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A hadsereg magyarsága.
A chlopii hadiparancs, az osztrák 

főkatonák sötét agyának e torzszülötte 
után frappáns derengés világol Becs 
felöl az égen. Álmélkodva nézik a kis- 
hilííek és sírna nyelvükön által lojális 
hangok kelnek ; a magyarság hivatásá
ban, őserejében bizakodva, erőnk kisu
gárzását felcsillanó szemmel nézzük mi : 
fű ggetien m agya ro k.

A derengés parányi fényesség csak 
világosságot óhajtó szemünknek. Ala
mizsna csupán, vérrel szerzett drága 
javaink helyett. Köszönő szavunk nincs 
tehát, nem lehet, rábízzuk e szót azokra, 
akik félénk megalkuvással őrzött java 
ink elherdálásába belenyugodtak.

A hadsereg rendeleti közlönye Fittrich 
báró rendeletét hozza. E rendelet sze
rint a Magyarország területén tartóz
kodó katonai hatóságok magyarul kö
telesek levelezni a magyar hatóságok
kal, úgyszintén kötelesek magyarul in
tézni el a magyar-nyelvű átiratokat. 
Ennyi az egész s a magyarság mégis 
örömmel fogadja elkobzott jogaink e 
kicsiny hányadát.

A hadügyi kormány nem bánt bőke
zűen a hadsereg magyarságával, fogunk 
volt hozzá régóta és jogunkat soha fel 
nem adtuk. Az 1840. évi VI. t.-c. 9-ik 
paragrafusa rendelte már el, hogy a 
magyar ezredek kormánya a magyar- 
o rs z ág i törvényható s á g o k k a 1 magyarul 
leveleznek, az ezredek kormányai alatt 
pedig minden rendű és rangú katonai 
hatóság értendő.

A rendeletben uj vívmány nincs, te
hát még nagy vívmány sem, mert hisz 
a vegyes emlékezetű kilences bizottság 
is felmerte venni programmjába (f>. pont) 
a hadsereg Írásbeli érintkezésének ma
gyarságát. Egyelőre — 
ezt a vívmánynak keresztelt alamizsnát 
sem vártuk. A magyar nemzet és a 
hagyományos osztrák szel hun között 
réges rég volt feszültebb a viszony, 
mint a chlopii hadi parancs után és az 
osztrák generálisok sohasem követtek 
el szóban annyi inzultust a magyarság 
ellen, mint az utolsó hetek alatt.

A rendelet azonban megjelent és az 
első fecskét csakhamar követi a többi is.

A magyar faj ereje végre láthatólag

igaz meg

T Á R C A .

Ártatlanság.
Ártatlanság ! Szent és tiszta fogalom !
Miiven is vag\ ? . . .  Bizony én már nem tudom ; 
Elvesztelek gyermekkorom alkonyán . . .
En Istenem! Mért is történt oly korán? . . .

Ártatlanság! Oh elveszett drága kincs;
Be siratlak . . . Könnyeimnek száma sincs ! 
Ártatlanság! Visszasírlak szüntelen 
S álmatlanul töltöm minden éjjelem.

Ártatlanság! Milyen is vagy? . . . De tudom!n .
Szimbólumod a szűz fehér liliom.
Olyan vagy te, mint a frissen esett hó,

v  D .  '

S olyan, mint a tükörtiszta sima tó.

Olyan vagy, mint felhőtlenül tiszta ég, 
Melynek boltján a nap teljes tűzben ég.
Olyan vagy, mint. . . mit is mondjak többet még? 
így is, úgy is elvesztétek nagyon rég.

Ártatlanság! Szent és tiszta fogalom . . .
Nem lehetsz te gyötrelmünkén vigaszom:
I lej ! de mégis sokért-sokért nem adom,
Hogy van igaz, szívből jövő — bánatom!

Z ü l lö .

Fokról-fokra lefelé.
A ki magát felmagasztalja, az megaláztatik. 

S én felmagasztaltam magamat s megaláztat- 
tam. Csupa juszkból tovább nyújtóztam, 
mint a meddig a takaróm ért. A takaróm 
pedig a pénz volt. a továbbnyujtózkodás a
juksz, a lukszus.

/

Úgy történt, hogy a múltkor Pestre kellett 
utaznom a luesze provinciából. Ezt már nem 
jukszból, lukszusból vagy passzióból, hanem 
nagyon is nagy akcióból, muszájból,
tehát koalícióból tettem.

Mert bizony, ha nem lett volna muszáj, a 
világ minden kincséért sem mozdultam volna 
ki odúmból, lévén szerintem is igaz a sváb 
közmondás: Düheim ist halt daheim, wenns 
auch hinter dem Ofen ist.

De muszáj volt, s akarva nem akarva 
kellett mennem, még pedig ad audiendum
verbum - az ekccellenciás úr elé. Pedig olyan
kor, a mikor az ember rossz fát tett a tűzre, 
nem szívesen megy audienciára, bármekkora 
kitüntetés is legyen egyébként egy ekccellen- 
ciás urat szemtől-szembe láthatni, mert az 
ilyen audiencia vége rendesen egy jókora orr 
szokott lenni. Már a kihallgatottra nézve 
persze. S jó magamnak is az volt a fizetése.

Hej! mikor még lenn voltam mennyire 
fennhordtam az orromat, jeléül annak, hogy

dominálni kezd, a toldott-foldott züllött 
osztrák-ország felett és a csökönyös és 
otrombán gőgös osztrák urak dühe meg
törik évezredes nemzetünk ellentálló 
erején, és megszűnik az a csúfos, lehe
tetlen, képtelen helyzet, hogy magyar 
fiúk, magyar földön, idegen szóval, ide
gen szellemet leheljenek magukba.

A nemzeti küzdelemnek azonban szü
net nélkül, pihenés nélkül folynia kell. 
I Ialadnunk kell ellenállhatatlan erővel 
nyomról-nyomra, mert Magyarorszáj
csak igy lesz a magyaroké.

« i*

A közigazgatás reformja.
A törvényhatósági szervezetek re 

fortnján most dolgoznak a belügy
minisztériumban és Magyarország né
pe várva-várja e munka eredményét: 
az uj közigazgatási törvényt. Várják 
nagy várakozással, előlegezett örömmel 
és a törvény-tervezethez hozzá fog 
szólani agyonközigazgatott országunk 
minden érdekeltje. Tanácsokat adnak, 
pótlásokat javasolnak — a jelenlegi 
lomha és basáskodó, szóval balkáni

kicsi volt még! Dejsze ! Mikor fönt voltam 
már mennyire lennhurdtam, jeléül annak, 
hogy jókora lett.

Láttam előre, hogy ez így lesz! De ez nem 
zsenirozott abban, hogy 100 koronával a zse
bemben - lukszust fejtsek ki. Oly vígan 
utaztam fel első osztályú kúpéban, mintha 
tudja Isten mekkora úr lennék ! Pedig csak 
iciny-piciny úr voltam legelegánsabb öltöze
temben is. De a lukszusvágy, az »add az 
urat«, »játszd a nagyou, annyira felcsigázták 
fantáziámat, hogy azt hittem, én sem vagyok 
kisebb, mint az a miniszter, aki velem utazott. 
Hát miért is, mikor gleich u. gleicli stb. S 
ettől a gondolattól hízhattam, mert nem is 
éheztem meg az úton. Sőt határozottan na
gyobb voltam annál a miniszternél, mert «» 
csak trabukkot, en pedig Tisza-szivart szíttam.

Simile, mach dich groiss !
Es Pesten mikor kiszálltunk, hogy bámul

ták ! Mar vagy rajtam, vagy a miniszteren. 
S bámész tekintetük elárulta, hogy ők is sze
retnének akkora urak lenni, mint a miniszter 
vagy én. .lót is nevettem magamban, mert én 
csak egy 100 kor. aktív s lom frt. passzív 
vagyonnal rendelkező »úr« voltam.

De mit törődtem en akkor a passzívákkal! 
Nekem csak a zsebemben levő összeg lebe
gett szemein előtt s ebből gondoltam
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közigazgatási szervezet pedig dühösen
szorítja össze az fűdet — a zsebében.

Mert akármilyen lesz is az újszülött0
törvény, okosabb, európaibb lesz a 
mostani paralitikus rendszernél. Most 
amikor basáskodó szolgabírák, tudatlan 
közigazgatási közegek tekerik ki na
ponként a törvény nyakát, most ami
kor egy város dolgait személyeskedő, 
kicsinyeskedő, komoly érdekekre nem 
tekintő klikkek intézik - a közigazga
tási reformok hallatára megkönnyebbült 
keblünkből sóhaj száll az ég felé. Azu 
tán elkomorodunk újra.

Van-e hatalom, amely egy bemoho- 
sodott, elmeszesedelt testnek uj erőt, 
uj lendületet tudna adni, amely üdévé 
tudná tenni egy lomha test életnedvei
nek cirkulációját ? A kérdések kér
dése ez !

A „Pester Lloyd* a kormányhoz lui 
német újság írván a közigazgatás re
formjáról, csinos képet fest a mai álla
potokról. íme egy passzus belőle:

„A helyi igényeknek megfelelő épít
kezési rend. a vízhiány, az alsóbb köz- 
igazgatási közegek legyei mezetlensége
és elöljáróik fejetlensége, a vagyon 
biztonság és a rend fenntartására szol
gáló intézkedések elégtelensége, ez mind 
a mai állapot tarthatatlanságát jellemzi. 
Nem akarjuk a közigazgatási önkor
mányzat létjogosultságát tagadni, de az 
önkormányzatnak ki kell elégíteni a 
polgárok legvitálisabb érdekeit, külön 
ben nem áldás, hanem átok. Mihelyt az 
autonómia annyira elfajul, hogy csak 
a társaság kedvencének hivatalba és 
kenyérhez juttatásra szolgál, akik aztán 
nem törődnek az egyesek, községek jó 
léítével : akkor az államra hárul az a fel
adat, hogy az ö jogkörüket megszorít

sák és az ellenőrző közegek jogait ki 
tágítsák.

I logy mindenféle egyszerűsítés édes 
keveset ér, az már kétségtelenül kide
rült ; garanciákat kell tehát teremteni 
arra, hogy az adminisztratív teendőkkel 
olyan személyek bízassanak meg, akik 
feladatuknak meg tudnak felelni. Derék, 
képzett és lelkiismeretes férfiakra van 
szükség, akiket tevékenységükben nem 
korlátoz az a szempont, hogy a választó 
polgároknak, vagy pedig a tekintetes 
törvényhatósági bizottsági uraknak les
senek légy szóval jó közigazgatás csak 
kinevezett hivatalnokokkal képzelhető, 
kik semmiféle sógorsággal, komasággal 
nem törődnek, csak az a kérdés lebeg 
előttük, hogy mi felel meg a közigaz
gatás, a közérdek követelményeinek

Az ilyen független hivatalnokok arról 
is könnyebben gondoskodnak, hogy az 
autonóm közegek kötelességüknek job
ban eleget tegyenek. A régi slendriá- 
n izmust, a magánérdekek pártfogását 
mindenütt üldözni fogják és ahol esetleg 
törvénytelen ellentállásra találnak, azt le 
is tudják majd győzni. Minden kolle- 
giállítás mellett nagyobb érvényt szerez
nek a tekintélynek és kivált az alantas 
közegek kiválasztásában és az azokkal 
való bánásban nagy súlyt fektetnek a 
szolgálatra, mint az illetők személyére.14

Így ir a mai helyzetről a P. L., meg
rögzött óvatosságával feltételesen irva 
le az állapotokat. I Iát kérjük szeretettel, 
(ízek az. állapotok, sajnos, nem feltéte
lesek, hanem kétségtelenek és betetőz 
mindent a korrupció, amely hihetetlen 
mérveket öltött nálunk mindenfelé.

„Derék, képzett, lelkiismeretes fér
fiakra van szükség" mondja a kormány 
német szócsöve, értjük tehát, hogy ma 
a derék, képzett s lelkiismeretes férfiak

csak telik egy-két napra Pesten is. S csinál
tam is magamnak egy-két jó napot. Első nap 
elsőrangú, második nap másodrangu kávéház
ban voltam szállva, s itt, mondhatom, jó nap
jaim voltak. De mire kifizettem a számlát, 
már csak 10 frt. maradt a zsebemben. Most 
mar jó lesz spórolni, gondoltam magamban 
a Kerepesi utón fül-alá sétálva.

Igen, jó lett volna, ha a véletlen ép akkor 
nem hoz össze egy-két ismerőssel. S csodá
latos: két napig bandukoltam Pesten s csak 
harmadnap, mikor már pénzem alig volt. 
akadok össze velők.

De az ismerősökkel való találkozás örömére 
csak meg kell inni egy-két frücscsüt, akár
miken szűkén áll a kassza. Most azonban

% '

már harmadrangú vendéglőiben! Hogy az 
egy két spriccerből mennyi lett, nem tudom. 
De annyit tudok, bogy a 1-ik nap már egyik 
barátom ingyenes polnskás szobájában alud
tam.

Így múlt el négy nap. s mindent láttam 
csak az ekcellenciás urat nem.
. ( Hödnap rászántam magam az audonciára 
való menetre is. kettős muszájból: citációból 
es . . . hm!

Mentünk. Izzadtam a nagy hőségtől, meg 
jobban a nagy drukktól. Pedig az én szives 
kalauzom fazni látszott. Végre odaértünk a 
palotához s én kénytelen voltam bemenni.

No itt benn nem lesz olyan melege, le
hűtheti kissé magát, monda a búcsúzó 
kalauz. S igaza volt. Mert úgy lehűltem, 
mikor az ekeeelleneias űr magas színe előtt 
vettem észre magamat, hogy remegni is kezd
tem.

S/é

S mialatt < > szidott, én megdermedtem 
előtte . . .

« Most pedig azonnal menj haza !« volt a 
ás vége.

Haboztam. () csodálkozott. Azt hihette, en-
r r

nck.az »űrnaka még több szidás kell. Pedig O 
is kifogyott már a titulusokból. Ismét fölszó
lított, hogy menjek.

De uram! mondám habozva.
Mi az?'
Mennék, de nem tudok !
Nem tud? Hisz vannak lábai!
De nincsen pénzem, kegyelmes uram !
Az már baj ! -  mondá, s kis gondol

kozás után zsebre nyúlt s adott 10 Irtot.
Megköszöntem s mentem. Ez a 10 torint 

épen eleg volt arra, hogy kifizettem hátralé
kos cechemet, s hogy 111-ik osztályon haza
mehessek éhen-szomjan.

S kiszálltam otthon: egy kubikossal s egy 
fütyülő rongyszedő zsidóval! . . .

Hogy valaki esetleg meg ne szánja otthon
levő éhező családom, kijelentem utólag, hogy 
nincs csaladom. Gyermekeim nincsenek, tehát 
nem éhezhettek; feleségem pedig . . . - -  ja 
igaz, az sincs! . . .  De ha valaki a tisztelt 
hölgyek közül tüo ezer frttal, ugyanoly mű
veltséggel, ugyanoly észszel rendelkezik, 
mint én . . . az küldje címét »Takarékosság« 
alatt »Az újsága kiadóhivatalába.

Hiszem, hogy rövid idő alatt elverjük 
nemcsak a pénzt, de egymást is.

Züttö.

ser tő gen era li/.á I ás

hiányzanak a közigazgatásnál. Fogadjuk 
el igazságnak ezt a hibás állítást ős a

helyett kérdezzük
meg :

Gondoskodik-e hát az uj törvény 
derék, képzett és lelkiismeretes férfi 
akról? .

A színház az ipartestei leiben.
A s/,iniigyi bizottság ligvdmélx* ajánlva.

I hála városunk bölcs tanácsa tehetetlensé
gének és a szinügyi bizottság rövidlátó nem
törődömségének, eljutott a mi 20,ÜlM) lelket 
számláló intelligens városunk oda, hogy az 
idén. ha bebocsájtatást kér egy szinésztársa- 
ság. hát nem ereszthetjük őket be azon egy
szerű és szégyenletes okból, mert a nemzeti 
kultúra egyik hatalmas faktorának, a magyar 
nemzeti színészetnek nincsen Baján hajléka, 
nincsen ezidőszerint hely, a hol egy színtár
sulat felüthetné táborát.

I la körültekintünk ebben az országban, csak 
akkor látjuk, micsoda arcpirító, szégyenletes 
helyzet a mienk. Hsak itt a közeli községek
ben (nem is városokban) kell szétnéznünk 
és megfogjuk látni, hogy milyen hátra va
gyunk mi bajaink ebben is. Mohácson már 
megnyitották a színkört, < )kanizsán tágas, 
direkte színi előadásokra berendezett teremben 
hirdetik Thalia papjai az igét. Obeesén, Zen- 
tán, szóival mindenütt talál a község igényei
nek megfelelő helyet egy-egy színtársulat.

Amíg minden falu azon igyekszik, hogy a 
színészetnek hajlékot és megélhetést biztosít
son, addig minálunk azzal intézik el a színi 
szezont, hogy: »Mivel nincsen megfelelő hely, 
ebben az esztendőben nem lesz .szinielőadás.a 
Hát a városi tanács és különösen a színészet 
ügyeit intézni hivatott szinügyi bizottság nem 
látja, nem tudja, nem érzi, hogy micsoda 
megalázó, szégyenletes állapot az, hogy Baján 
egy vagy több évig ki van zárva a színmű
vészet? A városi tanács és a szinügyi bizott
ság úgylátszik nincsen arra berendezve, hogy 
gondolkozzék, avagy egy jo ideával álljon 
elő. Egész egyszerűen megalkusznak a hely
zettel és belenyugosznak a megváltozhatat- 
lanba.

De hát vájjon igazán meg kell-e nyugod
nunk abba, hogy elvonassék tőlünk egy 
avagy több évig a magasabb műélvezet? 
Nem, nem szükséges, hogy a helyzettel meg
alkudjunk, mert az nem megváltozhatatlan.

Igaz, hogy a színház még nem épült fel. 
és igaz az is, hogy annak felépítésére még 
nincsen kilátás, mert amíg egyrészről annyi 
terv merül fel, ahány ember lakik Baján, és 
amellett a városi tanács nem tud egy olyan 
javaslattal a közgyűlés elé lépni, amely a 
kérdést úgy oldhatná meg, hogy az legalább 
is a nagyközönség túlnyomó többségének 
megelégedését vívná ki, mégis találhatunk 
egy olyan megoldást, amely az idén és arra 
az időre, amíg a színművészeinek városunk
hoz méltó, állandó csarnokot emelünk, lehet
ségessé teszi azt, hogy színtársulat bejöhes
sen a városba.

A bajai ipartestület ezidőszerint átalakította 
székhazat oly módon, hogy dísztermét kibő
vítve, ott színpadot épített (mely csekély költ
séggel a színházi szükségletnek megfelelően 
kibővíthető.) A terem jóval szélesebb, mint a 
Bárány terme, és van legalább is oly hosszú,

Tűzbiztonság tekintetében jóval fölül áll 
a Báránynak, mert : földszinten van, tágas 
helyen áll és több kijárattal van ellátva.

Úgy véljük a megoldhatatlannak vélt gor- 
diusi csomó ily módon való megoldását az 
egész városban mindenki szívesen venné. Mert 
az kétségtelen, hogy a Bárányban az őszszel 
történtek után színi előadásra helyhatósági 
engedély nem adható, viszont a felett nem 
lehet vitatkozni, hogy éveken át színészet 
nélkül egy város művészet iránt lelkesedő 
közönségét hagyni nem lehet. Tehát, ha ez 
a kérdés ily megoldást nyerhetne, az csak 
szerencsésnek volna mondható.

Az általunk felvett tervet ajánljuk a városi 
tanács és a szinügyi bizottság figyelmébe. Ne 
zárkózzanak el a terv elöl, hanem lépjenek

i
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érintkezésbe az ipartestület elnökével, hogy 
a színtársulat bejövetelét biztosíthassák. Meg 
vagyunk győződve a felől, hogy az ipartestü
let elnöke nemcsak hogy nem fog akadályt 
gördíteni a terv megvalósulása útjába, hanem 
meg fogja ragadni az alkalmat, hogy a város 
közönségének könnyű feltételek mellett szol
gálatot tehessen.

Ismételve ajánljuk ezt az eszmét a tanács és 
szinügyi bizottság ügyeimébe.

Képviselőnk Amerikában.
A Cunard Line 'Slavonia* nevű gőzöse az 

interparlamentáris konferencia magyar cso
portjával vasárnap délután 4 órakor érkezett 
meg Nevvyorkba. A szerencsés megérkezést 
Dr. Rujk Aladár orsz. képviselő kábelsürgöny 
utján tudatta hozzátartozóival, úgyszintén 
lapunk szerkesztőségével.

Folyó évi augusztus hó lő-iki kelettel le
velet kaptunk Newyorkból a saint-louisi vi
lágkiállításra kiutazott magyarok fogadására
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alakult bizottság elnökétől, Ágoston Gábortól. 
A levelet az összes newyorki magyarság ne
vében intézték hozzánk és közük velünk a 
fogadási diszünnepély sorrendjét.

Ebből a programmból látjuk, hogy mily 
h.izaüas buzgalommal, mily fénynyel fogad
ták Amerikában élő honfitársaink az inter
parlamentáris konferenciára odaérkező Ap/miyi 
Albert grófot és társait.

Az ünnepély sorrendje a következő:
1. Az interparlamentáris delegáció tagjainak 

üdvözlése a hajón az összes magyar egyletek 
elnökeiből alakult bizottság élén főtisztelendő 
I llyasevits Kornél által.

2. Bevonulás a városba a megjelent lelkes 
magyarság sorfalai között.

3. 19B4. szeptember hó 4-én, vasárnap d.
u. 4 órakor a fogadtatási diszünnepély meg
tartása a Grand Central Palace csarnokában.

5. Nyitány a »Hunyady László« operából, 
Erkel Kerenctől, előadja az egyesült newyorki 
cigány-zenekar, Hazay Náci karmester veze
tése alatt.

4. Amerikai llymnus.
(3. Magyar 1 lymnusz.
7. Üdvözlő beszéd, tartja Ágoston Gábor, 

az egyesült magyar egyletek fogadó-bizottsá
gának elnöke.

.3. Ünnepi diszbeszéd, tartja főtisztelendő 
Kovács Kálmán Mc. Eesporti róni. kath. plé
bános.

9. Angol szónoklat, mondja dr. Blau Vilmos 
ügyvéd, a Hungárián Republican Club*
elnöke.

10. Ünnepi szónoklat, tartja John Bartholdy, 
az Egyesült Államok kongresszusa által ki
küldött interparlamentáris bizottság elnöke.

11. Válaszok a magyar delegátio részéről.
12. Zárszónoklat és a köszönő diszokmány 

átadása Ágoston Gábor, bizottsági elnök által.
Az átadandó diszokHiányról a következő

ket írják nekünk :
Az egyesült magyar egyletek, úgy a ma

gyar delegátusoknak, mint a magyar ország- 
gyűlésnek meg akarván köszönni a fáradsá
got, érdeklődést és buzgalmat, melyet ezen 
st.-louisi küldetéssel kapcsolatban az amerikai 
magyarság iránt tanúsítottak, egy olyan disz
okmány átadását határoztuk el. amelyben a 
hálás köszönetünket és hazafias érzelmünket 
juttatjuk kifejezésre.

Az okmány a magyar delegáció tagjainak 
névjegyzékét, valamint az összes magyar 
egyletek tisztviselőinek es az ünnepélyt ren
dező bizottság tagjainak aláírását tartalmazza.

Az ipartestület hangversenyen.
K^y kis fecsegés. —

Kezeit csókolom, Ili nagysám, jó estét! 
Jaj az Isten áldja meg, nem tudja, hol van a 
46-os számú szék? Már egy órája keresem.

Rövidlátó, kedves Tihamér? Itt van 
mellettem. S’il vous plait!

~ Köszönöm. Na ez mesés. Tudja, hogy 
ennek a Czérnaynak nincs párja ?

— Miért ?
— Nos, hogy a Független Újság tudósító

jának Európa legkedvesebb leánya mellett 
adott helyet. Nézze, hol ül Lengyel !

— Látom, busul a Lengyel. Hogy tetszik 
az uj terem, kedves barátom ?

Remek. Csak kissé gyér a világítása.
— Tudtam, hogy talál valami hibát. De 

hisz ilyenek maguk sorba. Mondja, ki az az 
uj zirci, aki ott beszélget a polgármesterrel ?

— Az uj gimnáziumi direktor.
Mit szól, milyen fiatalember! Mondja,

hány óra, hogy még most se kezdik ?
0

— Unja magát?
— Szó sincs róla.

- Nyolc óra negyven. Pszt ! Csöngetnek. 
Látja, miért nem szólt előbb?

— Csak első csöngetés. Van programmja ?
— Van ; de csak úgy adom oda, ha megígéri, 

hogy az előadás alatt szives lesz nem  dis- 
kurálni. Tessék parancsolni !

Konstatálom, hogy semmivel se lett 
finomabb azóta, hogy utoljára találkoztunk . . .  
. . . . Boute-cn Train, Ketterertől, előadják 
zongorán Dallmann Ella és Rosenberg Adrien. 
Szereti a zenét ?

Zene és szerelem, e kettő kell nekem !
Jaj, de hóbortos! No de most maga ne 

diskuráljon. mert kezdik.

~ Éljen !
Hogy volt! Hogy volt! Mit szól, milyen 

aranyosak voltak ! Tapsoljon Ilike !
-  Nem látja, hogy tapsolok ?

— Igazán nagyon szép volt. Szegén} 
Perlaky néni, már nem gyönyörködhetett e 
két bájos tanítványa játékában . . . Mi követ
kezik most?

— Kálmán Kolos felolvasása. A régi iparo
sokról és azok testületéiről fog értekezést 
tartani.

— Tudja, hogy ez a Kálmán egy csodá
latos ember ?

— Arra céloz ugy-e, hogy nem öregszik?
0

Igaza van. Épp olyan fiatalos színben van 
most is, mint húsz évvel ezelőtt, amikor la
tinból elbuktatott a javító-vizsgán.

Biztosan megérdemelte, hogy megbukjék.
—- Na ná! De nini már is csöngetnek.
— Bizony Isten nem bánom. Tudja, olyan 

táncolhatnékom van, hogy szinte ki szeretnék 
ugrani a bőrömből. Fog velem táncolni?

— Nagyon szívesen, ha ad egy koronát a
szegedi vakoknak.

Jesszusom, Máriám, de komisz!
— Komisz ide, komisz oda, de én csak jó

tékonycélra táncolok. Mert nézze . . .
— Nem nézek semmit. Nem látja, hogy 

húzzák már a függönyt ?

Nos, hogy tetszett a felolvasás, Ili
nagysám ?

Igen érdekes volt.
Nos, és ez az egész, amit a felolvasás

ról mondani tud? Maga se keresné meg a 
kenyerét, mint riporter, annyi bizonyos. Van 
magának fogalma arról, hogy micsoda nagy 
és nehéz munkát végzett Kálmán ezen érte
kezés összeállításával?! Nincs. Ha akarja, 
Írásban adom.

r I

-  Fiatalember maga azt hiszi, hogy a 
Jánosával beszél. Különben is vegye tudomá
sul, hogy sokkal szívesebben hallgattam a 
felolvasást, mint hallgatom a maga goromba
ságait. Hisz szinte dagadtra tapsoltam a ke
zeimet, mit akar!

Na akkor meg vagyok elégedve magá
val. Ej ha ! Hogy sietnek most a rendezők !

0

Úgy látszik beakarják hozni a félórás késést.

— Mi volt, amit Dallmann Ellácska ját
szott, Tihamér úr ?

Gaal ötödik magyar rhapsodiája. Mit 
szól, milyen brilliáns technikával játszik a 
kisasszony.

—- Kapott is tapsot eleget. Tudja nem szép 
tulajdonság az irigykedés, de őszintén szólva, 
irigylem Ellát, hogy olyan pompásan tud 
zongorázni.

— Maga játszik más zenét is mint arisz- 
tont ?

— Igen is hogy játszom, ha akarja tudni,
még pedig cimbalmot.

0

-  Es miért nem szerepel soha nyilváno
san ? Ilyen szép leány ! . . .

— Igen, hogy lekritizáljon !

Mit diskurálgatott olyan sokat a mamá
val, mon cher Tihamér? Tutija, hogy már 
az utolsó szám következik?

Mit nem mond! Istenem, hogy múlik
az idő a maguk társaságában.

0

— Es bátran hozzáteheti: ilyen élvezetes 
hangverseny alatt. Mit szol, milyen szépen 
énekelt Marczellné ?

Ez nekem nem újság. Rég tudom, hogy
r . '

Onagysága a bajai Zenekedvelőknek fő-fő 
erőssége.

No és a Szigriszt? Sohse hittem volna, 
olyan pompásan tud bánni a zongorával!

- Hhja, könnyű neki ! Oeser-féle zongorán 
talán még én is tudnék játszani.

Gabányinak Egy baleset' cinül dialóg
ját hallotta már egyébkor is?

— Hallani hallottam, tie ilyen ügyesen elő
adva, mint azt Buday írónké és Klein Ferenc 
megcselekedtek, aligha.

Mondja, nem tűnt fel magának az a 
tejfölös szájú legény ke ott a sarokban? 
Folyton bennünket néz.

— Mohó! Semmi bennünket. Magát nézi 
és nem bennünket.

— Tudja, olyan dühös vagyok ; akkor is 
amikor az én kis ideálom: a Rosenberg Adrien 
játszott, folyton fixirozott.

— Provokáljam ?
— Eh, majd mit mondtam. Ugye micsoda 

bájos egy teremtés a kis Adrien.
0

— Es milyen mesésen játszott az apró 
kezecskéivel! A Liszt papa is meglehetett 
volna elégedve vele. Nini már kezdik !

— Hajoljon csak közelebb. Mondja, hogy 
tetszik magának Tarján ?

— Csinos fiatalember, de a ki a zongorán 
kiséri sokkal jobban tetszik. Pardon, de majd 
az előadás végével fogjuk folytatni a diskur
zust.

— Nahát ez remek volt. Bizony Isten rég 
hallottam dilettánst ilyen remekül hegedülni. 
Kész művész.

Nos, ugye szép ember?
Mondtam már, hogy az. aki kisérte, 

sokkal jobban tetszik. De most kezeit cs<>kn- 
lom. Megyek gratulálni Czérnaynak, amiért 
fáradhatlan buzgalmával ismét ily fényes es
télyt rendezett. Meg ne feledkezzék az első 
négyesről !

T i h a m é r .
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közigazgatási szervezőt poditj dühösen 
szorítja (össze az öklét — a zsohében.

Mert akármilyen lesz is az újszülött
w

törvény, okosabb, európaibb lesz a 
mostani paralitikus rendszernél. Most 
amikor basáskodó szol^abírák, tudatlan 
közigazgatási közegek tekerik ki na
ponként a törvény nyakát, most ami
kor egy város dolgait személyeskedő, 
kicsinyeskedő, komoly érdekekre nem 
tekintő klikkek intézik — a közigazga 
tási reformok hallatára megkönnyebbült

i » j

keblünkből sóhaj száll az ég felé. Azu 
tán elkomorodunk újra.

Van-e hatalom, amely egy bemoho- 
sodott, elmesze.sedett testnek uj erőt, 
uj lendületet tudna adni, amely üdévé 
tudná tenni egy lomha test életnedvei
nek cirkulációját ? A kérdések kér
dése ez !

A „Tester Lloyd'* a kormányhoz hu 
német újság írván a közigazgatás re
formjáról, csinos képet test a mai álla
potokról. íme egy passzus belőle:

„A helyi igényeknek megfelelő épít
kezési rend, a vízhiány, az alsóbb köz
igaz g a tási közegek fegye Íme z etlen sé g e 
és elöljáróik fejetlensége, a vagyon
biztonság és a rend fenntartására szol
gáló intézkedések elégtelensége, ez mind 
a mai állapot tarthatatlanságát jellemzi. 
Nem akarjuk a közigazgatási önkor
mányzat létjogosultságát tagadni, de az 
önkormányzatnak ki kell elégíteni a 
polgárok legvitálisabl) érdekeit, külön 
ben nem áldás, hanem átok. Mihelyt az 
autonómia annyira elfajul, hogy csak 
a társaság kedvencének hivatalba és 
kenyérhez juttatásra szolgál, akik aztán 
nem törődnek az egyesek, községek jó
létével : akkor az államra hárul az a fel
adat, hogy az ő jogkörüket megszorít

sák és az ellenőrző közegek jogait ki 
tágítsák.

I logy mindenféle egyszerűsítés édes 
keveset ér, az már kétségtelenül kide
rült ; garanciákat kell tehát teremteni 
arra, hogy az adminisztratív teendőkkel 
olyan személyek bízassanak meg, akik 
feladatuknak meg tudnak felelni. Derék, 
képzett és lelkiismeretes férfiakra van 
szükség, akiket tevékenységűkben nem 
korlátoz az a szempont, hogy a választó 
polgároknak, vagy pedig a tekintetes 
törvényhatósági bizottsági uraknak tes
senek Lgy szóval jó közigazgatás csak 
kinevezett hivatalnokokkal képzelhető, 
kik semmiféle sógorsággal, komasággal 
nem törődnek, csak az a kérdés lebeg 
előttük, hogy mi felel meg a közigaz
gatás, a közérdek követelményeinek

Az ilyen független hivatalnokok arról 
is könnyebben gondoskodnak, hogy az 
anionom közegek kötelességüknek job
ban eleget tegyenek. A régi slendriá- 
nizmust, a magánérdekek pártfogását 
mindenütt üldözni fogják és ahol esetleg 
törvénytelen ellentállásra találnak, azt le 
is tudják majd győzni. Minden kolle- 
giállítás mellett nagyobb érvényt szerez
nek a tekintélynek és kivált az alantas 
közegek kiválasztásában és az azokkal 
való bánásban nagy súlyt fektetnek a 
szolgálatra, mint az illetők személyére.“

így ir a mai helyzetről a P. L., meg
rögzött óvatosságával feltételesen irva 
le az állapotokat. I lát kérjük szeretettel, 
ezek az állapotok, sajnos, nem feltéte
lesek, hanem kétségtelenek és betetőz 
mindent a korrupció, amely hihetetlen 
mérveket öltött nálunk mindenfelé.

„Derék, képzett, lelkiismeretes fér
fiakra van szükség" mondja a kormány 
német szócsöve, értjük tehát, hogy ma 
a derék, képzett s lelkiismeretes férfiak

csak telik egy-két napra Pesten is. S csin.il- 
tam is magamnak egy-két jó napot. Első nap 
elsőrangú, második nap másodrangú kávéház
ban voltam szállva, s itt, mondhatom, jó nap
jaim voltak. De mire kifizettem a számlát, 
már csak 10 frt. maradt a zsebemben. Most 
már jó lesz spórolni, gondoltam magamban 
a Kerepesi utón föl-alá sétálva.

Igen, jn lett volna, ha a véletlen ép akkor 
nem hoz össze egy-két ismerőssel. S csoda
latos: két napig bandukoltam Pesten s csak 
harmadnap, mikor már pénzem alig volt. 
akadok össze velők.

De az ismerősökkel való találkozás örömére 
csak meg kell inni egy-két frücscsüt, akár
milyen szűkén áll a kassza. Most azonban

én megdermedtem

hiányzanak a közigazgatásnál. Fogadjuk 
el igazságnak ezt a hibás állítást és a 
sértő generalizálás helyett kérdezzük 
meg :

( iondoskodik-e hát az uj törvény 
derék, képzett és lelkiismeretes férfi
akról? .

A színház az ipartestületben.
A s/,ihiigvi bizottság fi gyeimébe ajánlva.

már harmadrangú vendéglőben! Hogy az
egy két spriccerből mennyi lett, nem tudom. 
De annyit tudok, hogy a 1-ik nap már egyik 
barátom ingyenes poloskás szobájában alud
tam.

S mialatt < > szidott, 
előtte . . .

«Most pedig azonnal menj haza !« volt a 
ás vége.

Haboztam. (3 csodálkozott. Azt hihette, en- 
nek. az «ürnak« még több szidás kell. Pedig O \ 
is kifogyott már a titulusokból. Ismét fölszó
lított, hogy menjek.

De uram! mondám habozva.
«

Mi az?
Mennék, de nem tudok !
Nem tud? Hisz vannak lábai!
De nincsen pénzem, kegyelmes uram !
Az már baj! mondá, s kis gondol

kozás után zsebre nyúlt s adott 10 frtot.
%

Megköszöntem s mentem. Ez a 10 forint 
épen elég volt arra, hogy kifizettem hátralé
kos cechemet, s hogy 111-ik osztályon haza
mehessek éhen-szomjan.

Így múlt el négy nap. s mindent láttam 
csak az ekcellenciás urat nem.
. < ítödnap rászántam magam az audenciára 
való menetre is. kettős muszájból: citációból 
es . . . hm!

Mentünk. Izzadtam a nagy hőségtől, még 
jobban a nagy drukktól. Pedig az én szives 
kalauzom fázni látszott. Végre odaértünk a 
palotához s én kénytelen voltam bemenni.

No itt benn nem lesz olyan melege, le
hűtheti kissé magát, mondá a búcsúzó 
kalauz. S igaza volt. Mert úgy lehűltem, 
mikor az ekccellenciás úr magas színe előtt 
vettem észre magamat, hogy remegni is kezd
tem.

S kiszálltam otthon; egy kubikossal s egy 
fütyülő rongyszedő) zsidóval! . . .

Hogy valaki esetleg meg ne szánja otthon
levő éhező családom, kijelentem utólag, hogy 
nincs családom, (lycnnekeim nincsenek, tehát 
nem éhezhettek; feleségem pedig . . . ja 
igaz, az sincs! . . .  De ha valaki a tisztelt 
hölgyek közül 100 ezer írttal, ugyanoly mű
veltséggel, ugyanoly észszel rendelkezik, 
mint én . . . az küldje címét »Takarékosság« 
alatt «Az újsága kiadóhivatalába.

Hiszem, hogy rövid idő alatt elverjük 
nemcsak a pénzt, de egymást is.

I Züllö.

1 lála városunk bölcs tanácsa tehetetlensé
gének és a szini'igyi bizottság rövidlátó nem
törődömségének, eljutott a mi 20,000 lelket 
számláló intelligens városunk oda, hogy az 
idén. ha bebocsájtatást kér egy szinésztársa- 
ság. hát nem ereszthetjük őket he azon egy
szerű és szégyenletes ókból, mert a nemzeti 
kultúra egyik hatalmas faktorának, a magyar 
nemzeti színészetnek nincsen Baján hajléka, 
nincsen ezidőszerint hely, a hol egy színtár
sulat felüthetné táborát.

Ha körültekintünk ebben az országban, csak 
akkor látjuk, micsoda arcpirító, szégyenletes 
helyzet a mienk. Hsak itt a közeli községek
ben (nem is városokban) kell szétnéznünk 
és megfogjuk látni, hogy milyen hátra va
gyunk mi bajaiak ebben is. Mohácson már 
megnyitották a színkört, < )kanizsán tágas, 
direkte színi előadásokra berendezett teremben 
hirdetik 'Thalia papjai az igét. Obecsén, Zen- 
tán, szóival mindenütt talál a község igényei
nek megfelelő helyet egy-egy színtársulat.

Amíg minden falu azon igyekszik, hogy a 
színészetnek hajlékot és megélhetést biztosít
son, addig ininálunk azzal intézik el a színi 
szezont, hogy: «Mivel nincsen megfelelő hely, 
ebben az esztendőben nem lesz .szinielőadás.a 
1 lát a városi tanács és különösen a színészet 
ügyeit intézni hivatott szinügyi bizottság nem 
látja, nem tudja, nem érzi, hogy micsoda 
megalázó), szégyenletes állapot az, hogy Baján 
egy vagy több évig ki van zárva a színmű
vészet? A városi tanács és a szinügyi bizott
ság úgylátszik nincsen arra berendezve, hogy 
gondolkozzék, avagy egy jó) ideával álljon 
elő. Egész egyszerűen megalkusznak a hely
zettel és belenyugosznak a megváltozhatat- 
lanba.

De hát vájjon igazán meg kcll-e nyugod
nunk abba, hogy elvonassék tőlünk egy 
avagy több évig a magasabb műélvezet? 
Nem, nem szükséges, hogy a helyzettel meg
alkudjunk, mert az nem megváltozhatatlan.

Igaz, hogy a színház még nem épült fel. 
és igaz az is, hogy annak felépítésére még 
nincsen kilátás, mert amíg egyrészről annyi 
terv merül fel, ahány ember lakik Baján, és 
amellett a városi tanács nem tud egy olyan 
javaslattal a közgyűlés elé lépni, amely a 
kérdést ügy oldhatná meg, hogy az legalább 
is a nagyközönség túlnyomó többségének 
megelégedését vívná ki, mégis találhatunk 
egy olyan megoldást, amely az idén és «arra 
az időre, amíg a színművészetnek városunk
hoz méltó, állandó csarnokot emelünk, lehet
ségessé teszi azt, hogy színtársulat bejöhes
sen a városba.

A hajai ipartestület ezidőszerint átalakította 
székházát oly módon, hogy dísztermét kibő
vítve, ott színpadot épített (mely csekély költ
séggel a színházi szükségletnek megfelelően 
kibővíthető.) A terem jóval szélesebb, mint a 
Bárány tenne, és van legalább is oly hosszú,

'Tűzbiztonság tekintetében jó>val fölül áll 
a Báránynak, mert : földszinten van, tágas 
helyen áll és több kijárattal van ellátva.

Úgy véljük a megoldhatatlannak vélt gor- 
diusi csomó ily módon való megoldását az 
egész városban mindenki szívesen venné. Mert 
az kétségtelen, hogy a Bárányban az őszszel 
történtek után színi előadásra helyhatósági 
engedély nem adható, viszont a felett nem 
lehet vitatkozni, hogy éveken át színészet 
nélkül egy város művészet iránt lelkesedő 
közönségét hagyni nem lehet. Tehát, ha ez 
a kérdés ily megoldást nyerhetne, az csak 
szerencsésnek volna mondható.

Az általunk felvett tervet ajánljuk a városi 
tanács és a szinügyi bizottság figyelmébe. Ne 
zárkózzanak el a terv elől, hanem lépjenek

i
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érintkezésbe az ipartestület elnökével, hogy 
a szintársulat bejövetelét biztosíthassák. Meg 
vagyunk győződve a felől, hogy az ipartestü
let elnöke nemcsak hogy nem fog akadályt 
gördíteni a terv megvalósulása útjába, hanem 
meg fogja ragadni az alkalmat, hogy a város 
közönségének könnyű feltételek mellett szol
gálatot tehessen.

Ismételve ajánljuk ezt az eszmét a tanács és 
szinügyi bizottság ügyeimébe.

Képviselőnk Amerikában.
A Cunard Line * Slavonia* nevű gőzöse az 

interparlamentáris konferencia magyar cso
portjával vasárnap délután 4 órakor érkezett 
meg Newyorkba. A szerencsés megérkezést 
Di. Raji: Aladár orsz. képviselő kábelsürgöny 
utján tudatta hozzátartozóival, úgyszintén 
lapunk szerkesztőségével.

Folyó évi augusztus ho lö-iki kelettel le
velet kaptunk Newyorkból a saint-louisi vi
lágkiállításra kiutazott magyarok fogadására
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alakult bizottság elnökétől, Ágoston (.iábortól. 
A levelet az összes newyorki magyarság ne
vében intézték hozzánk és közük velünk a 
fogadási diszünnepély sorrendjét.

F.bből a program inból látjuk, hogy mily 
h.izalias buzgalommal, mily fénynyel fogad
ták Amerikában élő honfitársaink az inter
parlamentáris konferenciára odaérkező Appouyi 
Albert grófot és társait.

Az ünnepély sorrendje a következő:
1. Az interparlamentáris delegáció tagjainak 

üdvözlése a hajón az összes magyar egyletek 
elnökeiből alakult bizottság ólén főtisztelendő 
lllyasevits Kornél által.

2. Bevonulás a városba a megjelent lelkes 
magyarság sorfalai között.

3. 1904. szeptember hó 4-én, vasárnap d-
u. 4 órakor a fogadtatási diszünnepély meg
tartása a Grand Central Palace csarnokában.

ö. Nyitány a »llunyady László « operából, 
Kikel Ferenctől, előadja az egyesült newyorki 
cigány-zenekar, Hazay Náci karmester veze
tése alatt.

4. Amerikai llymnus.
0. Magyar Hymnusz.
7. Üdvözlő beszéd, tartja Ágoston Gábor, 

az egyesült magyar egyletek fogadó-bizottsá
gának elnöke.

«S. ünnepi diszbeszéd, tartja főtisztelendő 
Kovács Kálmán Mc. Eesporti rom. kath. plé
bános.

9. Angol szónoklat, mondja dr. lilán Vilmos 
ügyvéd, a Hungárián Republican Club* 
elnöke.

10. Ünnepi szónoklat, tartja John liait hol ily, 
az Egyesült Államok kongresszusa által ki
küldött interparlamentáris bizottság elnöke.

11. Válaszok a magyar delegátió részéről.
12. Zárszónoklat és a köszönő diszokmány 

átadása Ágoston Gábor, bizottsági elnök által.
Az átadandó diszokmányról a következő

ket Írják nekünk:
Az egyesült magyar egyletek, úgy a ma

gyar delegátusoknak, mint a magyar ország- 
gyűlésnek meg akarván köszönni a fáradsá
got, érdeklődést és buzgalmat, melyet ezen 
st.-louisi küldetéssel kapcsolatban az amerikai 
magyarság iránt tanúsítottak, egy olyan disz
okmány átadását határoztuk el. amelyben a 
hálás köszönetünket és hazafias érzelmünket 
juttatjuk kifejezésre.

Az okmány a magyar delegáció tagjainak 
névjegyzékét, valamint az összes magyar 
egyletek tisztviselőinek es az ünnepélyt ren
dező» bizottság tagjainak aláírását tartalmazza.

Az ipartestülct hangversenyen.
Kjry kis fecsegés. —

Kezeit csókolom, Ili nagysám, jó estét! ! 
1 Jaj az Isten áldja meg, nem tudja, hol van a 
| 40-os számú szék? Már egy órája keresem. ;

Rövidlátó, kedves Tihamér? Itt van 
mellettem. S’il vous plait!

Köszönöm. Na ez mesés. Tudja, hogy 
ennek a Czérnaynak nincs párja ?

- Fiatalember maga azt hiszi, hogy a 
Jánosával beszél. Különben is vegye tudomá
sul, hogy sokkal szívesebben hallgattam a 
felolvasást, mint hallgatom a maga goromba
ságait. Hisz szinte dagadtra tapsoltam a ke
zeimet, mit akar!

Na akkor meg vagyok elégedve magá
val. Ej ha ! Hogy sietnek most a rendezők !

0

Úgy látszik beakarják hozni a félórás késést.

— Nos, hogy a Független Újság tudósító
jának Európa legkedvesebb leánya mellett 
adott helyet. Nézze, hol ül Lengyel !

— Látom, busul a Lengyel. Hogy tetszik 
az uj terem, kedves barátom ?

Remek. Csak kissé gyér a világítása.
— Tudtam, hogy talál valami hibát. De 

hisz ilyenek maguk sorba. Mondja, ki az az 
uj zirci, aki ott beszélget a polgármesterrel ?

— Az uj gimnáziumi direktor.
Mit szól, milyen fiatalember! Mondja, 

hány óra, hogy még most se kezdik?
0

— Unja magát?
— Szó sincs róla.

Nyolc óra negyven. Pszt! Csöngetnek. 
Látja, miért nem szólt előbb?

— Csak első csöngetés. Van programmja ? 
- Van ; de csak úgy adom oda, ha megígéri,

hogy az előadás alatt szives lesz nem  dis- 
kurálni. Tessék parancsolni !

Konstatálom, hogy semmivel se lett 
finomabb azóta, hogy utoljára találkoztunk . . .  
. . . . Boute-en Train, Ketterertől, előadják 
zongorán Dallmann Ella és Rosenberg Adrien. 
Szereti a zenét ?

Zene és szerelem, e kettő kell nekem ! 
Jaj, de hóbortos! No de most maga ne 

diskuráljon. mert kezdik.

■— Éljen!
Hogy volt! Hogy volt! Mit szól, milyen 

aranyosak voltak ! Tapsoljon Ilike !
Nem látja, hogy tapsolok?

— Igazán nagyon szép volt. Szegény 
Perlaky néni, már nem gyönyörködhetett e 
két bájos tanítványa játékában . . . Mi követ
kezik most?

— Kálmán Kolos felolvasása. A régi iparo
sokról és azok testületéiről fog értekezést 
tartani.

— Tudja, hogy ez a Kálmán egy csodá
latos ember ?

— Arra céloz ugy-e, hogy nem öregszik ?
0

Igaza van. Épp olyan fiatalos színben van 
most is, mint húsz évvel ezelőtt, amikor la
tinból elbuktatott a javító-vizsgán.

Biztosan megérdemelte, hogy megbukjék.
- Na ná ! De nini már is csöngetnek.

— Bizony Isten nem bánom. Tudja, olyan 
táncolhatnékom van, hogy szinte ki szeretnék 
ugrani a bőrömből. Fog velem táncolni?

Nagyon szívesen, ha ad egy koronát a
szegedi vakoknak.

Jesszusom, Máriám, de komisz !
— Komisz ide, komisz oda, de én csak jó

tékonycélra táncolok. Mert nézze . . .
— Nem nézek semmit. Nem látja, hogy 

húzzák már a függönyt ?

Nos, hogy tetszett a felolvasás, Ili
nagysám ?

Igen érdekes volt.
Nos, és ez az egész, amit a felolvasás- ; 

ról mondani tud? Maga se keresné meg a 
kenyerét, mint riporter, annyi bizonyos. Van 
magának fogalma arról, hogy micsoda nagy 
és nehéz munkát végzett Kálmán ezen érte
kezés összeállításával ? ! Nincs. Ha akarja, 
írásban adom.

— Mi volt, amit Dallmann EUácska ját
szott, Tihamér úr ?

Gaal ötödik magyar rhapsodiája. Mit 
szól, milyen brilliáns technikával játszik a 
kisasszony.

— Kapott is tapsot eleget. 'Tudja nem szép 
tulajdonság az irigykedés, de őszintén szólva, 
irigylem Ellát, hogy olyan pompásan tud 
zongorázni.

— Maga játszik más zenét is mint arisz- 
tont ?

-— Igen is hogy játszom, ha akarja tudni,
még pedig cimbalmot.

0

Es miért nem szerepel soha nyilváno
san ? Ilyen szép leány ! . . .

— Igen, hogy lekritizáljon !

Mit diskurálgatott olyan sokat a mamá
val, mon cher 'Tihamér? 'Tudja, hogy már 
az utolsó szám következik?

Mit nem mond! Istenem, hogy múlik 
az idő a maguk társaságában.

És bátran hozzáteheti: ilyen élvezetes 
hangverseny alatt. Mit szól, milyen szépen 
énekelt Marczellné ?

Ez nekem nem újság. Rég tudom, hogy
r j

Onagysága a bajai Zenekedvelőknek fő-fő 
erőssége.

— No és a Szigriszt? Sohse hittem volna, 
olyan pompásan tud bánni a zongorával !

— Ilhja, könnyű neki! Oeser-féle zongorán 
talán még én is tudnék játszani.

Gabányinak » Egy baleset' című dialóg
ját hallotta már egyébkor is?

Hallani hallottam, de ilyen ügyesen elő
adva, mint azt Buday Irénke és Klein Ferenc 
megcselekedték, aligha.

— Mondja, nem tűnt fel magának az a 
tejfölös szájú legényke ott a sarokban? 
Folyton bennünket néz.

Mohó! Semmi bennünket. Magát nézi 
és nem bennünket.

— Tudja, olyan dühös vagyok; akkor is 
amikor az én kis ideálom : a Rosenberg Adrien 
játszott, folyton íixirozott.

— Provokáljam ?
— Eh, majd mit mondtam. Ugye micsoda 

bájos egy teremtés a kis Adrien.
0

-  Es milyen mesésen játszott az apró 
kezecskéivel! A Liszt papa is meglehetett 
volna elégedve vele. Nini már kezdik!

- -  Hajoljon csak közelebb. Mondja, hogy 
tetszik magának Tarján ?

— - Csinos liatalember, de a ki a zongorán 
kiséri sokkal jobban tetszik. Pardon, de majd 
az előadás végével fogjuk folytatni a diskur
zust.

Nahát ez remek volt. Bizony Isten rég 
hallottam dilettánst ilyen remekül hegedülni. 
Kész művész.

Nos, ugye szép ember?
Mondtam már, hogy az. aki kisérte, 

sokkal jobban tetszik. De most kezeit c s ú fo 
lom. Meg\ ek gratulálni Czérnaynak, amiért 
fáradhatlan buzgalmával ismét ily fényes es
télyt rendezett. Meg ne feledkezzék az első» 
négyesről !

T i h a m é r .



4 «Hajni Független Ijsácj. 1904. szeptember 3.
I f I R T K .

Eküvő. Ötvös Vilmos szegedi nagykeres
kedői f. hú 1-én délelőtt 11 urakor esküszik 
örök hűseget Mii u h Józsa urhölgyuek a bajai 
izr. templomban.

Eljegyzés. Hollóst Mór pécsi kereskedő el 
jegyezte Kölni Kiírnia úrhölgyet, Kőim József 
helybeli magánzó leányát.

A bajai céllövész társulat f. hú 1-én 
(vasárnap) táncvigalmat rendez.

Halálozások. Ih. I.iisjó Vilmos szentesi 
orvos, áildink, neje hirtelen elhunyt Szentesen.

Zsóti'i Ákos Temerin kúzség jegyzője f. é. 
augusztus ho 28-án életének 58-ik evében 
elhunyt.

Gyümölcskiállitás és vasár. A Gyü- 
niölcsészcti egylet f. évi szept. 17 20-án
gyümölcs, szülő, must, bor, konyhakerti ve- 
temények, konzerv, gyümölcspálinka és kert
gazdasági eszközökből kiállítást és vásárt 
rendez, melynek program inja: Helye az ipar
testület nagyterme. Készt vehet minden bajai 
és baja vidéki termelő. Bejelentés 1904. szep
tember lő. Beküldés, 1904. szeptember 10. 
Térdíj termények után nincs; szőlő- és bor- 
gazdasági stb. eszközük után, négyzetméte- 
renkint 1 K. vidékinek 2 K. Díjazás: Díszok
levél, dicsérő es elismerő oklevél, esetleg 
pénzjutalom. Vásár: az értékesítés megköny- 
nyitése cóljáb**! ;i kiállítási iroda az eladás- 
és vételt úgy a kiállítás tartama alatt, mint 
azután bármikor díjtalanul közvetíti. Belépő
díj : (gyiim. egyl. tagok és kiállítok belépő 
dijat nem űzetnek) 20 Ii 11er, állandó be
lepő jegy 1 korona. Tudakozódások és 
bejelentések: ( iyümőlcsészet Baja, cimzendők. 
Későn érkező küldemények csak úgy kapnak 
helyet, ha azok elfogadására alkalom van. 
A kiállítás tárgyait szeptember ho 20-án dél
után a kiállítok okvetlenül elszállítják. A ki
állítás tartama alatt a termelők az értékesí
tésről és a védekezésről szeptember 18-án 
11 órakor és d. u. 0 urakor értekezletet fog
nak tartani. Előadok: Állaga István, Hegedűs 
József, Nádas Sándor és Scliwáb János urak.

A bajai céllövész társulat legutóbb tar
tott választmányi ülésén számolt be a f. évi
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augusztus 2<)-iki országos vásár és díjlövé
szet anyagi eredményéről. A tiszta jövedelem 
összesen 207 koronát tesz ki.

A nagy és kis kuruc. A pozsonyi »Toldy 
kör* ünnepélye alkalmával a Kiskárpatok 
közt Dr. Thaly Kálmán előzékeny szívesség
gel tüntette ki ami » Bottyán ( ienerális« szer
zőinket: Sziebenburger Károly ny. tanárt. 
Ezt meghálálandó, a nagy Hisztorikusnak 
müvének díszpéldányát küldé meg. Tegnap 
érkezett meg Sziebenburger a Kis-Kárpátok- 
bol s ma már reggel Dr. Thalynak a követ
kező sorait olvasta:

Pozsony, 1904. aug. 26.
lisztéit s kedves Tanár IV! Színmüve a

» Bottyán Generálisa díszpéldányának (melyet
érdekkel olvasandok el) szives megküldéséért
fogadja meleg kőszönctemet. Fájdalom,
csak oly rövid ideig tartott modori kellemes
találkozást kedves emlékben tartva, szívből

•  •

üdvözli Ont öreg Kuruc társa és barátja. Dr. 
Thaly Kálmán s. k.

A «Tátin pedig boldog és büszke azon 
tudatban, hogy neki e sorokat hazánk kiváló 
nagy történetbuvára. a magyar parlament 
nagyérdemű tagja a «Szent István jeles rend 
vitéze,« a magyar tud. Akadémia rendes tagja 
es osztályelnöke, a milánói és turini tud. 
Akadémiák tagja stb. Dr. Thaly Kálmán irta.

Hajh! A kurucok megbecsülik egymást.
Adomány. A bajai ipartestületnek múlt 

ho 27-én tartott táncmulatsága alkalmával 
Di. limihml János úr és Dreschei Lajos úr 
cg\ egy házrészjegyet visszaajándékoztak a 
testületnek, mely adományért hálás köszöne
tét fejezi ki az ipartestület.

A bajai ipartestület által f. é. augusztus 
27-én házalapja javára tartott jőitékonycélú 
táncmulatság alkalmával felüllizetni szíves
kedtek: Dr. K’ajk Aladar 20 kor., Horváth 
János KV20 k., Bodrogi Gyula, Makrny László, 
Breimayer Bál 10 10 k., Drescher Gyula
8’2o k., Müller József 6 k., Reich Vidor,

Fischer lÁpő>t utóda ö 7> k., özv. Keich Bcr- 
nátné, Tarján Emil és Dallmann N. 4 1 k„
Hübner József, Dr. Valentin Emil 8*20 8*20 
k., Dervaderits Illés 2 k.. Kőmai László, Bo
kor Oszkár. Dr. Kona Dezső, Weidinger Benő, 
Buday István, Wunderlich József, Lengyel 
Sándor, id Nánay Lajos, Wagner Antal, 
Schnetzcr Ernő, Baron Vilmos, Dr. Szirmai 
Vidor, özv. 'Trapli T'erenczné, Klein Ferencz 
2 2 k., N. N. 2*60 k., Borkovits János, 
Báliad Gyula, \'ágú T'erencz, Szauder Kálmán, 
Earkas Bál, ifj. l'try Bál, Kúzsahegyi József, 
ifj. Nánay Lajos, Nánay Aurél, Simányi Dezső, 
Szauder Sándor, Eischoff Samu, Cserba 
György, Halász Károly. Strahl István, Mor
genstern Ignácz, Schermann J., Schwarz Manó, 
Müller Antal, Limesek József, Benedek Illés, 
Tralikant Vilmos, Szabó Lajos, Lovas Béla, 
T'iïrst Gyula, Auer Zsigmond, Beck József, 
Weisz I léniák cipész, Braunberger Izidor 
1 ! k., Breuer Zsigmond 1*80 k., Kovács N.
10 (ill., Willi Illés 10 Till. Összesen 1.69 kor.

A Bajai Kereskedelmi és Iparbank f.
hő> ö-én kezdi meg uj részvényeinek kibo- 
cs.ájtását. A régi részvények (szelvényív nél
küli szolgáltatandók be az intézet pénztárá
hoz, melyek ellenében díjtalanul kapják a 
részvényesek az uj 800 K névértékű végleges 
részvényeket, nevükre Írva vissza. Csupán 
oly részvények után lesz 1 K 26 f kincstári 
illeték fizetendő, melyek más uj névre állít- 
tatnak ki.

Botrányos állapotok a közkórházban.
Mint értesülünk a helybeli küzkórház elme-
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betegosztályából f. é. aug. 81-én este három 
közveszélyes elmebeteg megszökött és a kö
zönség nem csekély ijedelmére garázdálkod
tak a belváros utcáin, sőt egyik közülük egy 
látogatott vendéglőbe is behatolt, ahol Kajtár 
István pincér mellének kést szegezett.

Ilyen szökés ezúttal már, rövid időközön 
1 /  1

belül, most másodszor történt meg és igy 
önként felmerül az aggály, hogy ilyen felüle
tes vezetés és felügyelet hová fog vezetni?

Kisorsolás. A bajai ipartestület által ki- 
bocsájtott házrészjegyekből a f. é. augusztus 
28-án tartott húzáson a következő számok 
lettek kisorsolva: 67)9, 7Ő1, 878, 149, 558, 
7)29, 860, 7(39, 819, 500, 292, 826, 257, 45,
26, 25, 210, 2, 847, 131, 271, 848, 270, 876,
762, 84, 291, 229, 898, 718, 198, 815, 640, 
287, 286, 274, 765, 27, 851, 484, 225, 128,
798, 588, 526, 202, 146, 471, 158, 88, 695.
508, 724, 524, 268, 127.

Tánctanfolyam. Kovács Bella a m. kir. 
operaház tagja folyó hú 15-től kezdődőleg a 
«Bárány Szállodait nagy termében hat hétre 
terjedő cyclust rendez. Felhívjuk a t. szülők 
figyelmét, hogy minden ízében szakszerű tánc
oktatás van programmul felvéve és igy a 
most kínálkozó alkalmat el ne mulasszák, 
hogy precíz táncoktatásban részesüljenek.

Lassalle-ünnepély. A bajai szociáldemok
rata párt asztaltársasága e hó 28-án Lassalle 
J'erdinánd emlékére jól sikerült ünnepélyt 
rendezett. Az ünnepély a marseillaisse hang
jaival kezdődött. Az ünnepi beszédet, Lassalle 
élettörténetét, valamint működését Tóth N. 
mondotta. Elmondta, mi mindent köszönhet 
a munkásosztály Lassallenak, és hogy ő volt
az, ki a szoeiálizmus úttörője volt. Majd Bör
zsönyi János szavalta el «Lassalle Ferdinánd« 
cimü költeményt. Ltána még több szavalat 
és ének következett, melyet az iparos mun
kás önk. dalárda adott elő). Végül pedig Kurta 
István a «Kakasülöiui című monológot adta 
elő. Az előadás után reggelig tartó tánc kö
vetkezett.

#

Verekedés. Ezsi István süveges, szerem- 
lei lakos minden ok nélkül megtámadta Sá- 
gor Jánosnét és Aranyos Istvánnét, és a ke
zében levő husánggal a két asszonyt kékre- 
zöldre verte. A verekedő ellen a vizsgálatot 
megindították.

Parasztfurfang. Egy bácstopolyai paraszt
legény a napokban Xomborból Bajára utazott. 
Hogy kényelmes helyre tehessen szert, jóval 
előbb akart a vonatba szállni. De nem tudta 
egész biztosan, hogy az előtte álló vonat

csakugyan Baja felé megy-e. 'Tájékozatlansá
gát röstelte bevallani s igy eziránt közvetle
nül senkihez se intézett kérdést, hanem vár
ta a jó alkalmat, mely majd meghozza szá
mára a kellő útbaigazítást. Számítása jól ütött 
be, mert alig gondolkodott néhány pillanatig, 
megjelent mellette egy ősz szakáik), rokon
szenves külsejű, vidámképű úr, aki szintén 
abba a vonatba akart szállni s aki úgy 
látszik jó hatást tett a legényre, mert 
nyomban beszélgetni kezdett vele: «Az úr is 
ezön a vasúton utazik ?« kérdezte tőle. «En 
ezen utazom.« «Hát ha ezön utazik, akkor 
mondja mög az úr, hogy hova utazik ?« Az 
öreg úr nagyokat bámult a kiváncsi legény 
faggatásain, de ezért barátságos hangon szolt 
hozzá: «En Bajára utazom, barátom. De ha 
szabad tudnom, mért kiváncsi maga erre?« 
A legény kissé zavarba jött, mert tájékozat
lanságát nem akarta elárulni, de hamar ösz- 
szeszedte a gondolatait s hetykén válaszolt : 
«Hát azért, mert én is oda utazok.« Griiff 
Nikáz tanfelügyelő - mert vele történt meg 
az eset -  nagyokat nevetett ezen a paraszt- 
fű r fan gon.

Hölgyek öröme! Legjobb szer az egész 
világon a bajai Dr. Lehman arckenőcs, mely 
pár napi használat után megifjitja az arcbőrt 
eltávolít fedőket, szeplőt, májfoltot, bőratkát 
(Mitesser.) Egy tégely ára 1 korona, csak ne
vem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk 
cl ! Gyarmati Emil városi gyógyszertára a 
Szent-I láromsághoz Baján.

A  b a j a i a k  s z e r e p l é s e  a  „ Z o m b o tű  S p o r t -
E g y l e t "  v e r s e n y é n .

Augusztus hú 28-án tartotta meg a «Z. S. 
E.« athlétikai versenyét, melyen a bajai fiatal
ság is részt vett, és a versenyző bácskai vá
rosok között az elért eredményt tekintve az 
első helyet foglalta el.

A bajai sportűző fiatalság csak öt taggal
volt képviselve a versenyen, amelyen Zombor
és Szabadka városok kiváló athlétáival állt

•  •

ki a porondra. Összesen 11 dijat nyert az öt 
résztvevő: 8 ezüst és 8 bronzérmet. Készt- 
vevő bajaiak: Moder Géza, Kocsis János, 
Antal Ferenc, Keiser Béter és Koller Ferenc.

Koller Ferenc megnyerte az \ i angol mér- 
fökles (4021 < m.) futást, a távot 60 m. p. 
alatt futván be. Ugyanezen versenyben má
sodik lett Kocsis János. Nagyon szép látvány 
volt, mikor a tiszta fekete dresz, a bajaiak 
fölény nyel vezetve biztosította magának az 
első-második helyet.

Első lett a rúdugrásban Antal Ferenc, 2 m. 
60 cint ugorván. Az elért csekély eredményt 
az magyarázza, hogy nem talált méltó ellen
félre Antal és nem folytatta eredmény elérés 
céljából a versenyt.

Ugyancsak az első díjat nyerte el Antal 
Ferenc a 120 yardos gátfutásban (10 db 106 
cm. magas gáttal) 20 m. p. alatt futván be a 
távot és messze mögötte hagyván erős ellen
feleit.

Első lett még a staféta futásban a bajai 
csapat mögötte hagyván a zomboriak két és 
a szabadkaiak egy csapatát. A bajai csapat 
tagjai voltak: Koller Ferencz, Móder Géza, 
Kocsis János és Keizer Péter.

Második díjat nyert Koller Ferencz a ma
gasugrásban, 158 cmt ugorván földről. Ezen
kívül második lett a 100 yardos (94'7 ni.) 
Bácskai bajnokságban.

Móder Géza a távolugrásban a harmadik 
helyet biztosította magának 5*17 métert 
ugorván.

Ha látjuk, hogy mily szép eredményeket 
érnek el a bajaiak a sport terén, nem győ
zünk eléggé csodálkozni azon, hogy még 
mindig nem tömörülnek sport-egyletbe.

Gratulálunk a győzőknek!!

Regény fejezetekben.
Kft V u jsá f /  a p r ó h i r d e té s e i  ho/.

GYÖNYÖRŰ SZÖKI-:

hölgyet, aki Hűvösvölgy tői a Váci-körutig 
utazott villamoson, mély tisztelettel kéri érte 
epedő viza-víja, adja tudomására ismerkedés 
lehetséges-e ? Föltétien diszkréció Ígérete
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a pillanatot, 
aki,  trsVlpv.

Pihegő kebellel várom azt
amikor újra ölelhetlek és xy 
Mikor, oh mond mikor?

DOKIKÁM.
Nagy haj ért. (iyémántgyiirümet elvesz

tettem és férjem megöl, lui elő nem kerítem. 
Küldj tudott helyre száz forintot. Egészen a 
tiéd.

MAC A N Y< >S SZŐR K

Nem ettem meszet. Maga egy közönséges 
nő. Száz forintot? Miért nem egy torony
órát lánccal ?

ADONIS IZIDORNAK.

Maga közönséges zsidó ! Szemtelen, pisz
kos gazember.-A fene egye meg magát!

Törvénykezés.
K e y  y  e l e m  a  y  y  i l  k o s n a k .

Folyó év áprilisának (>. napján kezdte tár
gyalni íi szabadkai eskiidtbiróság azt a rém- 
regénybe való rablógyilkosságot, amelyet 
Dimovics Miklós, Petrovics Mária és Dimo- 
vics Ferencz : apa, anya és tiu követtek el 
Sarjai Lukács ókanizsai gazdán.

A tárgyalás két napig tartott és másnap, 
április 7-én délután hozta meg a bíróság az 
Ítéletet, az esküdtek igazmondása alapján 
kötéláltali halálra Ítélvén Dimovics Miklóst, 
tizenöt évi fegyházra Dimovics Ferenczet, hat 
évi fegyházra Petrovics Máriát.

Ez volt az eskiidtbiróság első és idáig 
egyetlen halálos ítélete, amelyet meg is ma
gyaráz az a tervszerűen végrehajtott, pokoli 
bestialités, amelylyel Dimovics Miklós és 
bűntársai a gyilkosságot végrehajtották. A 
kir. Kúria elutasította a semiségi panaszt és 
a királynak tartatott fenn, hogy egy tollvonás
sal életet vagy halált osszon Dimovics Mik
lósnak, a halálra Ítélt emberi vadállatnak.

Április hó 7-dike óta ül Dimovics halálos 
Ítélettel terhetlen a szabadkai ügyészség bör
tönében és roskadozva, megőrüléshez közel 
várta napról-napra, hónapról-hónapra a meg
váltó, vagy megölő szózatot. Végre megér
kezett, hogy :

A király Dimovics Miklósnak megkegyel
mezett.

K. Bácsalmás. Tévedni méltóztatik. A l’orth Aitlmr 
In*vételérői szóló rendkívüli kiadást nem mi. hanem egyik 
laptársunk, a .Rajai Hírlap" adta ki; hogy honnan men
tette e/.t a Iliit, azt szíveskedjék azon lap szerkesztőségé
től megkérdezni.

Őzike. Nem közölhető.
K. B. Október közepén jön haza Amerikáin')!, honnan 

október elején indul el. Nemcsak Saint-I.ouist, hanem 
Amerika több nagyobb városát is beutazza.

mellett választ e lap apróhirdetései között 
kérek » Adonis Izidora címen.

ADONIS IZIDORNAK.

11a szándéka tiszteletteljes és kom ly, hol
nap, szerdán, reggel a Muzeum-köruton a 
Széchenyi Ferencz szobra alatt megismerhet. 
Magános szőke.

KG Y ÉTI. IC N R< ) M )0 ( iS Á G 0 M

Mióta Önt megismertem, rózsaszínűnek lá
tok mindent és szeretném megölelni az egész

•  0

világot, főképen pedig Ont. Ne hagyjon el- 
epedni édes gyönyörűségein és adjon alkal
mat, hogy a nyilvánosság kizárásával tegyem 
szivemet lábai elé. Adónis Izidor.

IZIDí >R.

ön ellenállhatatlan. A Bástya-utcai korzón 
holnap este hét órakor és később talán 
culin seul. Magános szőke.

MKNNYORSZÁGOM.

N Y I I / r - T É R
iv/cn mv.it alatt l%ö/J<iltc)«ci t a s/<*rlu>s/.l<W*«r m*m vál

lal lel<*lÖsséi»<|.

Külön értesítés helyett:

K ő i m  J\n>n>;i
Maja

11<>lk>si X1 <>p
I *éc-

jetrveseK.

H ird e tm é n y .
Baja város Deák Ferencz, illetőleg 

Czirfusz Ferencz-utcájában lévő

uradalmi magtár

• • I N M H M M H  99 

A „Kávé király“«hoz !

f •epuiet f. év i december hó 1-töl 
kezdve több évre bérbeadó. Bér
leni szándékozók forduljanak a köze 
lebbi feltételek végeit az :

Uradalmi jógzágfeiiigijelö̂ ghez
i JCisszálláson.
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A k i  n a g y o n  j ó  z n m a t ú  s i l l a t ú  k á v á t  k e d v e l ,  
ii/. c s a k i s  . . K i r á l y  k á v é t  * v o j n r n ,  m o l y  u l e g 
k i v á l ó b b  f a j o k  v«‘f f y i t ésohol  áll  *  o g y  i nog 
(Midig n (mii l ó t o z o t t  inods/BM’ s / o r i n t  viin p ö r -  
k ó Ivó.

Ilos /̂.íis kis^rloto/ós után sikerült p'/t olór- 
nitnk s igy iniinloii kávoisinons ki ogvsy.or 
mogi/lo i, soli • más kávát nom log használni 

Ismorotos hogy a ká.vó a logárzókonyolib 
cikk. itodyhol a íinom zamat s illat azonnal 
elillan, valamint minden izt s szagot le Ív ősz, 
miért is ezen kiváló kávéi leme/ilobo/.okbn 
csomagoljuk s szállítjuk bármely postaállo
másra hérmentve, utánvétellel u következő 
árban :

1 k g r o s  d o b o z  4  kor*. 8 0  fi l l .
^  n ii 9  .. -
4 17 20 n

K z c n  kii  l öi i l i ‘ gos(* ii p ö r k ö l t  k á v é n k í v ü l
Ai ául j uK'  a k ö v e t k e z ő n \ e r s l á i n k á t ,  sz i nt i * b é r -
m e n t v e ,  u t á n v é t e l l e l b á r m e l y  p o s t a á l l o m á s r a .
1 p o s t a c s o m a g  kgi -. légiin C u b a  k o r 13 50
1 „ r» C e y l o n  .. 12. -
1 r» J a m a i c a  „ 11.20

B i r ó  é s  T á r s a
a  » K á  r ó  k  i r á l y  «- h  or:

Budapest, VL, Teréz-körüt 2/a b.
2<; 11

>

*

<

r
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Hungária Csokoládé
A „Kávé király“ -hoz!

• • • • • • •

és finom

Cukorkák
Teljesen érett nemes-faj paradicsom ren 
(lelhető nálam kg. ként 1 0  f i l lé r j é v e l ,  

kg.-on felüli mennyiséget házhoz szál 
htok

kaphatók :

B a j á n  minden nevesebb füszerkeres-
kedésben.

J is z ta , jó és ajánlatraméltó 
— o n i gyártmányok !
2U- íf

.  » Állaga István.

Feltűnő újdonság !
D E L I C E

— Minden hirdetés felesleges.
A dohányzó egyszer veszi és többe

mást nem szihat.

KERESTETIK
egy úgy a gyermekneveléshez, mint a
h á z ta r tá s i  teendőkhez értő él-
tesebb, de egészséges nő egy k ö z 
ségi je g y ző i házhoz. Fizetése teljes 
ellátás és havi 20 k o ro n a  készpénz.

A netáni a j á n l k o z ó k  N Á N A Y  
L A J O S N Á L  nyerhetnek bővebb fel-
viláuosítást. :i a

A város közelében egv 4 évest '  « Z

f f I ffs z ó l ó
azonnal eladó. Cím a kiadó

hivatalban.

valódi francia szivarka- 
papír és szivarkahüvehj kapha

tó az ország minden 
különlegességi árudájában.

Zongora-órákat
ad Raján egv kitűnő képzettségű 

konzervatóriumi növendék. 
Cím a kiadóhivatalban.
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Pénzkölcsönt
köz vetitek a lögnagyohh <i is<*ri* i io és ! <*u-
előuvösehb feltételek melleit kníonalisz- »
leknek, állami, megyei, városi és iiingtoi 
tisztviselőknek, továbhú t,*inilók és papok
nak is, fizetés és nvngdij előjegyzésre 20

/

évi törlesztés mellett 7 százalékra. Állami 
al kai in a zol t a kunk. ga z< I á I k o< I ő k 11 a k, i \ >a ro- 
soknak és minden hiteiké*)h*s egyenek 
200 koronától a legmagasabb összegig, 
havi vagy */4 évi lörleszlésre, konvertá
lok birtok és házkölcsönöket 10—Gö évi 
előnyös törlesztéssel vagy felcserélem azo
kat 4 százalékos kölcsönre.

R ad ó  M ih ály ,
bankbizományos KI hABKST. szövelség- 

nlca 11. sz Válaszbélyeg csatolandó.

és papírkereskedésembe

ianulóul
lel veszek CílYC1J kell c) is
kolai képzettségijei hire'), 
jó háxh()l származó fiút.

ifi- Wagner JRntal

Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
B A JA I FIÓ K INTÉZETE

DRESCHER GYULA-féle h á z b a n .

Jutányos módozatok és olcsó kamattételek mellett nyújt:

Törlesxtéses és kamatozó jelzálogkölcsönöket
Ykíltókölcsönöket

.‘fjet Cl

\  ' esz cs elad Cl

<ra cs árúkra
írókat cs idegen

Bevált szelvényeket
ogad takarékbetéteket és betéteket folyószámlára r!AXií>
\ ’alamint minden egyéb a bankszakmába 

vágó műveleteket.o

Az intézet működését folyó év augusztus hó 15-ével kezdte meg.
11

TANKÖNYVEK

l fM)4. szrptemhvr 3.

I< M 'J. s/n in.
■  -  « 4

Ibi ti. tllvvi 

»Á r v e r é s i  h ird e tm én y .
A bácsalmási kir. jhiróság mini llkvi lm lóság 

részéről kózliíiTÓ letetik. miszerint dr. H a jk  
A l a d á r  hajai ügyvéd által képviselt, Botter és 
Weiehand bajai cég kérelmére S te in  M i
h á ly  né  szül. Oszterreiolier Róza jánoshalmi 
lakos pilon az árvorós 87 kor. 72 üli. tőkeköve- 
Ielés, ennek 190(). óvi szeptember hó 14-tol 
járó (i% kamatai 23 kor. 30 üli, midig meg
állapít,ott 1 I kor. ós ti még léi mór ül ondó költ
ségük nők, továbbá csatlakozott llajdnska Mór 
‘42 kor. s járulékaiból álló követelés kielégítése 
végett az 1881. LX. t.-c. 144. és 14ti. §§-ai 
értelmében a szabadkai kir. törvszók területén 
levő Jánoshalma község 4091. sz. betétében 
ö l2/1. (írsz. alatt felvett 7<>9. sz. ház és hel- 
telekre 800 kor. becsárban ezennel elrendeltetik 
cs annak a Jánoshalma községházánál leendő 
megtartására 1904. é v i  s z e p t e m b e r  hó 
21. n a p j á n a k  d. e. 10 ó r á j a  kitűzetik,
mely alkalommal a jelzett ingatlan a kikiálltási 
áron alul is eladatni fog.

t
Árverezők tartoznak a kikiáltási ár 10%-át 

készpénzben vagy ovadékképes papírban a ki
küldöttnek átadni. Vevő köteles a vételárat 
három egyenlő részletben ós pedig az első rész
letet az árverés jogerőre emelkedésétől számí
tott 30 nap, a másodikat <>o nap, a harmadikat 
90 nap alatt az árverés jogerőn' emelkedése 
napjától számított f>% kamatokkal együtt a sza
badkai m. kir. adóhivatalba befizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszá
míttatni.

A részletes árverési feltételek a hivatalos órák 
alatt, a telekkönyvi hatóság irattárában és János
it a lm a községházánáI mégték intitetők.

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
Bácsalmás, 19o4. évi június hó 3-án.

F u n tá k
kir aljhiró.

Cserébe
adandó Bajára egy német köz
ségben szerény igényű 12 esz-

O  J  o

tendus leányka.
Cim a kiadóhivatalban.
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Magyar 9

az állatni tanítóképző intézetbe

a városi polgári iskolába

az apáca-zárdába

M ü - b ú t o r g y á r
r é s z v é n y t á r s a s á g  B é k é s c s a b a .

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

a városi elemi népiskolába

az ev. ref. elemi iskolába

y  \ 6  k -  \ N a S y T i r a d . - #

ulepelc ) B A J A ,

| t ^ <3
Erzsébet királyné-utca (volt 

Mészáros-féle ház )

T A N SZ E R E K Teljes lakásberen
dezések. Legol-

Mindenféle diszitő- 
és kárpitosmunkák

h t  msr Modern bútorok.
minden tanintézetbe, k i v á l ó  j ó minőségben | csóbb gyári árak. ®  e lv  á l l a l t a t n a k .

OLCSÓ ÁRAK  mellett kaphatók

ifj. WAGNER ANTAL
k ö n y v k e rcsk e d é sé b e n .

X  C f c  ^  X X  «  . •  ^  L i l i  Vn nTnïïfî nmïïffnnïïïïmn ImTnlífl cin itfmmff fflftfyym mrn nmmfrr nmmm nwrfim

Nyomatott Nánay Lajosnál Baján.




