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$oVámJ píogpamm !
Az újonnan megalakult bajai szabadelvű 

párt kibontotta zászlaját; előadta prog
ramúi ját március 15-én megjelent hiva
talos lapjában. Őszintén szólva, meleg 
érdeklődéssel vártuk a lap megjelenését, 
hogy láthassuk, megtudjuk azon eszméket, 
azon terveket, azokat a jövő cselekmé
nyeket, melyeket a szabadelvű párt maga 
elé tűzött, mert kétségtelen, hogy úgy 
az országra, mint városunkra nézve, nem 
közömbös kérdés, hogy milyen prog- 
rammot akar megvalósítani bármelyik 
párt is.

A szabadelvüpárt programmja szó- 
ról-szóra ez :

«Elveinek tiszta fegyvereivel akarja meg
védeni a maga álláspontját, mely abban a 
véleményben csúcsosodik ki, hogy a mi 
erkölcsi és anyagi gyámolitásra annyira 
rászorult és ráutalt városunk csak úgy bon- 
takozhatik ki tengődésének mai állapotá
ból, csak úgy léphet reá a fokozatos fejlő
dés és gyarapodás ösvényére, ha politikai 
meggyőződésével azon zászló alá esküdik 
fel, melyre a szabadelvűpárt neve van 
felírva.

Hasztalan minden szépítgetés és csűrés- 
csavarás, — Baja városa bizony koldus 
város, mely a kormánynak irányunkban 
nem egy ízben megnyilatkozott jóindulata 
nélkül alig prosperálhat, minthogy saját 
fogyatékos erőiből teremteni vajmi keveset, 
vagy éppenséggel semmit sem tud.

Nem bérbe adni akarjuk a mi meggyő
ződésünket, nem jutalmat várunk mi po
litikai hitvallásunkért, — a szabadelvűpárt 
programmja, szerencsére, elegendő eszmei 
tartalommal bir, hogy e hazának leghívebb 
fia is fölemelt fővel és jogosult önérzettel 
vallhatja magáénak irányelveit.«
A szabadelvüpárt eddigi működésé

nek eredményeként kifejti, hogy az ipar
kiállításra kapott a város a kormánytól 
0000 koronát, a kormány létesítette az 
állami kertmunkás iskolát, az állami ta
nítóképző intézet internátusát, létesült a 
közkórház és a csendőrség behozatalá
ban is segített a kormány.

Ezt a programmot nyújtotta és ezt az 
eredményt állította elénk az újonnan 
alakult szabadelvüpárt. Keressük tehát 
országos politikai szempontból első sor
ban mit ajánl, mit ígér?

Az ország fokozatonkénti függetlení- 
tését ; magyar vezényszót, önálló vám
területet, az ország nemzeti irányban és 
gazdaságilag való fellendítését, a válasz
tói jog kiterjesztését, s mondhatnánk 
még húsz—harminc fontos, megoldandó 
kérdést. Mindezekből semmit, de semmit 
sem ígért. Hát mit ígért? Szabadelvü-

séget Miből áll tehát az a szabadelvü- 
ség, talán a nemzet jogait akarja kiter
jeszteni az uralkodóval és a kormány 
nyal szemben? Talán a közszabadság 
védelmére szóló intézményeket akarja 
gyarapítani? Talán a polgárok jogait 
kibővíteni, vagy miben is áll ez a sza- 
badelvüség ? Nagyon örvendenénk a 
közérdek szempontjából, ha ezt nekünk 
a tisztelt kormánypárt megmagyarázná, 
mert jól esnék nekünk is, ha valami 
szépet, jót és hasznosat megtudhatnánk, 
amit dacára ellenzéki voltunknak, elfo
gadhatnánk vagy pláne meg is dicsér 
hetnénk.

Hát a helyi programúi micsoda? Ta
lán az autonómia jogkörét akarják ki
tágítani? Vájjon takarékosságot óhajta
nak a város pénzével, hogy ez által le
gyenek kedvezőbbek a viszonyok? Talán 
a közigazgatás terén Ígérik, hogy meg
győzik Baja városi.. hogy a városi 
polgár érdeke az első és a tisztviselők 
a polgárokért vannak ? Mi az, mit Ígér
nek ?

Úgy az országos politika, mint a helyi 
politika egybeolvadt a programmban ; 
egy „véleményben csúcsosodik ki.u A mi 
erkölcsi és anyagi gyámolitásra any- 
nyira rászorult városunk, csak úgy bon- 
takozhatik ki tengődéseinek mai állapo
tából stb . ha arra a zászlóra esküszik, 
amelyen a szabadelvüség van felírva és 
minthogy Baja város koldus város a 
kormány jóindulata nélkül alig prospe
rálhat.

Magyarul mondva annyit jelent, kol
dusok vagyunk, vegyünk koldústarisz- 
nyát nyakunkba és menjünk el a kor
mányhoz könyörögni, hogy dobjon oda 
nekünk is valamit, hogy megélhessünk 
és fejlődhessünk. Talán Árvamegyében 
vagyunk vagy az erdélyi havasok kö
zött, hogy nekünk épen semmink sincs? 
De igenis van nekünk földünk, gabo
nánk, borunk, némelyiknél egy kis pén
zecske is találkozik ; nem is azért nem 
boldogultunk, hanem azért, mert a jö
vedelmünk nagy részét elviszi a kormány 
egyenes, kivetett adókban, illetékekben, 
bírságokban stb. és nem részesített ben
nünket a mi saját pénzünkből olyan 
arányban, amint kellett volna.

Minek kellene lenni a kormánynak ? 
Talán egy részvénytársaságnak, mely 
tagjait vagyonilag előnyben részesíti, 
vagy mi a kormány kötelessége e téren ? 
A kormány végrehajtója a törvények
nek, a kormánynak joga van propo
nálni törvényeket, melyek alkalmasak 
az egész ország vagy egyes vidékek 
felvirágzására.

A pénz nem a kormányé, hanem a

magyar nemzeté. A pénz a néptől fo
lyik be. így nálunk Baja városa által 
az államnak fizetett összegek oly nagyok, 
hogy Baja város pénzéből a kormány 
képes egész vidékeket támogatni. A mi 
pénzünket oda adja másnak. De mint 
hazafiak ebbe bele nyugodnánk *— ez 
minden államban így van, — de igaz
ságosan. Ha az utolsó 27 év alatt egy 
harmad vagy egy ötöd részét annak, 
amit a kormány elvitt az állampénztá
rába Baja városából, újra intézmények 
útján befektette volna nekünk, nem kol
dus, de virágzó város volnánk. Hogy 
mi mindig kolduljunk, könyörögjünk a 
sajátunkból egy morzsának visszaadá
sáért a kormányoktól, az legyen az az 
ideál, amely előttünk lebegjen, mely a 
haza és város felvirágozására alkalmas ? 
Ebből mi nem kérünk, ezt mi nem akar
juk

Országos és városi ügyekben, mi a 
magyar állam hivatalos koldusai leszünk 
pórázon vezetett gyámoltjai, ez legyen 
országos és városi politikánk? Nem és 
sohasem.

Mi, a mi otthonunkban urak akarunk 
lenni, magunk akarjuk intézni ügyeinket 
és a szó, az írás hatalmával politikánk 
és meggyőződésünk kifejtésével, munká
val és fáradsággal akarjuk rábírni a 
kormányt, hogy úgy az ország, mint 
Baja város jogos igényei elégíttessék ki.

Igen, koldus a város ! Ki tette kol- 
dússá? Mi tette koldússá? Nem a rossz 
politika? Nem a rossz helyi gazdálkodás?

Mit tett a magyar kormány értünk 27 
esztendő óta? Elmondja maga a kor
mánypárt. Az iparkiállításra kapott a 
város 6000 koronát Igaz kapott. Kert
munkás iskolát építtetett Igaz, de a vá
ros földjén ; állami tanképző internátust 
csináltatott. Igaz. Közkórkázat létesített. 
(Ez nem áll, mert ezt Baja város épít
tette a saját pénzéből és az állam nem 
felel egy hatosért sem, hanem mi fizet
jük.) És végül behozta a csendőrséget. 
(A szabadságok megvédésére és az auto
nómia jogainak tágítására.) No, de jól 
van. Tegyük fel, hogy mindezek ered
mények. Ha mindezek eredmények vol
nának is eltekintve attól, hogy másrészt 
a törvényszéket, a telekkönyvi hatóságot, 
a huszárságot, a regaljövedelmet elvit
ték, hát ezek az eredmények legyenek a 
politikai és gazdasági ideálok, hogy a 
jövő 27 év alatt ismét 6000 koronát 
kapjunk, hogy még egy kertmunkás is
kola legyen a mi földünkön, még egy 
képezdei internátust. még egy kórházat 
építhessünk a mi pénzünkön, (bár ne 
építtettünk volna) és még kapjunk csend
őröket a mi pénzünkön? Most persze azt
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is mi fizetjük, ügy a jövő -7 évben kap
junk ezzel egyenértékű dolgot V

Kz legyen az a jobb jövőben vetett 
hit, a mely a koldus várost boldogítsa, 
ezek legyenek arra a zászlóra telírva, 
a melyre esküdnünk kell ? Nem! erre a 
zászlóra nem esküszünk ! Igenis követjük 
a kormánypártnak azon tanácsát, hogy 
tiszteljük mások politikai meggyőződését, 
hát mi igenis tiszteljük, annyira tisztel
jük, s az objectivitást is annyira meg 
akarjuk őrizni, hogy mi sem mondjuk, 
hogy miénk a diadal, amint azt a bajai 
kormánypárt, amely ellentétben vezérével, 
Tiszával és Nyírivel, hirdette, hogy az 
övé volt, midőn a mi pártunk vezette ki 
az országot az exlex állapotból. Nem 
mondjuk, hogy csak szóbeszéd a bajai 
kormánypárt programmja, mint a bajai 
kormánypárt állította utolsó közgyűlési 
szereplésünkről, hanem azt mondjuk, 
hogy ezennel felszólítjuk mindazokat, 
kiknek elég az a programm, mely szerint 
valljuk be, hogy koldusok vagyunk, 
akasszunk tehát koldustarisznyát nya
kunkba, magunk kérjünk, könyörögjünk 
annak a nagyon magas kormánynak 
jóindulatáért, még egyszer kimondjuk, 
hogy akik ezzel a programmal és a kor
mánypárt 27 éves országos és városi 
működésével ezek szerint meg is vannak 
elégedve; azok csak menjenek és es
küdjenek fel a kormánypárt zászlajára, 
mert nekünk ez a programm sovány, 
mert nekünk szabad állam, szabad vá
ros és szabad polgárok kellenek !

n.

M artiig iduga.
A bajai függetl. 48-as párt ezidén is 

kegyelettel ünnepelte meg a magyar 
sajtó s a magyar nemzet halottaiból 
való feltámadását. Pártunk elöljárósága 
élén fDrescher Gyula elnökkel és dr. 
(kajk Aladár orsz. képviselővel részt 
vett a d. e. 9 órakor a plébánia temp
lomban tartott istentiszteleten, melyet 
Vojnits Dániel apát celebrált nagy papi 
segédlettel. A misén részt vettek a negy
vennyolcas honvédek, valamint a vá
rosi tisztikar s a közönség százai.

Este — pártkülönbség nélkül — mint
egy százötvenen gyűltek egybe a vá
lasztó polgárok, hogy ősi magyar szokás 
szerint, ünnepi lakomával fejezzék be a 
dicső nap évfordulóját. Az ünnepi beszé
det Jyfihalicska István, a helybeli taní
tóképző intézet jeles tanára mondotta el 
általános figyelem közt. A gyönyörűen 
construált beszédet ime szószerint ad
juk :

'fisztelt Uraim!
Midőn a bajai polgári olvasókör nagyér

demű elnökének megkérésére ezt a tisztet, 
hogy mai ünnepélyünk alkalmából ezen dí
szes gyülekezetben ünnepi beszédet mondjak, 
magamra vállaltam, tettem azt készséggel és 
vonakodás nélkül, mert megemlékeztem nagy
költünk és írónk, Kölcsey Ferencznek, eme

» »

szavairól: ».\ társaságban született ember 
nem önmagáé.« Magamra vállaltam ezt a 
tisztet nem azért, hogy hiúságomat kielégít
sem, vagy hogy előtérbe tolakodjam, mert 
valóban semmi sem áll távolabb én tőlem, 
mint ez a szándék, de magamra vállaltam 
ezt a tisztet azért, mert érzem, hogy ezt a 
mai napot, mint az 1848-iki események ötven- 
venhatodik évfordulóját, csak önökkel Uraim, 
közös társaságban fogom méltóan megünne
pelhetni. Mert valamint a vallásos lélek na
gyobb ihlettel, több buzgósaggal végzi ájta-

tosságát többed magával, hasonló érzelmektől 
áthatott társaságban, az Isten házában : ügy 
a hazafias lélek is mélyebben és tisztábban 
nyilatkozik meg azon polgártársak körében, 
akik a hazaszeretnek ugyanazon oltára köré 
gyűlnek és ugyanazon áldozatot teszik fel 
az oltárra, lés ha ízesebb a falat, amit má
sokkal megosztunk, ha biztatóbb a remény, 
melyet számosán gyulasztunk, enyhébb a fáj
dalom, amelyet másokkal együtt szenvedünk: 
ügy nemesebb, úgy eszményibb a hazaszere
tet is, amelyet polgártársaink körében ugyan
azon időben, ugyanazon benső szükségtől 
késztetve lobogtatunk. Mert Uraim ! bármeny
nyire is hódoljon korunk az anyagi érdekek
nek, bármennyire is becsülje a kézzelfogható 
hasznot, bármennyire is kicsinyelje az idealiz
must, azért a hazaszeretet, amint azt Kölcsey 
Ferencz mondja: » Egyike a kebel tiszteletre 
legméltóbb érzelmeinek s kinek szivében a 
haza nem él, az számüzöttnek tekintheti ma
gát mindenhol, annak lelkében üresség van, 
mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.cc

A grönnlandi eszkimó egy pillanatra sem 
hagyja el örök hóval és jéggel takart hazá
ját, mert félti azt, fél, hogy inig ő azt elhagyja, 
valaki tőle elrabolja. A szudani néger az 
egyenlítői nap hevétől perzselt földjét tartja 
legszebbnek s egy lappföldi ember hazánk 
fővárosában halt meg, megrepedt a szíve a 
honvágy gyötrelmétől. Az ókori görög sírva 
fakadt örömében, midőn megpillantotta a Fe
ketetengeren úszó hajójáról Thrácia kéklő 
hegyeit, mert ezeken túl édes hazája Görög
ország várta őt. Pedig Grönnland és Szudán 
egy országgá alakítva is messze mögötte ma
radna Görögországnak, Görögország pedig az ő 
fenséges hegyeivel, amelyeken hajdanában az 
istenek laktak, az ő tündéri szépségű mezői
vel, amelyeken hajdanában a nymphák ját
szadoztak, az ő átlátszó vizű tengereivel, a 
melyekben hajdanában a syrénák csábították 
az utasokat bűvös dalaikkal, messze mögötte 
maradt a mi édes, aranyban és ezüstben, vas
ban és kőszénben, búzában és gyapjúban, 
vadban és halban, vízben és napsugárban 
bővelkedő hazánknak. Es ha valaki százszor 
is azt kérdezni tőlem, hogy mely népnek van 
legszebb hazája ? én ezerszer is azt felelném 
arra, hogy : a magyarnak. És ennél a szép 
hazánál még csak egy szebb hazát ismerek, 
azt, amelyet szabad. Eszerint hát a mi ha
zánk nem volna szabad?

Uraim! Amióta a világ fennáll, a fény mel
lett ott van a sötétség, a világosság mellett 
ott van az árnyék, az erény mellett ott van 
a bűn, a jóság mellett ott van a gonoszság, 
a becsületesség mellett ott van a rágalom, az 
igazság mellett ott van a hazugság, s ahol 
igaz próféták támadtak, ott nyomukban jár
nak a hamis próféták is. így van a világ te
remtve, így van ez s lesz a világ végéig. És 
jól van ez így, mert az ellentétek megvilágít
ják egymást és csak ott lehet a dolgok vele
jébe látni, ahol ellentétek vannak. Calderon 
spanyol író is azt mondja, hogy aki sohasem 
látta a napot és csak csillagokat látott, az a 
hajnali csillagot tartja az ég legszebb és leg
nagyobb csillagának.

Volna-e most igazi fogalmunk a szabad
ságról, ha nem lett volna rabszolgaság a vi- 

I lágon? megmozdulna-e a szív kebelünkben 
arra a szörnyű igazságtalanságra, hogy Augus
tus romai császár birodalmának százhúsz 
millió lakosa között csak húsz millió lélek 
volt szabad?! Vájjon Megváltónk és Urunk, 
aki Augustus császár utódjának, Tiberius csá
szárnak idejében élt, nem annak a hatvan 
millió rabszolgának a vigasztalására mon
dotta-e, hogy az emberek mind egy atyának 
gyermekei s egymás között testvérek ?

Annyi igaz, hogy a szabadság utáni vágy 
olyan régi, mint maga az emberiség és csak 
a hamis próféták állítják azt, hogy ez vagy 
amaz nép szabad, valamint hamis próféták 
állítják azt is, hogy mi nem vagyunk szaba
dok. Igazi szabadság soha és sehol nem volt 
a világon, mert amely percben valamely nem
zet teljesen szabad volna, abban a percben 
meghalna benne a haladás és a törekvés vágya. 
11a valaki képes mutatni nekem egy embert, 
aki teljesen szabad, akkor elhiszem, hogy 
vannak teljesen szabad társaságok, sőt, hogy 
vannak ilyen teljesen szabad nemzetek is.

»Ncin mind szabad ember, aki rabláncát 
fitymálja.a mondja egy német költő.

Ne higyjenek ’fisztelt Uraim a hamis pró
fétáknak, akik az ellenkezőt állítják, a magyar 
nemzet, helyes értelemben véve a szót, 
mindenkor szabad volt, attól az időtől kezdve, 
amidőn VI. vagy bölcs Leó görög császár a 
kilencedik század végén azt irta róla, hogy: 
»Népes és szabad ez a nemzet, s mindenek 
fölött arra törekvő, hogy ellenségeivel szem
ben helyét vitézül megállja.« — a mostani 
időig, amelyben róla sok hamis próféta azt 
állítja, hogy nem szabad.

Szabadok vagyunk Uraim ! mert mienk e 
haza ; szabadok vagyunk, mert magyar tör
vények alatt élünk, mert nyelvünket szaba
don használhatjuk; szabadok vagyunk, mert 
anyagi és szellem erőinket szabadon fejleszt
hetjük; szabadok vagyunk, mert a földműves 
szabadon szántja a földjét, az iparos szabadon 
űzi mesterségét ; szabadok vagyunk, mert 
gyermekeinket felekezeti és rang különbség 
nélkül szabadon képeztethetjük minden pá
lyára és szabadok vagyunk, mert ime ! most 
is, minden akadály nélkül, szíveink sugallatát 
követve, összegyülekezhettünk, hogy oltárt 
gyújtsunk a hazafiságnak. Ami pedig az adót 
illeti, álljon itt Kossuth Lajos megjegyzése: 
«Angliában is csak a szolgák, cselédek és kol
dusok nem fizetnek adót.«

Ehhez a szabadsághoz pedig mindenkor 
volt, van és lesz annyi jogunk, amennyi joga 
van a madárnak a levegőhöz és a halnak 
a vízhez. Pál apostol is azt mondja, hogy 
mindnyájan szabadságra vagyunk teremtve.

Ezt a szabadságot akarták tőlünk elvenni 
a hatalmasok és rendelkezni akartak vérünkkel, 
nyelvünkkel és pénzünkkel. Ezt a szabadsá
got irigyelte tőlünk Ausztria és ezt a szabad
ságot nyirbálta Ausztria kedvéért a Habsburg 
dinastia trónra lépésétől 1848-ig.

Ezt a szabadságot védelmezte Bocskay 
István, Bethlen Gábor és I. Rákóczy György.

Fezért a szabadságért szállott síkra nemze
tünk felekezeti és rang különbség nélkül an
nak a férfiúnak a vezérlete alatt, akinél na
gyobb áldozatot a magyar szabadságért még 
senki sem hozott s akit Ausztria ép úgy nem 
szűnik meg gyűlölni soha, amint nem szűnik 
meg őt magyar nemzetünk imádni soha, és 
ez a férfiú 11. Rákóczy Ferencz.

Uraim ! a Habsburg dinastia trónra lépé
sétől kezdve két dolog után törekedett külö
nösen ; az egyik az volt, hogy a nemzet hadi 
erejével, tehát vérével szabadon garázdálkod
jék, a másik pedig az volt, hogy a nemzet 
pénzével szabadon rendelkezzék. A hadi erő 
és a pénz erő ama két ütőér, amelyben a 
nemzet élete lüktet. Aki tehát pénzünkkel és 
vérünkkel rendelkezik, az mi felettük az úr.

A Habsburg dinastiának sikerült e két 
ütőeret hatalmába kerítenie, sikerült, mert 
nemzetünknél nem volt egyetértés, mert nem
zetünk vezetői önző céloknak hódoltak. És 
ha visszagondolunk azokra az időkre, amelyek
ben századokon keresztül nem találkozott 
magyar ember, aki számadásra hívta volna 
fel a dinastiát, hogy hová és miért fordította 
erre vagy arra vérünket és pénzünket, akkor 
jogos fájdalom rezegted meg szívünket.

Ilyen garázdálkodás mellett Ausztria hízott 
Magyarország soványodot. Ilyen gazdálko
dás mellett Ausztria épített magának utakat, 
iskolákat és gyárakat, fejlődött ipara, keres
kedése és művészete, mindez Magyarország 
pénzével. Hazánk pedig maradt szegény, tu
datlan, műveletlen, ipar és kereskedés, tudo
mány és művészet nélkül.

Ilyen helyzetben sínylődtünk a XVI. század
közepétől a XIX. század közepéig.

#

Am az osztrák kormány még 1835-ben is 
mindent elkövetett, hogy hazánk továbbra is 
tudatlan, míveletlen és gyenge legyen, mert 
tudta és érezte, hogy csak addig uralkodha- 
tik a magyar nemzeten, amíg az tudatlan, 
míveletlen és ki nem fejti a maga anyagi és 
szellemi erőit.

Ekkor mondotta Deák Ferenc a következő 
szavakat: »Mi nem kérünk a kormánytól 
sem költséget, sem segélyt, sem tanácsot, 
semmiben sem akarjuk megszorítani a királyi 
jogokat, sem uj jogot nem követelünk ma
gunknak. nem akarunk egyebet, mint törvényt 
alkotni, mely,a népet erkölcsileg és anyagilag 
kifejthesse. És a kormány közbelép, hogy 
minket akadályozzon. És mi fog abból követ
kezni? Az, hogy számos kebelben fölébredend 
ama keserű érzet, hogy az osztrák kormány
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félvén Magyarország kifejlődésétől azt el
nyomni törekedik a haladásában.«

Beöthy Ödön ugyanekkor haragtól lángolva 
ezeket mondotta: »Mit várhatunk mi azon 
kormánytól, melytől soha semmi jó sem szár
mazik, mely 300 év óta semmit sem lett a 
nép kifejtésére. Es midőn mi azt akarjuk, azt 
mondja nekünk legkegyelmesebben: ne tör
jük mi azon fejünket, majd ő maga fog 
intézkedni.«

De végül is hajnalodni kezdett. A szabad
ság eszméi, amelyekért Amerika polgárai vé
rüket ontották, már rég testet öltöttek s a 
szabad Amerika nagygyá, virágzóvá és bol
doggá lett. A francia nagy íróknak, Mohair
nek, Rousseaunak és Montesquieunak eszméi, 
amelyekért annyi francia vér ömlött, hogy 
a Szajna és a Rhone nem szállítanak annyi 
vizet egy 24 óra alatt az óceánba és azok 
az eszmék, amelyekért minálunk is Martino
vics a vérpadon halt, br. Wesselényi Miklós 
a börtönben megvakult, Lovassy László a 
börtönben megőrült, Kossuth Lajos a börtön
ben sínylett, nálunk is kicsíráztak, sarjadztak, 
növekedtek, érlelődtek és dús aratást ígértek.

A szabadság földjének megmívelésében 
részt vett nemzetünk minden rétege. Költők 
és írók, mint: Kazinczy. Kölcsey, Vörösmarty, 
Tompa és Petőfi, államférfiak, mint: Deák 
Ferenc, gróf Batthányi, báró Eötvös József, 
Szalay, Trefort és sok más fényes nevű és 
halhatatlan érdemű férfiú vetélkedett egymás
sal a szabadelvüségben és a haza sorsának 
megjavításában.

De legtöbbet tettek gr. Széchényi István és 
Kossuth Lajos.

Van-e köztünk olyan, akinek szive e két 
név hallatára édes izgalomba nem jő? Van-e 
olyan, aki hálát nem ad a magyarok Istené
nek azért, hogy e két férfiú a mienk volt?! 
Mert mit akart Széchényi? Széchényi gaz
daggá, erőssé, hatalmassá akarta tenni a 
nemzetet minden vonalon, iparban és keres
kedésben, tudományban és művészetben, 
hogy majdan ezek által szabaddá és függet
lenné legyen a nemzet; Kossuth ellenben 
előbb szabaddá és függetlenné kívánta tenni 
nemzetünket, hogy az kifejlesztve anyagi és 
szellemi erőit, majdan gazdaggá, erőssé, ha
talmassá és boldoggá legyen.

Mindkét dicső férfiúnak igaza volt. Az 
egyik előbb kenyeret, a másik előbb levegőt 
akart adni az elgyötrött, elgyengült nemzetnek. 
És amidőn nemzetünk két táborra oszolva 
azon tanakodott, kit kövessen inkább, gróf 
Széchényi Istvánt-e avagy Kossuth Lajost? 
— kiütött Párisban 1848. februárban a forra
dalom. Megmozdult nyugati és déli Európa. 
Összes népei jogot és szabadságot követeltek, 
azt a jogot és szabadságot követelték, amelyre 
minden nép teremtve van s amelyet a feje
delmek Ígértek is volt népeiknek Napóleonnak 
leveretése előtt, de amelyet az úgynevezett 
szent szövetség Metternich terve szerint meg
tagadott a népektől.

Megmozdult a lusta és lassú gondolkozást! 
Bécs is s ezen városban, hol legkevésbbé 
foglalkoztak eddig a szabadság és egyenlőség 
gondolatával, az utcák nemsokára a szabad
ságért és egyenlőségért kiontott vértől páro
logtak. Mert hát a szabadság utáni vágy — 
mondja Carlyl történetiró — olyan, mint a 
phőnix, mely a tűzben megég és a tűzben 
újjá születik.

Ezzel a szabadság utáni vágygyal tele volt 
a levegő mindenfelé. Nálunk is megteltek a 
szivek, kipirultak az arcok, lelkes beszédek 
és gyűlések tartattak mindenfelé, különösen 
a haza szive, Pest mozdult meg és a főváros 
dicső ifjúsága csakhamar pontokba foglalta 
a nemzet kívánságait, majd nagy néptömeg 
kíséretében letörte a sajtó bilincseit s miná
lunk is teljesedett Talleyrand hires mondása : 
»Az ágyúk zsarnoksága megszűnt, a sajtu 
szabadsága feltűnt.»

Es csodálatos, a pesti ifjúság által összeirt 
pontok majdnem szóról-szóra egyeztek a po
zsonyi országgyűlés által a király elé terjesz
tett pontokkal. Ez a tény is mutatta a haza
fias lelkek igazi közösségét. Es valamint a 
természet ujult erővel jelenik meg ifjan és 
ékesen, úgy a tavasz hozta meg 1848-iki tör
vényeket, amelyek új reményeket, új életet 
fakasztottak a magyar nemzetben, mondja 
történelmünk.

A király elfogadta a nemzet kívánságait;

helybenhagyta megerősítette, szentesítette a 
törvényeket. Fényesen ragyogott a szabadság
napja. Magyarország felett, de fájdalom csak 
néhány órára és csak azért, hogy annál sü- 
tétebb boridat következzék utánna.

A bécsi kormány és a camarilla csakhamar 
megbánta, hogy a király szentesítette a ma
gyar szabadságot. Érezte, hogy uralmának 
alapja kisiklott alóla. Érezte, hogy a nemzeti 
lét két ütőerét, a haderőt es a pénzügyet többé 
nem bírja, ezek nélkül pedig Ausztria nem 
intézheti Magyarország sorsát. Ez nagyon 
fájt a bécsi kormánynak s ezért mindent el
követett, hogy hatalmát ismét visszaszerezze 
és hogy azután ismét minden úgy legyen, 
amint régen volt. Elhitette a gyenge beteges 
király lyal, hogy a magyarok szabadsága 
a dinastia és Ausztria kárára leend s rábírta 
a gyenge királyt, hogy a jogokat megtagadja 
nemzetünktől. Sőt erőszakhoz folyamodott, 
fellázította ellenünk a nemzetiségeket, akik 
eddig mivelünk testvéri egyetértésben éltek 
s midőn mi ellenük védekeztünk, elhitette a 
király lyal, hogy mi lázadók vagyunk. V. 
Ferdinánd pedig, aki trónra lépésekor ezt a 
jelszót választotta: » Védeni az igazat« nem 
védelmezte a mi igazunkat.

Oh nehéz napok, a megpróbáltatásnak sú
lyos napjai következtek nemzetünkre ezután. 
A nemzetiségek ránk támadtak, tűzzel-vassal 
irtották fajunkat, rombolták vagyonúnkat ; 
némely helyen az ötödik század vandalismusa 
zúdult a szegény magyarokra. Majd ránk 
hozta a bécsi kormány Ausztria egész had
erejét kiképzett, gyakorolt, ágyúval és pus
kával felszerelt 17ő ezer embert és amidőn 
még ez is kevés volt, ránk hozta a musz
kának kipróbált s jól fel fegyverzett 200 ezer 
katonáját.

Egyszerre hét oldalról voltunk megtámadva, 
így ostromolja az Atlanti óceán a kicsiny 
Szt. Ilona szigetét.

Es elmondjam-e, hogy mit tettünk mi? Hisz 
ismeretes! Elmondjam, hogy az ekevas pus- 
kacsővvé, a kapa szuronynyá, a kasza karddá, 
a harangok ágyukká változtak. Elmondjam, 
hogy a földmives otthagyta ekéjét, az iparos 
pörölyét, gyaluját és tűjét, a hivatalnok hiva
talát, a pap szószékét, a diák könyvét, a 
szerzetes kolostorát. Elmondjam, hogy a gyer
mek, mint szakadt le szülőinek kebléről, mint 
vált el az apa gyermekeitől és a férj hitvesé
től. Hisz ismeretes.

Fegyver alá, harcba ment mind, mert a 
szabadság dalnokának ajkairól elhangzott a 
vészes szó; » Talpra magyar, hí ta haza!» 
ennek a szónak nem volt szabad a pusztában 
elhangzania. Csatába rohant mind, mert 
Kossuth Lajos ajkairól lepattant a rémitő szó : 
»Veszélyben a haza!« És amit Kossuth Lajos 
mondott, az mindenkor igaz volt. És magyar 
vértől ázott a magyar föld. A nemzet hősies
sen védte igazát. Beszélnek erről a szt. ta
mási sáncok, Szolnok, Kápolna, Hatvan, Isa- 
szeg, Branyiszkó, Piski, Nagyszeben és oly 
sok más hely.

De a túlnyomó erő győzött, karjaink eler- 
nyedtek, zászlóink porba hullottak. Megncpe- 
sedtek a temetők, óriási sírdombok némán 
hirdették az igazság eltiprását. Arad magyar 
Golgothává lön, ahol nemzetünk legjelesebb
jeit legyőzte az álnok halál. És ott nyugosz- 
nak a hősök dúló csaták után és a mi szí
vünk úgy fáj, fáj, hisz atyáink, testvéreink, 
rokonaink voltak ők.

De vigasztalódjunk, hisz csatájuk a védel
mezett népjog csatája volt s kiömlött vérük 
egy új szabadságnak adott életerőt. »A drá
gakő nem kap fényt súrolás nélkül, valamint 
az ember nem tökélyesbül megpróbáltatások 
nélkül», mondja a közmondás. »A szenvedés 
tanít, megedz és dúsabb életre költ» mondja 
Tompa Mihály.

Thiers, a francia forradalom történetének 
leghivatottabb megít'ója mondja, hogy ő még 
sok olyan franciával beszélt, aki a forrada
lomban harcolt de ezeknek egyike sem bánta 
meg a szenvedéseket, amiket a szabadságért 
kellett eltűrnie.

Uraim ! sokan szeretik a mi 48-ki eseménye
inket a francia forradalomhoz hasonlítani, de 
ez tévedés, mert a mi harcaink nem voltak 
forradalom, hanem önvédelem. Nem mi támad
tunk, hanem minket támadtak. A mi kormá
nyunk sohasem adta ki azt a parancsot, hogy 
a szabadság egyetlen katonája se adjon kegyel

met az osztrákoknak, amint azt a francia 
convent megparancsolta katonáinak, hogy egyet
len angolnak se adjanak kegyelmet. Francia 
országban a királyság elleni gyűlölet adott 
fegyvert kivétel nélkül minden pártnak a ke
zébe. Es nem a harctéren, hanem Páris piacán 
guillotine alatt folyt a nemesnek, papnak, pol
gárnak és szegénynek vére naponkint. A mi 
vérünk a fellázadt nemzetiségek, az osztrák 
és muszka hadak csapásai alatt hullott. Fran
ciaországban a forradalom a csőcselék dühtől 
tajtékozó tombolásává fajult s aki rongyos ru
hában megjelent, azt a szabadság barátjának 
tekintették.

A mi önvédelmi harcunk az utolsó pillana
tig komoly, méltóságos és fenséges volt, szenny 
és mocsok nélkül, aljas érdekek egy pillanatra 
sem kerültek a felszínre.

Így csak egy nemzet tudott harcolni és ez 
a magyar!

P

Es nem harcolt hiába. Véréből áldás fakadt. 
Ismét szabadok vagyunk s ha valami még 
hiányzik a szabadságból, harcoljunk mi is, 
ki kapával, ki ásóval, ki pörölylyel, ki gya- 
lúval, ki tollal, ki ecsettel, de harcoljunk 
mindannyian, néni vért ontva, de hasznos 
munkát végezve. Es becsüljük meg szabad
ságunkat, mert a szabadság, mondja Isclin 
Izsák történetíró, - a bölcseségnek, a fölvi- 
lágosodottságnak és az erénynek drága gyü
mölcse. A szabadság egyszersmind a legjobb 
eszköz az ember ezen megbecsülhetetlen tu
lajdonságainak a kifejtéséhez s csak ezen 
tulajdonságok által lehetnek úgy egyes em
berek, valamint egész népek is igazán bol
doggá. Jelszavunk legyen ezután: Munkára 
magyar! hass, alkoss, gyarapíts és akkor[? 
akkor teljesedni fognak gr. Széchényi István 
szavai: «Magyarország nem volt, hanem lesz!«

Az éljenzés elhangzása után dr. (Rajk 
Aladár képviselőt kívánta hallani az ün 
neplő közönség. Csakhamar szólásra 
emelkedett. Beszédében reámutatott arra 
a szomorú körülményre, hogy azokból 
a szent eszmékből, amelyeket Rákóczy, 
majd Kossuth Lajos zászlajára írt, hogy : 
Szabadság, Testvériség Egyenlőség,
— épen a szabadságot nem tudta ki
vívni a magyar. Nem szabad ma a ma
gyar ! Ausztriával olyan viszonyban ál
lunk — úgymond — mint a hindu hi
telező a fizetni nemakaró adósával. Ha 
az az adós többszöri barátságos fel - 
szóllításra nem fizet, akkor a hitelező 
odaül az adós ajtajába, ott ázik, fázik, 
éhezik, de addig el nem mozdul, amíg 
az adós, legalább egy részét a tarto
zásnak meg nem fizeti. Nekünk is — 
folytatta tovább szellemes hasonlatát — 
megalázkodva, szinte koldus módra kell 
viselkednünk, míg Ausztria egy kis kon
cot dob felénk. Iparunkat, kereskedel
münket, melyek a világpiacon vezető 
szerepet játszani lennének hivatva — 
elnyomja Ausztria Pedig ez a nemzet 
nem volt tespedésre teremtve — foly
tatta tűzzel. Ennek a nemzetnek őseink 
azért vetették meg alapját, falait azért 
építették meg, hogy az utódok majdan 
egekbe nyúló tornyot emeljenek reá. 
hogy az nemzetünk dicsőségét hirdesse 
az egész világon. Sajnos — úgymond
— ezt a tornyot eddig felépíteni nem 
tudtuk. Hogy stylszerü hasonlattal éljek,
— folytatta — ezelőtt két héttel Dal
máciában jártam, ott láttam egyebek 
között egy hatalmas épületet, melyet 
építője: Diocletian római császár temp
lomnak szánt. Az épület befejezéséhez 
azonban már nem jutott s az az épület 
colossus, mely az akkori kor művésze-

w

tét, dicsőségét hirdetni lett volna hivatva, 
ma — adóhivatal Ilyen a mi inai állam 
életünk

Óriási tetszéssel fogadott beszédét így 
fejezte be :



1 „Bajai Független Újság. u 1!)04. március 1 9 .

Poharamat a I estvórisógro eme
lem. I la a testvórisógben egyek leszünk, 
akkor könnyen fogjuk, — ha kel! fegy
verrel, — kivívni a szabadságot.

Szűnni nem akard taps ás éljenzés 
kisérte a remek felköszöntőt.

Dr. Rajk Aladár után még (ldr. Va-
lentin Kmil beszélt. Szokva vagyunk
ahhoz, hogy pártunk e vezér szónoka
felszólalásaiban mindig kitűnő rhetornak
bizonvul, de ez alkalommal fölülmúlta ✓ 1
ön magát.

A fényesen sikerült ünnepi lakomának 
csak a reggeli órák vetettek véget.

*
Március líéét a Casino is bankettel 

ünnepelte meg. melyen kizárólag casino- 
tagok vettek részt. Az ünnepi beszédet 
itt Q)r. Lemberger Ármin ügyvéd mondta.

RákócziJ-ünnepélij
a bajai főgimnáziumban.

Vasárnap, e hó 19-án, délután tartotta meg 
főgimnáziumunk hazafias tanári kara és ifjú
sága, a tanintézet néhai igazgatójának : 
Fölkér Gusztávnak betegsége, illetőleg gyá
szos elhalálozása miatt kétszer is elhalasztott 
Rákóczy inmepelyft. Olvasó-közönségünk szokva 
lehet ahhoz, hogy a gimnáziumi ünnepségek
kel kapcsolatban mindig fényes erkölcsi sike
rekkel szoktunk beszámolni, az anyagi sikert 
azonban nem emlegettük soha. Hogy ezt nem 
eselekedtük ; alapos okunk volt reá, mert ak
kor, amikor az intézet belépési dij cimén 
szerény 1, montftl egy koronát szedett a láto
gatóktól a terem csak a legritkább eset
ben tellett meg (s így anyagi sikerről nem 
igen lehetett beszélni), míg most, hogy a be
lépő díj, ép a felhozott okok miatt nem volt : 
ember ember hátán szorongott a tágas torna- 
csarnokban. Hát biz ez, — magyarul mond
juk meg: csúnya dolog. Az egy koronákat
tudvalevőleg szegény tanulók felsegítésére 
fordították, -  azaz: csak fordították volna, 
ha befolyt volna egy-egy ilyen előadás alkal
mával fölemlítésre érdemes összeg. Égy szó
val, közönségünk igen nagy részében a íilan- 
tropikus hajlandóság nem lehet valami túlsá
gos módon kifejlődve, ha még ilyen célra 
sincs egy koronája. Maradjon tehát meg az 
érdemes tanári kar amellett a régi jo szokása 
mellett, hogy ilyen alkalommal l — 1 korona 
belépő dijat szed s akkor legalább nem fog
jak kiszorítani a tulajdonképen odavaló ele
meket.

Mint említettük, a teremben óriási volt a 
tolongás s csak akkor lett az állóközönség 
helyzete annyira-amennyire tíírhetövé, amikor 
. \</;'y Vazul tanár kikommandírozta a diák- 
Ságnak azt a részét, amelynek sem az ének-, 
sem a zenekarban dolga nem volt.

Ezután kezdetét vette az előadás.
A fényes ünnepélyt Keléi Bélának mesteri 

Rdkóuyy-uyitdnyával kezdte meg a főgimnázi- 
umi zenekar. Ezen fölötte nehéz zeneszám 
meghallgatása után arra a meggyőződésre 
jutottunk, hogy az ambiciózus zenetanár nem 
ismer olyan nehézséget, melyet türelemmel 
párosult zenei tudásával legyőzni ne tudna. 
Ki is jutott a zajos tetszésnyilvánításból úgy 
a karnak, mint a kart vezető AV/iu Vazul

ti.* "

zenetanárnak.
Az ünnepély második s kétségkívül legér

dekesebb pontja Dombi Márk dr. főgimnázi
umi tanárnak művészileg kidolgozott ianujd 
beszélte volt. A dicsőséges Rákóczy-korszakot 
rajzolta elénk rendkívül érdekesen, mindvégig 
lekötve a hallgatóság figyelmét. Szivünkből 
beszélt, amikor citálta azt a Rákóczy idejéből 
származó verset, hogy :

Ne higyj magyar a németnek 
Akármivel hitegetnek ;
Mert, lia ad is nagy levelet,
Mint a kerek köpönyeged,
S pecsétet üt olyat raja,
Mint a holdnak karimája :
Nincsen abban semmi virtus,
Verje meg a Jézus Krisztus!

A közönség valóságos taps-viharral rótta 
le háláját a rokonszenves szónokkal szemben 
az elhangzott gyönyörű beszédért.

Gyors egymásutánban következtek ezután 
a műsor többi pontjai. Rákóczy kesergőjét 
nagy hatással adta elő a főgimnaziumi ének 
és zenekar. Utána Farkas Imrének » Rákóczy 
indulóé című megrázó költeményét szavalta 
el igen szépen Posta Sándor VI. o. tanuló. Az 
előadás szépségét fokozta az a körülmény, 
hogy versszakok között fel-felhangzottak a 
Rákóczy-induló fenséges akkordjai, majd egy- 
egy szomorú kuruc dal. láz utóbbit Hegedűs 
Ernő, fuvolán illetőleg fluids% József hegedűn 
adták elő pompás technikával. Magát az egész 
kuruc-világot elénk táró bús knruc-dalok elő
adása után a Lavolta szerelme című magyar 
szerenád következett, melyet Bernhart Sándor, 
7 omcsdnyi Jenő és I Kiesel Ernő hegedűn, B a ch
ia eh László zongorán és Konc István gordonkán 
adott elő. A szereplők mindegyike kivált, 
különös dicséretet érdemel azonban Bernhart 
Sándor meglepően tiszta és finom hegedű-, és 
Koncz István cello-játéka. Banálisak volnánk, 
ha az első osztályos kis Koncz fiú játékában is 
quasi művészetet akarnánk fölfedezni. Nem ! Ez 
az apró emberke, ki alig hosszabb a vonójánál, 
nem annyira biztos és hibátlan játékával, mint 
inkább aggastyán! komolyságával imponált. 
Boldog is volt a közönség soraiban szurkoló 
papa, ki messze vidékről csupán azért jött 
Bajára, hogy szemlélője lehessen kis fiacskája 
első nyilvános fellépésének. A műsornak ki
váló száma volt Váradi » Rákóczi «-ja is, mit 
Robrlwck Ferenc V- oszt. tan. szavalt el nagy 
hatással. A műsort az fnsurgensek riadója című 
hatalmas induló fejezte be, mit ismét a kitűnő 
ének- és zenekar adott elő. A temérdek főből 
álló halgatóság a felülmúlhatatlan Rákóczy- 
induló hangjai mellett oszlott szét.

Fényes volt az ünnepély elejétől végig, de 
azért, mintha mégis hiányzott volna valami,
azokhoz a csodás, hol elszomorító, hol pedig
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lelkesítő kuruc dalokhoz. Es ez a — táro
gató kiséret. Micsoda fenséges, az ember lelke 
közepéig ható pl. a » Magyar szerenád « tároga
tón ; hogy sír, hogy zokog ez az isteni hang
szer - avatott kezekben, mikor azt mondja, 
hogy :» Hej Rákóczy, Bercsényi, Bezerédi !« . . . 
Nagyon szerelmik, ha az intézet beszerezne egy 
tárogatót ; kezelése tudtunkkal nem nehéz s 
meg vagyunk győződve róla, hogy nagy gyö
nyörűsége telnék benne nemcsak a tanári 
karnak, nemcsak az ifjúságnak, hanem a kö
zönségnek is.

T i h a m é r .
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A szabadságharc egyik vitéz katonája, s 
közéletünk tisztes veteránja, Perccel Miklós 
hétfőn délelőtt tiz órakor meghalt Baján, ki- 
lencvenkét esztendős korában. Az elhunyt 
mint honvédezredes küzdött negyvennyolcban 
s kitűnt hősiességével. A harc után kiment 
Amerikába, évekig élt idegenben, ott is küz
dött a szabadságért s részt vett a magyar 
emigráció működésében is. A kiegyezés után 
tért haza, Baranya vármegye és Pécs város 
főispánja lett. Húsz évig viselte méltóságát s 
a mikor nyugalomba vonult, Pécs város kép
viselőjévé választotta, a király pedig a Szent 
István-rend keresztjével tüntette ki. Azóta vá
rosunknak volt közszeretettől övezett polgára, 
ki, mint ilyen a báttaszéki vasúti híd létesí
tésének szorgalmazásában is elévülhetlen érde
meket szerzett. Perczel Miklós halála nem
csak városunkban, hanem az egész országban
nagy részvétet keltett.

0

Életrajzi adatai a következők: Perczel Mik
lós, a bonyhádi Perczel-család sarjadéka, 
1812-ben született Bonyhádon. Nevelésének 
első időszakát Vörösmarty Mihály felügye
lete és közvetetten befolyása teszi emlékeze
tessé. Kilenc évig nevelősködött a hírneves 
költő a Perczel-családnál, s az ő védőszár
nyai alatt fejlődött ki a fiatal Perczel haza
fias lelkülete. A huszas évek elejére esett ez, 
a mikor a nemzeti szellem fölébredt, hogy a 
reformkorszak zászlaját kitűzze. Politikai és 
művelődési átalakulásunk mozgalma volt ez, 
a melynek tevékeny alakja volt Vörösmarty, 
a mozgalom egyik gyújtópontja pedig a bony
hádi Perczel-ház. A fiatal Miklós Móric és 
Sándor testvéreinek társaságában ment a fő
városba, hol Vörösmarty felügyelete alatt 
megkezdte egyetemi tanulmányait s élénk 
részt vett az ifjúság mozgalmaiban. Bölcsé
szeti és jogi tanulmányainak befejezése után 
1832-ben Baranya vármegye vicenotáriussá 
választotta meg, nemsokára ezután szolga- 
biró lett, de később megvált hivatalától.

A harminckilences években kezdődött Tol
nában a Bubinszky-féle pecsovics világ. Mik
lós testvéreivel együtt a radikális reformerek 
sorába tartozott. Az ellenzékkel együtt a vár- 
megyeházát ostrom alá vették és a pecsovi- 
csokat szétkergették. A kormány ekkor izga
tás miatt lázítási pörbe fogatta, de a várme
gye fényes elégtételt adott neki, a kormány- 
párti követeket visszahívatta s helyettük 
Bezerédy Istvánt és Perczel Miklóst küldötte 
föl ellenzéki megbízással a diétára. Perczel 
Miklós ezután részt vett minden agitációban, 
sorba járta Győr, Pest, Baranya, Tolna és 
Székesfejérvár törvényhatósági gyűléseit s a 
nemzeti haladás úttörője, a reformeszmék 
fanatikus szóvivője volt, 1848-ban pedig, mi
kor hazánkban is szervezkedni kezdett az 
elégületlenség, nyíltan kezdte követelni alkot
mányos jogaink helyreállítását. A középponti 
bizottság, melynek élén Batthyány és Kossuth 
állottak, március 19-én kibocsátotta rendeletét, 
hogy kezdjék meg a katonaság toborzását. 
Perczel Miklós rögtön Pécsre sietett, a letépett 
fekete-sárga lobogók helyett kitűzette a köz
épületekre a nemzetiszinű zászlót, összehívta 
a népgyülést és Pécs piacán proklamálta a 
jobbágyság fölszabadítását. Baranya vármegye 
törvényhatósága rögtön gyűlést tartott, meg
vonta akkori követeitől a mandátumot, s 
megválasztotta helyettük Perczel Miklóst és 
Majthényi Józsefet. Perczel rövidesen százhat
van újoncot szedett össze s megalakította a 
7. honvédzászlóaljat, a melynek őrnagyává 
nevezték ki. Az első képviselő-országgyűlésre 
Tolnamegye kölesdi kerülete küldte ki Per
czel Miklóst, mig testvére, Móric Pozsonyban 
kapott mandátumot. A fölkelés szervezése 
azonban annyira efoglalta őket, hogy az or- 
szagyűlésen meg sem jelenhettek. A toborzott 
újoncokkal Móga hadtestéhez csatlakoztak 
és Jellasics ellen indultak.
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A hadjárat folyamán a diadalmas pákozdi 
csatában bérezel Miklós a jobb szárnyat ve
zette s a győzelem dicsőségében a legnagyobb 
része volt neki, az ó tolnai zászlóaljával. 
Krdemeit maga Móga elismerte, mert Móric 
testvéréhez Andrássy Gyula gróftól, a ki 
galoppinja volt — a következő üzenetet kül
dötte a csata után :

Ezredes úr, győztünk. A nap dicsősége 
az ön testvéreit és a tolnai zászlóaljat illeti.

Az országgyűlés is kifejezte elismerését bér
ezel Miklósnak és hatszáz köpönyeget küldött 
rongyos vitézei számára.

A szabadságharcban később átvette bérezel 
Miklós batay Istvántól a negyvennyolcadiki 
szabolcsi zászlóalj parancsnokságát. A moóri 
csatavesztés után bérezel Miklós testvérével 
bestre, onnan Karcagra vonult. Ottinger had
teste ellen küzdöttek s megverték Szolnoknál 
és Ceglédnél. Később Dembinszkynek a hadtest 
parancsnokává történt kinevezése után, (mely 
bérezel Móric becsvágyát bántotta) a Perczel- 
tcstvérek megváltak a hadtesttől, Debrecenbe 
mentek, ahol Mórt kinevezték a bácskai had
sereg parancsnokává s érdemeinek elismeré
séül Görgeivel együtt megkapta a nagy érdem
keresztet, Miklóst pedig a kis érdem kereszttel 
tüntették ki, s alezredesi rangban folytatta 
testvérével együtt a délmagyarországi puriti- 
kációt. Gárdájával az első volt Szent-Tamás 
sáncain s Batthyány Kazimir kormánybiztos 
béterváradra küldte várparancsnoknak. Innen 
ment át hasonló minőségben Aradra s a te
mesvári csata után Móriccal együtt Yiddinbe 
menekült s később az emigrációval együtt 
belebbezték Kiutahiába. A porta fényesen gon
doskodott a menekültekről; Miklós a török 
kormány kegydíjából ezer forintot rakott félre. 
A hontalanság keserű kenyerét hitvese, Lati- 
novics Hermina enyhítette, aki fölkereste őt 
s kétezer forintot vitt neki.

Ezzel a pénzzel és a félrerakott ezer forint
tal ment bércéi Miklós uj életet kezdeni az 
Újvilágba. Nejével együtt szerencsésen elér
kezett Newyorkba, hol Miklós másfél évig a 
francia és a német nyelv tanításával kereste 
kenyerét. Megtanult angolul, s Jova státusban 
földet vásárolt, házat épített. A mikor a krimi 
hadjárat hire eljutott Amerikába, bércéi Mik
lós potom áron eladta farmját. Nejével együtt 
Európába indult, Jersey-szigetére, a hol sok 
magyar emigráns volt, köztük Percei Móric 
is. A mikor az 59-iki hadjárat kitört, az emig
ránsok sietek Olaszországba, Miklós Torinóba 
ment, hogy a magyar légió kötelékébe lépjen, 
ám a villafrankai béke megkötése után, szi
vében csalódással, útnak indult, s nejével 
együtt visszatért Amerikába gazdálkodni.

A mikor a déli és az északi államok közt 
kitört a harc, bércéi Miklóst Jova állam ez
redessé választotta s két ezred szervezésével 
és vezetésével bízta meg. Két évig küzdött, 
vitézül, mig a skorbut ágyba nem döntöttet 
A béke megkötése után Newyorkban telepe
dett meg, hol baranyamegyei borokkal keres
kedett.

Az alkotmányos élet kezdetével bércéi Mik
lós sietett vissza hazájába s a felelős magyar 
kormány 1868-ban Baranya vármegye főispán
jává nevezte ki. Majdnem húsz évig viselte 
méltóságát kitartó munkássággal, nagy ügybuz
galommal és a megyében tisztelték és szerették. 
Klaszszikus műveltség, széles látókör, szilárd 
elvhüség és puritán egyszerűség jellemezte 
Perceit és demokratikus érzés mint politikust, 
ki a politikai véleményszabadságnak föltétien 
tisztelője volt.

A temetés,

Beláthatlan néptömeg vett részt a nagy ha
zai! szerdán délután 4 órakor végbement te
metésén. A ceremónia minden külső dísz nél
kül folyt le; ez saját kívánságára történt. 
Annál nagyobb díszt kölcsönzött a temetés
nek az az általános részvét, a mely ott meg
nyilvánult. A temetésen láttuk a képviselő
ház elnökét : Percei Dezsőt, fiával együtt, 
Latinovits Pál és Schmausz Endre főispánokat, 
l'écs város küldöttségét, Baranya vármegye és 
Mohács város küldöttségét, dr. Rajit Aladár orsz. 
képviselőt ; jelen voltak továbbá : a bajai 
negyvennyolcas honvédek, testületileg, a helybeli 
főgimnázium tanári kara és ifjúsága, az állami 
tanítóképző intézet tanári kara, a tiszti kar, csak

nem teljes számban, id. S\titrél\ Lipót a bajai 
Takarékpénztár vezérigazgatója, Dre.scher Gyu
la a bajai negyvennyolcas és függetlenségi 
párt elnöke, Dr. Hegedűs Aladár polgár- 
mester, stb.

bont fél öt volt, mikor a menet megindult, 
hogy utolsó útjára kisérje azt a férfiút, aki
nek szabadságharcunkban oly jelentékeny 
szerep jutott. A requiemet csütörtökön délelőtt 
9 órakor a Rókus-kápolnában tartották meg, 
melyen a család tagjain kívül számosán vol
tak jelen.

A gyászesettel kapcsolatban az elhunyt 
családja a következő gyászjelentést adta ki :

Bonyhádi bérezel Berta a nagyszámú ro
konság nevében is mély fájdalommal jelenti 
forrón szeretett utolsó testvére idősb Bonyhádi 
Perccel Miklós úr 48-as honvédezredes, Bara- 
nya-megye és Pécs szab. királyi városnak 
nyugalmazott főispánja, Pécs városának dísz
polgára. a 48-as honvéd hadiérem és a Szt.- 
István-rend kis keresztje tulajdonosának f. 
évi március hó 14-én, d. e. fél 10 órakor, 
hazájának szentelt munkás életének 92-ik 
évében hosszas szenvedés után bekövetkezett 
gyászos elhuny tát.

Az immár Istenéhez tértnek földi marad
ványai f. hó 16-án, d. u. 4 órakor fognak a 
gyászházból a szent Rókus sirkertben levő 
családi sírboltba örök nyugalomra tétetni.

Az engesztelő szent mise-áldozat folyó hó 
17-én, d. e. 9 órakor fog a Rókus kápolná
ban a Mindenhatónak bemutattatni.

Baja, 1904. március hó 14-én.
Az örök világosság fényeskedjék neki !

A lk a lip z o lM , gzefVezkedjetek !
Kötelességemnek tartom a » Bajai Független 

Újság» múlt heti számában ezen cím alatt 
megjelent cikkre válaszolni.

Mindenek előtt köszönetemet kell kifejez
nem cikkin') úrnak lelkesítő és buzdító felhí
vásáért, törekvése azonban actuálitását múlta, 
mert mi — s most magánhivatalnokokról 
beszélek •— már akkor szervezkedtünk s 
magunknak illetékes helyen méltó társadalmi 
pozíciót teremtettünk.

Hát igenis, mi — csak igen csekély számú 
kivétellel — valamennyien tömörültünk a 
«Magántisztviselők Országos Szövetsége» 
zászlaja alá, mely szövetség ma már mint
egy 12000 tagot számlál, mindannyiunk vi
tális érdekeinek előmozdítását célzó szándék
kal, s megnyugtat azon tudat, hogy már 
eddig is igen szép eredményeket értünk el. 
Igaz ugyan, hogy programmunk legkardináli- 
sabb pontjai, mint a kereskedelmi törvények
nek módosítása, a felmondási idő szabályo
zása, az általános nyugdíj-kötelezettségnek 
hivatalból való rendelése, végkielégítési ösz- 
szeg megállapítása stb. stb. még megvalósu
lásra szorulnak, bízva azonban a kormány
nak már ismételten tett Ígéretében és moz
galmunknak rokonszenvvel való kisérésében, 
már csak rövid idő kérdése, hogy vajúdó 
helyzetünk gyökeresen szanáltassék.

Áttérve most már a lokális és különösen 
a köztünk és a kereskedősegédek közti vi
szonyra, első sorban visszautasítom cikkíró 
úr azon inszimációját, hogy minket a keres
kedősegédekkel egy kategóriába sorol, s itt 
rögtön előre kell bocsájtanom, hogy eszem 
ágában sincs bennünket magasabb lényeknek 
tartani, mint őket, mert szociális helyzetünk 
teljesen egyforma, ők is alkalmazottak, mi is 
azok vagyunk, ők is a fizetésükért dolgoznak, 
mi is; szóval igen sok rokonvonás van köz
tünk, ám tessék a cikkíró urnák mégis disz- 
tingválni köztünk, mert az ő ügykörük a 
mienktől nagyon eltér, és talán a szellemi 
képesség és intelligencia fokában is van némi

kiilömbség, mert a míg ők egy bizonyos 
ideju tanonckodás után lépnek segédi mivol
tukba, addig tőlünk, magánhivatalnokoktól 
már érettségi bizonyítványt, commerciális 
q ua 1 i fi k áci ó t követelnek.

Ismétlem, hogy eszem ágában sincsen a 
kereskedősegédek egyéniségét vagy társa
dalmi poziczióját redukálni, mert egy tisztesé- 
ges kereskedősegédet éppen annyira becsülök, 
mint akármelyik főnököt, legyen az akár fűszer- 
kereskedő, akár szénkereskedő, azonban még
sem azonosíthatjuk magunkat velők, mert a 
társadalmi életben magasabb niveaura törek
szünk, mint a melyen ők állanak, lévén erre 
teljes jogcímünk.

Mindazonáltal, ha cikkíró úr megmutatja 
mikép lehet a társadalomban a kereskedősegé
dekkel egyesülni, mert cikkében ezen intenciót 
látom, szívesen fogjuk példáját követni és ezen 
vállalkozásban támogatni, mert mi is ellenségei 
vagyunk a kasztrendszernek és legalább is 
oly hőn óhajtjuk az egyes klikek között álló 
válaszfalak leomlását, akár czikkiró úr.

Ki kell még terjeszkednem cikkének azon 
részére is, a melyben magában a magántiszt
viselői karban szembe állítja az egyik rangot 

cégvezető — a másikkal gyakornok. 
Hát hivatalban igenis nagy ür tátong a két 
magántisztviselő között, s ennek igy is kell 
lennie, ám a társadalmi életbe ezen különb
séget nem visszük ki, ott egyenlőek vagyunk 
s legfeljebb a korkülönbség választ el ben- 
n ü n két egy mástól.

Végezetül mégegyszer megköszönöm cikk
író úr nemes igyekezetét, komolynak azon
ban mégsem vehetem felhívását, mert egysze
rűen keresztülvihetetlen.

Példaképen felemlítem azon eszmét, mely 
a közelmúltban társadalmilag a közhivatal
nokoknak a magánhivatalnokokkal való egye
sülését intencionálta, de ezen mozgalom tö
rekvése is meddő maradt, amenyiben úgy
látszik az egész akció elaludt, s Baján aligha 
fog ismét felébredni.

Benedek Imre,
a Spit/.er Károly és Fiai cég 
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Strófák a hétről.
Politika horizontja 
Átlátszó és tiszta, 
így hát nem kell még az 
Választási liszta.
Vége télé jár az exlex 
Lesz költségvetésünk, 
Katonánk és a külfölddel 
Rendes szerződésünk. 
Engedett hát Tisza Pista 
Érdekében állván; 
Kimentette a hínárból 
Kuruc Thaly Kálmán. 
Talán már a jövő héten 
Sorozásra Innak,
Sokan pedig az adóprés 
Súlya alatt rínak.

idén

I lazalias ünnepségek 
I létébe kerültünk,
Úgy, hogy egymásután két 
Ünnepet is ültünk. 
Vasárnapon a nagy kuruc 
Rákóczyért sírtunk, 
Gymnasium nagy termébe« n  J

berni alig bírtunk.
Ének, beszéd és szavalat 
Egymást váltogatták,
De az igaz hangulatot 
A zenészek adták. 
Meghallgatta a közönség 
Lelkesedést szíva,
Épült minden ember lia. 
Aki megvolt híva.
Márciusi nagy napokat 
Is e héten ültük,

sze}
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Poharamat a ITstvórisógre omo
lom. I la a tostvórisóuben oçryok leszünk, 
akkor könnyen fogjuk, — ha kell fegy
verrel, — kivívni a szabadságot.

Szűnni nem akaró taps és éljenzes 
kisérte a remek felköszöntőt.

I )r. Rajk Aladár után még (Dr. Va
lentin lém il beszélt. Szokva vagyunk 
ahhoz, hogy pártunk e vezér szónoka 
felszólalásaiban mindig kitűnő rhetornak
bizonyul, de ez alkalommal fölülmúlta * 7
önmagát.

A fényesen sikerült ünnepi lakomának 
csak a reggeli órák vetettek veget.

*
Március 15--ét a Casino is bankettel 

ünnepelte meg. melyen kizárólag casino- 
tagok vettek részt. Az ünnepi beszédet 
itt fb r . Lemberger Ármin ügyvéd mondta.

Kákóczy-ünnepéiy
a bajai főgymnáziumban.

Vasárnap, e hó 13-án, délután tartotta meg 
főgimnáziumunk hazafias tanári kara és ifjú
sága, a tanintézet néhai igazgatójának : 
Külker Gusztávnak betegsége, illetőleg gyá
szos elhalálozása miatt kétszer is elhalasztott 
Rákócg v ünnepel vit. Olvasó-közönségünk szokva 
lehet ahhoz, hogy a gimnáziumi ünnepségek
kel kapcsolatban mindig fényes erkölcsi sike
rekkel szoktunk beszámolni, az anyagi sikert 
azonban nem emlegettük soha. Hogy ezt nem 
eselekedtük : alapos okunk volt reá, mert ak
kor, amikor az intézet belépési dij címén 
szerény 1 , mondd egy koronát szedett a láto
gatóktól a terem csak a legritkább eset
ben tellett meg (s így anyagi sikerről nem 
igen lehetett beszélni), míg most, hogy a be
lépő díj, ép a felhozott okok miatt nem volt : 
ember ember hátán szorongott a tágas torna- 
csarnokban. Hát biz ez, — magyarul mond
juk meg: csúnya dolog. Az egy koronákat
tudvalevőleg szegény tanulók felsegítésére 
fordították, -  azaz: csak fordították volna, 
ha befolyt volna egy-egy ilyen előadás alkal
mával fölemlitésre érdemes összeg. Egy szó
val, közönségünk igen nagy részében a íilan- 
tropikus hajlandóság nem lehet valami túlsá
gos módon kifejlődve, ha még ilyen célra 
sincs egy koronája. Maradjon tehát meg az 
érdemes tanári kar amellett a régi jó szokása 
mellett, hogy ilyen alkalommal 1 -1 korona 
belépő dijat szed s akkor legalább nem fog
ják kiszorítani a tulajdonképen odavaló ele
meket.

Mint említettük, a teremben óriási volt a 
tolongás s csak akkor lett az állóközönség 
helyzete annyira-amennyire tűrhetővé, amikor 
A’í7;;v Vazul tanár kikommandirozta a diák
ságnak azt a részét, amelynek sem az ének-, 
sem a zenekarban dolga nem volt.

Ezután kezdetét vette az előadás.
A fényes ünnepélyt Kelet Bélának mesteri 

Rákóc;y-uyit(hiyával kezdte meg a főgimnázi
umi zenekar. Ezen fölötte nehéz zeneszám 
meghallgatása után arra a meggyőződésre 
jutottunk, hogy az ambiciózus zenetanár nem 
ismer olyan nehézséget, melyet türelemmel 
párosult zenei tudásával legyőzni ne tudna. 
Ki is jutott a zajos tetszésnyilvánításból úgy 
a karnak, mint a kart vezető Nnov Vazul 
zenetanárnak.

Az ünnepély második s kétségkívül legér

dekesebb pontja Dombi Márk dr. főgimnázi-
• 9

umi tanárnak művészileg kidolgozott Ünnepi 
1 beszéde volt. A dicsőséges Rákóczy-korszakot 
! rajzolta elénk rendkívül érdekesen, mindvégig 

lekötve a hallgatóság figyelmét. Szivünkből 
beszélt, amikor citálta azt a Rákóczy idejéből 
származó verset, hogy :

Ne higyj magvnr a németnek 
Akármivel hitegetnek ;
Mert, ha ad is nagy levelei,
Mint a kerek köpönyeged,
S pecsétet iit olyat rája,
Mint a holdnak karimája :
Nincsen abban semmi virtus,
Verje meg a Jézus Krisztus!

A közönség valóságos taps-viharral rótta 
le háláját a rokonszenves szónokkal szemben 
az elhangzott gyönyörű beszédért.

Gyors egymásutánban következtek ezután 
a műsor többi pontjai. Rákóczy kesergőjét 
nagy hatással adta elő a főgimnaziumi ének 
és zenekar. Utána Farkas Imrének » Rákóczy 
indulód cimű megrázó költeményét szavalta 
el igen szépen Pás ta Sándor VI. o. tanuló. Az 
előadás szépségét fokozta az a körülmény, 
hogy versszakok között fel-felhangzottak a 
Rákóczy-induló fenséges akkordjai, majd egy- 
egy szomorú kuruc dal. Ez utóbbit Hegedűs 
Ernő. fuvolán illetőleg llalásg József hegedűn 
adták elő pompás technikával. Magát az egész 
kuruc-világot elénk táró bús kuruc-dalok elő
adása után a Lavotta szerelnie cimű magyar 
szerenád következett, melyet Bernbart Sándor, 
7 onicsdnyi Jenő és ! Kiesel Ernő hegedűn, Bach- 
rach László zongorán és Konc István gordonkán 
adott elő. A szereplők mindegyike kivált, 
különös dicséretet érdemel azonban Bernhart 
Sándor meglepően tiszta és finom hegedű-, és 
Koncz István cello-játéka. Banálisak volnánk, 
ha az első osztályos kis Koncz fiú játékában is 
quasi művészetet akarnánk fölfedezni. Nem ! Ez 
az apró emberke, ki alig hosszabb a vonójánál, 
nem annyira biztos és hibátlan játékával, mint 
inkább aggastyáni komolyságával imponált. 
Boldog is volt a közönség soraiban szurkoló 
papa, ki messze vidékről csupán azért jött 
Bajára, hogy szemlélője lehessen kis fiacskája 
első nyilvános fellépésének. A műsornak ki
váló száma volt \  áradi »Rákócgi«-ja is, mit 
Rohrböck Ferenc \ r. oszt. tan. szavalt el nagy 
hatással. A műsort az Insurgensek riadója című 
hatalmas induló fejezte be, mit ismét a kitűnő 
ének- és zenekar adott elő. A temérdek főből 
álló balgatóság a felülmúlhatatlan Rákóczy- 
induló hangjai mellett oszlott szét.

Fényes volt az ünnepély elejétől végig, de 
azért, mintha mégis hiányzott volna valami, 
azokhoz a csodás, hol elszomorító, hol pedig
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lelkesítő kuruc dalokhoz. Es ez a — táro
gató kiséret. Micsoda fenséges, az ember lelke 
közepéig ható pl. a «Magyar szerenád « tároga
tón ; hogy sir, hogy zokog ez az isteni hang
szer avatott kezekben, mikor azt mondja, 
hogy :» Hej Rákóczy, Bercsényi, Bezerédi !« . . . 
Nagyon szeretnők, ha az intézet beszerezne egy 
tárogatót ; kezelése tudtunkkal nem nehéz s 
meg vagyunk győződve róla, hogy nagy gyö
nyörűsége telnék benne nemcsak a tanári 
karnak, nemcsak az ifjúságnak, hanem a kö
zönségnek is.

T i h a m é r .

A szabadságharc egyik vitéz katonája, s 
közéletünk tisztes veteránja, Per egei Miklós 
hétfőn délelőtt tiz órakor meghalt Baján, ki
lencven két esztendős korában. Az elhunyt 
mint honvédezredes küzdött negyvennyolcban 
s kitűnt hősiességével. A harc után kiment 
Amerikába, évekig élt idegenben, ott is küz
dött a szabadságért s részt vett a magyar 
emigráció működésében is. A kiegyezés után 
tért haza, Baranya vármegye és Pécs város 
főispánja lett. Húsz évig viselte méltóságát s 
a mikor nyugalomba vonult, Pécs város kép
viselőjévé választotta, a király pedig a Szent 
István-rend keresztjével tüntette ki. Azóta vá
rosunknak volt közszeretettől övezett polgára, 
ki, mint ilyen a báttaszéki vasúti híd létesí
tésének szorgalmazásában is elévülhetlen érde
meket szerzett. Perczel Miklós halála nem
csak városunkban, hanem az egész országban 
nagy részvétet keltett.

Életrajzi adatai a következők: Perczel .Mik
lós, a bonyhádi Perczel-család sarjadéka, 
1812-ben született Bonyhádon. Nevelésének 
első időszakát Vörösmarty Mihály felügye
lete és közvetetten befolyása teszi emlékeze
tessé. Kilenc évig nevelősködütt a hírneves 
költő a Perczel-családnál, s az ő védőszár
nyai alatt fejlődött ki a fiatal Perczel haza
fias lelkülete. A huszas évek elejére esett ez, 
a mikor a nemzeti szellem fölébredt, hogy a 
reformkorszak zászlaját kitűzze. Politikai és 
művelődési átalakulásunk mozgalma volt ez, 
a melynek tevékeny alakja volt Vörösmarty, 
a mozgalom egyik gyújtópontja pedig a bony
hádi Perczel-ház. A fiatal Miklós Móric és 
Sándor testvéreinek társaságában ment a fő
városba, hol Vörösmarty felügyelete alatt 
megkezdte egyetemi tanulmányait s élénk 
részt vett az ifjúság mozgalmaiban. Bölcsé
szeti és jogi tanulmányainak befejezése után 
1832-ben Baranya vármegye vicenotáriussá 
választotta meg, nemsokára ezután szolga- 
biró lett, de később megvált hivatalától.

A harminckilences években kezdődött Tol
nában a Bubinszky-féle pecsovics világ. Mik
lós testvéreivel együtt a radikális reformerek 
sorába tartozott. Az ellenzékkel együtt a vár
megyeházát ostrom alá vették és a pecsovi- 
csokat szétkergették. A kormány ekkor izga
tás miatt lázítási pürbe fogatta, de a várme
gye fényes elégtételt adott neki, a kormány- 
párti követeket visszahívatta s helyettük 
Bezerédy Istvánt és Perczel Miklóst küldötte 
föl ellenzéki megbízással a diétára. Perczel 
Miklós ezután részt vett minden agitációban, 
sorba járta Győr, Pest, Baranya, Tolna és 
Székesfejérvár törvényhatósági gyűléseit s a 
nemzeti haladás úttörője, a reformeszmék 
fanatikus szóvivője volt, 1848-ban pedig, mi
kor hazánkban is szervezkedni kezdett az 
elégületlenség, nyíltan kezdte követelni alkot
mányos jogaink helyreállítását. A középponti 
bizottság, melynek élén Batthyány és Kossuth 
állottak, március 19-én kibocsátotta rendeletét, 
hogy kezdjék meg a katonaság toborzását. 
Perczel Miklós rögtön Pécsre sietett, a letépett 
fekete-sárga lobogók helyett kitűzette a köz
épületekre a nemzetiszinű zászlót, összehívta 
a népgyülést és Pécs piacán proklamálta a 
jobbágyság fölszabadítását. Baranya vármegye 
törvényhatósága rögtön gyűlést tartott, meg
vonta akkori követeitől a mandátumot, s 
megválasztotta helyettük Perczel Miklóst és 
Majthényi Józsefet. Perczel rövidesen százhat
van újoncot szedett össze s megalakította a 
7. honvédzászlóaljat, a melynek őrnagyává 
nevezték ki. Az első képviselő-országgyűlésre 
folnamegye kölesdi kerülete küldte ki Per

czel Miklóst, inig testvére, Móric Pozsonyban 
kapott mandátumot. A fölkelés szervezése 
azonban annyira efoglalta őket, hogy az or- 
szágyűlésen meg sem jelenhettek. A toborzott 
újoncokkal Móga hadtestéhez csatlakoztak 
és Jellasics ellen indultak.

f ri '
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A hadjárat folyamán a diadalmas pákozdi 
csatában Perczel Miklós a jobb szárnyat ve
zette s a győzelem dicsőségében a legnagyobb 
része volt neki, az ő tolnai zászlóaljával. 
Érdemeit maga Móga elismerte, mert Móric 
testvéréhez Andrássy Gyula gróftól, a ki 
galoppinja volt — a következő üzenetet kül
dötte a csata után :

Ezredes úr, győztünk. A nap dicsősége 
az ön testvéreit és a tolnai zászlóaljat illeti.

Az országgyűlés is kifejezte elismerését Per- 
czcl Miklósnak és hatszáz köpönyeget küldött 
rongyos vitézei számára.

A szabadságharcban később átvette Perczel 
Miklós Patay Istvántól a negyvennyolcadiki 
szabolcsi zászlóalj parancsnokságát. A moóri 
csatavesztés után Perczel Miklós testvérével 
Pestre, onnan Karcagra vonult. Ottinger had
teste ellen küzdöttek s megverték Szolnoknál 
és Ceglédnél. Később üembinszkynek a hadtest 
parancsnokává történt kinevezése után, (mely 
Perczel Móric becsvágyát bántotta) a Perczel- 
testvérek megváltak a hadtesttől, Debrecenbe 
mentek, ahol Mórt kinevezték a bácskai had
sereg parancsnokává s érdemeinek elismeré
séül Görgeivel együtt megkapta a nagy érdem
keresztet, Miklóst pedig a kis érdemkereszttel 
tüntették ki, s alezredesi rangban folytatta 
testvérével együtt a délmagyarországi purifi- 
kációt. Gárdájával az első volt Szent-Tamás 
sáncain s Batthyány Kazimir kormánybiztos 
Péterváradra küldte várparancsnoknak. Innen 
ment át hasonló minőségben Aradra s a te
mesvári csata után Móriccal együtt Yiddinbe 
menekült s később az emigrációval együtt 
belebbezték Kiutahiába. A porta fényesen gon
doskodott a menekültekről; Miklós a török 
kormány kegydíjából ezer forintot rakott félre. 
A hontalanság keserű kenyerét hitvese, Lati- 
novics Hermina enyhítette, aki fölkereste őt 
s kétezer forintot vitt neki.

P2zzel a pénzzel és a félrerakott ezer forint
tal ment Percei Miklós uj életet kezdeni az 
Újvilágba. Nejével együtt szerencsésen elér
kezett Newyorkba, hol Miklós másfél évig a 
francia és a német nyelv tanításával kereste 
kenyerét. Megtanult angolul, s Jova státusban 
földet vásárolt, házat épített. A mikor a krimi 
hadjárat hire eljutott Amerikába, Percei Mik
lós potom áron eladta farmját. Nejével együtt 
Európába indult, Jersey-szigetére, a hol sok 
magyar emigráns volt, köztük Percei Móric 
is. A mikor az 59-iki hadjárat kitört, az emig
ránsok sietek Olaszországba, Miklós Torinóba 
ment, hogy a magyar légió kötelékébe lépjen, 
ám a villafrankai béke megkötése után, szi
vében csalódással, útnak indult, s nejével 
együtt visszatért Amerikába gazdálkodni.

A mikor a déli és az északi államok közt 
kitört a harc, Percei Miklóst Jova állam ez
redessé választotta s két ezred szervezésével 
és vezetésével bizta meg. Két évig küzdött, 
vitézül, mig a skorbut ágyba nem döntöttet 
A béke megkötése után Nevvyorkban telepe
dett meg, hol baranyamegyei borokkal keres
kedett.

Az alkotmányos élet kezdetével Percei Mik
lós sietett vissza hazájába s a felelős magyar 
kormány 1868-ban Baranya vármegye főispán
jává nevezte ki. Majdnem húsz évig viselte 
méltóságát kitartó munkássággal, nagy ügybuz
galommal és a megyében tisztelték és szerették. 
Klaszszikus műveltség, széles látókör, szilárd 
elvhüség és puritán egyszerűség jellemezte 
Perceit és demokratikus érzés mint politikust, 
ki a politikai véleményszabadságnak föltétien 
tisztelője volt.

A temetés,

Beláthatian néptömeg vett részt a nagy ha
zafi szerdán délután 4 órakor végbement te
metésén. A ceremónia minden külső dísz nél
kül folyt le; ez saját kívánságára történt. 
Annál nagyobb díszt kölcsönzött a temetés
nek az az általános részvét, a mely ott meg
nyilvánult. A temetésen láttuk a képviselő
ház elnökét: Percei Dezsőt, fiával együtt, 
Latiiiovits Pál és Sehmausz Endre főispánokat, 
Pécs város küldöttségét, Baranya vármegye és 
Mohács város küldöttségét, dr. Rajk Aladár orsz. 
képviselőt ; jelen voltak továbbá : a bajai 
negyvennyolcas honvédek, testületileg, a helybeli 
főgimnázium tanári kara és ifjúsága, az állami 
tanítóképző intézet tanári kara, a tiszti kar, csak

nem teljes számban, id. Smuttily Lipót a bajai 
Takarékpénztár vezérigazgatója, Dieseljei Gyu
la a bajai negyvennyolcas és függetlenségi 
párt elnöke, Dr. líegediis Aladár polgár- 
mester, stb.

Pont fél öt volt, mikor a menet megindult, 
hogy utolsó útjára kisérje azt a férfiút, aki
nek szabadságharcunkban oly jelentékeny 
szerep jutott. A requiemet csütörtökön délelőtt 
9 órakor a Rókus-kápolnában tartották meg, 
melyen a család tagjain kívül számosán vol
tak jelen.

A gyászesettel kapcsolatban az elhunyt 
családja a következő gyászjelentést adta ki :

Bonyhádi Perczel Berta a nagyszámú ro
konság nevében is mély fájdalommal jelenti 
forrón szeretett utolsó testvére idősb Bonyhádi 
Perezel Miklós úr 48-as honvédezredes, Bara- 
nya-megye és Pécs szab. királyi városnak 
nyugalmazott főispánja, Pécs városának dísz
polgára, a 48-as honvéd hadiérem és a Szt.- 
István-rend kis keresztje tulajdonosának f. 
évi március hó 14-én, d. e. fél 10 órakor, 
hazájának szentelt munkás életének 92-ik 
évében hosszas szenvedés után bekövetkezett 
gyászos elhunytát.

Az immár Istenéhez tértnek földi marad
ványai f. hó 16-án, d. u. 4 órakor fognak a 
gyászházból a szent Rókus sirkertben levő 
családi sírboltba örök nyugalomra tétetni.

Az engesztelő szent mise-áldozat folyó hó 
17-én, d. e. 9 órakor fog a Rókus kápolná
ban a Mindenhatónak bemutattatni.m

Baja, 1904. március hó 14-én.
Az örök világosság fényeskedjék neki!

^Ikalnjazottak, szervezkedjetek !
Kötelességemnek tartom a » Bajai Független 

Újság» múlt heti számában ezen cím alatt 
megjelent cikkre válaszolni.

Mindenek előtt köszönetemet kell kifejez
nem cikkin') úrnak lelkesítő és buzdító felhí
vásáért, törekvése azonban actuálitását múlta, 
mert mi — s most magánhivatalnokokról 
beszélek — már akkor szervezkedtünk s 
magunknak illetékes helyen méltó társadalmi 
pozíciót teremtettünk.

Hát igenis, mi — csak igen csekély számú 
kivétellel — valamennyien tömörültünk a 
» Magántisztviselők Országos Szövetsége» 
zászlaja alá, mely szövetség ma már mint
egy 12000 tagot számlál, mindannyiunk vi
tális érdekeinek előmozdítását célzó szándék
kal, s megnyugtat azon tudat, hogy már 
eddig is igen szép eredményeket értünk el. 
Igaz ugyan, hogy programmunk legkardináli- 
sabb pontjai, mint a kereskedelmi törvények
nek módosítása, a felmondási idő szabályo
zása, az általános nyugdíj-kötelezettségnek 
hivatalból való rendelése, végkielégítési ösz- 
szeg megállapítása stb. stb. még megvalósu
lásra szorulnak, bízva azonban a kormány
nak már ismételten tett ígéretében és moz
galmunknak rokonszenvvel való kisérésében, 
már csak rövid idő kérdése, hogy vajúdó 
helyzetünk gyökeresen szanáltassék.

Áttérve most már a lokális és különösen 
a köztünk és a kereskedősegédek közti vi
szonyra, első sorban visszautasítom cikkíró 
úr azon inszimációját, hogy minket a keres- 
kedősegédekkel egy kategóriába sorol, s itt 
rögtön előre kell bocsájtanom, hogy eszem 
ágában sincs bennünket magasabb lényeknek 
tartani, mint őket, mert szociális helyzetünk 
teljesen egyforma, ők is alkalmazotttik, mi is 
azok vagyunk, ők is a fizetésükért dolgoznak, 
mi is; szóval igen sok rokonvonás van köz
tünk, ám tessék a cikkíró urnák mégis disz- 
tingválni köztünk, mert az ő ügykörük a 
mienktől nagyon eltér, és talán a szellemi 
képesség és intelligencia fokában is van némi

kiilömbség, mert a míg ők egy bizonyos 
idejű tanonckodás után lépnek segédi mivol
tukba, addig tőlünk, magánhivatalnokokt<íl 
már érettségi bizonyítványt, commerciális 
qualifikációt követelnek.

Ismétlem, hogy eszein ágában sincsen a 
kereskedősegédek egyéniségét vagy társa
dalmi poziczióját redukálni, mert egy tisztesé- 
ges kereskedősegédet éppen annyira becsülök, 
mint akármelyik főnököt, legyen az akár fűszer- 
kereskedő, akár szénkereskedő, azonban még
sem azonosíthatjuk magunkat velők, mert a 
társadalmi életben magasabb niveaura törek
szünk, mint a melyen ők állanak, lévén erre 
teljes jogcímünk.

Mindazonáltal, ha cikkíró úr megmutatja 
mikép lehet a társadalomban a kereskedősegé
dekkel egyesülni, mert cikkében ezen intenciót 
látom, szívesen fogjuk példáját követni és ezen 
vállalkozásban támogatni, mert mi is ellenségei 
vagyunk a kasztrendszernek és legalább is 
oly hőn óhajtjuk az egyes klikek között álló 
válaszfalak leomlását, akár czikkiró úr.

Ki kell még terjeszkednem cikkének azon 
részére is, a melyben magában a magántiszt- 

j viselői karban szembe állítja az egyik rangot 
cégvezető a másikkal gyakornok. 

Hát hivatalban igenis nagy ür tátong a két 
magántisztviselő között, s ennek igy is kell 
lennie, ám a társadalmi életbe ezen különb
séget nem visszük ki, ott cgyenlőek vagyunk 
s legfeljebb a korkülönbség választ cl ben
nünket egymástól.

Végezetül mégegyszer megköszönöm cikk- 
iró úr nemes igyekezetét, komolynak azon
ban mégsem vehetem felhívását, mert egysze
rűen keresztülvihetetlen.

Példaképen felemlítem azon eszmét, mely 
a közelmúltban társadalmilag a közhivatal
nokoknak a magánhivatalnokokkal való egye
sülését intencionálta, de ezen mozgalom tö
rekvése is meddő maradt, amenyiben úgy
látszik az egész akció elaludt, s Baján aligha 
fog ismét felébredni.

Benedek Imre,
a Spitzer Károly és Fiai cég 

ÍY)tis/tviselfije.

Strófák a hétről.
Politika horizontja 
Átlátszó és tiszta, 
így hát nem kell még az 
Választási liszta.
Vége leié jár az exlex 
Desz költségvetésünk, 
Katonánk és a külfölddé 
Rendes szerződésünk. 
Engedett hát Tisza Pista 
Hidekében állván; 
Kimentette a hinárbó! 
Kuruc Thaly Kálmán. 
Palán már a jövő héten 
Sorozásra Innak,
Sokan pedig az adóprés 
Súlya alatt rínak.

idén

Hazafias ünnepségek 
Hetébe kerültünk,
Ugv, hogy egymásután két 
Ünnepet is ültünk. 
Vasárnapon a nagv kuruc 
Rákóczyért sírtunk, 
Gymnasium nagv termébeJ  í ' . 7

Eérni alig bírtunk.
Értek, beszéd és szavalat 
Egymást váltogatták,
De az igaz hangulatot 
A zenészek adták. 
Meghallgatta a közönségp n  r~
Lelkesedést szíva,

f

Épült minden ember lia, 
Aki megvolt híva.
Márciusi nagy napokat 
Is e héten ültük,

szrj

L
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Imánkat a szabadságért 
A mennyekbe küldtük. 
Templomokban, cas in okNan 
Ünnepi hang áradt, 
lis a hosszú ilictiókba 
Sok ajk belé fáradt.

♦
Nagy halottja volt a hétnek; 
Perczcl Miklós lelke 
Megtisztulva lold porától 
Fölszállott a mennybe.
Honfiúi volt élete,
Ilyen a halála,
Március idusán tették 
Gyász-ravatalára.
A magyar szabadságharcnak 
Dicső leventéje,
Hl távozott hát örökre.
Békesség kísérje !

*
Szabadelvűk táborában 
Lótás-lutás járja,
Mert a fontos elnöki szék 
Betöltését várja.
Lámpásokkal keresnek hát 
Hmbert e lő székre,
De hiz. senki sem pályázik 
Ilyen dicsőségre.
Szaba de 1 vü pártéin ök ség 
Marad hát üresen,
Hs várja a Messiását 
Szépen, türelmesen.

*
Auiomobill-nyerők száma 
Szaporodott szépen,
Ámde hogyan osztoznak majd 
Ugyanazon gépen ?
Ki"dönti el, hogy ki mehet 
Majd e géppel tourra?
Bízzák ezt talán Jankovics 
Vagy Robbelli úrra.

I

HÍREK.
Esküvő. Brns^l Adolf helybeli gőzmalom

tulajdonos e hó lő-én tartotta esküvőjét Bu
dapesten ll'eil Margit kisasszonynyal.

A sziniigyi bizottság f. hó 17-én tartott 
ülésén 10 szóval 7 ellenében elhatározta, 
hogy a színházat a főtérre építik. Ez a tárgy 
végleges döntés végett a legközelebbi köz
gyűlés napirendjére kerül.

Búcsú vacsora. Békefy Iván kir. törvény- 
széki biró tiszteletére távozása alkalmából 
barátai és tisztelői f. hó 19-én a Casinoban 
bucsúvacsorát adnak, melyre már eddig is 
számosán jelentkeztek.

Iskolai ünnep. Március ló-án délután ün
nepelte meg a tanítóképző intézet ifjúsága és 
tanári kara március 15-ének emlékünnepét a 
következő programmal :

1. Honvédtűzér temetése. Előadta az ifjú
sági énekkar.

2. Emlékbeszéd. Elmondta Katona Lajos 
önképzőköri alelnök.

B. Március 15-én. Ábrányi Emiltől. Szavalta 
Bolyos István IV. b) o. tn.

1. Góbé csárdás. Vegles J.-tól. Előadták M'itz 
Antal IV. a) o. tn. (hegedűn) Geyer József 
II. b) o. tn. (gordonkán) és Hügl He re ne III, 
a) o. tn. (zongorán).

5. Két emlék. Irta: Rákosi Viktor. Felol
vasta Horváth Gábor III. a) o. tn.

B. Magyarok Istene. Petőfi S.-tól. Szavalta: 
Cseszlár János népisk. V. o. tanuló. Az ün
nepély minden egyes pontja kegyeletes lelke
sedésre indította az ifjúság szivét, s az ün
nepély végeztével, a tanári kar az ifjúsággal 
együtt szent megilletődéssel énekelte el nem
zeti imánkat, a Hymnuszt.

Sorozás. Városunkban az 1903. évre szóló 
fősorozás f. március hó 2.3. és 29-ik napjain 
fog megtartatni a » Báránya szállodában, már
cius hó 28-án a Baja városi illetőségű 1. kor
osztálybeli (1882. évben született állitasköte- 
lesek) és a helyben való állításra engedélyt 
nyert vidéki illetőségű állításkötelesek ; már
cius 29-én a Baja városi illetőségű 11. és 111. 
korosztálybcli (1881. és 18*80. években szüle-

%r

tett álhtaskötelesek állítatnak sorozó-bizott- 
ság elé.

Cirkus Varieté. Mint említettük ll'ollner 
testvérek kiváló varieté circusa ina, szomba

ton kezdi meg előadásait. Ajánljuk c jeles tár
saságot t. olvasóink figyelmébe.

R endőrkapitányunk bajban. Furcsa eset 
esett meg a héten. Az történt, hogy kedden 
éjszaka, azok a bizonyos ismeretlen tettesek, 
kiástak két hatalmas akácfát a főkapitány 
úr háza előtt s azt elvitték. I lát ilyen malitia 
még főkapitánynyal nem esett meg. Sietett is 
reggel be a hivatalba, s alig várta, hogy 
baját a polgármesternek elpanaszolja.

Mit szólsz hozzá, Aladár, az éjszaka két 
nagy akácfát vágtak ki a házam előtt »eddig 
ismeretlen tettesek.*

Nos, és azon vagy úgy felindulva ? A 
háztetőt reményiem otthagyták!? . . .

Ugyan ne szekírozz még te is !
Dehogy szekírozlak; csak mondom. Nos 

és miért nem indítasz nyomozást?
Nem tehetem, barátom, nem tehetem. 

Meg kell várnom, amig egy rendőr hivatalos 
jelentést tesz a dologról.

Tanbetyárság. A minap szerkesztősé
günkben járt egy földhöz ragadt, szegény 
béresnek a felesége s megkért bennünket, 
hogy hozzuk nyilvánosságra a panaszát. Pa
nasza az, hogy ezelőtt vagy négy-öt héttel 
átadott a felsővárosi III. fiúosztály tanítójá
nak nomina sunt odiosa — 3 kor., 28 fil
lért, abból a célból, hogy a fia részére a har
madik osztályba szükséges összes tanköny
veket beszerezze. A könyvekre azonban hetekig 
hiába várt. Megbízta tehát fiát, hogy a tanítótól 
vagy a könyveket követelje, vagy a pénzt 
kérje vissza. Ezen erélyesebb fellépésre a fiú 
kapott — egy rongyos, piszkos magyar olva
sókönyvet. Az anya visszautasította ezt azzal, 
hogy a tanító adjon a fiúnak ne egy, hanem 
hét és ne rongyos, piszkos, hanem uj köny
veket. A tanító válasza az volt, hogy a gye
rek pádon fekvő kezén nádpálcájával végig
vágott úgy, hogy az ütés nyomán vastag da
ganat támadt. Könyvet azonban mégsem 
kapott. Szegény asszony kénytelen volt tehát 
a könyveket újból megvásárolni.

Eddig a panasz. Mi csak abbeli megjegy
zésünket fűzzük a dologhoz, hogy az iskola
szék vizsgálja meg azonnal az ügyet s ha 
beigazolást nyer a dolog : függessze fel rögtön 
a magáról megfeledkezett tanítót. F7gy percig 
sem lehet tűrni, hogy a bajai tanítóságra erre 
az általában minden ízében derék gárdára 
árnyékot vessenek eféle, tanítónak nem való 
alakok üzelmek

Hóhér munka. Mint minden hetivásáron, 
úgy a múlt szombati heti vásár alkalmával 
is körútjukra indultak a kutyapecérek — vagy 
amint Erdélyben nevezik őket : hóhérok, — 
hogy azokat a kutyákat, amelyeknek nincs 
forsriftos biléta a nyakán, összefogdossák. 
Ha ilyen jelenetnek akaratlan szemtanúja 
vagyok, utána három napig betegen fekszem 
s hogy ily körülmények között nem indítanék 
akciót az iránt, hogy annak a sziu indiánnak 
aki a kutyáknak ilyen módon való összefog- 
dosását kitalálta szobrot emeljenek, — több 
mint bizonyos. Tudatában vagyok annak, 
hogy a kóbor kutyáknak összefogdosása 
szükséges, de csak nyáron, amikor gyakori 
az eb-düh. De, hogy mi szükség van arra, 
hogy télen is folyjon a kutya-inkvizició — 
igazán nem értem. No de ezt csak mellesleg 
jegyzem meg. A mit fölemlíteni akarok, az 
egy igen épületes jelenettel van kapcsolatban, 
amelynek - vesztemre — ismét akaratlan 
szemlélője voltam. Történt, hogy a hóhér 
(már én csak igy mondom, mert erdélyi mi
voltomat nem tudom megtagadni) megpillan
tott egy gyönyörű, fehér, fekete-foltos tiszti 
kutyát A kutyát egy tiszti szolga kisérte, 
(kérem, ez nem tolihiba!) ez azonban a 
hóhért egy csöppet sem zsenírozta. Kivetette 
a sárga-drótos hurkot s a legnagyobb kéjjel 
szaladt zsákmányával pajtása felé, hogy sze
gény párát az megint egy zsákba dugja. A 
megrémült tiszti szolga félve gazdája ha
ragjától kétségbeesve rohant a hóhér után, 
hogy a kutyát szánandó helyzetéből kisza
badítsa. De vesztére tette. A megdühödött 
hóhér úgy vágta képen a szegény szolgát, 
hogy a kapott pofont aligha adta volna kettő
ért. Nem tudtam nézni tovább ezt a vissza
taszító szcénát; szöktem onnan. Minthogy 
embervédő egyesület még nincsen, az a sze
gény, csak a kötelességét teljesítő szolga védel
met tehát nem igen kereshet. A kutyák azon
ban már előnyösebb helyzetben vannak, mert 
van Egyesület, mely őket védi.------ — —

Tűz. Folyó hó 16-án este 10 órakor ki
gyulladt és porrá égett l'órós Istvánnak a 
Szent-( lyörgy-utcában lévő nádfödelű házának 
tetőzete. Az idejekorán kivonult tűzoltóságnak 
sikerült a tűz továbbterjedését megakadályozni.

Az „Első Fiumei Fíiszer-malom“ 10
kor. felülfizetést küldött a » Bajai Kereskedő 
Ifjak Egylete* hangversenyére. Fogadja az 
Egyesület köszönetét.

Balthazár bűvészestéi. Balthazár mester, 
ki valósággal az ördögökkel látszik cimbora- 
ságban lenni ; e héten szerdán és csütörtökön 
tartotta rendkívül érdekes bűvész estéit. Sajnos 
egyik estén sem volt akkora közönsége, mint 
amekkorát megérdemelt volna. Pedig megér
demelte volna, hogy többen látogassák, nem
csak művészétéért, hanem azért is, mert ma
gyar ember. Dohát : nemo propheta . . .  ! Szé
dületes mutatványainak leírásával hasábokat 
tudnánk megtölteni, itt csak a legügyesebbet, 
legmulatságosabbat adjuk. Beült egy kis sá
torba odakötöztette magát a közönség sorai- 
iban ülő négy fiatal emberrel egy székre s 
közülök megkért egyet, hogy bekötött szem
mel maradjon benn vele a sátorban. Mit csi
nált az elfüggönyözött sátorban, nem tudjuk, 
elég az hozzá, hogy az összekötözött bűvész 
az illető úr kabátját lehúzta, majd ismét rá
adta csakhogy — kifordítva. A közönség majd 
megpukkadt nevettében, V. űr pedig sietett a 
culissák mögé, visszafordítani a kabátját. Visz- 
szajöttében azonban nem állhatta meg, hogy 
egy barackot ne nyomjon a még mindig meg
kötözve ülő bűvész fejére.

Lopás a kórházban. A városi közkórház
ban Kovács Györgyné elmebeteg asszony hosz- 
szabb szenvedés után meghalt. Az elmebeteg 
asszony alig hunyta le a szemét, ismeretlen 
tettes ellopta a ruháit és egyéb birtokában 
volt ingóságokat. Ugyanaz napon szintén is
meretlen tettes meglopta a kórház egyik ápoló
ját is. Ezt a lopást aligha a kórházon kívül 
álló ember követte el. A rendőrség megindította 
az ismeretlen tolvaj ellen a nyomozást.

A pincér húszkoronája. Szalay József 
pincér megbízta Pázmándi István pincért, hogy 
másnap reggel vigyen el a postára húsz ko
ronát. Pázmándi a pénzt lefekvéskor a ván
kosa alá rejtette. Reggel, midőn a pénzt ván
kosa alól ki akarta venni, arra a kellemetlen 
felfedezésre jutott, hogy egy ismeretlen tettes, 
amig ő aludt, kilopta feje alól a pénzt. Az 
esetet feljelentette a rendőrségen.

A ki kertjét szereti, szép virágokat és 
kitűnő konyhakerti terményeket akar,
az fedezze magszükségletét Mautlmcr Odón cs. 
és kir. udvari magkereskedésében, Budapesten, Rotten- 
biller-u. )}. A cég idei árjegyzékét, mely 226 ol
dalra terjed, kívánatra mindenkinek ingyen 
küldi. Ezen árjegyzék az általánosan ismert 
világhírű, kitűnő magvakon kívül, még a kü
lönösen érdekes és meglepő konyhakerti- 
és virágujdonságoknak egész sorozatát is 
tartalmazza.

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 
Szent-Háromsághoz Baján.

A Bajai Kölcgünög ^egéiijző-EgiJIet
eddigi hivatal helyisége egy vagy több

üzlethelyiség
céljaira, esetleg lakással, 

május hó 1 -től kiadó.
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K/en rovat alatt kn/.lötteUért a szerkesztőség nem vál

lal felelősséget.

Óvás.
A t. c. közönség figyelmét felhívom arra a 

körülményre, hogy az utóbbi időben az Aucr- 
féle ?<U-i^ó testek silány utánzatai kerülnek 
forgalomba, melyek csak a t. közönség jóhi
szeműségét vannak hivatva kijátszani. Ilyen 
silány árút a közönség ne vásároljon, hanem 
maradjon meg a valódi Auer-féle izzótestek
nél, melyek az utánzatoknál tízszerte tartós- 
sabbak. Ezen valódi Auer-féle izzótestek árát 
70 fillérre szállítottam le s nagyobb vételnél 
még külön engedményt is adok. Valódi Auer- 
féle izzótestek csak nálam kaphatók.

Tisztelettel

£ázár Sámuel,
az Auer-féle gáz-izzótestek kizárólagos

elárusítója.

ff f f

SZOLOLUGAST
ültessünk minden ház mellé és 

kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Erre azonban nem minden sző I rí fa j alkalmas, (bár 

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

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

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

G Z I M :

Érmelléki el$ő gzőlőoltváníjfcelep NagtJ-Kágija
u. p. Székelyhid.

H i r d e t é s e k
— felvétetnek e lap kiadóhivatalában. —
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Házak, ingatlanok
adásvételét,

b é r l e t e k e t
olcsón közvetít

TAÜBNER FÖÜÖP
BAJÁN. I I
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Hal eladás!
Van szerencsénk a n. é közönség b. 

tudomására hozni, hogy ezentúl ez 
eddigi szokástól eltéröleg —

2  6 óráig (kivévén a vasár- és ün
nepnapokat) kapható lesz bármiféle hal.

Kiváló tisztelettel
Reitmann, Ziegler és

Társai.
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5 ko r onáé r t
küldök 4 és lél kiló (kb. 50 dbl 
kevéssé megsérült — finom,

enyhe

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

utánvéttel küldi

ÍDenker 3 . Jíernád-u. 54.
10— 10
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Árverési hirdetmény.

A bajai kir. tlkönyvi hatóság köz,hírré teszi, 
hogy az árverést Dr. F e h é r  J á n o s  hajai 
ügyvéd által képviselt Spindler Sándor hajai 
lakos javára G y u r k i t y  György  és neje 
S z i k u r a  V i l m a  bajai lakósok ellen 05 ko
rona 84 fillér tőke, ennek 1903. évi augusztus 
hó lö-lól járó 0% kamatai 47 korona 80 fillér 
eddigi, 18 korona 30 fillérben ezúttal és a még 
felmerülő költségek, nemkülönben csatlakozott 
özv. Vaits Jánosné bajai lakos 90 kor. tőke, 
ennek 1899. évi junius hó 24-től járó 0% ka
matai és 27 kor. 10 fill, költségből, továbbá 
özv. Milassevits Mártonná született Nagy Sarolta 
budapesti lakos 300 kor. töke, ennek 1902. évi 
május hó 1-től járó 0% kamatai és 44 kor. 70 
fill, követeléséből, és ugyancsak özv. Vaits Já 
nosné 56 kor. 47 fül. tőke, ennek 1902. évi 
október hó 31-től számított 5% kamata és 12 
kor. költségből álló követeléseik kielégítése vé
gett az 1881. évi LX. törvényeik 144. és követ
kező §§-ai alapján a szabadkai kir. törvényszék
hez tartozó a bajai kir. járásbíróság területén 
levő a bajai 874. számú betétben. A I I .  1. 2. 
sorszám a jatt foglalt 0093. 0094. hrszámu jau- 
kói dűlőben levő szőlő és szántóra 159 korona 
kikiáltási árban, úgy a bajai 3714. számú be
tétben A I. 1. 2. sorszám alatt foglalt 530. 537. 
hrszámu Pacsirta-utcában levő kert és házra 
1499 korona kikiáltási árban az árverési felté
telek 7. pontjában körülírt fentartással ezennel 
elrendeli és annak Baján a telekönyvi árverési 
helyiségben 1 9 0 4 .  é v i  á p r i l i s  h ó  2 - i k  
n a p j á n a k  d é l u t á n  3 ó r á j á t  kitűzi, a 
fennebb körülírt ingatlan a kikiáltási áron alul 
is eladatni fog.

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

Vevők a vételárat 3 egyenlő részletben és 
pedig az első részletet 30 nap, a másodikat 00 
nap, a harmadikat pedig 90 nap alatt mindig 
az árverés jogerőre emelkedésétől számított, de 
mégis az árverés napjától járó 5% kamataival 
együtt a bajai kir. adó- mint letéthivatalba az 
ide két példányban és kellő felzetekkel benyúj
tandó letéti kérvény kapcsán fizessék le

A bánatpénz az utolsó részletbe számittatik he.
A részletes árverési feltételek ezen kir. telek

könyvi hatóság irattárában és Baja város rend
őrkapitányi hivatalánál megtekinthetők.

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Baja, 1904. évi január hó 14. napján.

Mayer,
kir. járásbiró.

#
&

Efafo: WVERtqE^UJFALU (Egztengom m.) Sürgönyeim: Eternit Budapest. Telefon 12 92. dyör: VÖŰKLABRUÖK (Fel$ő Ausztria.)
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HATSCHEK ÜAJOS SZAB.
Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló teto-fedoanyag.

ETERNIT MŰVEK HATSCHEK LAJOS BUDAPEST, VT, Andrássy-út 33.
Elsőrangú referenciák. — Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. — Kérjen ismertetést.
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ÍDupla villangdelejes kereszt,^
vagu csillag.
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Feltűnő újdonság!

/>. /í. M .  S S  f i i  Hi. s z . ,
gyógyít és feliidít jótállás mellett : k ö s z ré n  g, 
re u m a , a s th m a  (nehéz lélegzés) á lm a t la n s á g ,  
fü lz ú g á s ,  nehéz h u l lá s ,  e p ile p s ia  (eskór), vV/e- 
gesség, é tv á g y ta la n s á g ,  s á .p k ó r , f a g fá já s , 
m ig r é n , te h e te tle n s é g , in f lu e n z a ,  valamint min
den idegbe tegség  né /. Azon beteg, aki 88503 sz 
készülékein által legfeljebb 4 4  n a p  a la t t  meg 
nem gyógyul, azonnal visszakapja a pénzét. Almi 
már semmi sem használt., ott kérem az én készülé
kemet megkísérelni; meg vagyok győződve készülé

kem biztos hatásáról.
A nagy készülék ára 6 korona

idillt betegségeknél alkalmazandó.

A kis készülék ára 4  korona,
könnyebb betegségeknél alkalmazandó).

A központi elárusítóhely szétküld utánvéttel vagy 
időleges fizetéssel a Ind- és külföld részére

Scheffer D. Sándor
H u ila  pes t Vili. Itezerédi-utea 3. szám.

D E L I G E
M inden h irdetés felesleges.

A dohányzó egyszer veszi és többé
mást, nem sziliat

Leuiobl) valódi francia szivar-i •/

kapapir és szivarkahüvely kap
ható az ország minden 

külön I egességi árú d áj á ban.

Vendéglő- és házeladás.
A szerem lei-utca <>. szám alatt levő, 

volt Szeicz-féle

vendéglő és ház
elköltözés miatt jutányos áron eladó. 
Bővebbet ugyanott. 5—4

5 koronáért
küldök 4' 2 kiló (kb. 50 db.) kevéssé megsérült

linóm enyhe
p i p e r e  s z a p p a n t

rózsa, liliomtej, orgona, ibolya, rezeda, jázmin é- 
gyöngyvirágból szépen összeválogatva. A pénz előze

tes megküldése esetén, vágj utánvéttel küldi:

Scheffer D. Sándor
B u d a p e s t , Vili., liezerédi-utea 3. szám.

Egy háztartási mérleg ingyen.
Mesésen olcsó árak mellett 
küldöm szét túlhalmozott rak
tár., mind világhírű s kiválósá
gukért általánosan kedvelt 
n ie x ih ó i  e z ü s t á r ú im a t  és 
pedig: 0 drb. mexikói "ziist 
asztali kést, d dili mexikói 
ezüst, evővillá', O dili. mexikói 
ezüst evőkanalat, 1 2  drb. mexi
kói ezüst kávéskanalat, 0 drb 
ki\áló dessertkést, 0  drb. ki
váló dessertvillát, 1 drb. mexi

kói ezüst levesmen’ -kanál, 1 drb. ezüst tejmerítő, 
2  dili elegáns szalon asztali gyertyatartót.

46 drb összesen
csak fut 6.50

Minden megrendelő ezenkívül ju ta lo n ik é p e n  egy 
szavatosság mellett pontosan működő 1 2 1 a kiló hord- 
kópességü h á z ta r tá s i  m é r le g e t  kap te lje s e n  
d í j t a la n u l .  A  m e .r ih ó i e zü s t egy teljesen fehér 
fém (belül is\ melynek tartósságáért és kiváló minő
ségéért %ié> é r i  j ó t á l l á s t  vállalok. Szétküldés a 
pénz időleges megküldése esetén vagy utánvéttel

történik az európai raktárból

D. $ándoi< Bpept;, Bezefédi-u. 3.
*

rt« » ■ *•;>.*V V -*óy.4>r J  - V ^

Elsőrendű budapesti lég szesz
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kapható augusztustól kezdve házhoz szál- ^
litva és átmázsálva métermázsánként '■ «

&3 korona 20 fillérért. s
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Megrendelések már most előjegyezhetök : '•
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Pártoljuk a honi ipart !

A legjobb
író ténták „ S T E L L A

Másolható ténták „ S T E L L A  

Színes ténták „ S T E L L A

l í

k i

Tusoldat „ S T E L L A 11 védjegygyei

készülnek a 1 *
Q T F I  I A “  ve 9 y esze ti O  I L L L n  gyárban

f/t B U D A P E S T E N .

Főraktár:

W A G N E R  A N T A L
B A J A

Pártoljuk a honi ipart !
;;

Nyomatott Nánay Lajosnál Baján.




