé megcsap
pant.

Férjét untatja hnllgatagsága, szemrehányá
sokat tesz neki. Azt mondja ő is: furcsa vagy, 
különös, légy csak olyan mint a többi asszony.

Lujza nem szól semmit, hallgat, de aztán
* »

körülnéz. Élesen néző szeme mélyre lát és 
tapasztalja, hogy sok, sok ember van, a ki 
egészen más, mint modora, külső fellépése 
után hinni lehetne és látja, hogy különböző 
körülmény és helyzet egészen mássá formálja 
alakítja az ember jellemét, gondolkozását, 
érzelemvilágát, mint a milyen eredetiben volt. 
Eszre veszi azt, hogy csak az olyan emberek 
megelégedettek, akik alkalmazkodni tudnak...

Egy este aztán az asszony szembe ült az 
urával, megfogta a kezét és ragyogó beszé
des szemeit a férfire függesztve igy szólt: 
körülnéztem, megfigyeltem, — igazad van, 
csak a tucat emberek lehetnek boldogok, 
megelégedettek, mélyen érző, mélyen gondol
kozó egyének . . . nem.

ügyminísteri jóváhagyása dacára hatályon ki
vid helyezte. A sértett hiúság köpenyébe bur- 
kolódzva azzal állja útját a színház megva
lósulásának, hogy hiányzanak az anyagi esz
közök. nincsen pen^! !

Ezt elhisszük. Csakhogy azt a kérdést 
kockáztatjuk újból, hogy miért volt pénz 
hát egy igazán Haja város lakosságának teher
viselési képességével arányban nem álló, pa
zar fénnyel és pompával megépített város
házára?!! Ha ilyen célra ki tudták eszközölni 
a kövezési alapot, úgy még százszorta sür
gősebb kötelességük lenne ezt a színházra 
is kijárni. Csakhogy persze a sértett hiűság 
sokkal többre való, mint Baji város kulturá
lis érdeke. Lis ha a szinügyi bizottság nem 
áll keményen a talpára, hogyha mintegy te
hetetlen báb dobja magát oda a városi tanács 
ide-oda ráncigáló szeszélyének, úgy a szinügyi 
bizottság rövid idő múlva egy nevetséges 
alakulattá fog kifejlődni, lesz majd ugyanis egy 
szinügyi bizottságunk, színház és színészet 
nélkül, mert hát a városi tanács fogja nevet
ségessé tenni — sértett hiúságból.

Baja város törvényhatósági bizottsága 
f. hó 5-én tartotta rendes közgyűlését, 
melynek lefolyásáról a tárgysorozat sor
rendjében az alábbiakban számolunk be.

1. Polgármester időszaki jelentése a köz- 
igazgatás állapotáról. A polgármesteri je
lentés a sablonszerű rózsás színben számol 
be városunk közigazgatási állapotáról, anél
kül, hogy azok javításra, orvoslásra váró in
tézménye mint pl. a rendőrség stb. jobbra 
fordulása tekintetében reménnyel kecsegtet
ne. E tárgyat Dr. Valentin Emil bizottsági 
tag vette kemény tárgyilagos bírálat alá és a 
jelentés lényeges hézagául tüntette fel a köz- 
korház megnyíltáról és az építendő színház 
ügyéről való mélységes hallgatást.

A jelentest közgyűlés többsége tudomásul 
vette azzal, hogy a kórház megnyitásáról és 
a szinházügyről a legközelebbi közgyűlésen 
fognak jelentést tenni.

2. Nagyin, gróf Tisza István ministerelnök 
urnák leirata az uj kormán}’ kinevezéséről 
és nagyin. Hieronymi Károly kereskedelem
ügyi, Berzeviczy Albert vallás- és közoktatás
ügyi, Talüán Béla földmívelésügyi és Nyíri 
Sándor honvédelmi minister uraknak leiratai 
az illető ministeriumok vezetésének átvéte
léről. Az uj kormányt a törvényhatóság 
üdvözli.

3. Nagyin. Darányi Ignácz volt földmivelés- 
ügyi, Wlasics Gyula volt vallás- és közokta
tásügyi és Kolossváry Dezső volt honvédelmi 
minister uraknak búcsú-leiratai. - Tudomá- 
sül vétetik. Érdemeik jegyzőkönyvben ineg- 
örökittetnek.

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

Tudomásul vétetik.
ö. A nagyin, kereskedelemügyi m. kir. mi- 

nisteriumnak leirata az űtmesteri iskolákhoz 
való hozzájárulás tárgyában. Uj felterjesz
tés határoztatik.

G. A mértékhitelesítői állásnak választás
f

utján való betöltése. - Általános töbséggel 
YVeisz István városi utmestert választották 
meg.

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. Évi 1930 korona 
nyugdíjilletménynyel f. évi dec. hó l-től kez- 
dődőlcg nyugdíjaztunk. Hosszú éveken át 
tanúsított ügybuzgó működéséért jkönyvi kö
szönetét szavaznak.

3. Ugyanannak javaslata a bajai takarék- 
pénztárban elhelyezett árvapénzek 30'^ ának 
a bajai kereskedelmi- és iparbanknál leendő 
elhelyezése iránt. A kereskedelmi bankhoz 
átiratot intéznek.

9. Ugyanannak előterjesztése a »nagy ka
szárnyái* épületben elhelyezett régi iratok 
rendezése ügyében. A rendezéssel a városi 
főkönyvelőt megbízzák.

í

10. Ugyanannak javaslata egy második 
rom. kath. hitoktatói állásnak szervezésű 
iránt. 190ö. évi január hó l-től kezdődő- 
leg 1 100 kor. fizetéssel szervezhetik.

11. Ugyanannak jelentése a kőolaj-világi- 
tási vállalat biztosítása iránt megtartott árlej
tés eredményéről. • Továbbra is Drescher 
Gyula bizatik meg.

12. Ugyanannak jelentése a Szt.-Ferenciek 
kertjének kisajátítása ügyében. A Ferencz- 
rendiekkel a tárgyalások folyamatba tétetnek.

13. Ugyanannak jelentése Tűry Mátyás 
nyugalmazott tiszti ügyész nyugdíjilletményé
nek megállapítása tárgyában hozott közigaz
gatási bírósági Ítélet folytán tett tanácsi in
tézkedésről. Tudomásul vétetnek.

14. Ugyanannak előterjesztése a vodicai 
búcsú alkalmával hivatalos kiküldetésben 
volt Tűry Ferencz alkapitány és 0 városi 
szolga részére egész napidij utalványozása 
tárgyában hozott tanácsi határozatnak jóvá
hagyása iránt. Jóváhagvatik.

15. Ugyanannak jelentése a mértékek aka
dálytalan hitelesítésére nézve tett ideiglenes 
tanácsi intézkedésről. — Bischhoff Károly le
véltáros ideiglenes kirendelése tudomásul vé
tetik.

16. Ugyanannak jelentése a házi pénztár
ból a szegényházi pénztár részére 1Ö00 K 
kölcsönnek utalványozása tárgyában. - - Meg
adatik.

17. A Délvidéki Magyar Közművelődési 
hegyes ül etnek kérvénye az egyesületi tagok 
sorába leendő belépés iránt. A város a 
tagok sorába belép.

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

19. Az ó-becsei »Csupor-emlékbizoitság« 
kérvénye Csupor Gyula sírkövének költségei
hez való hozzájárulás iránt 100 korona 
megszavaztatik.

20. A pestmegyei sárközi ármentesitő tár
sulatnak kérvénye gátőrház építésének céljára 
a posványosi közterületből OCX) négyszögöl
nek ingyenes átengedése iránt. (Harmadik 
szavazás.) - Dr. Valentin Emil ellene van a 
sok ingyenes telek átengedésének, amely ma
napság nálunk egész uzussá fejlődik.

Dr. Fehér János bizottsági tag 200 négy
szögöl terület megadását javasolja.

Dr. Nyiraty János biz. tag ellenzi a telek 
átengedését nem tartván indokoltnak, hogy a 
gátőr kerti céljaira a város könnyun dobá- 
lódzék az ingatlanokkal.

Hasonló értelemben szolalt fel Weidinger 
Dezső biz. tag is.

Határozatba megy, hogy e javaslat a tanács
nak újabb javaslattétel végett visszaadassék.

21. Ugyanannak kérvénye a különféle véd- 
anyagok és kézi szerszámok elhelyezésére a 
gátőrház mellett még 500 Q-öl közterületnek 
átengedése iránt. Tanácsnak újabb javas
lattétel végett visszaadatik.

22. I lutovits I lermina bajai lakosnak kér
vénye építkezés czéljaira a városi közterület
ből 9 Uj-ölnek átengedése iránt. (Harmadik

c ivazás.) Átengedik.
23. Risztics Szilárd bajai lakosnak kérvé

nye a város kötelékébe le e n d ő  felvétele iránt.
Fölveszik.

24. Mikoletz József bajai lakosnak kérvé
nye a város kötelékébe leendő felvétele iránt.

Fölveszik.
25. Fischer Pál városi bérházi holtbérlőnek 

kérvénye bérletének 3 évvel leendő meghosz- 
szabbitása iránt Meghosszabbíttatik.

26. Hecht lapot bőrkereskedőnek kérvénye 
a közvágóhidi padlás bérletének 3 évvel le
endő meghosszabbítása iránt. Meghosszab
bíttatik.

27. Ozv. Kugler Nándorné kérvénye űzve 
gyi ellátásának folyóvá tétele iránt. Fo- 
1 yosíttatik.

23. Ozv. Sziraczki Józsefné kérvényé űzve- 
gyi ellátásának folyóvá tétele iránt. Folyó
sít tátik.

29. Dr. Raisz Sándor örvostudori okleve
lének meghirdetése. Meghirdettetik.

30. Dr. Walleshauscn Gyula orvostudori
%

o k le veié ne k meg h i rde t é se. M egh i rde t tét i k.
31. Fuchs György né szül. Bisziriczki Juli 

unna szülésznői oklevélének meghirdetése. 
Meghirdettetik.
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32. Blazsovits Dániel kérvénye nyugdíja
zása iránt. Nyugdíjaztunk.

33. Dr. Nyiraty János, és Dr. V alentin Emil 
bizottsági tagok indítványa Heller Richárdnak 
Deák Ferencz emlékére mondott beszédének 
a közgyűlés jegyzőkönyvéből való törlése 
iránt. Az indítvány visszavonatott.

Ezután a közgyűlés d. u. 5 órakor véget 
ért.

A közigazgatási bizottság ülése.
A közigazgatási bizottság f. hó 5-én dél

előtt tartotta rendes havi ülését, amelyen a 
polgármester tett jelentést a közigazgatás 
állapotáról, iktatók ügyforgalmáról és a köz
rendészet állapotáról. E szerint a múlt hóban 
31 bűneset fordult elő és ezek közül 25 a 
lopások száma. A tettesek lő esetben isme
retesek. A városi zálogház forgalma 7558 
korona bevétel és 6895 korona kiadás.

A város az államtól kérte a bajai róni. 
kath. néptanítók részére az ötödéves korpót
lékot. A kultuszminiszter értesíti a várost, 
hogy az idén erre nincs fedezet, hanem a 
jövő év folyamán eleget tesz a kérelemnek.

Eperjessi ügyész jelenti, hogy a bajai kir. 
járásbíróság fogházában november hó végén 
15 fogoly volt, kik közül 14 volt az elitéit 
és egy vizsgálati fogoly.

A tiszti főorvos jelenti, hogy a múlt hóban 
a közegészségügy kielégítő volt, a heveny 
fertőző betegség csak szórványosan fordult 
elő. A városi közkórház állománya a múlt 
hónapról 82, e hó folyamán felvétetett 192 
beteg. Ezek közül elbocsáttatott 79, meghalt 
3, további ápolás alatt maradt 178 beteg. 
Ezek között elmebeteg 94 (20 a budapesti 
elmegyógyintézetből szállíttatott ide.)

A múlt hónapban született 32 fiú, és 39 
leány, összesen 71. Vallásra nézve 62 róni. 
kath., 1 ev. ref., 1 gör. kath. és 7 izraelita. 
Meghalt 32 egyén.

A pénzügyigazgato jelenti, hogy november 
bubán befolyt egyenes adó 29 639 kor. 80 fill. 
1902. nov. hóban 59.333 kor. 37 fillér.

Az elmúlt hóban kevesebb 29.693 kor. 57 
fillér. Bélyeg- és jogilleték ez év november 
hóban 4160 kor. 12 fillér. 1902. év nov. hóiban 
10185 kor. 89 fillér. Ez évben kevesebb 3025 
kor. 23 fillér, és igy csökkent minden ndónem- 
ben a bevétel.

H Í R E K .
Dr. Reich Aladár orsz. képviselő vezeték

nevének »Rajb«-ra leendő megváltoztatása 
iránt kérvényt nyújtott be a belügyminisz
terhez.

Eljegyzés. Haton Vilmos sírkőkereskedő 
f. hó 8-án jegyezte el magának '/.ivéig I.iij-a 
kisasszonyt, Zweig Mór, a «Központi Szál
lodai bérlőjének kedves leányát.

Igazságügyi kinevezések. .7<-<7 Endre, 
szabadkai járásbirósági albiro, a szabadkai tör
vényszékhez alügyészszé, Kindt is Gyula, a 
tusnádi járásbíróság albirója a szabadkai tör
vényszékhez albiróvá neveztetett ki.

Kitüntetés. A bajai önk. tűzoltó) testület 
egyik legszorgalmasabb és legtehetségesebb 
tagját Síéin !.. Jó>zsef segéd-tisztet a «harká
nyi önk. tűzoltó) testületi több ízben kifejtett 
szakszerű oktatásáért a Pro merítő* érdem
kereszttel tüntette ki.

Casinóestély. A bajai Casino f. hó 12-én 
szombaton este összes helyiségeiben társas 
estélyt rendez. A két hét előtt lezajlott casi- 
nói mulatság sikere után Ítélve ez az estély 
is fényesnek Ígérkezik.

A bajai jótékonycélű leányegylet f. hó
26-án, karácsony másodnapj.iii a Nemzeti 
Szálloda összes termeiben táncvigalommal 
egybekötött műkedvelői előadást rendez, mely

alkalommal a »Szálka« és a «Hófiívási c. 
egyfelvonásos vígjátékok kerülnek színre. 
Közelebbit a kibocsátandó meghívók.

Olasz Klári színtársulatunk volt drámai 
szendéje legközelebb a szegedi színházban fog 
vendégszerepelni a «Monna Vanna« címsze
repében.

Névmagyarosítás. Dr. Fen József bajai 
ügyvéd úgy a saját, mint kiskorú Miklós 
gyermekének vezetéknevét Neme?-re változ
tatja.

A Délmagyarországi Magyar Közmű
velődési Egyesület f. hó 8-án tartott ala
kult) ülésén Schmausz Endre főispánt tiszte
letbeli elnökké választották.

Felhívás. Akik nevüknek megmagyarosi- 
tására elhatározzák magokat, azonban a név 
megválasztásában tanácstalanok és az után
járástól szabadulni akarnak, forduljanak Na
gel Sándor tanárhoz vagy az ipartestület el
nökségéhez, és közöljék úgy a magok, mint 
családtagjaik születésének idejét, és helyét.

Névmae xa rosi tó bizottság.
t v

A megerősített szabadkai polgármes
ter. Biró Károly szabadkai polgármesternek 
megválasztása ellen annak idején Dr Plasjw- 
vics Lukács felebbezést nyújtott be azon a 
címen, mert a candidatió nem történt szabályo
san. A m. kir. közigazgatási bíróság ez ügyben 
f. hó 7-én hozott határozatot, mely szerint a 
felebbezés elvetése mellett, a polgármester 
állásában megerősíttetett.

A szabadkai sziniigyi bizottság f. hó
13-án dönt véglegesen a fölött, hogy a sza
badkai színházat az 1904- i k évre Csiszér 
Kálmán, Micsey György, Berényi Miklós és 
Pesti Ihász Lajos pályázók közül melyiknek 
adják ki.

Az Állatvédő Egyesület tagjai egyre 
szaporodnak. Értesülésünk szerint újabban a 
következők jelentkeztek tagul leendő felvételre:

Dr. Roller Imréné ívén: Pollák Lajosné, Dr. 
Bernhardt Jánosné, Pajor Jozefin, Somogyi 
Emil és családja, Dr. Alföldi Lajos és csa
ládja, Dr. Nikolausz Béla és családja, Hiibner 
József és családja.

IFgenlek Iréné ívén: Wzentek Iréné.
Mibalyjfy Ferencz ívén : Scharffenberger 

Lajos, Tüske János.
Meghívó. Az 1903. évi december hó 20. 

és 27. napján (vasárnap) a városi kisdedóvó
ban (felsővárosi iskola) rendezendő jótékony
célú » Karácsonyt ünnepélyre<( mély tisztelettel 
meghívja IFeress Ilona, kisdedóvónő. Kezdete 
délután 4 órakor. Élőhely 60 fillér, állóhely 
20 fillér. A tiszta jövedelem a plébánia tem
plom kifestésére fordittatik Jegyek helyszűke 
miatt mérsékelt számban adatnak ki.

A nemzetközi tűzoltó-szövetség köz
ponti választmányának határozata folytán, 
a nemzetközi tűzoltó-szövetség III. kongresz- 
szusa Páris és Berlin után Budapesten fog 
az 1904. év augusztus hó 17 -21. napjain 
tűzoltó szer-kiállítással és tűzoltóverseny nyel 
kapcsolatosan megtartatni.

Ebből folyólag az országos tűzoltó-szövet
ségnek a kongresszus előkészítésével meg
bízott elnöksége Btulay Istvánt, tűzoltó egyle
tünk titkárát a rendező-bizottság választ
mányi tagjává megválasztotta.

«Elbeszélések, mesék és mondák a 
zsidó népéletből.« Ilyen c. fordítás hagyta 
el minap a sajtót Rosenfeld Henriknek, a 
bajai főgimn. izr. hittanárjának ügyes és 
szakavatott tollából. Részint héber, részint 
németből átültetett és elejétől végéig érdek- 
fcszitö elbeszélések, a fordító anvenciózus 
nyelvezetének bubájával valósággal elragad
ják az olvasót. A > Sala monok «, a «Bölcs 
ember okos fia«, »A hamis vérvád« a leg- 
megkapóbb részletei e mondagyüjteménynek, 
mely rövid idő alatt nagy népszerűségre 
tarthat igényt.

A kötet l korona 60 fillérért a szerzőnél 
kapható.

A közkórház tolvajai. Németh József és 
Bukovác N., a bajai közkórház alkalmazot
tai nem igen tisztelték a kórház orvosainak 
és a kórháznak tulajdonát. Németh dr. Raisz 
József kabátja zsebéből lopta ki ennek 60 kö
römit tartalmazó pénzestárcáját, Bukovác pe

dig a kórház vagyonából lopott el vagy 57 
korona értékű holmit. A törvényszék büntető 
tanácsa, mert bünük beigazolást nyert, mind
kettőjüket 6 —6 havi fogházra Ítélte lopás miatt.

Kérelem a n. é. közönséghez. A bajai 
«Állatvédő Egyesület « a körébe tartozó ügye
ken kívül, első sorban a hasznos madarak vé
delmét tűzi ki célul. A tél esős, havas, fa
gyos napjaiban madáretető házacskákba tett 
eledellel táplálni akarja a, hasznos madarakat 
és egyúttal fészkezőket is állít föl nekik. — 
E végből nemes gondolkozást) emberekre 
van szüksége, kik ezen emberies, és haszon
nal járó celt szolgálni akarván, elfogadnak 
az egylettől etető házikókat, esetleg madár
eledelt is, és a mondott időkben a madárkák 
etetését gondozzák, vagy megbízható embe
rükkel gondoztatják. Különösen azokhoz for
dulunk, kik a külterületeken szöllővel, vagy 
birtokkal bírnak.

Egyúttal hálával fogadunk a n. é. közön
ségtől mindenféle madáreledelt (még pénzért 
is) u. m. tök-, kender-, cirok-, és egyéb oly- 
tartalmu magokat, ocsút, és mindenféle más 
megfelelő eledelt.

S ki madárházat, fészkezőt akar, vagy 
madáreleséget ajándékozni szíves, forduljon 
bármi uton-módon alulírotthoz, ki az egyesü
let nevében a legnagyobb köszönettel fogad 
el mindent. (Lakik : Erzsébet királyné-utca, a 
szerb hitközség bérházában.)

Rnppert A ti tál,
a bajai állatvédő egyesület 

alelnoke.

A Bácsmegyei kör rendkívüli közgyű
lése. A kör deczember 8-án Dr. Tatics Péter 
elnöklete alatt nagyszámú tagok jelenlétében 
rendkívüli közgyűlést tartott. A tárgysorozat 
első pontja Koch Zoltán vál. tag indítványa 
volt a kör elnökének Latinovits Pál főispán 
Ő Mltga üdvözlése ügyében az őt ért legma
gasabb kitüntetés alkalmából. A közgyűlés 
elhatározta, hogy Öméltóságát táviratilag üd
vözli. A tárgysorozat egyik kiemelkedő pont
ja volt a kör ügy buzgó fáradhatatlan főtitká
rának minden humánus és culturalis czél lel
kes barátjának Piukovits Elemérnek indítványa 
a megyei culturpalota ügyében. Az indítvány 
eszméjének bizton részese, művészlelkű és 
fenkölt szellemű neje, nagyműveltségéről szé
les körben ismert Latinovits Ilonka úrnő.

0

Elénk eszmecsere után a kör egyhangúlag 
elfogadta az indítványt, mely szerint a kör 
tízéves fenállásának emlékéül jubiláns alapít
ványként 200 koronát szavazott meg hang
verseny jövedelemből, a létesítendő culturpa
lota czéljaira. Egyszersmind elhatározta, hogy 
ezen intézményt a jövőben is támogatni fogja 
a Bácskában tartandó hangversenyei jövedel
mének esetről-esetre meghatározandó hánya
dával. A tárgysorozat folyamán Megyánszky 
Lázár titkár bejelentette a kör részére befolyt 
és a kör által kiutalványozott adományokat 
s hogy a kör az alapitótagok számának meg
felelően újabb 8 drb 100 kor. névértékű ér
tékpapírt helyeztetett érintetlen alapja javára. 
A közgyűlés egyöntetű élénk helyeslésével 
találkozott az elnökség által a «Hadzsy mű
emlék» javára kiutalványozott összeg és 
őszinte örömmel vette a Hadzsy műemlék 
bizottság köszönő levelét.

Figyelmeztetés a postai csomagok célsze
rű csomagolása, helyes címzése stb. tárgyában.

A karácsonyi és újévi rendkívüli csomag
forgalom ideje alatt a küldeményeknek kése
delem nélkül való kezelése csak úgy bizto
sít háti), ha a közönség a csomagolásra és 
címzésre vonatkozó postai szabályokat betartja. 
Különösen szem előtt tartandók a következők:

1) Pénzt, ékszert más küldeményekkel egybe 
csomagolni nem szabad.

2) Csomagolásra faláda, vesszőből font ko
sár, viaszos vagy tiszta közönséges vászon, 
kisebb értékű és csekélyebb súlyú tárgyaknál 
pedig erős csomagoló papír használandó.

Vászon vagy papírburkolattal bíró csoma
gokat göb nélküli zsineggel többszörösen és 
jó szorosan átkötni, a zsineg keresztezési 
pontjain pedig pecsétviaszszal kell lezárni.

A pecsételésnél vésett pecsétnyomó hasz
nálandó.

3) A címzésnél kiváló gond fordítandó a 
címzett vezeték- és keresztnevének vagy más 
megkülönböztető jelzésnek (pl. ifjabb, idősb, 
özvegy stb.) továbbá a címzett polgári állása-
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nak vagy foglalkozásának és lakhelyének 
pontos kitétele ; a Budapestre és Bécsbe szóló 
küldemányek címirataiban ezenkívül a kerület, 
utca, házszám, emelet és ajtó jelzés stb. kite
endő. A rendeltetési hely tüzetes jelzése (vár
megye) s ha ott posta nincs, az utolsó posta 
pontos es olvasható feljegyzése különösen 
szükséges.

4) A címet magára a burkolatra kell írni 
de ha ez nem lehetséges, ügy a cím fatáb
lácskára, bőrdarabra vagy erős lemezpapírra 
írandó.

A papírlapokra írt címeket mindig egész 
terjedelmében kell a burkolatra felragasztani.

Felette kívánatos, hogy a feladó nevét és 
lakását, továbbá a címirat összes adatait fel
tüntető papírlap legyen magában a csomagban 
is elhelyezve, arra az esetre, hogyha a bur
kolaton levő címirat leesnék, elveszne, vagy 
pedig olvashatlanná válnék, a küldemény bi
zottsági felbontása utján a jelzett papírlap 
alapján a csomagot mégis kézbesíteni lehes
sen. Kívánatos továbbá, hogy a feladó saját 
nevét és lakását a csomagon levő címirat 
felső részén is kitüntesse.

5. A csomagok tartalmát úgy a címiraton* 
mint a szállító levélen szabatosan és részle
tesen kell jelezni. Budapestre és Bécsbe szóló 
élelmi szereket, illetve fogyasztási adó alá eső 
tárgyakat: (húsnemű, szeszes italok stb.) tar
talmazó csomagok címirataira, nemkülönben 
az ilyen csomaghoz tartozó szállítóleveleken 
a tartalomminőség, és mennyiség szerint ki
írandó: (pl. szalonna 2 kgr., egy pulyka 3 
kgr., 2 liter bor stb.)

A tartalom ily részletes megjelölése a fo
gyasztási adó kivetése szempontjából szüksé
ges és a gyors kézbesítést lényegesen elő
mozdítja.

Baján, 1903. év december hó 9-én.
fl/I a  t* e  z  c 11,

hivatal-fonok

Megyebizottsági tagválasztás Csávo- 
lyon. Csávolyon Alter Ferencz volt községi 
jegyző és megyebizottsági tagnak elhalálozá
sával megüresedett megyebizottsági tagságra 
a f. évi december 1-én megtartott választás 
alkalmával Schwerer Lajos községi aljegyző 
94 szavazattal egyhangúlag megválasztatott.

Vásári lopás. A most múlt vásáron Mayer 
Vilmos vásári kereskedőtől 19 méteres vég 
posztót 39 korona értékben elloptak A rend
őrség egy madarasi illetőségű parasztember 
személyében kipuhatolta a tolvaj kilétét.

Leány rablás Titelen. F. hó ö-én reggeli 
b órakor Csávics Géza titeli legény harmad
magával megragadta az utczán Szremacz 
Zsiván 18 éves leányát, Natáliát s kocsira 
dobván, Kátyra hurcolta. Két napi ottlét után 
visszatértek Titelre. A szülők hiába követel
ték Csávicstól a leányt, mert a dühös szerel
mes semmi áron visszaadni nem akarta. 
Csendőrséget kellett igénybe venni s ennek 
segítségével hozták haza az elrabolt leányzót, 
akit a hősi eset a bácskai szerb parasztság- 
szemében a dicsőség glóriájával övez 
körül.

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 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, májfoltot, bőratkát 
(Mitesser.) Plgy tégely ára 1 korona, csak ne
vem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk 
el ! Gyarmati Emil városi gyógyszertára a 
Szent-Háromsághoz Baján.

Verseny a fővárossal! Sternfe ld  V i lm o s
disz mű kereskedő, kinek jó ízlése ismeretes 
a közönségnél ebben az évben különösen ki
tüntette magát, és a közönségnek kellemes 
meglepetése lesz azt a nagy és izlésteljes 
árukatárt megtekinteni, melyet a karácsonyi 
és újévi ajándékok számára beszerzett. Meg
lehet győződni, hogy ott, úgy gyermekek, mint 
nők és férfiak részére alkalmas tárgyak talál
hatok, a mik valóban a fővárossal versenyez
hetnek. Majolika, porcéban étkező terítékek, 
Berndorfi-féle Chinaezüst, bronzáru, faáru, disz- 
és virág kosarak, fali díszek, Ditmár-féle asz
tali és függőlámpák és gyermekjátékok leg
nagyobb választékban kaphatók.

I R O D A L O M .
tF e lh ívá s  J

Minden nemzetnek legdrágább kincse a 
nyelve

Nyelvünkben van az élet.
Mentül magasabb miveltséget ér el az 

anyanyelvűnk, annál bizonyosabb az, hogy 
élünk, hogy nemzetet és hazát alkotunk.

A sudaras fának nem kell bizonyítania, hogy 
él : lombja, virága, gyümölcse bizonyít mellette. 

Ilyen lombbal koronázott fa a magyar nem- 
! zet közművelődése; virága a költészet, művé

szet, gyümölcse a lélektápláló tudomány, mely 
helyesen élni és gyaporodni tanít.

Ámde ez élőfának, mely egy egész hazát 
betakar, nemcsak a magasba kell felnőni 
lombos sudarával, de gyökereivel is szét kell 
terjedni az éltetadó földben, az egész hazában.

E tápláló gyökerek még sok rétegébe nem
zetünknek nem terjedtek el. Egész néposz
tályok előtt ismeretlen a magyar irodalom, a 
a mely osztályok pedig a magyar nemzet zö
mét, tömegét képezik.

Más nemzetek, nemcsak a nálunknál elő- 
haladottabbak, de a hátramaradottabbak is 
táplálják lelkűket hazai irodalmuk termékei
vel. Pedig a mi népünk is szereti, sőt miveli 
a költészetet. Tanú erre a népdalok és nép
regék magátul termő világa.

A vágy, a hajlandóság meg van a magyar 
népben az olvasásra, de az még eddig csak 
a ponyva irodalom termékeiben talált kielé
gítést.

E hiány kitöltésére vállalkozott irodalmi 
szövetségünk, melyhez eddigelé csatlakozott 
huszonnyolc hazai irodalmi társaság s köz
reműködését felajánlotta a legtöbb tehetséges 
írója a nemzetnek.

Czélunk az, hogy a költészet és hasznos 
tudás népszerű, érthető modorban vezettessék 
be a magyar nép nagy tömegébe. Hogy otthonra 
találjanak Íróink művei a földmives szalma- 
födeles tanyájában, a kézmives műhelyében, a 
gyármunkás gyüldejében, a pásztornép ka
rámjában, a halász kunyhójában, a bányász 
aknájában, a hajós szándékában, a vadász 
pihenőjében és a fonókákban, úgy mint az úri 
lakokban.

De különös feladatunknak tekintjük azon 
magyar hazánkfiai között terjeszteni a magyar 
irodalom termékeit, kik a végvidékeken, a 
nemzetiségek által lakott területeken, elszige
telve tartják fenn hazaszeretetben gyökerező 
nemzeti lelkületűket.

Tervünk: jó munkákat adni a nép és mi- 
veltebb közönség kezébe és olcsón, hogy a 
lelke művelődésére fordított filléreket senki se 
tekintse anyagi áldozatnak és tömeges hoz
zájárulás fogja biztosítani a vállalat sike
rültét.

Felhívásunk szol a magyar nemzethez 
mindazokhoz, akiknek a magyar nyelv drága 
kincs. Kiáltó szó ez a pusztában, de ezt a 
pusztát magyar nép lakja, mely szavunkat 
meg fogja érteni s nem hagyja biztató vissz
hang nélkül. Dr. Jókai Mór.

Alapitó tag lehet az, aki legalább 200 ko
ronát befizet a szövetség czóljaira. Rendes ta
gok : irodalmi és közművelődési egyletek évi 
40 korona; irodalommal hivatásosan foglal
kozó magánosok évi ö korona tagsági dij mel
lett. Pártoló tag leltet bárki, ha az évi négy 
korona tagsági dij lefizetésére kötelezi magát.

A tagok illetékül díjtalanul kapják meg a 
szövetség kiadmányait és pedig évenként ö 0 
kötet, ö 7 ives, elsőrangú magyar iró tollá
ból származó művet. Az első sorozat első

kötete: Jókai Mórnak, a szövetség számára 
most készülő BON A cimü történelmi regénye 
lesz. A többi műre nézve Endrődy Sándor, 
Ambrus Zoltán, bánj Dóczy Lajos, Rákosi 
Viktor, Gárdonyi Géza és még számos kiváló 
Írónk ajánlotta fel közreműködését a szövet
ségnek. •

A jelenkezések Szundy Károly szövetségi 
titkárhoz (Budapest, Luther-utca 1/A. fldsz. 
1.) küldendők, a pénzküldemények pedig Föl
des Imre szöv. pénztárnokhoz (Leszámoló és 
Pénzváltóbank Budapest, Dorottya-utca ö. sz.i 
intézendők.

» Székely mesek» minden jó gyermek kará
csonyi ajándéka legyen a Péterjx bácsi » Székely 
Mesék» könyve, llus^ eredeti Székely mese és 
öt-ven gyönyiirii kép vau a csinos meséskönyv
ben, melyet posta költséggel együtt Egy koro
náért küld: »Péterjx Tamás» iró: Budapest IX. 
köztelek. A » Székely mesék » a mese irodalom
ban páratlan és igen becses könyv, mert me
séi az >í:n Újságom» és más elsőrendű lapok
ban jelentek meg. Most a hasy gyönyörű mese 
egx kötetben és yo sgép képpel disgitve csak egy 
korona. A könyv boritéka eredeti Székely kaput 
ábrázol ötféle szinnyomatban. Előfizetők gyűj
tésére gyűjtői vet szívesen küld az iró és öt 
előfizető után egy tiszteletpéldányt ad. »A szé
kely mesék» december első napjaiban jelenik 
meg, tehát jobb és sgebb karácsonyi ajándékot 
képzelni sem lehet a jó gyermekek részére. A 
kedves meséskönyv megrendelését igen ajánl
juk.

14469/tkv.
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Árverési hirdetmény.
A bajai kir. tlkönyvi hatóság közhírré teszi, 

hogy a visszárverést dr. S z i r m a i  Vidor bajai 
ügyvéd által képviselt liecht Lipót végrehajtató 
kérelmére K a r l o v i t s  I s t v á n n á  született 
Dobó Teréz  volt ó-kanizsai lakos elleni ár
verési ügyben özv. K a r l o v i t s  Györgyné  
szül. C s im a  Verona  késedelmes árverési 
vevő veliskovczi lakos ellen 1134 kor. 20 fill, 
hátralékos vételár, ennek 1903. október 22-től 
járó b% kamatai, 12 K. ezúttal, és a még felme
rülő költségeknek kielégítése végett az 1881. 
LX. t.-cikk 144., és következő §§-ai alapján a 
szabadkai kir. törvényszékhez tartozó a bajai 
kir. járásbíróság területén lévő a bajai 218. sz. 
betétben I. 1—2. sorszám alatt felett 121. 122. 
hrszámu Homokváros Szarka-utcai 110. szám 
özv. Karlovits Györgyné szül. Csima Verona 
által megvett ház és kertre, nevezett késedelmes 
árverési vevő veszélyére és költségére, bánat
pénzének elvesztése mellett löö8 kor. kikiáltási 
árban ezennel elrendeli és annak Baján a telek
könyvi árverési helyiségben 1904. évi  ja n .  
hó 2 0 -ik  n a p j á n a k  d é l u t á n  3 ó r á já t  
kitűzi, a midőn a fenébb körülirt ingatlan a 
kikiálltási áron alul is eladatni fog.

Árverezők a kikiáltási ár 10 % -át készpénzben 
vagy ovadékképes papírokban a kiküldött kezé
hez tegyék le.

Vevők a vételárat 3 egyenlő részletben és
O i '

pedig az első részletet 3() nap, a másodikat 00 
nap. a harmadikat pedig 90 nap alatt mindig 
az árverés jogerőre emelkedésétől számított, de 
mégis az árverés napjától járó b% kamataival 
együtt a bajai kir. adó- mint létéi hivatalba az 
ide két példányban és kellő felzetekkel benyúj
tandó letéti kérvény kapcsán fizessék le

A bánatpénz az utolsó részletbe szárnittatik be.
A részletes árverési feltételek ezen kir. telek

könyvi hatóság irattárában és Baja város rend
őrkapitányi hivatalánál megtekinthet ő k.

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Baja, 1903. évi nov hó 30. napján.

Mayer,
kir. járásimé)

Eladó szótő és ház
Az Erzsébet királyné-utcában lévő Ka

pó ts Mihály-féle ház és Petői dűlőben 
levő 4900 □-öl területű jó karban levő 
szőlő szabadkézből eladó.

Bővebb értesítés ifj. Utry Pál
nál nyerhető.
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Intelligens ügynökök
igen jó jövedelemre tehetnek 
szert. Hol? — megmondják a

kiadóhivatalban.

Zongorák, Cimbalmok.
H e g e d ű k ,

csak i s  e l ső r angú  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.

t y f y f y t y ü f  % % % % % % % % % % % %

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

LEGJOBB a dr. Forti-féle

S E B T A P A S Z .
Még eddig semmiféle tapasz nem érte el ennek a

jó hatását!

Forti László eredeti gyártmánya
itcndkivüli gyógy- és lajdalomcsillapító hatása min
dennemű sebeknél, égéseknél, daganatoknál stb. 
A/.ónnal csillapítja a fájdalmat, oszlatja a dagana
tot ós rögtön gyógyítja a sebet anélkül, hogy vágni 
kellene. A női emlőgyulladásnál biztos ereilménynyel 
alkulinaztatik Ara 2 kor., kisebb I kor. és a leg
kisebb 70 fillér. Kapható a 
gyárban, Forti László Buda
pest, II. kér. Iskola-utca 21. 
szám és a fői aktárban Buda
pesten, Török József gyógy- 
tárában, Király-u. 12, vala
mint Budapesten minden és a 
vidéken a nevezete
sebb gyógy tárakban.
Az eredeti dr Foi; 
féle sebtapasz külső t/Aj/V 
csomagolásán, mely
F. L. betűvel van lepecsételve, az itt is látható 
védjegyet, sajátkezű aláírását a budapesti kereske
delmi és iparkamara bObO/LSÍM) sz. végzésével meg

erősítette.
A számtalan értéktelen és ártalmas utánzatok arra 
indítottak, miszerint az utánzó ellen a törvényes 
lépéseket megtegyem ós ezek alapján a budapesti 
büntető kir járásbíróság 1899. junius 30-án kelt B 
XI/2. számú végzésével a tapasz hamisítóját, Forti 
(iyörgyöt, a tapasz további készítésétől szigorúan

eltiltotta és elítélte.
lo a

iső

Van szerencséin a n. é. közönség b. tudo
mására hozni, hogy mint eddig, úgy most is, 
tüzelő szén üzletemben a l ógj  o b b minőségű 
tüzdö anyagokat tartom állandóan eladásra n. m.

Elsőrendű

légszeszgyári dió koksz.
(Olcsóbb fele vagyis nagyobb darabos kokszot

nem tartok.)

szén
Legjobb minőségű

salgótarjáni darabos
Ezen fajnál a t. közönségnek is érdekében 

szükségesnek tartom megjegyezni, hogy ez az 
összes hazai szenek közt a legcsekélyebb füst- 
képződésü, leglángosabb és magas hőfokánál
fogva házi fűtésre legajánlatosabb. Szokás azon
ban olcsón faj szeneket is e néven forgalomba 
hozni, miért is kérem a t. vevő-közönséget, 
szíveskedjék nálam összehasonlítás végett, bár
mily csekély megrendelést tenni.

'Fartők 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, Képeidének átellenében) és 
a Tóth Kálmán-téri dohánytőzsdémben.

J

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

maradtam teljes tisztelettel

10 s
H a g y  P é t e n ,

szénkereskedö

REISZ és PORJESZ

B Ú T O R C Y Á

f f f f

SZOLOLUGAST
ültessünk minden ház mellé és 

kergéinkben föld- és homoktalaion.
Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas, (bár 

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

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 disze, 
anélkül, hogy legkevesebb helyet is elfoglalna az 
egyébre használható részekből. Ez a legháládatosahb 
gyümölcs, mert minden évben terem.

A fajok ismertetésére vonatkozó, szines fénynyomatú 
katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik meg, 
aki cimét egy levelezőlapon tudatja

C Z I M :

Éttnelléki el$ő ^zölooltvánijtelep Nagij-Kágija
u. p. Székelyhid.

Feltűnő újdonság!
D E L I S E

— Minden hirdetés felesleges. -  
A dohányzó egyszer veszi és többé

mást nem szíhat

Legjobb valódi francia szivar-
kapapir és szivarkahüvely kap

ható az ország minden 
különlegességi árúdájában.

Pártoljuk a honi ipart !

A legjobb

író ténták „STELLA1' védjegygyei

BÉKÉSCSABA.

Nagyvárad,
Fiók-telepek : ^  j A,

Srzsébet királyné-utca (volt JVtészáros-féle ház).

MODERN BÚTOR. 
TELJES LAKÁSBERENDEZÉSEK.

Legolcsóbb gyári árak.
Mindenféle diszitő- és kárpitosmunkák

el vállaltainak.

Másolható ténták „STELLA 

Szines ténták „STELLA

H
• a

»

készülnek a

Tusoldat „STELLA11 védjegygyei

OTCI I A“ vegyészeti ..O I LLLA gyárban

B U D A P E S T E N

Ugyanott egy jó házból való flu tanulóul
felvétetik.

Főraktár:

Iíj. W A G N E R  A N T A L
B A J A

kedésében

íV2—2H

Pártoljuk a honi ipart !

Nyomaton Nánay Lajosnál Baján.




