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kor. Negyed évre lőO. Egyes 

szám ára 12 fillér.

J3aia oáros fü polgáraihoz !
Alig- riadtunk fel a november 18-án végbevitt gonosz alkotmány-tiprásra, már is újabb törvény- 

sértés teszi próbára nemzetünk kifogyhatlan türelmét.

Egyik bűnt nyomon követi a másik.
Az országgyűlést időnek előtte feloszlatták, mert nem volt kapható arra, hogy a nemzet jogait el- 

alkudja Már pedig a mostani kormánynak ilyen parlament kellene. Es van bátorsága megkisérleni ennek a 
vágyainak a megvalósítását, van bátorsága ehhez a nemzettől segítséget kérni.

Itt  v a n  a z  a lk a lo m , h o g y  m e g a d ju k  neki a m é ltó  fe le le te t.
Mutassuk meg, hogy Magyarországot zsebkendővel, darabantokkal kormányozni

nem lehet. Bizonyítsuk be, hogy végső erőnk megfeszítésével is ellenállunk annak a törekvésnek, hogy 
Magyarországot az összbirodalomba beleolvasszák. Bontsuk ki a független pártnak sok diadal-
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l a l  koszoruzott zászlóját, sorakozzunk alá a győzelem biztos tudatában.

Pártunk programmja: a magyar haza függetlensége és szabadsága.
Követeljük és ki fogjuk vivni támogatástok melleit a nemzeti hadsereget, az ország önálló külügyi 

képviseletét, a magyar királyi udvartartást, az önálló vámterületet, a nemzeti bankot.
Követeljük és veletek együtt kiküzdjük az általános szavazati jogot, az adóterhek igazságosabb 

megosztását, a nemzeti irányú ingyenes népnevelést, a munkásosztály sorsának javítását és a gyors közigaz
gatást, hogy a magyar nép megtalálja igazát az államban és a városban, melynek adóit súlyosan érzi.

Ezek a vágyai és céljai a „függetlenségi pártnak“, ezek a célotok Tinéktek is. Szeretettel és biza
lommal arra kérünk tehát, vegyetek részt mozgalmainkban és működjetek közre, teljes buzgósággal, hogy 
fényes győzelmet biztosítsunk a » függetlenségi* eszméknek.

A  b a j a i  f ü g g e t l e n s é g i  é s  4  8  ̂  a s  p á r t
ww

k é p v is e lő jé tő l®  n a g y g y ű lé s é t
f. évi jatmár hó 15-én délután 2 órakor tartja meg a íBáráng Szálloda nagytermében.

Ezen a gyűlésen mondja el a lefolyt országgyűlési ciklusról a beszámoló beszédet dr. Rajk Aladár 
városunk szeretett volt orsz. képviselője és ugyanez alkalommal fogja a nagygyűlés a jelölést eszközölni.

Felkérjük Baja város független polgárait, hogy teljes számban jelenjenek meg a függetlenségi 
párt nagygyűlésén és a hazaszeretetnek, városunk szeretetének, tőlük megszokott csodás lelkesedésével 
sorakozzanak a táborba, a mely férfiasán és becsületesen harcol h a zá n k  és v á ro s u n k  ja v á é r t !

bajai fiiHfetlensé()i és 48-as pártA
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A bajai választás kitűzése.
A központi választmány t. hó 8-ikán 

ülést tartott, melyben elhatározták, hogy 
az országgyűlési képviselőválasztást t. 
hó 30-ikán ejtetik meg. Ez alkalom
ból az alábbi hirdetményt bocsátották ki:

Hirdetmény.
Az 1874. XXXIII. t.-cz. 62. jvának rendel

kezéséhez képest Baja város központi vá
lasztmánya közhírré teszi :

1. Az országgyűlési képviselőválasztás ha
táridejéül a baja városi választókerület részére 
f. évi január hó 30-ik napja, helyiségül a 
városi székház közgyűlési tenne tűzetett ki.

2. A választási eljárás a nevezett napon 
reggel 8 órakor veszi kezdetét; a képviselő- 
jelöltet a kerület 10 választójának kell együt
tesen ajánlania és ezen ajánlat a választási 
elnöknek Írásban adandó át. Az ajánlattal 
egyidejűleg minden jelölt részére egy vagy 
két bizalmi térti jelölendő.

8. Választási elnök Szutrély Lipót, he
lyettes elnök Kolozsváry Sándor, választási 
jegyző Müller József, helyettes jegyző Szabó 
Sámuel.

4. A szavazás sorrendje városrészenként : 
1. belváros. 11. Szentjános. 111. Külterület. 1 \ . 
Rókus. \ \  Józsefváros. \4. Istvánmegye. VII. 
Katonaváros. Vili. Kis-Csávoly. XI. Szállás 
X. Homok.

A sorrendben elsőnek megállapított város
résznél a választási elnök által kihúzott sors 
dönt a felett, melyik jelöltre szavazók bocsát
tatnak először szavazásra.

f>. A választóknak a választásnál semmi
nemű fegyverrel vagy bottal megjelenni nem 
szabad.

baja város központi válaszmányának 1905. 
évi január hó K an tartott üléséből.

Dr. He S e d ó s  A l a d á r
polgármester

a központi választmány elnöke.

Két közgyűlés.n j
baja város törvényhatósága az elmúlt hét 

folyamán két közgyűlést is tartott. Mindkettő 
mozgalmas, sőt izgatott volt. Mindkét köz
gyűlésnél fényesen beigazolták a kormány
párt klikkbeli urai, hogy minden módot meg
ragadnak arra nézve, hogy a függetlenségi 
pártnak ártsanak. Tisztességes fegyverekkel, 
elvekkel mindenkinek szabad és jogában áll él
véért, meggyőződéséért síkra szállani, de a 
terrorizmus, az erőszakoskodás személyes 
fegyver. De hát náluk hiányzik az igazság, 
az elv tehát más eszközökhöz kell nyulniok. 
Az ő jelszavuk: A cél szentesíti az eszközt.

Ám terrorizáljanak, házaljanak, kolduljanak 
szavazatokért, mi a biztos győzelem tudatá
ban megyünk harcba.

A Szabadság, Egyenlőség, Testvériségnek, 
a függetlenségi és 48-as zászlónak nagy és 
fényes diadala lesz január hó 30-án.

A két közgyűlésről egyébként a következő 
tudósításunk számol be ;

Szombaton, január hó 7-én rendkívüli köz
gyűlést tartott a város, amelynek egyedüli 
tárgya a királyi meghívó-levélnek meghirde
tése és a választás határidejének megállapí
tása volt.

Miután dr. 1 Iegedűs Aladár polgármester 
megnyitotta a közgyűlést Erdélyi Gyula föl
olvasta a királyi meghivó-levelet és előter
jesztette a tanács javaslatát, amely szerint a 
királyi meghivó-levél hódolattal tudomásul 
vétetik.

Dr. Rajk Aladár higgadt beszédben fejtette 
ki, hogy a házfeloszlatás ex-lex állapotban 
törvénytelen ténykedése a kormánynak és 
ezért indítványozza, hogy a tanács javaslata 
fogadtassák cl, de egyben fejezze ki a közgyű
lés a törvénytelen házifeloszlatás ellen jegy
zőkönyvi tiltakozását.KJ

Rajk higgadt beszéde alatt folyton mozgo
lódott, zajongott a jobboldal. Különösen ágált 
dr. Rosenberg Samu és a kormánypárt leg
újabb vezérszónoka dr. Hermann Adolf.
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Erdélyi Gyula főjegyző kísérelte dr. Rajk 
Aladár érveit megdönteni sikertelenül.

Dr. Valentin Emil szállott most síkra az 
indítvány mellett és alaposan megokolta, 
hogy miért fogadja el Rajk indítványát. Köz
ben szemére lobbantotta a szabadelvűpártnak 
terrorizmusát. Az erős igazságokkal a kor
mánypártnak elevenére tapintott. Elkezdettek 
fészkelodni, zajongani. Különösen kitűnt Ro
senberg dr. és Hermann dr.

Dr. Hermann Adolf egy komikusán ható 
hatalmas frázissal kezdte felszólalását: Azt 
hiszem, nem kell mondanom — mondja zo
kogó hangon meglátszik rajtam, hogy va
lóban megvagyok indulva . . . (Erre dr. Fehér 
János közbeszólt: Műkönnyek! Dr. Nyiraty 
János: Krokodilus könnyek!) Igen — folytatta 
a kormánypárt siratója — Önök ellenzékiek 
csak gúnyolni tudnak, a szólásszabadságot 
sértik (de ki bántja? kérdi Nyiraty). Ezután 
neki ment az ellenzéknek, Dr. Valentin Emil 
kiment a padjából, hogy valamit megmagya
rázzon Hermannak. (Valentin egy idő óta re
kedt és közelebb akart menni.) Lett erre nagy 
zugás, zajongás a jobboldalon.

Hermann pedig légnek eresztett még egy 
bombasztot és nagy emfázissal — leült.

Dr. Hegedűs Aladár elnöklő polgárin. elren
delvén a névszerinti szavazást, Rajk indít
ványa ellen szavazott 24 (ezek között 14 
tisztviselő) és mellette 20. Tehát összesen négy 
szavazat volt a különbség.

A rendes közgyűlés.
A szombati rendkívüli közgyűlés okozta 

izgalmak még el sem ültek és már ismét köz
gyűlésre gyülekeztek hétfőn reggel a városi 
képviselők. Gyűltek, gyülekeztek és örömmel 
láttuk a függetlenségi padok tömött sorait.

Reggeli 9 órakor elfoglalta az elnöki szé
ket Bezerédy István főispán és napirend előtt 
meleg szavakban üdvözölte az uj bizottsági 
tagokat.

Most előterjesztette Szabó Samu tb. tanács-

TÁRCA.
Miska temetése.

Iit.i: Vasváriné Kompóth Erzsi.

(Vége.)

Mikor a kapun kifelé indultak, a jegyző 
ur, ilyen optimisták a férfiak, azt mondja az 
asszonyoknak :

De hát bizonyos-e, hogy meghalt az a 
Miska ?

A doktor ma még nem volt ide át, az a 
vén asszony pedig, aki a hirt újságolta, ki 
tudja, jól volt-e értesülve?

Egy pillanatra, hat asszony szem, a jegy- 
zőné, lcanya es a Mari szeme tapadt, ijedt 
csodálkozással a szólóra.

De ez, csak egy pillanatig tartott.
Annyira beleélték már magukat a teme

tési hangulatba, hogy habozás nélkül egy
hangúlag leszavazták jegyző uramat képtelen 
feltevésével.

Ej, hisz tegnap magad is hallottad a 
doktortól, hogy mára várta a válságot...?!

f

monda a tekintetes asszony. Es oda szólt 
a tétovázó kocsisnak, hogy hajtson !

És elroboglak : Miska temetésére . . .
Ahogy közeledtek a szomszéd faluhoz, jegy- 

zöné asszonyom egyre habozóbbá lett. Va
lami kényelmetlen érzés nyugtalanította.V' 1,«r

Hja! ilyen a gyanú.
Gsak a magvat kell elhinteni. Xo az es ma

gasra burján zik. sokszoi rövid pillanatok alatt 
is.

Valahogy úgy szerette volna azokat az 
ékes szép koszorúkat elrejteni, vagy legalább 
is kevésbbé feltűnő helyre tenni, mint az első 
ülésen ülő Mari öle és karja, melyen csüng
tek, és már messziről hirdették, hogy miféle 
járatban vannak ők azon a kocsin.

Bedig azt, még mindig lehetetlennek tar
totta, hogy az ő halottjuk éljen, mikor hát 
Sárvárról hozták halott-hirét, ahol pedig mán 
csak tudták, hogy mi és mi nem történt az 
nap a faluban?!

Miskáék mindjárt a falu szélén laktak.
A ház elé érve, Márit leszállatta a bakról, 

es beküldte, hogy nézzen egy kicsit körül, 
hogy mi es miképp van odabelül?

— Te Mari, — mondta félhalkan a lanv- 
nak, — mintha maga magától is restellené 
balgaságát, aztán ne ronts ám be ajtóstól a 
házba, mert — hátha még is . . . no, — 
hisz tudod . . . ! ? ■ biz’ az megtörténhetett, 
hogy tán korán is jöttünk. Es a gyerek, még
sem is halt még . . .

Mári csak lemondolag legyintett a kezével 
es nagy szomorúan benyitott az udvarra.

A ház táján semmi szokatlant nem vett 
eszre. Xo de hisz szegény embereknél nincs 
is semmiféle hű-hó, vagy parádé, ha temetik.

Megy tovább a pitvu'ba . . . Ott — éppen 
egy szűkéből, szép habos bor-levest szűrt 
porczellan csuporba, tán az egyetlenbe, ami 
a háznál létezett, Miska édes anyja.

Meglátva Márit, örvendezve újságolta neki, 
hogy hetek óta must kert először a Miska 
gyerek magától enni

— úgymond — csak erőszakkal 
tuttunk valamelyes letykót belé tőtteni . . . 
Gyere lányom, mer hogy úgy is tégöd kíván 
csak mindig, de hogy hát, — úgy gondutam
— else gyüné’, ha érted izennék, hát csak

«

nem is hitalak . . .
A Mári, hol sáppadt, hol pirult ez alatt, de 

a világért se tudta volna, hogy mit szóljon . .
Az öreg asszony pedig mind csak tusz

kolta őt befelé . . .
Amint meglátta Miska halvány, de mosoly

gó arcát a tiszta vánkoson pihenni, nem tu
dott — de mit is tudhatott volna — eeve-
bet cselekedni, minthogy riva fakadt, és üröm
teljes fájdalmában, mert néha örömében is 
fájást érez az ember dobogó szivében, oda 
borult mellé — a vánkosra.

— Miska leiköm . . . hát élsz még? . . . 
Aztán nem is készüsz meghalni mán, egy 
csöppet se ?

Es mikor Miska, gyengeségtől remegő ke
zét hamvas haján érezte végig simítani, mely
ről engedetlenül csuszot hátra a gyászos fe
kete-selyem keszkenő, úgy érezte, hogy rá
szakadt a menyország minden boldogságával 
együtt.

Miska csak ennyit mondott:
— De Mári, ugy-e a mi papunklió mö- 

nünk iratkozni?
Mári csak fejével intett igent, mert az édes 

zokogástól szólni sem tudott . . .

• • •

Jegyzőné asszonyom oda künn elunta a 
várást, hát leszállt a kocsiról és ahogy be-
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nők a polgármester jelentését a közigazgatás 
Ulapotáról.

IVeid inger Dezső emelkedett szólásra és szó-o
vátette azt, hogy a polgármester jelentéséből 
hiányzik a december hóban megejtett bizott
sági tag választás. Szóvátette azt, hogy a 
városi tisztviselők, akik — úgy mond — 
nem egy párt, de az egész város hivatalno
kai, egy párt érdekében korteskedni jártak. A 
polgármester hivatala átalakult kortestanyává. 
A tisztviselők az orsz. képviselő választás 
alkalmából is járnak korteskedni. Igaz, ők 
azt mondják, hogy nem mint tisztviselők, 
hanem mint választópolgárok korteskednek. 
De az egyszerű polgár igy nem tud diszting- 
válni. Sőt maga a hivatalnok is zavarba jön 
akkor, ha kidobják. Mert ugyancsak nehéz 
lesz megállapitania, hogy a választópolgárt-e, 
avagy a tisztviselőt dobták ki?

Dr. Szirmai Vidor mint pártember nem fél 
a hivatalnok korteskedésétől, nem is azért 
szól, hanem félti a tisztviselő tekintélyét. Ál
lításának illusztrálására felolvas egy levelet, 
amelyben megírják, hogy Scheibnér főkapi
tány korteskedni járt és asszonyok szemtől- 
szembe megabczugolták. Tiltakozik az ellen, 
hogy a város rendőrkapitánya vagy bármely 
más tisztviselő korteskedjék.

Dr. Fehér Lőrincz kiváló ügyességgel bizo
nyítja, hogy a hivatalnok törvénybe ütköző 
cselekedetet követ el, amikor korteskedik.

Dr. Hegedűs polgármester azt akarja bizo
nyítani, hogy a hivatalnoknak is szabad kor
teskedni, de ez nem sikerült.

Dr. Hermann Adolf is sikertelenül állott a 
rósz ügy védelmére.

Dr. Falentin Emil hatásos felszóllalása után 
a polgármester havi jelentése tudomásul vé
tetett.

Egy csomó bizottságot alakítottak meg ez 
után, majd tudomásul vétetett, hogy a köve
zetvám és helypénzszedési jogot Dick Péter 
és Lipót vette 52,000 koronáért bérbe és hogy

nyit az alacsony, szegényes, de ragyogó tisz
taságú szobácskába, éppen eleget látott arra, 
hogy tájékozhassa magát.

Midőn az öreg asszony hálálkodásait né
miképp eltudta hallgattatni, az orvos utján 
hozzájuk származtatott betegnek való befőt
tek, jó borok, stb. effélék felett, odalépett a 
(tataiakhoz, és azt mondta:

— Látod Miska! a jó Isten még a bajt is 
jó végből adja az emberekre . . .  a jó embe
rekre. Neked is előbb a halál kapuján kellett 
már félig átlépned, hogy a szép kis feleséget 
megszerezhesd magadnak, mert másként, — 
a balga lyánya, tán maga se tudta volna 
soha, hogy mennyire szeret tégedet. És igy 
a külön utakon, mind ketten boldogtalanok 
lettetek volna, egy kölletlen hitestárs mellett.

így történt ez, szóról-szóra. Aki nem hiszi, 
menjen, kérdezze meg az élő tanukat. Hisz 
ott laknak most is még valamennyien abban 
a derék népes alföldi falukban, ahol ez a do
log megesett . . .

Maga a vén Julis anyó is, akinek nem 
egészen hiteles értesültsége volt akarója a 
dolog ily regényes kifejlésének.

Jegyzőné asszonyt azonban nem igen ta
nácslom, hogy meginterjüholja valaki, mert ő 
igen gyors kezű asszony: és nincs kizárva, 
hogy a kérdezősködőnek fricskát röpít az 
orra hegyére, — kivált ha az ura előtt hoz
nák szóba tragikomikus koszorúit, melyeket 
a kocsi ülésbe gyömöszölve hozott vissza 
magával Miska temetéséről.

a fogyasztási adók kezelése továbbra is 
Schwartz Józsefre bízatott.

A városi színház építésének vajúdó ügye 
került ezután napirendre. A tanács azt java
solta, hogy a Bódog-térre építtessék 160,000 
korona költséggel. Willmann János hosszabb 
beszédben szól a terv ellen, mert szerinte az 
ezen a helyen való építés veszélyezteti a for
galmat és tűzveszélyes is. Dr. Szirmai Vidor 
és Szász Ottó hozzászólása után a közgyűlés 
úgy határoz, hogy végleges határozat előtt 
meghallgat még egy szakemberekből álló bi
zottságot.

Egyéb kisebb jelentőségű ügyek letárgya- 
lása után dr. Valentin Emil indítványozza, 
hogy a főispánnak a közgyűlés tárgyilagos 
és tapintatos vezetéséért a közgyűlés elisme
rését fejezze ki. Ennek egyhangú elfogadása 
után a közgyűlés déli 12 órakor véget ért

Bajai Független Újság.u

A  közigazgatási bizottságból.
A hétfői közigazgatási bizottsági ülésről 

alábbi tudósításunk számol be :
Miután Bezerédy István megnyitotta az 

ülést, mindenekelőtt megalakították az albi
zottságokat. A bírói funkcióval felhatalmazott 
tagok nyomban letették a hivatalos esküt.

Majd előterjesztette Erdélyi Gyula a pol
gármester jelentését a közigazgatás állapotá
ról, amelynek során jelenti, hogy az adóügy
osztályban és a számvevőségnél sok az elin
tézetlen ügy. A számvevőség felszóllitatik fo
kozottabb tevékenységre és igazolásra. (Mi 
úgy véljük, mint azt a pénzügyigazgató alábbi 
jelentése is igazolja, itt az a hiba, hogy ke
vés az adóhivatalban a munkaerő.)

A tiszti orvos jelenti, hogy decemberben a 
közegészségi állapot nem volt kielégítő. Sok 
volt a hevenyfertőző megbetegedés, igen nagy 
számban jelentkezett az influenza, a halálo
zások aránya túlszárnyalta a születésekét. A 
múlt hóban született 1<S fiú- és 24 leánygyer
mek, összesen 42 ; viszont meghalt 49 egyén, 
tehát héttel több halt meg, mint született. A 
városi közkórházban december hó folyamán 
.'342 beteg, a hó végén 235 beteg ápoltatott. 
Az elhaltak közül 11 beteg tüdővészben szen
vedett. A tiszti főorvos megvizsgálta az ösz- 
szes pékműhelyeket, amelyeket tisztáknak és 
rendben talált.

Szűcs Ferenc előterjeszti az árvaszék je
lentését. Ez alkalomból dr. Rajk Aladár biz. 
tag felveti a kérdést, hogy elegendő-e az ár
vaszéknél a munkaerő? Mert több panasz 
van — fel is hoz egy konkrét esetet — hogy 
az árvaszéki ügyek nem elég gyorsan intéz- 
tetnek el, ami által a felek károsulnak. A fő
ispán utasitja az árvaszéket, hogy sürgős 
ügyek soron kívül intéztessenek el. Dr. Rajk 
Aladár ez alkalommal ismét tanujelét adta 
annak, hogy úgy a közgyűlésen, mint a köz- 
igazgatási bizottságban, valamint mindenütt 
a város közönségének az érdekeit óvja és 
szivén viseli.

Az adók befolytak decenber hóban illetve 
a múlt évben: egyenes adóban december hó
ban 15,332 kor. az egész évben 261,820 kor. 
Hadmentességi adó december hóban 194 kor. 
az egész évben 1950 kor. Bélyeg- és jogille
tékben december hóban 3250 kor., az egész 
évben 84,446 kor. Tanítói nyugdíjra decem
ber hóban 235 kor., az egész évben 3904 kor. 
Orsz. betegápolási díjra december hóban 483 
kor., és az egész évben 5900 kor. A pénz
ügyigazgató panaszolja, hogy a városi adó
hivatalban munkaerő hiányában nagy a res
tancia.
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Szentolli Antal mérnök( 1
(elolvasása a főgimnáziumban.
Jan. 8-án a bajai értelmiségnek olyan él

vezetben volt része, amely nemcsak hasznos, 
tanulságos és gyönyörködtető, de ritka voltá
nál fogva szinte páratlanul álló. Baja város ; 
szülötte, —- mondhatnák büszkesége, S;ent- 
0(íli Antal mérnök a múlt vasárnap délutánján 
a főgimnázium tornacsarnokában megtartotta

első felolvasását, ezzel is kiakarván mutatni 
kegyeletét, háláját és ragaszkodását azon in
tézet és tanári kar iránt, a melytől nagy 
tudásának alapját széles ismereteinek zsengéit 
kapta. E lap szűk keretei nem engedik, hogy 
megközelítőleg is kimerítő ismertetését adjuk 
a harmadfél óráig tartó tanulságos előadás
nak ; meg kell elégednünk avval, hogy a fon
tosabb mozzanatok kikapásával vázoljuk a 
fölolvasás tartalmát. A terembe belépve meg
lepte a közönséget a díszítés, a melyet a föl
olvasónak keleten, nevezetesen Japánban 
gyűjtött képei szolgáltattak, s a dúló orosz
japán háborúnak fantázia után készült, szí
nezésével meglepő jeleneteit ábrázolják. A 
fölolvasás kiinduló pontjául az oda utazás 
élményei szolgáltak. Majd áttér a kínai viszo
nyok rajzára: szól külső alakjukról, mindig 
különös figyelmet tanúsítva a szépnem iránt ; 
foglalkozik a Kínában divó életmóddal, be
hatóan ismerteti Írásukat, melyet be is mutat 
több jegyet fölrajzolva a táblára s közben 
találó, derültséget keltő megjegyzéseket tesz 
pl. a békét a kínai úgy képzeli és írásban 
olykép szemlélteti, hogy egy házban bezárt 
nőt rajzol, inig a civódást, két egymással far
kas szemet néző hölgygyei ábrázolja. Meg
emlékezik az étkezésről, s bemutat két pál
cikát, melyet evőeszközül használnak. De 
talán legnagyobb érdeklődést keltett a zenéről 
szóló ismertetése, amennyiben nemcsak elmé
letileg fejtegette e kérdést, rámutatva a kínaiak 
zenei képzettségére, a mely nem ismer ki
sérő hangokat, akkordokat, csak a puszta 
theinát játszák, hanem zongorán s egy igazi 
kínai hegedűn is több kinai dalt adott elő. 
Volt e dalok mindegyikében bizonyos közös 
vonás, eltérő voltuk mellett is vissza-vissza- 
térő hangok, amelyek sajátos - hogy úgy
mondjam — nemzeti színezetet kölcsönöztek • •
nekik. Ütemezésük a rác kólóra emlékekezteti 
a hallgatót. Zajos tetszést aratott egy honolului 
dal és a japán himnusz előadása. Az előbbi 
csaknem modern zenei alkotás, inig emez 
lassú, méltóságos menetével azt a rokonszeves 
érzelmet kelti fel lelkűnkben, hogy ez való
ban oly zenei mű, melynek komoly hullám
zására méltán lelkesedik a fölkelő nap orszá- 
nak fürge népe. Egyébként róluk tüzetesebben 
nem szólt, amennyiben ez a tárgy egy külön 
előadás anyagául fog szolgálni. Ehelyett meg
emlékezett a mandarinokról, akiknek ruházatát, 
jelvényeit és rangfokozatait ismertette körül
ményesebben.

A mondottakban igyekeztem vázolni a nagy 
terjedelmű felolvasás főbb mozzanatait. Egész 
terjedelmében lapunk más helyén olvasható.

Még csak néhány szót magáról az előadás
ról. Már maga a szerző bevezetésül meg
jegyezte, hogy a hallgatóság ne várjon tőle 
egységes, kerek szerkezetű alkotást Hisz a 
dolgok, melyeket megvilágított, már maguk is 
különfélék, annyira heterogén természetűek, 
hogy ily követelményt támasztani lehetetlen, 
s egyetlen a tárgyalás keretébe fölvett dolog 
magában is bő anyagot nyújtana egy előadás
hoz. Igazán sajnálhatjuk, hogy az idő rövid
sége miatt ezt nélkülöznünk kell, de reméljük, 
hogy szerencsések leszünk még ezt is meg
érni . . .  A tárgyak amaz említett külön- 
félesége mellett is meg volt a felolvasásban
bizonyos egységes benyomás, melyet gya-

• •

korolt a hallgatóra. Öntudatlan, nem célzatos 
művészi kompozíció nyilvánult meg benne, 
amit előidézett a meleg érdeklődés, a szeretet, 
mellyel anyagát kezelte, s rajta mintegy csün
gött. Az érzés melegsége sugárzott ki minden 
sorából s ez hatotta át minden szavat. Leg
inkább tapasztaltuk ezt záró szavainál, melyek
kel az ifjakhoz »ifjú barátaihoz* fordult ! 
Indirecte nemes példájának követésére serken
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tette őket; buzdította, hogy tanuljanak nyel
veket, különösen angolt, lépjenek a mth^aki, 
kereskedői és orvosi pályákra, fejlesszék ki, s 
érvényesítsék tehetségüket a nagy világban, 
a haza határain kívül is. Hivatkozott Japánra, 
mely megmutatta, mit vihet ki egy emberöltő 
alatt a lángoló s z í v  és a vasakarat. Valóban 
arany szavak, méltók, hogy a szülők s ifjak 
egykép elmélkedésük tárgyává tegyék. Vajha 
sokakat szivén találnának, és a példa köve
tésére bírnának ! Sic iiur ad aslra !

n . . . m.

Karcolatok.
Pezsgőgyárosok m i n t  képvise lő je

löl tek .

A szabadkai második kerület szabadelvű- 
pártja Törley pezsgőgyárost léptette föl a Kos- 
suth-párti Mnkits Simon ellen, amely körül
mény nem kis irigységet keltett a bajai sza
badelvűpártiak körében. Erre vall legalább 
az az állítólag megtörtént eset, hogy a bajai 
kormánypárt egyik agilis tagja, — nyilván
valóan azért, hogy lepipálja a szabadkaiakat 
— azt az indítványt terjesztette elő a legu

tóbbi pártértekezleten, hogy ők meg léptessék 
fel az öreg Műm moi. Az indítványt pezsgő 
lelkesedéssel fogadták s rögtön megválasz
tották a menesztendő deputáció tagjait is.

(Közvetlen lapunk zárta előtt értesültünk 
arról, hogy monsieur Mimim sem fogadta el 
a jelölést).

A m in d e n t  e l igazí tó  f ő k a p i tá n y  ár.

Igen, — tisztelt olvasóink, a bajai sza- 
badelvüpárt legbuzgóbb kortese ma a főka
pitány űr. Valóságos politikai handle lett a 
választások kiírása óta. Nagyon természetes, 
hogy nem mindenütt fogadják magyaros 
vendégszeretettel s máris több helyütt megesett, 
hogy mielőtt megkérdezték volna, hogy mit 
akar? — kividről tétették be vele az ajtót.
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Úgy azonban seholsem járt, mint egyik fiatal 
függetlenségi választónknál.

Kedves barátom, — kezdte betanult 
mondókáját csak azért jöttem ; hogy tudni 
szeretném, velünk tart-e ?

Magukkal? Hát hogy ha nekem adná 
Tisza István mindazt a pénzt, amit a báró- 
sitásokért kortes-célokra kapott, magukkal 
tartanék-e? Meg aztán most kedves barátja 
vagyok ugy-e ? Mért nem mondta akkor, 
hogy » kedves barátomé mikor három hónap 
előtt jelentettem, hogy egyik részeges lakóm 
revolvert fogott rám. Csaknem kidobott ! . . .

— Csak jöjjön be, kedves barátom, majd 
eligazítjuk — mokogta.

Hát azt is eligazítja, hogy hiába fizettet
tek meg velem egy csomó adót, dacára, hogy 
többször reklamáltam miatta?

Majd azt is eligazítjuk.
Tetszik tudni mit ? ne igazítson el ne

kem semmit. Inkább én igazítom el Ont: Arra 
van a kijárás!

Felolvasás Japánról.
Irta és felolvasta Szentgáli Antal a bajai főgimnázium

ban 1905. január 8-án.

Előszó. — Utazás Bajától Sanghaiig. — Ismerkedés. —
Szórakozások. — Port-Said. — Lesseps-szobor. —

Suez-csatorna.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves ifjú barátaim !

Világkörüli utazásom, továbbá a távol ke
leten szerzett tapasztalataimból akarok el
mondani egyet-mást, a látott, hallott és átélt 
sok ezernyi érdekes dolgok közül a lehető 
legérdekesebbeket sorolva föl. A tárgy ter
mészetéből folyik, hogy statisztikailag szer
ves egészet nem nyújthatok, mert föladatom 
hasonlít azon ember föladatához, aki vad mezei 
virágokból hevenyész össze bozontos bokrétát, 
nem sokat törődve azzal, hogy a búzavirág, 
pipacs és kökörcsin közé véletlenül talán fü, 
konkoly és száraz kóró is került. Ezek kö
zött is hiányzik a szerves összefüggés és 
még is egységes benyomást kelt a szemlélő 
lelkében a csokor, amely néma bár, mégis 
azt mondja : ime ezt mind a természet ereje 
hozta létre.

1896-ban és 97-ben a győr-veszprém-dom- 
bovári vasút építésénél a Bakony-erdőben a 
gyönyörű vadregényes Czuha völgyben vol
tunk a szakaszmérnöki minőségben alkal
mazva kitűnő jóbarátommal Gubányi Károly 
oki. mérnökkel együtt. Akkor dúlt javában a 
japán-chinai háború, amelyben — mint isme
retes — a japánok maradtak győztesek. Úgy 
látszott akkor, hogy a chinaiak immár kény
szerítve lesznek megnyitni annyira elmaradt 
óriási birodalmukat a legfontosabb európai 
reformoknak és mindenek előtt neki fognak 
kezdeni a papiroson és koncessziókban rég 
megadott vasúthálózat kiépítésének. Magányos 
estéinken tehát barátommal elhatároztuk, hogy 
— amint csak tehetni fogjuk — kiutazunk 
chinába és kiveszünk magunknak egy-egy 
morzsányi részt a nagyszerűeknek ígérkező 
vállalkozásokból. Elhatározásunkat tett kö
vette, ha nem is azonnal — hisz nem egé- 
ezen hétköznapias tervről volt szó — és Gu
bányi barátom 1897-ben kiutazott Sanghajba. 
Onnan egy év múlva fölment az oroszok
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közé yiadivosztokba. En négy év múlva kö
vettem őt. 1901. május 12-én hagytam el Ba
ját. Budapestről három nap múlva indultam 
Fiúméba, ahol akkor pillantottam meg először 
életemben a tengert. Innen a «Dániel Ernő« 
nevű kisebbfajta tengeri hajóval áthajóztunk 
10 óra alatt Anconába, ahonnan vasúton Ró
mán át Nápolyba utaztam. Úti jegyemet még 
Budapesten váltottam meg a Cook-féle me
netjegyirodában. Budapesttől az imént jelzett 
úton Nápolyig és onnan a «Hamburg-—Ame
rikai» gőzhajózási társaság »Kiancson« nevű 
hajójával a Suez-csatornán át India és China 
körül Japánig, Jokahamáig. Nápolyban két 
napi időm maradt a hajó indulása előtt és 
igy megtekinthettem Pompáit és magát Ná- 
polyt is.

Május ló-én estefelé szálltam a hajóra. A 
»Kiancson« egyike a legmodernebb német 
hajóóriásoknak és hatalmas benyomást tesz 
az emberre, amikor a kis kikötői gőzösök 
egyikén oda áll a három emeletes ház ma
gasságú pompás, imponzáns hajó mellé. A 
följáró lépcső a hajó oldalához van erősítve, 
felső része csukló körül forog, alsó vége kö
telek és vascsigák segélyével a szükséghez 
képest feljebb vagy alább mozgatható. A né
met hajókon uralkodó fegyelemmel és rend
ben sietett le a lépcsőn a tiszta fehérbe öl
tözött matrózok és pincérek egész serege,

átvéve minden egyes podgyászt és elvezetve 
mindenkit az útijegyén megjelölt hajófülkébe.

A hajó körül számtalan apró csolnakokban 
olasz muzsikusok játszottak és énekeltek 
szebbnél-szebb dalokat, felforditott ernyőkbe 
fogva föl a nekik lehajitott pénzdarabokat.

A hajó orrán elhelyezett külön gőzgép 
óriás zajjal fölhúzta a hatalmas horgonyt, a 
hajógépet megindították és zajtalanul elhagy
tuk a kikötőt, hátat fordítva a vén Európának. 
Másnap reggel a hajónak saját zenekara 
Luther-féle egyházi énekekkel ébresztett föl 
bennünket. Délután áthaladtunk a meszinai 
tengerszoroson és ezzel az európai partok 
végleg eltűntek a szemeink elől. Hajónk dél
keletre, a Suez-csatorna felé vette az útját.

Az utasok lassankint megismerkednek egy
mással. Németek, de különösen angolok és 
amerikaiak nem sietnek oly mohón megis
merkedni és bemutatkozni egymásnak, mint 
mi magyarok. Sőt a formális bemutatkozás 
a legtöbb esetben el is marad, még ha na
pokig is együtt utaznak és beszélgetnek egy
mással. Ennek főoka a mienkétől különböző 
vérmérsékletben rejlik, meg talán a tenger- és 
világjáró angolok által évszázadok folyamán 
szerzett ama szomorú tapasztalatban is, hogy 
nem mind arany, aki mohón siet bemutat
kozni. A tengeri utazás unalmát az utasok 
különféle módon igyekeznek elkergetni : sokan 
a födélzeten elhelyezett gyékény vagy nád- 
fonatú, összehajtható lócákon, az u. n. deck- 
chaid (olv. dekk-cseer)-en nyújtózva végig, 
beszélgetnek, méláznak, szundikálnak, olvas
nak vagy rosszul vannak (ami persze minden 
nkább, mint unalom-kergető foglalkozás), 
mások sakkoznak, dominóznak vagy kár
tyáznak; vannak akik jobb szeretnek muzsi
kálni és a zongora köré gyülekeznek; az 
angolok szeretik nagy és gyors lépésekkel 
néhány százszor végigmérni az egész fe
délzetet, a németek ellenben lenézik az ér
telmetlen ide-oda rohanást, hanem inkább be
ülnek a dohányzó terembe és söröznek.

Ennivalót annyit adnak a hajón, hogy az 
ember alig győzi.

Annyi tény, hogy a sós tengeri levegő be
lélegzése elősegíti és gyorsítja az emésztést 
és ezért van az embernek a tengeren nagyobb 
étvágya.

A földközi tengeren csodálatos egyforma 
enyhe, igazi tavaszi időnk volt, dacára annak, 
hogy már erősen közeledtünk az afrikai par
tokhoz.

Egyszerre megváltozott azonban a dolog, 
amikor négy napi hajóút után Port-Saidba, a 
Suez-csatorna bejáratához érkeztünk. — Kora 
reggel volt és a zenekar a »Marseiilaise« 
hangjaira zenditett rá, amikor a Lesseps-szo
bor előtt elhaladtunk. A többszörös életnagy- 
ságu szoboralak fesztelen, előkelő mozdulat
tal mutat jobbjával a Suez-csatornára, mintha 
azt mondaná: «Hölgyeim és uraim, világ 
népei: szabad az ut, tessék átsétálni!« —* 
Amint hajónk horgonyt vetett, azonnal meg
érkeztek a szénnel súlyosan megrakott sze
nesdereglyék, melyekből piszkos, rongyos 
arab szenelő-munkások minden képzeletet 
fölülmúló éktelen lármával és ordítással meg
kezdték a hajónak szénnel való ellátását.

Mi utasok kimentünk a partra, belevegyül
tünk a tarka-barka keleti publikum közé és 
elláttuk magunkat tropikus fehér sisakokkal 
egyptomi cigarettákkal, melyek itt persze bá
mulatos olcsók és esetleges egyéb apró szük
ségletekkel. Az utcák, házak, üzletek, nyüzsgő 
százféle fajta nép mind új és szokatlan lát
ványt nyújtott és első Ízelítőül szolgált a 
később következendő újabb és újabb látni
valókhoz. Délre már mindenki a hajón volt



amely fölszedve horgonyát, vigan bukdá
csoló fénylő fekete hátú delfinek ezrei között 
lassan befordult a port-saidi tágas öbölből 
a tulajdonképeni keskeny Suez-csatornába.

Végre tehát saját szemeimmel láttam ez 
óriási művet, melynek hatása a világkereske
delemre magánál a mű nagyságánál is ezer- 
szerte nagyobb, mert a világforgalom irányát, 
lebonyolításának idejét, költségeit stb. teljesen 
átalakította.

A csatornának külső képe teljesen igényte
len, akárcsak a mi Ferencz-csatornánké, azzal 
az egy külömbséggel, hogy persze szélesebb 
és a mély járatú tengeri hajók által okozott 
hullámok támadásai ellen a partok olcsó, de 
tartós partvédőiéivel vannak biztosítva. — A 
hajók csak egyenkint mehetnek, még pedig 
mérsékelt sebességgel és helyenként kitérő 
helyekké szélesedik ki a csatorna, amelyeken 
a hajók egymást, bizonyos szabályzat ren
delkezései szerint megvárni kötelesek.

Az ilyen kitérések alkalmával a hajók uta
sai nem törődve azzal, hogy milyen nációbeli 
a másik hajó, roppant örömmel és barátsággal 
köszöntik egymást, éljenezve, kalapot lengetve, 
kendőket lobogtatva. — Magának a hajónak 
köszöntése abból áll, hogy a hajó kormányá
nál lobogó zászlót a rűdján lassan leeresztik 
és fölhúzzák. — A kereskedelmi hajók a sa
ját nemzetiségű hadihajóikat mindig elsőkul 
tartoznak köszönteni. A köszöntést a hadihajó 
viszonozza.

Bizonyos távolságokban jelző állomások 
vannak a parton, optikai és elektromos jelző 
készülékekkel ellátva.

A hajók tonnatartalmuknak megfelelőleg 
meglehetős magas dijakat tartoznak a csa
torna használatáért fizetni, e költség azonban 
az elért időmegtakarítás révén búsásan meg
térül. — Tizenkilenc óráig tartott az utunk 
a csatornán keresztül és másnap reggel a 
csatorna végére Suezhez értünk. — Itt nem 
mehettünk partra, mer hajónk csak 2 óra 
hosszat horgonyozott itt, mialatt egy helyi 
hajó viztartányából édes vizet szivattyúztak 
föl a hajónkba. — A tenger színe itt oly 
csodálatosan gyönyörű világos indigókék volt, 
hogy ehhez foghatót az egész úton sem 
előtte, sem utána többet nem láttam.

(Folyt, keiv.)
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Politikai hírek.
A  r iy y ic a i  k e rü le tb e n  Piukovits Ele

mérrel szemben az egyesült ellenzék vezérlő
bizottsága Dr. Balia Emil néppárti jelöltet 
állítja föl ellenjelöltül, akinek győzelme egész 
biztosra vehető.

A z egyesült, e lle n zé k  a  t is z tv is e lő k 
höz. Az egyesült ellenzék, mint budapesti 
tudósitónk jelenti, a napokban bocsátotta ki a 
tisztviselőkhöz intézett manifesztumát, melyet 
Holló Lajos készített el. A manifesztumban 
felhívja az ellenzék a tisztviselőket, hogy csak 
saját lelkiismeretükre hallgassanak. A tiszt
viselők befolyásolását nemcsak zsarnokság
nak, hanem embertelenségnek mondja a ma- 
nifesztum. Minden visszaéléssel szemben az 
ellenzék védelmét ajánlja fel a tisztviselők
nek és javasolja, hogy lépjenek szolidaritásba 
egymással, mert igy senki nem tehet ellenük 
semmit. Az ellenzék őrködni fog felettük és 
a nemzet elé állítja azokat, akik hatalmi visz- 
szaélést követnek el velük szemben.

Itt egy jó hájból való 
kormánypárti jelölt 
azonnal Jelvétetik.
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Egy néhány nap óta ismét a jelölt fogás 
egy újabb módszeréhez folyamodtak. Minthogy 
ugyanis, a jelölt nem bízik a bajai szabadelvű- 
párt fegyelmezettségében (lásd legutóbbi vá
rosi választások) és nem ad hitelt a győzelem 
biztos hangoztatásának, garantirozott aláírások 
felmutatása útján igyekeznek a jelöltet arra 
bírni, hogy kitegye magát a biztos — bukás
nak.

G yűjtik  az aláírásokat,
A mikor az elmúlt nyáron a bajai függet

lenségi párt a hívek önkéntes jelentkezése 
folytán gyűjtötte a választok aláírásait, a bajai 
kormánypárt hivatalos lapja (majd alkalom- 
adtán közöljük a vonatkozó » Szemelvény t«) 
kikelt ez ellen és figyelmeztette a/, aláírókat, 
hogy a~ aláírás nem kötelező. Most a kormány
párt — ugylátszik mégis csak tanult valamit
— ugyanehhez a módszerhez fordul és gyűjti 
az aláírásokat, amelyek azonban legnagyobb 
részt csak — aláírások maradnak.

Becsület szavam at adom , , ,
Az aláírási ivek ekként szólnak:

Becsületszavamat adom, hogy a f. hó 
30-iki választáson szavazatomat

báró Vojnits Istvánra (?) 
fogom leadni.

Kiváncsi mindenki, hogy vájjon milyen párti 
is b. Vojnits?

Az elengedett követelés,
Természetesen az aláírók csigalassúsággal

— szaporodtak az iveken, úgy hogy már itt 
megindult a pressio, ez a kedves szokott nyo
mási eszköz. A kortesek közt exponálja ma
gát egy fiskális is, aki egy perbeli ellenfelét 
csak akként tud rávenni az aláírásra, hogy 
az ügyfelének követelését elengedi.

A láír boldog boldogtalan,
Az aláírások hevében nemcsal: szavazóval, 

hanem bárkivel aláíratják az iveket, úgyhogy 
csak — numerantur, séd non pouderantur.

M egakadályozott kortesek.
Üveges határon, lakcipőben, cilinderben 

mennek a kormánypárti kortesek aláírásokat 
gyűjteni és leereszkedőleg kezelni a fölséges 
néppel, melyet különben kutyába se vesznek. 
Egyik külvárosunkban már éneklik is :

Képvisclőválasxtási mozgalmak
Baján.

A függetlenség i p á rt akciója,
Mihelyt a központi választmány kitűzte a 

választás határnapját, a függetlenségi párt a 
szokott hévvel és lelkesedéssel, párját ritkító 
összetartással azonnal hozzálátott a munká
hoz. A párt minden egyes tagja a legnagyobb 
odaadással iparkodik uj híveket toborozni a 
függetlenségi zászló mentői imposansabb dia
dalra hozásában. i

Az egész párt mint egy ember sziklaszi- ‘ 
lárdon néz a küzdelem ele, mely előrelátható 
biztossággal a függetlenségi párt fényes győ
zelmével fog végződni.

Városszerte élénk a hangulat és meleg a 
simpathia a párt működése irányában.

A korm ánypárt je lö lte t keres,
A bajai kormánypárt gyöngeségének leg

biztosabb jele az, hogy nem találnak jelöltet. 
Legelőször Vojnits István bárónál kilincsel
tek. aki visszautasította a kérelmüket, majd 
Gajári Ödönnél házaltak, ebben sem volt kö
szönet; utóbb Vesztet- Imrét óhajtották, de 
ez a jelölés is dugába dőlt, úgy hogy már a 
következő táblát akasztották ki a bajai sza
badelv iipárt kapuján :

Me^y a — jobbpárt határon 
A  hajai határon stb.

Csakhogy amióta a függetlenségi kortesek 
is aktióba léptek, nem megy olyan vigan az 
aláirás. A balpárt kortesei ugyanazzal a jussal, 
ugyanabban az időben betoppannak a válasz
tónál, amely természetesen a balpártiakat be
tessékeli a parádés szobába, a jobbpártiaknak
meg ajtót mutat.

K iu tasíto tt vezéremberek,
Nagy felháborodást és megbotránkozást 

keltett, hogy az aláírások gyűjtését egyes hi
vatalfőnökök beleegyezésével a hivatalos he
lyiségekben eszközölték, ahol politikának 
helye nincsen és ahol minden politikai szen
vedély kerülendő. Önérzetes tisztviselőket ez 
meg is botránkoztatott úgy, hogy a vezér- 
emberek kosárral kezükben távoztak a » biz
tos «-nak besorozott aláírások híjával.

Lelkesedés a függetlenség i táborban.
A függetlenségi táborban természetesen lán

goló lelkesedést és a harci kedv fokozását 
idézi elő az aláírások fiaskója és esténként 
nagy tömegekben gyűlnek össze a választó
polgáruk abban a bizonyos Központban és 
napról-napra a kedvezőbbnél is kedvezőbb 
hiteket hozzák az egyes városrészekből.

Előkészületek a jelölőgyülésre.
A f. hó 15-iki nagy értekezlet elé nagy 

érdeklődéssel néz a balpárti választópolgár
ság, mely teljes számmal fog az ünnepre fel
vonulni, hogy újabb tanújelét adja a függet
lenségi eszmékhez való s z í v ó s  ragaszkodá
sának.

A bajai kath. nöe^ylet
mulatsága.

A folyó hó 7-én lezajlott estély fényes bizo
nyítékát nyújtotta annak, hogy lehet a már 
unalmassá vált dilettáns szinielőadások mel
lőzésével is szórakoztatni a publikumot, sőt 
mi több, — úgy tapasztaltuk — a közönség 
osztatlan elismeréssel adózik a kath. nőegy
let vezetőségének, amiért az epidemikus szo
kásoktól eltéroleg újabb és idegeinkre üdítően 
ható kedves produkciókkal előzte meg a tánc
estélyt . . .

Terpsychore lelkes híveitől szindús koszo
rút toborzott össze, hogy azzal a mi speciá
lis táncainkat bemutassa és őszinte igaz
sággal kell bevallanunk, hogy a toborzót, 
körmagyart és a palotást még talán soha oly 
kecsesen, bájosan és tűzzel ellejteni nem lát
tuk, mint a nőegylet estélyén és aki eme 
látványosság szemtanúja nem volt, őszintén 
sajnálhatja távolmaradását.

A bemutatott táncokban - melyeknek pre
cíz betanításáért Ujváry Miklós urat feltétlen 
dicséret illeti meg — a következő úrleányok 
vettek részt: Aljóldy Ilonka, Báldy Ilonka, 
Devils Irén, Drescher Margit, Frdős Ella, Fedor 
Margit, l'ogt Vilma, Fogt Matild, Hegedűs 
Martba, Hegedős Jolán, Kollái Ilonka, Mihályjfy 
Ilonka, Rosenberg Leona, S~ada\ Blanka, Sgaday 
Mariska és l ’égb Mariska, kik közül mind
egyike valósággal megigézte a jelen volt né
zőközönséget, mely frenetikus tapssal hono
rálta a kedvenc táncművészek ügyességét es 
buzgóságát.

De egyébiránt is nagy elismerés éri őket. 
amiért a jó példának elöljárásával a báli pub
likumot a táncra valósággal fanatizálta, ameny- 
nyiben a füstös Sándor cigánynak reggeli 
hét óráig kellett a talp alá valót huzni . .

A kath. nőegylet estélyeinek sorozata tehát 
egygyel ismét gazdagabb lett.
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tette őket; buzdította, hogy tanuljanak nyel
veket, különösen angolt, lépjenek a műszaki, 
kereskedői és orvosi pályákra, fejlesszék ki, s 
érvényesítsék tehetségüket a nagy világban, 
a haza határain kívül is. Hivatkozott Japánra, 
mely megmutatta, mit vihet ki egy emberöltő 
alatt a lángoló s z í v  és a vasakarat. Valóban 
aranyszavak, méltók, hogy a szülők s ifjak 
egykép elmélkedésük tárgyává tegyék. Vajha 
sokakat szivén találnának, és a példa köve
tésére bírnának ! Sic iltír ad astra !

n  . . . m.

Karcolatok.
Pezsgöggárosok m i n t  képvise lő je

lö l tek .

A szabadkai második kerület szabadelvű- 
pártja Törley pezsgőgyárost léptette föl a Kos- 
suth-párti Mnhits Simon ellen, amely körül
mény nem kis irigységet keltett a bajai sza
badelvűpártiak körében. Erre vall legalább 
az az állítólag megtörtént eset, hogy a bajai 
kormánypárt egyik agilis tagja, — nyilván
valóan azért, hogy lepipálja a szabadkaiakat 

azt az indítványt terjesztette elő a legu
tóbbi pártértekezleten, hogy ők meg léptessék 
fel az öreg Muni mot. Az indítványt pezsgő 
lelkesedéssel fogadták s rögtön megválasz
tották a menesztendő deputáció tagjait is.

(Közvetlen lapunk zárta előtt értesültünk 
arról, hogy monsieur Mimim sem fogadta el 
a jelölést).

A m in d e n t  e l igazí tó  fokit p i t i ing  úr.

Igen, — tisztelt olvasóink, a bajai sza- 
badelvüpárt legbuzgóbb kortese ma a főka
pitány űr. Valóságos politikai handlé lett a 
választások kiírása óta. Nagyon természetes, 
hogy nem mindenütt fogadják magyaros 
vendégszeretettel s máris több helyütt megesett, 
hogy mielőtt megkérdezték volna, hogy mit
akar? — kividről tétették be vele az ajtót.
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Úgy azonban seholsem járt, mint egyik fiatal 
függetlenségi választónknál.

Kedves barátom, — kezdte betanult 
mondókáját csak azért jöttem ; hogy tudni 
szeretném, velünk tart-e ?

Magukkal ? Hát hogy ha nekem adná 
Tisza István mindazt a pénzt, amit a báró- 
sitásokért kortes-célokra kapott, magukkal 
tartanék-e? Meg aztán most kedves barátja 
vagyok ugy-o ? Mért nem mondta akkor, 
hogy » kedves barátom « mikor három hónap 
előtt jelentettem, hogy egyik részeges lakóm 
revolvert fogott rám. Csaknem kidobott ! . . .

— Csak jöjjön be, kedves barátom, majd 
eligazítjuk — mokogta.

Hát azt is eligazítja, hogy hiába fizettet
tek meg velem egy csomó adót, dacára, hogy 
többször reklamáltam miatta ?

Majd azt is eligazítjuk.
Tetszik tudni mit ? ne igazítson el ne

kem semmit. Inkább én igazítom el Ont: Arra 
van a kijárás!

Felolvasás Japánról.
Irta és felolvasta Szentyáli Antal a bajai főgimnázium

ban 1905. január 8-án.

Előszó. Utazás Bajától Sanghaiig. — Ismerkedés. - 
Szórakozások. — Port-Said. — Lesseps-szobor. —

Suez-csatorna.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves ifjú barátaim!

Világkörüli utazásom, továbbá a távol ke
leten szerzett tapasztalataimból akarok el
mondani egyet-mást, a látott, hallott és átélt 
sok ezernyi érdekes dolgok közül a lehető 
legérdekesebbeket sorolva föl. A tárgy ter
mészetéből folyik, hogy statisztikailag szer
ves egészet nem nyújthatok, mert föladatom 
hasonlít azon ember föladatához, aki vad mezei 
virágokból hevenyész össze bozontos bokrétát, 
nem sokat törődve azzal, hogy a búzavirág, 
pipacs és kökörcsin közé véletlenül talán fii, 
konkoly és száraz kóró is került. Ezek kö
zött is hiányzik a szerves Összefüggés és 
még is egységes benyomást kelt a szemlélő 
lelkében a csokor, amely néma bár, mégis 
azt mondja: ime ezt mind a természet ereje 
hozta létre.

1896-ban és 97-ben a győr-veszprém-dom- 
bovári vasút építésénél a Bakony-erdőben a 
gyönyörű vadregényes Czuha völgyben vol
tunk a szakaszmérnöki minőségben alkal
mazva kitűnő jóbarátommal Gubányi Károly 
oki. mérnökkel együtt. Akkor dilit javában a 
japán-chinai háború, amelyben — mint isme
retes — a japánok maradtak győztesek. Úgy 
látszott akkor, hogy a chinaiak immár kény
szerítve lesznek megnyitni annyira elmaradt 
óriási birodalmukat a legfontosabb európai 
reformoknak és mindenek előtt neki fognak 
kezdeni a papiroson és koncessziókban rég 
megadott vasúthálózat kiépítésének. Magányos 
estéinken tehát barátommal elhatároztuk, hogy 
- -  amint csak tehetni fogjuk — kiutazunk 
chinába és kiveszünk magunknak egy-egy 
morzsányi részt a nagyszerűeknek Ígérkező 
vállalkozásokból. Elhatározásunkat tett kö
vette, ha nem is azonnal — hisz nem egé- 
ezen hétköznapias tervről volt szó — és Gu
bányi barátom 1897-ben kiutazott Sanghajba. 
Onnan egy év múlva fölment az oroszok
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közé yiadivosztokba. En négy év múlva kö
vettem őt. 1901. május 12-én hagytam el Ba
ját. Budapestről három nap múlva indultam 
Fiúméba, ahol akkor pillantottam meg először 
életemben a tengert. Innen a » Dániel Ernő« 
nevű kisebbfajta tengeri hajóval áthajóztunk 
10 óra alatt Anconába, ahonnan vasúton kó
mán át Nápolyba utaztam. Úti jegyemet még 
Budapesten váltottam meg a Cook-féle me
netjegyirodában. Budapesttől az imént jelzett 
úton Nápolyig és onnan a «Hamburg—Ame
rikaid gőzhajózási társaság »Kiancson« nevű 
hajójával a Suez-csatornán át India és China 
körül Japánig, Jokahamáig. Nápolyban két 
napi időm maradt a hajó indulása előtt és 
igy megtekinthettem kompéit és magát Ná
polyi is.

Május ló-én estefelé szálltam a hajóra. A 
»Kiancson« egyike a legmodernebb német 
hajóóriásoknak és hatalmas benyomást tesz 
az emberre, amikor a kis kikötői gőzösök 
egyikén oda áll a három emeletes ház ma
gasságú pompás, imponzáns hajó mellé. A 
följáró lépcső a hajó oldalához van crősitve, 
felső része csukló körül forog, alsó vége kö
telek és vascsigák segélyével a szükséghez
képest feljebb vagy alább mozgatható. A né-
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met hajókon uralkodó fegyelemmel és rend
ben sietett le a lépcsőn a tiszta fehérbe öl
tözött matrózok és pincérek egész serege,

átvéve minden egyes podgyászt és elvezetve 
mindenkit az útijegyén megjelölt hajófülkébe.

A hajó körül számtalan apró csolnakokban 
olasz muzsikusok játszottak és énekeltek 
szebbnél-szebb dalokat, fel fordított ernyőkbe 
fogva föl a nekik lehajitott pénzdarabokat.

A hajó orrán elhelyezett külön gőzgép 
óriás zajjal fölhúzta a hatalmas horgonyt, a 
hajógépet meginditották és zajtalanul elhagy
tuk a kikötőt, hátat fordítva a vén Európának. 
Másnap reggel a hajónak saját zenekara 
Luther-féle egyházi énekekkel ébresztett föl 
bennünket. Délután áthaladtunk a meszinai 
tengerszoroson és ezzel az európai partok 
végleg eltűntek a szemeink elől. Hajónk dél
keletre, a Suez-csatorna felé vette az útját.

Az utasok lassankint megismerkednek egy
mással. Németek, de különösen angolok és 
amerikaiak nem sietnek oly mohón megis
merkedni és bemutatkozni egymásnak, mint 
mi magyarok. Sőt a formális bemutatkozás 
a legtöbb esetben el is marad, még ha na
pokig is együtt utaznak és beszélgetnek egy
mással. Ennek főoka a mienkétől különböző 
vérmérsékletben rejlik, meg talán a tenger- és 
világjáró angolok által évszázadok folyamán 
szerzett ama szomorú tapasztalatban is, hogy 
nem mind arany, aki mohón siet bemutat
kozni. A tengeri utazás unalmát az utasok 
különféle módon igyekeznek elkergetni : sokan 
a födélzeten elhelyezett gyékény vagy nád- 
fonatú, összehajtható lócákon, az u. n. deck- 
chaid (olv. dekk-cseer)-en nyújtózva végig, 
beszélgetnek, méláznak, szundikálnak, olvas
nak vagy rosszul vannak (ami persze minden 
nkább, mint unalom-kergető foglalkozás), 
mások sakkoznak, dominóznak vagy kár
tyáznak; vannak akik jobb szeretnek muzsi
kálni és a zongora köré gyülekeznek; az 
angolok szeretik nagy és gyors lépésekkel 
néhány százszor végigmérni az egész fü- 
délzetet, a németek ellenben lenézik az ér
telmetlen ide-oda rohanást, hanem inkább be
ülnek a dohányzó terembe és söröznek.

Ennivalót annyit adnak a hajón, hogy az 
ember alig győzi.

Annyi tény, hogy a sós tengeri levegő be
lélegzése elősegíti és gyorsítja az emésztést 
és ezért van az embernek a tengeren nagyobb 
étvágya.

A földközi tengeren csodálatos egyforma 
enyhe, igazi tavaszi időnk volt, dacára annak, 
hogy már erősen közeledtünk az afrikai par
tokhoz.

Egyszerre megváltozott azonban a dolog, 
amikor négy napi hajóút után Fort-Saidba, a 
Suez-csatorna bejáratához érkeztünk. — Kora 
reggel volt és a zenekar a »Marseillaise« 
hangjaira zenditett rá, amikor a Lesseps-szo
bor előtt elhaladtunk. A többszörös életnagy
ságul szoboralak fesztelen, előkelő mozdulat
tal mutat jobbjával a Suez-csatornára, mintha 
azt mondaná: «Hölgyeim és uraim, világ 
népei: szabad az ut, tessék átsétálni!« —■ 
Amint hajónk horgonyt vetett, azonnal meg
érkeztek a szénnel súlyosan megrakott sze
nesdereglyék, melyekből piszkos, rongyos 
arab szenelő-munkások minden képzeletet 
fölülmúló éktelen lármával és ordítással meg
kezdték a hajónak szénnel való ellátását.

Mi utasok kimentünk a partra, belevegyül
tünk a tarka-barka keleti publikum közé és 
elláttuk magunkat tropikus fehér sisakokkal 
egyptomi cigarettákkal, melyek itt persze bá
mulatos olcsók és esetleges egyéb apró szük
ségletekkel. Az utcák, házak, üzletek, nyüzsgő 
százféle fajta nép mind új és szokatlan lát
ványt nyújtott és első Ízelítőül szolgált a 
később következendő újabb és újabb látni
valókhoz. Délre már mindenki a hajón volt
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amely fölszedve horgonyát, vígan bukdá
csoló fénylő fekete hátú delfinek ezrei között 
lassan befordult a port-saidi tágas öbölből 
a tulajdonképeni keskeny Suez-csatornába.

Végre tehát saját szemeimmel láttam ez 
óriási művet, melynek hatása a világkereske
delemre magánál a mű nagyságánál is ezer- 
szerte nagyobb, mert a világforgalom irányát, 
lebonyolításának idejét, költségeit stb. teljesen 
átalakította.

A csatornának külső képe teljesen igényte
len, akárcsak a mi Kerencz-csatornánké, azzal 
az egy külömbséggel, hogy persze szélesebb 
és a mély járatú tengeri hajók által okozott 
hullámok támadásai ellen a partok olcsó, de 
tartós partvédőiéivel vannak biztosítva. — A 
hajók csak egyenkint mehetnek, még pedig 
mérsékelt sebességgel és helyenként kitérő 
helyekké szélesedik ki a csatorna, amelyeken 
a hajók egymást, bizonyos szabályzat ren
delkezései szerint megvárni kötelesek.

Az ilyen kitérések alkalmával a hajók uta
sai nem törődve azzal, hogy milyen nációbeli 
a másik hajó, roppant örömmel és barátsággal 
köszöntik egymást, éljenezve, kalapot lengetve, 
kendőket lobogtatva. — Magának a hajónak 
köszöntése abból áll, hogy a hajó kormányá
nál lobogó zászlót a rúdján lassan leeresztik 
és fölhúzzák. — A kereskedelmi hajók a sa
ját nemzetiségű hadihajóikat mindig elsőkül 
tartoznak köszönteni. A köszöntést a hadihajó 
viszonozza.

Bizonyos távolságokban jelző állomások 
vannak a parton, optikai és elektromos jelző 
készülékekkel ellátva.

A hajók tonnatartalmuknak megfelelőleg 
meglehetős magas dijakat tartoznak a csa
torna használatáért fizetni, e költség azonban 
az elért időmegtakarítás révén busásan meg
térül. — Tizenkilenc óráig tartott az utunk 
a csatornán keresztül és másnap reggel a 
csatorna végére Suezhez értünk. — Itt nem 
mehettünk partra, mer hajónk csak 2 óra 
hosszat horgonyozott itt, mialatt egy helyi 
hajó viztartányából édes vizet szivattyúztak 
föl a hajónkba. —• A tenger színe itt oly 
csodálatosan gyönyörű világos indigókék volt, 
hogy ehhez foghatót az egész úton sem 
előtte, sem utána többet nem láttam.

(Folyt. kíiv.)

Politikai hirek.
<■

A  r ig y ic a i  k e rü le tb e n  Piukovits Ele
mérrel szemben az egyesült ellenzék vezérlő- 
bizottsága Dr. Bállá Emil néppárti jelöltet 
állítja föl ellenjelöltül, akinek győzelme egész 
biztosra vehető.

A% e g y e sü lt  e lle n zé k  a  t is z tv is e lő k 
höz, Az egyesült ellenzék, mint budapesti 
tudósitónk jelenti, a napokban bocsátotta ki a 
tisztviselőkhöz intézett manifesztumát, melyet 
Holló Lajos készített el. A manifesztumban 
felhívja az ellenzék a tisztviselőket, hogy csak j 
saját lelkiismeretükre hallgassanak. A tiszt
viselők befolyásolását nemcsak zsarnokság
nak, hanem embertelenségnek mondja a ma- 
nitesztum. Minden visszaéléssel szemben az 
ellenzék védelmét ajánlja fel a tisztviselők
nek és javasolja, hogy lépjenek szolidaritásba 
egymással, mert igy senki nem tehet ellenük 
semmit. Az ellenzék őrködni fog felettük és 
a nemzet elé állítja azokat, akik hatalmi visz- 
szaélést követnek el velük szemben.

Képviselőválasztási mozgalmak
Baján.

A függetlenség i p árt akciója.
Mihelyt a központi választmány kitűzte a 

választás határnapját, a függetlenségi párt a 
szokott hévvel és lelkesedéssel, párját ritkító 
összetartással azonnal hozzálátott a munká
hoz. A párt minden egyes tagja a legnagyobb 
odaadással iparkodik uj híveket toborozni a 
függetlenségi zászló mentői imposansabb dia
dalra hozásában. i

Az egész párt mint egy ember sziklaszi- ' 
lárdon néz a küzdelem ele, mely előrelátható 
biztossággal a függetlenségi párt fényes győ
zelmével fog végződni.

Városszerte élénk a hangulat és meleg a 
simpathia a párt működése irányában.

A korm ánypárt je lö lte t keres.
A bajai kormánypárt gyöngeségének leg

biztosabb jele az, hogy nem találnak jelöltet. 
Legelőször Vojnits István bárónál kilincsel
tek. aki visszautasította a kérelmüket, majd 
Gajári Ödönnél házaltak, ebben sem volt kö
szönet; utóbb Veszter Imrét óhajtották, de 
ez a jelölés is dugába dőlt, úgy hogy már a 
következő táblát akasztották ki a bajai sza
badelv üpárt kapuján :

Megy a — jobbpárt határon 
A bajai határon stb.

Csakhogy amióta a függetlenségi kortesek 
is aktióba léptek, nem megy olyan vígan az 
aláírás. A balpárt kortesei ugyanazzal a jussal, 
ugyanabban az időben betoppannak a válasz
tónak amely természetesen a balpártiakat be
tessékeli a parádés szobába, a jobbpártiaknak
meg ajtót mutat.

Itt egy jó hájból való 
kormánypárti jelölt 
azonnal Jelvétetik.

Egy néhány nap óta ismét a jelölt fogás 
egy újabb módszeréhez folyamodtak. Minthogy 
ugyanis, a jelölt nem bizik a bajai szabadelvű- 
párt fegyelmezettségében (lásd legutóbbi vá- ! 
rosi választásuk) és nem ad hitelt a győzelem 
biztos hangoztatásának, garantirozott aláírások 
felmutatása útján igyekeznek a jelöltet arra 
bírni, hogy kitegye magát a biztos — bukás
nak.

G yűjtik  az aláírásokat.
A mikor az elmúlt nyáron a bajai függet

lenségi párt a hívek önkéntes jelentkezése 
folytán gyűjtötte a választók aláírásait, a bajai 
kormánypárt hivatalos lapja (majd alkalom- 
adtán közöljük a vonatkozó »Szemelvényt«) I 
kikelt ez ellen és figyelmeztette az aláirókat, 
hogy a  ̂ aláírás nem kötelező. Most a kormány
párt — ugylátszik mégis csak tanult valamit 

ugyanehhez a módszerhez fordul és gyűjti 
az aláírásokat, amelyek azonban legnagyobb 
részt csak — aláírások maradnak.

B ecsület szavam at adom , . .
Az aláírási ivek ekként szólnak:

Becsületszavamat adom, hogy a f. hó 
30-iki választáson szavazatomat

báró Vojnits Istvánra (?) 
fogom leadni.

Kiváncsi mindenki, hogy vájjon milyen párti 
is b. Vojnits?

Az elengedett követelés.
Természetesen az aláírók csigalassúsággal 

— szaporodtak az iveken, úgy hogy már itt 
megindult a pressio, ez a kedves szokott nyo
mási eszköz. A kortesek közt exponálja ma
gát egy fiskális is, aki egy perbeli ellenfelét 
csak akként tud rávenni az aláírásra, hogy 
az ügyfelének követelését elengedi.

K iu tasíto tt vezéremberek.
Nagy felháborodást és megbotránkozást 

keltett, hogy az aláírások gyűjtését egyes hi
vatalfőnökök beleegyezésével a hivatalos he
lyiségekben eszközölték, ahol politikának 
helye nincsen és ahol minden politikai szen
vedély kerülendő. Önérzetes tisztviselőket ez 
meg is botránkoztatott úgy, hogy a vezér
emberek kosárral kezükben távoztak a »biz- 
tos«-nak besorozott aláírások híjával.

Lelkesedés a függetlenség i táborban.
A függetlenségi táborban természetesen lán

goló lelkesedést és a harci kedv fokozását 
idézi elő az aláírások fiaskója és esténként 
nagy tömegekben gyűlnek össze a választó
polgáruk abban a bizonyos Központban és 
napról-napra a kedvezőbbnél is kedvezőbb 
hiteket hozzák az egyes városrészekből.

Előkészületek a jelölögyülésre.
A f. hó 15-iki nagy értekezlet elé nagy 

érdeklődéssel néz a balpárti választúpolgár- 
sag, mely teljes számmal fog az ünnepre fel
vonulni, hogy újabb tanújelét adja a függet
lenségi eszmékhez való s z í v ó s  ragaszkodá
sának.

A bajai kath. nőc<«vlct

A láír boldog boldogtalan.
Az aláírások hevében nemcsak szavazóval, 

hanem bárkivel aláíratják az iveket, úgyhogy 
csak — numerantur. séd non pouderantur.

M egakadályozott kortesek.
Üveges határon, lakcipőben, cilinderben 

mennek a kormánypárti kortesek aláírásokat j 
gyűjteni és leereszkedőleg kezelni a fülséges i 
néppel, melyet különben kutyába se vesznek. 
Egyik külvárosunkban már éneklik is : í

mulatsága.
A folyó hó 7-én lezajlott estély fényes bizo
nyítékát nyújtotta annak, hogy lehet a már 
unalmassá vált dilettáns szinielőadások mel
lőzésével is szórakoztatni a publikumot, sőt 
mi több, — úgy tapasztaltuk — a közönség 
osztatlan elismeréssel adózik a kath. nőegy
let vezetőségének, amiért az epidemikus szo
kásoktól eltérőleg újabb és idegeinkre üdítően 
ható kedves produkciókkal előzte meg a tánc
estélyt . . .

Terpsychore lelkes híveitől szindús koszo
rút toborzott össze, hogy azzal a mi speciá
lis táncainkat bemutassa és őszinte igaz
sággal kell bevallanunk, hogy a toborzót, 
körmagyart és a palotást még talán soha oly 
kecsesen, bájosan és tűzzel el lej ten i nem lát
tuk, mint a nőegylet estélyén és aki eme 
látványosság szemtanúja nem volt, őszintén 
sajnálhatja távolmaradását.

A bemutatott táncokban — melyeknek pre
cíz betanításáért Ujváry Miklós urat feltétlen 
dicséret illeti meg — a következő úrleányok 
vettek részt: Alfáidy Ilonka, Báldy Ilonka, 
Deríts Irén, Drescher Margit, Erdős Ella, Eedor 
Margit, l'ogt Vilma, l'ogt Matild, Hegedűs 
Martba, Hegedűs Jolán, Kollái Ilonka, Mihálxjfy 
Ilonka, Rosenberg Leona, Sunday Blanka, Sunday 
Mariska és l ’égb Mariska, kik közül mind
egyike valósággal megigézte a jelen volt né
zőközönséget, mely frenetikus tapssal hono
rálta a kedvenc táncművészek ügyességét és 
buzgóságát.

De egyébiránt is nagy elismerés éri őket. 
amiért a jó példának előljárásával a báli pub
likumot a táncra valósággal fanatizálta, ameny- 
nyiben a füstös Sándor cigánynak reggeli 
hét óráig kellett a talp alá valót huzni . .

A kath. nőegylet estélyeinek sorozata tehát 
egy gyei ismét gazdagabb lett.
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„Bajai Független U$ag“ ötödik éve.
A közönséghez !

Örökös küzdelem, soha meg nem szűnő 
harc, rettegést nem ismerő szókimondás 
jelzi azt a mesgyét, melyet a Bajai Füg
getlen Újság az elmúlt 4 évben befutott 
S hogy most újult erővel, el nem lankadt 
harci kedvvel és megnövekedett biza
lommal nézünk az űj esztendő elé, jól 
esik visszaemlékezni arra a közel négy 
évi küzdelemre, a melyet lapunk a se- 
tétséggel és maradisággal vivott meg.

Amikor 4 esztendő előtt egy kisded 
zászlót ragadtunk meg és lobogtattunk 
fennen,  a melyre a független Ma
gyarország megvalósulásához leggyor
sabban vezető eszmék voltak írva — 
láttuk — tapasztaltuk ellenfeleink gúnyos, 
tamáskodó mosolyát, hallottuk a rólunk 
terjesztett hiob-hireket és akaratunkba 
vetett bizalommal néztük mint számlál
ják rövidre szabott napjainkat. Négy 
év múlt el azóta, lapunk ma is fennáll 
és szívben, lélekben áthatva fennállásunk 
szükségességétől büszkén, fölényünk tu
datával nézünk a hiob-hírvivők szemébe.

A zászlót ma is kezünkben tartjuk
Ks ha ellenségeink, az igazszó ellen

ségei utunkba sok akadályt is iparkod
tak gördíteni, a zászlót mint hü zászló
vivők el nem ejtettük, görcsösen ma
gunkhoz szorítottuk és fogadalmat tet
tünk, hogy ha bukni kell a zászlónak, 
mi is elbukunk vele,

„Akarj! Akarj élni, akarj győzni, 
akarj merni, akarj akarni."

Kzek a szavak mélyen lelkűnkbe vé
sődtek. Igen is akartunk élni, akartunk 
gvőzni, akartunk merni, és akartunk 
akarni — nem magunkért, a célért, a 
függetlenségi eszmék diadaláért.

A függetlenségi eszmékkel tele Írott 
szent lobogót kitűztük a várra, a nem 
zeti küzdelem védővárára. Melyünket 
el nem hagyjuk, mig erőnk bírja.

Önérdek lapunk szerkesztésénél nem 
vezet, ezt ellenségeink sem foghatják 
reánk.

Magyar házasságunk minden erejével 
szolgálatába álltunk azon eszméknek, 
amelyet egy Kossuth Lajos zenditett 
meg . . .

Kitől bennünket nem riaszt vissza 
semmi, senki, sem rosszakarat, sem 
hazudság, sem rágalom. Haladunk azon 
az utón, melyen célunkat elérni véljük.

Leszünk , akik voltunk , független  szó
kimondó ú jsá g ! !

Ujesztendö előtt hangzatos frázisok 
helyett ennyit tartottunk szükségesnek 
elmondani magunkról, — a mi közön
ségünknek.

Bizalommal fordulunk hozzá, hogy 
erösitse, buzditsa támogatásával a mi 
harcunkat, melynek szerény, de félel
met, elvtelenséget nem ismerő közka
tonái voltunk, vagyunk és leszünk!

L a p u n k  f . hó 
18-án szerdán délben 
r endk ívü l i  kiadás-

H JR E K .
Kinevezés. Bezerédy István főispán Syg- 

ris t̂ István dijnokot Baja városához Írnokká 
ideiglenesen kinevezte, de a választásig nem
véglegesen.ö 6

Uj tudor. Tafner Vidor földink sikerrel 
tette le a budapesti egyetemen a bölcsész 
tudori vizsgát.

A bajai I-ső nőegylet kedden, f. hó 17-én 
a Nemzeti Szálló« termeiben este 7 órakor 
fogja másodszor bemutatni a régi magyar 
táncokat, melyre ezennel meghívja a nagy
érdemű közönséget. Belépő-dij l kor. szemé
lyenként. Jegyek válthatók I)r. Hegedűs Alá* 
dárné elnöknénél és este a pénztárnál.

A főgimnáziumban jan. 8-án Szentgáli 
A. mérnök fölolvasása alkalmával befolyt 
140 kor. 33 fill, tiszta jövedelem. Fölülfizettek: 
Id. Szutrély L. és Érti István 10—10 kor., 
Lengyel S. 3 kor., Bernhardt E., Lemberger 
Á. dr. és Weidinger Gy. 2—2 koronát. Az 
igazgatóság ez úton is hálás köszönetét fe
jezi ki a nagylelkű adakozóknak.

A Ciszt. rendház szerdán este barátságos 
vacsorára vendégül látta Szentgáli A. mérnö
köt és Matauscheh A. zenetanárt. Asztalbontás 
után városunk hires zeneművésze páratlan 
műélvezetben részesítette a társaságot. Cso
dás virtuozitással, remek technikával több 
klassikus és magyar darabot adott elő he
gedűn, a melyhez a méltó zongora kíséretet 
Szentgáli A. szolgáltatta, bebizonyítva, hogy 
a magyar mérnök a külföldön nemcsak mű
szaki tudományával szerez becsületet, de 
művészetével is.

Halálozás. Városunknak egyik közsze
retetnek örvendő derék polgárát : Borkovits 
Pétert ragadta el e hó 6-án az élők sorából 
a kérlelhetlen halál. Borkovits halálának hire 
mindenütt osztatlan részvétet keltett, mely 
különösen a vasárnap délután végbement te
metésen nyilvánult meg. Rengeteg néptömeg 
gyűlt egybe, hogy elkísérje utolsó útjára a 
mindenkinek kedves Péter bácsiját. Borkovits 
évtizedek óta tagja volt a városi törvényha
tósági bizottságnak s a függetlenségi és 48-as 
pártnak mindig tántorithatlan oszlopa volt.

Halálozás, ö̂ v. l\at^ Józsefné, néhai Katz 
József városi tisztviselő neje e hó 9-én meg
halt 72 esztendős korában. Temetése szerdán 
d. u. 3 órakor ment végbe élénk részvétel 
mellett.

A „Bajaszentistváni 48-as függ. polgári 
olvasókör44 évi rendes közgyűlését e hó 8-án 
tartotta, mely alkalommal — a múlt évi záró 
számadást vizsgálta meg s a tisztujitást foga
natosította - -  ennek eredményéhez képest 
elnök: Sámán Ferencz, alelnök : Vukszanovits 
Mihály, főjegyző : halmi Nagy Ferencz. al
jegyző : Bodis Lajos, pénztárnok : Fekete 
György, ellenőr : Lekity Kálmán — mind
annyian a régiek egyhangúlag újból meg
választattak. A választmány tagjaiúl : Béri 
Antal, Gergity Mihály (István fia), Markó Fe
rencz, Kiss Péter, Dikán Lajos, Vuity István, 
Valter István és Kozma János, — ez utóbbi 
mint könyvtár kezelő — szintén egyhangúlag 
választattak meg. Sámán elnök indítványára 
nagy lelkesedéssel hozta meg a közgyűlés 
egyhangú határozatát arra nézve, hogy a 
szőnyegen lévő országgyűlési képviselő vá
lasztás alkalmából — jzőkvi-kivonatön keres
tessenek — s kéressenek fel a szomszédos 
Szeremle, Ersekcsanád, Sükösd községek és 
Keczel község függ. körei a függetlenségi 
párt jelöltje : Pô sgay Miklós melletti állás 

1 foglalásra.
ban Jelenik men. A bajai „Polgári olvasó egyesület44

^  . . .  ...............................................................  , . . .  ,  . .  ,könyvtára javara 1905. évi január hó 21-ikéna 
» Nemzeti-szál loda« nagytermében hangver
senynyel egybekötött táncestélyt rendez. Belé

pő-jegy : Személy jegy 3 korona. Családjegy 
10 korona. Karzati jegy 1 kor. 50 fill. Este 
a pénztárnál minden jegy l koronával többe 
kerül. Jegyek előre Kollár. A. és Wagner A. 
könyvkereskedő uraknál válthatók. Felülfizeté- 
seket köszönettel fogadunk. Kezdete este 8 
órakor. Műsor: 1. Dvorák. F dur vonós né
gyes. (Allegro ma non troppo, Lento, Finale.)
2. a) Giordani. Caro mio ben. b) Popper. 
Polonaise de Concert. Gordonka solo-k. Elő
adja Schiffer Adolf. 3. Schubert. Változatok 
a D moll vonós négyesből. 4. Hubay. Csár
dajelenetek. Hegedű solo. Előadja Kemény 
Rezső. 5. Volkmann. G moll vonós négyes. 
(Adagio, Finale.) A vonós négyes-társaság 
tagjai : Kemény Rezső (I. hegedű), Sabathiel 
Rezső (II. hegedű), Szerémy Gusztáv (mély 
hegedű), Schiffer Adolf (gordonka) urak, az 
országos m. kir. zeneakadémia tanárai.

Uj gazdasági tudósitó. A földmivelésügyi 
miniszter Horváth Ferenc bácsföldvári lakost 
az óbecsei járásra nézve a gazdasági tudósí
tói tiszttel bízta meg.

Tűz a szabadkai szinházban. A »Bob 
hercega előadása közben a központi fűtés 
melegbevezető aknája mellett a padló kigyu- 
ladt. A tüzet az inspekciós tűzoltó nyomban 
elfojtotta. A közönség szerencsére nyugodtan 
viselkedett, helyén maradt s igy az előadást 
minden baj nélkül be lehetett fejezni. A hi
vatalos vizsgálat a tűz keletkezésének való
színű okául a túlfűtést állapította meg, de 
nem lehetetlen, hogy a melegbevezető aknába 
kevés papiros került be, mely a nagy forró
ságban tüzet fogott s onnan gyuladt ki a 
padló.

Köszönetnyilvánitás. A Bajai Jótékony- 
célú Leányegyesület 1904 évi december hó 
26-án tartott mulatságán felülfizettek : Dr. 
Rajk Aladár 20 kor. Özv. Rosenberg Mórné, 
Krausz Bella, Weidinger Dezsőn é, Reich Ber- 
nátné, 6—6 kor. Schlesinger Gyuláné, Krahl 
Ilka, Rosenberg Adrienne, Dr. Rosenberg Sa- 
muné, Dr. Bruck Samuné, Dr. Mészöly Im- 
réné, Gyarmati Emilné, Schwartz Elza, Krahl 
Ilonka, Reich Vidorné, Dr. Herman Adolfné, 
Dr. Roller Imrén é, Reich Gyuláné, Reich Vil- 
mosné, Fischer Bélâné, Dr. Makray Lászlóné, 
Tausig Blanka, Székely Leó, Bokor Oszkár, 
Drescher Gyula, Dr. Freund József 5—5 kor. 
Reich Zsigmondné, Schlieszer Miksa, Schőn 
Ödön, Vámosi Manóné (Bácsszentiván), Vá
mosi Nina (Bácsszentiván), Rosenberg Jakabné, 
Szűcs Ödön, Güns Béla (Dunaföldvár) Schőn 
Antal, Milkó Mátyás, Dr. Bernhart János, Pol
liik Bernátné, Reich Ignátzné, Bérezi Margit, 
Stern Vihnosné, Weidinger Hermanné, Zweig 
Mórné, Somogyi Emilné, Pollák Lajosné, Fre
und Sándor, Özv. Weisz Józsefné, Dr. Szirmai 
Vidor, Lővinger Jenő 4—4 kor. Dr. Kálmán 
Kolos, Grünhut Miksáné. Rosenberg Mátyás, 
Grünhut Ilonka. Szentgáli Antal, Fuchs Kál
mán (Drahócz), Reiter Emil, Baron Vilmosné, 
Dr. Kelemen József, Dr. Róna Dezső, Hesser 
Gyula, 3—3 kor. Pollitzer Jakab, Schwartz 
Lipótné (Baracska), Fried Samuné, Wagner 
Bandi, özv. Mihits Józsefné, Weidinger Benőné, 
Wiesel Sándorné, Dervaderits Illés, Vajda 
Henrik, Lissák V* Győző, Klauber F. (Mun
kács), Reiter Jakabné, Goldschmidt Margit, 
Goldschmidt Zsigmond, Dr. Denneberg Kál
mánná, Lővinger Miksa (Makó), Klein Ferenc, 
Dr. Gruber Károlyné (Szabadka), Türkl He- 
lén, Krausz Lipót, Diamant Lajos, Dr. Mo
nostori Gyula 2—2 kor. Kovács Mártonná, 
Meskó Zoltán, Erdős Jakab, Lemberger Mór, 
Hetényi János, Schőn Ábrahám, (Bácsbokod) 
l — l kor. Brust Ilonka kisasszony gyűjtése: 
Berger és Weitzenfeld, Budapest, Deutsch Si
mon, Wien 5—5 kor. Weitzenfeld Lipót, (Sza
badka) 4 k., Özv. Brust Simonná, Wolf Sán
dor, Budapest, Dr. Salamon Vilmosné, Buda
pest, Salamon Jaques, (Budapest), Guttman
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Jaques, (Budapest), Brust Sándorné, (Wien), 
Brust Adolf, Kassovitz Áronné, Sándor Izsóné, I 
(Nagykikinda), Brust Ottó, (Wien), Brust Ed
gar, (Wien), Gelb N. (Wien), 2— 2 k., Alíöldy 
Ilka kisasszony gyűjtése: Bez ,’édy István, 
Herzfeld Frigyes, Schreiber Fanny, (Wien), 
Weidinger Zsigmondné, Weidinger Lajos, Zolii
kor), Szász János 10—10 k., Özv. Hertzfeld 
Jakabné 8 k., Müller Józsefné, Dr. Alföldy 
Lajosné, Vojnits Máténé 5—5 k., Mocsanyi 
Ödönné, Hertzfeld Hedvig 4—4 k., 1 ury Má
tyásáé 3 k., Matauschek Antal, Milkó Vil- 
ínosné, Lázár Sámuelné 2—2 k. Összesen 
407. korona, melyért fogadják a nagylelkű 
adakozók ez utón is az Egyesület mély és 
őszinte köszönetét.

Nyiry Sándor honvédelmi miniszter egy 
átiratában megkereste az itten állomásozó 
honvéd-huszár térparancsnokságot, hogy a 
tűzoltás körüli preventív intézkedés miatt a 
városi rendőrkapitány, városi mérnök, tűzoltó 
parancsnokság és egy h. huszár tiszt jelen
létükben az összes kaszárnyái épületeket istáló- 
kat, paelásokat, úgy a szomszéd lakházakat 
vizsgálják meg, a tűzoltáshoz szükséges esz
közöket szerezzék be és a legénységet a tűz
oltás és mentés műveleteiben szakszerűen 
oktassa ki. Ez ügyben a rendőrkapitányság 
részéről Tury Ferencz, Rauschenberg Ferencz 
mérnök. Stein L. József tűzoltói gyakorló 
mester küldettek a térparancsnoksághoz ki, 
kivel egyetemleg ezen ügyben eljárni fognak.

Névváltozás. Grünbaum Dezső obecsei la
kos kiskorú Rózsika nevű leányával Galam
bos- ra, k'skoru Medve János bácsbokodi lakos 
Mcge.i-re változtatta a nevét.

Óvodamegnyitás. Vettük a következő ér
tesítést : Tisztelettel értesítem a n. é. közön
séget, hogy a bajai I. nőegylet belvárosi óvo
dáját (Szt.-Antal-utca 2. sz.) e ho 16-án új
ból megnyitom. Müller Matild óvónő.

Tűz a városi pusztán. Nagy tűz pusz
tított a héten a mátéházi pusztán. Egy szai- 
makazal ismeretlen ókból kigyulladt és a 
pusztító- elem az összes szalmát elhamvasz
totta.

A Duna jege alá merült. Varga Károly 
a héten Baracskait többed magával mulatott 
egyik korcsmában este 6 óráig. Ekkor útnak 
indult, hogy a Duna jegén át a szigetre men
jen. Körülbelül a Duna közepéig baj nélkül 
el is jutott, de itt egy lékre akadt s abba 
beleesett és itt halt meg. A parton levők 
hallották ugyan a segély kiáltást, de nem tud
ták megállapítani, hogy az honnét jön. A 
boldogtalan ember holttestét másnap megta
lálták a jeget hordó emberek.

Hirdetmény. Az 1883. év 46. t. ez. 13. §-sa 
alapján felhivatnak a ház és földtulajdonosok, 
hogy a netán ingatlanaikra bekebelezett ter
heket az 1905. évre ház és földbirtokaik 
után fizetendő egyenes állami adok után ki
vetendő általános jövedelmi pótadó levonásá
nál leendő figyelembe vétel végett szabály
szerűen kiállítandó tehervallomásaikat 1905. 
évi február hó 15-ig Baja város közigazga
tási igtató hivatalába (a városi számvevő
ségnél díjtalanul nyerendő űrlapokon) nyújt
sák be, mert az ezen határidő lejárta után 
már csak igazolási kérelem mellett a zom- 
bori kit*. Pénzügyigazgatósághoz 1905 októ
ber 15-ig nyújthatók be a tehervallomások.

Hűtlen segéd. Nagy István papucsos 
egyik segédének kiadott több papucsot csi
nálni. Ez meg is csinálta a papucsokat, de a

helyett, hogy azokat gazdájának átadta volna 
eladta őket és az árukat elmulatta. Ellene a 
feljelentés megtétetett.

A m. kir. földmivelésiigyi minister.
Bács-Bodrog vármegye Felsőszentiván köz
ségének határában Kancsár József birtokának 
népies mintagazdasággá alakítását engedé
lyezte s annak közvetlen felügyeletével ifjú 
Fúró Lajos'borotai lakost bízta meg.

Tűz. Tűz volt a héten Tiprovác Péter 
asztalos műhelyében. Elégett egy gyalupad 
és néhány szerszám. Mielőtt nagyobb baj 
lett volna, a tüzet elfojtották.

..Bajai Független Újság * t

Gebhardt Dezsőné, Sebőn Ödönné, Milkó Vil- 
mosné, Sebőn Antalné, Weidinger Benőné, 
Kissner Nándorné, Szaday Kálmánnné, dr. 
Lemberger Árminné, Weisz Nándorné, Állaga 
Istvánná, 1 1 kor; Devicsné, Posta Árpádné,
Weidinger Dezsőné (iü -60 fillért; Balka Gé- 
záné 50 fillért; Lakosné, Lakner Istvánná. 
40 40 fillért; Kerék Illésné 20 fillért. Azon
kívül Szabay Ferencné 3 gyermeket, id. Szut- 
rély Lipótné 2 gyermeket láttak el teljesen 
teli ruhával. Ruhaneműt adományoztak : özv. 
Michits Józsefné 121 a méter téli ruhaszövetet, 
dr. Alföldi Lajosné 12 drb. téli fejkendőt, 
Reich Bernátné 8 drb. téli fej kendőt, Fischer 
Béláné 6 drb. gyermek-tricót, 10 pár gyermek- 
keztyüt. Fogadják a nemesszivű adakozók az

■

Az alkohol halottja. Evetovics József 
szabadkai lakost a napokban ittasan vitték egyesület hálás köszönetét, 
haza a korcsmából s másnap reggelre meg- j 
halt, mielőtt magához tért volna. A rendőr
ség által elrendelt hullaboncolás kiderítette, 
hogy az öreg 70 éves ember alkoholmérge
zésben halt meg.

elnökség.

Az iparsó ára változatlan marad. A
pénzügyminister évről évre külön szokta 
megállapítani a Szigetkamarán és Marosujvárt 
létesített denaturáló telepeken szódával él
vezhetetlenné tett, de ipari célokra alkalmas 
só, az úgynevezett iparsó árát. Az 1905. évi 
árra vonatkozólag most, az ujev elején kö
zölte a pénzügyminister a szegedi kereske
delmi és iparkamarával az elhatározását. E 
szerint az iparsó ára ugyanaz marad, mint 
1904-ben, t. i. 100 métermázsán aluli men
nyiségben a tiszta iparsó ára métermázsán- 
kint 2.88 korona, a tisztában iparsóé 2.37 
korona. Egy száz métermázsa vagy azon 
felüli mennyiségben a tiszta iparsóé 2.40 ko
rona, tisztátlané pedig 2 korona, mely árhoz 
azonban a szigetkamarai iparsótelepen 18 fil
lér métermázsánkinti szállítási dij hozzászá
mítandó.

Köszönetnyilvánítás. A bajai 1848/49. 
agg honvédek segélyző-bizottsága tulajdonát 
képező, Göd ár Lajos i!r vendéglőjében elhe
lyezett perselybe agg honvédeink részére Gás
pár Annin ur 10 kor. adományozott. Úgy 
Fers ti Hugó ur újévi ajándék címén aggas
tyánjainkat egy-egy legfinomabb gyártmányú, 
díszes kivitelű selmeci pipával ajándékozta 
meg, mely szives adomány illetve ajándékért 
hálás köszönetét nyilvánítja a segélŷ ó-bi~olt- 
ság.

A bajai róm. kath. legényegylet folyó 
hó 8-tól kezdődőleg minden vasárnap d. u 5 
órakor saját egyleti helyiségében részint ének
kel, szavalattal egybekötött tudományos szi- 
nezetű értekezéseket és szabad előadásokat 
tart, melyre az egylet alapitó, pártoló és ren
des tagjain kívül az érdeklődő közönséget is 
tisztelettel meghívja az egyleti elöljáróság. Az 
első vasárnapon (8-án) az elnöki megnyitó 
után Halpauer Endre rendes tag szavalata 
következett, majd Kiss A József tanítóképző 
intézeti tanár ur tartott előadást a természet- 
tan köréből, mire a műsort befejezte László 
Károly pártoló tag urnák monológja.

A szegény gyermekek felruházására 
adakoztak: dr. Nikolaus Béláné, Schleicher j 
Antalné, özv. Natti Józsefné szül. Gál Clotild, j 
báró Vojnics István, mélt. Bezerédy István 
főispán úr 10 10 kor; Rozenberg Jakabné j
6 kor; dr. Koiler ímréné 5 kor; Latinovits 
Gyuláné 3 kor; özv. Csihás Ferencné, Lati
novits Laura, Állaga Ottóné, Scherer Sándorné, 
Drescher Gyuláné, Bullák Lajosné, Halász 
Károlyné, dr. Bernhart Jánosné, Somogyi 
Emilné, Monaszterlyné, Szupper Mihályné. 
Vojnits Máténé. Kuluncsicsné. Bittermann Ká
rolyné, Reich Vilmos- és Gyuláné 2 2 kor ;
özv. Állaga ímréné, Willmann Jánosné, Ná
das Sándorné, dr. Boros Józsefné, dr. Hetényi 
Bálné, dr. Klénáncz Györgyné, Müller Józsefné, 
Makray Lászlóné, 'Túri Mátyásné, özv. Rozen
berg Mórné, dr. Bruck Samuné, 1 lesser Gyu
láné, Hoffmann Lipótné, SzokolovitsGyörgyné,

Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy 
a Ferencz József keseriiviz valamennyi 
hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és em
lítésre méltó kellemes izénél fogva, már kis 
adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk ha
tározottan » Ferencz Jozsef« keserű vizet,

Oíöszönetnyilvánitás.
Istenben boldogult férjem, illetőleg édes

atyám : Borkovits Béter elhunyta alkal
mából oly nagy számban kerestek fel 
bennünket részvétnyilatkozatokkal, hogy 
azokért egyenként köszönetét mondani 
képtelenek vagyunk. Fogadják tehát ezú
ton mindazok, akik akár szóval, avagy 
Írásban kifejezett részvétükkel fájdal
munkat csillapítani megkísértették, épugy 
mindazok, kik a megboldogultat utolsó 
útjára kisérték — ezúton leghálásabb kő
szene tünket.

ö z v .  B o r k o v i t s  P é t e r n é ,  
B o r k o v i t s  I s t v á n

Jíöszönetnyilvánitás.

Fogadják mindazok, kik fclejthetlen 
férjem elhalálozása alkalmával fájdal
mamat részvétükkel enyhítették, hálás 
Köszönetemet.

ö z v .  jVIérei J ó z s e f n é  
sz .  K r i k o v s z k y  T e r é z .
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a RFKflRlV* êst®szê m üintézet a ki-,,Ilii 1\U 111/ váióan sikerült életnagy
ságul arcképeiről, melyeket elismert művészek 
által készíttet Számos (kir. közjegyző által 
hitelesített) elismerőlevél a világ minden tájáról.

Sísörangú képek árai:
Olaj-, aquarell- és pastellfestésben fénykép 

után 18 -03 cm. nagyságban ára 20 kor.
Legfinomabb kivitelű Blom-, P latin -, és 

k rétarajz  ára . . . .  5 kor.
ÍJlészleies árjegyzék bérmentve.

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

beküldi.

„REKORD** festészeti müintézet
Budapest,  ̂ I I .  3lottenbiller-utca 46.
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Feltűnő újdonság!
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— Minden kirdotos fölösleges.
A dohányzó egyszer veszi és többé

mást nem szíhat

ló az ország minden 
különlegességi árudájában.
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az esa kis . .Király kávét - Vegyen, mely a leg-
lei V álullib fajok vegyítő seböl áll s C|:  y még
eddig nem létezett inéi Iszilm1 szerint viin pör-
k ölve1.

I losiszas kísérletezés 111 a 1a sikerült e;z.t elér-
niiuk s igy minden kiivói silleré, ki (‘gys/er
megizl eü, soin nuis ká\ ét nem ioií lm8/na lui.

IsimeretOs, liugv a 1,,il V(;> a légéi zek;enj ebi)
eiklí. melyből a finom zamat s illat ;itzonnal
elillan , valamint mindé n iízt. s szagot tel vesz,
miért is ezen kiváló 1cáv ét lemezdol lozokba
(•SOUP!,góljuk s szállitjiiik bármely p«istaállo-
inasra
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Ezé n különlegesen l'ö í költ kávéi i kívül
ajánljuk n következő nj erísfajolcat, szinte bér-
nientv (>, utánvétellel bá un (kly pus ta áll omásra.
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Á r v e r é s i  h ird e tm é n y .
Alulirt kiküldött bit*, végrehajtó azenne 

hírré teszi, hogy a budapesti VII. kér. 
járásbíróság 1004. évi Sp. Vili. 8ÜG. sz. 
zése folyári Dr. Si mony i Arthur ügy vád 
képviselt Pharmacia felperes részére H ü b n s r  
J ó z s e f  alperes ellen 103 kor. 40 fill, köve
telés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán alperestől felülfoglalt és 1753 
kor. 28 fillérre becsült ingóságokra a bajai kir. 
.1 bíróság 1004. V. 818/2. szánni végzésével az 
árverés elrendeltetvén, rimák a korábbi vagy 
fel ül foglal tatók követelése erejéig is, amennyiben
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azttk törvényes zálogjogot nyertek volna, vógrt 
hajtást szenvedett gyógyszertárában és lakásé 
Baján leendő megtartása határidőül 1905 .  é v i  
j a n u á r  h ó  1 8 - ik  és következő napján dél
után 2 órája kitüzetik, a mikor a biróilag 
lefoglalt gyógyszertári áll vány felszerelés s anyag 
és butor s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérő
nek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az árverezendő in
góságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, atneny- 
nyiben részükre a foglalás korábban eszközöl
tetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv
ből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdésig alulirt kiküldöttnél Írásban 
vagy pedig szóval bejelenteni el ne nmlaszszák.

A törvényes batáridő a hirdetménynek a bí
róság tábláján történt kifüggesztését követő nap
tól számittatik.

Kelt Baján 1905. évi január hó 4-ik napján.
Horánszky László

kir. bírósági végrehajtó
i i i s u s v ; i i

egényiróku

Szerkeszti MIKSZÁTH KÁLMÁN.
M M  <4 k o ro n á s  h a v i r é s z le t f iz e t é s r e  k a p h a tó k

ifj. ’W a g n e r  A n ta ln á l
B A J Á N .

. v r v f W i IUM

S C H M I D L  L . -FÉLE  G Y Ő R I FINOM DESZERTEK
BONBONOK,

K ü lö n le g e s s é g  :
~ - \ T » 1 A t 1 •• .... 1 * %  ̂.1 __ -

CSOKOLÁDÉK ÉS
OZÜKORKÁK, SZA-

A agy választék gyönyörűen díszített

h ú s v é t i  ú j d o n s á g o k b a n
VATOLT KITŰNŐ

MINŐSÉGŰ
u. m. marzipan, fondant és csokoládé alakok, ÉS AJÁNLATRA

szerencse tojások stb. MÉLTÓ
Mintagyűjteménynyel a gyár készséggel szolgál. HAZAI
lOfcrje a gyár illusztrált árjegyzékét ! G Y Á R T M Á N Y O K .

MACCI
/ /

FÉLE
L E V E S -  

É S  É T E L
ízesítő páratlan a maga nemében és régóta jól bevált szer, hogy 

gyenge levesek, mártások, főzelékeknek stb. egy 
pillanat alatt meglepő jó és erőteljes ízt adhassunk.

W  K is  adan  e lén .
Üvegcsékben 50 fillértől kezdve. Eredeti üvegcsék legolcsóbban utántöltetnek.

Épp úgy ajánlhatok M A G G I B O U IL L O N -T O K J A l,  melyekből csupán forró viz ráöntése által, kitűnő erő- vagy hüS'
Tokokban á 2 adag 20 és 15 fillérért. - Kaphatók DRESCHER GYULA kereskedésében BA JA

Mayyi kilüntetesei : 5 nagydij, 32 aranyérem, 6 díszoklevél, 7 tiszteletdíj.
Hétszer versenyen kívül, többi között az 1889. és 1900-iki párizsi világkiállításokon. LMaggi Gyula jurytag.) zz

leves készíthető.




