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Bánffy diadala.
Széli miniszterelnöksége idején Tisza 

István fölkereste Bánffy Dezsőt és azt 
mondta neki : — Itt van az idő, hogy 
Szélit megbuktassuk. Csak a nemzeti 
programmal kell szembehelyezkednünk, 
és Széli bukva van.

Bánffy e rút ajánlaton felháborodva 
tiltakozott és kijelentette, hogy ő a 
nemzet jövőjéért akar küzdeni, ez az ő 
programmja.

És ámbár azok az elvek, melyek sze
rint ezt a programmot megvalósítani 
akarja, nem a mi elveink, ámbár az a 
zászló, melyet Bánffy lobogtat, nem a 
mi zászlónk, mégis készséggel számo
lunk be a szegedi győzelemről, mint az 
uj párt bevonulásának első alapvető 
lépéséről.

Bennünket a szegedi választásnak 
rendkivül fontos politikai érdekességei 
ragadnak meg legkivált, azok az apró 
detaitlok, melyek azonban annyi politi
kai tanulságot rejtenek magukban.

Mi történt?
Az ország második városának egyik 

választókerülete, melyet mindezideig mint 
szabadelvű párti kerületet valósággal 
leltárszerüleg kezeltek, ellenzéki képvi
selőt küldött a parlamenlbe ! Lélekemelő, 
magasztos küzdelem hozta meg a győ

zelmet. Lélekemelő, mert szakítva az 
elavult tradíciókkal, nem ült fel senki 
annak a tévtannak, hogy egy választó- 
kerület mindent csak a kormánynak kö
szönhet, nem ült fel, jóllehet könnyen 
tőrbe csalhatta volna a szegedi válasz
tókat az a hangzatos jelszó, hogy 
„Szegeden minden kő, minden tégla a 
Tiszák nevéhez fűződik/4

Magasztos volt a küzdelem, mert a 
Bánffy-párti szavazatok nagy része az 
állami és közigazgatási tisztviselők ré
széről adattak le, akiket már áthatott 
az az igazság, hogy a kormány nekik 
csak felettes, ellenőrző hatóságuk, de 
nem kenyeret adó gazdájuk, áthatotta 
az az igazság, hogy ők az államnak, a 
köznek tisztviselői, áthatotta az igazság, 
hogy ők ép oly szabad, önálló állam
polgárai e honnak, mint a többi választó- 
polgárok ! Lzek biztos tudatában bátran 
adhattak nyilt kifejezést politikai meg
győződésüknek. Tisztában voltak a tör
vényekkel, az alkotmányossággal, a jog
renddel, hogy politikai meggyőződésük 
nyilt kifejezése miatt sérelem őket nem 
érheti.

De ennek a megejtett választásnak 
politikai érdekessége túlmegy a választó- 
kerület szűk határain, jelentőséggel bír 
a parlamenti élet nagy küzdő-porond
ján is

A régi bársonyszék szemben találja ma
gát, nyilt ütközetben, egykori gazdájával, 
és már hisszük, a küszöbön álló költség- 
vetési vitában beható bírálat hangzik 
el az uj vezér ajkáról, ki ezúttal egy
szersmind programmját is kifejti. Kiváncsi 
az egész ország, hogy micsoda kritikát 
gyakorolhat egy olyan államférfiú, aki 
az államügyek vezetését mint kipróbált 
politikusnak kellett otthagynia, aki a 
kormányzás minden csinját-binját, az 
Ausztriával való viszonyunk és alkudo
zásaink magyar-érdeksértő phazisait, aki 
a magyar ellenes intrikák vezető szálait 
jól ismeri. És hogyha Bánffy igazi 
nemzeti irányú politikát vett prog- 
rammjába, úgy nem zárkózhatik el a 
nemzeti létünk ellen irányzott merény
letek feltárása elől. Ezzel tartozik első
ben a „nemzet jövőjének44, de tartozik 
saját pártja életképességének is.

Benn a parlamentben ezenkívül másik 
politikai érdekességül szolgál a rajongó 
Bánffy-hívek magatartása.

Mit tevők lesznek a vezér első 
megjelenésekor a régi prononcírozott 
Bánffysták, azok, akik csak addig tar
tottak ki oldala mellett, amíg az erő
szak embere volt, de mihelyt a mos
tani nemzeties és az ország gazdasági 
függetlenítésére irányuló politika felé

T Á R C A .

Az erős nap.
irta: Szabó Ferencz.

Kalmár Lehel, a Kohutben Izrael-családból, 
rendesen alig tölt egy félórácskát az irodában, 
már azt mondja, hogy gomba terem alatta a 
sok üléstől. Már rohanni, futni szeretne. Kö
vér homlokát, melyre hónap elején illatos für
tök s néha — álmaiban — babérágak borul
nak, sűrűn törülgeti s mig finom zsebkendő
jét színpadias módon rázogatja, megható vi
lágfájdalommal tremolázza : Huh, sir a művé
szet istennője, sir! . . .

Gomba ugyan nincs a vastag kőboltozatok 
alatt, de pók, pókháló s piramisokat eltemető 
por van elég, mely az eredendő bűnök tör
vényszerűségével apáról fiúra öröklődve, a sors 
akaratában való megnyugvást, csendes lemon
dást s butító hajlamokat kölcsönöz a nagy 
tabellákon rágódó fehér rabszolgáknak. Ezek 
közé tartozik a sorsüldözött Kalmár Lehel is, 
aki a Nemzeti Színház évi tizenkétezer forint
ját rejtegeti a hangjában s e drága hangot 
pókháló, por s szürke lemondás takarja. Még 
nem akadt olyan nagy zeneértő, aki fölfedezte 
volna. A kisvárosi inuzsikális hajlam tudva

levőleg csak a pohárcsengésig, meg a káve- 
nénikék szólás-szapulásáig terjed . . . Kalmár 
Lehel tehát felfedezetlenül, a romantika rej
tett sóvárgásával vágja ki a tremolót:

— Huh, de kár ! de szörnyű kár !
Folitzer ur, az irodavezető, hegyesen, vé

konyan kacag az orrán keresztül. Másképen 
az ilyen nagyúri kacagás elvesztené a karak
terét. A kisvárosi közvélemény megnyilatko- 
zásaképen ejti a szót a homályos szeglet felé, 
holott rengeteg paksaméták, lemondást és bu
tító hajlamokat kölcsönző porhalmok között 
évi tizenkétezer forint rejtőzik.

- A kár haszonba megy, Kalmár ur, ha 
megtanul tisztességesen Írni !

Ő ilyen obszkurus maradi volt, aki a He
lyesírást elébe helyezte a szép álmoknak.

Jól táplált fiatal emberek egészséges álom
nak örvendenek. Valahonnan apró angyalkák 
lebbennek a hónapos szobába, kosárkájukban 
mézzel és leheletszerű fátyolgombolyaggal ; 
ebből láthatatlan fatyolt szőnek a fiú szemére 
s lecseppentik mézzel, hogy annál édesebb le
gyen az álmodásuk. Kalmár Lehel egészséges 
volt, mint a makk; virradtig meg se mozdult 
ha lefeküdt. Olykor édes dolgokat álmodott: 
egy kék szemű lányról, aki angyalképében 
fölkereste; szép mosolygó arcát nem sajnálta 
lepihentetni a párnájára, melyben tépetlen toll

szár s más e fajta kemény dolgok tanitgatták 
a spártai szigorúságot. Ez az angyal úgy ha
sonlított a bankigazgató ur Ellácskájához. 
Kalmár Lehel nagyokat csókolt a gyöngéd 
arcon, megédesedett tőle az álma; hanem azért 
csak aludt tovább, mint a bunda. Ideggel azon
ban nyújtózkodva, kéjes fásultsággal jelent 
meg az irodában s rendes szokása szerint ha
ragudott, mint egy tót táncmester.

—■ Huh, de pompásan mulattunk, huh! A 
cigány bomlottul húzta, én meg forogtam 
Adéllal, mig a mennyországba nem értünk . . . 
Hanem ti persze nem tudjátok, hogy mi a 
romantika, mi az élet költészete!

Hát ezt a fehér rabszolgák nem tudják, va
lamint Adélt, a színházi szendét is csak a 
színpadról ismerték némelyek. Hej, milyen 
gömbölyű karja, keményen dagadó keble, mi
lyen kemény, csiklandós lábszára -van tri
kóban ! Ilyenkor pirosló tüznyelvek jelentek 
meg a szürke boltok alatt s epekedésre, irigy
ségre gyújtották a fiuk szivét. Kalmár Lehel 
ezen szakgatott, lihegő elbeszélések idején 
nagyobb hős volt előttük Napóleonnál . . . 
Es a csókok is hullottak, ugy-e?

Hullottak. Amig össze nem égett a lelkem 
s az agyam. Huh! Most olyan vagyok, mint 
a nagy mindenség romja: hamu és üszők. 
Hozzá még esztelen is. Esztelen ésüdvözült!
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hajolt, lassanként elszállingóztak mel
lőle.

I la nem követik, és ezután is csak 
a hatalom árnyékában sütkéreznek, úgy 
kiviláglik, hogy Bánífyt is csak addig 
követték, míg erőszakos, hatalmas volt, 
ha pedig most tömörülnek zászlaja alá., 
úgy üdvözöljük mint a nemzeti politika 
küzdő bajnokait!

„Kormánypárti Duda.*
A duda, tudvalevőleg birka-, vagy 

kecskebőrből megépített nemzetiségi 
hangszer, melynek az a hivatása, hogy 
kezelője, a „gájdás“ könyökének gyen- 
gédebb vagy erősebb szorítására egy 
hanglevezető csatornán át kibocsájtott 
influenzás vagy influenzásabb hangokon 
nyekeregjen, a hozzá méltó publikum 
lelki gyönyörűségére.

Erről a hangszerről jut eszembe a 
„Bajai Hírlap.“ Ennek a lapnak egy 
költségbe kerülne, akár a mostani, akár 
a „Kormánypárti Duda* címet viselné 
homlokán, de sőt ez utóbbi annyival 
előnyösebb lenne, mert igy legalább a 
lehető legrövidebb program inban kör- 
vonalozva lenne jellege, célja és politi
kai értékének qualitása is, — amit pedig 
nem eléggé fejez ki a „Bajai Hirlap“ se 
címben, se tartalomban

Mert a fent tisztelt cimü lap a dudá
tól csak abban különbözik, hogy nem 
birka- vagy kecskebőrből, hanem a leg- 
tiirelmesebb papirból készült, ellenben 
szintén a „gájdás* — a szerkesztést 
ellenőrző kibic-bizottság — könyökének 
a nyomimásaira bocsátja világgá fájón 
panaszos hangjait, melyek aztán siker
telen kísérletekben teszik próbára egyéb-

Szavalta Kalmár Lehel a különféle szín
müvekből üsszelopott erős dolgokat.

A fehér rabszolgák sokáig nem tudtak ki
bontakozni a hatás alól, mely olyan volt, mint 
a delejáram : minden kis vércseppjüket lázzal 
öntötte el. Irigyelték a kevély, boldog fiút, aki 
láthatatlan koronát hordott a fején. De Lehel 
ur kifelé vagdosott az öklével, s kacagott a 
pókhálók s a szürke bizonytalanság fenyegető 
árnyai között.

A művészet istennője már nem sir, huh! 
huh! véget ér a tantaluszi kín. Adél Pestre 
szegődik s engem is felvisz a Nemzetibe. Ki
rály leszek . . . Ti pedig tovább szárítjátok 
az élet bozótját !

A kerek, kopasz, Ínséges fejek lehajoltak, 
még azok is, akik egy emberöltő óta barát
koztak a lenge pókhálókkal, a most élő pó
kok őseivel. Mindezeket lealázott, sivár porba 
sújtott a Kalmár Lehel királysága : hat lovas 
kocsin, Adéllal az oldalán. A rengeteg babér
koszorúk levelei közül ezer forintok szalldo-vgaltak . . . Ok a babért is drága pénzen vették 
olykor a szószba: két garasért; sátorosün
nepeken négy garasával, föltéve, ha telt ba- 
bérmartásos húsra.

K lázas beszédek, fényes álmok közé ép
penséggel nem illet a Pulitzer ur. az irigy 
irodavezető gúnyos kacagása, ki a kövér 
emberek szokása szerint asszonyos vékonyan 
sivitott. Nyomában apró, kegyetlenül hideg 
hoszantasokkal népesedett be a nagy szoba.

A helyes fogalmazás többet ér mindenfele 
színésznőnél. A keg\ed művészete egyetlen 
garast sem hozna a konyhára. IC sok eszte
lenseggel mit akar Kalmár?

( V l* liov )

ként is halálra váló erejüket, hogy a 
dithirambosz felséges féktelenségének 
legalább halvány imitációjaként fessenek.

És mindennek dacára a kegyetlen 
„gájdás*, a „Duda direkció* nagyzó 
fellengzősében nem akar lemondani a 
rögeszméről, hogy dudán is lehet ját
szani hymnuszt.

Hát igaza is van, persze hogy lehet! 
„Hymnuszt a parajhoz s dalt a félszem 
bübájiról.* (Dr. LőwV)

Mert ime a „Bajai Hírlap“ megren
delésre fellángoló ihlete a bajai kor- 
mány-kapufélfáttámogató párt május hó
23-án Piros Pünkösd ünnepén megtar
tott, egyébként halotthalvány arculatú 
szervezkedő nagy-gyülését énekelvén 
meg, azt olyannak igyekszik feltüntetni, 
mintha az együttérzés hatalmas meg
nyilatkozása szinte demonstratív hatású 
számban hozta volna össze a szabad
elvű választópolgárokat, ahol kivétel
képen még a lelkesedés lángja is lobo
gott lopva a szivekben, bár ez elég 
sajátságos módon — a mint a közle
mény beismeri — a kedélyeken uralko
dott józan higgadtságban, — a mit 
magyarán részvétlenségnek hívnak az 
angyalok odafenn, — jutott eklatánsul 
kifejezésre

l lá t  hogy a „Bajai Ilirlap* — avagy 
„Csak az igazat uraim“ nevet viselő 
ethikai alkalmi szövetkezet — alig egy 
héttel az esemény lezajlása után nem 
restel, sőt siet a brukknyi nagygyűlés
nek a siker álarcát felkötni, azon nem 
csodálkozunk, mert a „Duda* duda, s 
úgy nyekereg, ahogy nyomják.

Azon se ütköztünk meg, hogy náluk 
a józan lelkesedés a kedélyek higgadt
ságában lángolt fel, mert hiszen a kasí
rozott csirkét is lehet jégbe hűteni

Ellenben valósággal ámulatba ejtett 
az a teljesen érthetetlen és indokolhatlan 
modor, melylyel a „Bajai Hirlap* a leg
ügyesebb biztosítási ügynököt megszé
gyenítő dicsőhödésből egyszerre átcsap 
a legepésebb keserüségü hangnemre, a 
lenéző sajnálkozás suggerált érzésével 
megvádolván bennünket terrorizmussal, 
szertelen agitációval és örökség-bitorlás
sal egyrészt, másrészt — talán az ellen
tét hatásos volta miatt — gyávaságig 
vitt félelemmel.

Lám, lám, a féktelen düh elvakulttá 
teszi a „Bajai Hirlap *-ot és absurditá- 
sokat, nevetséges botorságokat mondat 
vele. Lássuk csak. Előbb beszél lángoló 
józanságról, tüzesen lobogó higgadt
ságról, méltóságosan hideg lelkesedés
ről — azután pedig terrorizáló gyáva
ságról, a félelem szertelen agitációjáról 
és végül egy nagyon erős szabadelvű 
pártról szól, amely azonban reszkető 
inakkal tekinti a gyenge, a gyáva, a 
lenézett ellenzék jogos akcióit.

Hát ilyen hatalmas lódításokkal díja
kat lehetne nverni valami athléta-verse- 
nyen. Kár hát elfecsérelni a drága erőket 
csak azért, hogy másokat megkacag
tasson.

»

Őszintén szólva, igazán nincs szüksé
günk a bajai kormánypárt sajnálkozá
sára, és tudomásunkkal nem is szolgál
tunk rá, hogy érző szive ebben az irány
ban megnyilatkozzék. Nem fogadhatjuk 
hát el, nem kell nekünk, nem, még 
„Duda* kíséret mellett sem

A velünk szemben alkalmazni szán 
dékolt lenézés pedig pium desiderium 
marad csupán, nem áll módjában prak

tizálni se a pártnak, se orgánumának 
abból az egyszerű indokból, mert a 
fizika szabályai szerint csak az nézhet le 
valakit, aki magasabban áll, a bajai 
kormánypárt pedig hasmánt csúszó lé
vén, a csúszó mászó állatoknak is csak 
az apróbbját lehet szerencséje felülről 
látni, eltekintve attól, hogy mint legyő
zött, nekünk ez idő szerint még lábunk 
alatt hever, s amint többek közt rúg- 
kapálódzásaiból s fájdalmas feljajdulásai- 
ból is — kormánypárti nyelven lélekzet- 
vétel — következtethetjük, elég erősen 
állunk rajta.

A szalmaszálbakapaszkodás hasonla
tának ránk való alkalmazása csak any- 
nyiban találó, amennyiben csakugyan 
belekapaszkodunk valamibe, a mit a 
„Bajai Hírlap* ízlése nevezhet szalma
szálnak, — de amit mi polgárerénynek, 
önérzetnek hívunk.

Az örökségbitorlást illetőleg az a 
szerény felvilágosító észrevételünk, hogy 
mi ezt az örökséget — hívjuk igy, le
gyen öröme a „Bajai Hírlapnak* — be- 
neficium inventárii nélkül vettük át és 
bizony-bizony önzetlenül, fizetés, sáp nél
kül szolgáljuk elveinket, a terrorizálás
tól a lapszerkesztésig — már ahogy 
tőlünk, szegény lesajnáltaktól kitellik — 
és egyedüli jutalmunk a kötelességtelje
sítés tiszta öntudata és a nyugodt ön
érzet, amit pedig épúgy nem lehet szer
ződés útján fizetésért megszerezni, mint 
ahogy a nemes gondolkozás és érzés 
megítélésére nem hivatottak az „ubi 
bene, ibi patria*-féle életfilozófia föl
ként apostolai.

És még sokat kell a közérdekért 
verejtékezve dolgoznunk, míg azt az 
„örökséget* megszabadítjuk attól a ren
geteg adósságtól, «imivel a klikk ered
ményes sáfárkodásának boldog ideje 
alatt agyonterhelte. . . .

Bátorságunkat fitogtatni nem szoktuk, 
nincs is arra szükségünk ; ennélfogva 
beismerjük, hogy igenis félünk a ma
gunk árnyékától, mert a túloldalon ta
pasztaljuk. mennyi árnyoldala lehet egy 
pártnak, mely azt az árnyék világba 
expediálni alkalmas, s ettől bizony jo 
gunk is, okunk is van irtózni. De az 
igazság kedvéért kötelességünk lovagia- 
san kijelenteni, hogy a kormány-párttól 
azonban — együtt és egyenként — de 
egy cseppet se félünk.

S úgy tetszik, mintha a kormány
pártnak a szervezkedő nagygyűlés fias
kója által lelohasztott bátorságát akarja 
a „Bajai Hírlap* felvillanyozni azzal, 
hogy minket állít előtérbe ijedteknek.

Nagyon rosszul tetszett tehát adressálni 
„a gyávaságig vitt félelem* kifejezést Jó 
lesz ott tartani azt megillető helyén, 
a szerkesztőség asztalán papírnyomtató
nak, a másik papírnyomtató az „elvek* 
mellett és bizonyára nem ez lesz a sú
lyosabb.

Dehát nézzünk szembe azzal az ujan 
szervezett, hatalmas erejű kormány
párttal.

A május hó 23-án megtartott szer
vezkedő nagygyűlésen a klikk tehetet
lensége ülte egyik halhatatlan diadalát.

Ötszáz névre szóló meghívó, egész 
sereg plakát eredménvekép megjelent 
a „Nemzeti Szállodádban 143 kormány- 
párti szavazó.

Ez a 143 ember csufondárosan kine
vezte magát nagygyűlésnek, aztán nagy
zási mániájában megválasztott a maga



11)04. június 4. „ Baja i Független IJjság. “ 3

kebeléből — elnökké, alelnökivé, jegy
zővé, végrehajtó bizottsági taggá — 
összevissza Ibii embert, tehát l.‘i mai 
többet, mint ahány tagja volt a köz
gyűlésnek.

Amint ez megtörtént, rögtön életjelt 
adott magáról a mesterségesen életre 
galvanizált párt, émelygős sürgönyöket 
menesztvén Tisza miniszterelnökhöz és 
br. Podmaniczky Frigyes pártelnökhöz.

Ks oh jaj ! Itt érte az ujan megfejelt 
pártot az első keserű fiaskó !

A szolgai alázatra eresztett hangú 
sürgönyre nem tartotta érdemesnek fe
lelni a kormányelnök.

A sürgöny idején ugyanis O excellen- 
ciája valószinüleg azzal volt elfoglalva, 
hogy mohamedán módra, mellén ke
resztbe vetett karokkal éppen Becs felé 
hajlongott s igy csak revers oldalával 
mosolyoghatott vissza az utána hajbó
kolok ama mosoly visszfényében ragyo
gó ábrázatára.

Hja baj az, ha a miniszter észre sem 
vesz, a szavazó pedig észre vesz ugyan, 
de aztán ész nélkül jelenti, hogy inkább 
vásárra megy . . .  no de szolgáljon vi
gasztalásul, hogy megtörténhet ez meg
fordítva is . . .

Ks ettől a mozgalomtól, ettől az ered
ménytől volna oka megriadni a mi pár
tunknak? Oh szegény „Bajai Hírlap" 
mennyire meglehetett szorulva eszme 
dolgában, hogy ilyen kétségbeejtő fel
tevésre vetemedett.

Nem is párt az övék, csupán ember- 
kompilació, amelynek idegen az elnöke, 
idegen a vezérszónoka — a bennszülött 
mamelukok gárdájában nem találkozott 
ezeknek az állásoknak a betöltésére al
kalmas férfiú — idegenek az elvei, mert 
Ausztria liferálja bécsi rongyai szépen 
kikenve.

Még felelős szerkesztőt is idegenből 
hozatott lapja számára ez a párt, aki
nek havelokja alá elbújhassanak a klikk 
nyilvánosságot rettegő lesipuskásai.

Ks hát kikből áll ez az erőben hatal
mas párt ?

Először is van 240 drb „muszáj-sza- 
vazó" ja. Olyan 240 ember, akinek sem
mi szüksége sincs arra, hogy fejét törje 
időszaki politikai hitvallásának miatta 
Elvégzik azt helyettük a mindenkori 
kormány és annak expositurái.

Muszáj ennek a 240 embernek a kor
mány jelöltje mellett szavazni, mert 
különben olyan barackot nyom a fejük 
búbjára felettes hatóságuk valami mó
don, hogy kiesik szájukból a jól meg
szolgált darab kenyér, amit verejtékező 
arccal emeltek fel a szájukig . . .

Van azután még körülbelül 100 sza
vazója ennek a pártnak, akik között 
találkozik talán 60 olyan, aki a saját 
lábán jár. ura a maga elhatározásának 
s nem a lerázhatlan függőségi viszony 
kényszeríti az „urak pártjáéhoz

Lehetséges azonban, hogy ezen 400 
választó közt találkozik szabadelvű párti 
is, Tisza-féle elvekkel.

És ez legyen az a számottevő párt, 
amelylyel szemben az a szégyen éri 
bennünket, hogy a „Bajai IIirlap“ szí
vességéből meg kellett ijednünk tőle?!

No de nem félünk, nem tehetjük, 
nem még a „Bajai IŰrlap" kedvéért 
sem ; nem szabad és nem lehet félnünk, 
nem lehetünk gyávák akarva sem, mert 
hangosan bátorít bennünket f)86 jóhitelü

ellenzéki aláírás — pedig lesz még 
több is.

Ezek után pedig jé) lenne, ha a „Kor
mánypárti Duda" betanulná a Beethoven 
halotti indulóját — házi használatra.

Dr. y.
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1V/j építendő színház helye.
A május 28-iki közgyűlés az építendő szín

ház helyének kijelölését újból egy bizottságra 
bízta. Az elégületlenség e miatt általános. Min
denki már a felépített színházat kívánja látni, 
és idegesen türelmetlenkedik, hogy még csak 
a helye felett tanácskoznak. Ezeknek az idege- 
seknek pedig nincs semennyi igazuk. A szín
ház helyének sikerült megválasztása ép olyan 
fontos, mint amilyen nehéz, és az e fölött való* J

beható tanácskozás, széles mederben folyó esz
mecsere, vitatás és töprenkedés nemcsak kívá
natos, hanem szükséges is.

Hogy mennyire az, könnyen igazolható. Más 
városok ily téren való eljárása, a mi városunk
nak a legközelebbi múltban való építkezései 
egyaránt világosan feltüntetik, hogy a kellő és 
különösen, hogy a nyilvános eszmecsere hiánya 
káros és mindig utólagos és helyrehozhatatlan 
elégületlenséget szülő. A más városok eljárására 
nézve elég Budapest székváros példájára hivatkoz
nom, a hol a Kussuth és az Erzsébet szobrokra 
sok év előtt összegyűlt pénzösszeget még min
dig nem tudják céljaira felhasználni, csak azért, 
mert a szobrok helyére nézve nem tudnak a 
különböző nézetek megegyezésre, megállapo
dásra jutni.

A mi városunkra nézve elég a legujabbkori 
építkezéseinek és tervezgetéseinek eseteiből a 
városházának mindenki által horribilisnek vélel
mezett renoválási költségeit, a kórháznak a leg
illetékesebb szakértők szerint is pazar építkezési 
módját az építendő polgári és belvárosi elemi 
iskola helyének megválasztása és drágasága ellen 
sok oldalról felhangzott kifogásolást, az épí
tendő színháznak a vasúti parkban való elhe
lyezésének legelőször felvetett szerencsétlen gon
dolatát kiszakítani : hogy belássuk, miként az 
ilvennemü koncepciók nemcsak bő megvitatást 
érdemelnek, hanem hogy feltétlenül szükséges 
azokat a szak és bürokrata elintézés keretéből 
kiemelni, és a köz és magánizlés, valamint a 
laikus felfogás megnyilatkozására, mindenekfölött 
pedig a nyilvános eszmecsere számára hozzá
férhetőkké tenni. Mert a jó gondolat, a sikerült 
idea korántsem privilégiuma a szakembereknek, 
a hivatali négy fal pedig épen nem hires ar
ról, hogy azoknak az kizárólagos szülőtanyája 
volna.

Azért hát kívánatos, hogy e kérdést az a 
bizottság behatóan tárgyalja, sőt kívánatos az is, 
hogy vele a helybeli sajtó is érdeme szerint 
foglalkozzék. Hogy hozzászólhassanak mind
azok, a kiket a tárgy maga érdekel, kik a köz
iráni érzékkel bírnak

A felépítendő színház helyéül, az összes számba 
vehető helyek szóba és forgalomba jöttek már. 
Most már csak az szükséges, hogy e helyek 
egymással összeiiasonlittassanak, hogy igy a re
lative legalkalmasabb kijelöltethessék.

A helvek közül arról, mely legelőször vet-J '  J n

tetett fel, a vasúti parkról, már napirendre tért 
a közfelfogás. Teljesen alkalmatlannak Ítélte, 
szerencsétlen ideának minősítette. Kár rá a
szót vesztegetni.

Erősen tartotta magát a » Bárány Szálloda« 
mostani helve, melv időszerűit a másodiknak 
hozatott szóba. Nem annyira a maga alkalmas 
volta, mim inkább az ugyanazon utcai háztu
lajdonosoknak képzelt érdekeik mellett való 
kardoskodása folytán. De ezt is elvetette a 
közvélemény. A hely drága lett volna, nem

elegendő nagv és a koroskorul fekvő házak 
csupasz tűz- és oldalfalai miatt, dísztelen.

A helymegválasztás e két sikertelen kísér
lete és a szakértők véleményének kikérése ve
tette azután felszínre a többi helyet.

A járásbíróság előtti kicsiny, túlságosan hosz- 
szú és nem elegendőképen mély, formátlan 
teret.

A jelenlegi polgári iskola mögött elterülő te
ret, melynek a cikk elején említett közgyűlé
sen lelkes szószólói támadtak.

A szentháromság terét, melynek gyönyörű 
fekvése, szabályos alakja, központi fekvése bi - 
zonyára még a legigényesebb halandót is ki
elégíthetné.

Az nj polgári és belvárosi elemi iskolai épü
letnek szánt helyet a Vojnich-telken.

A képezde és a járásbíróság között elfekvő 
széles útnyilást.

A Tóth Kálmán szobra mögött elfekvő 
Michits—féle ház helyet.

t

Es felvetette végre a Ferenczrendű szerze
tesek kertjének megszerzését.

Kilenc hely. Melyek közül az első három 
ma már nem jöhet számításba. Lássuk hát a 
többi hatot egyenkint. Olyikkal talán túlságo
san röviden kell majd e cikk szűk korlátái 
között elbánni, rövidebben, mint azt megér
demli, de hát az olvasó szives türelmével sem 
illik visszaélni.

A polgári iskola mögött elterülő tér elég 
olcsó, jólehet az előtte fekvő épülettömböt — 
igaz, hogy más okokból is — le kellene bon-n J cjj
tani. Nem nagy igényű és így a város viszo
nyainak megfelelő 100— 120 ezer koronás szín
ház kitűnő elhelyezést nyerne rajta. Tűzbiz
tonsági szempontból elsőrendű hely. A színház 
itt pompás hatást gyakorolna a vasútról jövő 
idegenekre és a képezde épületei által is tá
mogatva, városunkra nézve kedvező és hízelgő 
Ítélet formálására indítaná az érkezőt. És ha 
nem a színháznak keresnénk helyet, hanem e 
hely számára épületet, bizonyos, hogy e helyre 
valami alkalmasabbat, megfelelőbbet mint a minő 
egy színház épülete: nem lehetne találni. Hi
bája, hogy fekvése nem központi és hogy e 
helyen vendéglő, vagy kávéház, — melyre 
pedig a színházból jövő közönségnek többé- 
kevésbbé szüksége van — aligha volna teremt
hető.

A szentháromság tere, szépség, központi fek
vés, olcsóság és tűzbiztonsági szempontok sze
rint taksálva, egyenesen ideális hely. lis ha áll 
az, hogy egy ilyen kis városban létesíthető 
középületek közül nincs egy sem, mely a leg
szebb helyét a városnak több joggal igén vél
hetné, mint a színház : kétségtelen, hogy vá
rosunknak ezt a legszebb helvét neki kelleneo *
oda Ítélni. De e hely e tér oly szép, hogy én 
azt semmiféle épületnek, még a színháznak sem 
adnám oda. Es úgy találom, hogy nagy is volna 
az egy, a város igényeit már kielégítő színház
nak. Ez a nagyság a színháznak olyan monu
mentalitását követeli, mely a mi szükséglete
inknek és anyagi viszonyainknak nem felelne 
meg. Sőt azt hiszem, hogy még akkor is, ha 
erőnkön felül építkeznénk, akkor sem tudnánk 
olyat alkotni, melyet a tér nagysága, a város
ház épületének terjedelmes és hasonterjedelmii 
vis-ii—vis—t követelő volta és a háttér határo- 
latlansága el ne törpítene.

A Vojnich-telek drága és tűzbiztonsági szem
pontból is kifogásolható. Környezetével és a 
szt Antal-utcával való harmónia inkább eizvP
vagy több földszinti lakóházat kívánna e helyre, 
mint sem emeletes középületet. Színházat még 
kevésbbé. Az utcai sürgéstől és az idegenforgal
mú utak tói egészen elesik és ezen értelemben el
dugott helv. Kávéház vagy vendéglő nem ta
lálhatná meg környékén a létfeltételeket. A 
szemben álló es onnan, az ég tudja mikoron
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nők.

elkerülő ütött-kopott lalkerités ugyancsak nem 
szolgálna díszes páindánnak. Iskolahelyül is van 
kijelölve és nem forog semmi különös ok lenn, 
hogy az e helvet is kombinációba vevő tcivez- 
getés, annak megépítését hátráltassa.

A képezde és a járásbíróság közötti hely majd 
ugyanolyan jellemzőkkel bír, mint a jelenlegi 
polgári iskola mögötti bele. Csakhogy az épüle
tek közé illeszkedés lolvtán a színház itt ke- 
vésbbé érvényesülne, mint ott. Itt minden ok 
nélkül kisebhitenök a vásárteret, ott pedig egy 
nehezen szabályozható teleknek eszményi el
rendezését eszközölnénk a színházzal. 1 ellát 
nem érdemes róla sokat beszélni.

A l erencrendü szerzetesek kertjének nagyon 
kívánatos megszerzésével nagy kár volna a 
szinházépítés elé akadályokat gördíteni, annal 
nagyobb kár, mert ez színházépítésre semmikép 
sem alkalmas. Részben azért, mert környezeté
nek egy jelentékeny hányada a jövőben is min
denesetre dísztelen marad, részben azért, mert 
a többi hányadnak miként kialakulása ez idő 
szerint teljesen meghatározhatlak Nincs más 
mint központi fekvése, a mely javallattá. Ellen
ben az a körülmény, hogy évtizedeken át egy 
lakatlan, rendezetlen pusztaságra kellene szín
házba járnunk: a leghatározottabban elvetendő- 
nek minősíti.

Szándékosan hagytam utoljára a Tóth Kál
mán szobra mögött elterülő Michits—féle ház
helyet, melyet ezelőtt még 10—15 évvel az 
emberek, mint a színházépítésre a lehető leg
kitűnőbb helyet emlegettek. Hs emlegették úgy, 
hogy soha senki részéről e tekintetben ellen-n j
vetésre nem találtak; emlegették úgy, hogy a 
házhely maga nem lévén elegendő nagy, hozzá 
kellene venni az előtte fekvő tér egy részét 
akképen, hogy annak a másik része, a színház 
előterét adja ki; de emlegették egyúttal mindig 
sajnálkozva is, hogy nagy kár, hogy a színhá
zat oda építeni nem lehet, mert nagyon drága 
az a telek. Jólehet ez. az utolsó fatális tekintet ma 
is teljes erejében fen áll, erről a helyről mégis kell 
és lehet is róla beszélni, róla eszmét cserélni. 
Lehet róla beszélni úgy is, ha a színház építé
szeti terve olyanformán volna elkészíthető, hogy 
a piaci oldalon a tőke hozadékának megfelelő 
jövedelmet — körülbelül 2000- 2500 koronát 

biztositó bolthelyiségeket építtethetnénk, sőt 
lehet úgy is, ha ez igv kivihető nem volna.

Hanem ennek az ideának a szóvá tételéhez 
bevallom — egy kis szent borzongással fo- 

Ugyanazzal a szent borzongással, mely 
elfogott akkor, mikor durva kezek a mi régi 
városházánk tiszta barokk erkélyét és portaiéját 
lebontották és helyébe nyomorúságos tucat — 
vagy hogy Tóth Bélával szóljak Ringstvlű 
gipszszörnyetegeket állítottak, ugyanazon szent 
borzadálvlyal, mely elfog szükségkép minden 
embert, ha valami szépet, különösen természeti 
szépséget, elpusztitni lát.

Azt gondolom ugyanis, hogy a Tóth Kálmán
tól' nem egy részét, hanem az egészet kellene 
a színház építésének céljára felhasználni és ezzel 
a Michits—féle háztelket teljesen elejteni.

Bizony én végtelenül sajnálom ezt a pompás 
parkot, melyen, valahányszor elmegyek mellette, 
gyönyörrel legeltetem szemeimet és végtelenül 
sajnálom azt is, hogy Tóth Kálmán szobrának 
e disz.es miliőből egy másikba kellene átköltöz- 
nie, de szebb, olcsóbb, alkalmasabb, 
házhoz méltóbb helyet, én nem tudok varo
sunkban elképzelni.

De azt is gondolom, hogy mindazt amit én 
e terv által elpusztulni látni annyira sajnálok, 
ki lehetne pótolni.

A színház épületének ivalakú faszádja által 
talán adhatna az. ügyes tervező a szobornak 
még a színház előtt is helyet, annyival is inkább, 
mert a park előtt ellök vő templom előtti tér, a 
színház számára egy külön előtér képzését le-

egv szm-

leslegessé teszi. Ila nem, talán felhasználhatná 
azt a legalsó talapzat elmaradásával, egy felsé
ges homlokzati architektonikus dísznek. 11a 
ez. sem lehetne, elég csinosan volna az felállít
ható a központi száloda és Herzfeld-féie ház 
közötti kis téren, avagy a járásbíróságtól a Herz- 
1 éld házig húzódó téren és valósággal szépen 
és a szoborhoz egészen méltóan, a jelenlegi 
polgári iskola mögött elterülő téren, melyről 
fentebb, mint szinházhelyről beszéltünk. Ez utóbbi 
esetekben természetes, hogy a növények nagy
része, a rácsozat is felhasználható volna.

Ila ennek a gyönyörű kis parknak a feláldo
zására, az ez ügyben a döntésre illetékesek több
sége netalán tán nem is tudná magát elhatározni, 
vagy ha e hely a színház megépítésére nem 
volna elegendő, akkor gyenge hangommal én 
is, a közgyűlésen, a jelenlegi polgári iskola mö
gött elterülő tért pártolók felszólalásához csat
lakoznám.

Záradékul még annyit, hogy felfogásomnak 
nemcsak az értékét, de a helytállóságát se becsü
löm túl. Nem törekedtem arra, hogy nagyon 
okosnak látszassam, arra se, hogy nagyon oko
sakat mondjak — ez talán nehezen is tellett vol
na, -- csupán arra, hogy a bizottságnak és a 
közvéleménynek a tárgyat lehetőleg minden 
oldalról megvilágítsam és arra, hogy a hely- 
választás kérdésének sikeres megoldását csekély 
erőmmel előmozdítsam. D. B.

Közgyűlés.
Törvényhatósági bizottságunk rendes 

közgyűlése f. évi május hó 28-án, d. u.
3 órakor zajlott le a szőnyegen levő 
fontos tárgyaknak a hatósági ellenzék 
részéről történt alapos, tárgyilagos, be
ható megvitatása mellett a következő 
sorrendben :

Napirend előtt Schmausz Endre főispán 
indítványozza, hogy a királyhoz hódoló fel
iratot intézzen a város közönsége Rákóczi 
hamvainak hazaszállítása ügyében.

1. Polgármester időszaki jelentése a köz- 
igazgatás állapotáról. A jelentés szerint a 
város közönsége Jókai Mór elhunyta alkal
mából az özvegyhez részvétiratot intézett és 
a ravatalra koszorút helyeztetett, Perczel 
Miklós és Eckert István biz. tagok elhalálo
zása részvéttel tölti el a város közönségét, a 
város részvéte e végből jegyzőkönyvileg örö- 
kíttessék meg, és egyben Perczel Miklós he
lyébe, mint legközelebbi virilista Schlieszer 
Miksa hivassék be. Megemlékezik még a 
jelentés a baja— báttaszéki áthidalásnak im
már törvényerőre emelkedett megvalósulásá
ról. Dr. Valentin Emil biz. tag indítványozza, 
hogy a kormányt üdvözöljék az áthidalásért.

A jelentés ily kiegészítéssel tudomásul 
vétetik.

2. Udvarhelymegye közönségének átirata a 
11. Rákóczi Ferencz hamvainak hazaszállítása 
tárgyában kibocsátott legfelsőbb királyi kézi
ratért Ő Felségéhez intézendő hála-felirat tár
gyában. — Napirend előtti indítvány folytán 
tárgytalan.

3. A nagyin, m. kir. Belügyminister úrnak 
leirata a városi polgári iskola tanitó-személy- 
zetének illetményei és a tandíjak megállapí
tása ügyében. A kormány a vonatkozó 
közgy. hat. azzal a módosítással hagyja jóvá, 
hogy a tanonciskolák részére adott állam
segély erre a célra nem használható fel. 
Tanács javasolja, hogy az elő álló differencia a

jövő évi költségvetésbe illesztessék. Tudo
másul vétetik.

1. Ugyanannak leirata az m. kir. csendőr
ség intézményének a város területén való élet
beléptetése tárgyában. - Tudomásul vétetik.

5. Ugyanannak leirata az italmérési üzletek 
tárgyában. Jogügyi bizottsághoz utasít- 
tatik.

B. Ugyanannak leirata a városi közkórház
nál utólag még szükségesnek bizonyult fe^ 
szereléseknek kölcsönnel való fedezése tárgyá
ban. Újabb felterjesztés határoztatik.

7. A nagyin, in. kir. honvédelmi minister 
úrnak leirata a város közönsége által a kö
zöshadsereg nevelő- és képző-intézeteinél léte
sített alapítványi hely betöltése tárgyában. 
Manhold Gyula fia, Ede Pál nyerte el.

<3. Főispáni átirat az utmesteri állás betöl
tése tárgyában. Polgár János nevezte
tett ki.

9. A városi tanács javaslata a színházépí
tés ügyében. — Somogyi Emil biz. tag ellenzi 
a tanács azon javaslatát, hogy a színház a 
főtéren épüljön, mert elrontja a mi páratlan 
főterünket és mivel alapsülyedéstől is lehetet 
tartani. Kifogásolja, hogy egyedül Bobula 
mérnököt — aki még színházat nem is épí
tett — hallgatta meg a tanács. C^érnay Imre 
és Alföldy Béla biz. tagok hathatós érvekkel 
iparkodtak meggyőzni a közgyűlést, hogy a 
piac a színháznak ide való helyezése folytán 
okvetlen máshová terelődik, ami úgy a piacon 
hetivásárokon áruló iparosoknak, mint a ke
reskedőknek érzékeny sérelmet okozhat és 
ezenfelül a piacon levő városi bolthelyiségek 
is veszíthetnek a bérösszegből. Dr. Hermann 
és Dr. Brack biz. tagok a főteret pártolják,
7 bury Mátyás egyáltalán szükségtelennek 
tartja a színházépítést, l Beid inger Dezső szin
tén ellene van a lőtérre való építkezésnek, 
mert az eltereli a piacot onnét. Ajánlja figye
lembe venni a városi polgári iskola telkét a 
képezdével szemben. Oda építtetné a szín
házat már annál is inkább, mert a városnak 
ott kell fejlődnie. Scherer Sándor támogatja 
Weidinger indítványát. Dr. Rajk Aladár: A 
főtéri építés mellett még egy elfogadható ér
vet sem hallott, ellene azonban igen sokat. 
Ep ezért nem találja helyesnek, ha most 
határozunk, hanem indítványozza, hogy uta- 
síttassék a szinügyi bizottság a hely meg
jelölésével újabb javaslattételre. Erdélyi Gyula 
hasonértelmű felszólalása után a közgyű-lés 
Dr. Rajk Aladár indítványát fogadja el.

10. Ugyanannak javaslata a szervezési sza
bályrendelet revíziójára bizottság kiküldése 
iránt. — Az ügy előkészítésére bizottság kül
detik ki.

11. A kiküldött bizottságnak jelentése a tiszt
viselői fizetések rendezése tárgyában. — Ki 
adatik az ügy a szervezési szabályrendeletre 
kiküldött bizottságnak.

12. Polgármester előterjesztése a városi 
nyugdijszabályzat némely határozmányainak 
módosítása iránt. — Jogügyi és nyugdíjügyi 
bizottságnak adatik ki.

13. Ugyanannak előterjesztése az üresedésbe 
jött árvaszéki ülnöki állás betöltésének füg
gőben tartása és az ülnöki teendőket ellátó 
árvaszéki tisztviselőknek megjutalmazása iránt. 
— Dr. ralentin Emil furcsának találja, hogy 
a tanács egyre jutalmaz hivatalnokokat. Min
den hivatalnok köteles a teendőit elvégezni. 
A kis hivatalnokok nagyon is gyakran dol
goznak hivatalos órán túl, de azért jutalom
ban nem részesülnek. Ellene van a jutalma
zásnak már azért is, mert ez az összeg fél 
percent pótadót jelent. Thury Mátyás felemlíti, 
hogy mivel árvaszéki ülnök nincsen nem ritka 
azon eset, hogy Sgiics Ferenc ügydarabját 
egyik jegyző referálja és Szűcs a másik jegy
zővel a saját ügy darabjára szavaz, Dr. Her
mann indítványozza, hogy ne 500--500, hanem 
300—300 koronát szavazzanak meg. Valen
tin az indítványhoz hozzájárul. — A közgyűlés 
Dr. Hermann indítványát szótöbbséggel elfo- 
gadja.

14. Ugyanannak előterjesztése a tankötele
zettség teljesítésének ellenőrzése és az óvó- és 
tankötelesekről vezetendő statisztikai kimuta
tások elkészítésére évi 100 K. tiszteletdíj mel
lett egy tanítónak megbízása iránt. — Javaslat 
elfogadta tik.

15. A városi tanácsnak előterjesztése az ás
vány-, forrás- és gyártott vizek után fizetendő 
városi fogyasztási adónak újabb hat évre le
endő engedélyezése iránt. — Tanács javaslata 
elfogadtad k.

U3. Ugyanannak jelentése az m. kir. állami 
csendőrség részére ideiglenes lakások biztosí
tása tárgyában. - -  Dr. Valentin rövid felszó
lalása után tudomásul vétetik, hogy Schlei
cher Antal háza 1000 és Horváth János háza 
4B0 koronáért vétetett e célra bérbe.

17. A városi árvaszéknek jelentése az 1903. 
évi gyámpénztári mérleg felülvizsgálása és 
felterjesztése tárgyában Tudomásul vétetik.

13. A jogügyi bizottság javaslata néh. 
Schwarcz Fcrencz örököseinek a »Schvvarcz
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hitelezői « dinen nyilvántartott összegnek az 
árvapénztári tartalóklapból leendő kiutalványo- 
zása iránti kérelme tárgyában. A jogügyi 
bizottság javaslata elfogadtatik.

19. A városi tanácsnak előterjesztése az 1903. 
évi házi és szegényházi pénztári költségelő
irányzatuk némely tételeinél mutatkozó tiil- 
kiadásokra nézve a hitelátruházási jog engedé
lyezése iránt. — Tudomásul vétetik.

20. Ugyanannak előterjesztése a földbir
tokok határainak megjelölése és a mezei kö
zös dülőútak törzskönyvezése iránt alkotott 
szabályrendelet végrehajtása tárgyában. - 
Thury Mátyás bírálata után tanács előterjesz
tése elfogadtatik.

21. Ugyanannak előterjesztése a törvény- 
hatósági közutak kiépítéséhez államsegély ki
eszközlése iránt. Az útadó 8%-ról 10%-ra 
emelkedik, minthogy azonban még így sem 
képes a város a törvényhatósági közutakat 
kiépíteni, elhatározta a közgyűlés, hogy az 
ezen célra a beruházási törvényjavaslatban 
felvett összegből államsegélyt fog kérni.

22. Szilárd Lajos vállalkozó mérnök aján
lata a törvényhatósági közútaknak műútakká 
kiépítésére vonatkozó műszaki műveletek el
készítése iránt. — Az ajánlat nem fogadtatik el.

23. Polgármester előterjesztése a gyermek
védő telepbizottság megalakítása iránt. — 
Megszavaztatik.

24. A közigazgatási bizottság jelentése az 
1903. évről. — Tudomásul vétetik.

25. A városi tanács javaslata Kasza Antal, 
Jankovics József, Kreicsmer, János és Török 
Kerencz rendőröknek nyugdíjazása, valamint 
Dobos Gergely, Franek János, Kovács Antal 
és Türr Lajos rendőröknek végkielégítése iránt.
— Dr. Valentin Emil meglepetéssel látja, hogy 
a csendőrség behozatala mily óriási költség
gel jár, mennyire megterheli ez a város kö
zönségét. Ezt annak idején megkellett volna 
mondani. Scheibuer Gyula felszólalása után a 
javaslat tudomásul vétetik.

26. Ugyanannak javaslata Rehák György 
rendőrvezetőnek nyugdíjazása tárgyában.
540 kor. évi nyugdíjjal megszavaztatik.

27. Ugyanannak javaslata az osztrák-ma
gyar banktól felvett négy rendbeli jelzálog
kölcsönnek konverziója tárgyában. — A ta
nács javaslata, hogy a konverzionális kölcsön 
az osztr. magyar banknál vétessék fel 51 
évi törlesztésre és a megtakarítandó évi 7400 
kor. megtakarítás a tisztviselők fizetésének 
rendezésére fordíttassék. Dr. Valentin ellene 
van annak, hogy határozatilag kimondassék, 
miszerint a 7400 kor. a tisztviselők fizetésére 
fordíttasék. Indítványozza, hogy mondja ki a 
közgyűlés, hogy valamely kulturális célra 
fordíttassék. A tanács javaslata Valentin 
kiegészítő indítványával elfogadtatik.

28. Ugyanannak javaslata a 7 éven felüli 
elhagyott gyermekek segélyezésére a gyám
pénztári tartalékalap kamatjövedelméből 1820 
kor. 40 fillérnek kiutalványozása iránt. — Ki
utalványozta tik.

29. Debreczen város polgármesterének át
irata a tjf. városok múlt évi értekezletén ho
zott határozatoknak tárgyalása iránt és 
ugyanannak meghívója a f. évi május hó 
30-án Nagyváradon tartandó congressusra. — 
Kongresszusra Dr. Hegedűs Aladár polgár- 
mester és Weisz Nándor tanácsnok küldet
nek ki.

30. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesü
letnek átirata a kisbirtokosok tehermentesítése 
tárgyában a földmivelésügyi m. kir. minister 
úrhoz intézett felterjesztésének pártolása iránt

Pártolólag tudomásul vétetik.
31. Pest-Pilis-Solt-Kiskun-vármegye közön

ségének átirata lótenyésztésünk emelése érde
kében a földmivelésügyi m. kir. ministerium- 
hoz intézett felterjesztésének pártolása iránt.
— Pártolólag tudomásul vétetik.

32. Arad város közönségének átirata az is
kolás gyermekek szellemi túlterhelésének meg
akadályozása érdekében a vallás- és közok
tatásügyi minister úrhoz intézett felterjeszté
sének pártolása iránt. Pártolólag tudomá
sul vétetik.

33. Sopron város közönségének átirata .a 
külállamokkal kötendő szerződésekben a sző
lőtermelő vidékeknek megvédése érdekében 
a földmivelési és kereskedelmi minister urak
hoz intézett felterjesztésének pártolása iránt.
— Tudomásul vétetik.

34. A magyarországi bortermelők és bor

kereskedők országos szövetségének átirata a 
borgazdaság védelme érdekében a kormány
hoz intézett felterjesztésének pártolása iránt. 

- Párolólag tudomásul vétetik.
35. A verseci gazdasági egyesületnek átirata 

az olasz borvám ügyében a kormányhoz in
tézett felterjesztésének pártolása iránt. Pár
tolólag tudomásul vétetik.

36. Esztergom vármegye közönségének át
irata a filloxera által elpusztított és újjá terem
tett szőlő birtokosai anyagi terheinek csök
kentése érdekében az országgyűlés képviselő
házához intézett felterjesztésének pártolása 
iránt. — Pártolólag tudomásul vétetik.

37. Kolozsvár város közönségének átirata 
az 1881. évi XLI. t.-cikk 22. §-a 2-ik pontjá
ban a székesfőváros részére nyújtott kedvez
ménynek a többi törvényhatósági városokra 
leendő kiterjesztése tárgyában a kereskedelmi 
minister úrhoz intézett felterjesztésének pár
tolása iránt. — Pártolólag tudomásul vétetik.

38. A városi tanácsnak előterjesztése a gyár
utcai kertészlak félszerének helyreállítása 
iránt. — Helyreigazítás elrendeltetik.

39. Weisz István mértékhitelesítőnek kér
vénye a természetbeni lakás fejében 4 havi 
lakbér kiutalványozása iránt. — Kiutalvá
ny oztatik.

40. A városi tanácsnak jelentése a mérték- 
hitelesítő lakásának helyreállítása tárgyában.
— Tudomásul vétetik.

4L A kórházi bizottságnak előterjesztése a 
kórház telkén baromfi- és sertésól, fa- és 
szalmaraktár felállítása iránt. — Tanács ja
vaslata elfogadtatik.

42. A városi tanács jelentése Vadász Pál 
kórházépítési művezető tiszteletdíja tárgyá
ban. — Kiutalványoztatik.

43. Ugyanannak jelentése a «Báránya ven
déglő nyári helyiségének helyreállítása tár
gyában. — Thury Mátyás hozzászólása után 
a jelentés tudomásul vétetik

44. Ugyanannak jelentése a halászati jog 
haszonbérbe adása iránt megtartott árverés 
eredményéről. — Tudomásul vétetik.

45. Ugyanannak jelentése a mészégető ke
mencék bérletének özv. Kollár Ernőné részére 
leendő átruházása tárgyában. — Átruháztatik.

46. Dr. Beczásy Gyula kerületi orvosnak 
kérvénye a X. szünidei orvosi kurzuson való 
részvételének támogatása iránt. — Kérvény
nek hely adatik.

47. Perlaki Sándor könyvelőnek kérvénye 
szabadságidő engedélyezése iránt. — Enge
délyeztetik.

48. Mayer György és társai mátéházai 
haszonbérlők kérvénye uj cselédlak felállítá
sához szükséges tégla és vályognak a bérlet 
területén leendő előállítására az engedély meg
adása iránt. — Kérvénynek hely adatik.

49. Knehr Bódog és társai mátéházai haszon
bérlők kérvénye uj cselédlak felállítása iránt.
— Kérvénynek hely adatik

50. Friedman Miksa mátéházai haszon
bérlőnek kérvénye cseléd- és gazdalak kibő
vítése, egy istálló, két kút és egy pótgórénak 
felállítása iránt. — Kérvénynek hely adatik.

51. Somogyi Ágost és társa mátéházai 
haszonbérlők kérvénye a cselédlak kibővítése, 
egy új istálló és egy kút felállítása iránt. — 
Kérvénynek hely adatik.

52. A végelbánásban részesülő rendőröknek 
kérvénye a köpeny, téli sapka és zubbony
nak részükre tulajdonul leendő átengedése 
iránt. — Átengedtetik.

53. Pápa Adolf volt városi napidíjas Írnok
nak kérvénye segélyezés iránt. Egyszers- 
mindenkorra 100 korona megszavaztatik.

54. Szabó Lajos bajai lakosnak kérvénye 
a városi bérház keleti oldalán bírt bolthelyi
ség bérletének meghosszabbítása iránt.

55. A temesvári m. kir. posta- és távirda- 
igazgatóságnak átirata a postahivatali helyi
ségek és főnöki lakás helyreállítása iránt. — 
Meghosszabbíttatik.

56. Vujkovics Gyula városi végrehajtó kér
vénye 6 heti szabadságidő engedélyezése iránt.
— Engedélyeztetik.

57. Vilhelm Károly kántornak kérvénye a 
kántoriak deszkakerítésének és félszerének 
helyreállítása iránt. Helyreállítása elrendel
tetik.

58. Az országos selyemtenyésztési felügye
lőségnek átirata állandó epreskert létesítése 
iránt. Tanács javaslata elfogadtatik.

59. Glogowski és társa budapesti cégnek

ajánlata egy Remington-Standard Írógép szál
lítása és egy régi Írógépnek becserélése tár
gyában. — Elrendeltetik.

60. Dr. Nikolausz Béla mint vb. Halász és 
Friedmann cég csődtömeggondnokának kér
vénye a nevezett cég által bérben birt bolt
helyiség felmondása tárgyában s ezzel kap
csolatban Fischer Béla ajánlata ezen és a 
szomszédos bolthelyiség kibérlése iránt. Fel
mondás elfogadtatik, Fischer Béla ajánlata el
fogadtatik.

61. özv Novák Ferencné kérvénye néh. 
férje által fektetett járdák után fennálló köve
telésének utalványozása iránt. — Tanács ja
vaslata elfogadtatik.

62. Fischhof Vilmos bajai lakosnak kérvé
nye a város tulajdonát képező 427 Q-öl köz
területnek megvétele tárgyában. — Tanács 
javaslata elfogadtatik.

63. Nádas Sándor kérvénye szőlőjénél a 
báthmonostori útról lefolyó csapadék-vizek 
levezetése iránt. — Kérvénynek hely adatik.

64. A Miasszonyunkról nevezett iskolané- 
nék bajai fiók házának kérvénye az apáca
zárda kertjén keresztül vezető vizároknak 
födött csatornára való átváltoztatása iránt. — 
150 korona költség keretén belül a munká
latok elrendeltetnek.

65. Vadász Pál műépítésznek ajánlata a 
törvénzhatósági étak műúttá kiépítésére vo
natkozó műszaki műveletek és egyéb mű
szaki ellátást igénylő munkák végzése iránt.
— Nem lévén időszerű, az ajánlat most nem 
vehető tekintetbe.

66. Mayer György és társai matiházai ha
szonbérlők kérvénye az istállónak átalakítása 
és kibővítése iránt. — Kérvénynek hely ada
tik.

67. A városi tanácsnak előterjesztése Rude 
Ignácz által nyitni szándékolt kézi zálog
üzletben szedhető kölcsön díjak tárgyában.
— Ugyanazon kölcsöndíjak szedése engedé
lyeztetik, miként a városi zálogintézetnél.

Uj színházi terv.
Somogyi Emil és társai, törvényható

sági biz. tagok az alábbi sürgős indít
ványt nyújtották be a városi tanácshoz :

Tekintés városi Tanács !
Baja város tek. törvényhatósági bizottsága a 

f. é. május hó 28-án megtartott rendes köz
gyűlésen tárgyalta a szinügyi bizottság azon ja
vaslatát, hogy az állandó színház a Szent István 
térre építessék.

Ezen javaslatból kitűnik, hogy a tek. törvény- 
hatósági bizottság teljesen szakított azon terv
vel, hogy a színház a Bárány szálloda helyére 
építessék, dacára annak, hogy a közgyűlés ezen 
tervet immár régebben elfogadta és az már a 
kormányhatósági jóváhagyást is elnyerte.

Pracedens van tehát alkotva arra nézve, hogy 
a tek. törvényhatósági bizottság épen nem ra
gaszkodik mereven egyik-másik a közgyűlés 
által immár elfogadott határozathoz, ha belátja, 
miszerint egy újabb határozattal a szőnyegen 
forgó kérdés tekintetében célszerűbb és meg
felelőbb állapotokat teremthet.

Ilyen kérdés : a városi polgári és elemi isko
lának a Szent Antal-utcai Vojnich-féle ház tel
kén leendő elhelyezése.

A tek. törvénvhat. bizottság amidőn elhatá-o
rozta, hogy a városi elemi és polgári iskola a 
Vojnich-ház telkén építessék fel, figyelmen kívül 
hagyta mindazon érveket, amelyek a kérdéses is
kolának ezen a helyen való fölépítése ellen szól
nak, de véleményünk szerint még nem késő ezen 
elhamarkodott határozatát megváltoztatni és az 
iskolák elhelyezésének kérdését újabb tárgyalás 
alá venni annál is inkább, mivel ez a kormány
hatósági jóváhagyást még el nem nyerte.

Alkalmatlan és semmi tekintetben meg nem 
felelő a Szent Antal-utca eleje arra, hogy ott 
a belvárosi elemi és polgári iskola telepítessek, 
mert semmi szükség arra, hogy a város leg
szebb és legelőkelőbb utcájának nyugalma az
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iskolás gyermekeknek az iskolából való töme
ges ki es bevonulása által megzavartassék.

2. A Szem Antal-utea általában oly szűk» 
hogy ott, különösen pedig a \ ojnich- léle ház 
sarkán, egy emeletes iskolaépületet elhelyezni 
nem ajánlatos. A gyermekek, ha az iskolából 
tömegesen ki fognak vonulni, annyira ellepik 
majd az utcát, hogy a közlekedés és forgalom 
ott teljesen fennakad, de egyébként is építészti 
és szépészeti szempontból merően elek telem'— 
tetté az emeletes iskola épület városunknak 
ezen legszabályosabban épült utcáját, hol egyet
len emeletes épület nincsen.

3. Alkalmatlan a Vojnich-féle ház fekvésénél 
fogva is a belvárosi elemi és polgári iskola 
céljaira, mert ez Kiscsávolytól és Katonaváros
tól oly óriási távolságra esik, hogy oda — kü
lönösen tél viz idején — apró 7 — 8 éves gyer
mekeket egészségüknek veszélyeztetése nélkül 
küldeni nem lehet, mert a zord időjárásban a 
közel háromnegyedórai útban csaknem egészen 
biztosan megbetegednek. A jó iskola egyik leg
első feltétele ugyanis az, hogy az érdekelt ta
nulók által jól hozzáférhető helyen építtessék 
és ne essék távol azon vidéktől, amely vidék 
tanköteles gyermekeinek befogadására emel
tetett.

4. De figyelembe veendő továbbá az is, hogy 
semmi szükség sincs arra, hogy a 30 000 ko
ronát megérő Vojnich-ház és telek a belvárosi 
iskola céljaira feláldoztassék, mikor a város 
közönségének a régi belvárosi iskola helyén 
van oly tere, ahol az. iskola céljainak jóval 
megfelelőbb épületet emelhet, mert nem kény
telen a tanulók szabad mozgását korlátozni, 
amint ez a Szt.-Antal-utcában, szűk fekvésénél 
fogva okvetlen bekövetkezik.

A Vojnich-féle ház és telek e szerint elad
ható, miáltal a város közönsége 30.000 korona 
pénzértékhez juthat, vagy pedig — ha ezt a 
tek. Cím nem óhajtaná, vagy esetleg semmi 
megfelelőbb hely nem találtatnék, úgy a Voj
nich-féle ház telkére lenne építhető állandó 
s í̂nhá  ̂ minthogy ezt nem kell feltétlenül az 
utca vonalában, annak szélére építeni, hanem 
beljebb az eléggé tágas telekre és elébe díszes 
vasrácsozat volna emelhető

Mindezen fölötte méltánylást érdemlő érvekre 
hivatkozással, kérjük :

Méltóztassék azon közgyűlési határozatot, 
melylyel a városi polgári és elemi iskolának a 
Vojnich-féle ház telkére leendő fölépítése el
határoztatott, újabb megvitatás céljából a köze
lebbi közelebbi közgyűlés elé terjeszteni, annak 
napirendjére kitűzni és azután elhat irozni, hogy 
a belvárosi elemi és polgári iskola ne a Szt.- 
Antal-utcai Vojnich-féle háztelken, hanem a 
jelenlegi belvárosi iskola helyén építtessék fel.

$Bcce$ióg majáiig a leértben,
A bajai céllövész társulat által pünkösd 

hétfőjén rendezett seccessiós majális minden 
ízében fényes lefolyású volt. A kiváló sikert 
főleg ama körülménynek kell betudnunk, 
hogy közönségünk érdeklődése ti lőkerti ün
nepélyességek iránt a múlt évben lezajlott 
mulatságok után fokozott mértékben emel
kedett ; amennyiben meggyőződött arról, hogy 
a céllövész társulat az újabb regime alatt 
minden lehetőt elkövetett annak érdekében, 
hogy a lőkertbe való kirándulást kellemessé 
és elfogadhatóvá tegye. És határozottan meg
állapíthatjuk, hogy a közönségünk részéről elő
legezett bizalom mindenképpen beigazolást is 
nyert.

Az idei évad igen kedvező auspieiumok 
mellett indult meg, amennyiben a megnyitás 
alkalmára nehány százan jöttek el, hogy az 
ünnepély örömeiből részüket kivegyék. A nap 
pazarul szórta a meleget és fényes sugarai
val bearanyozta a lökért évtizedes fáinak 
magasba törő koronáit, melyek langy-fuvalat- 
tól megrezdülve barátságosan bólintgattak,

mintegy üdvözölve a régi ismerősöket, kik 
mind mind eljöttek, hogy a dús lombozat 
árnyékában hüsülve, teli tüdővel szívhassák 
magukba a pormentes levegőt és élvezhessék 
a Kikeltnek buján termő növényzetéből ki
áradó kábító és éltető illatot, egyben áhítat
tal hallgatva a madarak édes danáját . . . 
Mindmegannyi gyönyörű megnyilatkozása a 
fenséges természetnek, mit a mi külön kis 
paradicsomunk oly pazarul nyújt . . .

Már a kora délutáni órákban tömegesen 
özönlött a közönség a lőkertbe, hol vidám 
élet ütötte fel tanyáját. A mi bájos tündéreink 
sok igyekezettel és ügybuzgósággal, de még 
nagyobb lekötelező szeretetreméltósággal ki- 
nálgattak planétákat, confettit és főleg anzix- 
kártyákat, hogy utóbbiak felhasználásával a 
kitűzött versenyek szavazatai megszereztesse
nek. A közönség egy része asztalokhoz tele
pedett, hogy borozással és vidám csevegéssel 
töltse ki a tánc illetve a hangverseny meg
kezdéséig eső időt. Sokan az anzixkártyák 
címzésével foglalkoztak és nem egy szerel
mes ifjúval találkoztunk, ki titkon imádott 
dulcineájához nagy suttyomban küldözgette 
érzelmeit — anzixkártyán. 7 órakor nagy érdek
lődés közepette a verseny eredményét hirdet
ték ki. Díjakat nyertek :

A ))chic« versenyben :
1. Dallmann Ella urleány, II. Drescher Ella 

urleány, 111. Hálás^ Edith urleány, IV. Hegedűs 
Mártha urleány, V. Fogt Vilma urleány.

A »mosol\« versenyben :
I. Bernhardt Katóka urleány. II. Borócgy 

Giziké urleány, III. Hiibner Józsefné úrnő, IV. 
Rosenberg Adrienne urleány, V. Sunday Macza 
urleány.

A » pillangón versenyben :
I. Dr. Koller Imréné úrnő.

A » Katicabogár» versenyben :
I. Fogt Matild urleány.

A »Jánosbogár« versenyben :
I. Drescher Stefiké urleány.

A »fèrfis%èpsêg« versenyben :
I. Marsó László huszárhadnagy.
A »JerJl rnt« verseny eredményét a jury 

tapintatosságból nem hirdette ki.
Ezután a közönség a terembe vonult, hogy 

Terpsychorenek áldozzon.
9 órakor a hangverseny vette kezdetét. 

Első számnak a bajai áll. tanítóképe^de ének
kara Kovács Dezső tanár űr karnagyi vezetése 
mellett Lindblad » Gőzhajóm című szerzemé
nyét adta elő bravúros készültséggel. Valóban 
csodálatba ejtett bennünket az énekkar pre
cíz előadása. Nagy műélvezettel hallgattuk a 
sok szép és egészséges hangnak harmonikus 
egybeolvadását, melynek élénk és színes ár
nyalásai, az ének-előadásban tanúsított sza
batosság és a finom ütemérzék: mindmeg
annyi Kovács tanár kiváló muzsikális tu
dását dicséri, ki a növendékek betanításával 
nagy érdemeket szerzett magának. De ki is 
jutott bőven az elismerő tapsból, melynek 
oroszlánrésze feltétlenül Kovács tanár urat 
illeti meg.

Ezt követte a »Tánc« cimű magánjelenet 
(irta: Ego), melyet Pajor Margit urleány kife
jező arcjáték kíséretében bájosan csevegte el. 
Pajor kisasszony előadásába lényének teljes 
üdeségét és egyéni súlyának egész varázsát 
belevitte es így csak természetes ama felte
vésünk, hogy az iró intencióit nálánál hiveb- 
ben és értelmesebben senki sem interpretálta 
volna. A közönség frenetikus tapssal hálálta 
meg Pajor kisasszony művészi előadását, ne
hány közelebbi tisztelői pedig gyönyörű virág
csokrok képében rótták le elismerésüket.

Ezután Horovit  ̂ Gusztáv ur lépett a pódi
umra, hogy .ábrányi Emil a nKrakéler» cimű 
monológját elmondja. Horovitz ur előadásával 
bebizonyította, hogy ügyes csevegő, ki értel- 
mességével és helyes pointirozással megis
mertette velünk társadalmi életünk eme pompás 
alakját. Előadását a közönség nagy tetszéssel 
kisérte.

Záradékul az áll. tanítóképezde zenekara 
Romberg B. »G'yennek Sim főniáját« játszotta el 
Kovács tanár dirigálása mellett. A legnagyobb 
elismerés hangján kell megemlékeznünk a 
tanítóképezde zenekarának produkálóiról. Ha 
nem láttuk volna magunk előtt a fiatal 
növendékeket, ama hitben lehettünk volna,

hogy valamilyen derék hivatásos sympho- 
nikus zenekar csillogtatja művészi tudását. 
Mintha kipróbált, avatott zenészek kezelték vol
na a hangszereket, oly egyöntetű színdús, játé
kot hallottunk. Lágy és finom pianissiinok, tömör 
forték hanghullámai töltötték be a zsúfolásig 
megtelt termet és alig hangzottak el az utol
só accordok, máris hatalmasan zúgott fel az 
orkánszerű taps, mely csak akkor szűnt meg, 
midőn Kovács tanár űr a zajos kívánságnak 
megfelelve a pódiumon megjelent, hogy a 
méltán kiérdemelt tetszés spontán megnyilat
kozását megköszönje. Mi is csak nagy köszö
nettel vagyunk Kovács tanár űrnak, hogy 
zenei qualitásai, no meg a növendékek szor
galma és fegyelmezettsége révén bennünket 
ily kiváló műélvezethez juttatott.

Hangverseny után ismét csak táncra per
dült a fiatalság, és az urak nem csupán 
szívélyességből, de igaz élvezettel törekedtek 
a jelenvolt hölgyeket a petrezselyem árulás
tól megkímélni. Es csak mikor a beköszöntő 
nap sugarai besurrantak a terembe, oszlott 
széjjel a vidám társaság, mely erről a napról 
mindenkor csak igaz örömmel fog megem
lékezni.

B r e u e r  Z s i g m o n d .
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HÍREK.
Lőkerti közgyűlés. A bajai céllövész társu

lat május hó 29-én d. e. 11 órakor tartotta 
tisztújító közgyűlését a melyen a tisztikart a 
következőképen alakították meg: Elnök: Mül
ler József. Titkár: Dr. Szirmai Vidor. Pénz
tárnok: Scherer Othmár. Főlövészmester : Tury 
Mátyás. Lövészmesterek : Bittermann Károly, 
Somogyi Emil, Gebhardt Dezső, Dr. Szabov- 
lyevics Dusán. Választmányi tagok: Állaga 
István, Dr. Bernhardt János, Bodroghi Gyula, 
Dr. Bruck Samu, Drescher Béla, Erdélyi Gyula, 
Érti József, Dr. Hegedűs Aladár, Dr. Herman 
Adolf, Hesser Gyula, Lednicky Ipoly, Latino- 
vics János, Dr. Hetényi Pál, Kollár Ágoston, 
Koller Dezső, Mikolics Ignácz, lJr. Makrai 
László, Nádas Sándor, Pollermann Bertalan, 
Dr. Rajk Aladár, Scheibner Gyula, Szutrely 
Lipót, Scherer Antal, Vojnics Dániel.

A  Bácsmegyei Kör jubileuma. A »Bács- 
megyei Kör« most ünnepelte fennállásának 10. 
évfordulóját. A Vadászkert-szállóban bankett 
volt, melyen a Budapesten időző tagok közül 
igen sokan jelentek meg. Ott volt a kör elnöke 
Latinovits Pál főispán is.

Eljegyzés. Ifjabb Timise István, id. Tinas  ̂
István hentes iparos, városi törvényhatósági 
bizotts. tag fia eljegyezte Gnttenberg Sebőn Ma
riska kisasszonyt Újpesten.

Beküldetett lapunk szerkesztőségéhez 7 
kor. 50 fillér egy »V. H.« aláírással ellátott 
levél kíséretében, mely szerint fenti összeg 
egy el nem intézett kaláber játékból kifolyó
lag a bajai leányegylet javára fordíttassék. — 
Rendeltetési helyére juttattuk.

Céllövészet. Május hó 29-iki lőkerti meg
nyitó ünnepély alkalmával következő mélylö
vések történtek: négyest lőtt: Gebhardt De
zső 2, háromast lőttek : Móric Kálmán Zoin- 
bor 5, Gebhardt Dezső 3, Somogyi Emil 3, 
Bitterman Károly 2, Somogyi Gyula 2.

Házasság. Rosenberg Jenő, az Első magyar 
iparbank disponense, f. évi junius hó 5-én 
délelőtt 10 és fél órakor vezeti oltárhoz Bu
dapesten, a dohány-utcai izrael. templomban 
Her^feld Ilma urhölgyet, néhai Plerzfeld Vic
tor volt helybeli nagykereskedő leányát.

Három bokor ribizli. Ispánovits József re- 
gőci lakos a napokban betört Regőcén Tévéi 
János lakásába s onnan egy ezüst órát, meg 
2 kor. 34 fillér készpénzt ellopott. A csend
őrök csakhamar kinyomozták a kezdő Papa- 
kosztát s vallatóra fogták. Persze tagadott 
mintegy Lucifer, de egynéhány pofon után 
mégis visszaemlékezett, hogy ő a betörő.

— Az órát hova tetted? — kérdi az egyik 
csendőr.

— Elástam Breutigam István kertjében 
három bokor ribizli mellé.

Ispánovits nem hazudott. Sőt! Nem is egy, 
hanem négy zsebórát lánccal, meg egy pén
zes tárcát pénz nélkül találtak a mondott 
helyen. A csendőrök már most arra lettek 
kiváncsiak, hogy a többi óra honnan került a
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három bokor ribizli mellé, meg bogy minek 
kellett neki négy óra?

Hát ha sohse tudtam hogy hány óra, 
védekezett bamba ábráznttal.

Ispánovitsut átkisérték a bajai kit*, járásbí
rósághoz.

öngyilkossági kísérlet. F. hó 1-én d. e. 
11 óra tájban Kobrbock Ferencz 22 éves kőmi- 
ves segéd, ki a legutóbbi sorozáskor besoroz
tatok öngyilkossági szándékból főbe lőtte ma
gát. Sérülése súlyos, de nem életveszélyes. 
Tettének oka ismeretlen.

Titokzatos nádszál. Ha Preimajer P. min
denese, Orbán fogadást ajánlott volna valaki
nek, hogy ő egy jégveremben elhelyezett hordó 
sört kitud inni annélkül, hogy a jégverembe 
lemenne — megnyerte volna a fogadást. De 
megcselekedte ő ezt a viccet fogadás nélkül 
is. Úgy látszik, nagy imádója lehet e német
nek való sárga nedűnek, hogy kitudta eszelni 
a dolgot. De nem csak kieszelte, végre is 
hajtotta, a lehető legkörmönfontabb ügyes
séggel. Egy ízben, amikor magára maradt a 
jégveremben, elő vett egy fúrót s a hordót 
megfúrta. A fúrás helyére illesztett egy kau- 
csukcsővet, előbb megpróbálta, hogy »szupe- 
rál-«e kellőkép (miközben húzott is belőle 
egy-két-kilenc kortyot,) s amikor látta, hogy 
minden rendben van, a hordót a jégverem 
egyik szögletében jég és szalma közé elrejtette, 
s a gumicsövet a nád között kivezette a nap
világra. Igen ám, csakhogy a gummicsővet 
könynyen észre vehette volna a gazda, vagy 
a jégverem körül járók ; ezen a bajon is se
gített. Hogyan ? Úgy, hogy a cső végébe egy 
nádszálat dugott. Egyik nádszál olyan mint 
a másik s igy a száraz nádat az emlős nád
tól megkülömböztetni, illetőleg a kiilömbséget 
felfödözni bajos volt. Nevenapját ünneplő Orbán 
barátunk tehát a legnagyobb kéjjel szopogatta 
az ő drága nádszálát, valahányszor szomju- 
hozott. Ki szopogatta volna ő a hordó tartal
mát az utolsó csöppjéig, ha egy szép napon 
Preimájer Pál le nem megy a jégverembe, hogy 
szemlét tartson sör-állománya fölött. Megolvas
sa a sörös hordókat egyszer, megolvassa 
kétszer ; összeadás, kivonás : az eredmény min
dig csak az, hogy sehogy sem egyezik a 
számadás. Egy hordó sör hiányzik.

— Nem tudsz te róla, hogy hova lett innen 
egy hordó sör? — kérdezte Preimájer szigorú
arccal a szurkoló mindenest.

»
— En nem tudok róla, hanem majd meg

kérdezem a pincért. Azzal kiugrott a jégve
remből. Alig ment el a mindenes, Preimájer 
megtalálta a gummicsővet, annak nyomán a 
megdézsmált hordó sört s a titokzatos nád
szálat. Rögtön tudta, hogy hányat ütött az 
óra. Szinte önkénytelenül szítt egyet a nádon, 
hogy megtudja van-e még a hordóban, de bi- 
zon az már csak szortyogoit. A tényállás me* 
gallapíása után ment keresni az agyafúrt sör
imádót. Nem volt annak se hire, se hamva. 
Megszökött, otthagyva ruháját, cselédkönyvét, 
mindenét. Preimájer följelentette az esetet a 
rendőrségen.

öngyilkosság. Szűcs Ferenczné szül. Mill
ier Mária tegnap hajnali órákban a Ferenc- 
csatornába ugrott. Mire kifogták, halott volt. 
Öngyilkosságának oka gyógyíthatatlan beteg
ség.

A becsületes hamis tanuk. Csernok Ist
ván jankováci lakos állt m. hó 30-án a sza
badkai törvényszék büntető tanácsa előtt, — 
hamis tanúságra való felbujtással vádolva. A 
tanács elnöke Kovács Gyula volt, a vádható
ságot Pap Sándor ügyész képviselte. Csernok 
Istvánt és feleségét becsületsértéssel vádolta 
Farkas Istvánné. A vádlottak viszonvádat 
emeltek s hogy vádjuk alaposságát bebizo
nyítsák Csernok hamis tanukat keresett a 
jankováciak között. Talált is négyet, kettőt 
száz-száz, kettőt tiz-tíz forintért. A hamis ta

nuk elfogadták a pénzt. Az egyik azonban 
azonnal letétbe helyezte az adóhivatalnál a 
száz forintot, a másik három hamistanudíjat 
jókedvben elmulatták. A mulatság után fel
jelentették a bíróságnál Csernokot, aki a mai 
tárgyalás folyamán hasztalanul akart tagadni, 
mért a négy hamistanunak felbérelt ember 
becsületesen vallott ellene. Ennek alapján Cser
nokot hamis tanúságra való felbujtás vétsé
géért három havi fogházra ítélték, a letétbe 
helyezett száz forintot pedig elkobozták.

Megszűnt ebzárlat. A város területén a 
múlt hetekben egy veszett eb kóborolt, minél
fogva a rendőrkapitány elrendelte az ebzárla
tot. Minthogy a veszettség veszedelme meg
szűnt, a rendőrkapitányság tegnap megszün
tette az ebzárlatot.

Gyilkosság. A minap meggyilkolva talál
ták a kélesi határban Nagy György fajszi 
esküdtet. Mikor a csendőrjárat rábukkant, holt
teste a kocsiderékban hevert, lovai a kocsi 
mellett legelésztek. A gyanú csakhamar a sze
rencsétlen gazdaember feleségére irányult, kit 
tegnapelőtt emiatt, harmadmagával a kalocsai 
ügyészségre vitték be. A vizsgálat fogja ki
deríteni, hogy való-e, amit a fáma suttog, hogy 
otthon verték agyon Nagy Györgyöt, s úgy 
vitték ki éjnek idején a kélesi útra, azt hiresz- 
telvén felőle, hogy boros hordókért utazott 
Jankovácra.

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.

N Y ILT -TK It
Ezen rovat alatt közlőitekért a szerkesztőst}» nem vál

lal felelősséget.

■ I

Üzlet áthelyezés.
Van szerencsém a n. é. közönség szi 

vés tudomására juttatni, hogy

divatáru- illetőleg

az Erzsébet királyné-utcában levő Vani- 
csek-féle helyiségbe (a Reich Far
kas fiai céggel szemben) helyeztem át.

Sokkal inkább ismeri a mélyen tisztelt 
bajai közönség szolid üzleti elveimet, ki
váló divatcikkeimet, legutolsó párisi divat 
szerint készített és díszített női kalapjai
mat, semhogy ezt az alkalmat arra hasz
náljam fel, hogy ezek mellett üssem a 
nagy dobot. Arra nincs szükségem De 
igen is felhasználom ezen alkalmat arra, 
hogy a bajai n. é közönségnek, immár 
negyedszázadon át tanúsított támogatását 
megköszönjem s hogy azt a jövőre nézve 
is tisztelettel kérjem.

Hazafias tisztelettel

Soriszák Dstván.

^Köszönet nyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen jó férjem, 

illetve jó atyánk elhunyta alkalmából ben
nünket részvét nyilatkozataikkal felkeres
tek és a gyászszertartáson való megjele
nésükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek 
voltak, fogadják ezen utón hálás köszö- 
netünk kifejezését.

Egyben köszönetét mondunk Spit^cr 
Károly és Fiai uraknak, kik méltányolva 
a megboldogultnak odaadó munkásságát, 
tiszteletre méltó módon viseltettek irá
nyunkban.

özv, Rosenberg Simonne 
és családja,

Fényképezőgépek
és felszerelések nagy választékban gyár

áron kaphatók

Ifj. Wagner Antalnál
B a j á n .

ÍDupla villamjdelejes kereszt,
vagy csillag.

/>. l t .  G  M . SSrtO.t.  s z .,
gyógy ít és felüdít jótállás mellett: k ö s z v é n  //, 
r e a m  ft, a s t h m a  (nehéz lélegzés) l i l m a t l a n e d g ,  
f iU z t ig á s , nehéz  h a / l á s ,  e p i l e p s i a  (eskór), ifle-  
(jesséff, é t v á g y t a l a n s á g ,  s á p k ó r ,  f o g f á j á s ,  
m i g r é n ,  teh e te t ten ség ,  in f lu e n za ,  valamint min
den id e g b e te g sé g n é L  Azon hetei», aki 88f)03 sz 
készülékem által legfeljebb 4 4  n a p  a l a t t  meg 
nem gyógyul, azonnal visszakapja a pénzét. Ahol 
már semmi sem használt, ott kérem az éli készülé
kemet megkisérelni ; inog vagyok győződve készülé

kem biztos hatásáról.
A nagy készülék ára 6 korona.

idült betegségeknél alkalmazandó.
A kis készülék ára 4 korona,

könnyebb betegségeknél alkalmazandó.
A központi elárusítóhely szétküld utánvéttel vagy 

előlegcs íizetéssel a bel- és külföld részére

S c h e ffe r D. S án d o r
B u d a p e s t  VIII. Hezerédi-utca .'5. szám.

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER
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M it igyunk?
Im ogúszsúgíink(»t im̂ óvjiik, int'rt csakis ;i t<1111m• - 
wi'irs szénsavas ásványviz n i c  ;i li,ylii/.iosHl»l> ° vn-

s/(ir. KIsösoil»au a MOHAI

Uj sirkőraktár.
. »*.i* —■aur. ntrn,

A G N E S I Mindennem ü
11

FORRÁS mint természetes szénsuvdús ásványvíz, 
föltétlenül tiszta, Kellemes és ölest) savai)yúviz, dús 
szénsavtarlulmánnl lógva nemcsak liizt'is óvszer fer
tőző elemek ellen, hanem a. benne foglalt gyógysók- 
nál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gumior, 
légcső és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát

Használjuk a mohai ÁONKS-forrást, ha gyomor-, 
bél és légcsői)unittól szabadulni akarunk.

Dr. Kótly.
Használjuk a mohai ÁONKS-forrást, ha a vesebajt 

gyógyítani akarjuk. Dr. Kövér.
Használjuk a mohai ÁONKS-forrást, ha étvágy

hiány és emésztési zavarok állanak be
Dr. Gebhardt.

/
Használjuk a mohai ÁONKS-forrást, ha májbajok

tól és sárgaságtól szabadulni akarunk. Dr. Glass.

Háztartások számára inásfélliteresnél valamivel na
gyobb üvegekben, minden kétes értékű mesteisége-
sen szénsavval telített víznél, sőt a szódavíznél is* 1
olcsóbban adja, hogy az AGNKS-forrás vizét a leg

szegényebb ember is könnyen megszerezhesse.
/
Állapot, s prospectus! kívánatra bérmentve küld a 

mohai A  ( i  S E S - f o r r á s  keze /ő ség é  M  o h ú  n ,
Kejérmegye.

K e d v e l t  bonviz .  K e d v e l t  bonvíz .
Főraktár BAJA város és közvetlen környékére:

D re sch e r Gyula ú rn á l.
f

Arak úgy a vidéki, mint a helyi fogyasztásra:
1",

SÍRKÖVEK
legolcsóbb

gyári árakon kaphatók:

Baron Vilm osnál
B A J Á N ,

a ..Központi Szálló' épületében.

A „Kávé király“-hoz !

, 0 literes üveg f>0 fillér 
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ép oly előnyös fizetési feltételek mellett, 

mint bármely fővárosi vállalatnál

If Ja Wagner Antal
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  B A JÁ N  k a p h a t ó k .

mm

Aki nagyon jó zamatéi s illatú kávét kedvel, 
az csakis ..Király kávét* vegyen, mely a leg
kiválóbb fajok vegyítéséin» áll s egy még 
eddig nem létezett módszer szerint van pör
kölve.

Hosszas kísérletezés után sikerült ezt elér
nünk s igy minden kávéismerő, ki egyszer 
megizle i, soh i más kávét nem fog hftszinlni

Ismeretes, hogy a kávé a legérzékenyebb 
cikk. melyből n finom zamat s illat azonnal 
elillan, valamint minden ízt s szagot felvesz, 
miért is ezen kiváló kávét, lemezdobozokba
csomagoljuk s szállítjuk bármely postaállo
másra hérmentve, utánvétellel a következő 
árban :

1 k g r o s  d o b o z  4  kor*. 8 0  fill.
2 9  —
4  „ 17 ,, 2 0  ,,
Kzen különlegesen pörkölt kávén kívül 

ajánljuk a következő nyersfajokat, szinte bér
mentve, utánvétellel bármely postaállomásra. 
I postacsomag .'> kgr. 'egtin Cuba kor I3 50
l „ f> ,. .. Ceylon 12. —
l .. 5 „  „  Jamaica „  II.20í?

B i r ó  é s  T á r s a
a -a Kávé k i r á ly n -h o

Budapest, VL, Teréz-körüt 2/a—b,
20 -  2

va
\a

ftb
<

K
t i

ftb

ws
I

e
N

A „Kávé király“-hoz !
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özv. Spitzer Simonne és Társa
té g la - és cem en tárú  g y á ra

/B O A . j u i i i u s  4

Schmidl £.-féle győri

Hungária Csokoládé
és finom

Gukorkák
kaphatók :

Baján minden nevesebb füszerkeres-

kedésben.

Jiszta, jó és ajánlatraméltó

2C- r>
J í  o n i gyártmányok !

Feltűnő újdonság!
D E L IC E

— M inden h ird etés fe lesleges.
A dohányzó egyszer veszi és többé

m ást nem  szihat

Legjobb valódi francia szivar-
kapapir és szivarkahüvely kap

ható az ország minden
r  ’

külön! egessógi árú dó j á hai í.
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' -.... ............ . .

iiiiüiiiijiiiiiiiüi|iuiuiui.iniutqiijimyfp^ |̂

Magyar

B Á J Á N .

Ajánljuk az építő közönség figyelmébe építési anyag üzle
tünket, hol állandóan nagy raktárt tartunk alant felsororolt építési 
anyatj

M ész, Seocsini portland és román cement,
hólehér, darabos és Líviám védjegyű, eredeti ólmozott

oltott. zsákokban.

N á d s z ö v e t .  (Stucamr-nád.) :
Kcátrány, tinctoral és carbolineuiu, faanyagok telítéséhez.

Aszfa l t  e l sz ige t e lő  l emezek .
Bitumen, aszfalt és kailOSUk a s z f a l t :  nedves fa

lak kiszárításához. Aszfalt és kátránypapir, tető
fedéshez. K3^ '05 és dunai homok.

M ű -b ú t o r g y á r
ré s z v é n y tá rs a s á g  B ékéscsab a .

Bajai képiselője : G á s p á r  Á r m i n .

u  F i ó k -  \ N a g y v á r a d .  -<f*i -

fplpnph - ) T 2  A  T  A  Erzsébet királyné-utca (volt
1 ' * f J t S  U  Mészáros-féle ház )

<1

K 1 > < i I < ‘ t < 1 í s  /, í L n > v  i > y ( ' k . -
m 10

Teljes lakásberen-
— Legol-dezések.

Mindenféle diszitö- 
és kárpitosmunkák 

csóbb gyári árak. (fi el v á l l a l t a t n a k .  
W F  M T  Modern bútorok.
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Nyomatott Nánav Lajosnál Baján.




