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N|i kéne Tiszának ?
Milyen gyönyörűség is lenne az a 

miniszterség, ha nem volna a világon 
ellenzék. Menne minden símán, mint a 
vaj, mikor kenyérre kenik.

Kikapná Bécsböl vagy Chlopyból a 
magyar miniszterelnök a legfelsőbb had- 
úri parancsot; a Lloyd-klubban megtar
tanák az előzetes pártértekezletet, mely
ben szépen beadná a pártvezér az ő 
hűségesen szavazó mameluk-seregének, 
hogy mit is kíván legsürgősebben az 
ország érdeke? s másnap vagy har
madnap már meg volna szavazva újonc- 
létszám, civillista-emelés, konverzió, vám- 
egyezség. újabb rendkívüli kölcsön, 
bankszabadalom-meghosszabbítás, költ
ségvetés, zárszámadás es minden óhajtás 
a mit csak a császár, a kormány vagy 
a többség egyik-másik irányadó tagjá 
nak vagy klikkjének szeme, szája meg
kíván.

így persze igen bajos a kormányzás
Még azt, hogy az ellenzék minden 

lébe belakanalaz, amit a miniszterelnök 
az országgyűlésnek feltálal, (hej pedig be
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irta: Vértesi Károly.
Turisták Mekkája. Svéd földre lépés. — Majd elmond
ják. — Kg y kis nyelvészet. — Természeti szépségek ere
deti állapotban. — Sör és egyéb husitok. Vasúti

kocsik berendezése. - Beérik a gabona.

Svédország, 444.80Ó □  kilométernyi nagy 
területével, dacára, hogy hegyes-völgyes szép 
ország s kedves a népe, még se volt a turis
ták Mekkája. Magam is elkalandoztam előbb 
a meredek hegyekről lerohanó lavinák hazá
jába, Svájcba, Délre, Keletre, kíváncsiságtól 
tüzelt fantáziával más világrészekbe, nagy 
idegenforgalommal dicsekvő helyekre, me
lyeknek a népe, simára taposott útvonalakkal 
jobban tudja forgalomba hozni a természet 
szépségeit, pedig megérdemli ez a világforga- 
lomtól elzárt, de kulturamentes természeti 
szépségekben bővelkedő ország, melynek 
megközelíthetetlen helyei, hómezői vannak, 
hogy eljöjjön megtekinteni mindenki, aki csak 
teheti. Lélekbúvár, természetbúvár, állomás
kergető, természetkedvelő, mert mindenki 
imádságos gondolatokkal telítheti meg a lel
két. Az is jöjjön ide, aki kimérten él, mert 
ez nem borravalós ország. A turista völgybe

sok infámis bécsi kotyvaszték van abban 
a tálban !) — még ezt hajlandó volna a 
kormány valahogyan eltűrni, bár kétség
telenül ez is igen kellemetlen ; de hogy 
hetekig, hónapokig meg legyen akasztva 
a törvényhozás áldásos munkája és ez 
alatt ne lehessen se a császár borravaló
jának megszaporítását, se az összbiro- 
dalom megszilárdítására alkalmas leg
szebb terveket keresztülvinni — ez már 
valóban tűrhetetlen állapot.

Széli Kálmán a passzív rezisztencia 
álláspontjára helyezkedett, miért is ke
gyelemben szélnek eresztetett.

(írót Tisza István erős kézzel markolt 
a parlamenti viszonyok üstökébe, egy 
pár gyönge hajszálat sikerült is már 
kitépni belőle, a kettős ülések erősza
kos behozatalával már kikezdte a ház
szabályokat, de elvégre is bekellett lát
nia, hogy még mindig nincs elég Szigfridi 
ereje megbirkózni ezzel az erélyesen 
ellenkező Elrunhildával s a kétes sikerű 
ostromot félbehagyva ö is vár, vár, vár 
türelmesen, mig Ugronéknak végkép el
fogy a töltése s magától helyre igazodik 
a parlamenti rend. A megbolygatott ház

szállhat, hegynek hághat, a vakmerő turista
pedig lélekzetvesztve vad hegyalakzatok kö-
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zötti nyaktörő, uttatlan-uton, a hegymászás
nak áldozatot hozva itt is elvesztheti gyorsan 
élete fonalát, megtalálhatja a lábai előtt meg
nyíló mélységben a turistahalált, hangtalanul 
magába roskadást. Nem fog megcsalódni 
senki sem.

Sokat lendített a stockholmi kiállítás (18U7.) 
azon, hogy özönöljék ide a bátor szivű turis
ták vándor csapata. Csak a szervezetben, 
izom és az ideg egyensúly-rendszert alkosson! 
Akik ott voltak, majd elmondják széliében 
minden nemzeteknek a saját nyelvükön, hogy 
milyen előre van ez az ország. Széjjelszáll a 
jó hirük. Majd leírják, magasztalják, milyen 
ékesen keretelik a ritka szépségű szőke für
tök az arcukat, melyeket rózsás lehelet borít, 
melyekből lányos tisztaság ragyog. Akik ott 
voltak, látták a szép es szépítő nemzeti vise
letét. különösen az ifjabb szép leányokon, 
majd lefestik, milyen jól áll az önérzetesen 
emelt főn, a hátulról kissé előkunkorodó, 
hegyes sapkácska, milyen jól öltöztet a tarka 
színektől sávos kötényke és milyen kecsesen 
simul a patyolat csipkés ingujjakra a színes 
mellény ke. Az életvidorság üde kacaja, a 
barátságos mosoly, mennyire emelnek még, 
azt látni kell.

szabályok addig úgy maradnak, mint a 
Pali Mail Gazette Toldozott szüzei.

Tisza István azonban meg akarja 
mutatni, hogy ő erős legény ; s újévi 
beszédében már megpedzette régi ter
vét: a szájkosárt. Persze, hogy akkor 
könnyű lenne keresztülgázolni az ellen
zéken : könnyű lenne érvényesíteni a 
mindenható kormányakaratot minden 
vonalon.

Feledte azonban Tisza István, hogy 
a klotür behozatalának tervével szem
ben az egész ellenzéket ott fogja ta
lálni. Mert, bár kétségtelen, hogy az 
Ugrón- és nép-párti töredék-csoport 12 
tagjának vakmerő játéka igen kihívó 
dolog, mindazonáltal egykét ember 
okvetlenkedése miatt az egész alkot
mánynak s az ország legszentebb érde
keinek veszélyeztetését még sem lehet 
felidézni.

Lehet, hogy l gronéknak tényleg csak 
az volt a szándékuk, hogy Tiszát bele- 
kergesssék a klotür behozatalának meg
kísérlésébe, mely okvetlenül vesztét 
okozná.

Mert az kétségtelen, hogy az egész

Azt mondták, mikor elindultam, mit kere
sek havas országokban, a cethalak és jeges
medvék otthonában ? Kzeken kívül, nagyon 
sokat láttam. Minden állomáson valami újat 
láttam, annyit, amennyit vaskos könyvekből 
nem olvashattam volna ki. Hallottam a ger
mán nyelvnek olyan elcsavarodását, hogy a 
gyökökből nehéz kivenni a szó értelmét.') A 
holland, flamand nyelveknél is idegenebből 
hangzik a skandinávok nyelve, sőt a szavak 
szka, szke, szki végtagjaiból a szláv nyelv 
végvidékére is ismerek, például: »Bergenske 
Dampskibsselskabba, amit a kocsiosztály egy 
hirdetéséről leolvasván, arra jutok, hogy ez, 
a bergeni gőzhajózási társaságnak a címe, 
melyre még szükségem lehet. Ezekből látható, 
hogy <i skandináv nyelv, az indogermán nyel
vekkel, vagyis a latin, német és szláv nyelv
vel közeli rokonságban van. A svéd, norvég 
es dán nyelv keveset különbözik egymástól, 
inkább a kiejtés, a dán például puhán, lágyan 
selypíti azt, amit a svéd zengő nyelven mond. 
Szóval a hamm nemzet kifaragta magának 
a nyelvet, mint szobrász a követ. Kgv-egy

’ ) Ulstellingen Ausstellung Skomagen - Scluichtna- 
cher. Bogtrykkeii Buclidrukker. Djurgarden IhOt- 
garten. Kungstriidgarden Kunigsgarten. I ’ isigt Au-.- 
sitiit. Slottet Sthloss. Xnrrbro Nordlniiike. Sjtin 
See ilidniglMun. Mitternarlitssnnur. K.yrka Iviiehe.
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ellenzék egyértelmű felzúdulása söpörné 
el székéről a parlamenti szájkosaras 
nénit.

hogy a feledés enyhe balzsamával a 
szív sebeit begyógyítsa.

V

A jö v ő  l^épe.
Az életet tengerhez hasonlítják s e 

hasonlat szép és vonzó. Az ember egy 
tengeren, az élet tágas tengerén evez, 
átengedve magát a hullámok ingó játé
kának A mé)götte elmaradt partok ké
pezik útjában a múltat, a esolnakot 
nyájasan csókoló habok a jelent, s a 
célpontul tűzött rév a jövőt. A jelen, 
múlt és jövő az együtt véve, mit az 
emberek időnek neveznek. Hogy az 
idők óriási chaosából kibontakozhas
sunk, már a régiek megkülönböztettek 
bizonyos időközöket, a nevezetesebi) 
eseményeket vevén fel végpontokul, 
melyek ismét a természet körbenforgó, 
rendszeres működése szerint kisebb idő
közökre — évekre — lettek osztva. 
Így mérjük mi is a múltat, hogy jelölhes
sük az emberöltőket, melyeken egy egy 
nemzedék átesett.

Kg y évvel ismét öregbültünk. Az 
1ÍKH. év a történelem honába hanyat
lott. Naponkint uj események emelked
nek felszínre, csak a színpad s a sze
replők a régiek. Most, midőn egy uj 
időköznek küszöbén állunk, s még fü
leinkben van a hátunk mögött elhalt 
évnek utolsó nyögése : lehetetlen, hogy 
az átélt idő s a homályba burkolt jövő 
csudálatos antithesise bennünket kissé 
gondolkozóba ne ejtsen. Az ember éle
tében az öröm. a fájdalom igen változa
tos vegyilletet képez, s gyakran oly 
nagy az aránytalanság, hogy egyik em
ber egész életén át boldog, mig a 
másik talán szerencsétlen. Hgy év elég 
hosszú arra, hogy valaki nagy mérvben 
boldog vagy szerencsétlen legven ; azon
ban korántsem elegendő, hogy a szen
vedett sérelmekre az írt meghozza, s

híres írójuk, koszorús költőjük Phidias lett 
ebben a munkájában.

Szorgalmasan forgatom a svéd szótárt és 
a társalgási lexikont, mert tudom, hogy több-C7

szőr fog előállni a nyelvkérdés. Nyelv a 
közlekedő eszköz. Tehát: llerr, az llerr ma
radt Svédországban is, de a Krau, az már 
l'ni-ra változott át. míg a Éráidéin. broken 
lesz. Ha a kisasszony alsóbb rendű, akkor 
csak a Mamsei cím illeti meg. A cselédeket 
lungfrunak hívják. Elicka pedig az altalános 
leányelnevezés. Jól megjegyeztem magúmnak, 
hogy az ()1 nem olajt, hanem sört jelent, még 
pedig itt igen tartalmasat. A Mjölk, tejet, a 
Socker, cukrot, a Soppa, levest, de már a Sup, 
papramorgot jelent, a Renstek. tarandszarvas 
sültet, a Skinka, sonkát, a Risk, halat, Lux, 
lazacot. Sill, heringet, Kráftor, rákot, Agg, 
tojást, Őst, sajtot, Bröd, kenyeret, Vattcn, 
vizet. Erukt, gyümölcsöt jelent stb. Egymást 
kikérdezzük, miként a diákok a rádicesekböl, 
szójátékokat faragunk, de mit használ a sza
vak tudasar a szotagok gyors pergésének a 
hallatára nem értjük meg azokat, bajos a 
germán nyelv gyökeit is kiszedni.

Kinézek az ablakon. Látom, hogy Svédor
szág taj-szépségei, melyeken ember nyomot 
nem hagyott, még többnyire öseredetisegükben 
vannak, nincsenek úgy kicicomázva, mint 
Svájcban, ahol sokszor kell megkülönböztetni 
az ember mesteri kezet az Alkotó bűvös 
ujjatol. Míg én a természet nagyszerűségen

A „demokrácia" csak akkor érdemli 
meg a „népképviseleti" előnevet, ha 
valójában az. 11a tisztán az — aminek 
lennie kell, — minden mellékérdek nél
kül. Mi a „demokraták" között is csak 
azt a „demokratát" tiszteljük, aki való
ban az. Vannak emberek, és pedig igen 
sokan, akik „fölfelé" nagyon nagy „de
mokraták." Demokraták ezek azért, mert 
azokkal, akik a születési előnyben van
nak számos társadalmi jóban kétségte
lenül előttük állanak? ezekkel „egyen
lők" óhajtanak lenni. Pedig dehogy 
egyenlők ! 1 lisz ! nem is szólva a telek
könyv értekekről? A kinek vagyona 
nincs, vagy csak kevés is van? a ver
sen) t avval, és azokkal, akiknek vagyo
nuk — nem ritkán pedig épen sok va
gyonuk van, — ki nem állja: és ki 
nem áll hatja.

Es mégis vannak sokan és pedig 
mindenütt: de nálunk is igen sokan, a 
kik e fajta demokraták. Ezeknek leg 
főbb jellemvonása az szokott lenni, 
hogy: az „egyenlőség" kegyes „grá
ciájáért" hajlongani kénytelenek. Önálló 
,véleménynyel és szabad akarattal nem 
bírnak. Úgy tartoznak gondolkozni és 
tenni, minthogy gondolkozni és cse
lekedni szokott ama „kör", avagy 
„egyén", a mely, vagy aki ötét „udva
rába" bevezette. Ezek azon lények, a 
kik életük egész pályáján más fejével 
gondolkoznak, és másnak akarata sze
rint szoktak eljárni. Mig megfordítva, 
és azért, mert „fölfelé" semmi „önálló
ságuk" és „szabi r nincsen :
ezek azok, akik ha maguk is felkapnak, 
— „lefelé" nagyon is büszkék, zsarno
kok; igy tehát olyanok szoktak lenni, 
a milyenek a chinai mandarinok avagy 
még csak a múlt század elején voltak 
a török pasák.

(aj annak, kit a sorsa azzal vert meg, 
hogy ilyen demokrata „kaimakám“-nak 
kénytelen alárendeltje lenni. Az eféle 
„demokraták" rendszerint a legkiállhat- 
lanabb autokraták.

Nemcsak az emberek ; nemcsak az 
osztályok és felekezetek, hanem igen 
sokszor még az államok is féltékenyek 
szoktak lenni „kiváltságaikra" ; mégin- 
kább pedig történelmileg megszerzett 

jaikra."
Az „egyenlőségre" teremtett ember, 

amiként Stein Kőrincz, a hírneves tudós 
adja elő : „a legegyenlőtlenebb állás
foglalásra nagyon is hajlandó." Szeret 
uralkodni embertársai felett. Parancsolni 
szeret nemcsak akkor, amidőn a „köz
hivatal" képiben a „közügy" érdekeért 
„parancsolni" kénytelen: hanem hacsak 
szerét teheti : minden más alkalommal is.

Annyi bizonyos, miszerint úgy úri 
osztályunknál, amely pedig magát aris- 
tokraciának szereti nevezni, valamint- 
hogy a népies elemnél is, amely önma
gában megoszolva, jelen állapotában a 
valódi demokráciái tulajdonok és pol
gári erények elsajátítására nem is alkal
matos : eme irányzat felötlő

Már pedig, ha meg is neheztelnek 
reánk érette, — mi az „igazat" kimond
juk ; merjük állítani, hogy : a szó valódi 
értelmében, azon tulajdonokkal, amelyek
kel azoknak bírnia kell, — sem egy 
önállóan független aristokracia, sem 
pedig demokráciái osztály nincsen miná- 
lunk.

Legalább eddig nem létezett, és pedig 
azért : mert úgy az egyiknek, mint a 
másiknak, észben, vagyonban, közgon
dolkozásban és jellemben, erkölcsi attri
bútumokban és munkaszeretetben hiány
zott „összesítő" létfeltétele.

Edéméiben: nem volt az egyöntetű.
Eszközeiben és céljaiban : túlzott mind 
a kettő Az egyik, vagyis az arisztokrá
ciái osztály „légváraiba" emelkedett, és 
onnan akarta volna kormányozni a „pol-

csodálkozom, addig másrészt, bevonva feje
met. azon tűnődöm, mennyire tarthat egye-
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seket fogva a kártyajáték szenvedelme? Ütött 
ember az, aki akkor is üt. mikor ilyen fen- 
seges szépségű tájak ragadhatnák el. Okét a 
kártyában lappangó démon ragadja, kétes 
értékű tréfa mulattatja.

Nem tudom, kinek a rendelésére, mondjuk 
tehát, hogy a svédországi kormány előzékeny 
intézkedéséből frissítőket, ezek között könnyen 
nyitható üvegekben gondosan hűtött jó sörö
ket osztottak szét kocsirekeszenként a gyors
vonaton, a stockholmi kiállítás látogatására 
jövő vendégek köziát.

A balkonos vasúti kocsik, a mieinknél sok
kalta hosszabbak, újak, fényesek, tágasak, és 
az oldal folyosóra nyíló kettős szárnyajtókkal 
olyan kényelemmel vannak berendezve, ami- 
lyeneket eddig még sehol sem láttam. Sok 
levegő es világosság. Elegáncia tekintetében 
felülmúlta még a Berlintől a tengerig, Báris- 
tól Bordeaux-ig közlekedő gyorsvonatok ko
csik is. Németországban a rendes viteldíjon kí
vül meg külön is meg kell fizetni néhány már
kával az ülő helyet. Vasúti szobaleányok foly
tonosan járva-kclve. az ablakokat törülik, a 
kilincseket fényesítik, a vonatvezetők fekete 
ruhában járnak fehér nyakkendő és keztyüvel, 
előzékenyek és figyelmesek.

Közép Európa országai versenyeznek, szel
lemeikben melyik nagyobb, anyagiakban gaz
dagabb, Svéd- és Norvégország hallgat aza

latt, népe, gyakorlati eszével szépen halad. 
Bő alkalmunk lesz erről, válalataik érdemes 
voltáról meggyőződni.

Tekintsünk magunk körül a svéd gyors
vonaton. melynek zakatoló mozdonya röpít 
minket Stockholmig. Asztalka, tükör, folyto
nosan frissen töltött vizes üveg, törült pohár, 
mosdószerek, villamos csengő, villamos vilá
gítás, mindez rendelkezésünkre áll a modern 
berendezésű, átjáró vasúti kocsiban ; arról is 
van gondoskodva, hogy az úti társaságoddal 
költhesd el az ebédedet, vacsorádat, melyet 
tálcán hoznak be a kocsiba, melyből szaba
don sétálhatsz át a többibe, mert nincs itt 
ketrecrendszer. Dágisztán puha üléseden, az 
otthoni ebédlődben képzeled magadat, divánon 
sziesztáim a vonat ringató altatásakor. Ha 
azután csukódni érzed a szemed héjját, a 
támlányból előveszed az egyik vánkost, a 
meggy színselyem burkolatú másikat is, csi
nálhatsz magadnak olyan kerevetet, hogy a 
messze elnyúló nagy ország hosszú utján1) 
sem érzed meg a fokozottabb fáradtságot.

Az útvonalon hegyek ölében nyugvó tavak 
ragyognak fel smaragd felszínnel, a földnek 
köntöse is zöld, pompáznak még a földek, 
vetések. Buja sarju. Csupa zöldbársony az 
ország déli része, ahol még nem uralkodók 
a kőhegyek. Eöld az anyja minden szerves

■ ) Maliimtól Stockholmig (> i X kitóméter a/ ut, melyet 
a gyorsvonat i(* ú  fél óra alatt írsz nu*y, az ország több 
lanjén áthaladva
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gárvilágot* ; és ha néha-néha „öncélból*
— vagy, hogy egész, őszintén szóljunk — 
egyik avagy a másik kebelbeli „úri csa
lád'4 érdekéből, a föld „glóbusa* felé, 
a hol a „nép“ — a polgárság lakik, — 
le is ereszkedett: a helyes itélőtehetség- 
nek rendesen elveszítette egyensúlyát. 
Mert magának nem tehetett, és a „de
mokráciái* elvek jogosult képviselőjének 
a „polgári-osztálynak* tenni nem akart,
— eme osztály, egyszersmind pedig 
saját osztálya világos kárára, a dema
gógiái irányzatnak tett szolgálatot

Valódi arristokraciai osztály tehát ná
lunk nincsen. De nincsen „demokráciái* 
sem, mert amennyiben lenne és lehetne 
is? az a nép alsó osztályában oszlik fel. 
A demokráciái rendszerhez okvetlen 
megkívántaid polgári erényeknek össze
gével nem bir. A társadalomnak ép úgy 
mint az államnak céljaival nincsen tisz
tában. A magáén kívül, más osztályt 
nem akar ismerni, s mert ok és indok 
nélkül minden más, de még a polgári 
osztály cselekményei iránt is bizalmatlan : 
maga mit sem tehet; azonban ha nem 
is szellemével — de „testével*, demok
ráciái rendszer jótékony eszméinek fej
lődését és elmaradhatlan véggyőzelmét, 
mégis csak feltartóztatta városunkban.

Városunknak még vannak független 
férfiak akik félretevőn minden „mellék
tekintet'et“ csakis azért : a mi politikailag 
becsületes, társadalmilag pedig valóban 
demokráciái, szép, jó  és nemes, nem a 
maguk személyi érdekéből, hanem a vá
ros és az öszpolgárság javára tudnak, 
akarnak és fognak egyesülni

A lelkes jövőnek általunk beláthatlan 
titkai felkeltik bennünk a hitet, a reményt, 
hogy szebb napok hajnala fog derülni 
ránk. Hibánk-e vagy jótulajdonunk, hogy 
mindig szebb jövőt várunk a múltnál? 
Zúgolódhatunk-e a sors ellen, ha a ró-

létnek. Nincs még itt az aratás,’b de a nap 
hosszantartó szelid melege csakúgy sárga 
érésnek indítja a kalászt, mint nálunk a rö- 
videbb, de tüzes nap. Minden beérik. Az el
vetett árpát három hónapra aratják, akár 
mint Egyiptomban. A folytonos világosság 
és hő, nagyban segítik elő az érést. Abból a 
csővet eresztő, körültöltögetett szárból nem 
láttam egyet sem.

Folyóktól átszeldelt kert a Svédország deli 
része, kenyértermő vidéke. Elég bőséges volt 
Isten terített asztala, ha nem is volt kalászok 
sürüssége. Azt hiszem nem is a kasza csen
dül, csak a sarló pendül. Látásakor az ismert 
magyar nóta jön az ajkamra: » Ritka búza, 
titka árpa, ritka rozs,a mely fölöslegessé tesz 
minden további leírást. Ahol aratáskor csak 
csöppen és nem csordul, ott ház hosszúságú, 
emelet magas asztagokat ne keresünk Csoda
latos zöld lomb- és tűlevelű fák között, zöld
ség-kofák az ütmemén.

,J) A 1st) Ausztráliában januárban aratnak, Alsó Egyip
tomban és Indiában februárban, Felső Egyiptomban már
ciusban, Kis Ázsia, Peizsia, Kuba szigetén, Mexicöban 
áprilisban, Algír, Közéj) Ázsiában, Kínában, japánban 
és az Éjszak-Ametikai Egyesült Államok nagy részében 
májusban, nálunk és a dunai államokban, Törökországban, 
Görögországban, Déli Oroszországban, Olaszországban, 
Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban június
ban, Ausztriában, Svájcban, Németországban, Svéd- és 
Norvégországban júliusban, Éjszak ( )roszországban szép-

p

temberben, Éjszak Ausztráliában, Dél Afrikában, Alsó 
Indiában és Peruban novembei és decemberben vágják a 
rendet.

(Folyt köv )

zsásnak hitt jövő helyett újabb szenve
dések nehezednek vállainkra V

Vajha a hit, a remény teljesülne, s a 
boldogság fényes sugaraiból fonna ko
szorút a jövő mindnyájunk feje fölé!

B . E .

A tisz te lt közgyűlésből.
i904 január /

Mintha meleg limonádé párolgó gőze tette 
volna langyossá a közgyűlési terem rendesen 
forró athmosféráját : olyan idegzsibbasztóan 
álmos hangulat teregette lusta szárnyait a 
városatyák kopasz, kopaszabb és legkopa
szabb feje fölé.

A történeti igazság kedvéért azonban ki 
kell emelnem itt Erdélyi Hyulát, aki teljes 
hajkoronával díszelgett a főjegyzői pulpituson; 
ámbátor — bizonyosan tudom ugyan, hogy 
semmi lelki rokonságban nincs Heller Richárd 
úrral — az is csak plágium volt.

Ha nem volnék meggyőződve arról, hogy 
Erdélyi egészségi szempontból hordja vala
mely ismeretlen honleány frizuráját, azt kel
lene hinnem, szerénységének symboluma az ; 
tudvalevő dohig, hogy csak az okos emberek 
kopaszodnak meg s ő nem akar dicsekedni 
a világ előtt.

Azonban hát erről a parókáról eszmetársulás 
folytán eszembe jut egy másik paróka, amely 
alatt bizony szomorúan, sokkal kevesebb gon
dolat. ész és találékonyság lappangott, mint 
Erdélyié alatt. Ez pedig a polgármester idő
szaki jelentése a közigazgatás állapotáról.

.Mert paróka biz ez és semmi más; puszta 
takarója a semminek.

Az egyszeri kádármestert juttatja eszembe 
ez a jelentés, aki valami nagyot akarván alkotni, 
hatalmas hordófeneket készített s mire össze
állította, vette csak észre, hogy oldaldongára 
nem jutott fája.

A polgármesteri jelentés is csak terpesz
kedett, terpeszkedett s utoljára is csak a ter
peszkedésnél maradt, oldaldongára nem jutott 
anyag, tartalom befogadására alkalmas hordó 
nem lett a polgármesteri pintérmunkából, és 
igy a bele szánt hig phrázislé szerteszét folyolt; 
— talán most éjjel, hogy ezeket a sorokat 
papírra vettem, még mindig törölgetik a haj
dúk a közgyűlési terem parkettjét.

A mi Yalentinünkön pedig ennél a neve
zetes alkalomnál éppen vizitbe járó lakkto- 
pánka volt, azért lépkedett olyan szokatlanul 
óvatosan beszéde phrasis-pocsolyák közt kí- 
gyodzó útvonalán, feltve a inegszentségtele- 
nítö nedűtől a közgyűlési parkett után követ
kező angora-szőnyegeket . . . otthon.

l)c bármi volt is az oka annak, hogy ez a 
mi rapszodikus szökelléseiből minden körül
mények közt talpra eső első debatterünk így 
egyszerre átadta magát az elegiai irányzatnak, 

az az egy bizonyos, hogy ettől a perctől 
kezdve visszavonhatlanul és megmásithatlanul 
beállott a fenttisztelt limonádé-hangulat.

Ebből is csak az tűnik ki, hogy a közgyű
lések tenorját Valentin adja, lefolyásának mi
kéntjét ő irányítja s ezzel a főispáni ar
culat derűjét, úgy komorságát is nem gróf 
Tisza Pista, hanem ő dirigálja !

Holló! Nem egészen így van! De hogy nem 
így van, annak már megint Valentin az oka!

Mialatt ő künn volt, cigarettáját szíván 
összecsapott benn két kormánypárti levente.

A vitézebb és erősebb lovag Dr. Herman 
volt, a felderítő szolgálatút azonban Dani 
bátyánk végezte.

A színházépítésről lévén szó, Dani bátyánk 
vehemensül támadta a szinügyi bizottság ja
vaslatai. O - úgymond - nem ellensége a

színügynek (de nem is pártolója, jegyezte meg 
valaki, bizonyosan valami inkarnatus kulissa 
támogató) de mégis csak botrányos dolog, 
hogy míg az ő káplánjai kis lyukakkal kény
telenek beérni, addig Thalia papjainak mind
járt egy drága palotát építenek.

0

Es ezzel az argumentációval sikerült is az 
unatkozó bizottsági tagokat felderítenie de 
nem a maga igazságát.

Mert hát hiszen mi tűrés-tagadás, van ebben 
a dologban egy kis viszásság — de elfelejti 
Dani bátyánk, hogy valamint a mágnesnek 
nagy vonzó ereje van, éppen úgy vonza az apát 
úr díszes, tágas, elegáns lakása a káplánokat, 
tilalmas vágyat keltvén bennük az előttük 
járó jó példa.

Azt képzelem egyébként az apát úr szavai 
után, hogy ott benn a plébánián valóságos 
szociálist!kus természetű forrongás van e 
tekintetben ; az apát úr képviseli a vagyonos 
osztályt, a káplánok pedig az elégedetlen, 
hódmezővásárhelyi módszer szerint osztozni 
kívánó népet, kiáltván: »több jogot a népnek 
és több könyeret!«

Különben Dr. Herman elokvensül, nagy 
vervvel vágott vissza, megmagyarázván, hogy 
hiszen a színházépítés nem akadálya a plé
bánia kibővítésének.

Nemes hévtől átizott okoskodását aztán 
megéljenezte és egyhangúlag magáévá tette 
a közgyűlés.

Nincs is senkinek kifogása a plébánia 
épület kibővítése ellen nekem sincs; de lia 
arról volna szó, hogy emeletre epittessék a kul
turális alap költségén, akkor ez ellen a ja
vaslat ellen azt hiszem kedves Dani bátyánk 
minden ékesen szólásával, egész enerzsiájával 
tiltakoznék ; mert hát ez esetben hogyan 
válthatná be a plébánossá történt megválasz
tása előtt tett azon Ígéretét, hogy megválasz
tása esetén a plébánia épületet a saját költ
ségén emeletesre fogja átalakíttatni . . . .

Nem volt tehát igaza Dr. Hermannak ak
kor, midőn a plébánia épület és a színház, 
akarom mondani közte és az apát úr közt 
lefolyt ezen harc után ezt a nemes intenci
ókkal eltelt férfiút. Othellói szem forgatások 
és kabát újának indulatos felgyiirőgetése köz
ben, köztünk diserét emberek közt, titokban 
ekként aposztrofálta: Ne lennék csak én 
zsidó . . . . !*

Dehát azt hiszem, ha egy kicsit összehor
goltak is egymással ezek az urak, majd csak 
kibékülnek a kedves Dani bátyánk által fel
építendő emeletes plébánia felszentelcsi ünne
pén . . . .

Talán még előbb is . . .
D r .  — y .

I

Baja város törvényhatósági bizottsága 
f. hó 7-én d. 11. Ő orakor rendes köz- 
ovülést tartott, a melynek legfontosabbj  s 1
határozatául az állandó kösz inházépítése 

I szerepelt. A közgyűlés egyhangúlag el
határozta, hogy a „Bárány Szálló*, a 
kántoriak és a mellette levő Hirsch-féle 
háztelkek lerombolása folytán előálló tér 

zepén 120.000 korona előirányzott 
költséggel színházat és egy modern ven 
déglőhelyiséget építenek.

Egv nem kevésbbé fontos határozata 
volt a kkz gyű lés nők a Vojnich-féle tel
ken építendő városi elemi és polgári 
iskolának emeletes épületbe leendő el 
helyezése.

Magáról a közgyűlésről a következők
ben számolunk be;
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Napirend előtt Schiuausx Endre tőispan 
üdvözlő beszéd kíséretében Lengyel Janos, 
Juhász János, Varga Jozset és Kulitics Mihály 
mezőgazdasági munkásoknak atadta a !<>ld- 
művelésügvi miniszternek kitüntető <>kicvelét 
es fejenkint KX) 100 kor. jutalmát.

I'gyancsak az elnöklő tőispan 1 ury Mátyás 
biz. tagot Baja város tiszteletbeli ügyészévé
nevezte ki.

Következett a napirend:
1. A polgármester időszaki jelentése a köz- 

igazgatás állapotáról. A jelentés elsőben és 
legfőképen a bajai közkórházzal foglalkozik, 
melynek nagy légszeszfogyasztása szembe
ötlő. A jelentés kilátásba helyezi, hogy a vá
ros a légszeszgyárral a légszeszárának leszál
lítása végett tárgyalásokba bocsajtkozik. 
amennyiben ez nem sikerülne, a közkórház
nak más világítással leendő berendezése tár
gyában fog javaslat tétetni.

Dr. Valantin lentil biz. tag. a polgármes
teri jelentést tudomásul veszi, csupán a köz- 
biztonsági állapotok tűrhetetlenségének meg
szüntetését sürgeti.

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi.
2. Nagyin, gr. Tisza István miniszterelnök

urnák köszönő leirata a törvényhatóság üd
vözlő feliratára. Tudomásul vétetik.

3. A nagyin, m. kir. Belügyminisztériumnak 
leirata az 1904. évi költségelőirányzat jóvá
hagyása tárgyában. Tudomásul vétetik.

4. A közigazgatási bizottságba ö tagnak
megválasztása. Fölkér Gusztáv, Latinovies
János, Scherer Antal, Schőn Antal, Szutrély 
Iapót megválasztatnak.

ö. A számonkerőszek két tagjának meg
választása. Latinovits János es Túry Má
tyás választattak meg.

ö. Az igazol*» választmány újjáalakítása. 
Bodrogi Gyula, Dr. Britek Samu, Dr. Herman 
Adolf, Pollerinun Bertalan megválasztatnak.

19. Tolnavármegye közönségének atirata a 
Budapest-boszniai összeköttetés, továbbá a 
vukovár-samaci csatorna létesítése és a Duna 
Passau fölötti részének szabad hajózhatása 
érdekében az országgyűlés képviselőhazahoz 
intézett felterjesztésének pártolása iránt. 
Pártolókig fel terjesztetik.

20. Ugyanannak átirata a politikai veszte
getések megbüntetése tárgyában az igazság- 
ügyminister úrhoz intézett telterjesztésének 
pártolása iránt. — Pártolókig felterjesztetik.

21. Baranyavármegye közönségének átirata 
a külső gazdasági cselédek szolgálati, tel- ! 
mondási es szegődési viszonyairól szabály- 
rendelet alkotása iránt. Fdvben pártoltatik.

22. Sopron vármegye közönségének átirata i 
a gazdasági egyesületek hivatalos levelezésé
re a postai díjmentesség engedélyezése tár
gyában a kereskedelemügyi miniszter úrhoz 
intézett felterjesztésének pártolása iránt. 
Pártolókig felterjesztetik.

23. A magyar szöllősgazdák országos 
egyesületének^ átirata az egylet alapító tagjai 
sorába leendő belépés iránt. A város a 
tagok sorába belép.

24. A Mátéháza pusztai haszonbérlőknek 
kérvénye a haszonbérleti szerződések módo
sítása iránt. - - A kérelemnek részben hely 
adatik.

25. Diamant Lajos kórházi szállító és társai
nak számlái a kórház részére pótlólag meg
rendelt ruhaneműek és konyhaberendezések 
utáni követeléseik utalványozása iránt. Ki- 
utalványoztatik.

26. Rózsahegyi József kérvénye a városi 
bérházban bérben bírt 8. számú bolthelyiség 
bérletének meghosszabbítása iránt. — Meg- 
hosszabbíttatik.

27. A vallás és közoktatási miniszter kö
szönő leirata, amiért Baja város közönsége 
a szegedi vakok intézetét segélylyel támo-

' tott le. Elintéztetett adóügyben több feleb-
1 bezés.

A tanfelügyelő, a kir. ügyész és az állat
orvos jelentése után a bizottsági ülést a fő- 

' ispán berekesztette.

A főispán Dr. Fehér János, Mihics István és 8afFu Tudomásul vétetik.
Fölkér Gusztáv biz. tagokat nevezi ki.

7. A lóavató bizottság újjáalakítása. Kl
ünkül Latinovies János választatik meg.

8. A borellenőrző bizottság újjáalakítása. 
Bajai Péter és Nikolics lgnácz választat

nak meg.
9. A gyámpénztárt vizsgáló bizottság 2 

tagjának megválasztása. Állaga Ottó és 
Drescher Gyula választatnak meg.

10. A róni. kath. iskolaszéknek újjáalakítása. 
Ujjáalakittatik.

IL A kereskedő- és iparostanonciskolai 
bizottságnak újjáalakítása. I ’jjáalakíttatik.

12. A városi tanácsnak előterjesztése a 
községi munkás segélyalap véleményező bi
zottságának újjáalakítása iránt. Ujjáalakít- 
tátik.

12. Ugyanannak jelentése a bajai takarék
pénztárba elhelyezett árvapénzek 30'v-ának 
a bajai kereskedelmi- és iparbanknál leendő 
elhelyezése tárgyában. a 854000 korona 
árvapénz 30'v-a a bajai kereskedelmi és ipar
bankba helyeztetik.

14. A szinügyi bizottságnak javaslata ál
landó színház építése tárgyában. A szm- 
iigyi bizottság javasolja, hogy 12000O korona 
költséggel a » Báránya telkén színház es 
vendéglő építtessék. Yojnits Dániel biz. tag 
a színház helyett egyelőre inkább a plébánia 
restaurálását javasolja. Dr. Merman Adolf 
biz tag ellene szól a pro domö javaslatnak 
es hathatos érvekkel védelmezi a színügyi 
bizottság álláspontját. Tury Mátyás biz. tag. 
inkább a kulturális alapból akarna a költsé
geket fedezni és a pótadó felhasználását csak 
a sürgősség érdekében tartja egyelőre szük
ségesnek. A javaslat elfogadtatik.

15. A városi tárnicsnak jelentése a szivaty-
tvus közkutak kezelési vállalatának biztosi-% -
tasa iránt megtartott árlejtés eredményéről.

kapots Ferenc es Kapots Nándornak ada
tik ki.

16. Ugyanannak jelentőse a szegényház 
kenyérszállítási vállalatának biztosítása iránt%S

megtartott árlejtés eredményéről. t )zv. Trapl 
Ferencznének adatik ki.

17. Ugyanannak jelentőse a városi tegla- 
es cserépégetési jog haszonbérbe adása iránt 
megtartott árverés eredményéről. Uj árve
rés iratik ki.

28. Városi tanács jelentése a városi iskola 
emeletes épületterveinek elkészítése tárgyában.

Az iskolaépületet emeletesre építik.
29. Veisz Istvén mértékhitelesítő kérvénye 

6 heti szabadságidő iránt. Engedélyeztetik.
A közgyűlés miután több tisztviselő fizetés 

előlegét megszavazta, d. u. 5 órakor véget ért.

A közigazgatási bizottság ülése.
A közigazgatási bizottság f. hó 8-án, pén

teken d. e. 9 órakor tartotta ez évben első 
ülését. Miután Scbnuuis~ Endre főispán meg
nyitotta az ülést, felolvastatott a törvényha
tósági bizottság január hó 7-iki közgyűlésének 
azon átirata, a melyben értcsiti a közgyűlés a 
bizottsági ülést, hogy 1904- 05. évekre öt uj 
bizottsági tag választatott. Az átirat tudomá
sul vétetett.

Ezután megalakittattak a közigazgatási bi
zottság különféle albizottságai. A bírói teendő
ket végző tagok nyomban leteszik az esküt.

Mocsánvi Károly, a közkórház volt műve- 
zetője a belügyminisztériumnál panaszszal élt 
a kórházépítésből kifolyólag a polgármester 
ellen es kérte a fegyelmi eljárást megelőző 
vizsgálatot. A belügyminiszter a panaszt el
utasította.

Több élelmiszer hamisítót megbüntetett a 
rendőrkapitány, ezek a közigazgatási bizott
sághoz felebbeztek. Minthogy az illetők most 
először lettek büntetve, az elzárás alól fel
mentette őket a bizottság és csupán pénzbir
saggal sújtotta.

A tiszti főorvos jelentése szerint december 
hóban a közegészségügy kielégítő volt, vi
szont a népmozgalom nem. Született 33 gyer
mek és meghalt 32 egyén, tehát az összes 
szaporulat 1.

A pénzügy igazgató jelentést tesz az adók 
befolyásáról, a melyek a következőképen foly
tak be:

Egyenes adó 16462 kor., múlt év december 
hóban 22,313 kor. Hadmentességi adó 56 k\, 
múlt év hason időszakában 231 kor. Bélyeg
es jogilletékben 9657 kor., múlt év december 
hóban 8315 kor. Tanítói nyugdíjban 116 kor.

« ! * >

í múlt év hason időszakában 163 korona. Or- 
18. Ugyanannak jelentése a városi közle- szagos betegápolási pótadó 529 kor., múlt év 

élők célszerűbb kihasználása tárgyában. decemberben 578 korona.
Ezután több behajthatatlanná vált adó ra-Nem rendeltetik el.

A bajai Dunahíd,
Újév napján az összes fővárosi lapok 

egy értelműén egy reánk bajaiakra nézve 
rendkívül érdekes és fontos közgazdasági 
hírt közöltek. A hivatkozott hír szósze- 
rint a következőképen hangzik :

A  baja— báttaszéki vasúti híd. A  
baja—báttaszéki vasúti híd tervezeti elő
munkálatai hosszabb idő óta tartanak 
s a befejezéshez közelednek. A  hidat a 
magyar államvasut építteti.
Ilyen és hasonló biztató hírek, tudva

levőleg nem először kerülnek forgalomba 
a fővárosi lapok révén. Időközönként, már 
évek óta az év különböző időszakában 
egyszer-kétszer szoktunk ilyen hirekkel 
találkozni A különbség csak az, hogy 
eddig nem ily határozott formában. Ezért 
a hír olvasása nem tudott bennünk örö
met kelteni. Féltünk a csalódástól és a 
keserű kiábrándulástól.

Hogy valami biztos adattal szolgálhas
sunk, budapesti munkatársainkhoz fordul
tunk felvilágosításért. Innét olyan választ 
kaptunk, amely városunkat nemcsak hogy 
feltétlenül kielégítheti, hanem határozot
tan örvendhetünk felette. Mindenekelőtt 
konstatálhatjuk, hogy az összes fővárosi 
laptárs a kormányhoz igen közel álló 
félhivatalos könyomatos informáló lap
ból vette át a Baja—Báttaszék közötti 
áthidalásra vonatkozó hírt. További fel
világosításként azt kapjuk hírül, hogy a 
híd tervezeti előmunkálatai nemcsak hogy 
közelednek a befejezéshez, hanem már 
teljesen be vannak fejezve úgy, hogy a 
munkához rövidesen hozzá is lehet fogni.

A vasúti (és esetleg közúti) híd építé
sét — mint budapesti tudósitónk mondja 
— valószínűleg még a tavaszszal meg
fogják kezdeni. Ehhez persze szükséges 
volna, hogy az országgyűlés megszavazza 
a beruházási kölcsönt. A bajai áthidalás 
gyors megoldására rendkívül kedvező, 
hogy a kereskedelmi kormány élére Hie- 
ronymi Károly került és hogy a kérés

iéit.
Láng Lajos volt miniszter csupán helyi 

érdekű vonalat akart csinálni, míg így 
Baja lesz a gócpontja egy új fiumei 
vasúti fővonalnak.

Városunk országgyűlési képviselője 
fáradhatatlanul buzgólkodott azon, hogy 
szülővárosának régi óhaja végre-valahára 
megvalósuljon. Minden tudását, akaratát 
és tetterejét vetette a latba, hogy megva
lósítsa azt, amitől Baja város fellendü
lése, boldogulása várható.

Tudvalevőleg a nemzeti küzdelemből 
kivette részét, minden fáradtságát. Ma 
az országgyűlésen, holnap az ország 
valamely részén, egy népgyülésen vett 
részt. Mikor aztán látta, hogy a küzde
lem ezúttal nem vezethet célhoz és a mi 
óriási gazdasági érdekünk, a baja—bátta
széki híd kezd távolodni a megvalósu
lástól, érett* megfontolás után — mint 
újévi beszédében is kifejtette — azok
hoz csatlakozott, kik a rendkívüli harcot 
abba hagyandónak vélték. Ekkor ismét
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munkához látott, hogy a baja—báttaszéki 
hidat vissza terelje a megvalósulás felé.

És ebből a küzdelemből városunk 
teljes diadallal, győztesen került ki.

A bajai Dunaparton rövidesen meg
jelennek a munkások százai, hogy hoz
zálássanak a hídépítési munkához.

És az a híd, mihelyest kiépül, mihe
lyest elkészül, meghozza Bajának azt a 
rég várt, oly só várán kívánt szebb jövőt, 
amikor nagyobb lendületet vesz a ke
reskedelem és igazi, nem mondva csinált 
virágzásnak indúl az ipar.

Adja Isten, hogy úgy legyen és minél 
előbb megvalósuljanak a mi óhajaink és 
reményeink.

Előfizetési felhívás!

A Vjsá (I

Egész évre
Fél
Negyed évre .

előfizetési ára
0  
3 
1

IC — 
IC — 
IC 5 0

f
f
f

Egy szám ára 12  fillér.
Baja, 1903. december 25.

A „Bajai Független Újság
szerkesztősége és kiadóhivatala.

fcfc

HÍREK
Személyi hir. Dr. Reich Aladár ursz. kép

viselő f. hó 7-én a fővárosba utazott.
A bajai korcsolyázó egylet jégpályája a 

napokban nyílt meg. Élénkség uralkodik azóta 
a város kellő közepén levő sporttelepi pályán, 
mely kényelem tekintetében is kielégíti a leg
kényesebb igényeket.

A bajai polgári olvasó-egylet folyó hó j 
30-án a » Bárány « szálloda nagytermében 
k ö z v a c s o r á v a l  egybekötött tánczestélyt 
rendez.

Felolvasás Lis sah János városi tanító f. 
hó 10-én, d. u. 3 órakor a józsefvárosi iskola 
4. osztályában a felnőtteknek felolvasást tart 
a takarékosságról. Kívánatos volna, ha hason
ló szellemű felolvasás minél gyakrabban tar
tatnék s ha azokat közönségünk minél na
gyobb számban látogatná.

Tisztújító közgyűlés. A bajai polgári ol
vasó egyesület 1904. január hó 6-án, délután 
3 órakor tartotta meg rendes évi közgyűlését 
Drescber Lajos elnöklete mellett. Az elnöki 
jelentés tudomásul vétele után a tisztujítás 
következett. Elnök lett egyhangúlag Drescher 
Lajos, alelnöki Szabó Sámuel, ügyész: Dr. 
Nicolausz Béla, főkönyvtárnok : Lakner István, 
könyvtárnok : Novoth István, pénztárnok : Be- 
havecz Antal, jegyző: ifj. Szélig Ferencz, gaz
da : Bajay Péter. Ezenkívül választatott még 
24 választmányi tag.

Hírlapárverés. A bajai ipartestületnél ki
olvasott hírlapok f. évi január hó 17-én d. e. 
10 órakor — az 1904. évre - nyilvános ár
verésen fognak eladatni.

A 48 -as honvédek érdekében. A 48-as 
honvédek, a névtelen félistenek lassan-lassan 
elköltöznek egy szebb és jobb honba, ahol 
nincsen háládatlanság, nincsen feledékeny 
nemzedék.. Mert bizony a mai nemzedék há- 
ládatlan. Élvezi a szabadságot, az egyenlősé
get, de arra nem gondolunk, hogy kiknek 
köszönjük szabadságunkat. Vájjon, ha 48-ban, 
a magyar szabadságharcban nem teszik a 
honvédek kockára életüket, élvezné-e szabad
ságát a jobbágy, lenne-e jogegyenlőség. Ha a 
48-as honvédek nem rohantak volna az orosz
lán bátorságával a szuronyerdőnek, nem ál
lották volna az osztrák és muszka golyózá
porát, vájjon nem volna-e a mai szabad ember 
szolgaságban. Rohantak ők rettenthetlenül a 
halálba, ők áldoztak és a szabadságot mi él
vezzük. Háládatlan nemzedék vagyunk. Ők

az életüket nem sajnálták és mi, a szabadság 
élvezői, a piculát sajnáljuk. Nem hálátlanság 
ez. Polgárok, magyarok! Még csak néhány 
48-as agg honvéd él Baján és ezeknek egy 
része küzd a megélhetés gondjaival. Tegyük 
nekik azt a rövid, hátralevő időt gondtalanná. 
Adakozzunk jó szívvel a szegény agg hon
védeknek. Adományokat elfogad Czérnay Imre 
az ipartestület elnöke.

Téglagyári munkások ingyen munka- 
közvetítése. Felkérettünk a következő sorok 
közlésére: A bajai általános munkás-asztal
társaság közhírré teszi, hogy akinek tégla
vetőre, cserépcsinálóra, ki- és behordóra, nem
különben téglamesterre szüksége van; for
duljon a nevezett asztaltársasághoz, hol is 
tisztességes munkásokat és munkásnőket 
ajánlhatnak.

Magyar név. Kiensztler Kálmán bajai la
kos a saját és kiskorú gyermekeinek nevét 
belügyminiszteri engedélyivel K i rá  1 y-ra vál
toztatta.

Lovretity. Tehát vége van Lovretity Ist
vánnak. Az Alvég Kralja Márkója bevégezte 
dicstelen földi pályáját. Vasárnap délelőtt dr. 
Hetényi Pál vizsgálóbíró és Koschier Antal 
bírósági jegyző közbejöttével megtartották 
az orvosok a boncolást. Nem kevesebb mint 
8 sebet találtak az Alvég rémén. Az orvosok 
véleménye szerint 4 seb a fején feltétlenül 
halált okozó volt. A szerencsétlen természetű 
fiatal emberen borzasztó csonkítást vittek 
véghez. Össze-vissza volt zúzva. A temetés 
szerdán délután ment végbe óriási néptömeg 
részvételével. Az igazság kedvéért meg kell 
vallanunk, hogy voltak sokan, akik sajnálták 
Lovretityet, de viszont az is való, hogy nagy 
volt azoknak a száma, akik azon vélemé
nyüknek adtak kifejezést, hogy most már 
nyugalom lesz az alvégen, mert nincsen Lov
retity. — Az alvégen járt tudósítónknak azt 
mondották, hogy Lovretity agyon ütése nem 
egészen a véletlennek mondható. Úgy mond
ják, hogy többen elhatározták, hogy ha Lov
retity oda jön és megint megzavarja garáz
dálkodásával a mulatságukat, akkor elbánnak 
vele. Szerencsétlenségére odament és izgága 
természete ismét kitört rajta és elkezdett lö
völdözni. A többit tudjuk. Nekitámadt 35—40 
ember, ütötte és — elküldte a másvilágra.

A városunkban megindult névmagyaro
sító mozgalom nemcsak hogy nem szünetel, 
hanem állandóan érdeklődnek iránta az idegen 
nevűek is, meg olyanok is, akik annak támo
gatásával hazafias dolgot vélnek cselekedni. 
Ügy tudjuk, hogy az ipartestületi elnökség 
ívén néhány ipartestületi előljárósági tag be
járja iparos társait és ezeket nevök megma- 
gyarosítására sikerrel buzdítja; Szűcs Ödön 
gépgyáros a saját alkalmazottait nemcsak 
hasonlóra buzditja, hanem azoknak a névma
gyarosítással járó költségeit a sajátjából fedezi 
is. (Ezen példát követésre ajánljuk más gyá
rosaink és ipartelep tulajdonosaink és keres
kedőinknek.) Nagel tanárnál újabban Dujmo- 
vics Károly, (Károly nevű fiával,) Otta Dezső, 
Pestalics Benő, (Benő, Sándor és Lajos nevű 
3 fiával), Reisz Adolf, Kohn Henrik, Banko- 
vics Pál, Katz Lajos, Bogovics Lajos, Spitzer 
János, Hajdú ko vies Anna (két gyermekével), 
Berger Manó, Berger Mór, Ility Mihály, Kme- 
tovics István, (egy gyermekével), Deutsch Gá
bor, (két gyermekével) jelentkeztek. A keres
kedő ifjak egyletében igen tevékenyen hat 
közre Schőn Ödön elnök; nincs hírünk a kath. 
legény egylet, a polgári olvasó egylet és a 
Casinó köréből. -- f igyelmeztetjük azokat, 
akik a névmagyarosítás költségeit nem fedez
hetik, hogy amíg ag adományokból befolyt összeg 
tart, addig Nagel tanár utján az adományo
zók viselik részben, sőt kivételes esetben egé
szen is a költségeit.

Rablás az utcán. Szántó várói Írják la
punknak, hogy ott Róth Fischer Dani keres
kedőt megtámadta egy ember, és ki akarta 
rabolni. A támadó torkon ragadta Róth Fischer 
Dánielt és fojtogatni kezdette. A legkritikusabb 
pillanatban érkezett oda néhány paraszt ember 
és kimentette kellemetlen helyzetéből Róth 
Fischert. Az útonállót letartóztatták.

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.) Egy tégely ára 1 korona, csak ne

vem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk 
el ! Gyarmati Emil városi gyógyszertára a 
Szen t- Háro m sághoz Baján.

Verseny a fővárossal! Sternfeld Vilmos
diszmű 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
hatók, a mik valóban a fővárossal versenyez
hetnek. Majolika, porcellan 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.

n y í l t  t e r
K/.en rovat alatt közlőitekért a szerkesztőség nem vál

lal felelősséget.

Minden külön értesítés helyett, úgy roko
noknak, mint ismerősöknek ez utón adjuk 
tudtukra, hogy F e i n  Lázár helybeli szabó- 
iparos és B e r g 1 Berta jegyesek.

Baja, 1904. január hó.

Bikity községben
fő-utca 512. szám alatt levő

f f  H Á Z
szatócs-üzlettel és korcsmával
e l a d ó . Bővebbet :
K r é k i t y  I s t v á n  tulajdonosnál

Bikityen.

M M mm. mmm
SS
©
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©

5 ko ronáé r t
küldök 4 és fél kiló (kb. 50 db) 
kevéssé megsérült — finom,

enyhe

rózsa, liliomtej, orgona, ibolya, 
jászmin és gyöngyvirágból szé
pen összeválogatva. A pénz 
előleges beküldése esetén vagy

utánvéttel küldi

^  íDenker 3* Jíecnád-u. 6^.

#
#
é 1

#
#
#
#

Î
©

3 frt 40 kr.
utánvéttel egy vég szepességi vászon, 
(> teljes férfi  ̂ vagy női ingre 90 cm. 
széles kitűnő minőségben, 5 évi jótállás

sal, — számos elismerés.

4 frt 50 kr.
utánvéttel egy elegáns férfi öltönyre 3 
mtr divatos szövet egy elegáns férfi 
öltönyre tetszés szerinti színben kapható
DKNKER JÓZSEF-nél Bl IDA FEST.

VII., Hernád»u 54. -
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kl'löS ÍIéS .
Van szerencsém a nagyérdemű kö

zéínséget értesíteni, hogy a bajai köz
kórház felépítése után hol mint tö- 
pallér az építést vezettem — állandó 
lakásomat Bajára helyeztem.

Id vállalom úgy helyben, mint vidéken 
az új épületek építését, régiek 
javítását és átalakítását, valamint 
földkiméréseket az építési
szakmába vágó minden munkát
kedvező árak mellett, ép úgy pontos 
tervrajzok és költségvetések elkészítését.

A n. é. közönség becses pártfogását 
kérve, maradtam kiváló

tisztelettel

3tcinhárdt JYÍátyás,
képesített kőművesmester.

Lakásoms Rókus-utca 6. sz.

Feltűnő újdonság !
D E L I C E

— Minden hirdetés felesleges.
A dohányzó egyszer veszi és többó

mást nem szíhat

óbb valódi francia szivar-
kapapir és szivarkahiively kap

ható az ország minden 
különlegességi árúdéjában.

LEGJOBB a dr. Forti-féle

SEBTAPASZ.
Még eddig semmiféle tapasz nem érte el ennek a

jó hatását!

Forti László eredeti gyártmánya
Itcndkivüli gyógy- és fájdalomcsillapító hatása min- 
dennenin sebeknél, égéseknél, daganatoknál stb. 
Azonnal csillapítja a fájdalmat, oszlatja a dagana
tot és rögtön gyógyítja a sebet anélkül, hogy vágni 
kellene. A női emlőgyulladásnál biztos eredmónynyel 
alkalmaz.tátik Ára 2 kor., kisebb I kor. és a leg
kisebb 70 fillér. Kapható a 
gyárban, Forti László Buda- 
l"st. II. kor. Iskola-utca 21. 
szám és a lói aktái ban Hiúin* 
pesten, Török József gyógy, 
tarában, Király-u. 12. vala
mint Budapesten minden és a
vidéken a nevezete- 
selih gyógy táruk hun.

Az eredeti dr Kerti* 
lele sebtapasz külső
csomagolásán, moly 
F. L. betűvel vau lepecsételve, az itt is látható 
védjegyét, sajátkezű aláiiását a budapesti keret-ke 
•leírni es iparkamara <>080 IS!<‘< s/„ végzésével meg*

erősítette.

A számtalan értéktelen és ártalmas utánzatok arra 
indítottak, miszerint az utánzó ellen a törvényes 
lépésekét megtegyem és ezek alapján a budapesti 
büntető kn járásiul óság 1899. junius 30-án kelt B 
XI 2. számú végzésével a tapasz hamisítóját. Kort 
(»yöigyöt, a tapasz további készítésétől szigorúan

eltiltotta es elítélte.

<yv

Van szerencsém a nagyérdemű közön- JCeresek egy az
ség szives tudomására hozni, hogy ven
déglő helyiségemben minden vasár- és 
ünnepnapokon valamint minden 
csütörtökön a jó liirnevű

Dankó Lajos zenekara
fog játszani.

Kitűnő ételekről és italokról gondos
kodva lesz.

A t, közönség szíves pártfogását kéri

irnofi-Dégnê ajtói
teendők végzésére képes egyént. Javadalmazása 
évi 600  (hatszáz) ko ro n a , havi utólagos 

| részletekben. Kérem ezen nem rendszeresített 
á llá s t e ln y e r n i ó h a jtó ka t, hogy koruk, 
iskolai képzettségük, eddigi alkalmaztatásuk es 

J erkölcsi viseletűkről szőlő okmányaikat nekem
I
I küldjék meg. 1 ■ -■ ---■ :■■ -

Baracskán, 190B. dec. 22.
ÍFreimager 3*álCT>

vendéglős •> »> j .>--«>
Muró Ambrus,

községi jegyző.

ZONGOBÍK7 CIMBALMOK7

H E G E D Ű K 7
csakis e l s ő  r a n g ú  gyártm án yok

Wagner Antalnál Baján.

Pártoljuk a honi ipart !

A legjobb
író ténták „S T E L L A ^  védjegygyei

Másolható ténták ,,S TE LLA  
Színes ténták „S T E L L A

ti « *

4fc
M

készülnek a

Tusoldat „S T E L L A 1* védjegygyei

C T T I  I A “  vegyészeti 
. . O I L L L M  gyárban

B U D A P E S T E N .

Főraktár:

. W A G N E R  A N T A L  *. .kedésében

B A J A f»2—32

Pártoljuk a honi ipart !

Nyomatott Nánay Lajosnál Baján1




