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Apponyi uj programmja.
Gróf Apponyi Albert megtartotta fász- 

berónyben beszámolóját, mely elé a po
litikai világ különös várakozással nézett. 
Gróf Apponyit, aki Jászberényben kije
lentette, hogy magát pártvezérnek nem 
tekinti, megmaradt hivei kisérték le, s 
ezek nyilván vezérüknek vallják mégis 
a magyar politikai élet e kimagasló 
alakját.

Gróf Apponyi beszéde nem annyira 
beszámoló, mint inkább programmbe- 
széd. Egy uj programúinak kifejtése. 
Magva a volt nemzeti párt régi pro
grammja, de sok irányban, sok minden
félével kibővül.

Tehát megint egy uj párt Mert hi
szen a régi programul jelentékenyen mó
dosul. Gróf Apponyi ezt a módosulást 
igen érdekesen okolta meg. Azt mondja, 
hogy mikor a régi nemzeti párt pro- 
grammját megalkotta, az igazság útjára 
tért, de az egész igazságot még nem 
ismerte ; ez az egész igazság igy hang
zik : a nemzet nem nélkülözheti a nem
zeti élet teljességének egyetlen lényeges 
szervét sem, ha nemzet akar maradni.

Csodálatos, hogy gróf Apponyinak 
keresztül kellett futni egy ragyogásban 
és dicsőségben ép úgy, mint csalódás

ban és vereségekben gazdag politikai pá
lyát, amig eljutott ennek az igazságnak 
fölismeréséhez. Es igazán szomorú jelen
ség, hogy amikor végre eljutott ehhez 
az igazsághoz, be kell vallania, hogy 
régi hiveinek többsége elpártolt tőle és 
más vezérek köré csoportosul.

Megint mint ellenzéki politikus állott 
választói elé, mert nem élhet többé ab 
ban az illúzióban, hogy a jelenlegi kor
mány politikája azok felé a célok felé 
halad, melyeknek előmozdítása kedvéért 
hat év előtt a szabadelvű pártba belé
pett. sőt konstatálnia kell a régi rend
szerbe való visszafejlődés tüneteit.

Hát ez csakugyan igaz. De hiszen 
ép az volt gróf Apponyi eddigi politi
kai szereplésének nagy hibája, hogy 
nem értett a politikai törekvések gya
korlati érvényesítésének tudományához 
s hogy nagyon is az illúziók világában 
élt. lis ma, amikor politikai pályájának 
egy újabb fordulóján áll (oh, be sok
szor állott már e pályán fordulópon
ton !) és amikor uj eszméket és uj ta
nokat hirdet: az illúziókban való csaló
dás bizonyos keserűségének s a maga 
politikájához fűződő bizalomnak igen cse
kély mértékével apostoloskodik. Valami 
fájó keserűség van a hangjában, de az 
mindenesetre tiszteletreméltó vonás, hogy 
nem mond le a küzdelemről, hanem

folytatja azt uj alapokon, uj program
mal a végre fölismert egész igazságért.

Kitünően jellemzi a saját politikai 
szereplésének eddigi eredményeit, mond
ván : „Hogy eszméim tért nyertek, az 
épp oly tagadhatatlan, mint a milyen 
nyilvánvaló, hogy én egyénileg tért 
vesztettem, e szerint úgy látszik, he
lyesen fogtam föl a nemzeti politika tar
talmát, de nem értek annak taktikájá
hoz." A jellemzéshez fűzött következte
tésben van egy kis hiba, mert hiszen 
Apponyi maga mondja, hogy csak most 
jutott el az egész nemzeti igazság felis
meréséhez.

Az uj programm leglényegesebb pont
jai, már tudniillik azok, amik nem sze
repeltek a régi programmban : az 1848. 
XX. törvénycikk végrehajtása és az 
önálló vámterület. Az utóbbira nézve 
azonban szükségesnek tart több évi á t 
meneti időt. Ezzel a ruganyos föltétellel 
azonban kétessé vált a programm e 
pontjának értéke is.

A nemzeti eszmék és törekvések meg 
valósulása szempontjából mindenesetre 
csak üdvös lehet, ha a G7-es alapon álló 
ellenzéki pártok minél inkább közeled
nek az egyetlen igaz és hamisítatlan 
nemzeti politikához : a függetlenségi 
politikához, de az is bizonyos, hogy az 
uj programmok a nemzeti közvéleményre

___J T Á R C A .
Az első kaland.

Bothó herceg a Balzhausen Hohenrain 
uralkodó család utolsó sarja egy őrizetlen pil
lanatban kiszökött a parkból és lélekszakadva 
szaladván keresztül a parkot övedző réteken, 
kiért az országúira, amelyen most már mér
sékeltebb tempóban, de még mindig gyors 
lépésekkel tovább haladt.

Tulajdonképen szökésnek ezt az önkényes 
távozását nem lehet qualiftkáini, mert távo
zása hiányolta az ilyen lépéshez megkívánt 
előfeltételt: az indító okot.

Oka pedig nem volt, mert manapság a 
a hercegi sarjjal szemben alkalmazott neve
lési mód hagy fenn annyi egyéni sza
badságot, hogy a tulajdonképeni szabadság 
megvonását észre ne vegye, Bothó herceg 
pedig elég hosszúnak találta a pórázt és 
vágytalanságában a nyárilakul részére ren
delt kastélyt, annak parkját szinte tűlnagynak 
találta. Hogy a parkon túl létezhetik valami, 
amit szabadságnak neveznek, amelynek bir- 
hatása az emberi szívre, és kedélyre jótékony, 
hiánya jótékony befolyást gyakorolhat, arról 
a kis hercegnek még nem volt fogalma. A sza
badság hiányát csakis a rab érzi, de vala

mint a fogságban született madár sem érzi 
magát rabnak, vígan csicsereg és örül létének, 
holott egész élete rabság, a kis fenség is ki
nevette volna azt, aki azt találta volna neki 
mondani, hogy ő most a fogságból, a rab
ságból szökött ki a szabadságba.

Kiszökött, mert a park rácsajtaját véletlenül 
nyitva találta, aminthogy kirepül a fogság
ban született madár is, ha kalitja ajtaját 
ápolója gondatlanságból nyitva felejti, s haladt 
tovább az úton, örülve a napfénynek, a szellő
nek, amely szabadon folyja körül arcát, a 
madárnak, mely előtte fölrepült s örült még 
a pornak is, mely léptei alatt fül-föl szállt.

Balzhausen-1 lohenrain-herczegség ország- 
útjai azonban nem fejlődtek még a modern 
közlekedési utak színvonalára. Szárazak, po
rosak és kopárak azok, amelyeknek egyhan
gúságát a nagy távküzőkben ültetett nyárfák 
sem enyhítették. A forró napon tett szokatlan 
erős mozgás kifárasztotta, megizzasztotta a 
szökevényt és pihenni vágyván, letért az or
szágúiról és belehevert a zöld pázsit-szőnyeg
ként kínálkozó lóherésbe.

Ekkor már haza is gondolt és halkan ne
vetett, elképzelvén azt a riadalmat, amelyet 
távozása okozott és azt a rémületet, amely- 
lyel a szolgálatára rendelt kamarás úr fele
lősége tudatában most keresteti. Ez esemény

hatása alatt Brillat-Savarin e nagy hívének 
vájjon fog-e majd izleni a mai ebéd ?

Ebéd, ebéd, erről eszébe jutott, hogy ő 
sem ebédelt még s ha kamarását nem is, 
de az ebédet annál jobban szerette volna 
látni maga előtt, akár itt a zöld pázsit-asz
talon.

Milyen különös is, hogy a szabadsággal 
nem jár együtt a terített asztal.

Sóhajtva gondolt a mai elmulasztott ebédre 
s öntudatlan szopogatni, rágicsálni kezdte a 
véletlen letépett lóhere-szárat.

lié, ifiúr ; nem jó helyet választott ma
gának !

A kis fenség ijedten ugrott föl és szemközt 
találta magát egy fiatal, karcsútermetű pa- 
rasztleánynyal, a mely fénylő tejeskannával 
fejen állt az országút szélén és kíváncsian 
mosolyogva jártatta rajt' végig szemeit.

Miért? kérdezte zavarodottan a her
ceg.

A parasztleány nevetett.
... Csak azért, hogy ha itt éri a csősz,

fiilönfogja, oszt’ bekíséri.
Akkor hát ki az htjából. S keresztül 

ugorva az árkon, a leány mellett termett 
Mit viszesz ? kérdezte.
f i ' ejet.
Adj belőle.
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val»') 1 i< it«í 1.is jellegével bírnak, s főképp 
r« > t Apponyinak ma kifejtett p ro

gramit! ja azt a / impres/iót kelti. hogy a 
báró lián fl y zászlóbontásainak k itásai 
alatt született. Ennek a két államlerh- 

ak egymással való versengéseben bi
zony van valami komikus vonás is.

Azt hisszük, hogy a politikai világ 
némi csalódással fogja olvasni a jász
berényi beszámolót Többet várt ettől 
(óbban mondva valami egyebet. De 
gróf Apponyi nagyon tartózkodó vo lts  
beszámolójában nagyon kimeletes volt 
mindenféle fajtájú ellenfeleivel szemben, 
de különösen kimeletes volt ama regi 
híveivel szemben, akik elhagyták. 1 alán 
azért, mert reméli, hogy visszatérnek

zzá.

A városok ül?vei.o  j
A korszellem fejlődésével mindinkább városa

ink lesznek arra hivatva, hogy közéletünk
ben a vármegyék eddigi vezetőszerepét átve
gyék s a modern Magyarország kialakulásá
ban és a nemzeti állam biztosításában fő
tényezők legyenek. Míg a vármegyék a múlt 
arisztokratikus hagyományait ápolják, varosa
ink már a demokratikus irányt hirdetik s az 
előbbiek nehézkes konzervativizmusával szem
ben a haladás mozgékonyságának szükséges
ségét hangoztatják.

Azokat az ügyeket kell tehát elsősorban 
tekintenünk, melyekben a mindennapi élet lük
tet.

A házadó kérdése például egyike azoknak, 
melyek városaink fejlődésével szoros kap
csolatban állanak. Az adó méltányosabb meg
állapítása s az adómentesség idejének meg
hosszabbítása maga után vonja az építkezés 
föllendülését, az építési iparág fejlődését, a 
kereseti viszonyok javulását, a munkáselégü- 
lctlenség csökkenését, a mostani magas lak

bérek alábbszállását, következőleg a városi 
népség szaporodását é a forgalom megélén
külését. Csak ha igy egy pontra szegezzük 
tekintetünket, vesszük észre igazán, hogy egy- 
egy kérdéssel, mely el o pillanatra magában 
véve jelentéktelennek s nem is annyira köz-, 
mint inkább magánérdekeinek látszik, mily 
sok fontos és különösen visszafejlesztési szem
pontból nelkülözhetlen kérdés függ össze.

Így vagyunk a kisiparral is, mert ami az 
emberi szervezetben a vér, a városokban az 
ipar, mely nélkül városi életről és fejlődésről 
nem is beszélhetünk. Igaz, hogy a gyáripar 
kizárólag városi szempontból még jobb, de 
valamint a nagy természetben, úgy városaink 
fejlődésében se lehet ugrás. S épp a gyáripar
ra vali'j fokozatos átmenet érdekében van szük
ségünk, a kisipar erőteljes fölkarolására. Any- 
nyival inkább, mert varosainkhoz magasabb 
nemzeti szempontok is fűződnek, melyek azt 
követelik, hogy a kisipar révén keletkező ha
zafias polgári elem szaporodásáról és jólétéről 
föltétlenül gondoskodjunk. Erre int nemcsak 
a régi államföntartó köznemesség pori adózása 
hanem a munkás osztályunkon elhatalmasodó 
nemzetközi soeializmus is. melynek a gyár
iparral csak tenyészfészkei szaporodnak, mig 
iparosaink gondozásában a szükséges ellensúly 

: biztosítékait találjuk föl.
! A szociális mozgalmak is hova-tovább 

mindinkább foglalkoztatják városaink köz- 
igazgatását s igaz az, hogy a kisiparra leg
nagyobb veszedelme a szociálizmusnak abban 
az irányban van, mely lelkiismeretlen külső 
izgatások nyomán munkásaink között elbur- 
jánozott. Mert a szociálizmus törvényes kor
látok között és humánus elvek szerint kezelve, 
annyira jogosult s épp az ipar érdekében 
annyira fölkarolandó, hogy azt nálunk maga 
az államhatalom is műveli, midőn munkás 
jóléti intézményeket alkot és tökéletesít. De 
a túlzások, kinövések és erőszakosságok, 
mint mindenben, itt is a helyes célokkal el
lenkező eredményekre vezetnek, miknek meg

akadályozását, igen helyesen, a kormány, 
minden külső» befolyás, így a városok elha
tározott fölszolalása nélkül is elhatározta már.

Nem kevésbbé fontos az állami segély kér
dése is, mely alatt a városok azt értik, hogy 
az adminisztráció végzéséért a vármegyék 
módjára állami hozzájárulásban részesíttes- 
senck. A városi törvényhatóságok saját vá
lasztott és fizetett tisztviselőikkel épp úgy 
végzik az állami teendőket, mint a vármegyei 
törvényhatóságok Az állam mégis csak eze
ket segélyezi s a városokat nem. A helyzet 
visszásságát érzi a kormány is, melyet csak 
a pénzügyi helyzet nehézségei akadályoznak 
az egyenlő mérték használatában. Ezért köz
vetett utón, a fogyasztási adók kezelésének a 
visszaadása által akar segíteni az igazságta
lanságon. A városok ezt is szivesen veszik, 
habár ezzel még mindig nincs egyensúlyba 
hozva a mérleg, mert hiszen az ily segély 
tetemes részét az adók kezelése emészti föl.

Eő dolog, hogy a segély, bármily termé
szetű legyen is, gyorsan érkezzék. Mert vá
rosaink általában igen terhes viszonyok kö
zött élnek, a kulturális és nemzeti igények 
pedig folytonosan emelkednek velük szemben. 
Kétségtelen ugyanis, hogy a sokszor hangoz
tatott magyar nemzeti állam épületének anya
gát előhb-utobb csakis városaink szolgáltat
hatják, mert a szükséges nemzeti, szellemi, 
anyagi és társadalmi föltételeket csak onnan 
várhatjuk. Abba a helyzetbe kell tehát hoz
nunk városainkat, hogy a föltételeket előállít
hassuk.

Eííószsóiíüí>vünk.o  o  o  J
Egy statisztika, a nép mozgalmi adatok 

statisztikája fekszik előttünk. Es ez nagyon 
j világosan illusztrálja a bajai egészségügyi 

viszonyainkat. Ebből a kimutatásból megtud
juk, hogy Baja város, a törvényhatósági vá
rosok között a népesedést illetőleg az utolsó

Mennyit ?
A mennyit illatom.
Két garasért ihatik amekkorát bír.

A herceg türelmetlenül nyúlt az edény 
után és nagy kortyokban nyelte a langyos, 
édes italt.

Azután visszaadta az edényt és erszényé
ből! egy aranyat vett ki.

A leány átvette a pénzt, fogai közé fogta, 
kigombolta kevéssé vállfűzőjét s mögüle tarka 
kendőt húzván ki, kioldta annak csomóba 
kötőitt csücskét. Azután leguggolt, ölében ki
teregette a vagyonkáját és lassan, körülmé
nyesen szedegette össze a visszáján') pénzt.

A kis fenség mohon nézte a leányt.
Milyen csinos.
A kékbabos fehér fejkendő alul kikatidikálo 

szőke fürtöcskék ringva borulnak a keskeny 
homlokra, és napsütött arcához, piros, fakadó 
ajakéhoz fölseges ellentétet képez karcsú, 
gömbölyű nyaka és kinyílt válluzője mögül 
keskeny foltban kifehérlo dombom keblének 
hava.

Szebb százszor, ezerszerte szebb a hercegség 
legelső szépségeként ünnepelt liuggelhupf 
comtessenél. gondolta magában a kis fenség, 
mert annak arca eredeti sziliét a vastagon 
felrakott rizspor alatt mindig hiába fürkészte 
és mindig szegyeit rá nézni, mivel impozáns 
kebleivel az udvari ünnepélyek alkalmával 
utálatos nyíltsággal pompázott.

\ leány testéből mintha mámorito édes 
illat szalma löl, mely a kis fenség szivében 
szokatlan meleget fakaszt es vérét eddig nem 
ismert bizsergető érzéssel kergeti agyába.

Valami szomju vágy lepte el, megérinteni 
ez üde tisztaságában ragyogó barnapiros ar
cot és ösztönszerűen engedvén vágyának, le
hajolt a leányhoz és remegő indulatában meg
csípte annak arcát.

Ugyanabban a pillanatban azonban derekas 
ütés érte a kezet s a leány olyan hirtelen 
ugrott föl, hogy öléből a pénz lehullván, 
széjjelgurult.

No nézd a szemtelent, még hozzám mer 
nyúlni.

S nyomban ismét leguggolt, összeszedegetni 
a porból a pénzt.

A kis fenség erre a nem várt válaszra ret
tenetesen fölháborodott.

r*

Ot, egy vérbeli herceget, az uralkodó csa
lád sarját, a trón örökösét tettleg bántalmazta 
ez a leány. ( )t, kihez a hercegi ház első mi
nisztere is csak bokolva, hajlongva közelit s 
kit atyja, az uralkodó herceg maga is rendsze
rint hercegnek szélit, - ez a leány szemte
lennek nevezte.

Ah ez bosszút kíván !
S haragjában vallon ragadta a leányt.
Ez azonban hevesen ellökte magától s fel

kapván a tejesedényt, villámló szemekkel né
zett rá.

1 lallja maga, ha mégegyszer hozzám 
nyúl, hát, isten ucsse, a fejéhez vágom ezt a 
kánál.

Ekkorára azonban a herceg haragja is, 
akar azért, mert újabb vereségnek nem volt 
hajlandó magát kitenni, akár pedig, mert a 
haragos szép leány látása clfelejteté vele a 
rajt’ ejtett sérelmet, lelohadt.

— No, ne haragudj, kérlelte; nem akarta
lak ám megbántani s nem is gondoltam arra, 
hogy téged sérthetne. Hanem tudod, folytatta 
naivul, még soha életemben nem láttam kö
zelről ilyen szép leányt és — és nem bírtam 
ellentállni a vágyamnak, hogy egyet csípjek 
raj tad.

Ugyan ugye ?
S a gyerekes bókon hamarosan megbékült 

leány ártatlan kacérsággal himbálta magát.
Hát ugyan ki lia maga? kérdezte kíván

csian.
*

— En, — kezdte a herceg, - de akkor 
hirtelen eszébe jutott fonák helyzete s nem 
merte bevallani kilétét. Kitellik ettől a leánytól, 
hogy el sem hiszi a magas állását s a tetejé
be még ki is neveti. Ezért nem válaszolt sem
mit, csak nézte, nézte szomjun, epedve a leány 
üde arcát, csillogó szemeit, piros, nyitott aja
két mindaddig, míg tekintete alatt a leány 
elpirult és ő maga is kínos zavarában a föl
det kereste szemeivel.

Azután mélyet, nagyot sóhajtván, elfordult 
a leánytól és folytatta útját.

Ifiur, ifiur, kiáltott utána a leány. Még 
jár vissza az aranyból.

A herceg vissza intett.
— Tartsd meg az egészet.
Szomorúan ballagott tovább.
— Ifiur, álljon meg egy kicsit.
A leány lelkendezve szaladt utána s clibé %

állt.
En nem vagyok ám rósz leány.



V-H)4 jw tin.K IS, Bajai Fn<i()»,iU,)> ltjsáq.u *

helyet foglalja el. I)c nekünk, kik a küzigaz
gat;! si ülésekről hónaprol-húnapra hiven be
számolunk, nincs szükségünk az országos 
statisztikára. A közigazgatási bizottságban 
minden hónapban beszámol a főorvos arról, 
hogy mennyi gyermek született, hány egyén 
halt meg a város területén. Es ez rendesen 
igen szomorú beszámoló. Vagy egyenlő a 
halálozások esete a születésekével, vagy alig 
szárnyalja túl a halálozások számát a szü
letéseké, de nem ritkán többen halnak meg 
Baján, mint a mennyien születnek.

Az ember megdöbbenve látja ezeket a lesúj
tóan kedvezőtlen egészségügyi állapotokat és 
önkéntelen is kutatja, hogy mi is okozza azt 
voltaképen. A város fekvése egészséges, a la
kosság a tisztaságra, az egészségre sok gon
dot fordít. Mi hát akkor mégis a mi zilált 
egészségügyi viszonyainknak oka?

Nem akarunk vádaskodni, de sajna tény az. 
hogy a hatóság nem fordít elegendő gondot 
a közegészségügyre. A sajtóban, a társaság
ban, mindenfelé panaszok hangzanak, hogy 
Baján állandóan porba vannak burkolva az 
utcák'. A baj orvoslásáért kiállt minden ember, 
tie hiába, szárazon söprik az utcákat, óriási 
port verve fel és pedig éppen olyan időtájban, 
amikor a legtöbb ember jár az utcán, amikor
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a legtöbb lakás ablaka van nyitva. Es tagad
hatatlan tény, hogy a tüdővész leggonoszabb 
ellensége a por. Ez árt leginkább az ember 
tüdejének. De itt hiába minden tiltakozás, a 
söprési rendszer marad a régi rossz és senki 
ember fia nem gondol ebben a városban arra, 
hogy hogyan és miként lehetne megkötni azt 
a megveszekedett, veszedelmes, gyilkos port.

A város különböző részein megáll az eső
víz, mocsarak képződnek és ezekben a mo
csarakban megrothad a víz. Az a poshadt, rot
hadt víz aztán megrontja a levegőt és terjeszti 
a ragályos betegséget. Orvosok állítása szerint 
már három esztendő tellett el Baján anélkül, 
hogy csak egyetlen egy hónap is mentes lett 
volna a gyermek betegségektől. Vörhen3\  
kanyaróír és az Isten tudja még mi minden * 1 * * * S

fele ragadós betegség tizedeli meg az ártatlan 
gyermekek sorait.

lés mi sopánkodunk, jajgatunk, hogy így, 
úgy baj van, de hogy ezt a bajt megszüntes
sük, azért nem teszünk egy szemernyit sem.

1 la megakarjuk szüntetni a bajt, ha meg
akarjuk menteni gyermekeink és a felnőttek 
életét, akkor mindenekelőtt több gondot for
dítsunk a város tisztaságára.

— Nem. Erősítő a herceg meggyőződéssel. 
Nem vagy rósz. S sóhajtott.

— Hanem, folytatta a leány pirult arccal, 
maga — maga egy kis kanári, akit úgy 
küll etetni.

— Nem értelek, monda a herceg.
A leány dévajul himbálódzott esipőin és a 

szemei vágyva, kívánva csüngtek a kis fen
ség arcán. S látván, hogy ezt még mindig 
nem érti meg, lábujjhegyre állt s odakínálta 
égő piros arcát.

Csípje meg hát, kedvére.
S mert a herceg még most is habozott, 

hirtelen átölelte a nyakát, magához szorította 
s párszor hévvel megcsókolta. Azután gyor
san elszaladt.

A kis fenség kitárta a karjait és megdicső- 
iilten nézett utána, míg csak libbenő alakja 
az országút kanyarodásán cl nem tűnt.

1 la uralkodó herceg leszek, ő> lesz a 
feleségem. Vagy legalább a hercegné udvar- 
hölgye.

De dicséretére válik, hogy ezt az utóbbit már 
csak jóval később gondolta hozzá.

Mikor megfordult, udvari hintót látott köze
ledni, amelyből kamarása rémülten hadoná- 
zott, intett feléje.

Megyek már, megyek, sóhajtott a herceg.
S eszébe jutván a kis parasztleány szava, 

hozzátette, - a kalitkába.
Ibafai .

JVJagánfcî ztVî elők vasárnapi npkagzünete,
A «Magántisztviselők Országos Szövetségeit 

1896-ban megalakult, s célul tűzte ki a ma
gántisztviselők érdekeinek megóvását.

Programmjának egyik sarkalatos pontját a 
vasárnapi munkaszünet kivívása képezte s 
ennek elérése érdekében több éven át ismé
telten járult küldöttségileg a kereskedelemügyi 
Miniszter elé, mígnem Láng Lajos akkori 
miniszter 1903. június 13-án 28559. szám alatt 
a magántisztviselőkre nézve a kötelező vasár
napi munkaszünetet elrendelte.

A míg tehát a fővárosi magántisztviselők 
ezen idő óta élvezik a vasárnapi munkaszünet 
örömeit, addig a vidéki magántisztviselőknek 
ezen örömben bizony nincs részök, mert két
ség merült fel az iránt, vájjon fenti miniszteri 
rendelet csupán a fővárosi magántisztviselőkre 
szoritkozik-e, vagy pedig hatálya kiterjed-e a 
vidéki magántisztviselőkre is ?

Ezen kérdés azonban a kereskedelemügyi
m. k. Miniszter úr ő nagyméltóságának folyó 
évi március 8-án 67438. sz. a. kelt s a Ma
gántisztviselők ( )rszágos Szövetségéhez inté
zett leiratában megoldást nyert, amennyiben 
ezen leirat többek közt ezeket tartalmazza :

«Cím abbeli felfogására nézve, mely szerint 
hivatali elődöm múlt évi 28559. számú ren
deleté a magántisztviselők és irodai alkalma
zottak munkaszünete tekintetében különbséget 
tesz a székesfőváros és a vidék között, meg
jegyzem, miszerint az tévedésen alapul : mert 
az ipari és kereskedelmi irodák vasárnapi 
munkaszünete tekintetében a 28559/903. szánni 
rendelet a székesfőváros és a vidék között 
nem tesz különbséget, amennyiben az idézett 
rendelet II. A./4. pontja, amelyekre Cím gondol, 
csak az ott említett ipari és kereskedelmi üz
letekből eszközölt elárusítás és házhoz szállí
tásra nézve tesz különbséget a vidék és a 
székes fő vá ro s k özi >tt.«

Ünnepnek tekintettük azon napot, a melyen 
eme rendelet kibocsájtatott, s uj korszaknak 
véltünk elébe nézni; ámde örömünk csak 
illuzóriusnak bizonyult, mert mi tűrés-tagadás 
benne, néhány helybeli cég egyszerűen igno- 
rálja a miniszteri rendeletet, s csak úgy dol
goztat tovább hivatalnokaival, mint eddig.

Dicséret illeti a helybeli pénzintézeteket, 
mert mindjárt «a helyzet magaslatára állva, 
beszüntették a vasárnapi hivatalos órákat, 
pedig, ha a munkaadók közül valaki meg
sínyli a kötelező vasárnapi munkaszünetet, 
akkor ez elsősorban a pénzintézet, mert jól 
tudjuk, hogy az iparosok, gazdászok és vi
déki felek többnyire vasárnap szokták pénz
ügyletüket lebonyolítani, s bizony nagyon 
kellemetlen lehet annak a pénzintézetnek, 
hogy ügyfelei előtt ajtót kell zárnia.

Vannak aztán humánusabb főnökeink, kik 
vasárnap d. c. csak 10 óráig dolgoztatnak 
s dolgoztattak már akkor is, amikor még 
nem terjesztetett ki a kötelező munkaszünet 
a vidéki magánhivatalnokokra; de nem ezek
ről, hanem azon főnökökről akarok itt meg

emlékezni, kik a miniszteri rendeletet kutyába 
sem veszik, hanem foglalkoztatják tisztvise
lőiket csak úgy mint hétköznapon reggeli 
7 8 órától déli 12 1 óráig; sőt vannak
irodáink, a melyek délelőtt 10 órakor a lát
szat kedvéért kívül bezáródnak ugyan, de 
belül bizony folyik a munka a déli órákig, 
hogy csak úgy ropog.

Hát ezek kétségtelenül viszás állapotok, s 
megjegyzem, hogy csupán azért foglalkozom 
itt ezek szellőztetésével, hogy a rendőrható
ság tudomást szerezzen róla; s nehogy valaki 
egoizmussal vádoljon, kijelentem, hogy én 
élvezem a vasárnapi munkaszünet örömeit, 
tehát azon kartársaim érdekében ragadtam 
tollat, a kiknek e tekintetben védelemre van 
szükségük.

Szó sincs róla, hogy a főnök kényszerít- 
hetné hivatalnokát a vasárnapi munkára, mert 
a hivatalnok ezt törvényadta jogánál fogva 
egyszerűen megingathatná. De melyik hivatal
nok mer főnöke akaratának vagy óhajának 
ellenszegülni ? Ő dolgozik mindaddig, inig ma
ga a főnők rá nem parancsol, hogy ne jöjjön 
vasárnap hivatalba, s a hol a főnök ezt nem 
teszi, ott avatkozzék bele a tisztelt rendőrfő
kapitány úr, mert a fentidézett miniszteri ren
delet ezen mondatot is tartalmazza :

«l ia tehát a rendelet be nem tartatik, annak 
egyedüli orvoslási módja a konkrét esetek 
bejelentése az illetékes rendőrhatóságnál.«

B e n e d e k  lm r e „

HÍREK.
Érettségi vizsgálatok a helybeli fő

gimnáziumban. A szóbeli érettségi vizsgá
latokat folyó hó 9. és 10-én tartották meg a 
bajai főgimnáziumban Négyesy László egye
temi tanár, kormány-biztos jelenlétében. A 
vizsgálat eredménye a következő : Vizsgálatra 
jelentkeztek buszán, kik közül jelesen érettek: 
Halász József, Hesser Ágost, Márics Antal, 
Sági Béla és VVürtz Mihály, — jól érettek: 
Barta Gyula, Benkő Vilmos, Berzenkovits 

j Péter, Gál Imre, Pánits Szvetozár, Reiser Vik
tor és Zeiger Ábrahám, egyszerűen érettek : 
Hallósy Elemér, Mészáros József, Oltványi 

; István, Stern József és Vas József. Három 
ifjú 1 — l tárgyból javító vizsgára utasíttatott.

| A főgimnáziumi ifjúság tornaverse
nye. Főgimnáziumunk tanuló ifjúsága f. hó 
25-én d. u. 5 órakor tartja meg az ifjúság 
játszóterén szokásos tornaversenyét. Az inté
zet igazgatósága vendégeket szívesen lát.

A városi polgári iskola rajzkiállitása.
Ncnu’lb Imre polgári iskolai rajztanár nevével 
kell kezdenünk tudósításunkat, mert a i a meg
lepő siker, amelyet a jeles képzettségű tanár 
f. hó 16-án megnyílt rajzkiállításon 10 14
éves növendékeivel produkált, tisztán az ő 

; szaktudását, methódusának praktikus voltát 
dicséri. Az embert kellemes érzés fogja el,
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már ahogy a terembe lép. A meglehetősen 
tágas rajzterem falai telve vannak minták 
és természet után készített gyönyörű raj
zokkal és akvarellekkel, míg az asztalokon, 
cgy-cgy kék borítékban, minden egyes növen
déknek egyéb, mértani és szabadkézi rajzai 

vagy 2500 darab feküsznek.
A kiállítás fő érdekességét Reint’r István III. 

osztályú tanuló ceruza- és szénrajzai, valamint 
akvarelljci képezik.

Ebben a liuban nagy tehetség lakozik 
— mondotta Márk Lajos hires festőművé
szünk, kinek Reiner rajzait megmutatták.

Egy véleményen vagyunk a jeles művész- 
szél, mert a miket a kiállításon ezen ifjútol 
láttunk, egyenesen bámulatra ragadott benün*
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két. A Benczúr-féle » Budavár visszafoglalása 
a törököktől « című hatalmas kompozíciója 
mű akvarell-másolata meglepően szép, épugy 
remekül sikerült az a vízfestménye, amely 
egy makrapipát egy skatulya Emke-gyujto-
val ábrázol.

l ehetséges rajzolok még Moj^es Zsigmond, 
Ri'ySnytih Ferenc és Rutaiig Géza 1\. osztályos 
növendékek, kik szintén igen szép rajzokat 
mutattak be. De nem csak ez a négy datai 
ember érdemel dicséretet. Kiismerés illeti az 
e^ész intézetet, mert úgyszólván valamennyi 
növendék hozzájárult ahhoz, hogy a kiállítá
son bemutatott ékes virágok, diszkrét színe
zésű tájképek, stilszerű motívumok stb. stb. 
gyönyörködtessék a szemlélőt. A természet 
utáni festmények magyaros jellege, tetszetős 
kivitele, plasztikus kidolgozása élénken il
lusztrálja, hogy miként lehet érvényre jut
tatni a magyar motívumokat.

Kzen igen szép és tanulságos kiállítást a 
közönség szíves figyelmébe ajánljuk.

Chinai és japán sorsjáték. A bajai cél
lövész társulat f. é. július hó 10-én a lövész
kertben chinai és japán sorsjátékot rendez.

Az izr. iskolák vizsgarendje. Szerdán, 
június 15-én: magánvizsgálat. Csütörtökön, 
június 23-án, délelőtt az 1. elemi, délután a 
II. elemi osztály vizsgája. Pénteken, 24-én, 
d. e. a 111. elemi, d. u. a ÍVŰ elemi osztály 
vizsgája. Vasárnap, 20-án, d. e. a polg. fiú
iskola hittan-vizsgája. Hétfőn, 27-én, délelőtt 
a IV., d. u. a III. polg. fiú- és leányosztály 
vizsgája. Kedden, 28-án, d. c. a II., d. u. az I. 
polg. fin- és leányosztály vizsgája. Szerdán, 
29-én, d. e. a kisdedóvó vizsgája, délután 5 
órakor záróünnep.

Céllövészet. A f. hó 12-én a céllövészkert- 
ben tartott lövészet alkalmával a következő 
mély lövések történtek: Négyest lőtt: Dr. 
Szabovljevits Dusán 2, Bittermann Károly 1, 
Gebhardt Dezső 1, Somogyi Emil l. Hármast 
lőtt: Bittermann Károly 9, Gebhardt Dezső 
5, Somogyi Emil 5, Somogyi Gyula 4, Dr 
Szabovljevits Dusán 3.
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Esküdtek. A polgármester a következő 
hirdetést közli: Alulirt polgármester, mint a 
Baján lakó esküdtképes férfiak 1904-ik évre 
szóló alaplajstromának egybeállítására kikül
dött összeíró bizottság elnöke ezennel köz
hírré teszem, hogy az alaplajstrom elkészítte
tett és Baja város jegyzői hivatalában (városi 
székház 0. sz. szoba) közszemlére kitétetett 
és hogy az a jelzett helyen folyó évi június 
hó 12-ik napjától kezdve 15 napon át bárki 
által megtekinthető és akár alkalmas egyé
nek kihagyása, akár nem alkalmasnak bejegy
zése miatt a fenti határidő alatt bárki fel
szólalhat, továbbá, hogy az esetleges felszó
lalásokra folyó évi junius 28-ik napjától jú
lius 5-ik napjáig bezárólag a fent említett 
hivatalos helyiségben bárki észrevételeket 
téliét. Úgy a felszólalások, mint a felszóla
lásokra teendő észrevételek a jelzett határ
időm belül írásban benyújthatok, vagy szóval 
előterjeszthetők.

Iskolatársak találkozója. Dr. Nicolaus 
Béla bajai ügyvéd felkéri azon iskolatársait, 
akik az érettségit 1879-ben Baján tették le, 
hogy a 25-éves évforduló alkalmából e hó 
2<>-an, este lél 8 órakor a bajai fögymnnzium 
\  III. osztályú tantermében megjelenni és 
ebbéli szándékukat vele előzetesen közölni 
szíveskedjenek.

Elitéit csavargó. A múlt héten történt, 
hogy Botter József brünni illetőségű csavargó 
vándorlegény ellopta Novotli István tanító 
kalapját és ezüst fogantyún botját. A csavar
gó  a csendőrség még azon délelőtt folyamán

elfogta és átadta a bajai kir. járásbíróságnak. 
Ez ügyben kedden volt a tárgyalás, amelyen 
dr. I letényi Pál biró a csavargót 21 napi 
fogházra Ítélte.

Óralopás. Kolónia József póstakocsis pa
naszt emelt a rendőrségnél, hogy az éjszaka 
az istállóban, ahol aludt, mellényzsebéből ki
lopták óráját és ezüst oraláncát.

A tamburás bosztíja. Nagy-Baracska ha
tárában levő György-pusztán mulatoztak pár 
héttel ezelőtt a legények, közöttük Pestality 
József is, aki verekedést rögtönzött. Pécsi 
János tamburás odament ti legényekhez s 
békítette őket, mondván : »Ne verekedjetek 
gyerekek, minek rontjátok egymás mulatsá
gát.« Amit el akart érni, azt el is érte, csak
hogy Pestalityot sértette a gyerek elnevezés, 
amiért mellbe lökte Pécsit. Ez az elbánás 
bántotta Pécsit, de a korcsmában nem adott 
kifejezést haragjának, hanem megvárta a zár
órát. A záróra előtt néhány perccel kilopód- 
zott a korcsmából, s egy fejszét kerítve, egy 
közeli bokor mögé rejtőzött. Mikor a legé
nyek, köztük Pestality is, a bokor mellett 
elhaladtak, Pécsi előugrott, s hátulról orvul 
támadva Pestalityra, a fejszével bezúzta an
nak fejét. Súlyos testi sértéssel vádolva állt 
szerdán Pécsi a törvényszék előtt, amely be
bizonyítva látta vádlott bűnösségét, két havi 
börtönre Ítélte.

A házalónő szerencsétlensége. I^sák 
Jakabné egy aranygyűrűt vásárolt a minap, 
nem volt azonban teljesen bizonyos abban, 
hogy nem csapódott-e be a gyűrűvel, azért 
választóvizet vásárolt, hogy az arany valódi
ságáról meggyőződést szerezzen. Otthon az 
üvegből kiakarta húzni a dugót, az azonban 
nagyon erősen bele volt szorítva úgy, hogy 
csak nagy erőlködés árán sikerült a dugót 
kirántania. De bár ne sikerült volna ! Az 
üvegből a választóvíz tartalma kilocscsant, 
egyenesen a szerencsétlen asszony szemébe. 
Persze rögtön elvesztette szeme világát. A 
szerencsétlenül járt asszony esetét nagy rész
véttel emlegetik mindenütt.

Rémes história. Ma egy hete három vas
kúti sváb utazott hazafelé, a Baja—Újvidék 
között közlekedő «gyorsvonaton«. Amikor fél
úton lehettek, az egyikük — Nudl Tóni —
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csudamódon elsápadt, reszketni kezdett s a 
fogaival olyan zongorázást vitt végbe, hogy 
szinte táncolni lehetett volna reá.

Was fehlt’s dier, mi bajod Tóni ? — kér
di pajtása, a Krautsuppen Michl.

Oda nézz ! - felelte, egy magas cseres-
nyefára mutatva. Ott egy ember lóg.

Bezeg halotthalaványak lettek egyszerre a 
többiek is, mert a fán csakugyan egy emberi 
alak függött. A szél könnyedén himbálta 
jobbra-balra a már formátlanná lett alakot, 
amiből arra lehetett következtetni, hogy régen 
log már a szerencsétlen. Amikor az első ijede
lemből felocsúdtak Nudl Tóni meg akarta 
huznf a vészieket, de bizony nem volt ott 
egyéb huzgálni vak), mint a »Hideg« és «Me
lege* mellett egy fogó, kétségbeesésében tehát 
azt rancigálta jobbra-balra, hogy megálljon a 
vonat. Annak azonban kisebb gondja is na
gyobb volt annál, semhogy megálljon, azért 
vígan döcögött tovább Vaskút felé. Vaskútra 
érve rohantak egyenesen a községházára s 
jelentést tettek a rémes esetről a bírónak. A 
biró rögtön táviratozott Bajára csendőrökért, 
jelentve, hogy itt meg itt egy akasztott ember 
log* jöjjenek azonnal, mert meglehet, hogy bűn
tényről van szó. Huber biró magához vette a 
hamuik közül a leghősebbet : a Nudl Tónit, ko
csira ült s kihajtatott a tragédia színhelyére. A 
csendőrök valamivel előbb értek oda, ezek 
azonban egy csöppet sem vágtak ijedt ábráza-

tot, sőt mi több, olyan nevetéssel fogadták a 
még mindig halotthalvány Nudl 'Tónit s a 
bírót, hogy csak úgy rengett bele a vidék.

A nevetés oka az volt, hogy nem ember 
lógott a fán, hanem egy emberformára felöl
töztetett ,báb, hogy elijesszék vele a cseresnyére 
éhes verebeket.

Teljes búcsú. Félremagyarázások kikerü
lése végett előre is kijelentjük, hogy jelen hí
rünknek alábbi szereplői nem a búcsúk alkal
mával osztogatni szokott u. n. teljes búcsú
ban részesültek. Dehogy! Eszük ágában sem 
volt azoknak a templom felé nézni, annál 
többet néztek azonban a borospohár fenekére. 
A/<>/~ János, IVilhdm Mátyás és Olnrgcs{ Mi
hály névre hallgatnak ezek a borsodi magya
rok^) akik, amikor alaposan kitáncolták ma
gukat, úgy berúgtak, amilyen berugást az 
angolok legnagyobb ágyúja : a Long Tom is 
aligha látott. Dehát táncolással, berugással 
még nem teljes a búcsú. Oda egy kis parázs 
verekedés is kell. Nehogy ez elmaradjon Ober- 
gesz barátunk kirántott egy bicskát s a mu
latókra rontott. Klotzot és Wilhelmet meg is 
sebesítette. Kedden ültek törvényt Baján a 
teljes búcsú félremagyarázoja fölött, hol őt
21 napi fogházra és 20 korona pénzbírságra 
ítélték.

Az orosz-japán háború Szentivánon.
Ne tessék megijedni! Nem lesz semmiféle dip
lomáciái beavatkozásra szükség. Csupán az 
történt a minap, hogy Csilics Alajos és Mi
baj/ovi ts Gergely azon vesztek össze a szent- 
iváni nagy kocsmában, hogy a Petropavlovszk 
hajóval együtt elpusztult admirálist Makarov- 
nak hivták-e avagy Makaróninak ? Mihajlovits 
azt állította, hogy Makürovnak, Csilics meg azt 
hogy Makaróninak hívták. A differenciát a lo
vagiasság szabályainak teljes negligálásával 
hatalmas pofonokkal intézték el, mely után 
még, kiváló ügyességgel, egy pár boros-üve- 
get, gyufatartót, sótartót küldözgettek egymás 
fejéhez. Az ütközetnek nem a nap lenyugvása, 
hanem az a körülmény vetett véget, hogy 
egy célt tévesztett bomba a petróleum-lámpát 
verte le s igy a harcos felek sötétségbe ma
radtak. Eközben a makaróni-barát Csilics 
összeesett, úgy, hogy úgy kellett felmoso
gatnia Wagner Enok vendéglősnek. Az ügy
nek a bíróság előtt lesz folytatása.

Merénylet a szabadkai törvényszéken.
A budapesti törvényszéken az utóbbi napok
ban három ízben játszódott le izgalmas inci
dens a bírói korlát előtt. A három nap egy
másután előfordult merényletek érthetően nagy 
megdöbbenést és feltűnést keltettek s a példa, 
úgy látszik, ragadós is volt, mert ime elha
tott a perifériákra is. Szabadkáról írják ne
künk, hogy az ottani törvényszéken négy 
napig tárgyalta páratlan igazságszeretettel és 
buzgalommal Szerdahelyi Sándor, a büntető
tanács elnöke azt a 40.000 koronás váltó- 
hamisítási és csalási bünpört, amelyet Jimpil 
István és Erdosi Hermann követtek el V. 
Knezevics Matild gazdag magánzónő kárára. 
Szerdahelyi Sándor elnök a tárgyalás negye
dik napján hirdette ki az Ítéletet, amely Jimpil 
Istvánt mint bűnsegédet egy évi börtönnel, 
Erdős i Hermannt pedig közokirathamisítás 
bűntette miatt másfélévi börtönnel sújtja. Az 
ítélet indokolásának felolvasása közben Erdősi 
Hermann odakiáltotta a bírák felé :

Hazudik az elnök, nem bírom ezt hall
gatni, hazudtok !

Az elnök erre börtönőrökkel a mellékte
rembe vitette a dühöngőt, aki közben ezt 
kiáltotta :

Lelövöm az elnököt! Itt vérnek kell 
folyni !

Szerdahelyi elnök természetesen elrendelte 
erre, hogy Erdősi Germánt megmotozzák és 
bilincsbe verve hozzák be a tárgyalási terem
be az Ítélet indokolásának meghallgatására. 
Az elitéit az indokolást hallgatván, bilincsekbe 
vert kezét dühtől eltorzult arccal a fejéhez 
emelte és sapkáját trágár káromkodás kisérc-



I! K h7. jan in*  IS. / > a ja i b V/.i 7 (j et Ie n IJjs dq. “ >

tében ;i bírák asztalához vágta. A zsúfolásig 
megtelt teremben óriás föl h.á borod ás t«>rt ki. 
Dr. Atzél kir. alügyósz indítványára azonnal 
letartóztatták Erdősit, a ki szerdán a börtön
ből levelet irt Újvidéken lakó családjának. 
A levélben, amelyet az ügyészség elfogott, 
azt Írja Erdősi, hogy mihelyt kiszabadul, 
rögtön lelövi Szerdahelyi Sándor elnököd.

Látnivaló ime, hogy a budapesti példa 
iskolát csinált.

Tánc-tanfolyam . Kábái Tuny József, vá
rosunkban már régtől fogva előnyösen ismert 
tánc-tanító, mint értesülünk, július hó 2-án 
Tánc-tanfolyamot nyit a » Bárány Szál ló « 
nagytermében. A beiratkozások f. hó 29, 30-án 
és jövő hó 1-én d. u. 5 órától 0-ig történnek 
ugyancsak a » Bárány Szállód tánctermében.

A hangya-szorgalm ú korm ányos. Mi,
általában a hangyát szoktuk a szorgalom 
mintaképéül az ember elé állítani, mert ez az 
állat az, amely leginkább gondoskodik arról, 
hogy a télen át legyen betéve falatja. Rajé sirs 
Sándor kormányos is a hangya példáját kö
vette akkor, amikor télire egy kis tüzelőfával 
akarta ellátni magát, olyformán, hogy Scblcicher 
Antal fatelepéről ölekbe rakott tüzelőfát lopott 

és lám, a csendőrség félremagyarázta az 
ő hangya-szorgalmát dokumentálni akaró in- 
teneióit, mert hoppon kapta Rajcsics urat s 
jelentést tett az ügyről a helybeli járásbíró
ságnál.

Libalopás. Marton Jánosné úgylátszik nem
csak a Márton-napi ludat szereti ; megeszi ő 
azt egyébkor is. Erre vall legalább az a kö
rülmény, hogy e hó 14-én a posványosi le
gelőről három darab fiatal libát lopott. Mikor a 
csendőrök kinyomozták a libára éhes hölgyet, 
már csak két darab volt meg. A harmadik 
az igazak álmát aludta Márton Jánosné leen
dőjében. Épületes jelenet volt, amikor a csend
őrök Mártonnét egy-egy gágogó libával a 
hóna alatt feltűzött szuronynyal kisérték a 
városon végig.

Öngyilkosság. Horváti) Jusztin 17 éves 
idióta leány f. hó lö-én a Sugovicába ugrott, 
ahova bele is fulladt

Halálos ítélet a Kúrián. Sarnyai Lukács 
jómódú bácskai gazdaember megismerkedett 
ez év elején Dimovics Miklós vándorcigány- 
nyal. Azt hallotta róla, hogy ő tudja hol van 
az a cigányasszony, aki valami mesebeli nagy 
indiai király asszony segítségével pénzt szerez
het. Dimovics Miklós meghallgatta a jámbor 
gazdaember óhajtását s azt mondta, hogy 
neki is van egy indiai királyasszonya, akinek, 
ha pénzt mutatnak, mindjárt ad egy zsák 
aranyat. Egyúttal pedig biztatni kezdte Sar- 
nyait, hogy igyekezzék az ő összeköttetésé
vel nagy vagyonra szert tenni. — Sarnyai 
összeszerzett 2800 koronát s ezzel a pénzzel 
ez év február 11-én este elment Dimovics 
Miklós szabadkai lakására. Dimovics pedig 
minden áron megakarta szerezni Sarnyai pén
zét s Ferenc fiával és a vele vadházasságban 
élő Petrovics Máriával elhatározták, hogy 
megölik Sarnyait és kirabolják. Sarnyai el is 
hozta a pénzét Dimovicshoz, akivel aztán az 
egész cigány família kocsira ült és kihajtat
tak Sarnyai tanyája felé. Három órai kocsiút 
után Sarnyai azt kérdezte a cigányoktól : 
Messze vagyunk-e még? — mire Dimovics 
megnyugtatta, hogy mindjárt célhoz érnek. 
Pár perc múlva a vén cigány cigánynyelven 
hátraszólt fiának: Üsd! A fiú szót foga
dott s baltával kettéhasította Sarnyai fejét. A 
halálra sérült emberrel aztán Dimovics vég
zett, agyonütötte a baltával. Erre a cigányok 
elszedték tőle a 2800 koronát s az ország
úton hagyták a holttestet. A vizsgálat csak
hamar a bíróság kezébe szolgáltatta a kegyet
len gyilkosokat s a szabadkai törvényszék 
esküdtbirósága Dimovics Miklóst és Dimovics 
Ferencet gyilkosságban és rablásban mint 
tettestársakat mondotta ki bűnösnek s Dimo
vics Miklóst kötél általi halálra, Dimovics 
Ferencet tizenötévi, Petrovics Máriát pedig, 
mint bűnsegédet hatévi (egyházra Ítélte. Az 
elitéltek az Ítélet ellen semmiségi panaszszal 
éltek, melyet Kelemen Mór elnöklete alatt 
szerdán tárgyalt a kir. Kúria I. büntetőta
nácsa. A bűnpör elomlója Dogariu bíró volt. 
A Kúria hosszas tanácskozás után elvetette 
az összes semmiségi panaszokat, megerősítette

a halálos Ítéletet s a bűntársakra kiszabott 
fegyházbüntetést

Az delet kihirdetése után nyomban össze
ült a Kúria kegyelmi tanácsa, hogy zárt ülés
ben határozzon, ajánlja-e kegyelemre Dinio
vi csőt vagy sem.

Legény v irtus Baracskán. Moj-rs János 
és Pintér János baracskai legények múlt évi 
október ho 11-én a korcsmából kijövet az 
utcán összeszólalkoztak, a miből csakhamar 
verekedés fejlődött ki. Mojzes egy tégladarab
bal fejbeütötte, majd pedig botjával hagyta 
helyben ellenfelét, a ki súlyos sérüléseket 
szenvedett. A pénteki tárgyalás alkalmával 
vádlott önvédelem végszükségét adta elő val
lomásában, azonban eme védekezése nem nyer
vén beigazolást, a kir. törvényszék súlyos 
testi sértés vétsége miatt két havi fogház és 
20 kor pénzbüntetésre Ítélte.

G azdákat érdeklő kúriai ítélet. A kúria 
legközelebb igen fontos ügyben mondott elvi je
lentőségű ítéletet. Kimondotta ugyanis ameny- 
nyiben a megvett sertések között elhullások 
történnek, olyan sertésekért, melyekről a vevő 
azt állította, hogy azok a sertésvészen átestek, 
erre a kijelentésre kártérítési kötelezettség 
meg nem állapítható.

Oeser-féle Zongorák, Schunda-féle cim
balmok eredeti gyári árakon, kiváló minő
ségben, kedvező feltételek mellett ifj. Wagner 
Antalnál Baján kaphatók.

Hölgyek öröm e! Legjobb szer az egész 
világon a bajai Dr. Lehman arckcnőcs, 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! G yarm ati Emil városi gyógyszertára a 
Szent-1 háromsághoz Baján.

Schmidt ü.-féle győri

Hungária Csokoládé
és finom

Cukorkák
kaphatók :

fiáján minden nevesebb füszerkeres-

ycie?

tiszta, jó és ajánlatraméltó
Jí o n i gyártmányok !

2Ü-I)

köszönet nyilvánítás.
Mindazoknak, kik bennünket felejt het

ién jó édesanyánk, illetőleg nagyanyánk : 
üzv. Manbobl Pnlué elhalálozása alkalmá
ból részvétük nyilvánításával felkeresni, 
illetőleg a temetésen való megjelenésük
kel fájdalmunkat enyhíteni kegyesek vol
tak - ezúton fejezzük ki hálás köszö
net ünket. A gyászoló család.

Kicsiny, alig észrevehető s mégis 
százszámra fogdossa össze a legyeket. 
Uj szabadalmazott találmány !

9
A ra  d a ra b o n k é n t csak  10 fül-
kapható Baján :

ifj. Wagner» A ntal
könyv- és papirkereskedésében.
24:50. sz

tkv. 1904.

jRrverési hirdetményi kivonat.
A kalocsai kir. törvényszék mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Dr. V a l e n t i n  
E m i l  vég reh aj tat ónak Kese r ű  I s t v á n n á  
szül. Nánai Ilona végrehajtást szenvedő elleni 
90 korona követelés s jár. iránti végrehajtási 
ügyeben a kalocsai kir törvszék területén lévő 
vSiikösd község határában fekvő a sükösdi 1392. 
sz. tjkvben (431 433.) hrsz. a foglalt ingat
lanból jutalékokként, továbbá az ottani 1042. sz. 
tjkvben (7182 7184.) b. hrsz. egész ingatlan
ként a sükösdi 1483. sz. tkvi betétben fizv. 
Nánai Péterné szül. Fésűs Ilona és Keserű 
Istvánná szül. Nánai Ilona tulajdonaként beje
gyezve levő 1. sor. 17)78. hrsz. a felvett 339. 
sz. lakház és udvarból álló egész jószágtestre 
(végrehajtási törvény 150. §-ának a. p értelmé
ben) 034. tkv.-ben, továbbá a *2 sor. 27)00. 
hrsz. homoki szőlőből csupán a \htást szenve
dett illető 1 *i részre 606 koronában megállapí
tott kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
s hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1904.
é v i  j ú l i u s  hó 8-ik n a p j á n a k  d é le 
lő tt ,  10 órakor Sükösdön a községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladat ni fog

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%-át készpénzben vagy az 
1881. évi 60. t -c. 42. § óban felvett árfolyam
mal számított s az 1881. évi november hó 1-én 
33333 számú rendelet 8 §-ában kijelölt ovadék- 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
vagy az 1881. 00. t.-c 1. §-a értelmében a bá- 
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni

Kir. törvényszék tkvi hatósága.
Kalocsa, 1904. április 0-án

Rojnik
kir. torv-/Aki alhirn.

tt
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/ 1 )!Bajai Kölcsönös ((

1904. évi julius hó 10-én, délelőtt 10 és '/*, órakor az intézet saját helyi
ségében, az igazgató-tanács határozata folytán

• • • • rr

ZA i Y
tart, melyre az egylet tagjait tisztelettel meghívom.

A közgyűlés tárgyai :
a) Alapszabályok módosítása. 
!>) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kijelölése

Kelt Baján, I9(M június hó 11-én

Somogyi Emil, igazgató
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IVlit ig y u n k ?
hogy 0|m*s/s ri» il h li <*l iiirjjôy;U lv, lïiwt csakis <1 t <• riil<* 
szikes K/riisavas ii>v«nyvi/ <TH! h lr#I>if/los;tI»’* ovo

s/j t . ftlsusoi ban u Moll Al
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U.j sirkőraktár.
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A G N E S Minclonnomii
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MUM! ÁS mint. lm meszelés szénsavdús ásványvíz, 
túlírt i « • 11 Ti 1 tiszta, kellemes ős olcsó savunyúviz, dus 
szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fer
tőzd elemek ellen, hanem a lmnne foglalt győgysúk- 
11ál lógva kitűnő szere a legkülönfélébb gvomor, 
légcső és húgyszervi betegségeknek' Azért tehát

Használjuk a mohai ÁOMOS-forrást, ha gyomor-, 
hél és légcsöhuruttól szabadulni akarunk.

l>r. Kétly.
Használjuk a mohai AG NFS-fonást, ha a vesebajt 

gyógyítani akarjuk. Hr. Kövér.
Használjuk a mohai AG .MOS-forrást., ha étvágy- 

hiány és emésztési zavarok állanak be
Dr. (íebhardt.

/
Használjuk a mohai AííNKS-forrást, ha májbajok

tól és sárgaságtól szabadulni akarunk. Dr. (Hass.

Háztartások számára másfélliteresnél valamivel na
gyold» üvegekben, minden kétes értékű mesteiséee- 
sen szénsavval telített víznél, sőt a szódavíznél is 
olcsóbban adja, hogy az A< í N K^-ion ás vizet a log- 

szogónyobb ember is könnyön megszerezhesse
f

Állapot s prospect üst kívánatra bérmentve küld a 
mohai Á H  .V K S - j o r r á s  k e ze lo s ry e  M o h a n .

Kojé rm egye

SÍRKÖVEK
legolcsóbb

gyári árakon kaphatók :

Baron Vilmosnál
B A J Á N ,

a , ,Központi Szálló* épületében.

•eeeeeeseeesessee
A „Kávé király“-hoz !

Kedvelt bonvíz. Kedvelt borvríz
Főraktár BA.JA város és közvetlen környékére:

D re s c h e r Gyula ú rn á l.
Arak úgy a vidéki, mint a helyi fogyasztásra :
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ép oly előnyös fizetési feltételek mellett, 

mint bármely fővárosi vállalatnál

Ifj- Wagner Antal
köny^kereskedésében BAJÁÉI kaphatók.

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

Hosszas kísérletezés után sikerült ezt elér
nünk s igy minden kávéisinerő, ki egyszer 
mcgizlcli, soha más kávét nem fog használni

Ismeretes, hogy a kávé a legérzékenyebb 
cikk, melyből a finom zamat s illat azonnal 
elillan, valamint minden i/.t s szagot felvesz, 
miért is ezen kiváló kávét leniezdobozoklni 
csomagoljuk s szállítjuk bármely postaállo
másra bérmentve, utánvétellel a következő 
árban :

1 kgpos doboz 4 kor. 80 fill.
2 9 _11 ** *i ii
* „ . 17 r 20 ,,

Fizen különlegesen pörkölt kávén kívül
ajánljuk a következő nyersfajokat, szinte bér
mentve, utánvétellel bármely postaállomásra. 
1 postacsomag .’> kgr. légiin Cuba kor. 13 50
1 r f) ,. .. Ceylon .. 12.—
1 :> 1» Jamaica ,. 11.20

B i r ó  é s  T á r s a
a » K a  vé k  I r á ly « - ho tw

Budapest, VL, Teréz-körüt 2/a b.
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A „lávé királya-hoz!

Pártoljuk a honi ipart !

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

Másolható ténták , , S T E L L A 4*

Színes ténták „S T E L L A U

Tusoldat ..S T E L L A  4 védjegygyei?»

készülnek a
* *

Q T n  I A “  vegyészeti 
O  I L L L M  gyárban

B U D A P E S T E N .

Főraktár:

Ifi. WAGNER ANTAL ...kedésében

B A J A ;>2— fű

Pártoljuk a honi ipart !

Pénzkölcsönt
közvetítők a legnagyobb tliscrelio és leg
előnyösebb fellel elek melleit katonatisz
teknek, állami, megyei, városi és magán 
tisztviselőknek, továbbá tanítók és papok
nak is, fizetés és nyugdíj előjegyzésre 20 
évi törlesztés melleit 7 százalékra. Állami 
;il k iil ni ;i zoî t a k 11 a k. gii z< I ál kod ók 11 a k, i páro
sok mik és minden hitelképes egyének 
200 koronától a legmagasabb összegig, 
havi vagy ‘/4 évi törlesztésre, konvertá
lok birtok és házkölcsönöket 10—G5 évi 
előnyös törlesztéssel vagy felcserélem azo
kat 4 százalékos kölcsönre.

Radó Mihály,
bank bizományos BU I )A PEST, szövetség- 
utca 11. sz. Válaszbélyeg csatolandó.

Feltűnő újdonság!
D E L IC E

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

m ást nem  szihat.

Legjobb valódi francia szivarka- 
papir és szivarkahüvehj kapha

tó az ország mindeno

v e s s e m  aro  O
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Magyar s

Nlü -búto rgyár
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 N a g y v á r a d .F i (5 k-
telepek: j B A J A ,

f l

Erzsébet királyné-utca (volt 
Mészáros-féle ház )

Teljes lakásberen
dezések. Legol-

Mindenféle diszitő- 
és kárpitosmunkák

csóbb gyári árak. (Q e l v á l l a l t a t n a k .
» a r  m r  Modern bútorok.
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Nyomatott Nánay Lajosnál Baján.




