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A h á b o r ú .

„Szívünknek drága béke megóvására 
mindent elkövettünk a távol Kelet nyu
galmának megszilárdítására.

így beszél a cár, így sopánkodik a 
minden oroszok cárja kiáltványában, a 
melyet alattvalóihoz intézett.

Hát persze mindenki tisztában van 
azzal, hogy ez a kiáltvány nem azoknak 
szól, akikhez intézve van A cár alatt
valóinak sohse volt szabad kíváncsis
kodni, mert sohse volt közük ahhoz, 
mit csinál a cár. Nekik menni kell 
tűzbe, vízbe, Szibériába vagy háborúba, 
vakon, mindnek egytől-egyig, ha a cár 
akarja. Ha tán gondolkozni mernének 
azon, hogy miért is kell nekik Japán 
ellen háborúskodni, már Szibéria ólom
bányáiba volnának. Mert az orosznak 
gondolkozni sem szabad, nincs ott em
ber, aki gondolkozni mer : rabszolga 
ott mind egytől-egyig.

Mért sopánkodik, kinek sopánkodik

hát a cár amiatt, hogy a szivének 
drága békét — Japán megbolygatta ?
A világnak, a szövetséges hatalmaknak.

/
Es ebben a sopánkodásban van va

lami komikus, nagyon komikus.
A világ, a nagyhatalmak tisztán látnak.
Látták az orosz lázas fegyverkezését. 

Látták a vasúti terveket, amelyek kiépí
tésével szintén oly lázasan sietett és 
világosan látta mindenki, hogy a mint 
a fegyverkezéssel készen lesz az orosz, 
amint a vasutak Mandzsúriában készek 
lesznek, és a sok ezer orosz katona, a pán
célos hajók, az élelmiszerek ott lesznek 
a Sárga-tengeren, nem a (apán ágyúk 
dördülnek el először, hanem az orosz 
ágyúk.

A szárazföldön erősebb a hadserege, 
ott megverheti Japánt, de a tengeri had
serege gyatra, azt kellett szerveznie, 
hogy ráfeküdhessek a Keletre, hogy 
bevigye oda is az abszolutizmust, hogy 
megfossza ott is az embereket legszen
tebb joguktól, a szabadságuktól, hogy

tönkre tegye Ázsia eme kultur államát, 
ő, az európai.

Megindult hát a háború, a legnagyobb 
harc, legádázabb ütközet a sík tengeren. 
A világ figyelme Korea felé van irá
nyítva, amelynek bírásáért ez a két 
nagy hatalom halálba küldi száz és 
százezer emberét.

Egyenlő tán a két hadsereg szám
ban és erőben, de (apán az életéért, 
a létért küzd lelkesedéssel, rendíthetlen 
bátorsággal, küzd a szabadságért, küzd 
az elnyomatás ellen, küzd a sötétség 
ellen.

Es ezért fordul a világ szimpathiája a ja
pánok felé, mint ahogy 1870-ban is a 
törökök felé fordult minden szimpathia 
és nem az orosz győzelemnek örvendett, 
de a törökért aggódott, mint ahogy a 
búr nemzetért aggódott legutóbb és 
nem az angol győzelemnek örült.

A cár kiáltványában sopánkodik és 
a világ Isten áldását a Japán hadse
regre kéri.

T Á R C A .

Hónapjaink és a férfiak.
i r ta :  Egy októberi leány.

Néhány évvel ezelőtt egy jó barátnőm, az 
indus jós könyvéből megírta, milyenek a kü
lönböző hónapokban született nők; en meg 
abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
egy szakavatott csillagászt ismerek, a kinek 
a csillagjóslatai minden irányban feltűnést 
keltettek eddig, ez olvasta fel előttem meg
figyelése alapján szerzett tanulmányait, me
lyekben előfordul az is. hogy milyenek a 
férfiak, születési hónapjaik utón Ítélve meg őket.

Jósomnak e köszönettel vett tanulmányait 
szerkesztő úr engedelmével közlöm e lapban, 
mert tudom jól, hogy a tudomány nem lehet 
egyesek kizárólagos tulajdona, tudja meg hát 
minden olvasó azt, amit a tudós csillagásztól 
megtanultam.

Szerinte az a férfi, ki januárban született, 
okos és bölcs lesz oly ügyekben, melyekhez 
nem ért ; minden vállalata szerencsésen üt ki, 
magas vágyai vannak és fel is viszi, ha fel
viszi, egészen a díjtalan számfölötti fogalmazó 
gyakornoki helyettes jelöltségig.

Az a ki februárban jött a világra, nagyon 
érzékeny természetű. Többnyire agglegény 
marad, ha pedig házasodik, házassága sze
rencsétlen lesz.

Az a fiatal ember, ki márciusban született, 
kissé makacs természetű, de különben szor
galmas és ügyes. Sok alkalma van szeren

cséjét megállapítani, de nem ügyel sok föl
tételre. Nem marad nőtlen. Röviddel a me
nyegző előtt a menyasszony meggondolja 
magút, de a néni megint jóvá tesz mindent. 
Az esküvő után nejének folyton van reá 
panasza.

Az, aki áprilisban látta meg a nap fényét, 
ifjúságában több mint könnyelmű ; a tanulás 
nem izük neki, de kisegíti anyja öröksége, 
lesz belőle valami, ha nem mond kudarcot 
minden terve. Gyakran kap ily tartalmú leve
leket : »Téved, ki táplál oly hitet, hogy má
sok nélkül ellehet, de még jobban téved az, 
ki úgy bízik, hogy mások nem nélkülözhe
ti k« ! stb.

Az a fiatal ember, ki májusban, született, 
nagy tehetségekkel lép a világba, de nem 
mind fejlődik ki benne. Szüleinek sok pén
zébe kerül es még több gondjába. Szeret 
hőstetteiről beszélni és nagyzolni. E mellett 
azonban igen spekulatív szellem, a legjobban 
gazdag lányokra avagy özvegyekre szeret 
spekulálni. A házasságnál nagyon ingadozó, 
végül azonban megnősül és házassága si
kerül.

Aki júniusban született, művelt es vidám, 
szeret ugyan csínyeket elkövetni, de tanult 
is, és jövedelmet, szép tekintélyt szerez. Több
nyire szemüveget visel, nem rövidlátó azon
ban, hanem mert tudja, hogy a szemüveg jól 
;ill neki. A nők sok idejébe és pénzébe ke
rülnek, még öregségében is szívesen eltréfál.

Az a liatal ember, aki júlisban született, 
könnyen nagy genie lehet, de vele született

a féltékenység is, el tudja azonban rejteni. 
A nőknél nincs sok szerencséje. Szerencséje 

| általán középszerű, de tudja magát hozzá 
alkalmazni és némelyek azt mondják róla: 

j »Nagy róka.fc
Aki augusztus hónap szülöttje, gazdag 

szellemű, ifjúságában sokat veszekedik és 
sok ellenséget szerez magának. A pénz előtte 
különös bájjal bír és szereti magát dicsérni 
hallani. Hű és szerető férj leszen, de a nagy 
gyöngédség nem sajátja.

Az a fiatal ember, aki szeptemberben szü
letett, vidám, derült kedélyű, de a tanítók éle
tét sokszor megkeseríti. A házasságban sze
rencséje van és hosszú életet él.

Az októberben született férfi szeret nagyo
kat és jót inni. Szeret gavallért játszani és 
érti a szép beszédmód titkát. A szerelem sok 
bajba keveri, de a mint megnősül, a rossz 
világ szava is elnémul lassan.

A novemberben született, szeret lovagolni, 
kocsikázni, korán tanul játszani cs nagyon 
lepke természetű. A hölgyeknek nagyon ne
héz őt megtartani hatalmukban. Egyik virág
ról másikhoz repül.

Végül a decemberben szülött, sok tehetsége 
mellett nem tűlmerész és elbizakodott. Szeret 
vigadni a vigadókkal, munkás és szorgalmas 
s nagy szerencséje van a világban és házas
ságban. Azonban roppant gúnyok) természetű 
s aki megbosszantja, jaj neki, ha közelébe kerül.

Ezt tanította a csillagász, az ő lelke rajta, 
ha nem mondott igazat!
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Van-e, aki e nevet nem hallotta? 
Van-e, aki a hatalmas termetével min
denütt feltűnést keltő „zircit". a hely
beli főgymnasiumi igazgató-tanárt nem 
ismerte? Alig hiszem. Aki egyszer látta, 
sohasem felejti el ; alakja, vonásai ki- 
törülhetetlenül vésődtek annak szívébe.

30 éves tanári működéséből 20 évet 
Baján töltött. 13 évig mint tanár, 7 
évig pedig mint igazgató-tanár a főgymn. 
falai között oktatta, nevelte, vezette az 
ifjúságot alapos készültséggel, sok ol
dalú tudással, ritka lelkesedéssel, nemes 
ügyszeretettel, fáradtságot nem ismerő 
kitartással, önfeláldozó munkássággal. 
A haza jövő nemzedékének oktatása, 
nevelése képezte életfeladatát ; ezért élt, 
ebben találta örömét s ott az iskolában 
lepte meg a haláltokozó kór. Fölkér 
Gusztáv nincs többé.

Halála egészen váratlanul jött s ezért 
keltett mindenütt, nemcsak a városban, 
hanem az egész országban oly nagy 
megdöbbenést és igaz, őszinte részvétet. 
A halál előhírnöke, a tüdőgyuladás ö 
nap alatt letörte azt a hatalmas törzset, 
tönkretette azt az erős szervezetet s 
megölte azt a megnyerő, finom modora, 
lebilincselő nyájassága, rendkívüli ud
variassága, vidám, tréfás kedélye, klasz- 
szikus műveltsége által közkedveltségnek 
örvendő embert. Elnémultak már azok 
a beszédes ajkak, lecsukódtak azok az 
okos, nagy. kék szemek, elsápadt az a 
nyílt homlok, megszűnt dobogni az a 
nemesen érző, minden szépért és jóért 
lelkesülő szív, kihűlt az a fökép a tan
ügyért lángoló kebel.

A magyarországi ciszterci rend egyik 
legképzettebb tagját, a bajai társház 
szeretett főnökét, elöljáróját és legjobb 
társát, a tanuló ifjúság valódi atyját, 
igazi pártfogóját, szigorú, de igazságos 
igazgatóját. Siratják társai, gyászolja az 
ifjúság, sajnálja a város.

Betegsége és halála.

Mikor f. évi jan. 2ö-én a városi hatoság 
a fogyninasiumot a tanulok közt előfordult 
néhány vörheny-betegedés miatt nyolc napra 
bezáratta, s az intézet fertőtlenítését elren
delte, a boldogult igazgató, hogy a rendelet 
a legnagyobb lelkiismeretességgel hajtassák 
végre, a fertőtlenítés alatt elejétől végig jelen 
volt, felügyelt, útbaigazítással szolgált, sőt 
maga mutatta meg, mint kell azt végezni. Az 
akkori szokatlan hideg időjárásban ajtó-ablak 
nyitva lévén, a nagy leghuzainban meghűlt, 
lázba esett, mely febr. l-én ágyba döntötte. 
1-én az orvos tüdőgyuladást konstatált nála, 
mely rohamosan haladt előre, 5-én éjfélkor a 
haldoklók szentségeivel láttuk el. A legna
gyobb áhítattal végezte el szent gyónását és 
áldozását s vette fel az utolsó kenet szent
séget, mely után teljesen nyugodtan, valódi 
keresztény béketűréssel viselte nagy szenve
déseit. Az önfeláldozó ápolás mellett is febr. 
ó-án reggel az orvosok már nagyon aggasz
tónak találták állapotát. A városban csakha
mar szárnyra kelt a lesújtó lur, s másról 
sem beszéltek, mint a nagybeteg igazgatóról. 
Mi mégis bíztunk felgyógyulásában. Erős szer
vezete megküzd a kórral, mondogattuk nehéz 
szívvel. Azonban 7-én, d. e. V) órakor ezen 
utolsó reményről is le kellett mondanunk,

mert az orvosok az agónia közeli beálltát 
jelezték.

A szomorúságtól megtört rendtagok a vi
lági kollégákkal ott álltak a súlyos beteg
agya mellett, s aggódó szívvel, könytelt sze
mekkel lesték szeretett főnökük végperceit.

Kevéssel 10 óra előtt beállt az agónia. 
Ekkor valamennyien a nagyteremben gyűl
tünk össze, ahol mély áhítattal, fuldokló 
zokogás között végeztük a haldoklók imáját, 
mely alatt megcsendült a lélekharang. Kies, 
búsan szóló hangja a szív mélyéig hatott, s 
a templomból kijövő és odamenő nép a 
harang hallatára megállt az ajtó előtt s tekin
tete a zirciek rendházára esett. Azonnal sej
tette mindenki, hogy Fölkér Gusztáv hal
doklik.

Az ágyban az élet utolsó perceit el te jó fő
nökünk. A haldokló ágya körül az ápolókon 
kívül édes testvéröcscse, jó barátja es legjobb 
ismerősei zokogtak. Mihelyt beharangoztak a 
nagy misére, Fölkér Gusztáv nemes lelke 
mindnyájunk legnagyobb fájdalmára csende
sen. nyugodtan szállt át a túlvilágba Terem
tőjéhez, Bí rájához.

Életrajzi adatai.
Fölkér Gusztáv Imre szül. 1850. aug. 31-én 

Nagy-Hárságyon, Somogy megyében, ahol 
atyja tanító volt. Szülei : Fölkér Jakab és Kis- 
asszondi Mária nemsokára Szolokra (Somogy 
m.) költöztek és fiukat a leggondosabb neve
lésben részesítették. Kiérni iskoláit Szolokon, 
középiskoláit Kaposvárott és Pécsett végezte. 
Az érettségi vizsgálat letevése után 1869. 
szept. 17-én a zircz-ciszterci rendbe lépett. Az 
ujoncév elteltével theologiai tanulmányait 
Zirczen végezte. Egyszerű fogadalmat tett 1871. 
júl. ‘25-én, ünnepélyest 1874. aug. 4-én. Áldozó
pappá szentelték 1874. aug. 7-én. Tanári 
pályáját Egerben kezdte, ahol 1874 -1879-ig 
mint a latin és görög nyelv és irodalom ta
nára működött. 1879-ben, mikor a rend a 
bajai főgymnasium vezetését átvette, apátja 
Bajára helyezte át, ahol 1885-ig tanított. Ez
után 1889-ig Zirczen az ujoncnövendékek ta
nára és esztergán lelkész volt. 1889-ben 
a zirczi magángymnasium igazgatója lett. 
1890-ben visszatért kedves helyére, Bajára, 
ahol 1897-ig a latin és görög nyelven kívül 
főleg a görögpótló irodalmat, majd pedig a 
német nyelvet tanította ; ettől kezdve pedig 
haláláig 1904. febr. 7-ig mint a főgymnasium 
igazgatója és házfőnök működött.

JVlűködése, kitüntetései.
Mint igazgató a főgymnasium ügyeit a leg

nagyobb pontossággal és lelkiismeretességgel 
végezte. Az ifjúság vezetésében, tanításában 
és fegyelmezésében mindenkor tapasztalt pae- 
dagogusnak mutatta magát. A tanügy terén 
szerzett érdemeit a legfelsőbb helyen is el
ismerték és kitüntetésre méltatták. A nagy- 
méltóságu vallás és közoktatásügyi m. kir. mi
niszter 1897-ben a német nyelv tanításában 
elért szép sikerei miatt elismerését fejezte ki. 
1901. okt. 3 1 -én kinevezte az országos köz
oktatási tanács tagjává. 1902-ben megbízta a 
debreceni rom. kath. fögymnasiunmak láto
gatásával és a német nyelv tanításmeneté
nek megfigyelésével. Ugyanezen évben meg
bízta az újvidéki kir. kath. főgymnasium érett
ségi vizsgálatainak vezetésével helyettes elnöki 
minőségben. 1903-ban pedig megbízta az aradi 
es temesvári áll. főreáliskolában a latin nyelv 
tanításmenetének megfigyelésével.

Baja város is kifejezte iránta bizalmát és 
elismerését a tanügy terén kifejtett munkás
ságáért, midőn megválasztotta törvényható
sági es közigazgatási bizottságának, valamint 
a róm kath. és a városi polgári iskolaszék
nek s a népnevelési bizottságnak tagjává.

Irodalmi működése.

Sokoldalú elfoglaltsága mellett szaktárgyai 
művelésén kívül jutott ideje az irodalom és 
a művészetek, különösen a zene és ének 
ápolására is. 1893-ban Görögországban tett 
tanulmányútjában szerzett tapasztalatait meg
írta «Görögországi utániról* c. alatt (Bajai 
Közlöny 1893. 49 öl. sz.) A tanévet meg
nyitó és bezáró, magas színvonalon álló pae- 
dagógiai beszédeit, sajnos, nem tette közzé, 
de az 1898/9-iki értesítőben « A szülők és az 
iskola « c. alatt tudományának tárházából be- 
esés adatokat közöl a család és iskola együtt
működésének fontosságáról a nevetésben. Mint

Bajai Független Újság. “

a természetnek is lelkes barátja, kora tavasz
tól késő őszig, hacsak tehette, szabad idejét 
a rendház szőlőjében töltötte, mialatt a gazda 
éles szemével vizsgálgatta és gondozta drága 
szőlőcsemetéit, és a szőlőművelés terén tett 
tanulmányainak eredményét az 1899/1900-ban 
Baján tartott gazdasági előadások alkalmával 
»Az okszerű szőlőművelésről« értekezett. 1900. 
márc. 27-én az intézet ifjúságának a vívó- és 
zeneiskola javára tartott hangversenyén *A 
zene nevelő és művelő hatásáról< tartott fel
olvasást. 1900. május 28-án a főgymnasium- 
nak a magyar katholicismus 900 éves fenn
állásának emlékére tartott kath. ünnepélyen 
az énekkar az ő »Cantate« c. darabját adta 
elő. 1901. jún. 16-án az intézetnek dr. Platz 
Bonifác tanker, főigazgató 30 éves rendi és 
tanügyi szolgálatának emlékezetére rendezett 
ünnepén a tanári kar nevében nagy és hatá
sos beszédet mondott. A főgymnasiumnak 
1903. okt. 17-én tartott Deák-ünnepélyén ő 
tartotta az ünnepi beszédet. A jelen iskolai 
év megkezdése óta a főgymnasium történetének 
alapos megírásával foglalkozott, annak em
lékére, hogy ezidén lesz 25 éve annak, hogy 
a főgymnasium a ciszterci rend vezetése alatt 
áll. Sajnos, munkája befejezésében megaka
dályozta korai halála.

Gyászjelentés.

A rendház kedves halottjáról a következő 
gyászjelentést adta ki :

« A magyarországi ciszterci rend bajai társ
háza a saját és a rend összes tagjai, vala
mint a megboldogult rokonai nevében mély 
fájdalommal jelenti, hogy felejthetetlen társuk, 
illetőleg rokonuk főtisztelendő Fölkér Gusztáv 
Imre ciszterci rendi áldozópap, házfőnök, fő- 
gymn. igazgató, az országos közoktatási tanács 
kinevezett tagja, Baja város törvényhatósági 
s közigazgatási bizottságának, a róm. kath. 
és a városi polgári iskolaszéknek s a nép
nevelési bizottságnak tagja folyó hó 7-én, d. 
e. 10 órakor, életének 54-ik, áldozópapságának 
és tanárságának 30-ik és igazgatói működé
sének 7-ik évében rövid szenvedés és a hal
doklók szentségeinek ájtatos fölvétele után 
jobblétre szenderült.

A megboldogultnak földi maradványait f. 
hó 9-én d. u. 4 órakor fogjuk a szent Ró
kusiról nevezett sirkertben nyugalomra tenni.

Lelke üdvéért az engesztelő szent mise-ál
dozatot folyó hó 10-ikén, reggel 9 órakor, a 
plébánia-templomban mutatjuk be a Minden
hatónak.

Baja, 1904. február hó 7-én.
Az örök világosság fényeskedjék neki!*

A pészvét megnyilatkozása.
A halál beálltával azonnal kitűzték a 

gyászlobogót: a rendház, a főgymnasium, a 
plébánia, a sz. ferencrendiek, a városháza, a 
tanítóképző intézet, a polgári iskola, az izr. 
közs. iskola, az úri Kaszinó és a bajai taka
rékpénztár.

Az egyes rendházak, mihelyt értesültek a 
boldogult elhunytéról, képviselőik utján fejez
ték ki testvéri részvétüket és vettek részt a 
végtisztességen. A zirczi konventet képvisel
ték Lajer Nándor jószágkormányzó és Weber 
Márton számvevő. A sz.-gotthárdi konventet 
Békéi Vilmos házgondnok és gymn. hittanár. 
Az egri konventet Radványi Teofil főgymn. 
tanár. A székesfehérvári rendházat Szenczy 
Győző házfőnök és főgymn. igazgató és 
Dr. Kapossy Endre főgymn. tanár. A pécsi 
rendházat Nemes Tivadar és Szántó Kamill 
főgymn. tanárok. A budapesti rendházat 
Dr. Bccsner Emil theologiai tanár.

A halálhír hallatára az ország minden ré
széből érkeztek részvéttáviratok és Írásban 
kifejezett részvétnyilvánítások. A részvéttáv
iratok közül legalább a következőket közi » n :

«Fogadja a főtisztelendő tanári kar Gusz
távunk elvesztése alkalmából bánatos, őszinte

• 9

atyai részvétemet ! • Vajda Ödön, zirczi apát.«
«Fölkér főgymn. igazgató gyászos elhunyta 

felett fogadjátok őszinte részvétemet ! Bende 
finn’, nyitrai püspök.«

«Fogadják mély részvétemet! Temetésre 
gyengélkedésem miatt nem mehetek. — Ma- 
jorossy János, püspök, kalocsai nagyprépost.*

«Kitűnő igazgatójuk elhunyta fájdalmas 
vesztesége mindnyájunknak. Gyászukban saj
gó szívvel osztozom. /v/Fr Ipoly, pannon
halmi főapát.*
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«Fölkér Gusztáv, egykori szeretett tanárom 
elhunyta alkalmából fogadja, ftdő rendház, 
legmélyebb részvétemet! • Bogdanovics Lucián, 
gór. kel. püspök.«

«Fogadják Főtisztelendöségtek igaz részvé
temet nagyérdemű házfőnöküknek, kedves 
barátomnak kora halála felett! Magyar 
Gábor, kegyesrendi tartomány-főnök.

»A váratlan gyászhír lelkem mélyéig meg
döbbentett. Fogadják legbensőbb részvétemet!

Boromisgit Libor, c. püspök, kalocsai kano
nok.«

»E percben benső megdöbbenéssel értesül
tem kiváló házfőnöküknek, az általam nagyra- 
becsült és szeretett barátomnak, Fölkér Gusz
távnak teljesen váratlan elhunytéról. Fogad
ják igazán átérzett részvétem kifejezését addig 
is ezúton, mig azt holnap személyesen kifejez
hetni módomban leend. Schnuius{ Iliidre,
főispán.*

«Legfájdalmasabb megilletődéssel és bánat
tal vettem a lesújtó értesítést. Igaz és mély 
részvétem egyesítse fájdalmunkat és kísérje 
utolsó útján szeretett barátomat. — Lá^ár 
Gxörgx, Szeged városának országgyűlési kép
viselője. «

«Szeretett barátom váratlan elhalálozását 
őszinte részvéttel gyászolom. — Dr. Hoffmann 
József, miniszteri osztálytanácsos.»

«Őszinte mély részvéttel osztozom nagy 
gyászukban. — Dr. Mar gal its lùie, egyet, 
tanár.»

Kedves Önökkel együtt siratjuk jó testvé
rünket s imádkozunk lelke üdvéért. Arnaud, 
Vidor, György, Előszállásról.«

m* O*

» Megdöbbentett a szomorú hír. Fogadják 
a mélyen tisztelt rendtársak legőszintébb 
részvétemet! Hacsak lehet, jelen akarok lenni 
a végtisztességen. Kesse.rics F erencmohácsi 
apátplébános.'

«Mély fájdalmukban osztozom, nemes lei
kéért imádkozom. ••— Jaucb F eren cóbecsei 
plébános «

Részvéttáviratot küldtek még: A szegedi, 
szabadkai, zombori, nagybeeskereki főgymn., 
a temesvári főreáliskola, a mohácsi áll. polg. 
iskola tanári testületé, Bach János, esperes- 
plébános Szilberek (Bács-Bresztovácz). Dr. 
Horváth Győző, érseki titkár Kalocsa. Rakita

v

László, plébános Ujszivacz. Dr. Koncz Adolf, 
ügyvéd Mohács. Dr. Réder Károly, ügyvéd 
Mohács. Maison Mihály, esperes-plébános Re- 
gőce (Rigyicza). Pajor Lajos, mérnök Kis- 
Zombor. Sándor Ivanovics Anna, főispán özv. 
Zombor. Franki István, ny. főgymn. igazgató 
Szabadka. Purgly Pál, Siófok. Lukinichné Kis
faludy Malvin, Badacsonytomaj. Dr. Lölbach 
László, földbirtokos Cservenka. Dr. Madarász 
Lipót, orvos Madaras. Dr. Totth István, ügyvéd 
Budapest. Molnár Elemér, táblabiró Szeged.

Az érkezett részvétiratok közül hadd álljon 
itt a szegedi tankerület kir. főigazgatóságá
nak levele:

A bajai hath. jőgymn. I. igazgatóságának !'
Mély megdöbbenéssel vettem a t. Igazga

tóságnak f. hó 7-én kelt távirati tudósítását, 
hogy a bajai rendház szeretett főnöke, a 
főgymn. tudós igazgatója f. évi február 7-én 
meghalt.

Szivem benső kényszerűségének teszek ele
get, midőn a legfokozottabb tisztelettel es a 
legodaadóbb szeretettel emlékezem meg a 
rend érdemes tagjáról, aki annyi körültekin
téssel es tapintattal töltötte be hivatásszerű 
feladatát, s aki mig a vezetésére bizott inté
zetet a virágzás magas fokára tudta emelni, 
tanári kötelmeit oly buzgalommal teljesítette, 
hogy mindenkor példányképe marad egy tö
kéletes tanárnak. Mert ha valaki megérde
melte ezt a nagyon megtisztelő cimet: tanár, 
akkor a boldogult e cimre rászolgált a szó 
teljes értelmében. Ami buzgóság egy em
beri szívben és lélekben képzelhető, amennyi 
önfeláldozás és hivatásszeretet az emberi lel
ket csak ékesítheti, az az ő egyéniségében 
megvolt testesítve. Kötelességtudás cs sze
retet: e két jelszó illenék az ő keresztjére; 
mert az utolsó pillanatig azon nagy és ne
mes hivatásnak élt, a melyre életét, képessé
geit az isteni gondviselés következtében szen
telte. Nemcsak nemes gondolkozásának vonzó 
szépsége, nemcsak társadalmi műveltségének 
lebilincselő varázsa, de az ő munkássága is 
felinditja lelkem minden érzületét arra, hogy

emlékének áldozva kifejezést adjak legőszin
tébb részvétemnek a mélyen sújtott tanári kar 
előtt s egyszersmind közvetlen hivatali főnöke 
helyett, aki a távol idegenben még csak sej
telemmel sem bír az öt ért veszteségről, az 
igazi jó barát részvétét is tolmácsoljam.

Szeged, 1904. febr. 7.
A főigazgató szabadságon : 

Cserép Sándor,
főgymn igazgató.

Részvétiratot küldtek ezenkívül: dr. Plósz 
Sándor igazságügyminiszter. A kalocsai érseki 
főgymn., a zombori felső kereskedelmi iskola 
tanári testületé. Dr. Rajk Aladár orsz. képvi
selő. Boroviezéryi Gyula huszárezredes Sza
badka. Dr. Badics Ferenc, a gyakorló főgymn. 
igazgatója Budapest. Drescher Rezső ügyvéd 
Budapest. Dr. Kalivoda Kálmán orvos Zenta. 
A Miasszonyunkról nevezett iskolanénék Baja. 
Uanuy Gábor praelatus, kanonok Pécs. Dr. 
Greksa Kázmér egyetemi tanár Zágráb. Rich
ter Antal theologiai tanár Beszterczebá- 
nya. Szinkovics Károly főszolgabíró Mohács. 
Saád Henrik plébános N.-'Level. Sinkó Mi
hály plébános Bogojeva-Gombos. Hengen Jó
zsef plébános Boróc (Obrovácz). Vigyázó Ven
del plébános Veprőd (Veprovácz.) Mocsányi- 
család Budapest. Jánosi Boldizsár főgymn. 
tanár Budapest. A kereskedelmi és iparbank 
Baja. Az izr. hitközség elöljárósága és hitok
tatója Baja. Az izr. hitközségi elemi nép- és 
polgári iskola Baja. Az izr. nőegylet Baja es 
a város és a vidék intelligentiájából igen 
sokan.

Személyesen fejezték ki részvétüket :
Schmausz Endre főispán és dr. Hegedűs Ala

dár polgármester, először saját nevükben, 
azután Baja város közönsége, a törvényható
ság és a közigazgatási bizottság megbízásából 
a rendháznak és a rokonoknak. Vojnits Dá
niel apátplébános. P. Martinov Fortunát szt. 
ferencrendi házfőnök. A papság és Erdélyi 
Gyula főjegyzővel a város notabilitásai.

A testületek közül : A városi hatóság. A
4-ik honvédhuszár-ezred tisztikara. Az áll. 
tanítóképző intézet és a polg. iskola tanári 
kara. A róm. kath. tanítótestület. A bajai ta
karékpénztár, az úri Kaszinó, az állatvédő 
egyesület küldöttsége stb.

A ravatal.
A ravatal a házi kápolnában volt felállítva, 

melyet a «Kegyelet» temetk. vállalat a Vörös
marty Mihály-utca felőli bejárattal együtt fekete 
lepellel vont be. A díszes, magas ravatalt dél
szaki növények és koszorúk ékesítettek, me
lyek között a hatalmas viaszgyertyák fénye 
világította meg a ravatalon fekvő elköltözött- 
nek nyugodt, halvány arcát.

A részvét az elhunyt iránt a város apraja- 
nagyja között oly impozáns módon nyilvá
nult, hogy hétfő reggeltől kezdve a temetésig 
egymásnak adtak helyet a látogatók, kik kö
zött nem egy jámbor fohászt, buzgó imát 
rebegett az elhunyt lelki üdvéért.

Koszorúk.
A ravatalt a szeretet a következő gyönyö

rűbbnél- gyönyörűbb koszorúkkal ékesítette 
fel: Szeretett házfőnökünknek és igazgatónk
nak. Szeretett testvérnek. Kegyelete és nagy
rabecsülése jeléül Schmausz Endre. Tisz
telete és barátsága jeléül Hegedűs. Szere
tett igazgatójuknak Gáspár, Újhelyi, Vágó. 
Felejthetetlen es hu barátjának dr. Bern- 
hart csaladja. Felejthetetlen kedves barátjuk
nak — Anyosné és Pista. Szeretett Gusztink
nak Józsi es családja. Hálás régi tanítvá
nya szeretett osztályfőnökének Koller Imre. 
Tanügyünk lelkes bajnokának, gyermekeink
szeretett direktorának — dr. Rosenberg és 
családja. Utolsó üdvözlet Pajor Lajos és 
gyermekei. Buzgó alapítójának az állat
védő egyesület. Tiszteletük és hálájuk jeléül 
— özv. Schwartz Lászlóné és gyermekei. 
Hálából Antal József és neje. Szeretett
igazgatójuknak a főgymn. felső osztályai. 
Szeretett igazgatójuknak — a főgymn. alsó 
osztályai. Felejthetetlen igazgató-tanárjának 

a I \T. osztály.
A temetés.

F. hó 9-en délután 1 órára a gr. Zichy Bódog- 
tér, a Kazinczy-tér es a rendház udvara tömve 
volt gyászoló közönséggel. Ott volt rendtársain, 
testvérein: Fölkér József, Mohács városának 
pénztárosa es Faragó János, telekkönyvve

zető Kulan, rokonain, legjobb ismerősein és 
jó baratjain kívül úgyszólván az egész város. 
Tisztelői közül sokan messze földről érkez
tek, hogy elkísérjék utolsó útjára. Ott volt 
Schmausz Endre, főispán; Cserép Sándor, 
helyettes főigazgató s kegyesrendi főgymn. 
igazgató es Fekete Ipoly, kegyesrendi főgymn. 
tanár a tanári kar képviseletében Szegedről ; 
özv. Ányos Tivadarné és lia Dr. Ányos Ist
ván Budapestről; Kutsch János, esperes-plé
bános Bácsbokodról ( Bikity) ; Evetovics János, 
plébános Rácsról ; Holzinger József, plébános 
Baracskáról; Mezey Ignácz, esperes-plébános 
Miskéről ; Gartner Sándor, plébános Katymar
ról; Rausz Alajos, plébános Mohácsszigetről; 
Ketterer Mihály, plébános Borsodról; Pilger 
Nándor, plébános Vaskútról; Muzsik István, 
adminisztrátor Szt.-Istvánról ; Kilbinger Fe- 
rencz, tiszttartó Mohácsszigetről. A testületek 
közül : A városi papság ; a sz. ferencrendiek 
növendékeikkel; a városi hatóság Dr. Hege
dűs Aladár polgármester élén. A 4-ik hon
védhuszár-ezred tisztikara Hoffmann Lipót 
alezredes élén. Az áll. tanítóképző intézet 
növendéksége és a polgári iskola ifjúsága az 
igazgató és a tanári kar kíséretében. A róm. 
kath. tanítótestület. A járásbíróság, a magy. 
kir. adóhivatal, az úri, a polgári és a keres
kedelmi Kaszinó, az izr. hitközség, az izr. 
polgári isk. tanári testület, az izr. elemi iskolai 
tanítók; az 1. kath. nőegylet, az izr. nőegy
let, a bajai takarékpénztár, a kereskedelmi 
bank, az ipartestület, a segélyző egylet, a 
gyümölcsészeti egylet, az állatvédő egyesület, 
a kath. legényegylet és Szent-István község 
elöljáróságának kü 1 döttsége.

Azonban, sajnos, a boldogult igazgató ha
lálos ágyánál és a temetésén épen az nem 
lehetett jelen, aki évek hosszú során át leg
jobb barátja, elválhatatlan társa volt: dr. 
Platz Bonifác szegedi tankerületi főigazgató. 
Távol Bajától. Egyptom enyhe éghajlata alatt 
hozza helyre megrongált egészségét. Meg va
gyok győződve, hogy mérhetetlen fájdalom 
járja át szivét, ha meghallja, hogy lelke fe
lét, legkedvesebb társát, kitől 190.4. dec. hó
29-én oly érzékeny búcsút vett, többé nem 
fogja látni. Szolgáljon vigasztalásául, hogy 
fájdalmában mi is a legőszintébb érzéssel 
osztozunk, és habár nehezen, mégis meg
nyugszunk Isten kifürkészhetetlen intézkedé
sében.

Sem az esőre hajló időjárás, sem a nedves 
levegő, sem pedig a nagy sár nem tartott 
vissza senkit, hogy lerója kegyelete adóját 
az elköltözött iránt. 4 órakor kezdődött a 
temetési szertartás, melyet nsgos Vojnits 
Dániel apátplébános úr sub infula teljes assis- 
tentiával végzett. Először a házikápolnában 
felállított ravatalnál volt «Libéra», mely után 
a hatalmas érckoporsót a tágas udvar köze
pén egy fekete lepellel bevont állványra tet
ték s a pap «Oremus pro lidelibus defunctis!» 
imájára megkezdődött a szivet-lelket meg
indító «Circumdederunt», melvet az egész 
papság énekelt. A szertartás végeztével a 
főgymnasiumi énekkar egy könnyekig meg
ható cs szívhez szóló gyászéneket énekelt 
Nagy Vazul főgymn. tanár szakavatott veze
tése mellett.

Az ének után megindult a menet a Szent- 
Rókus-temetőbe. Az óriási néptömeg miatt, 
mely nemcsak a járdákat, hanem sok helyen 
még a kocsimat is ellepte, csak nagynehezen 
haladhatott előre. A menetet megnyitotta az 
fúl. tanítóképző intézet növendéksége. a pol
gári iskola és a főgymn. ifjúsága, azután ment 
az assístentia, a koszorús-kocsi, a négylovas 
gyászkocsi az érckoporsóval, melyet a bajai 
rendház koszorúja díszített,,utána haladtak a 
bánatos testvérek, rendtársak, jó barátok, jó 
ismerősök, testületek és a résztvevők ezrei.

A nagy harang zúgása mellett ért a szomorú, 
impozáns menet a temetőbe a rendház sir- 
boltjához, ahol a koporsó beszentelése után a 
főgymn. énekkara ismét egy megható gyász- 
dalt énekelt. Ezután a koporsót két volt tár
sának, az 1893-ban elhunyt Czövek Frigyes
nek cs az 1898-ban elköltözött Liszkay Ételé- 
nek koporsója közé helyezték cs rátették az 
élővirágokból font szép koszorúkat a szeretet 
felejthetetlen jeléül.

Leírhatatlan szomorú érzés fogott cl, mikor 
oda, abba a sötét üregbe tekintettem cs láttam, 
hogy ott a kápolna közvetlen közelében dóm 
horuló’sírbolt mar három szeretett társat takar.
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De csakhamar magam elé, a nedves földre 
néztem, hogy ne lássa senki könnyeimet, me
lyeket a dicső mult, a kedves halottakra való 
visszaemlékezés csalt szemembe.

Mielőtt búcsút vettem volna tőlük, kértem 
a jó Istent, bocsássa meg földi hibájukat és 
adjon nekik örök nyugodalmat és az örök 
világosság lényeskcdjék nekik ! Fac sit Deus!

A „Requiem".

Lelke üdvéért az ünnepélyes engesztelő 
szentmise-áldozatot f. hó 10-én délelőtt 9 óra
kor mutatta be nsgos Y'ojnits Dániel apát
plébános úr sub infula teljes assistentiával, 
melynek egész tartania alatt az összes mel
lékoltároknál rendtársai miséztek az elhunytért.

A plébánia-templom zsúfolásig megtelt aj- 
tatoskodókkal. Testvérein, rendtársain, roko
nain, jó ismerősein, a íőgymn. ifjúságon és 
tisztelőinek nagy sokaságán kívül ott volt a 
város színe-java. A » Requiem « alatt a főgym- 
nasiumi énekkar megható gyászdalokat éne
kelt. R. i. p. !

Richter» Mátyás,
fögynm, tanár.

levő szabad terse 
gondtalanul, mint

A tisz te lt közgjjíílégből.
0 )0 4 . február 8 .

Nagy csoportokba verődve álltak a város édes 
és mostoha atyái vegyesen a közgyűlési terem
nek az elnöki emelvény és a padsorok közt

*én, vidáman diskurálva és 
iá nem is közülük vágta 

volna ki éppen az imént a biztos kezű halál 
gyors suhanásu kaszája egyik áldozatát . . .

A képviselőtestület érzékem’ bőrű leveli bé
kái vihart jósló, nyugtalan brekegéssel szálltak 
csoportról-csoportra, vállaikon keresztül küldött 
sanda szemvillanással figyelmeztetve a gyanút
lanul anekdótázókat a baloldal első padsorában 
szorgalmasan, gondolatokba merülten jegyez- 
gető Valentinre.

«Valentin készül! Gyűjti menyköveit! lég
kopogás éri még ma tar lejeteket !«

Büszke lejhordozással lép be a baloldali ajtón 
a főispán szokott kíséretével; de ez a kiséret 
ma szokatlanul gőgösen tekint körül, arcuk ra
gyogása elárulja titkos gondolatukat: «hozzuk 
im hátunkon a zsandárt, T isza Pista gróf vá
lasztási arkangyalait !« s mintha a jövő remé
nye tündökölne szemeik sugarán . .

Néma csend üli meg a termet s tekintve a 
téli időszakot, «légy szárnya benn, se künn 
nem hallatik.«

Mikolits Náczi bátyánk jobboldali szive dob
banása veri fel csupán a méla hangtalanságot 
és Sziklai Zsiga medvecukor élvezetének kéjes 
ezuppanása emlékeztet olykor az élet idővel 
megfogyatkozó gyönyörűségeire . . .

Lis amint a főispán szokott méltóságos moz
dulatával elfoglalja elnöki trónusát, egyidejűleg 
kiül arcára felsőbb parancs folytan a subordi- 
nált meghatottság . . .

I ompa, síri, az elérzékenvülésig mélyített 
hangon adja tudtára a törvényhatósági bizott
ságnak a gyászos eseményt, hogy Fölkér Gusz
táv, a bizottságnak több éven át volt előkelő, 
érdemekben dús tagja visszaadta lelkét alkotó
jának s ott áll immár az örök bitó dicsfény- 
övezte trónusa előtt . . .

Szomorúan, elmélázva tekintenek végig a 
jelenlevő képviselők a tömött padsorokon, ag
gódón találgatva: ki, ugyan ki következik kö
zülük a halál végtelen Tisztáján . . .?

Az ellenzéken nem látszik e tekintetben semmi 
elfogultság ; hiszen Valentin később kifejezést 
:s adott e tekintetben való gondolkozásunknak : 
igazaink mellett, jogaink védelmében nem ret
tegünk semmitől, még a haláltól sem! Fs ez 
r.agv lelki megnyugvást ad. Aki nem tél sem
mitől, nem lel az a haláltól sem

De legkevésbé fel a haláltól közülünk Tüske 
János bátyánk, aki az elnöki parentáló szavak 
titán halk hangon, lejét lehajtva, áhítatba me
ntivé kezdte énekelni a legdemokratikusabb szö
vegű és legvidámabb temetési melódiát : . . . . 
et cum Lázáró, quondam paupere, vitám habeas 
sempiternam . . . .

I

Ámbátor meg kell vallani, neki legkönnyebb 
is a dolga köztünk, o könnyen beszel, mert az 
<> mennyei üdvössége már régen aszekurálva 
van a Szt.-Ferenc?, rendi atyáknál, a kiknek 
templomában, saját külön oltáráról száll az Úr

nak zsámolyához az e n g e s z te lő  áldozat illatos 
tömjén füstje . . . .

A további elmélkedésnek útját elvágta az el
nöknek a kötelességteljesítés kitaposott útján 
a mar közönyössé lazult szava: «Következik a 
napirend: A nagyméltóságú m. kir. Belügymi
nisztériumnak leirata az állami csendőrség be
hozatala tárgyában.a

Általános mozgolódás a legkényelmesebb fi
gyelő helyzet elfoglalása érdekében.

Nagy drukkolás közt pólyázgatja ki Scheibner 
Gyula főkapitány az akták kis stafíérungjai közül 
az ő, atyai gondjait nagyban megkönnyíteni 
hivatott szörnyeszme szülöttjét.

Sok keze, sok lába es nagy, éhes szája van 
biz annak, nem csoda, hogy alig tudta a sok 
pólya kötőt kibogozni a dajkaságban járatlan papa!

Hej, de sok szegény embernek a kenyerébe 
fog beleharapni, vánkosát fogja elvinni ez a 
sokfejű tollbokrétás monstrum !

De im felpattan Bajav Petur, az ősz kuruc.
Fiatalos hévvel, korát hazudtoló tűzzel kelt 

védelmére a felállítandó csendőrség költségei 
áltál túlságosan terhelt kisbirtokos osztálynak, 
kijelentvén, hogy a javaslat indokolatlanul kí
méli a nagyobb birtokok urait.

Az egész bizottság helyeselte előterjesztéseit. 
— A baloldal zúgó éljenzéssel, — a jobboldal 
beleegyezést jelentő hallgatással. Mert hiszen 
«qui lacet consentit.«

Utána Dr. Valentin jelentkezett szólásra. De 
idegesen ugrik fel Dr. Klénáncz György ügyész 
a másodrangú helyzet-magaslaton és kérve 
fordul Dr. Valentinhoz.

Dr. Valentin attól tartva, hogy az ügyész 
eltalálja felejteni mondókáját, conciliánsul át
engedi neki a szót.

Fs Klénáncz beszélni, akarom mondani han
gosan olvasni kezd.

Azt hittük Bajai Peturral fog polemizálni, de 
aztán, úgy a beszéd dereka felé sikerült felfe
deznünk, hogy tulajdonképen Dr. Valentinnak 
egy hó előtt tett valamelyik kijelentésére ref
lektál csupán és sikerült kisütnie, hogy a tör
vény törvény, — ha rossz, hát rossz törvény, 
de azon változtatni már nem lehet és nem 
szabad ; konstatálni lehet tehát, hogy a büntető 
perrendtartás ostoba intézkedéseinek megvál
toztatását nem engedi meg az országgyűlésnek 
Klénáncz György! Nem, a Krisztusnak sem.

Hz volt a remekbe készült ügyészi székfog
laló egyetlen kihámozható magva, mely úgy 
úszott a hosszú és híg beszéd levében, mint a 
gyengén berántott krumplilevesben az egyetlen 
árva csusza.

De hát ennek nem Dr. Klénáncz az oka! 
Rossz ügyet jól védeni nagyon nehéz!

Dr. Valentinre nézve mindenesetre nagy 
megbecsülés, hogv egyetlen mondásának meg- 
cáfolására egy teljes hónapon át és egy egész 
oráció fegyvertárával készült az ügyész úr és 
így nem volt szép tőle, hogy ezekre a fraze
ológiai tornagyakorlatokra még csak nem is 
felelt, a hálátlan.

Pedig milyen megható lett volna, ha a vi
szonválaszra kerülvén a sor, elfogyott volna 
az ügyész elöl az olvasni való . . .

A főispán úr példaadására igv is mosolyra 
derüli a magát türtőztetni alig tudó jobboldal, 
hát még akkor. De Valentinnek igazán jószíve 
van.

Hja ! a leckét jobban be kell vágni ügyész 
úr, mondták hátul a rossz májú újságírók !

Szólásra emelkedett azonban Dr. Valentin.
Hosszasan, az igazi elismerés és őszinte di

cséret hangján emlékezik meg Erdélyi Gyula 
főjegyző úr fényes tehetségeiről s csak azt ki
fogásol a, hogy ezeket az előkelő qualitásait 
már több ízben, — s most utóbb a csendőrség 
behozatalának elvi elfogadásánál is — ravaszul 
arra használta fel, hogy szónokot es pártját 
hamis ösvényre vezesse.

Ezután hatalmas, argumentumokban bővelkedő 
okfejtés nyomán kijelenti, hogy a tanács javas
latát egyelőre nem fogadja el; kéri azt a napi
rendről levenni s kinyomatva tanulmányozás 
végett a bizottság tagjai közt szétosztani.

Erdélyi Gyula személyes kérdésben kér szót.
Valentin beszédjének reá vonatkozó része — 

úgy mond -  olyan volt, mintha valakit cukor- 
bonbonnal kínálnak meg s kiderül, hogy a 
bonbon tulajdonképen cukorral kandírozott ke
serű pilula. O maga részéről nem barátja a ke
serűségnek, visszautasítja hát az. ilyen bonbon
nal való kedveskedést és kéri Valentint, jobb 
cukorkákat hozzon ezután magával a közgyű

lésié, ha azt akarja, hogy hu kundsaftja ma
radjon.

De mintha a fentisztelt cukorkák keserűsége 
Dr. I lermannak a szája ízét is megrontotta 
volna — vagy talán az unokatestvéri szeretet 
tört ki belőle — vehemensül támadt Valentin 
ellen.

Valóban jobb ügyhöz méltó a buzgalom, 
melyet kifejtett s maga a sors is úgy akarta, 
hogy ami ütéseket Valentinra adressait, azokat 
a saját pártja kapta meg.

Azt állította Valentinról, hogy nagy, harsog
va kiabáló hangon üres frázisokat deelamált, 
beszédének semmi számbavehető tartalma nem 
volt ; részleteket czitált aztán ebből a beszéd
ből, amik szerinte csupa langyos limonádé izüek 
és értékűek ; ütötte, verte, marta Valentint, ez 
pedig nyugodt mosolylyal élvezte a reá nem 
vonatkozó lecsepülést ; — kiderült ugyanis, 
hogy amiket Valentin mondásaiként hozott fel 
Herman, azokat dr. Klénáncz mondta s igy 
ami verés Valentinnak volt szánva, attól Klé
náncz jajgatott.

Dr. Valentin élt ezután még a zárszó jo
gával.

Klassikus jelenet következett.
A legfinomabb irósvajba áztatott fuvola han

gon pianissimózta az előtte ülő dr. Herman 
fülébe, hogy imént elhangzott kedélykitörése 
nyomán eszébe jut a hires közmondás : bagoly 
mondja verébnek: te nagyfejül és konstatálta, 
hogy dr. Herman sokka nagyobb lukakat sza
kított kiabálásával, hangjának szabadra eresztett 
viharával a levegőbe, mint ő ; hiszen ő, lám, 
milyen halkan beszél . . .

folytatja tovább — Herman se
w

kívánná olyan nagyon a csendőröket, a Bach 
korszaknak ezeket az ittfeledet emlékeit, ha 
egyszer néhány duhajkodó külvárosi csirkefogó 
nem éppen az ö ablakai alatt rendezett volna 
egy kis parázs verekedést, felvervén őt édes 
szenderéből. Ennél több indokot maga Herman 
se tudott felhozni a csendőrség mellett! . . így 
lett aztán ez a kis esemény nagy dolgok szü- 
lójevc.

Harsogó, szívből szakadó kacagás jutalmazta 
a sikerült riposztokat.

De azért a tanács javaslatát a többség — ter
mészetesen — mégis elfogadta.

Nekem azonban van még két észrevételem,
Az egyik az, hogy bárki mondta volna, soh’se 

hittem volna el, hogy dr. Hermannak epéje le
gyen. Hiszen a Galamb-utcában nevelkedett.

A másik pedig az, hogy beigazolva látom 
nála a degeneráció tanát.vT»

A zsidók hőskorában ugyanis Josua táborszer
nagy úr fegyvertelenül vezette népét Jerikó 
várfalának s puszta trombita szóval ostromolva 
ledöntötte azt.

Az Úrnak 1904-ik esztendejében pedig ugyan
csak az előkelő Efráim törzsből eredő dr. Her
man Adolf — aki, ha jól emlékszem, Jósltának 
egyenes leszármazottja, — Ármsztrong ágyúkkal, 
a búrok Long-'Lomjával lövöldöz ártatlan, tök— 
magevő cinegékre . . . .

Mert mi egyéb lenne a csendőrségnek néhány 
élhetetlen verekedő suhanc megfékezés céljából 
való rendszeresítése, mint cinege vadászat 
ágyúkkal ? !

P

O tempóra, ó mores !
Miiven idők, milyen Adolfok !

Dr», — y.

ázBkgzefVezkedBgek
A bajai szociáldemokrata párt ön- 

képzö-köre vasárnap este dal és szava
lattal egybekötött táncestélyt rendezett, 
melynek sikerültsége nem csak azokat 
leple meg, kik a szervezethez nem :ar- 
toznak, hanem magukat a rendezőket 
is A „Bárány“ terme zsúfolásig meg
telt, hogy meghallgassa Kovács Alajos 

! J3udapestr<51 kiküldött szónok ünnepi 
beszédét és szavalatát, majd az egyleti 
dalárda énekelt pár dalt, köztük a 
„Munkáshymnuszt* és a „Marseillaise4*-!, 
végül a szervezett munkások közül sza
valtak nehány gyújtó hatású verset 
Csizmadia Sándortól és Ada Negritöl 

A mulatság azonban csak befejezése



volt a bajai szervezetre oly mozgalmas 
vasárnapnak. Kovács Alajos a központ 
küldöttje délelőtt 10 órakor előadást 
tartott az ipari munkások körében, majd 
délután 3 órakor a Kereskedő Ifjak 
egyesületében és 5 órakor a földmivelő 
munkások helyiségében. Mindenhol az 
illető érdekeltségek helyzetéről tartott 
beható értekezést. Az ipari és földmű
velő munkásokról jelenleg nem akarunk 
hosszasan értekezni, mivel ezek már 
szervezve vannak, foglalkozzunk ezúttal 

a Kereskedelmi Alkalmazottak 
helyzetével.

Majdnem két óra hosszat tartó gyö
nyörű beszédben ismertette Kovács az 
alkalmazottak helyzetét, melyet közel 
száz főnyi hallgatóság hallgatott végig 
meg nem szűnő érdeklődéssel, és sűrűn 
helyeselve a szónok majdnem minden 
egyes mondatát A kereskedelmi alkal
mazottak helyzete lényegesen eltér úgy 
a földmivelő, mint az ipari munkások 
helyzetétől, de bajaik még is majdnem 
ugyanazok. A munkásnak elég az ő 
kék zubbonya, a társadalom* nem ró 
reájuk semminémű kötelezettséget, éle
tűk olcsóbb, munkát könnyebben kap
hatnak, mivel másra alig van szüksé
gük, mint munkás kétkezükre. mig a 
kereskedelmi alkalmazottaktól megkí
vánja úgy a közönség, mint főnökük, 
hogy elegáns, úri ruhában járjanak, jó 
körökben forogjanak, tiszta gallért ve
gyenek mindennap, előkelő modort ta
núsítsanak, hogy a különbség köztük 
és a vevők között minél csekélyebb le
gyen. És javadalmazásuk sok esetben 
kisebb, mint a kétkezi munkásoké, kik
nek, hogy kenyerüket megkeressék, az 
előbb felsoroltak közül semmire sincsen 
szükségük. De más szempontból is rósz 
szabb a helyzete az alkalmazottnak, mint 
a munkásnak. Mig ez utóbbinak meg
van mindenütt a beosztott, megállapo
dott 10 óra munkaideje, addig kereske
delmi alkalmazott legtöbb esetben reg
gel 6-tól este 8-ig, tehát 14 órát van 
munkában, sok esetben, például Buda
pesten a fűszeres üzletekben, reggel ő-től 
este 10-ig, tehát 17 órát van munkában. 
A felmondási idő, mely az alkalmazot
takat látszólag védeni volna hivatva, 
szintén keveset használ nekik, mert igen 
gyakori esetben kénytelenek alkalmaz
tatásuk esetén nyilatkozatot kiállítani,
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hogy a felmondási időről lemondanak 
és főnökük akkor teheti ki őket az ut
cára, amikor neki tetszik.

És mégis csodálatos módon, dacára 
ezen szomorú helyzetnek a kereskedelmi 
alkalmazottak eddig még alig kísérelték 
meg a szakszerű szervezkedést, hogy 
mindannyian mint egy ember álljanak 
szemben oly főnökökkel, kik csak arra 
törekednek, hogy minél jobban kihasz
nálják őket és hogy munkájukért minél 
kevesebb ellenértéket szolgáltassanak. 
Ily szakszervezkedés esetében nem kell 
mindjárt a legvégső eszközökhöz nyúl
va, a túlzók táborába csapni át, de 
igenis szükséges, hogy oly esetekben, 
midőn a főnökök segédeiket egyenesen 
kihasználják, elég erőt tudjanak kimu
tatni, hogy kartársaikat az embertelen 
bánásmódtól megmentsék.

A teljes vasárnapi munkaszünetet, 
hogy az ország minden részében sehol 
sem dolgozzanak vasárnap, melyet már 
a kétkezi munkások majdnem mindenhol
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elértek, csupán akkor vívhatják ki az 
alkalmazottak, hogy ha szervezve van 
nak, mert addig, mig szervezkedésük 
csak oly állapotban van, mint ma, ez 
irányban alig érhetnek el valamit.

A felmondási idő szabályozását, az 
erre vonatkozó törvény erélyes végre
hajtását, csakis szervezkedés esetén ér
hetik el.

Es csakis erélyes és gyors szervezke
dés esetén lehet elérni azt a célt, hogy 
a kereskedelmi alkalmazottak kiszaba
duljanak az állásközvetitő hiénák kezei 
közül, mert ekkor képesek lesznek meg
csinálni az oly régen óhajtop ingyenes 
saját állásközvetítő irodájukat és csakis 
akkor kényszeríthetik a főnököket, hogy 
csupán ezen irodától fogadjanak el se 
gédet.

Es csakis rendszeres szervezkedés ese
tén érhető el az az ideál is, hogy a 
kereskedelmi alkalmazott munkanélküli
ség esetére biztosítva legyen, és hogy 
akkor is. midőn önhibájából állás nél
kül maradt, meg legyen neki legalább 
a mindennapi kenyere, hogy ne legyen 
kénytelen mindenféle kereskedelmi egye
sületek ajtaján levett kalappal kenyeret
és útiköltséget koldulni.

Sehőn Ödön.

A Váöog közgyűlése.
— Csendőr invázió Baján. —

Baja, február 8 .

Elvégeztetett! Baja város törvényhatósági 
bizottsága a mai napon harminc és egyné
hány szótöbbséggel kimondotta, hogy nem 
kell neki az önkormányzati jog, nem akar 
azzal élni, mert nem tud vele élni. Kiadta 
kezéből az autonómia egyik legerősebb fegy
verét, a rendészetet és átengedte azt az állam
nak. Ha még állami rendőrségről volna szó, 
nem is tartanók a dolgot olyannyira vesze
delmesnek. Hanem teret enged ő a katonai 
uralomnak Hiába beszélt a függetlenségi párt 
szónoka Bajay Péter és Valentin Emil, hiába 
mutattak rá az elkövetkezhető veszedelmekre, 
a tisztelt jobbpárt mitsem törődött vele, ha
nem leszavazta ügy Bajay Péter, mint Dr. 
Valentin Emil helyes indítványát.

A nevezetes rendkívüli közgyűlésről egyéb
ként a következő tudósításun â számol be:

Schmaus  ̂ Endre főispán megnyitván a rend
kívüli közgyűlést, napirend előtt meleg sza
vakban emlékszik meg a törvényhatósági 
bizottság elhunyt tagjáról Külker (lusztávról. 
Indítványára egyhangúlag elhatározza a köz
gyűlés, hogy Fölkér Gusztáv emlékét jegyző
könyvbe iktatja és megbízza a polgármestert, 
hogy a rend előtt fejezze ki Baja város rész
vétét.

Áttérve a napirendre a főispán megbízza 
Erdélyi Gyula főjegyzőt a jegyzőkönyv veze
tésével és Szabó Samu aljegyzőt a szólni kí- 
v á n o k fe lj egy zésé vei.

Scbeibner Gyula rendőrfőkapitány előadja, 
miszerint Baja város m. é. október havi köz
gyűlése elhatározta, hogy a közrend fenntar
tására a város belterületére egy 8 főből álló, 
a külterületre pedig két öt-öt főből álló csend
őrőrsöt állít fel. Dr. Xyiraty János biz. tagnak 
a belterületre vonatkozó fellebbezését a bel
ügyminiszter elvetvén, a tárgyalások meg
kezdésére kiküldötte Bajára koc^ka Pál csend
őrezredest. Koczka csendőrezredes m. hó. lo-én 
Baján volt, amikor is megtartattak az érte
kezletek. Ekkor az ezredes azon véleményé
nek adott kifejezést, hogy a város külterüle
tére, minthogy az csak 87 [ j  kilométer sok 
volna tiz csendőr, a belterületre pedig «S kevés. 
Ajánlotta, hogy mind a 18 csendőr Baján 
helyeztessék cl egy laktanyában egy őrsve
zetővel. így a 18 csendőr közül a külterületre 
4—0 jutna, a belterületre pedig 12 14 ember.
Erre az álláspontra helyezkedett az értekez
let is, minélfogva megállapodásra jutottak, 
amely megállapodáshoz hozzájárult a belügy
miniszter. Ezen megállapodásból kifolyólag

a főkapitány a mai rendkívüli közgyűlésen 
a következő határozati javaslattal járult a 
közgyűlés elé :

»Baja város törvényhatósági bizottsága el
határozta, hogy 1904 év május hó lö-től 
fogva felállít egy 18 főből álló állami csendőr- 
őrsöt, amelynek vezetője egy őrsvezető, pa
rancsnoka a jelenleg is Baján lakó kerületi 
csendőrőrmester. A jelenlegi 2 altiszt es 18 
közemberből álló rendőrség létszámát apasztja 
és pedig úgy, hogy elbocsát a mostani lét
számból tizenegy embert. (Marad 2 altiszt és 
7 rendőr.) A külőrség teljesen feloszlik, illetve 
a külőrök a város szolgálatából elbocsát
tatnak.

A csendőrség a város belterületén ügy éjjel, 
mint nappal állandóan 3 -3 mozgó járőrt tart 
fenn. A külterületi rendészet részben a bajai, 
részben a baja-s^entistváni, a hát-monostori, a 
bikityi és a bácsalmási csendőrőrsök fogják 
szolgálni. A kis pandurszigeten a bajai csend
őrség tartja fenn a rendet.

A csendőrség laktanyája kispatak-utcában 
lesz. Szervezési költség 6942 kor. 60 fillér, 
amely összeget Baja város az államnak 
1905-től számítva öt éven át fizeti meg. Az 
évi fenntartási költség 21936 korona, amely 
költséghez Baja 75%-os kvótával járul.

Jövedelmek és megtakarítások lesznek a 11 
rendőri állás és a mezőőri állások megszün
tetésével. a csendőrség lakbérilletményével 
satöbbi.«

A határozati javaslatot nem szószerint idéz
zük, de a mi lényeges van benne, azt kö
zöljük.

Bajay Péter ellenezte a csendőrség felállí
tását, ellene van sok oknál fogva. Kérdi kü
lönben, mi lesz a kisbirtokosok hozzájárulási 
költségével ? Igazságtalannak tartja, hogy ez 
a költség kizárólag a kisbirtokosokat sújtja, 
mig a nagyobb birtokosok semmi terhet nem 
viselnek.

Dr. hleminc~ György tiszti ügyész közjogi 
fejtegetésbe bocsátkozik és dicséri a csendőri 
intézményt.

Dr. iálentin Emil, hatalmas szónoklattal 
kel ki a csendőrségnek a város területére 
való hozatala ellen. Rámutat arra, hogy a 
csendőri intézmény sérti a közszabadságot, 
sérti városunk autonómiáját. Történelmi fej
tegetései során bebizonyítja, hogy a katonai 
intézmények a polgárok jogait sohasem tar
tották tiszteletben. Egész beszéde az igazság 
meggyőző erejével van felruházva. Beszédé
nek végén indítványozza, hogy a határozati 
javaslat adassék vissza a tanácsnak újabb 
indítványtétel végett es az egész határozati 
javaslat litografálva osztassák ki tanulmá
nyozás céljából a bizottsági tagok között.

Dr. Hermann Adolf, Mikolics Ignácz, k'nlélxi 
Gyula, Scbeibner Gyula és //Vö~ Nándor pár
toló felszólalása után

Dr. Valentin Emil el a zárszó jogával. Vá
laszol Dr. Hermannak es ajánlja újra indít
ványának e 1 fog a d ás á t .

Szólásra nem lévén senki feljegyezve, el
nöklő főispán felteszi a kérdést;

Elfogadják-e a tanács javaslatát ?
A többség elfogadja és a beadott indítvá- 

í nyokat elveti.
| Ezzel a szavazattal városunk közrendészeti 
: ügye el van döntve. Félőnek tartjuk, hogy 
i egy év lefolyása alatt visszasírják még a 

tisztelt többség tagjai is a városi rendőrséget.

Közigazgatási bizottsági ülég.
Baja város közigazgatási bizottsága f. hó

8-án tartotta ülését.
Napirendre térve, Erdélyi Gyula főjegyző 

előterjeszti a polgármester havi jelentését a 
közigazgatás állapotáról. Az iktatók ügyfor
galmi statisztikája, amely csak úgy dobálód- 
zik a numerusokkal, a megszokott modem 
készült. A rendőrség jelentése szerint január 
hóban nem kevesebb, mint 51 bűneset fordult 
elő.

Apróbb felebbezések után egy erdekes ügy 
került tárgyalásra, a mely egyben szomorú 
világos vet a munkas\ iszonyainkra. Egy vin
cellér, mielőtt meg a szerződése lejárt volna, 
elhagyta a helyet, mert olyan alacsony tize-
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test kapott, hogy abból nemcsak a családját 
de még önmagát sem tudta fentartani. (Maz
dája feljelentése folytán a bajai rendőrkapi
tányság húsz korona pénzbírságra vagy ő 
napi elzárásra és 7 korona kártérítésre Ítélte. 
Az elítélt vincellér fölebbezése fontán az 
ügy a tanács elé került és ez a húsz koro
nás bírságot helybenhagyta, csupán a 7 ko
rona kártérítést törölte, es ezen ítéletet hely
benhagyta a közigazgatási bíróság is anélkül, 
hogy egyetlen bizottsági tagnak eszébe ju
tott volna a megzaklatott munkás érdeké
ben felszólalni.

A pénzügyigazgato jelenti, hogy a műit hó
ban az adok a következőképen folytak be : 
Ingyenes adóban 0229 korona <múlt év janu
árban 678ö K.) hadmentességi adóban 1<S
korona (múlt évben 102 K.) Bélyeg és illeték
ben 4780 korona (múlt évben 2508 korona), 
Tanítói nyugdíjban 740 korona, (múlt évben 
800 korona). Országos betegápolási pótadó
ban 217 korona (múlt évben 109 K.)

A honvédelmi miniszterhez pártolókig fel
terjesztettek egy kivételes nősülés iránti kér
vényt.

pozggay rçikIôjS beszámolója $zt.-lstVánon.

A keceli kerület népszerű országgyűlési kép
viselője: Pâ sgay Miklós vasárnap déultán tar
totta meg beszámolóját, szinte beláthatatlan 
néptömeg jelenlétében. A beszámolt) előtt 
Pozsgay, képviselőnknek: Dr. Rajk Aladárnak 
volt vendége, ki tiszteletére fényes ebédet 
adott. Kél három órakor jött a szent-istváni 
küldöttség Síim,in Kerenc pártelnök vezetése 
mellett Pozsgay Miklósért. Pozsgayval együtt 
Szent-lstvánra ment: Dr. Rajk Aladár orsz. 
képviselő, továbbá a bajai függetlenségi és 
18-as párt elnöksége, (J-cnniy Imre ipartestületi 
elnök stb. A vámháznál Halmi AV/</y Kerenc
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iidvözölte a képviselőt rövid, de talpraesett 
beszédben, majd a, vagy negyven kocsiból és 
számtalan gyalogosból álló menet folytatta 
útját a község háza felé, ahol már ezernyi
ezer ember várakozott reá. A községháza előtt 
Szent-lstván község érdemes bírája: l'nics 
Menyhért fogadta - igen szép beszéddel 
a vendégeket, majd felkérte a kerület képvi
selőjét beszéde elmondására.

Pozsgay beszédét azon kezdte, hogy eze
lőtt egy esztendővel azért jött választói közé, 
h o g y  megkérdezze okét. vajon belemenjen-e 
abba a nemzeti küzdelembe, a melyet a kato
nai kormány újabb követelései miatt, valamint 
a magyar nyelv jogáért a kormánynyal szem
ben megvívni kell? Lelkes igenlő választ ka
pott. Már most arra kéri a választóit, houv1 O J
tartsa fel az a kezét, aki a küzdelem miatt 
beállott obstructio óta nem fizette meg az 
adóját.

Kn nem fizettem egy krajcárt se! 
kiáltott egy Csanádi magyar, szinte dühösen.

Nos, folytatta l’ozsgay mindössze 
egy ember jelentkezik, aki az adójat nem 
űzette meg. Hát a többi meri tirette mev ? -
kérdezte szemrehányókig. Hisz az adófize
téssel a kormányt támogatta ! Sajnos ez min
denütt így volt, nem csak az én kerületem
ben. Kz volt aztán az oka, hogy a független
ségi párt nem hirt mindent kivívni, amit akart. 
Vívmányai a pártnak azért így is oriásak, 
melyek értékét csak a függetlenségi párt ellen
ségei igyekeznek leszállítani.

Majd egyebek közt kifejtette, hogy 
törhctlen hive marad az általános választói 
jognak, mert úgymond ha attól a sze
gény embertől megkívánhatja a kormánv

w 7

hogy vérével es pénzével szolgálja a hazat,

viszont legyen meg az a jussa neki is, hogy 
beleszólása legyen az országügyeibe.

Az óriási tetszéssel fogadott beszéd elhang
zása után dr. Rajk Aladárt óhajtotta hallani 
a temérdek főből álló közönség. Nagy hatás
sal ecsetelte ő is, a mai politikai helyzetet. 
A függetlenségi-párt úgymond azért sze
relt le, mert nem akart olyan politikát űzni, 
mint az egyszeri görög »bölcs«, aki olyan 
nyakas volt, hogy amit magába föltett, azt, 
ha törött, ha szakadt, végre is akarta hajtani. 
Egyszer péld. föltette magában, hogy ő egy 
bizonyos patakon naponta át fog lábalni. Ezt 
meg is tette sokáig, de történt, hogy az ár, 
folyóvá dagasztotta a patakot s minthogy 
bölcsünk nem tágított: belefulladt a vízbe. A 
függetlenségi-párt - folytatta — ilyen poli
tikát nem űzhetett, mert nem akarta magát 
a fenyegető ártól elsodortatni, hanem meg
elégedett a kicsikart engedményekkel.

Zúgó éljenzés követte a frappáns hasonlatot.
Nem kis hatást ért el akkor is, amikor azt 

kérdezte a választóktól, hogy mikor kormány- 
párti volt a követük : látták-e annak csak a 
színét is a választás után ? Lám Pozsgay már 
másodszor is itt van köztük.

— Ki is adtuk az útját Tarajossynak ! — 
kiáltották közbe.

Viharos hatást keltő beszédét azzal fejezte 
be, hogy a választók legyenek bizalommal 
a függetlenségi és 48-as párt hazafias törek
vései iránt.

Dr. Rajk Aladár után még Sámán Ferencz 
pártelnök beszélt olyan tűzzel, olyan ékes- 
szölással, hogy sok kormánypárti képviselő 
megirigyelhetné ebbeli tehetségét.

A fé ' •ZZ'a veget ért.

A bajai hf. nőegiflet bálja.
(Párbeszéd négyes közben.)

Vis á vis kerestetik !
Hála Istennek, hogy maga lett a vis á 

vim, legalább kitracscsolhatom magam ; úgyis 
az előadás alatt hallgatási kényszer alatt 
voltam. Es képzelje milyen nehezére esik ez 
egy lánynak !

Mért nem követte, kedves Nagysád, a 
Szász János elvét?

Hogy, hogy ?
Amikor fel küldték az egyetemre, két jó 

tanácsot vitt magával: >Akkor beszélj, mikor 
kérdeznek, és mások kártyájába bele ne szólj !«

Nos?
De a Jánoska ezt a tanácsot kissé ki

forgatta. Amikor ugyanis a vizsgán kérdezték, 
akkor hallgatott, ellenben, mások kártyájába 
mindig beleszólt.

A Szász Jánosról lévén szó, mondhatom 
született színész!

Nem is csoda, hisz mindig nagy barátja 
volt a színészeknek.

— Igaz. folyton velük pactált.
Hja! » Clara pacta, boni amici.«
I gyan ne szóvicceljen, mert még el

rontom az első figurát.
Nohat szó ami szó, a Szász János mint 

após, olyan fényes alakítást nyújtott, aminőt 
műkedvelőktől keveset láttunk. Micsoda ter
mészetességgel beszél!

Es milyen könnyedséggel mozog!
Annyi ezresem volna, amennyivel köny- 

nyebben, mint a Goldreich !
Kapott is tapsokat.
A repriznél is kap sokat.
Kérem, ne kín-rimeljen, mert a második 

figurát is én rontom el.
A női szereplők közül dr. Roller Im

rémé ő nagysága keltett közfigyelmet.
Igen, ez az aranyos szívű úrasszony, 

akiért rajong mindenki a városban.
De amilyen nagyon tisztelem mint úr

asszonyt, ép oly kevéssé szeretnék a veje 
lenni.

Miért ?
A színpadon a legházsártosabb anyós

nak bizonyult.

I

I Íja, hisz éppen ebben rejlik az ő mű
vészi alakításának igaz varázsa. Az életben 
olyan mint egy angyal.

— A színpadon olyan mint egy —■ anyós!
Az életben a jelszava «Szívesen alkotok».
A színpadon meg az, hogy «Mindent

összetörök.»
Az életben még a légynek sem ártana.
A színpadon megvérezte a vejét.
Szerencsére jelentéktelen sérülés!

— Apropos, a vökről lévén szó, mit szól a 
Schöiy Ödön játékához.

— Én csak azt szeretném, ha a Miklós fia 
is végig nézné. Képzelem, hányszor kér
dezné, hogy most már melyik is a papa igazi 
» hitvese. « ?

Durand fiskálist oly pompásan jelle
mezte. hogy a vígszínházbeli Góth is meg
irigyelheti.

— Gotlh wie Sebőn hat er gespielt !
Ha még egy ilyen viccet megereszt, ki

lépek a négyesből.
Hát még a másik Durand, a fűszeres 

kimagasló játéka mennyire elragadott !
-- • A Hetényi bíró úr megkapó színekkel 

festette a pácban levő fűszerest, az apósa 
előtt szegény, hogy lapúlt !

— «La poule»-t kiált a rendező.
No ez már botrány !.

/

— Áttérve a többi hölgyekre, úgy-e Reich 
Vidorné végtelen bájosan adta a Durand ügy
véd fiatal menyasszonyát ?

— Nagyon hercig volt, akár egy bak fis.
Hisz még nem rég az is volt !

— Durand fűszeres feleségét Rothschildné 
alakította.

Meg pedig kifogástalanul.
Milyen fölségesen tombolt! Visszaem

lékezem, akárcsak mikor tanárnő korában 
velünk mérgelődött

— Mér gelődött?
— Hagyjon föl, menjen . . . .

Es micsoda elegancia volt \\ iesel Dá- 
vidné játékában.

Nemkevésbé pazar toilettjében.
— Csupa frisseség, elevenség volt ez az 

asszonyka.
—- Pollák Illésné pedig helyre egy szoba- 

cicilS VOlt.
— Telve pajzánsággal.
— Szakasztott olyan volt a színpadon, 

mint a mai szobalányok az életben.
Szinte kedvem lett volna neki felmon

dani.
— Hát mit szól Dr. Róna törvényszéki 

szolgájáról ?
Pompásan játszott, kellemesen beszélt 

és hangsúlyozott.
-- A mellett hallom darabközben praxist 

is szerzett magának.
— Durand ügyvéd vérző orrát hamarosan 

megoperálta.
0

Elvezek. ha orvos nyúz ügyvédet !
De hát miért nem tudta Szirmai Java- 

nont a dadogásból kigyógyítani !
Mert ez természetes dadogás volt. Ezt 

nem olyan könnyű kigyógyítani.
— Na és micsoda remek maszkja volt még 

hozzá.
— Jóízűen megnevettette az egész publi

kumot.
/

— Es végül Scheibner Aladár ur!
Pompásan állta meg mindkét szerepét.

— Mint füszeressegéd gratulálhat az ügy
védszolgának.

0

— Es viszont.
— Hát még a rendezés milyen phenome- 

nális volt !
Ez a Herman ügyvéd úr valóságos 

ezermester.
Ilyen hamar betanítani egy ilyen nehéz 

darabot és annyi akadály között.
Bátran lehetett volna a darab czíme : 

« Bohózat akadályok kai. «
— Es mégis milyen precízen ment.

Egy hallom, megismétlik.
Es micsoda szép közönség verődött 

össze, és milyen elit.
De nem csak izraelit . . .

Hál’ Isten, vége a négyesnek.
Általános kézcsók.

1004 február 13,
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HÍREK.
Köszönet nyilvánítás. A csapás nagysá

gát és súlyát, mely rendházunkat és főgym- 
nasiumunkat ft. Fölkér Gusztáv házfőnök és 
igazgató elhunytával érte, nagyban enyhíti és 
elviselhetővé teszi az a közeiből és távolból 
egyaránt megnyilvánuló mély, őszinte és 
benső részvét, mely a jobblétre szenderült 
alakját körülveszi. Fogadják a nemesen érző 
és cselekvő intézetek és egyesületek, vala
mint a közönség ezrei úgy, mint egyesei a 
rendház és a főgymn. tanári kar részéről 
egyelőre ezúton kifejezett hálás köszönetét.

A jó Isten áldó keze lebegjen mindig önök 
felett.

Baja, 1904. febr. Fi.
Lednic^k\ Ipoly,
helyettes

Dr. Rajk Aladár. A hivatalos lap folyó 
hó 10. száma hozza, hogy a belügyminiszter 
dr Reich Aladárnak, városunk országgyűlési 
képviselőjének megengedte, hogy családi ne
vét »Rnjk«-rd változtassa.

Áthelyezés. A közoktatásügyi miniszter 
Sváb János gazdasági szaktanárt ll.-M.-Vá
sárhelyről a bajai állami tanítóképző intézet
hez helyezte át.

Dr. Rajk Aladár érsz. képviselő f. hó 
11-én több függetlenségi képviselő társasá
gában két hétre Dalmácziába utazott.

N évm agyarosítások. Kiskorú Fratincsics 
Endre bajai lakos kertészgyakornoknak »l:c- 
)cnt\i«-vz és kiskorú IVtlíkerl János tanító 
növendék bajai lakosnak »Vértes«-re kért 
névváltoztatása belügyminiszteri rendelettel 
megengedtetett.

Elítélt tolvaj. Asztalos Mária cselédleány 
több lopást követett el a Nemzeti Szállodá
ban. E miatt a bajai bíróság 13 napi elzárás
ra ítélte a hűtelen cselédleányt.

ítélet párbajügyben. Megírtuk annak ide
jén, hogy Spitzer Zoltán jogász párbajt vívott 
Borócy István tiszthelyettessel. Ez ügyben a 
bajai kir. járásbíróság Spitzer Zoltánt egy napi 
államfogházra ítélte.

Előmunkálati engedély meghosszabbí
tása. A kereskedelemügyi miniszter a «Köz- 
gazdasági bank részvénytársaság» kalocsai 
cégnek egyrészt az első cs. kir. szab. Dunagőz- 
hajózási társaság »Baja« hajóállomásától Baja 
város belterületén át a m. kir. államvasutak 
»Baja« állomásáig vezetendő villamos üzeinü 
s másrészt a m. kir. államvasutak Baja állo
másától Dunapatajig vezetendő rendes nyom
távú villamos, esetleg gőzmozdonyu helyi 
érdekű vasútvonalra az 1900. évi januar hó
30-án kiadott és legutóbb a múlt évi február hó 
14-én meghoszszabbitott előmunkálati engedély 
érvényét a lejárattól számítandó további egy 
év tartamára meghosszabbította.

Műkedvelő szinelőadás. Az izr. Nőegy
let febr. 6-iki mulatságán szerepelt műked
velők elhatározták, hogy a «Durand és Du
rand» c. vígjátékot f. hó 20-án szombaton 
este <3 órakor a Nemzeti Szálló nagytermében 
jótékony célra megismétlik. A tiszta jövedel
met annak idején a szereplők — közös elha
tározás alapján több bajai jótékony egye
sület között fogják szétosztani, miről a kö
zönséget a hírlapok utján értesítik. A hely
árakat és az elővételi helyeket a jövő héten 
falragaszok közük.

A bajai ipartestület, által f. hó lö-én 
tartandó batyu bálra mindazok, akik a folyó 
évi j..nuár 23-án tartott táncestélyre meghívót 
kaptak, tisztelettel meghívatnak. Külön meg
hívó nem bocsáttatik ki. Belépő páronkint 
2 kor. 40 fill., személyenkint férfiaknak 2 kor., 
nőknek 1 kor. 20 üli. Italról a rendezőség 
gondoskodott.

Öngyilkos fiatal asszony. Óbecséről Írja 
tudósítónk: Rákos Albertné fiatal és szép 
óbecsei asszony február hó 9-én öngyilkossági 
szándékkal szercsikát ivott. Az orvosi segély 
dacára sincs életbenmaradásához remény, 
mert az erős méreg belső szerveit tönkre
tette. Az öngyilkos menyecske életuntságá- 
nak okairól különféle hírek keringenek.

Felülfizetések az izr. nőegylet által feb
ruár 6-án rendezett műkedvelői előadással 
egybekötött táncestélyen: Özv. Rosenberg 
Mórné 30 kor., Jusztiz Károly né Bpest, Dr. 
Rajk Aladár, Steinbach Alexander Bécs 20 -20 
kor., báró Vojnits István, 1 lesser Gyuláné, 
özv. Hrezfeld Jakabne, Grűnwald Lajosné 
Bpest, Dr. Koller lmréné, özv. Reich Bernátné, 
Dr. Gerber Béláné Bpest, Márkus és Szendrei 
Bpest, Deutsch H. és társa Bées, Deutsch M. 
Mátyásné, Somogyi Emil és neje, Fucks és 
Herzog Bpest, Mautner testvérek és társai 
Bpest, Wolfner Gyula és társa Bpest, Rien 
testvérek Bpest. Berger es 1 lohenberg Bées, 
Krausz Jakabné 10—10 kor., Dr Herman 
Adolfné, Fóliák Jakabné, Fóliák Bernátné, 
8—8 kor., Freund Lázárné, Dr. Bérezi Albertné, 
Ree Sámuel Bécs, Eisenmann Gyula Bpest 
6—6 kor., Dr. Alföldi Lajosné, Reiter Jakabné, 
id. Reich Vilmosné, Reich Gyuláné, Fischer 
Fülné, Dr. Freund József, Harsányi testvérek 
Bpest, Dr. Bruck Samuné, Grünhut Miksáné, 
YVeidingér Hermanné, Dr. Rosenbeg Samuné, 
Wiesel Sándorné, Weidinger Dezsőné, Vámosi 
Samuné Prig. Szt-Iván, Rosenberg Jakabné, 
özv. Franki Johanna, Drescher Gyula, Gyar
mati Emilné, Zweig Mórné, özv. Rosenberg 
Adolfné Bácsalmás, Rosenberg Emil Bács
almás, Schlesinger Gyuláné, Smolka Miksa 
lépest, Dr. Mák ray László, Milkó Vilmosné, 
Reich Vidorné, Adler és Bauer Bpest, Kanitz 
Ignácz és liai Bpest, Klein Mór Bpest, Bink 
Sámuel és társa Bécs, Czeininger Dávid Bécs, 
Mayer Vilmos Bécs, Fóliák Herman és liai 
Bées, Wolfram és társa Bécs, Lőwenberger 
és Ffeífer Bées, Rosenfeld Gábor Bées, Schwarz 
József Bpest, Kohn és Ferlhefter Bpest, Lőwy 
és Schnitzler Bpest, Rosenfeld Jakab Bpest, 
Welisch Gottfried utóda Bpest 5—5 kor., 
Weidinger Benőné, Feuermann Sománé, Krausz 
Lipótné, Fischer Béla, Fóliák Lajosné, Reich 
Ignáczné, Svvarcz Józsefné, Kunz Anton és 
íia Bécs, Szűcs Ödönné, Schlieszer Miksáné, 
Somogyi Gyuláné, Vajda Henrik, Sebőn An- 
talné, Neuwirt Károlyné, Breuer Zsigmond, 
özv. Weisz Józsefné, YVollner Adolfné, özv. 
Fleischmann Benőné, Berger Zsigmondné, 
Stern Y’ilmosné, Bodrogi Gyula, Müller Jó
zsefné, Dr. Klein Mosinné Eszék, Boschán 
Károlyné, Reiter M. Miksa Bpest, May Antalné 
Pancsova, Dr Goldschmidt Zsigmondné Vuko- 
vár, Y'erner Zsigmond Bécs, 4 1 kor., özv.
Lőwy Elise, özv. Klein Edéné, Reich Zsig
mondné, Grünhut Jakabné, Wiesel lllésné, Dr. 
Deneberg Kálmánné, Dr. Nemes Józsefné, 
Spitzer Hermanné, ifj. Reich Vilmos Bécs, 
Dr. Koller Imre, Engelmann Ignácz, Klauber 
Salamon, Lemberger Rezsőné, Dr. Szirmai 
Vidor, Glück Samu Bácsalmás, Fischer Emil, 
özv. YY'einberger Salamonné, Schlieszer Mórné 
3—3 kor., Eckert Gyula, Honig Muki, Sala
mon Sándor, iíj. Welisch Géza, Kohn Hen- 
rikné, Dr. Nikolszburger Károlyné, Dr. Kele
men József, Trebitsch Emil Becs, Schrötter 
Károly Bécs, Fleischmann Manó, Erdélyi 
Gyuláné, F. G., Fóliák lllésné, Diamant La
josné, Wiesel Mór, özv. Reiner Sándorné, 
Deutsch Jánosné, Rotschild Zsigmondné, Wie
sel Dávidné, Dr. Kőhegyi Károlyné, Horovitz 
Lipótné, Spitzer Árminné, Kaufman Samuné, 
Kazal József, Fischof Ignácz, Handler Izsó, 
Vámosi Manóné, Frig. Szt-lván, ifj. Wagner 
Antalné, Kovács 1. őrmester, Rozenfeld Ignácné, 
Klein Sándorné, Dr. Fenyő Józsefné Toplya, 
Goldschmied Zsigmondné, Goldschmied Jó
zsefné, ifj. Cserba György, König Vilmos 
Bpest, Leitenberger Ferencz Bpest, Faunéi* 
Sándor Bpest, id. Nagel testvérek Bpest, Műnk 
Mór és társa utódai Bpest, Finkasz Zs. és 
testvére Bpest, Klein Friedman és társa Bpest, 
Deutsch és Rozenzweig Bpest, Fóliák Zsig
mond Bpest, Goldstein Bernât Bées 2 2 kor.,
Bruck Fái 1 kor. Összesen 776 kor. A bajai 
izr. nőgylet ez utón is hálás köszönetét fejezi 
ki ügy a nemesszívű adakozóknak, mint a 
buzgó és fáradhatatlan műkedvelőknek és az 
egesz rendező bizottságnak.

A táncestély eredménye:
összes bevétel . • 1331 kor. 80 üli.
összes kiadás . • 356 » 10
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Tiszta jövedelem : 775 kor. 10 üli.

Az Állatvédő Egyesület céljaira a ■>Bajai 
Kölcsönös-segélyzö Egyesület» 10 kor.-t adó- : 
mányozott, miért is fogadja az egyesület ve
zetőségének hálás köszönetét. I j tagokul lep

tek be az egyesület kötelékébe, illetve mint 
tagok ez ideig kimutatva még nem lettek : 
Állaga István, Bajai Kereskedelmi Bank, Bod
rogi Gyula, Halász Károlyné, Horovitz Lipót, 
Rauschenberger Ferencz, Scharpf Elek, Schwarz 
József, Willmann János. Az Országos Állat
védő Egyesület itteni fiókjának megküldte az 
«Állatvédők törvénykönyve« című művet 200 
példányban terjesztés végett. Ez érdekes mun
kát a napokban fogja az Egyesület vezetősége 
részben tagjai, részben más érdeklődők kö
zött is kiosztani.

M agyar helységnevek. A belügyminisz
térium vezetésével megbízott miniszterelnök 
a helynevekről szóló törvény alapján megál
lapította a most Bács-Bodrog vármegye hely
neveit. A községek helyesbített névsorát most 
közli a hivatalos lap; ide iktatjuk azokat, a 
melyek idegen név helyett uj magyar nevet 
kaptak: Bács-Bresztovác Szil berek, Kupu- 
szina Bácskertes, Friglevica-Szent-Iván 
Bács-S^ent-lvan, Jankovác — Jánoshalma, Mat- 
heovics — Má tételbe, Bikity • Bácsbokoii, 
Dautova Dávod, Rigyica — Regőce, Szán
tóvá — Hercegszántó, Déronya Pernye, 
Filipova Szeiitfnlöp, Karavukova — B a cs
ordás, Laüty Liliomos, Parabuty Varipás, 
Pivnica — Vincéd, Kucura — Kucora, Vepro- 
vác — Veprod, Bács-Bukin — Dunabókény, 
Bács-Novoszeló — Bácsujlak, Bulkesz — Bnl- 
keszj, Gajdobra — Szépliget, Obrovác Boráé, 
Faraga Varrag, Plávna — Volona, Tovari- 
sova —- Bácstöváros, Fetrovoszelló —• Péter réve, 
Kovil — I\abol, Gardinovce — Dunagárdony, 
Kovil-Szent-Iván — Sajkásszeniván, L ó k  
Sojkáslak, Mosorin — Mozsár, Vilova - - Ti'ni- 
déres, Deszpot-Szent-Iván Urszentiván, Glo- 
zsán Dunagdlos, Járek — Jármos, Kulpin 

Kálpény, Fetrovác — Vetrőc, Gákova — 
Gádor, Kernyája -  Kerény, Kollut Kallod, 
Krusevlya Kör lés, Sztanisits órszállás, 
Goszpodince Boldogasszony]alva, (lyurgyevo 
—- Sajkásgyörgye. Azonkívül számos puszta 
kapott jó hangzású magyar nevet.

A reklám  lélektana. A párisi Figaró fi
gyelemreméltó sorokban cseveg a reklámról 
s annak a hatásáról. Ami kereskedőink jó 
része még azt hiszi, hogy a hirdetésre köl
tött összeg kidobott pénz ; jó lesz tehát meg
szívlelni, amit a francia lap mond. Minden 
hirdetést legalább tízszer kell a lapban közzé
tenni, mert: az első megjelenéskor az olvasó 
meg sem látja a hirdetést ; a másodiknál 
látja, de nem olvassa el; a harmadiknál elol
vassa; a negyediknél megnézi a hirdetett 
tárgy árát; az ötödiknél megjegyzi a cég 
cimét ; a hatodiknál beszél róla a feleségével ; 
a hetediknél elhatározza, hogy vásárolni fog; 
a nyolcadiknál tényleg vásárol, a kilencedik
nél felemlíti barátainak; a tizediknél a ba
rátai beszélnek róla a feleségökkel. Íme a 
Figaró lélektani statisztikája a reklám ha
tásáról.

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

Baja és környékére
az összes biztosítási ágazatokkal foglal 
kozó. ezen vidéken jól bevezetett elő
kelő biztositó részvénytársaság óvadék

képes föügynököt keres 
Ajánlatok jfB iztO SÍtÓ “ jelige alatt

(! lap kiadóhivatalához küldendők.
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n y í l t  t i ; il
K/<*n rovat alatt közlőitekért a s/erkesztöség nem vál

lal felelősséget.
Itn

Alulírott van szerencsém a t. c Kö
zönség figyelmét felhívni arra a körül
ményre, miszerint házak és földek  
vételét és eladását valamint bérbe
vételét és bérbeadását közvetítem. Bá
torkodom a t közönségnek e tekintetbeno
szolgálataimat felajánlani.

Megjegyezni kívánom, hogy megbí
zatásaimat a legmesszebbmenő pontos
sággal szoktam elintézni, minél fogva 
tisztelettel kérem a t közönséget, hogy 
szolgálataimat igénybe venni méltóz- 
truSSfv

kiváló tisztelettel

t a
Taubner Fülöp
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3 frt 4SI kr.
utánvéttel egy vég szepességi vászon, 
fi 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-n él BUI ) Aid AST.

VII., Hernád-u 54. in -fi

Dam janits (Rév) utca 7-ik sz

külön lakó-ház
m ájus l-re kiadó.

Jó karban levő
// n

S Z O L L O
(a vancagai dűlőben) eladó. Bővebb 
felvilágosítással szolgál : özv . Gludo-
wátz F erenczné. (Sróf Zichg 
íBódog-utca.) " 1

—

• » . »
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JVtészáros £ázár-utea 48. számú

wr HÁZ
eladó, esetleg bérbeadó.

i özv. Steindl JJánosné.
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5  k o r o n á é r t
küldök 1 cs tél kilo (kb. 50 db,» 
kevéssé megsérült linóm,

enyhe

3 »

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

utánvéttel küldi

íDenker 3. 3{ernád-u. 54.
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Egy háztartási mérleg
1 g y e n !

f f ,

Mesésen olcsó 
árak mellett kül
döm szét túlhal

mozott raktáromból 
világhírű kiváló
ságukért általá
nosan k e d v e l t

mexikói ezüst árúimat
es ne

fi darab mexikói ezüst asztali kést,

Feltűnő újdonság!
»!

DE IGE

6
6

12
f i

f i

1
1
•)

»
»
»
»
»

»
»
»

» evővillát,
» evőkanalat,
» kávéskanalat,

kiváló dessertkést,
» dessertvillát,

«> mex. ezüst levesmerítő kanalat, 
» » » tejmerítőt,
» eleg. szalon asztali gyertyatartót

— Minden hirdetés felesleges. —

A dohányzó egyszer veszi és többe

mást nem szihat

Legjobb valódi francia szivar- 
kapapir és szivarkahüvely kap

ható az orszáer minden
f i\ *

Ívülönlegességi unciáiá baii.

46 darab összesen csak 6 f r t  50 I^ajcát.
Minden megrendelő ezenkívül jutalom-

képen egy szavatosság mellett pontosan
működő 12'2 kiló hordképességű háztartási

I mérleget kap teljesen díjtalanul. A mexikói
ezüst egy teljesen fehér fém (belül is),
melynek tartósságáért és kiváló minősé

géért 23 évi jótállást vállalok.

Szétküldés a pénz. Hoteles megküldése esetén vagy 
utánvéttel történik az európai raktárból.

ÍDenker József
központi forgalmi árúháza 
BUDAPEST, Hernád-u. 54. 10—f>
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%  Pártoljuk a honi ipart !

A legjobb
író ténták „STELLA* védjegygyei 

Másolható ténták STELLA^
Színes ténták „STELLA*

Tusoldat „STELLA1* védjegygyei
Ç T C I I vegyészeti „O I LLLR gyárbankészülnek a

%  B U D A P E S T E N ,

Főraktár :

Ifi. W A G N E R  A N T A L kedésében
B A J A .VJ— 37

Pártoljuk a honi ipart !
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Nyomatott Nánav Lajosnál Baján.




