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Karácsonyi gondolatok.
(m. f.j A forgandó időnek pontosan 

visszatérő jelenségeit ismerjük ugyan és 
meg is szoktuk gyermekkorunk óta, de 
mégsem tudjuk megunni. Vagy van-e 
emberfia, ki nem örvendene a kikelet
nek, bár igen jól tudja, hogy megint 
rákövetkezik a tél? S ha lelkünknek- 
testünknek jól esik a verőfény, gondo
lunk-e a borúval, noha tudjuk, hogy a 
napfény sem állandó? Az idő folytonos 
változásának és haladásának minden 
rendszeressége mellett is megvan a maga 
újsága és érdekessége, melyet minden 
embernek figyelmes elméje észrevehet.

Karácsony napját, az esztendő összes 
ünnepeinek legszebbikét üljük. Kétezer 
esztendős e nap, mely ünnepe a jeges 
sarki vidékeknek épugy, mint a forró 
övéknek ; de van-e hely vagy volt-e idő, 
ahol vagy amikor e nap unalmassá vált 
volna? És el tudjuk-e gondolni, hogy ka
rácsony költészete valaha is megszűnjék ? 
Haladhat az idő, vele az emberiség; 
de valamint az Alpok széditő magasla
tain is gyökeret ver a fenyőfa, az em
beri tudásnak, művészetnek, haladásnak 
legnagyobb emelkedését is kisérni fogja 
a legnemesebb és legkedvesebb fenyő : 
a karácsonyfa. Karácsonya mindig lesz 
az embernek és mindig szívesen fogja

várni és kellemesen fog rá visszaemlé
kezni.

Honnan a karácsonynak e vonzó va
rázsa? Hogyan van az, hogy ez ün
nepet lehetetlen megszokni, szokásból 
megunni? Nem szólok a gyermekekről, 
de mi felnőttek is miért örvendünk e 
napnak jobban, mint egyéb ünnepeknek? 
Minő lélektani rejtély az, hogy az em
ber, kit csak az újság érdekel és inge
rel, e régi ünnepbe egész lelkét bele
önti ?

Megfejti e rejtélyt az Isten angyala, 
ki az első örvendetes karácsonyi éjsza
kában ekkép szólt a pásztorokhoz : „íme
nagy örömöt hirdetek nektek, mely le
szen minden népnek, mert ma született 
nektek az Üdvözítő.“ (Lukács 2, 11 )

' Valóban, öröm napja a karácsony, 
öröme minden népnek, mert e napon 
teljesült a világ évezredes várakozása, 
e napon váltotta he Isten ősi Ígéretét, 
e napon szállt az ég a földre, e napon 
remekelt a végtelen isteni szeretet.

A szeretet a karácsonyi örömnek alap
ja és lélektani magyarázata. Érzi az 
ember, hogy az a béke, melyet angyalok 
hirdettek, szivébe száll Érzi az ember, 
hogy lelke a szeretetnek angyalszárnyain 
felemelkedik az örök béke kútfejéhez, 
Istenhez. E napnak sajátos hangulata 
van : az Isten megtestesülését érzi, leg

TÁRCA. De mindez, nem tart sokáig. Gálos

K egyelem kenyér.
Irta : Vasvariné K. Erzsi.

A tánc már elkezdődött. — Ott szorongtak, 
gomolyogtak a párok, a cigány előtt ; mert 
hát, —- nem is volna csárdás (?) ha a prímás 
vonóját és ideges űjjainak rezgését nem néz
hetné a táncos nép, — amint azok alatt meg
születik a tüzes, mámoritó zene, mely — rith- 
mikus mozgásba hozza — fürge lábaikat.

A szárnyas ajtók azonban még egyre ont
ják az uj vendégeket. A főbejárattól nem 
messze, a karzat egyik oszlopához támasz
kodva áll — egy szép, halvány arcú, barna
fiú. Alig több 24 évesnél, de a finom, sötét 
korszakán, mely arcának alsó részét egészen 
elfödi, — jóval idősebbnek mutatja. De, talán 
még ennél is inkább : az a nagy komolyság, 
mely sötét szemeiből tükröződik.

Tekintete kitartóan az ajtóra van függesztve. 
Világos, hogy vár valakit. Igen, mert lám, 
ahogy megjelent a bársonyos függöny kereté
ben az a karcsú, szobor-szép leány, kit a 
rendezőség oly hódolattal fogad, — a halvány 
ifjú — arcát, rózsa-pir festi élénkké, szemei 
pedig a csodálat és sóvárgás tüzében gyiílnak 
ki egyszerre.

Gábor észre veszi magát, hogy minden oldal
ról ismerős arezok környezik és hogy nem 
egy kiváncsi tekintet figyeli felindulását.

Megfordul hát, és egy csoporthoz közelit,
— amelyiket épen legelsőben érhet.

Meglehetős szórakozottan köszönti őket, és 
alig tud róla, hogy a lányt, táncra kérte, ki
— bátortalanul fűzi kezecskéjét — Gábor 
karjába.

Lassan, sétálva vezeti néhányszor végig a 
terem azon részén, mely nincsen a táncolók- 
tól elfoglalva és elszórakodottságában nem 
veszi észre mint remeg szegénynek az 
ajka, midőn mosolyogva kérdezi: » mi nem 
táncolunk ?«

Amint tetszik, — felel rá oly közömbös 
hangon Gábor, mintha ez a kérdés nem is 
a legnagyobb udvariatlanságért leckéztetné őt, 
és gépileg a lány dereka köré fűzi karját, 
hogy megkezdje vele, az épen most ujrázott 
lassút járni . . .

Gábor! maga már megint rossz kedvű és 
szórakozott . . . szólítja újra a lányka.

Jóformán csak most veszi észre, hogy a 
véletlen Magdával — a legjobb barátja — 
kis bugával hozta össze, ki dacára 17 
évének - olyan kedvesen bölcs »öregecske«.

alább is sejti a s z í v , ezért örül a ka
rácsonynak.

Ám a szeretet feszitő ereje nagy : 
nem fér meg az ember szivében. Isten
nel nem éreztetheti, hisz a végtelenül 
boldog Teremtő nem nyer semmit a mi 
szeretetünkkel. Embertársai felé lordul 
tehát az ember, reájuk árasztja szivének 
kincseit, nekik iparkodik örömöt sze
rezni, hogy azok boldogságán maga is 
örvendjen. Ez a karácsonyi örömnek 
második oka és biztositéka: a testvéri 
érzés, mely összeköti a sziveket aznap, 
hogy testvérünkké lett az Isten. Ez 
altruisztikus jelleg teszi oly kedvessé a 
karácsonyt. Nézd a szülőt: mily boldog, 
hogy magzatát örvendeni látja ! És nézd 
a gyermeket: az ártatlanság boldog 
menyországának milliárd csillagja gyűl 
ki szemében, midőn az ajándékokra veti 
tekintetét. És ha az egész ajándék nem 
egyéb egy idétlenül faragott bábunál 
vagy olcsó mézeskalácsnál, megara
nyozza, megédesiti azt a szeretet, mely 
adta, az öröm, mely elfogadta. Kit a 
sors elszakított szeretteitől, legalább 
lélekben felkeresi az édes otthont, és ki 
egyedül járja az elet útját, az egyedül
lét nyomasztó súlyát soha jobban nem 
érzi, mint e napon. Es míg embernek 
szive emberi mód fog dobogni, míg a 
szeretet lelket foir lélekhez kötni : azo

mintha már az élettapasztalatok és csalódások 
iskoláját mind végig járta volna.

Amint e komoly, jóságos szemekbe tekint, 
most is, mint már annyiszor, valami jól eső 
nyugalom száll szivére. Egyszerre csilla
podni érzi féktelen dobogását.

Maga az én jó s rsom Magda. Mindig 
ott találom, ahol legnagyobb szükségem van, 
a bizalmas, gyengéd részvétre!

Magda arca egy árnyalattal pirosabb lesz 
ugyan e szavakra, de azért hangján nem 
hallatszik már a nagy belső felindulás, mely 
egész valóját átjárja mire újból szólni 
kezd . . .

Nos? Mi baj megint?
Képzelem, mily sérelem ! ?
Az első csárdás . . ., első négyes, soupeé- 

csárdás . . ., mind levolt már foglalva még 
bál előtt a »királynő«-nél ? !

Mi ? Ugy-e eltaláltam ? !
Megszégyenülés, dac, rezignáció, mindez 

váltakozott ama szomorú mosolyban, mely a 
férfi ajkán megjelent, mialatt válaszol a lány
nak . . .

Eltalálta . . .  és ebből akarva, nem akarva, 
le kell vonnom a konzekvenciákat . . . Szá
momra már vége minden reménynek !

Hányszor megállapította ezt már magá
ban?! Tellát nem önmaga-e az oka, lia
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Isten szeretetének napja mindenkor ün
nepe lesz az emberiségnek.

Ne feledjük azonban, hogy szeretetünk 
jótéteményére azok is számot tarthatnak, 
kiket az élet oly édeskevés javakkal 
áldott meg. Ne feledjük, hogy az em
beri társadalomban olv sokan vannak,

*

kiknek karácsonyát nem édesiti meg a 
szeretet. A szegények, az árvák, az öz
vegyek részt kérnének a karácsonyi 
örömből, ha volna, aki az öröm sugár
kévéjének egyetlen sugarával bevilágí
tana a nyomornak vigasztalan éjébe, hol 
a gondok és szenvedések felhői kerge- 
tŐdznek. „Adjatok, adjatok, amit Isten 
adott.“ Adjatok a feleslegből, hogy más
nak is jusson, midőn nektek marad még 
elég. Csodálatos az adakozó szeretet 
misztériuma, azt nyeri vissza, mit más
nak szerzett: a boldogságot. Minden 
könny, melyet a ti szeretetek melege 
szárított fel, minden gond, melyet ugyan
annak veröfénye derített fel, minden 
sóhajtás, melyet mosollyá változtatott a 
tevékeny szeretet, meg fog tanítani ben
neteket, hogy „iidvösebb adni, mini 
venni.“ (Ap Csel. 20, 35.)

Ámde az ember nemcsak individuális 
életet él, hanem társadalmi lény, kit ezer 
szál köt embertársaihoz. Nemcsak az 
egyeditek, hanem a köznek is, nem
csak a részeknek, hanem az egésznek 
is megvan a maga élete, életében kará
csonya.

lûtes magijai' hazáin, hál a te kara- 
esonijod milyen? Polgáraid örvendenek, 
és láttuk, hogy méltán ; hát neked sza
bad-e örvendened? Polgáraid ünnepel
nek, — neked nem kellene-e gyászolnod? 
Gyermekeidet összeköti a szeretet ; téged 
az ős magyar átok, a viszálykodás mar
cangol. Az embernek békét hirdet az 
angyal, és neked háborúságokra van 
szomorú kilátásod. Gyertyák gyúlnak ki

újabb csalódás éri?? — jegyző meg feddőleg 
a lányka.

Soha ilyen bohó fiút ! Hát illik az és járja? 
hogy ez — különben oly komoly gondolko
dási! ember . . . annyira gyenge legyen, hogy 
gyötörtetni engedje magát, egy soha nem 
teljesülhető álomkép által, akár csak az ava
tatlan puszta-járó, a csnlékony délibábbal, 
mely soha el nem érhető várost rajzol csa
lódó szemei elé . . .?!

9

Úgy, ügy, kicsi barátnőm, csak korholjon 
és zsémbeljen velem. Habár nem is szolgál
tam reá, azért szívesen hallgatom zsörtölő- 
déseit, mert kiérzem szavából azt is, hogy 
szánja egy kicsikét ezt az én bol ndos, fájó 
szivemet . . .

Nos hát közel jár az igazsághoz, de még
sem egészen találta el, mondja Magda. 
•Nem akarom szánni magát! Tudja?! Nem!!

Mert ez, magára nézve, egy cseppet sem 
hízelgő állapot. Azt szeretném inkább, hogy 
na irigyelni valót találnék magán, mintsem 
okot, a szánalomra . . .

Ott vagyunk, vágott szavába Oá bor, -  
ahonnét én ki indultam: denique, — a kis 
Magda, mégis csak sajnál engem !

Jó! hát legyen magának igaza. De engedje 
azon reményemet kifejeznem, hogy ez más
ként is fog lenni még.

Különben velem gyűlik meg a baja. — 
azt előre is meg mondhatom, viszonzá 
feddőleg a leányka.

Soha sem szeretett még Magda, ha azt 
hiszi, hogy a szerelmet csak úgy parancs
szóval lehet dirigálni . . . .most jöjj«

a legszegényebb viskóban is ; a te há
zadban önző érdekek, egyéni célok sorra 
oltogatják el a honszerelem lángjait. Egy- 
másnak ajándékot adnak az emberek, 
tőled jogaidat rabolják. Édes magyar 
hazám, hát a te karácsonyod milyen?

Szomorú, de nem kétségbeejtő. A ma
gyarok Istenének is meg van a maga 
választott népe, melyet végig vezet a 
hazafiatlan önérdek pusztaságán keresz
tül egy szebb jövőnek igéret-földjére. 
A magyar hazának is lesz karácsonya, 
mely megváltja bűneitől, bajaitól, mely 
békét szerez neki, mely szeretetben, ön
zetlen és önfeláldozó honszeretetben 
egyesíti gyermekeit Lesz karácsonyfája, 
mely virulni fog és világítani: a tiszta, 
az erkölcsös magyar közélet, mely nem 
ismeri a korrupciót.

E szép karácsonyt add meg Isten 
hazánknak és engedd megérnünk mi
nekünk !

A királyi eskü.

»most meg 
számomra !

takarodja mert alkalmatlan vagy

A lányka — hogy ez indirekt kérdésre 
válaszfélét de kelljen adnia, — fáradságátadva 
ürügyül, félbe szakitá a táncot, és helyére 
vezettető magát Gáborral . . .

De ez, nem hagyta el őt, azután sem. Le
ült melléje, elvette kis toll-legyezőjét, hogy 
hűsítse vele, bájos kis társnője kipirult arcát.

Aki igy látta őket együtt, azt hihette, hogy 
— ki tudja, mily étles titkokat sugdosnak 
egymásnak — a gyorsan lihegő tollak mö
gött . . .

Ledig egyiknek a szive jobban fájt, mint 
a másik-é a kimondott szavak alatt.

Nézzen oda, — szólt Gábor elfojtott han
gon mily szép, mint az álom!

Letudnék borulni előtte, mint Istenem előtt !! 
Ha kérné életemet, — egy pillanatnyi habozás 
nélkül oda dobnám — hacsak, utolsó pillan
tásommal szerelmet olvashatnék ki — szép 
szemeiből . . .

De — nem kel lek neki!
Ismeri, tudja szerelmemet, és mégis egyebet 

sem kiván tőlem, mint hogy ne háborgassam !
Neki nincsen s îve !
De Gábor! Hogyan lehet ennyire részre

hajló az Ítélet kimondásában?!
Hisz csak az imént állította, hogy a sze

relmet nem lehet parancsszóval commandirozni, 
midőn saját magáról beszélt !

Most meg azt akarja velem elhitetni, hogy 
Olgának nem szabadna mást szeretnie. — mint: 
magát, ha csak azt a szigorú Ítéletet nem

A király személye szent és sérthetetlen. 
Ezt mondja a magyar törvény, ezt vallja 
a magyar nép. — A legelső magyar 
ember a király, ez a magyar nemzet 
hite. — Es a szent és sérthetetlen leg
első magyar embert, Szent István koro-j 7
nájával megkoronázott királyát imádja 
ennek az országnak minden fia.

Ha néha néha eljön az ő hű népe közé 
a magyar király, ha ott tudja felséges 
urát e nemzet a budai fényes palotában : 
imájába foglalja nevét, agódó tisztelettel 
őrzi minden lépését, tiszta szeretettel 
hallgatja minden szavát és leborul nagy
sága előtt, ha atyai szivének nemes ér
zelmeiből neki is juttat

De mikor a király nincs az ő hű népe 
között, ha a budai várkastély ablakai j

sötéten, üresen tekintenek le az ő szék
városára ; ha a magyar király a Burg- 
ban tartózkodik és császári szivére hall
gat ; ha a magyar nemzet örökös ellen
ségei veszik őt körül és egyetlen magyar 
embert se bocsájtanak hozzá; ha magyar 
miniszterének a császár elé kell menni, 
hogy döntő üzenetét onnan hozza Magyar- 
országba ; szorongó szívvel várja a 
nemzet az üzenetet, félelemmel lesi a 
hireket, aggodalommal a — császári szót.

Ámde sose várta oly aggodalommal 
a Burgból a döntő szót ez az ország, 
mint most. Mert most nemcsak az osztrák 
tanácsadók iparkodnak a császár szivét 
elfordítani a magyar néptől, de Magyar- 
ország kormányelnöke a magyar királyt 
is félrevezetni iparkodik.

Rendet akar csinálni Magyarországban 
egy meghibbant agyú kormányelnök. 
A rendcsinálást őrült fenyegetésekkel 
kezdte Golyót és akasztófát emlegetett. 
Oktalan elbizakodottságát az ugrai levél 
és utána számtalan beszéde hirdette. 
November 18-án már az alkotmányt 
támadta meg és hihetetlen következe
tességgel, megdöbbentő cinizmussal jutott 
el odáig, hogy a királyi eskü szentsé
gébe vetett hitünket akarja megdönteni.

De a magyar nemzet hite erős, a 
király iránti hűségével egyenlő a királyi 
szóban való szilárd bizalmunk. Es nem 
hiszünk Tisza gróf híreszteléseinek, nem 
hisszük el, hogy befolyásolni tudja a 
magyar királyt az osztrák generálisok 
bűnös segítségével is, hogy a törvényt, 
melynek megtartására hitlevelet adott 
1867. Szent Iván havában, amelynek 
megtartására szent esküt tett, — másként 
értelmezze, mint ahogy azt akkor értel
mezte.

Most már látja, tudja az egész ország, 
hogy Tisza mily görcsösen ragaszkodik 
hatalmához, hogy nem rendet akar csi-

akarja magára vonni, hogy : szívtelennek tart
sák.

Majdhogy nem zavarba ejti az embert ez 
a kis bölcselkedő itt ni . . . (és ezzel, egy 
erősebb legyintéssel, Magda arcához érinté a 
strucc legyező finom pelyheit) de — mégis 
csak áttör az igazságom — e szándékosan 
előidézett homályon keresztül is . . .

Mert hát az köztünk a vita-tárgya ugy-e, 
hogy vagy lehet az ember ura érzelmeinek, 
vagy sem ? ! Ha igen ? úgy az a szép tündér 
szerethetne engem, ha akarna; ha pedig ez 
nem áll úgy, tőlem sem kívánhatja az én szi
gorú kis barátnőm, hogy ne epekedjek sze
relmem tárgya után . . .  és ne tartsam ezt az 
egész fényes szép világot színtelennek, üres
nek az Ő birhatása nélkül . . . .

Ah ! mily fájdalom járja át szegény kis 
leány szivét, midőn állandó gyötrelmeinek lé
nyegét ily élesen és kíméletlenül hallja a férfi
ajkán szavakká válni.

Igen, érti és érzi ő jól, hogy mi az a bol
dogtalan szerelem ?

Hisz az ő szivét is ilyen baj sorvasztja . .  . 
ő  is szeret forrón, mélyen anélkül, hogy leg
kisebb reménye volna arra nézve, hogy imá
dott ifjánál egyebet elérhessen valaha a ba
ráti vonzalomnál . . .  és mégis érzi azt is, hogy
kívüle mást szeretni soha sem fog . . .

De ő fájdalmáról nem beszél; tűri szótla
nul, sőt még vigasztalja is annak önkényte
len okozóját szerelmi bújában egyszerűen, 
komolyan, mint valami jó testvér.

Mielőtt azonban ezúttal válaszolhatott volna 
Gábor keserű érvelésére, előttük termett Ke-
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nálni ebben az országban, de a király 
szent és sérthetetlen személyét akarja a 
harcba vinni ; nem a nemlétező obstruk- 
ciót akarja kiirtani, de az ezer éves 
magyar alkotmányt akarja elpusztitani.

Hihető e, szabad e hinnünk egy pilla
natra is, hogy ezt a veszedelmes embert 
őrületes utján meg nem állitják ? Nem 
kell-e bíznunk a mi bölcs királyunkban, 
aki elfogja távolítani maga mellől go
nosz szellemét és nem kell-e remélnünk, 
hogy a felséges ur meghallgatván hű
séges magyarjait — elűzi helyéről azt 
a veszedelmes — „részeg kappantk*

Győzelem után.
Baja város polgárai ! Kalapot emel előttetek 

egész Magyarország független polgársága. Is
mét megmutattátok a bizottsági tagválasztá
soknál érettségieket; kifejeztétek, hogy szabad 
államot, szabad várost és szabad polgárokat 
akartok, kimondottátok bírálatotokat az eddigi 
törvényhatósági párti vezetés, a hatóságnak 
országos és városi politikája felett. Elhatá
roztátok, hogy nektek az eddigi hatósági párt 
nem kell s másikat akartok. Hála a magya
rok Istenének, jól van ez igy. Fogadjátok a 
függetlenségi párt és az egész ellenzék nevé
ben köszönetünket, hálánkat. lm láthatjátok, 
hogy erősek csak akkor vagyunk, ha össze
tartunk és egymást támogatjuk. Adja az ég, 
hogy soká, nagyon soká igy is maradjon !

A győzelem azonban nem kábít el minket 
s bár szivünk mélyéből örülünk a sikernek; 
örömünk mellett egy pillanatig sem akarunk 
megfeledkezni kötelességeinkről.

Hisz az újabb bizalom újabb kötelességek
kel, újabb munkával jár. Minél többen va
gyunk függetlenségiek, ellenzékiek a törvény- 
hatóságban, annál óvatosabban kell eljárnunk, 
annál aggodalmasabban kell mérlegelnünk, 
elhatározásainkat, cselekményeinket, mivel an

nál nagyobb súlylyal bir elhatározásunk, sza
vunk a város sorsára. Legelső kötelességünk 
pedig az, hogy úgy mint eddig is a városi 
gazdasági ügyeket ne pártszemüvegen nézzük, 
hanem a jót, bárkitől is jöjjön, a közérdek 
javára fogadjuk el. a rosszat pedig utasítsuk 
vissza. Ösztönözve érezzük magunkat kije
lenteni, hogy a mint eddig kerültük, hogy a 
politikát bevigyük a közgyűlési terembe; a 
jövőre nézve nem fogjuk ezt megtenni, nem 
pedig azért, mivel a szabadelvűpártnak és a 
hatósági közegeknek a közelmúltban tanúsí
tott magatartása erre bennünket rákénysze
ritettek.

Dacára ugyanis annak, hogy mi azért, hogy 
a városi pótadókat fel ne emeljük, még ellen
jelöltet sem állítottunk a tisztujjitásnál és 
igy úri módon még a lehetőségét is elvettük 
annak, hogy bárki kibukjék ; dacára annak, 
hogy mindenütt mindkét párt lázba hozta az 
országot ; mi azt óhajtottuk, hogy Baja város 
polgársága az izgalmaktól megóvassék; még 
népgyűlést sem akartunk összehívni, ha a 
kormánypárt a törvényhatóságban bizalmi 
nyilatkozatot nem indítványoz a törvénysér
tőknek : dacára annak, hogy a bizottsági tag
választásokat megelőző időben pártunk lapja 
a mérsékletnek, a tárgyilagosságnak hangján 
irt és óvakodott attól, hogy a polgárokat 
felizgassa, hogy az ellenfeleket lekicsinyelje; 
dacára annak, hogy két év óta a közgyűlé
seken kerültük a szenvedélyes vitákat, mert 
azt a városra károsnak véltük, mit tett a 
szabadelvű párt, mit tett a hatóság ?

A törvénytiprásnak, az alkotmány megtáma
dásának felülről pressionált bizalmat szava
zott, a kormány törvénysértését helyeselte. 
Felizgatta vele Baja város jobbérzésü közön
ségét, bátran állíthatjuk pártkülömség nélkül.

A midőn mi erre népgyűléssel válaszoltunk, 
még a nèpgyülès megtartása, a szónokok meghall
gatása előtt egy uly durva és alacsony hangon 
irt cikket jelentetett meg hivatalos lapjában, 
mely szintén pártkülömbség nélkül a legna

hér Olga a fess Halász Bandi karján és az
zal a kedves fejbiccentéssel üdvözli Magdát, 
mely csak az ő sajátja volt.

Magda pillái kissé megrebbennek, amint 
Gáborra tekint, ki kréta-fehér arccal hajlik 
meg a lány előtt annyi hódolattal, mintha 
királynő volna az . . .  .

Milyen kedves, kezdi a szót Olga, hogy te 
is itt vagy Magda ! Jöjj, sétáljuk el együtt a 
szünetet. Oly rég nem láttalak már, hogy az
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idejét sem tudom î Es tekintve, hogy ennek 
csak te vagy az oka, mert te tartozol nekem 
látogatással . . . .

Kérlek, vág szavába Magda, jó barátnők 
között nem kellene oly szigorúan venni ilyes
mit . . .  Ha látni kívánsz, csak jöjj, bizonyos 
lehetsz felőle, hogy nagy örömmel fogadlak 
akár mikor. De engem ezer és egy ok tart 
vissza, ha a háztól szabadulni akarok. Tudod, 
hogy én vagyok otthon minden. Nélkülem 
apa és a fiúk mit sem tudnak elintézni. Az 
idén pedig, a kedvező időjárás folytán, gyak
ran volt nagyobb vadászat, ami csak megint 
nekem adott legtöbb gondot . . . .

J('), jó, tudom én, hogy te vagy a világ leg
jobb kis gazdasszonya és legkedvesebb házi 
asszonya, de azért ezt még sem szabad oly 
általános takaródzó gyanánt használnod min
den ellen.

Mert tudjuk ám azért azt is, hogy te amo
lyan ábrándos, magányt kereső kis apáca ter
mészet vagy, akit csak nehezen lehet a zajo
sabb társaságba bele vonni.

Ugy-e Gábor ? szól át pajzánul mosolyogva

gyobb visszatetszést, megbotránkozást kel
tette.

A választások alatt a polgármesteri szoba 
szabadelvű párti kortesirodává alacsony ittatott 
le; a polgármester és néhány tisztviselő ismét 
a törvény tilalma ellenére a korteskedés leg
nagyobb fokát űzte, tehát felülről a kormány 
által alkalmazott erőszakot helyeselte, de sőt 
itt lent is maga folytatta; mindezek mellett 
elbizakodottságában, gőgjében úgyszólván ost
romállapotba helyezte a választási helyisége
ket és környékét, amennyiben a csendőrök 
tucatjával vették körül a választási helyisége
ket és azok környékét és bár a csendőrök, 
dicséretükre mondva, tisztességesen viselték 
magukat, mégis a megfélemlítés külső atri- 
butruma a szükségtelen fegyveres erő képe 
lebegett a választó előtt. Tehát a kormány
párt lázitott, amikor a törvénysértésnek bizal
mat szavazott ; terrorizált, a midőn a fegyve
res erővel vétette körül a választási belső és 
külső helyiséget; megsértette a törvényt, 
midőn korteskedett, megsértette a jó Ízlést, 
midőn a piszkolódó, alacsony fokon álló cik
keket íratott hivatalos lapjával. így tehát a 
politikát be kell vinniük a közgyűlési terembe; 
mert ezekkel szemben ki kell fejtenünk, hogy 
független Magyarországban, szabad államban, 
szabad alkotmányban ilyen dolgok elő nem 
fordulhatnak s igy Baján sem más politikának, 
mint a függetlenségi pártinak helye nincs.

A politikai pártszempontokat azonban félre 
tesszük a városi gazdasági és egyéb politiká
tól független ügyeknél, mert azt akarjuk, 
hogy ezek csak a város érdekében, javára 
intéztessenek el nyugodtan, megfontolva, hig
gadtan, méltóságteljesen.

Úgy legyen!
— n.

Gáborra, maga is egy véleményen van ve
lem e tekintetben . . .? Magdát javítanunk 
kell. . .

Félek, hogy fáradságunk hiába való lesz; 
mert az egyéni sajátságokat alig képesek 
bennünk — külső befolyások • megvál
toztatni, feleié Gábor nem minden célzat 
nélkül.

Ismét újabb ismerősök csatlakoztak társa
ságukhoz és igy csakhamar általánossá vált 
a csevegés, melyet aztán nemsokára félbe
szakított a zene és a következő tánc.

Gábor egyetlen fordulót táncolt még Olgá
val. Azontúl híven őrizte Magda belépőjét, le
gyezőjét és minden pihenőt a társaságában 
töltött.

Úgy, hogy reggel felé, az általános búcsúz- 
kodás alatt Fehér ( )lga forró szavakban sug
dosta Magda fülébe gratulációját, hogy eny- 
nyire megtudta »hóditani« a nehezen hevülő 
«Gábort . . .  !«

Mert a szép lány igen jó szívvel birt. Saj
nálta a derék fiút, kinek iránta való szerel
mét ismerte, de viszonozni nem tudta azon 
egyszerű okból, mert azt már Halász Bandi,
ez a kissé léha, de tagadhatatlanul ügyes,
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kedves gyerek foglalta le magának. lés pedig 
oly alaposan, hogy a szép Olgának hiába 
menydörgött a szivébe szigorú apja, a nyu
galmazott huszárezredes és hiába ájuldozott 
büszke anyja a bárónő és végül hiába du
ruzsolt és tiltakozott az előkelő rokonság Olga 
választása ellen, Ő, hátra vetve dacos szép 

i fejét, azt mondta ; ha nem adtok jószerével

Bandihoz . . , hát meg fogok szökni vele. Eh
hez tartsátok magatokat, punktum!

Már az igaz, hogy katona lány létere 
igazi katonás rövidséggel vitte keresztül ek
ként, hogy teljes szülei áldással oda adták
annak a 800 frt évi fizetéssel biró törvény-
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széki jegyzőcskének, ki könnyelmű, úri pasz- 
szióinál fogva 8—4-szer ennyit elköltött évente, 
úgy, hogy apjának nemesi kúriája felett már 
csak hajszálon függött az elárvereztetés »Da- 
mokles kardja !«

Most már csak azon voltak, hogy a nagy 
családi összeköttetés révén a »jegyzőcskéből«
hova-hamarabb » nagyságos", majd »méltósá-
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gos« urat csináljanak. Es nem rajtuk múlott, 
hogy mégis egészen másféle carriéret tett a 
könnyű vérű gavallér, aki csak a parketten, 
kártya asztal mellett, szóval : mindenütt, ahol 
mulatni és szórakozni lehet, találta fel ambi
ciózus törekvéseinek célpontját; nem pedig a 
pályáján való emelkedésnél.

Magda pedig? A szegény kis Magda már- 
tyr szivecskéje átszenvedte Gábori al annak 
minden fájdalmát. Mert az nem titkolt el sem
mit bizalmas kis barátnője előtt . . . .

(Vége köv )
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A töMéníjliatágági bizottság vála^ztá^a.
i hó 22-en csütörtökön zajlottak le váro

sunk három választókerületében a városi 
képviselőválasztások még pedig az ellenzék 
fényes, mondhatni teljes diadalával. A kormány
párt teljesen letörve mindössze 1 mandátumot 
tudott a maga számára a 20 pozíció közül 
megmenteni, úgy, hogy az ellenzék a kül
városokban óriási többséggel az összes tizen
egy. a bevehetetlennek képzelt belvárosban 
pedig öt mandátumot tudott behozni. Fs hogy 
a belvárosban választandíj képviselők több 
mint fele jutott be ellenzéki programmal, a 
diadal annál nagyobb, annál igazibb.

Mi, akik semmiféle kérdésekben sem zár
kózunk el az okok és tünetek bírálatától, itt 
is kifejezést óhajtunk adni a választásból le
szűrődő igazságoknak, mert nézetünk szerint 
a közéletnek minden jelenségéből értékes ta
núságokat kell es lehet levonnunk és meg
állapítanunk.

Elsőben a belvárosi győzelem foglalkoztat 
bennünket, mert az itt elért sikerből kitűnik, 
hogy a belváros szabadelvüpárti polgárságá
nak rétegén a városi ellenzék három éves 
derekas működése rést tudott ütni és sikerült 
a megközelithetlennek látszó városrészben na
gyobb tért hódítani. Ks altiig három ev előtt 
9 közül csupán 1 jelöltet tudott behozni az 
ellenzék e városrészben, a rákövetkező évi 
pótválasztáskor a belvárosi pozíciót szintén el
lenzéki töltötte be, mostan lezajlott választás
kor 9 közül ö ellenzéki képviselőt ültet a meg
üresedett varosatyai székbe. Kz a fokozatos 
siker pedig a városi ellenzék eddigi működé
sének méltó jutalmául és igaz elismeréséül 
róható fel, mert az ellenzék jelöltjeire sok 
szabadelvű párti szav azat esett es pedig azok 
részéről, akik a városi ellenzék egészséges 
létet és működését a város közjava és fejlő
dése érdekében kellő éleslátással tudják fel
fogni és méltányolni.

A belvárosban lezajlott választásnál kezet 
fogtak egymással politikai pdi tkiilônibscgie való 
tekintet- n.’lkiil azok, akik a városi ügyek veze
tése fölött szükséges szigorú ellenőrzés biz
tosítékát a városi ellenzék kezeben látják 
letéve.

Ks a mig a belvárosi diadalnak inkább 
erkölcsi súlya bir reánk nézve mcsszeható 
jelentőséggel, a külvárosban, nevezetesen a 
I lomok- es Szállas-varosban, továbbá a József
városban megejtett választás a győzelem 
számarányával magasodik ki.

< ilyan hatalmas többséggel kerültek itt ki a 
városi ellenzék jelöltjei a küzdelemből, oly 
elenyésző csekély szavazat jutott a hivatalos 
jelölteknek, hogy ezek a választások bízvást 
;iz ellenzék melletti egyértelmű állásfoglalá
sul nak minősíthetők.

'"óból a nagv aranyu külvárosi eredményből 
vonható tanúság pétiig inkább a bajai íug- 

gotlensegi es IS as part belső ügyével függSA
s S / . t 1

A parthoz való szívós ragaszkodás, a párt
hoz való tartozandósag oly hatalmas erővel 
nyilatkozott meg ezzel a külvárosi választás
od, amihez lumonlo jelenség a legtegyelmc- 
zettebb part kebelében is párját ritkítja

\ külváros polgársága dicséretre méltó 
tettereje nemkevésbe fényes pontja a lefolyt 
választásuknak, mint a belvárosi térhódítás.

Mint egy további igazságként említhetjük, 
hogv a városi ellenzék akcioképessége, agi
litása es megválasztandó jelöltje iránti lelke
sedésé voltak éltető elemei a küzdelemnek.

A part emberei mint egy ember exponálták 
magukat jelöltjükért, akiket hatalmas erővel 
sikerült is győzelemre vinni.

Kzek nagyjában a lefolyt választásokból 
levonható tanulságok.

Magáról a választásról a következőkben 
számolunk be:

A választások a megüresedett 20 mandá
tumara a választó polgárok fölötte elénk ér
deklődése es részvétele mellett folytak le 
mind ii 3 kerületben.

A polgárság úgy a belvárosban, mint a 
két külvárosban tömegesen vonult fel alkot
mányos jogainak gyakorolhatása végett.

A v .dasztas mely indokolatlan csendőri 
ledezettel mind a .1 kerületben a válasz
tási elnökök tapintatos eljárású mellett a leg
nagyobb rendben folyt le, nagy tömegeket

mozgatott meg és eredményében az ellenzék 
femes diadalával végződött.

A választások lefolyása a következő :
I. A belvárosban: Reggel 9 órakor nyitotta 

meg a választást Dr. Bernhart Janos válasz
tási elnök. Helyettes elnökül Dr. Herman 
Adolf és mint választási jegyző Schuller Jó
zsef szerepeltek. A személyazonosságot Scheib- 
ner (îyula főkapitány igazolta.

Mint bizalmi férfiak dr. Rajk Aladár, Drescher 
Gyula, Kolozsváry Sándor és dr. Nemes Jó
zsef működtele közre.

Leadatott összesen 405 szavazat.
Az összeszámolás eredményeként este \«9 

órakor a következőket hirdette ki a válasz
tási elnök.

Krtl József kapott 274, l)r. Hegedűs Aladár 
260, Dr. Ladányi Mór 242, Dr. Lemberger 
Ármin 22ö, Majer Károly 249, Müller József

o, Nánay Lajos 229, Scherer Sándor 236,
Székely Károly 236, Dr. Fehér Lőrincz 254, 
Fischer Adolf 220, Lerner Antal 263, Fóliák 
Lajos 261, Sebőn Ödön 230, Tomcsányi Sán
dor 251, ifj. l'try Fái 229, ifj. Wagner Antal 
230, Weidinger Dezső 267 szavazatot.

K szerint megválasztattak:
É rti  Jó z s e f  274 (kormánypárti) 
Weidinger Dezső 2 6 7  (ellenzéki)
Dr. Hegedűs A lad ár  2 6 6  (kormánypárti) 
b e r n e r  Antal 2 6 3  (ellenzéki)
Pollák b ajos  261 (ellenzéki)
Dr. F e h é r  b ö r in e z  2 5 4  (ellenzéki) 
T o m e s á n y i  S á n d o r  251 (ellenzéki) 
jVIayer K ároly  2 4 9  (kormánypárti) 
jVlüller J ó z s e f  2 3 7  (kormánypárti).
Mint fölötte érdekeset jegyezhetjük fel, hogy 

ifj. IFajner Antal csak egy szavazattal ma
radt kisebbségben és ha a jelöléstől visszalé
pett Sándor Györgyre valószínűleg tévedésből 
leadott szavazatok az ő javára Írattak volna, 
úgy a belvárosban 6 pozíciót hozhatott volna 
be az ellenzék.

Kgyébként is az ellenzék kimaradott jelölt
jei is oly csekély kisebbséggel estek ki, hogy 
ez a kis számarány is-a belvárosban az el- 
lenzék nagy fontosságú győzelmét jelenti.

//. Jó^sefvarosi kerületben Weisz Nándor volt 
a választás elnöke. Helyettese Müller József; 
jegyző Szabó Samu. A személyazonosságot 
Roller Dezső alkapitány igazolta.

Bizalmi férfiak voltak: Klein János, Loncsek 
János, Szélig Ferencz és Weisz István.

Leadatott összesen 250 szavazat, ebből ka
pott Borkovits Féter 187, Jorgovits Szvetozár 
199, Dr. Ny irály János 206. Szabó István 193, 
és Dr. Szirmai Vidor 208. Breinik Antal- 45, 
Rosenberg Jakab 54, Schulcz Ferencz 39, 
Spiíznagl Ferencz 44, Tury Mátyás 53 sza
vazatot.

10 szerint megválasztattak :
Dr. Szirmai Vidor 208,
Dr. Nyiraty János 206.
Jorgovits Szvetozár 199,
Szabó István 193,
Borkovics Péter 187 szavazattal, mind-

anm ián ellenzékiek.
///. A Homok—Szállásvárosban Dr. Klenáncz 

György elnökölt, helyettese volt Szűcs Ferenc, 
jegyzi) Kerék Illés. A személyazonosságot 
l’ury Ferenc alkapitány igazolta.

Bizalmi férfiak voltak Alföldy Béla, Bajai Fé
ter, Bartos Rezső es Obi Lajos.

Leadatott összesen 265 szavazat, ebből ka
pott Alföldy Béla 190, Bajay Féter 204, Cér- 
nay Imre 194, 1 lausler György 184, Trszkity 
György 184, Dr. Valentin Emil 198, Jerkovits 
Sándor 80, Krtl István 77, Borkity Antal 76, 
Latinovits János 75, Jaszenovits István 7 1, 
M itzthum József 67 szavazatot.

E szerint megválasztattak :
Bajay Péter 204,
Dr, Valentin Emil 198,
Czernay Imre 194,
Alföldy Béla 190,
Hausler György 184,
Trszkity György 184 szavazattal mind

annyian ellenzékiek.
A választások eredménye városszerte óriási 

lelkesedést keltett.

A  tiltakozó népgyűlés.
Fényes, lélekemelő napja volt f. hó 18-án 

Baja város független polgárságának, mely felhá
borodásának egész hevével, élénken tiltako
zott a Tisza-kubinet alkotmánysértő, közjogi 
merénylete ellen. A tiltakozás inpozánsés spon
tán megnyilatkozása annyival becsesebb mi 
ránk nézve, mert nyilvánvaló lett, hogy a 
városházán minap elhangzott bizalmi szava
zat nem képviseli Baja város polgárságának 
valódi akaratát, hanem csak egynéhány tiszt
viselő szavazatával kierőszakolt többség me
nesztett bizalmat; a közgyűlési határozat való
jában a kisebbség akaratáról tanúskodott. Egy
szóval a tiltakozás napján a megszavazott 
b i z a 1 o in önönmagát meghazudtolta. Hiába 
igyekezett a kormánypárt lapja előhangulatot 
csinálni, hiába beszélt ámításról, hiába vádolta 
a függetlenségi pártot törvénytiprással, hiába 
védte a parlamentarizmust a többség akara
tának érvényesülését az obstrukcióval szem
ben, hiába akarta a fővárosból vendégül ér
kezett országos képviselők szónoki hatalmát 
lerontani, mindez nem sikerült Az elhangzott 
nagy jelentőségű beszédek nemcsak gyújtot
tak, hanem az igazság erejével hatottak és 
mély gyökeret vertek a bajai közönségnek a 
függetlenségi eszmék iránt mindig fogékony 
leikébe.

Ez a nap méltóan sorakozik a bajai füg
getlenségi párt fényes diadalmi napjai közé, 
mert nyilvánvalóvá lett, hogy a bajai közön
ség függetlenségi eszmékben napról-napra iz
mosodik, a bajai függetlenségi tábor phalenxai 
mindig tömörebbek, sorai áttörhetetlenek lesz
nek.

Nagy erkölcsi sikere a tiltakozó népgyűlés
nek számos kormánypárti választó megjele
nése és élénk tiltakozása a november 18-iki 
események ellen. Ez, kapcsolatban a bajai 
közgyűlés j ó z a n  gondolkozáséi bizottsági 
tagjainak tiltakozásával már magában elég
tételül szolgált a bajai független polgárság 
önérzetén ejtett szégyen foltért, de elégtételt 
szolgáltatott a választópolgárság nagyszámú 
megjelenése, lelkesedése, tiltakozása.

A vendégül megjelent országgyűlési képvi
selők hírül vihették, hogy B a j a  v á r o s  
ősi, meggyökeresedett függetlenségi polgár
ságának szivében élénken lobog a függet
lenség, szabadság és hazaszeretet lángja

Kgyébként a tiltakozó népgyűlésről a kö
vetkezőkben számolunk be.

*

A sűrűn gomolygó ködfelleg dacára mint
egy 6000 főnyi embertömeg tolongott a Szt.- 
Háromság szobra körül felállított emelvény 
körül, melyen pontban ’ all órakor a közön
ség lelkes, viharos éljenzése közepette meg
jelentek Ölay Lajos, Vértan Endre. Fozsgay 
Miklós és Rajk Aladár országgyűlési képvi
selők, Drescher Gyula a bajai függetlenségi 
párt elnöke, Dr. Nyiraty János, Dr. Valentin 
Emil alelnökök, ifj. Wagner Antal jegyző, 
Állaga Ottó, Bajay Féter, Bölcskey Ödön, 
Breuer Zsigmond, Czérnay Imre, Dr. Denne- 
berg Kálmán, Dr. Fehér Lőrincz, Dr. Kelemen 
József, Ledniczky Ipoly, Magyarász Ferencz, Dr. 
Monostori Gyula, Dr. Nyilassy Rajmund, Sebőn 
Ödön, Somogyi Gyula, Szász Ottó és még 
számos előkelő bajai polgár.

Drescher Gyula elnök lelkes szavak kere
tében vázolta a tiltakozás jelentőségét és 
indítványozta, hogy a népgyűlés külön tiszti
kart válasszon. Elnökül Dr. Nyiraty Jánost, 
társelnökökül Állaga Ottót, Bajai Fétert, Czér
nay Imrét, Dr. Denneberg Kálmánt és Tom
csányi Sándort. Jegyzőkül : ifj. Wagner Antalt, 
Sebőn Ödönt, Dr. Fehér Lőrinczet, Szász 
Ottót, Dr. Kelemen Józsefet, Dr. Monostori 
Gyulát és Dr. Szirmai Viűort ajánlja.

A népgyűlés a tisztikart egyhangúlag meg
választván. Dr Nyiraty János elnök magas
szár nyalásu beszéd keretében megnyitja a 
népgyűlést, elsősorban kiemelve azt, hogy a 
népgyűlésnek hivatása leszen erős tiltakozá
sával lemosni azt a szégyent, amely a Tisza- 
féle bizalmi inditványnyal Baja város függet
len polgárságára tapadt, és kéri evégből a 
népgyűlést, hogy a vendég képviselők szónok
latait meghallgassák.

Elsőben Fozsgay Miklós a szomszédos 
keczeli kerület népszerű képviselője emelte 
fél szavát és igazolta az  o b s t r u k c i ó  
jogosságát, mert az nemzeti érdekekért, az
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adózó  polgárság teherviselésének elhárításáért 
folyt a többség ellen. %Most pedig — úgy
mond — szájkosarat akarnak tenni azoknak 
a képviselőknek a szájára, akiket a nép jogai
ért való küzdelemben megakadályozni, elhall
gattatni akarnak. Most fogjon össze igazán a 
magyar nép, mert az alkotmány veszélyben 
van. Ne hagyja magát a tisztvelők hiú Ígé
reteitől el vakítani, hanem szive lelke szerint 
válassza úgy a városi, mint az országgyűlési 
képviselőket. Végül üdvözölte a Szentistván, 
Sükösd községekből nagyszámmal ide érke
zett választóit.

A lelkes éljenektől megszakított beszéd után 
Vértan Endre, egy fiatal arany szavú képviselő 
intézte szavát a népgyűléshez és magas szín
vonalú fejtegetésében elsősorban azt jelezte, 
hogy ő mint közkatona jött a bajai közönség
hez, melyet nem a szó hatalmával, hanem az 
igazság erejével akar meggyőzni. A magyar 
nép — úgymond - ez oka elsősorban, hogy 
panaszkodni kénytelen a kormány hazafmtlan- 
sága miatt, mert az ország nagy részének 
lakossága még nem ébredt a függetlenségi 
elvek üdvösségének tudatára. Az erdő egy 
ízben panaszra ment a Mindenhatóhoz, hogy 
vassal kiirtják, mire a Mindenható azt felelte, 
hogy ne adjon az erdő a vasszerszámnak 
való nyelet, akkor nem bírják kiirtani. Ép igy 
van ez a magyar néppel is. Hogyha azért 
panaszkodik, hogy a kormány lábbal tiporja 
jogait, ne adjon az irtó vashoz nyelet, ne 
válasszon kormánypárti képviselőket, akkor 
nem irthatják.

Zúgó tapsvihar kisérte a beszédet, amely 
után Olay Lajos orsz. képviselő emelt szót. 
Hazafiui hévtől, lelkesítő melegtől áthatott 
beszédében vázolja a mostani k ü z d e l e m  
egész történetét, a küzdelem jogosságát. Most 
— úgymond — elhalványulnak a pártok kö
zött a határvonalak, most nincsen sem Kossuth- 
párt, sem néppárt, sem Bánfiy párt, sem nem
zeti párt, sem szabadelvű párt. Most két párt 
van csak, a becsületesek és a gazemberek, a 
kurucok és a labancok pártja. Mi — úgy
mond — loyalis alattvalói akarunk lenni a 
magyar királynak, de nem akarunk rabszol
gáivá sülyedni az osztrák császárnak. Kitar
tásra, ragaszkodásra serkenti a polgárságot a 
függetlenségi elvekhez. Hosszantartó éljenzés 
és taps kisérte szavait, mire Dr. Rajk Aladár 
orsz. képviselő beszéde következett. A önvé
delmi harcnak — úgymond — egy újabb 
fejezetéhez ért el most ismét a magyarság. 
És hiába dob a kormánypárt hamis jelsza
vakat ebbe a küzdelembe, hiába hozza föl 
mentségül a többség jogát, a parlamentáriz- 
must, liberalizmust. Ezeket csak akkor tisz
telhetjük, ha általuk látjuk biztosítva Magyar- 
ország nemzeti kifejlődését. És ha ez intéz
mények hamis konstruálásával ezeket a nemzet 
ellen akarják felhasználni, ilyen liberalizmus, 
ilyen parlamentárizmus nem kell a magyar 
népnek ! Végül az általános szavazatjog be
hozatalának szükségességét és jogosságát 
hangsúlyozza és kijelenti, hogy a független
ségi pártnak mindig zászlaján marad Írva az 
általános választói jog, amig azt ki nem küz
dötte !

A nagyhatású beszéd után dr. Nyiraty Já
nos elnök a dr. Valentin Emil és dr. Szirmai 
Vidor által benyújtott következő határozati 
javaslatot ajánlja elfogadásra:

H a tá ro z a ti ja v a s la t.
Baja városának és vidékének ma egy be

gyült polgárai Tisza István gróf miniszter- 
elnök, úgy Perczel Dezső házelnöknek nem
különben a magyar királyi összkormány 
azon felháborító cselekedete fölött, hogy f. 
évi november hó 18-án a házszabályok es igy 
a törvény szándékos, sót előre megfontolt meg
sértésével Magyarország alkotmánya ellen haza

jut thai merényletet követtek eh a legnagyobb rneg- 
botránykozásnak ad kifejezést, azt elítéli és a 
legerélyesebben visszautasítja. Mély fájda
lommal a legsúlyosabb aggodalmának ad 
kifejezést a törvénysértés és erőszak alkal
mazása és folytatása folytán drága hazánk 
sorsa felett. Kívánják és követelik az egy- 
begyült polgárok a jogrend és jogfolytonos
ság helyreállítását. Egyedüli bizalmukat az 
egyesült ellenzékbe helyezik. Felkérjük tehát az 
egyesült ellenzéket Kossuth Ferencz elnök 
útján, hogy a haza jogait a parlament és 
szólásszabadságát, minden tőlük telhető

eszközzel védjék meg, és hassanak oda, 
hogy az általános választási jog behozas
sák és igy a választói jog kiterjesztessék. 
Elhatározza végül, hogy az egyesült ellen
zéket, ennek vezére Kossuth Ferencz utján 
feltétlen bizalmának kifejezése mellett a legmele
gebben üdvözli.
A népgyülés egyhangú lelkesedéssel a ha

tározati javaslatot elfogadta, mire a közönség
a «Szózat* hangjai mellett eloszlott.

*

Délután 1 órakor 200 teritékü társas-ebéd 
volt a Zich-féle vendéglőben, a mely alatt 
Olay Lajos, Vértan Endre, Pozsgay Miklós. 
Rajk Aladár, Drescher Gyula, dr. Valentin 
Emil, Czérnay Imre és Sámán Ferencz mond
tak talpraesett pohárköszöntőket.

A bankett a legjobb hangulatban délután 
4 óráig tartott.

Az egyesült ellenzék kiáltványa !
Honfitársak !

A kormány már megint elnapolta az or
szággyűlést. Királyi leirattal napolta el, hogy 
képviselők a házszabály alapján meg se nyit
hassák az üléseket és ne folytathassák ta
nácskozásaikat.

Pedig nehéz kérdések megoldásának súlyos 
kötelessége áll előttünk.

A költségvetés, az adó- és katona-teher ; a 
kormány felhatalmazása nélkül az újév ele
jén, melytől csak néhány nap választ el ben
nünket, törvénytelen állapotba jut az ország 
kormányzata. Ezenkívül halasztást nem tűrő 
alkotmányos kötelességünk első sorban a 
kormány és házelnök felelősségrevonása, kik 
a novemberi gonosztettet szándékosan és elő
zetes összebeszéléssel elkövették, az alkot
mányt lábbal tiporták, a törvényhozás békés 
munkáját meggátolták s a honfilelkek nyu
galmát országszerte megzavarták s jövőnk 
iránt bennünk súlyos aggodalmakat keltettek 
fel.

A felelősségrevonással együtt és egyszerre 
a jogfolytonosság visszaállítása és az alkot
mány biztosítása lenne törvényhozói köteles
ségünk. De az országgyűlés már november 
eleje óta nyugodtan nem munkálkodhatik, a 
kormány által folyton elkövetett újabb és 
újabb merényletek a nyugodt munkálkodást 
nem engedik. Sőt a kormány kétségbe nem 
vonható bizonysággal többféle módon oly ki
jelentéseket tesz, hogy ezt az országgyűlést 
királyi elhatározással az újév első napjaiban 
végleg feloszlatja. Az alkotmányszegő me
rényletet ezzel is csak folytatják, sőt tetézik. 
A kormány múlt évi számadása s az ország
nak jövő évi költségvetése felett a törvény- 
hozás már egyáltalán nem határozhat. Ily 
határozat nélkül pedig az országgyűlés idő- 
előtti feloszlatása alkotmány szeges. De a kor
mány felelősségére a királyi eskünek egye
nes megszegése is lenne ez. A királyi eskü 
egyik fontos biztosítéka alkotmányunknak. A 
királyi esküre áhítattal és kegyelettel gondol 
a királyhoz mindig hűséges magyar nemzet 
és azt szentnek es törhetetlennek tekinti. A 
királyi eskü megszegése szentségtörés és hogy 
az bekövetkezhetnék valaha, még ez a gon
dolat is bűn a király ellen és a nemzet ellen. 
Ha azonban az uj választások, melyeket al
kotmányos körülmények közt annyira óhaj
tottunk, most, noha alkotmányszegéssel4mégis 
bekövetkeznének, a küzdelemtől meg nem 
hátrálhatunk, nekünk minden törvényes és 
alkotmányos fegyverrel a megszegett alkot
mányt helyre kell állítani, meg kell védel
meznünk és utódaink számára becsülettel és 
tisztán fenn kell tartanunk.

Küzdelmünk nehéz lesz. Nem a házszabály 
módosítása, nem a tanácskozások szabadsá
gának az obstrukció ellen való biztosítása a 
kormány célja, ezeket csak ürügyként, csak 
lelketlen ámítás céljából emlegeti a kormány. 
(3 némává, harcra és ellentállásra képtelenné 
akarja tenni nemzetünket. Hogy a pénz és 
véradó kérdésében, az úgynevezett nagyha
talmi és birodalmi kérdésekben szavunkat és 
erélyűnket többé föl ne használhassuk. Ezért 
akarja intézményeink közé becsempészni az 
ötven képviselő által való vita zárását, vagy 
ehhez hasonló hatályú más intézkedést s ezért 
akarja karhatalommal a hazafias képviselőket 
a tanácskozás terméből kihurcolni és az or

szágházból kizáratni. Akkora szabadságot igen 
is a Szent István birodalmában is meg akar 
hagyni az országgyűlésen, amikre az auszt
riai tartományoknak joguk megvan. De töb
bet nem. így akarják fölforgatni 1848-at is, 
sőt az 18ö7-et is, hogy teljessé tegyék a be
olvasztást.

Ezért folyik a harc, ez a mi súlyos hon
fiúi aggodalmunk. Ez teszi nehézzé köteles
ségünk teljesítését. A merényletet e célra 
mindenütt megkezdte már a kormány s az uj 
választásokkal teljesen biztosítani akarja me
rényletének minden következését.

Ily helyzetben a mai napon elszánt, lelkes 
egyetértéssel elhatároztuk a következőket :

1. A szövetkezett ellenzéki pártok megro
hant alkotmányunk és állami létünk védel
mére szövetségben maradnak a választások 
alatt is és a választások után is mindaddig, 
amig hazafias célunkat el nem érjük, míg a 
törvényes és alkotmányos állapotot vissza 
nem állítjuk, amig az ország ellenségeit az 
ország kormányából el nem távolitjuk.

2. A politikai ügyek vezetésével a vezérlő 
bizottságot újra megbíztuk.

8. A választókerületekben a szövetkezett 
ellenzéki pártok mindegyike elveinek érin
tetlen rentartása mellett az alkotmány védel- 
mére egymást kölcsönösen támogatja s a 
kormány nyilvános jelöltjei, valamint a kor
mány által támogatott álellenzéki jelöltek ellen 
egész erővel és teljes egyetértéssel küzd.

4. Az egyik vagy másik kerületben beálló 
belső vitákat és személyi kérdéseket a vezérlő 
bizottság törekszik kiegyenlíteni.

5. A törvényhatóságokat felhívja, hogy az 
országgyűlés törvénytelen feloszlatása ellen 
tiltakozzanak és csak a tiltakozása után, vagy 
azzal egyidejűleg rendeljék el a választásokat.

Polgártársaink ! .Szent az alkotmány, legyen 
szent és komoly a harc is, melyet a meg
mentésére vívunk. Fegyverünk : a törvény, 
a rend, a, hazafias elszántság buzgalma. Éljen 
a haza. Éljen a király. Éljen az alkotmány.
Kelt Budapesten, a szövetkezett ellenzék 1904 
évi december hó 19-én tartott értekezletéből
A szövetkezett ellenzék vezérlő bizottsága :
Kossuth Ferencz elnök, 'íólb János jegyző, 
gróf Apponyi Albert, báró Bánffy Dezső, Bara
bás Béla, gróf Batthyány 4'ivadar, Fölvös Ká
roly, Gainer Gyula, Uock János, Ifolló Lajos, 
Just Gyula, Rakovszky István, Ság by Gyula, 
Szederkényi Nándor, Ihaly Kálmán, Ugrón Gá
bor, l'dgsonyi Vilmos, gróf Zichy Aladár, gróf

Zichy Jenő, Polönyi Géza.

1

Uj irod alm i irán yok .
Az irodalomban kezd ismét lábrakapni a misz

ticizmus, vagy micsoda. Olvasunk történeteket, 
amelyek titkos hátterét nagyitó üveggel kell ke- 
resmink. Keressük órákon, s amennyire időnk 
engedi, napokon át. olykor sikerül is valamit 
belemagyaráznunk ezekbe a munkákba

Alulírott, aki végtelenül rajong mindenért, 
ami modern, kapva kapott az alkalmon és beál
lott ebbe az uj irodalmi táborba az alább sora
kozó közleményekkel :

(Chopin.)
A házi kisasszony befe jezte a zongorajátékát 

és lehajtotta a fejét, mintha még mindig a mu
zsika varázsa alatt állana

Kit ka Aladár, a másod fűszeres segéd is abba
hagyta a kották forgatását s szelíden megcsik
landozta a leány nyakat:

— Kuc, kuc . . .
Ibolya erre magához tért s fölvetette álma*

tag 'síi
— Oh, ha tudná, micsoda mélység van 

Chopinban ? Az imént álmodtam csudaszép ál
mot . . .

Aladár szeme hirtelen kénybe lábadt, aztán
w

azt mondta:
- -  Ne. ne tovább Maradjon ez örökre ket

tőnk titka, mivel pedig önt úgyis nőmmé teszem, 
ugy is mondhatnám, hogy maradjon Kitkáék 
titka.

A leány pedig lehajtotta fejét és sirt, sirt, 
sirt . . .

(Gyermekkori emlek.)
Hol vagy, oh boldog gyermekkor fényeddel, 

ragyogásoddal! Eltűntél, szertefoszlottá!, sehol 
semmi, senki . . .

Elmondom önöknek legbiibájósabb emlékemet 
abból az időből, mikor meg apró legény ke vol*
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tani. Édes apám, a pénzügyőri biztos egyszer 
bizonytalan léptekkel támolygot haza. A grádot 
vizsgálta a szeszben és léptei ezért voltak bi
zonytalanok.

Testvéreimnek tetszett a helyzet és mosolyog
tak, amiért apám elővette a pipaszárat.

. . . Én nem kaptam ki, mert akkor a szom
szédba voltain játszani.

Oh gyermekkor, bűbájos gond nélküli i fjuság 
hova lettél !

(A felső tizezer köréből.)
A grófné hanyagul hátradőlt a karosszékben 

és kétszer megrázta a fejét !
— Nem, barátom, ez lehetetlen. Ön túlsókat 

követel és én képtelen vagyok a kívánságait tel
jesíteni. Egy lehetőség van csak: ön elválik a 
feleségétől, én el válók az uramtól, különben 
utairik válnak el.

— Auzer e zó! — kiáltott fel, hármat top
pantva a herceg, akit Tieve annyira elragadott, 
hogy a kebele már zihált.

Eközben vigyázatlanul a tönk szélére lépett 
és dugába dőlt. A gyorsan előhívott orvosok 
már csak a halál beálltát konstatálhatták.

. . .  A herceg sírján sosem fonnyad el a 
koszorú

(Drámai szemelvény.)
Valamikor mint drámairó igyekeztem megke

resni kenyerem mellé a húst, akkori müvem
ből való ez az idevaló rész:

XXVIII. JELENET.
Foltak, Augusztus és Augusztusáé, udvari népek.

Augusztus: Asszony, keféld ki a koronámat, 
sétálni akarok a Stefánián.

Felesége : Malac !
Augusztus: Malac? Miért volnék én malac? 

(öt percnyi gondolkodás után): Hja, vagy úgy!
Felesége: Először beszélj magyarul, a terem

tését állati mivoltodnak és ne mondd «vagy 
ugy“, hanem rendesen: „úgy vagy“, Másodszor: 
én nem vagyok úgy.

Augusztus (finom iróniával, miközben rán
gatja a homloka bőrét): ügy? (Hirtelen): Mi 
lesz a koronámmal?

Felesége: Haszt mer a király! Én gondozzam 
az ő koronáját, azt a pléh fazekat ! Hát kisasz- 
szony lányod, Szeptember, mire való? Hogy a 
ménkű csapjon bele az ilyen . . .

Augusztus (felpattanva és az őröknek intve): 
Hah, királysér . . .

Feleség (folytatva) : időjárásba !
Faltak (kórusban) :

Isten Ufjyse, furcsa gusztus,
Éljen királyunk, Augusztus,
Furcsa gusztus, ronda gusztus,
Mégis királyunk Augusztus.

(Függöny.)

tVersirási sikereim.)
Mikor nyolcadik verskönyvem elhagyta a saj

tót, előfizetőim engem már réges-régen a fa
képnél hagytak. Kutatván a lélektani okokat, a 
segédtelekkönyvvezetöre bukkantam, aki két 
szál gyergya mellett felvilágosított:

— Fiatal barátom, valamikor magam is pen
getvén Pindaros lantját, elhiheti nekem, misze 
rím tényvázladék nélkül a legszebb költemény 
sem ér semmit.

— Inez, mondám, a tényvázladék a fő.
— Költők által, kik ezen utón haladtak, már 

számos siker éretett el, tehát okuljon és tegye 
félre a kicsinyeskedő lírákat.

Egyelőre az üres borospalackokat tettem félre, 
egy hét múlva pedig kiadtam kilencedik verses
könyvemet, melyből közlöm az alábbi, teljesen 
hivatalos szellemben, némileg tényvázladékkal 
kapcsolatos költeményt :

Tisztelettel alulírott 
Vessző alatt azt jelenti,
Miszerint a csillagoknak 
Ne higyjen már eztán senki.

Mert a csillag kacér fénye 
Mindenkire rámosolyog 
(Leteszem a főesküt, hogy 
Amit mondok, igaz dolog )

S mivel néha a csillagban 
Abszolúte nincsen jeliem,
Kérem a főispán urat,
Rendelje e! a fegyelmit 
Két ragyogó csillag ellen

Könyvemből, amit a hivatalos körök lázas 
mohósággal kapkodtak szót, rövid idő alatt há
rom kiadást kellőtt rendeznem.

Som.

Karcolatok.
A j ó l  s z e r v e z e t t  s z a  ha  d  e lv it  p á r t .

Sok szó esett arról csütörtökön este, abban 
a bizonyos Központban, hogy hát tulajdon
képen mi is volt az oka a bajai szabadelvű
párt szörnyű bukásának. Resztvettek a vitá
ban ellenzékiek, kormánypártiak egyaránt.

— A bukás oka az volt — jegyezte meg 
gúnyosan az egyik ellenzéki, — hogy rosz- 
szul szervezték »ujra« a szabadeivűpártot.

— Bocsánat, — szólt közbe a kormány
párt egy fiatal tagja -  a szabadelvűpárt ki
tünően van szervezve, csak — nincs meg ben
ne az összetartás.
A z e m e l  /seclett h a n g u l a t  é s  a  m a l a c -

p a p r i k á s .
Folyt a szabadelvüpártiak részéről a kor

teskedés az elmúlt hetekben, ahogy csak 
folyhatott. Hol itt volt pártvacsora, hol amott, 
hogy hát talán mégis megkapható az ellen
zéki voks Ezsau — malacpaprikásáért. Részt- 
vett a vacsorán a város hivatalnoki kara 
mintegy testületileg. Az est igen emelkedett 
hangulatban folyt le, sőt mi több: nemcsak 
a hangulat emelkedett, de emelkedett később 
egyik hivatalnokban a malacpaprikás is. A 
fokozódó emelkedést egy kis kirándulás kö
vette Breszlauba . . .

— He sajnálom, de sajnálom, — mondta 
nyöszörgő hangon a rosszul lett kortes, ami
kor kissé jobban lett.

— Mit sajnálsz, pajtás ; a bort ?
A kérdezett válasz helyett ijesztően kezdett 

csuklani, úgy hogy a közel ülők rémülten 
rebbentek szét, félve, hogy a martinique-szi- 
geti erupció ismétlődik meg kisebb kiadásban.

Ez azonban szerencsére nem következett 
be. Mikor a csuklós elállóit általános részvé
tet keltve ezt mondta a kérdezett :

— Nem a . . . bbbort sajnálom . . . ppaj- 
tikám, . . . hanem a . . . mmalacpaprikást, 
mert az már elfogyott.

M é r s é k e l t e n  l á t o g a t o t t  p á r t v a  c s ó v a .
Egy ismeretlen jóltevő hatvan személyre 

szóló vacsorát rendelt meg múlt hét szom
batjára a Szállásváros-részben levő Gyuro- 
sovits-féle korcsmában.

Nyolc órára hívták egybe a vacsorázni 
akarókat ; a mondott időben csakugyan kelten 
tolongtak a tágas borozóban.

— Te sógor, talán nem ide hittak minket ?
— Hát tudod, ha az igazat köll megmon

dani, engem senkise hitt, hanem elgyüttem 
magamtul. Megéieztem a potya paprikás sza
gát.
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— Dehát hun vannak a többiek ?
— Majd csak itt lesznek . . . Ehun ni! 

Itt állt meg a fiáker az ajtó előtt.
A korcsma ajtaja kinyílik, hat előkelő vá

rosi hivatalnok vonul be rajta.
— Jó estét urak ! — köszönnek barátsá

gosan a hivatalnokok.
Notandum, ebben nincsen semmi meglepő. 

Választások idején mindig barátságosak a 
hivatalnokok és minden választó: úr; válasz- ! 
tások után pedig . . . node hisz ezt mindenki 
tudja !

—• Nos, vannak-e i — kérdi az egyik úr 
mézédesen.

Hogyne volnánk? Persze, hogy vagyunk.
— Es merre vannak ?
A kérdezett előbb végig simogatja izzadt

üstökét, kettőt-hármat szí a kétkrajcáros fe
ltér cseréppipából, majd a szoba közepére 
köp s csak akkor felel :

Tudja a ménkű ! . . .
Ezen az estén nem panaszkodhattak a 

vendégek', hogy nem volt mit enniük. (X.)

ss

H ÍR E K .
Közoktatásügyi kinevezések. A vallás-

és közoktatásügyi miniszter Meznericsné Kis: 
Hona és Láng Mária szabadkai állami tani- 
tonőképzőbeli segédtanitónőket rendes tanító
nőkké nevezte ki. Belosits Pál bajai állami 
tanitoképzőintézeti rendes tanárt a VHl. fize
tési osztály 3. fokozatába nevezte ki a kul
tuszminiszter, úgyszintén Kovács Dezső bajai 
all. tanitoképzőintézeti segédtanárt rendes ta
nárrá nevezte ki.

A bajai jótékonycélú leányegyesület
lPOl. évi december hó 26-án, hétfőn a Nem-

zeti Szálló összes termeiben műkedvelő elő
adással egybekötött táncmulatságot rendez. 
Belépő dij és karzati ülőhely személyenként 
*2 korona. Jegyek előre válthatók : Fischer 
Béla úrnál. Felülfizetéseket köszönettel ve
szünk és hírlapikig nyugtázunk. Kezdete este 
pontban 8 órakor. Műsor: 1. «Nyolcadik pont.« 
Vígjáték 1 felvonásban. Irta: Murger. Sze
mélyek: Dubreuil volt tengerészkapitány: Ho- 
rovitz Gusztáv ur. Santenis Julia, özvegy, 
unokahuga: Tausig Blanka k. a. Gerard Raoul: 
Szász János ur. Róza, szobaleány : Kráhl Ilka 
k. a. Történik : Parisban. 2. a) Kuruc nóták, 
b) Édes anyám. . . . Egy kék szempár. . . . 
dalok a «Hajdúk Hadnagya« c. operettéből, 
előadja : Szegő Nándor kilenc éves cimbalom- 
művész. 3. «Gedővár asszonya.« Melodráma. 
Irta: Kiss József, zenéjét szerzetté: Alföldy. 
László. Szavalja : Podhajecky Béla, orsz. színi 
akad. növ., zongorán kiséri a szerző. Az élő
képekben szereplő személyek: Füleld gróf: 
Lővinger Jenő űr. Gedő Simon: Székely Leó 
űr. Gedő Simonne: Hegedűs Martba k. a. 
1-ső, 2-ik, 3-ik, 4-ik, 5-ik palotahölgy: Brust 
Ilonka k. a., Spitzer Margit k. a., Szaday 
Blanka k. a., Szaday Mariska k. a., Grünhút 
Ilonka k. a. Hírnök: Hegedűs Jolán k. a. 4. 
«Box és Cox« Vígjáték 1 felvonásban. Irta: 
Morton Maddison János. — Box János, nyom
dász : Szász János úr. Cox Jakab, kalapos : 
Horovitz Gusztáv úr. Bouncer asszony: Gold
schmidt Margit k. a. — A fényesnek Ígér
kező mulatság iránt városszerte nagy érdek
lődés mutatkozik.

Halálozás. Decsy Gyula Érsekcsanád köz
ség jegyzője december hó 22-én szivszélhü- 
dés következtében elhunyt. Temetése dec. 
24-én reggel 9 órakor volt a község egész 
lakosságának részvétele mellett.

A „Bajai polgári egyesület nagyszabású 
hangversenynyel egybekötött táncmulatságát 
a jövő hó 21-ikén tartja meg.

Sylvester-estély a Casinóban. A Casino 
f. évi december hó 31-én, szombaton, nyere
mény-tárgyak kisorsolásával és tánccal egy
bekötött Sylvester-estélyt rendez. Belépti díj : 
személyenkint 1 korona, családjegy 3 korona.

Honvédzene. A «Nemzeti szállodai* elmés 
bérlője ismét tanujelét adta annak, hogy a 
város közönségének kellemes szórakozást kí
ván nyújtani. Ezúttal megszerezte a szegedi
II. kér. honvédzenekart, amely zenekar ope
rákat, egyvelegeket fog Szilveszter estén és 
Újév első estéjén játszani. Belépő dij 60 fill. 
Megjegyezzük, hogy jux-tombola is lesz.

Halálozás. Folyó hó 17-én hunyt el bősz- 
szas betegség után Király Sán donié szül. Jám
bor Mária élte 74-ik éveben. Temetése dec. 
19-én nagy közönség részvéte mellett ment 
végbe.

Hirlapárverés lesz e hó 26-án a Casinó 
helyiségében.

H alálozás. S'zedresy Károly Felsőszentiván 
község jegyzőjének neje Szedresy Károlyné 
szül. gyöngyösi Kancsár Ilonka e hó 22-én 
37 éves korában jobblétre szenderült. Teme
tése e hó 24-én volt.

Uj mérnök. Szűcs Ervin Ede, földink a 
budapesti kir. József-műegyetemen f. hó 19-én 
mérnöki oklevelet nyert.

Az óvoda karácsonya. Szép karácso
nyi ünnepélyt rendezett a városi óvoda, de
cember hó 23-án, a mikor is 9 gyermek új 
cipőt, 6 gyermek teljes öltözet ruhát és 131 
gyermek különféleajándékot kapott. A város 
ezen czélra 100 koronát adományozott.

Művészestély. T. Vienneé hírneves bűvész, 
a kit különösen a világfürdők közönsége is
mert szórakoztató mutatványairól, vasárnap 
este a «Nemzeti Szállóbana előadást tart. A 
kik szivesen szórakoznak el a művészet ezen 
válfajával, azokat figyelmeztetjük a magyar 
származású, világjárt bűvész mutatványaira.

Sylvester estélyt rendez f. hó 31-én Zich 
Henrik jóhirnevű vendéglős.
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Igazi látványosságot nyújt — Írja

győri levelezőnk — a Schmidl L.-féle csoko
ládé és csukorkagyár, hazánk cukorkaipará
nak legszámottevőbb tényezője s sem a hely
beliek sem a vidékiek el nem mulasztják 
ezen szép gyárt felkeresni, elragadtatással 
beszélnek annak modern berendezéséről és a 
gyár gyönyörű készítményeiről. Különösen fel
említik az ott tapasztalt páratlan tisztaságot, 
ami egy ily élelmiszergyárnál felette fontos 
szerepet játszik. A gyárban való kalauzolást 
vagy maga a cégfőnök Schmidl H. János úr, 
vagy a gyár igazgatója Buchwald L. ur vég
zik s a legnagyobb készséggel kínálják meg 
a látogatókat a legfinomabb Tejszín és fondant 
csokoládékkal, Dessert bonbonokkal, Hungária 
és Vendég csokoládékkal, francia Selyem bon
bonokkal. s a gyár egyébb hírneves készítmé
nyeivel. A látogatók egyhangúlag konstatál
ják, hogy ily áruk mellett könnyen lehet nél
külözni az árban jóval drágább, de minősé
gileg semmivel sem jobb sőt gyakran silá
nyabb, osztrák vagy más külföldi gyártmá
nyokat. — Ezekhez még megjegyezzük, hogy 
ez az egyetlen magyar gyárunk e szakmában, 
mely a külföldre is szállít.

Egy elmebeteg. A rendőrség egy szeren
csétlen embert szállított be a városi közkór
házba, akin kitört az elmebaj. A boldogtalan 
ember már régóta beteg, e hó 21-én egy korcs
mában végleg kitört rajta a téboly és úgy 
kellett őt megfékezni.

Bevert ablakok. Ismét egész csomó em
ber jelentkezik, hogy éjszakának idején be
verték az ablakaikat. Vájjon nem lehetne ez 
ellen valamit tenni ?

Nappali támadás. Lusztig bélyegzőügy
nök felesége hétfőn délután 3 és 4 óra kö
zött a vasúti kerten keresztül levelet vitt a 
vasúti póstaszekrénybe. Mikor az indóházból 
visszafelé ment, a vonatkertnél megtámadta 
egy ember, kést emelt rá, folytogatta és pénzt 
követelt tőle. A halálra rémült asszony szí
vesen adott volna támadójának pénzt, ha lett 
volna nála. Az útonálló addig fojtogatta, inig 
Lusztigné el nem ájult, akkor otthagyta. Lusz- 
tigné később magához tért és két ember kí
séretében hazament. Az eset igy előadva is 
megdöbbentő. Hogyan lehet valaki annyira 
vakmerő, hogy a nappali órákban a város 
belterületén támadást intézzen. Az esetet a 
csendőrség figyelmébe ajánljuk. Jó lesz egy 
kis figyelmet fordítani a vonatkertre. Az igy 
télviz idején teljesen el van hagyatva és ki
tűnő búvóhelyül szolgál a csavargóknak.

Köszönetnyilvánitás. A bajai 1848/49. agg 
honvédeknek — karácsonyi adomány címén 
— őnagysága Natti Józsefné úrnő 20 kor., 
Natti Clotildka 10 kor., Weidinger Dezső 5 
koronát adományozott; nemkülömben Fers ti 
Hugó úr a » Polgári 01vasó-egylet«-nek f. hó 
10-én tartott estélyén 49 kor. 16 fillért gyűj
tött aggastyán honvédeink részére, mely ösz- 
szeghez hozzájárultak: Wunderlich József 4 
kor., Drescher Gyula, Réthy Pál, Állaga Pista, 
Állaga Leó, Szűcs Andor, Salló László 2 —2 
kor., Dr. Nyiraty János, Jerkovits Sándor 
(Déjo), Schnetzer Ernő, Ackerman János, 
Drescher Lajos, Perger Vincze, Scherer Károly, 
Gebhardt Dezső, Dervaderits Illés, Móder Géza, 
Czérnay Imre, Kemény J. Pál, Weichand Fe- 
rencz, Szabó Sándor, Bajay Péter, Gergity 
Mihály, Klein Ferenez, Salamon Sándor, 
Rauschenberger Ferenez, Ferstl Hugó l 1 
kor., Kovács N. 1 kor. 20 fill., Cserba György, 
Fehérváry Ferenez, Dr. Fehérváry Dezső, Gás
pár Ármin, Jarmer Lipót 60—60 fill., Scherer 
Ottmár, Demetrovits Emil, Wagenblatt Ferenez 
50—50 fill., Plaveczky András, Gergely Benő, 
Olácsy György, Rónay Ede, Ernszt Lipót, N. 
N., Nagy Sándor, Boróczy Jenő 40—40 fill., 
Szeile Ferenez 30 fill., Nievel Nándor 26 fill., 
Beregi Mór, Marosanszky Márton, Neubauer 
Alajos, N. N., Schuller József, Szabó Árpád, 
Hechtl József, Reinhardt Mátyás, Sarffenber- 
ger Lajos, Deák Sándor, N. N , A. N., B. ()., 
Tüske, Pecsovits, L. B., ifj. Uttry Pál, Uttry 
Lajos, Polgár Nándor 20—20 (ill., Nagy Peter 
10 fillérrel. Gódár Lajos úr vendéglőjében levő

vh. 1904
Árverési hirdetmény-

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t -c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré te
szi, hogy a bajai kir. járásbíróságnak 1903. évi 
Sp. II. 359/2, .számú végzése következtében Dr. 
Szirmai Vidor ügyvéd által képviselt Gruin Mi- 
losne s társai javára S z i l v á s s y  György 
és ne je  ellen 100 kor. s járulékai erejéig I9u3 
évi november hó 6-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le és felülfoglalt és 845 ko
ronára becsült következő ingóságok, u. m. : bú
torok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1904. 
évi V. 264/4. számú végzése folytán PH) kor. 
tőkekövetelés, ennek 1903. évi október 24. nap
jától járó 5% kamatai, és eddig összesen 80 
koronában bírói lag mái megállapított költségek 
erejéig Csátalján alperesek lakásán leendő meg
tartására 1904.  é v i december  hó 3 0 - i k  
n a p j á n a k  déle lőt t i  ' d l  órá j a  hutái i-
dőt'il ki tűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX törv cikk 
107. és 108. §-i értelmében készpénzfizetés mel 
lett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs- 
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások 
is le és fel ül foglaltatták s azokra kielégítési jo 
got. nyertek volna, ezen át verés az 1881 évi LX 
t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elren
deltetik.

Kelt Baja. 1904. évi dec. hó 17. napján.
Szegő,

kir. bírósági végrehajtó

Artczi-kut átellcncbcn

K ö lcsey  Je re n cz -u tca  15. sz. alatt levő
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perselyben pedig 34 kor. gyűlt be. Ez össze
gek f. hó 23-án aggastyánjaink között ki is 
osztatott. Midőn a fent érintett űrhölgyek és 
uraknak kegyes adományaikért itt a nyilvá
nosság terén — öreg honvédeink nevében 
köszönetünknek és hálánknak ezennel kife
jezést adunk, egyben Ínséges aggastyánjaink 
nevében tisztelettel kérjük e város nagyér- i 
demű közönségét, hogy kegyes támogatásu
kat a jövőben se vonják meg szegény öreg
jeinktől. Bármily csekély összegű adományt 
köszönettel veszünk és hírlapikig nyugtázunk. 
Az adományokat kérjük Bráde József ipar- 
testületi jegyző, segélyző-bizottsági pénztá
roshoz juttatni. A bajai 1848 49. honvédse- 
gélyző-bizottság nevében : Czérnay Imre elnök, 
Kovács Andor jegyző-ellenőr.

Zongorák, cimbalmok és hegedűk,
csak első rangú gyártmányok ! — Kaphatók 
W agner Antalnál Baján.

Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy 
a Ferenez Jó z se f keserüviz valamennyi 
hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és em
lítésre méltó kellemes izénél fogva, már kis 
adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk ha
tározottan » Ferenez József« keserű vizet.

Hölgyek öröme ! Legjobb szer az egésy 
világon a bajai Dr. Lehman arckenőcs, melz 
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 Em il városi gyógyszertára a 
Szent-1 láromsághoz Baján.
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K/.eu lovat alatt közlőitekért a szerkesztőség nem vál
lal felelősséget.

Hungária Csokoládé
és linóin

Cukorkák
— M MM

kaphatók :

H aján minden nevesebb füszerkeres-
kedésben.

J is z ta ,  jó és ajánlatraméltó

20 1«
J {  o n i gyártmányok !

Világhírű!
o R F K O R IV 1 êst®sze  ̂ nitíintózet a ki-

j jHL/lvV/lll/ válóan sikerült életnagy- 
ságu arcképeiről, melyeket elismert művészek 
által készíttet Számos (kir. közjegyző által 
hitelesített) elismerőlevél a világ minden tájáról.

Slsőrangú képek á ra i :
Olaj-, aquarell- és pastelifestésben fénykép 

után 48—63 cm. nagyságban ára 20 kor,
Legfinomabb kivitelű Blom-, Platin-, és 

krétarajz ára . . . . 5 kor,
R észletes árjegyzék bérmentve.

Egy életnagyságú képet készítünk mindenki
nek teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést 
szerez s azokat egyenkint vagy egyszerre

beküldi.„REK0RD“ festészeti müintézet
^Budapest, \ í I. Jjtottenbiller-uica *t6.

ír,—7

E L A D Ó .

< § © © • •  © © © # © • •
Vidéki megrendelések bérmentve szállíttatnak.

^Karácsonyfa
diszité^re

ezukorkák és csokoládék
pazarul gazdag választékban, darabja I krajcár.

K ugler-Bonbonok
F r a n c i a  Te ̂ csokoládék (Croquetts) 
C sokoládé-Bonbonok (kil. 1 frt. feljebb). 
S z a lo n -C z u k o r k á k  (kilója 1 frt. 20 kr.)

F in o m  T e a s ü t e m é n y e k
(kilója i Irt -tói feljebb ) '|

JVlalagaszöllö frt. 1'20. Datolya ,)6 kr. ,!: 
F r a n c i a  cu k ro z o tt  gyülm ölesök. -í-

Továbbá nagy raktár n a r a n c s ,  c i tro m ,  
függe, orosz  teák ,  mindennemű déligyü-  
mölesök és s e ly e m  dobozokban < Bonboners)

kaphatók csakis

B A L A S S A  H E R M .
különlegességi üzletében,

KÖZPONTI SZÁLLODÁVAL SZEMBEN.

•1

Bővebb tudósítást ott helyben. f t f l U i M f t M
rr

PERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ az egyedül elism ert k el
lem es izü t e r m é s z e t e s

hashajtószer.
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Van szerencsém a nagyérdemű közön
ség szives tudomására juttatni, hogy a

K  A  R Á  OU>< > X  Y  J Y  A ?> A H

már nálam megtekintésre ki van ál
lítva és ezen évben sok számos u j 
t á r g y a t  t. c. közönség meglepeté
sére beszereztem. Nagy súlyt fektet-

tem a sok különféle :

GYERMEK JÁTÉKOKRA
Meglepő francia babák úgymint új
féle já ró b ab ák ! Azonkívül gondos
kodtam, hogy ügy a fiatalok, mint 
idősebbeknek szebbnél-szebb és al
kalmas tárgyakat oly nagy választék
ban kaphatók, hogy bátran a fő- 
::.™z= várossal verseny zeni.

Raktárom dúsan fel van szerelve különféle
üveg, porcéi Ián, majolika, bronc, China-ezüst, 
fa, bambusz és japán tárgyakkal, azonkívül 
fonott és mahagonifa casselták, diszasztalkák, 
állványok, zenetárgyak és beszélő gépek leg-

mulattatóbb beszédekkel és énekekkel. —
Midőn ezen alkalommal az eddigi szives biza
lomért és támogatásért koszönetemet nyilvánítom, 
kérem azt tovább is részemre lentartani szíves
kedjék, melyet mint eddig is pontos és jutányos 

- kiszolgálásommal kiérdemelni fogok. ~ ~

Kiváló tisztelettel

S T E R N F E L D  V I L M O S .

A „K á vé  k irá lf^ -h o z 3

N
0

L

£

>

*

<

Aki nagyon jó znmntú s illatú k;i\ót kedvel, 
az csakis ..Király kávét * vegyen, mely a leg
kiválóbb fajok vegyítéséből áll s egy még 
eddig nem létezett módszer szerint v;m pör- 
kölve.

Hosszas kísérletezés után sikerült ezt elér
nünk s igy minden kávéismerö, ki egys/ei 
megizleli, soli i más kávét nem fog liaszmlni

Ismeretes, hogy a kávé a légéi/.ékein ebb 
cikk. melyből ;i tinóm zamat s illat azonnal 
elillan, valamint minden izt s szagot felvesz, 
miért is ezen kiváló kávét leme/doboznkb i 
csomagoljuk s szállitjuk bármely posta ülo- 
másrn l»éi mentve, utánvétellel a következő 
ál ltau :

1 kgnos doboz 4  kon. 8 0  fill.
2  q  ______

4  „ .. 17 .. 2 0  ..
Kzeii különlegesen pörkölt kávén kívül

ajánljuk a következő nyerslapiknt, szinte l.ér- 
mentve, utáuvoiellel liármely postaállomásra. 
1 postacsomag .’> kgr. légiin Guba kor 13 50
l « 5 „ .. Ceylon ,. 12.—
I 5 „ „ Jamaica „ 11.20

B i p ó és T á  i>sa
a  » K(i eé  /*• / rá f // « - h or:

Budapest, VL, Teréz-körüt 2 a b,
•215 2:5
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A „K á vé  k irá !y “ -h o z  !

Feltűnő újdonság!

DELICE
— Minden hirdetés felesleges.

A dohányzó ogyszor veszi és többé
mast nem sziliat

Legjobb valódi francia szivarka- papír és szivarkahüvelg kapha
tó az ország minden

.'gességi árudáid an.

B a j a i Függetl en Ujs ág .w /!K)4 december 25

Szegedi Kereskedelmi és
B A J A I  FX Ó K IN T É Z E T E

D R E S C H E R  GYŰLA- f é l e  h á z b a n .

Jutányos módozatok és olcsó kamattételek mellett nyújt:

Töri esz lèses és kamatozó jelzálogkölcsönöket

get ei

Vesz és elad érte
■a és árúkra 
és idegen pénzeket

Bevált sz

Elfogad tál

Valamint esz

(cheque-
forgalom)

minden eg '"' 
vágó műveleteket

Az intézet működését folyó éY augusztus hó 15-ével kezdte meg.
#

1)Magyar Regényírók
Szerkeszti MIKSZÁTH KÁLMÁN

4 koronás havi részletfizetésre kaphatók
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Hagy fiaráesonyi oásár!
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A közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából szives figyelmébe ajánlom a 
nagyérdemű helybeli és vidéki közönségnek, hogy "0. "0 0. 0  0. 0  0. 0.

NAGY KARÁCSONYI VÁSÁRT
n\

J

ruhák kerülnek kivált) minőségben, olcsó árakon eladásra. Kaphatói 
igen nagy választékban: csipkék, szallagok, ruhadiszek, piperecikkek, vala-

l  I '  '  1 « 1 t «• 1 f i  i l  • 1 • • . . .  . « .  / V É •'
* r I /

mint kézimunkák azok összes kellékeivel együtt » 0  0  0. 0. 0. 0
A n. é. közönség szives támogatását kéri kiváló tisztelettel
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