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A bűnhödés.Azt tartja egy magyar közmondás, hogy akit az Ur Isten meg akar verni, annak először az eszét veszi el. Igazán csodálatos az a lelki vakság, szellemi tompultság, mellyel a bukott kormányzó párt a helyzetet ríézi. Pedig tagadhatatlanul van még soraiban egy-két jobb sorsra méltó, kimagaslóbb tehetség. Hogy ezek sem látják át, mily nagyot változott a helyzet az új választásokkal, hogy az alap, melyen ők állottak, megdőlt: ez valóban bámulatos. Azon egy csöppet sem ütközhetni meg, hogy a párt vezére, Tisza gróf, ez iránt teljesen érzéketlen. Az ő neveltetése, a családi és politikai tradiciók, melyekben fölnőtt s a melyekkel szelleme telítve van, de különösen hatalmi mámora éjféli sötétséget vont Ítélő tehetsége elé. Ot elérte végzete, sorsát ki nem kerülheti A történelemnek egykor tőle oly fennen emlegetett kereke őt magát zúzta, morzsolta szét, nem akiket ő akart letiporni.De vele együtt megőrölte az egész rendszert is, melyért annyira exponálta magát a párt vezérével egyetemben. A  kétségbeesett ember erőlködésével kapaszkodnak bele minden, habár még
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11 ta és felolvasta Szentgáli Antal a bajai kereskedő ifjak 
egyletének táncestélyén 1905. január 14-én.

Port-Arthur. Csifu. —  Wei-Hai-Wei. — Aszkold
szigeti kőbányám. -  Utazás Vladivosztokból Pekingire.

— Peking. — Követségi városzrész. —

(Folytatás )Bort-Arthur gyönyörű festői fekvésű kikötő, körös-körül, messze be a szárazföld felé magas dombokkal környékezve.Volt alkalmam az egész vidéken ismerősök társaságában sétalovaglásokat tenni es ilyenkor messziről minden domb tetején láthattuk az erődítéseknek jellemző egyenes viszintes vonalait, aminőket a természet nem szokott produkálni. Az egész vidék teljesen kopár és roppant tagozott, ügy hogy ügy az ostromlók, mint a védők tényleg emberfölötti munkát végeztek és önfeláldozásukra lehetetlen megfelelő dicsérő kifejezéseket találni. Csak kofalel kék iparkodnak még a dráma befejezése után és a hősöknek legalább egynémelyüket sárbarántani vagy meggyanúsítani. Tessék megpróbálni azt a mulatságot és azután be- '.élni.Amikor másodízben voltam lent Port-Arthur»

ban, dolgom volt Csifuban is, ahova egy éjjeli hajóút után értünk.Nagyon szép nyaraló közönséget és jó kényelmes hotelt találtam ott. Innen kirándultam Wei-I lai-YVei-be, amelyet az angolok 1898-ban béreltek ki Chinától, amikor t. i. Oroszország Port-Arthurt «vette bérbe.« Azonban Wei-Hai- W’eit stratégiai szempontból össze sem lehet hasonlítani Port-Arthurral, mert mindössze egy kisebb félköralakú öböl, amelynek közepén egy magas sziget emelkedik. A sziget mögötti szárazföldet mi sem védi egy a tenger felől jövő esetleges bombázás ellen. Be is látták ezt az angolok és a szigeten elkezdett erődöt, a Centurion Battery-t be sem fejezték, zavartalanul lefotografálhattam. Jellemző az angolok kényelemszeretetére is, meg vállalkozó szellemére is, hogy egy nagy szálloda-épitő társaság a szigettel áttellenes partra remek óriási szállodát épített 00 nagy szobával, melynek mindegyikéhez külön fürdő-szoba van csatolva. A szálloda csak az évnek két hónapjában van telve, ügy hogy ráfizetnek, de azért elég pénzük lévén csupa büszkeségből azért is föntarlják es a látogatókat aránylag nem is drágán minden lehető kényelemben részesítik.

oly jelentéktelen körülménybe is, hogy nélkülözhetetlenségüket fitogtassák az illetékes körök előtt, vagy legalább őket is számba vegyék a kibontakozásnál. De haszontalannak bizonyul minden kísérletük, s ez a párt egyes tagjait iszonyú levertséggel tölti el. Látva e tehetetlen kapkodást, eszünkbe jut a sülyedö hajó, melyről a patkányok is menekülnek. A  napokban Szentiványi Árpád hagyta oda a szabadelvüpárt merülni induló hajóját s bizonyára öt követik a többiek, akikben feltámad a hazafiul lelkiismeret furdalása s nem akarnak tovább vak eszközei lenni a nemzetellenes törekvéseknek.Lehetetlennek hisszük, hogy ez be ne következzék azok után, amik kiszivárogtak a királyi kihallgatásokról. Mert ha maga a király úgy nyilatkozik, hogy
nem leheli; léhát nem, nem akarja a 
nemzeti követelései:' ! teljesíteni. Na ebben az ö kezét is más, ideijén érdekek 
respektálása köti m eg , mint állhat me< az öntudatra ébredt nemzet elölt egyjilyen párt, amely *— bátran kimondhatjuk — magatartásával egyedüli akadálya a kibontakozásnak.íme, maga ez a tény világosan mutatja, hogy mily idegen volt, mily távol állott ez a párt mindenha a nemzet ér

zelemvilágától, mennyire nem értette a nemzet szive dobbanását, nem érezte érverését. Fa voltak ők, melynek gyökerei nem hatoltak bele a nemzeti szilárd talajba, nem táplálták ennek nedvei. hanem mesterséges, természetellenes módon élt, jobban mondva vegetált. Ez volt balvégzete, innen dicstelen veszte. Az első elemi erővel kitört vihar a nemzet részéről megroppantotta s derékon szegte. Most a porban hever, — hogy végig vigyük a hasonlatot — egykor oly büszkén fölemelt koronája, de öt nem kiséri senkinek fájó részvéte, amely pedig oly könnyen, oly természetesen fakad az emberi kebelben. S ic  transd
gloria nmndi!Nem kérkedés mondatja velünk, hogy emez az egész országra nézve oly örvendetes eredmény kivívásában a tő érdem a függetlenségi párté, mely fáradságot nem ismerő, száz karú tevékenységgel dolgozott, hogy a nemzet szemét kinyitva s e pártot a hatalom mellől eltávolitva új, e g é s z s é g e s e b b  irányzatot oltson bele közéletünkbe. MilyJ *titáni, szinte sisyphusi e küzdelem, mu tátják az utóbbi napok eseményei. Úgy látszik addig pozitív eredmények nem is érhetők el, mig teljesen el nem sö- pörtetik e romhalmaz a magyar politika talajáról, s ekkor kezdődik egy új, biz-

Csifuból épen azokban a napokban tériem vissza Port-Arthurba, amikor a takui győze

lem harmadik évfordulójának megünneplesere Alexejev admirális az egyesült orosz hadi flotta fölött szemlét tartott.42 pompás, hófehérre festett hajóóriás sorakozott egymás mellé végtelennek látszó sorokban és ha erre a kápráztatóan festői képre visszagondolok, el sem akarom hinni, hogy ez a rettenetes tengeri haderő immár teljesen szét van szórva és el van pusztítva !Az oroszok, ha nem is hangoztatják szél- tében hosszában, most már belátták, hogy legóriásabb hibájukat akkor követték el, amikor visszautasították a Japán részéről fölajánlott egyezséget és szövetséget. Bedig lto marquis előbb Szt. Bétervárott kopogtatott be és próbálta meg az orosz-japán érdek- ellentéteket békés, sőt barátságos úton, kölcsönös engedékenység alapján elsimítani, de Oroszország hallani sem akart semmiféle japán igényekről, lto marquis erre egyenesen Londonba utazott es rövid pár nap alatt megkötötte császárja nevében az angol-japán szít- vet séget.Bármily nehéz is immár a megtett diplomáciai baklövést helyreütni, mégsem tartom kizártnak, hogy idővel a mostani ádáz ellenfelekből még jóbarátok sőt talán szövetségesek is lesznek.Az utolsu két évben, melyet a Keleten tol-
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tosabb alapozás, mely után epedve re méljük a költővel :
llouy e núpnck majdan a sasokkal 
A magasba szárnyal gondolatja,
S a viharnak szabadságéneke 
Hideg keblet egykoron meghatja.

S meglátjuk még szogzett szárnyainak 
Napsugárhoz merész röpülését,
S meghalljuk tán hosszú ébredése 
Villámokkal terhes mennydörgését.

n. m.

Fordulat.A legutóbb megtartott közgyűlésen Erdélyi (iyula főjegyző a tanács egyik javaslatának védelmében azon kijelentést tette, hogy a tanács puhatolódzott a bizottsági tagok álláspontja felől és ennek alapján a bizottsági tagok információja folytán alakúit meg a tanács véleménye.Keltételezzük, hogy a főjegyző űr ismerte ennek a kijelentésének fontosságát, jelentő-
•u h u *Mielőtt ezen kijelentés következményeivel foglalkoznánk kijelentjük, hogy tökéletesen igyis volt, hogy a tanács előbb informálta magát a bizottsági tagok véleményéről.Mármost, ha tényleg be fogják váltani Ígéretüket, akkor messzeható gyökeres változás remélhető a város gazdasági életében.Természetes, hogy administrate dolgokban, nemkülönben a törvényes kormányrendeletek végrehajtásában a hatósági közegek a törvény értelmében a saját belátásuk szerint intézik a városi ügyeket. Ezen ügyekben a törvényhatósági bizottság csak ellenőrzési szerepet gyakorol. Ámde azon ügyekben, a melyek a város gazdasági és kulturális életére vonatkoznak, úgy a tanácsnak, mint a törvényhatósági bizottságnak nemcsak joga, tie kötelessége is, hogy kezdeményezőleg is lépjenek

fel tervekkel, eszmékkel és oda törekedjenek, hogy ezeket megvalósítsák.Kddig, sajnos, úgy volt a dolog, hogy a törvényhatósági bizottság, vagy annak tagjai vajmi ritkán léptek fel kezdeményezőleg e kérdésekben, hanem igenis a város vezetői
0a városi tanács. Úgy volt az egész szabadelvű párti ééra alatt, de 1902. október után is, hogy a legtöbb esetben úgy tekintették a kérdésekét, hogy azok a kik a városi tanácsot támogatják, azok a kormányt támogatják. Ez azonban nem áll, mert városi ügyekben, nem politikai kérdésben nem szabad pártkérdésnek lenni és nem csupán a város hivatalos vezetőinek vagy a városi tanácsnak van kezdeményezési joga hanem a törvényhatósági bizottságnak és annak egyes tagjainak is. Ha tehát a városi gazdasági, kulturális, vagy pénzügyi kérdéseiben a bizottsági tagoknak más véleményük van, mint a város vezetőinek, vagy a városi tanácsnak : e vélemény- különbségnek semmi köze nincsen az illető városi bizottsági tag politikai pártállásához, természetesen a politikai természetű kérdések kivételével.Azon anomália volt tehát eddig, hogy rendszerint a kormánypártiak azt tartották, hogy azok, a kik a város vezetői és a városi tanács javaslatát pártolják, ezzel kormánypártiságukat nyilvánítják ki. Ezen rendszer tarthatatlan és fonák volta, tarthatatlansága leginkább azon esetekben tűnt ki, a mikor a ministerium, tehát a kormány hivatalos képviselője nem tette magáévá a városi tanács javaslatát, sőt volt oly eset, hogy egyenesen megsemmisítette és így azután az a fura helyzet állott elő, hogy az ellenzék javaslatát fogadta el a kormány és a saját pártja álláspontját megsemmisítette.Ha tehát városi ügyeket az egyes törvény- hatósági bizottsági tagok belátása, véleménye szerint kialakuló többség nézete szerint intézzük, a jövőben senkit sem fog meglepni

az, ha a politikai kérdések kivételével, más kérdésekben tekintet nélkül a tanács javaslatára, önállóan, függetlenül, mindenki a legjobb belátása szerint fogja tárgyalni. Nemcsak hogy meglepetést nem fog kelteni, hanem nagyon természetes és üdvös lesz. Ez által lehet elérni, hogy mindenki szive és esze szerint őszintén, nyíltan fogja adni véleményét ; csak hasznára fog ez válni Baja város fejlődésének és felvirágzásának, mert csak igy érhető el az igazság és méltányosság.Természetes dolog tehát, hogy kulturális, gazdasági és pénzügyi téren a törvényhatósági bizottsági k a város vezetőivel és a városi tanácscsal gazdasági elveken való összhangja kívánatos és szükséges, de ha mégis ellentét merülne fel e tényezők között, feltétlenül a törvényhatósági bizottsági tagok többségének független szabad véleményének kell irányadónak lenni.Ha tehát a városi tanács azon álláspontot foglalja el, hogy az ilynemű javaslatai beterjesztése előtt a bizottsági tagok nézetéről, véleményéről, óhajáról, kívánságáról tájékozást szerez, úgy nagyon helyesen cselekszik, mert akkor már tárgyalás előtt iparkodik összhangot teremteni a város vezetői, a városi tanácscsal egyrészt, a törvényhatósági bizottsági tagok álláspontjával másrészt és igy az ügy tárgyalása nemcsak simább, de alaposabb is lesz, mert ki lehet terjeszkedni a kérdések részleteire is, nem fogja elkerülni semmi a bizottsági tagok figyelmét, hisz az ügyet előre fogják ismerni és annak létesítéséhez hozzájárulni.Reméljük tehát, hogy a főjegyző úrnak fenti kijelentése öntudatos volt, reméljük, hogy az úgyis fog lenni. Ezen reményünknek immár egy támpontja van. A szinügyi bizottság ugyanis szakított az eddigi pénzügyi politikával és lemondott arról, hogy óriási teherrel építsen szinházat, hanem oly határozatot hozott, hogy a » Bárány Szállodánál^ a Bende
főttem, foglalkozásom legtőbbnyire yiadivosz- tokhoz kötött, ahol nagy kikötő építkezések folynak ezek között a hadihajók szárazban való kijavítására és tatarozására szolgáló két hatalmas száraz dokk építése. Ehhez rengeteg kőanyag szükséges és a nagy faragott gránitkövek szállítását egy amerikai ismerősömmel mint társsal sikerült elnyernünk.Kőbányánk Vladivosztoktól mintegy 60 km.-nyíre kint a nyílt tengerben fekvő Asz- kold nevű szigeten volt, ahol már egy éven át serényen folyt a munka, még pedig a legutóbbi időben a munka gyorsítása végett komprimált levegővel hajtott kőfaragó gépek segélyével. Minthogy a sziget messze túl van a vladivosztoki erődök lőtávolán, továbbá Vladivosztokban nem volt akkora hajóhad, mely egy erős japán flotta támadásait távol bírta volna tartani, a dokképitő bizottság nem fogadhatta el egy beadványunkban előadott ajánlatunkat, hogy mi dacára a háborús állapotnak hajlandók vagyunk tovább folytatni a kószállitást, ha a bizottság garantálja a gőzösünk és dereglyéink elpusztításából vagy elfogásából esetleg támadható veszteségeink megtérítését. Csak két esetről voltak hajlandók beszelni: vagy kérjünk teljes leszámolást, amivel aztán szerződésünk megszűnik, vagy folytassuk a munkát a béke megkötése után. Mi ez utóbbit választottuk. Időközben megjelent egyszer Vladivosztoknál a japán flotta egy része és bombázta az erődöket, a miről a Bpesti Hirlap-hoz még Vladivosz- tokbol intézett levelemben részletesebben irtain. Március eleje volt. senkinek fogalma sem volt arról, hol es mikoi akarnak a japá

nok támadni ; a munkánk a háború tartamára föl volt függesztve, hát gondoltam magamban. a legokosabb lesz fölhasználni ezt a pauzát és ellátogatni haza, ahol úgyis nagy volt az aggodalom és nyugtalanság.Töbhedmagammal vasúton utaztunk el Charbinig és onnan lefelé Niu-Csvangon át Rekingbe. A vasútvonal csak Niu-Csvangnál szakad meg, ahol a Liao-1 lo folyó még nincs áthidalva és igy nyáron kompon, télen szánkokon kell a túlsó partot elérni. Ezen egy ponttól eltekint e, el lehet m mdani, hogy az európai vasúthálózat bármely állomásáról tehát pl. Bajától is vonaton lehet most már Rekingbe eljutni.Peking nézetem szerint a világ összes fővárosai között a legfurcsább és legérdekesebb. Az óriási falak, melyek körül veszik, a város közepén az u. n. tiltott városban fekvő császári paloták, az európai követségeknek egész erőddé átalakított városrésze a legkevertebb nemzetközi csapatokkal, a chinai városrész utcáin látható és érezhető leírhatatlan piszok, bűz és rendetlenség, a tolakodó férges és fe- kélyes undok koldusok ezrei, a fecsegő, lármázó és egész nap folyvást künn az utcán járkálás közben evő nép szennye, de ennek dacára érdekes nyüzsgő tömege, a remek, de pusztulásnak indult régi chinai templomok, mindezek oly részletek és oly ellentétek, minőkhöz foghatókat a művelt nemzetek fővárosaiban a dolog természeténél fogva nem találhatunk. Aki látta Rekinget, az örökre lemond arról, hogy a dunaiaknak valaha olyan logalmuk lészen a tisztaságról, mint nekünk.Egy ike a legérdekesebb dolognak az euró

pai követségek által elfoglalt és egymás között fölosztott óriási négyszögű terület, mely egymagában egész nagy városrészt képez. Hátul a nagy u. n. határfal határolja, melynek tetejére a németek egy kis erődöt építettek két nehéz ágyú részére. A követségi városrész többi három oldala erős, magas fallal van bekerítve, belül földfeltöltéssel és előre elkészített lőrésekkel, melyek azonban kividről egy-egy téglával vannak könnyedén maszkírozva: — Szükség esetén puskatussal egyszerűen kilökhető a tégla és készen van a lőrés. — Helyenkint a fontosabb pontokon kisebb fajta ágyúk vannak fölállítva, melyek mind a császárvárosra vannak irányítva. Az olasz követség udvarán marconi féle dróttalan táviró van fölállítva, amelylyel hirt lehet adni Tientsinbe és tovább Csifuba. Ilyenformán a követségek nem juthatnak többé oly kritikus helyzetbe, mint a boxermozgalom idejében, melyre még most is számtalan elpusztított épület romjai emlékeztetnek. A magyar osztrák nagykövetség területén hatalmas új palota épül a chinaiak által ílzetetett kártérítési összegből. A palota oromzatának egyetlen dísze egy óriási kétfejű sas. Magyarországra nem emlékezteit itt a legkisebb jel sem, hacsak azt nem említem föl, hogy a követség területét jelző kis határköveken az áll latinul, hogy Ausztria Hungária. A bejárat mellett árboczon is piros fehér piros zászló lobog és a társaságokban is csak egyszerűen Ausztriáról beszélnek, Magyarországnak a nevét sem emlegetik.
(Kol vt köv )
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\ \Imre-utcai részénél emel egy nagy termet, a melyen színi előadások lesznek tarthatók. Lesz még alkalmunk a kérdést más okokban is megvitatni, most csak azt konstatáljuk, hogy ez a határozat a város vezetői hozzájárulásával történt. Ebből az az üdvös tanúság, hogy ha a város vezetői és a városi tanács nem foglal merev álláspontot, hanem keresi az összhangot a törvényhatósági bizottság tagjaival és előbb ezek véleményét hallgatja meg és respektálja, úgy egészen más eredményt ér el az egyes kérdésekben. Íme csak arról volt már szó, hogy a főtéren, a Tóth Kálmán- téren, vagy melyik helyen építsünk egy nagy színházat s a midőn a város vezetői nem pressionálták véleményüket, kitűnt, hogy a szinügyi bizottság maga sem akar, a város pénzügyi viszonyait figyelembe véve, óriási áldozatokat hozni.Vajha tehát a főjegyző úr kijelentése a jövőben is mindig igaz legyen és vajha elérnénk azt is, hogy a város vezetői a már eldöntött iskolakérdést is valamely módon répáról nák.

— n.

A  főgimnázium hangversenye.
(1905 április 2.)

Hogyha szemernyi igaz van is abban, amit a költők 
Zengenek, el nem emészt engem a földpora sem. 
Ámde a /iái, érdemiem akár dalaimmal, akár nem • 
Azt a közönségnek sokszorosan köszönöm.

(Ovidius Trist Lib. IV. 10.)Oly igazság rejlik a klasszikus Kóma kedvelt költőjének fentidézett szavaiban, mely a helybeli ciszt. r. róni. kath. főgimnázium hangversenyének elbírálásában nemcsak zsinór- mértékül szolgálhat, de az ezúttal szokatlan terjedelmet is megmagyarázza. A költő egyrészt szerényen bár, de elég határozottan utal arra, hogy rászolgált arra, s neki is érdeme, hogy nevét megemlegessék. Másrészt megköszöni olvasóközönségének, hogy érdeklődésével hírnévhez segítette. Ama fényes sikerben is, melyet főgimnáziumunk ifjúsága, mondjuk, a mi ifjúságunk, szakavatott tanárainak vezetésével elért, magának az ifjúságnak is, meg a közönségnek is megvan a maga része.1 ekintsük legelébb a rendezők érdemét. Nem kenyerünk a hizelgés, nem is merítjük ki az elismerés szótárát, hogy nem keresett dicsérettel adózzunk A7agy l ’a^ul tanárnak, ki az ének- és zenekart vezette, és dr. Dombi, 
Shirk tanárnak, ki az előadott szavalatokat betanította. Csak általánosságban emeljük ki azt, ami a mostani programiénak fő ereje volt : az Ízlést és újságot,. mely a sikernek kulcsa volt. A közönséget az eredmény szokta érdekelni, nem pedig annak története. De a krónikás nem teljesítené híven feladatát, ha meg nem emlékeznék azokról a gondokról, melyekkel ily műsornak összeállítása jár, azokról a fáradalmakról, melyekkel a műsort megtudták valósitani. Az az intézet, mely növendékeiben a szakszerű munkán k;vül a művészi 
szépnek érzékét is felkelti és fejleszti, oly mértékben kötelezi hálára a szülőket és a növendékeket, amely mértékben a művészet szeretete későbbi életüknek megszépítésére, megnemesitésére szolgál. E hála legyen az intézet tanárainak jutalma bőséges fáradozásaiért.Térjünk át a műsor egyes számaira. Az intézeti ének- és zenekar közösen adta elő Abt Riadóját, Népdalokat, a » Hajdúk Hűd nagy a « indulóját. A meglehetősen nagy énekkarnak fegyelmezettsége az, mit ezen számoknál külön is ki akarunk emelni, megemlítvén mégis, hogy az utolsó programm-szám előadásában némi bágyadságot tapasztaltunk. Romeo és Ju
lia nyitányát (Bellini) és Michaelisnek » Kovács 
a~ erdőben« című hangulatos szerzeményét csak a zenekar játszotta. Előbbi szám már meghaladja egy ifjúsági zenekar szokott mértékét ; ez már tűzpróbája volt a néhány esztendős karnak, határköve a haladásnak, melyre büszkén tekinthetnek vissza a vezetők. Előbbi szám külső érdekességével — a taktusos ka

lapálással — úgy megnyerte a közönség tetszését, hogy meg kellett ismételni. Nem is tudtuk, hogy Radó zenetanár ur egyéb hangszereken kivűl az üllőt és kalapácsot is ily sikeresen kezeli. Egy » modernet regényíró bizonyára azt Írná róla : visszavonult az erdők mélyén, mint az ibolya, s úgy kalapált rejtekében. A zeneszámuk közül meg kell emlékeznünk Banda szimfóniájáról is, melyet 
Bacbracb László IV . oszt. tan. zongorakisére- tével hegedűn előadott Bernkort Sándor VII. oszt tan. és Melles B. IV. oszt. tan. Ez már a kényesebb zenei Ízlés számára is csemege volt. Gratulálunk annak az intézetnek, melynek fiatal növendékei ilyen zenei tudással ékesek. A zeneszámok között sorrendben a végén, értékre elején állottak a Kurucdalok is, melyeken a kar kíséretével Spiegel J. VII. o. t. adott elő tárogatón, megmutatva, hogyan lehet ambícióval, szorgalommal egy rövid év alatt is messze haladni. A zenekarból külön dicséretet érdemel a kis gordonkás, Kom\ Ist
ván második oszt. tan. A tárogató most szerepelt először a főgimnázium hangversenyein.A hangversenyt két szavalat tarkította, egy komikus és egy komoly. Posta S. VII. o. t. 
S^tankovid) F. és Kom- !.. VI. o. t. Garax 
Obsitosát adták elő kosztümben, szereposztás- sal. A bevezető részt Fischer II. VII. o. t. szavalta. A közönség mindvégig élvezettel hallgatta a sikerült előadást és mulatott a kitűnő kosztümirozáson. Úgy lehet, hogy ez a sikeres szárnypróbálás nagyobb és merészebb drámai vállalkozásnak leszen előjátéka. — 
Zahratka J. VIII. o. t. Incédi L  » Nővére c. költeményét szavalta. A darab tragikuma — a nővér bátyja helyett hal meg a vesztőhelyen — és az előadás mély, de mindvégig természetes érzése nagyon meghatotta a kő zönséget.Ámde Ovidius szerint minden művészi sikernek egyik feltétele a közönség. S ez tagadhatatlan. Ha nincs a közönségben érzék és érdeklődés a művészi szép iránt, megbénul a lángelme is ; viszont a kezdő vagy közepes tehetség is biztatást és erőt merit abból, ha látja, hogy munkássága érdeket tudott kelteni. IC szempontból is sikerültnek mondható a főgimnázium hangversenye, mert számra és minőségre egyaránt előkelő közönség honorálta ifjaink fellépését. Főkép a szülők jelentek meg nagy számban. Természetes is, hogy elsősorban őket érdekli az, minő szellemi kamatokat hoznak azon anyagi áldozatok, melyeket gyermekeik javára szívesen megajánlottak. De boldog is volt az a szülő, kinek gyermeke szavalt, játszott vagy énekelt, mert vele együtt az egész közönség meggyőződhetett arról, hogy jó kertészek kezében az ifjúság nemcsak virágzik, de gyümölcsöt is tuti teremni.

H .  B .

HÍREK.
V id é k i előfizetőinket, k ik n e k  

előfizetésük m . hó végével le já rt, tisz
telettel fe lk é r jü k , hogg a m eg ú jítá s  
ir á n t m ielőbb in tézk ed n i m élt őzt á s
sa n a k , nehogy a lap pontos kü ldését 
fe n n a k a d á s zavarja  m eg.

Személyi hirek. Dr. Rajk Aladár orsz. képviselő e hó 5-én a fővárosba utazott, hogy résztvegyen a képviselőház ülésein. Gan
der nak József altábornagy, lovassági felügyelő e héten városunkban időzött.

Esküvő. Reich Emil földitik, kábelgyári igazgató Bécsben, Reich Ignácz magánzó fia e hó 16-án vezeti oltárhoz Bécsben Fehscber Dóra úrhölgyet.
Dr. Szabovljevits Dusán főszolgabíró.

Dr. Szabovljevits Dusán Báes-Bodrog vármegyei árvaszéki ülnököt, bajai földin két. a csütörtöki megyei közgyűlésen központi főszolgabíróvá választották meg.
Halálozás. Fischhof M iksa gabonaügy nők in. hó 31-én hosszas betegség után elhalt. Az elhunytban dr. Fischhof Béla bácsalmási ügyvéd édes atyját gyászolja.

Mukits Simon gyásza. Mukits Simont Szabadka egyik népszerű orsz. képviselőjét súlyos csapás érte. Meghalt múlt hó 29-éu Abbáziában a szeme fénye, a 1) esztendős kis Ernő lia A kis halottat hazaszállították Szabadkára s e hó 2-án, a résztvevő közönség rengeteg sokaságának részvétele mellett temették el az u. n. bajai temetőben.
Kinevezés. Fattay Albert szabadkai kir. törvényszéki jegyzőt a battonyai járásbírósághoz albiróvá nevezte ki a király.
Névváltoztatás. Beyer József a helybeli áll. tanítóképző-intézet tanára, Beyer Károly tanárjelölt és Beyer Emma trencséni polgári isk. tanárnő vezetéknevüket belügyminiszteri engedélyivel Barcsai-ra változtatták.
Halálozás. Pencz Ádám garai jegyzőt, jegyzői karunk köztiszteletben álló tagját súlyos csapás érte. Fia, Pencz Gyula garai segéd- jegyző in. ho 20-án 29 éves korában meghalt. Az ősszel meghűlt, miből tüdőbaj keletkezett s ez a rettenetes baj rövid néhány hónap alatt végzett a tehetséges fiatelemberrel, akit a község apraja-nagyja szeretettel és becsüléssel vett körül.
Jótékonyság. A f. hó 2-án tartott főgimn. ifjúsági hangverseny alkalmával a következő fölüllizetések történtek: Bodrogi Gy. 3 kor., Czérnay I. 5 kor., Ferenc-rendiek zárdája 3 kor., Fischer P. 5 kor., Dr. Hermann A. 1 kor., Horovitz G. 1 kor., Kazal J. 2 kor., Dr. Koller Imréné 2 kor., Kollár Ágostonná 2 kor., Dr. Koncz A. 10 kor., Kuts .1. 5 kor., Láng M. I kor., Latinovics .1. 10 kor., Dr. Lember- ger Á. 2 kor., Dr. Makra y !.. 2 kor., M idler A., N. N., N. N., Offeller I., Posch IC. 1 1 kor,Keich V. 2 kor., Somogyi IC. 5 kor., Szupper Mihály né 3 kor., dill L. 1 kor., Tomcsányi S., 

Tury Mátyás 2 2 kor., ifj. Wagner A. 1 kor.,Dr. Walleshausen Gy. 1 kor. Fogadják mindnyájan az igazgatóság hálás köszönetét.
Egy fiatal leány öngyilkossága. Fölös Margit, 22 esztendős varróleány ezelőtt három héttel azzal búcsúzott el hozzátartozóitól, hogy kocsit keres és kimegy Hajóson lakó nőtest- véréhez. Nem sejtette senki ekkor, hogy mily sötét szándék érlelődött meg a szerencsétlen fiatal teremtésben, mert a szép leány, ahelyett hogy nőtestvéréhez ment volna ki, a Deák Ferencz zsilip alatt lévő Ferencz-csatornába ölte magát. Az öngyilkosságot csak mult vasárnap födözték fel, amikor egy hajut bo- csájtottak a csatornába. Egyik hajós vette észre Bátlimonostor közelében a boldogtalan leány holttestét. Persze rögtön kivették s beszállították a község házára, ahonnan rögtön értesítették a bajai rendőrséget. A személyazonosság megállapítása után Báthmonosturon el is temették a szerencsétlen teremtést. Az öngyilkosság okát nem tudják.
Hazafias szerb. Még az országgyűlési képviselő választások idejében történt, hogy 

S{uvajcsics Obrád szabadkai választópolgár szerb nyelven felhívást intézett ;i szerb ajkú választópolgárokhoz, hogy szavazataikat a szövetkezett ellenzék jelöltjeire adják. A »Bács- megyei Naplód ezért rútul meg is támadta Szuvajcsicsot s a kormám párt figyelmeztetésére a szabadkai kir. ügyészség lázitásért meg is indította a bűnvádi eljárást a hazafias lelkű szerb ellen. A szegedi kir. ügyészség az eljárást beszüntette, kimondva, hogy Szuvajcsics Obrád tette hazafias cselekedet volt.
Öngyilkossági kisér let. Szabd esi Péter 20 éves tataházi illetőségű bolti szolga, unfit vasárnap részeg állapotban a Dunába ugrott. 

Bakonyi Ferencz nyomdász-segéd és ! idála vits Sándor hordár meg élve kifogták az életuntat. A rendőrség a korházba szállította, l ettének okát nem mondta meg.
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Sárkány Viktor és Szegő Nándor hang
versenye. Múlt számunkban jeleztük, hogy a kis S^egő Nándor Sárkány Viktor gordonka- művész társaságában művészi körútra indul, hogy tehetségét országszerte bemutassa. A hangverseny-tournét Baján kezdték meg a szerdán este a Nemzeti Szállóban megtartott előadással, melyen szép számú közönség jelent meg, élénk tapsokkal honorálva a két művész ügyes játékát.

Zene-estély. Vreymayer Pál elsőrendű vendéglőjében Dankó Lajos újonnan szervezett kitűnő zenekara minden vasárnap, kedden és csütörtökön hangversenyez. Kelhivatik a n. é. közönség figyelme úgy a kiválóan szervezett zenekar szórakoztató játékára, mint Preymayer Pál vendéglős elismert kitűnő ételeire, italaira és kiszolgálására.
Sikkasztás. S\ucs Ödön gépgyáros feljelentést tett Gergely Izsó volt paksi, ezidősze- rint budapesti lakos ellen f>10 korona 42 fillér elsikkasztása miatt.
Megtámadott csendőr. Süni Ferenc báta- széki csendőr őrsvezető kolduláson érte István eszéki illetőségű csavargót, amiért be akarta a községházához kisérni. Szá- szi ekkor rátámadott az őrsvezetőre, mellen ragadta és botjával fejbe vágta. Sűrű őrsvezető erre kardot rántott és Szászi fejére egy hatalmas vágást mért. Hatóság elleni erőszakért a szekszárdi ügyészség fogházába kisérték a vakmerő csavargót.
Dunába dobott adósság. Kovács Sjnkó Jánosné dunaföldvári asszony Rálkay László orsz. képviselő ügyvédi irodájából ellopott egy adás-vevési szerződést, meg egy kötelezvényt, melyeken ő is, mint adós szerepelt 250 300 korona erejéig. Az utcára érve ösz- szetéptc és a Dunába dobta az okiratokat, hogy azok összegét meg ne kelljen űzetnie. Azonban rajtavesztett, mert megcsípték és följelentették az ügyészségnél.
Bűvész-estély A Központi Szálló* nagytermét tegnap este nagyszámú közönség kereste fel, hogy S. I'innée nagyhírű bűvész mutatványait élvezhesse. Egyszerű, elegáns előadását a közönség nem győzte eléggé csodálni és lelkes tapsokkal jutalmazta az ügyes bűvészkedést. Mellette ügyeskedett Rosir, az Os- budavár kedvence, ki szintén egész uj és szép dolgokat mutatott be. Ma, szombaton este tartja Vinnée második és utolsó előadását, mely körülményre a t közönség ügyeimét ezennel felhívjuk.
Sándor község átkebelczése. A belügyminisztérium vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök a vasárnapi hivatalos lapban közhírré teszi, hogy Sándor községnek az 100-1. évi X IX . t.-cik alapján Szabadka sz. kir. városba való átkebelczése lPOö. január 1-én megtörtént.
Megjöttek a gólyák. Nem panaszkodhatunk szigorú télről és mégis általános örömet okoz a fák riigyezése, a tavaszi napsugár, de különösen a kikelet hírnökeinek megérkezése. Hiába enyhül meg az idő, hiába mosolyog az ég, minden csalódhatik, csak a levegő vándorai nem csalódnak soha, ha őket látjuk, igazán megnyugodhatunk. A bíbic már vagy egy hónapja megjelent mocsaraink fölött, de ez még semmit sem jelent, azok csak a vizek felengedését hirdetik, hanem a gólyák', ezeknek a karcsú madaraknak az érkezése után örömmel sóhajt fel minden ember, különösen pedig a fiatal házasok.

Motoros kocsik a baja-zombor-ujvidéki 
vonalon. Mint értesülünk, május 1-től fogva a baja újvidéki, óbecse újvidéki és óbecse szabadkai vonalokon motorkocsi rendszerű forgalom lesz bevezetve. Kzáltal élénkebb és I sűrűbb lesz a vonatközlekedés, nemcsak nap* ! pal, hanem éjjel is fognak sűrűn személyvonatok közlekedni.

Nagy tűz Bácsmadarason. M. hó 23-án este 9 órakor mint levelezőnk Írja özv. 
Schneider Mártonná madarasi lakos tanyáján ismeretlen módon tűz keletkezett, segítség hiányában 12 drb. szarvasmarha, igen sok gabna és gazdasági eszköz teljesen elhamvadt. A kár tetemes.

Amatőr-fotografusok kiállítása Zom* 
borban. A Bács-Bodrog vármegyei műkedvelő fényképészeti kiállítás rendezősége arra kéri a kiállításon résztvenni óhajtó amatőröket, hogy bejelentő-lapjaikat a kiállítás titkárához (Krump V i l m o s ,  tanár, Zombor) beküldeni szíveskedjenek, nehogy az előkészületekben fennakadás történjék.Sztrájkoló diákok. Az újvidéki szerb gimnázium deákjai a múlt héten kimondták a sztrájkot. Ezen érdekes ügyben a következőket irja most újvidéki tudósítónk. A diákok sérelme a következő: A gimnázium igazgatója, Vnsibrk Vazul ugyanis az uj gimnázium felépítése óta rendesen 1 koronát szed be a diákoktól a könyvtár céljaira. Az uj épületben azonban nem találtak a könyvtár számára alkalmas helyiséget s igy a már meg volt ifjúsági könyvtár könyveit éveken át ládákban hevertette az igazgató. A diákok többször kérték, hogy a könyvtárt bocsássák rendelkezésükre s rendezzék be-, de kérésüket az igazgató sehogy sem akarta teljesíteni. Úgy segítettek tehát a bajon, hogy minden osztály beszerzett könyveket a tanári kar tudtával, de az igazgató a múlt héten azzal állt elő, hogy ezen osztálykönyvtárakat bocsássák az ő rendelkezésére. Ebbe a diákok természetesen nem mentek bele, hanem az igazgatóhoz és a tanári karhoz intézett válaszukban felsoroltak összes sérelmeiket. Az igazgató «szemtelennek« deklarálta s egy diák el is árulta neki a mozgalom vezetőit, akiket az igazgató kicsapással fenyeget és M i lovon ov tanár folyton üldöz. Ekkor azt követelték, hogy az árulót távolítsák cl az intézetből s midőn ezen követelésüket nem teljesítették, ott hagyták az intézetet. Az ügygyei ma már a gimnázium patrónátusa foglalkozik s hi r szerint a közoktatásügyi miniszter Ma i ga lit s Ede drt. küldte ki az ügy megvizsgálására.Az örökség. Egy hivatalnoknak meghaltaz anyósa.— Mit örököltél anyósod után ? Kérdi tőle egyik kollegája :— A házi békémet felelte maliciózusan.

Az „Igazságé. Dr. Va táj Sándor magas színvonalon álló politikai revuejének 1904. áprilisi száma rendkívül érdekes tartalommal jelent meg. Nagynevű filozófusunk Dr. Somló Bódog, a nagyváradi jogakadémia hires tanara, az általános választói jogért tör lándsát, 
Dr. Schmn/t Jenő Henrik Anarkizmus czimű czikkben ideális társadalomtanát fejtegeti. A szerkesztő kovács András álnév alatt szenzá- czios indítványt tesz a parlamenti válság megoldására. Levél Kosnth Ferencibe  ̂ czimű külön is megjelent rüpiratát közli, amelyben azt ajánlja, hogy az ujonczozásnál minden magyar

kerüljön — opció folytán — a honvédségbe, a többi ujoncz a közös hadseregbe. így nem lenne kénytelen egy magyar se feketesárga lobogó alatt szolgálni, és mégis meg maradna az osztrák hadsereg egysége. Érthetetlen, hogy államférfiaink miért nem foglalkoznak ezzel a megoldási indítvánnyal, amely a válságot is egyszerre megszüntethetné. — Janda Matild tendencziózus, szocziális irányú hosszabb verse »A gyű fásgye re k,» Választási statisztikák, Bokányi Dezső márczius 15 iki beszéde, aktuális jegyzetek sat. egészítik ki a tartalmas füzetet. — Ára 40 fillér. Kiadja Kunossy, Szilágyi és Társa Budapest.
Verekedés. Dávid Lajos április 1-én d. u.1 órakor kifutott az atyja : Dávid Jakab üzletéből s egyenesen a túl oldalon haladt Klein Ferencz kereskedő segédnek rontott azt ütlegelte s rajta könnyű testi sértést ejtett. Klein a bíróságnál feljelentést tett Dávid Lajos ellen.Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a Ferencz József kesertiviz valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottan «Ferencz József« keserű vizet.
Zongorák, cimbalmok és hegedűk,csak első rangú gyártmányok ! — Kaphatók 

Wagner Antalnál Baján.
Közgazdaság.

A  tr ie s z t i  á lt a lá n o s  b iz to s i tó -tá r  s a -
sá g  (Assicurazioni Generáli) f. évi március hó 18-án tartott 73-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1904. évi mérlegek.Ez előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy i az 1904. december 31-én érvényben volt élet- biztosítási tőkeösszegek 710.811,806 korona és 28 fillért tettek ki és az év folyamán bevett dijak 32.134,119 kor. és 97 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály dijtartaléka 10.145,171 korona 85 fillérrel 190.337,407 korona 01 fillérre emelkedett.A tűzbiztositási ágban, beleértve a betöréses-lopás elleni és tükörüvegbiztositást a díjbevétel 13,630.502,710 korona biztosítási összeg után 22.391,739 korona 95 fillér volt, miből 8.722,170 kor. 40 fill, viszontbiztosításra fordit- tatott úgy, hogy a tiszta díjbevétel 13,669.569 korona 55 fillérre rúgott, mely összegből 9.447,372 korona 69 fillér mint díjtartalék minden tehertől menten jövő évre vitetett át. A jövő években esedékessé váló dijkötelezvények összege 90.301,649 korona 69 fillér.A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel kitett 3.646,057 korona 20 fillért, mely a viszontbiztosítások levonása után 1.547,460 kor. 56 fillérre rúgott.Károkért a társaság 1904-ben 29.008,350 korona 42 fillért folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi években teljesített kárfizetéseket, a társaság alapítása óta károk fejében 797,690.516 korona és 38 fillérnyi igen tekintélyes ösz- szeget fizetett ki.A nyereség tartalékok közül, melyek ösz- szesen 25.851,064 korona 11 fillérre rúgnak, különösen kiemelendők : az alapszabály szerinti nyereségtartalék, mely 5.250,000 koronát tesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozására alakított tartalék, mely a 3.729,624 korona 17 fillér külön tartalékkal együtt 18.699,889 korona 05 fillérre emelkedett, to-

FERENCZ JÓZSEF KESERCVIZ az egyedül elism ert k e l
lemes izü t e r m é s z e t e s

hashajtószer. ^
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vábbá felemlítendő a 160,000 koronára rugó kétes követelések tartaléka és az 590,587 korona 53 fíllérnyi ingatlan tartalék. Ezeken kívül fennáll még egy 1.150,587 korona o3 lillért kitevő tartalék, melynek az a rendeltetése, hogy életbiztosítási osztályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse•\ társaság összes tartalékjai és alapjai melyek első rangú értékekben vannak elhelyezve, az idei átutalások folytán 227.329,923 korona 25 fillérről 247.497,914 korona 42 fillérre emelkedtek, melyek következőképen vannak elhelyezve
1 Ingatlanok s jelzálogkövetelések 38.468,591 korona 65 fillér, 2. Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönök 20.002,699 korona 07 fillér, 

3 Letéteményezett értékpapírokra adott kölcsönök 750,570 korona 92 fillér, 4. Értékpapírok 172.857,054 korona 11 fillér, 5. Tárca váltók 945,236 korona 23 fillér, 6. A részvényesek biztosított adóslevelei 7.350,000 korona, 7. Bankoknál levő rendelkezésre álló követe-

1806. április 8. Bajai Független Újság.u^álgázat.A » Bajai L Nőegylet« a józsefvárosi menedékházában megüresedett vezetőnői állásra pályázatot hirdet.Feltételek a gyermekmenedékház vezetésére képesített oklevél, keresztlevél és erkölcsi bizonyítvány.Fizetés havonkint 30 kor. és szabad lakás.A folyamodványok f. hó 24-ig a Nőegylet elnökéhez Dr. Hegedűs Aladárné úrnőhöz nyújtandók be.

Mohácson egy jóforgalmú

7~ e
~  \ 1

Illők SÍ’?.o

H E N T E S -Ü Z L E Tl X ‘ to<jBÓ(j m ia t t
berendezéssel együtt olcsón, sin-n  „

eladó. Bővebb értesítést

:)iios nyújt: Sapkás 3á-yőseno
a
3 JYCohácson

Van szerencsém a helybeli és vidéki n. é. közönség- szives tudomására hozni,hogy a közelgő tavaszi és nyári
idényre kül- és belföldi kalapokbólrendkívüli nagy választékot tartoklések, készpénz és az intézet követelései, au " " 7S 1 férfi- és gyermek k a la p o k b a nfillér. Ezen értékekből 515 millió korona magyar értékekre esik.

JCöszönetmiUvámtás.Mindazoknak, kik drága jó atyánk végtisztességén megjelenni szívesek voltak és jóleső részvétükkel, akár személyesen avagy Írásban, nagy bánatunkat enyhíteni iparkodtak, ezúton mondunk hálás köszönetét.
Ö zv .  S e h m i d t  JVIártonné 

és e sa lá d ja .

raktáron, valamint sapkákban, minden árban. Különösen figyelmükbe ajánlom a hírneves Q. Jía b igvalamint S u 'ssePPe Detroit olaszgyárak különlegességi k a l a p j a i t ,  melyek ímr* c s a k i s  e g y e d ü 1 n á l a m  v a n  n a k r a k l á r o n.Szives pártfogásukat kérve, maradtamalázatos tisztelettelF  I S  H 11 K  11 I > A  I v.

Árlejtési hirdetmény.A bajai ev. ref. egyház a Deák Ferenc/ utcában levő temploma mellett egy bériiázat és tanítói lakást, építtet 90(H) azaz kilencezer korona költséggel, melyre felhívjuk az építési vállalkozó urak figyelmétAz épület terve és költségvetése, valamint az ennek alapján megállapított, teltételek j. évi ápril 9-ik napjától 20-igaz ev. rét leik eszi hivatalnál megtekinthetők.Az építésre vállalkozók záros ajánlataikat j. évi május 1-ig a lelkészi hivatalhoz beterjeszteni szíveskedjenek, melyek alapján az árlejtés május 7-én log megtartatni, fenntartván magának az egyházi elöljáróság az ajánlatok közötti választási jogát.Baján, 1905. ápril 8.J l z  ev. ref. eggház elöljárósága.2 11929. s/„ ka pl. 1905.
I Iirdetménv.

Oíi az egészségét és a
tiszta sá g o t s ze re ti

az rendeljen nálam sürgősen

8 koronáért
fa k e re t a erős aeélsodran y ágybetétet,mely olcsóbb, mint a szalmazsák.Az ágy beimeretének beküldése után gyorsanés pontosan készítem.

Úgyszintén sodronykeritéseket, udvarok, kertek, szólók kerítéséhez 42 fillértől feljebb és minden e szakba vágó munkát.O

20  -  2 Ifj. U try  Pál.

R A K T Á R O M O N
I-SQ rendű égetett m é s zmétermázsánként: 2 kor. 80 fill.B A J Á N  Í O G R T i C T T
I-sö r. szép fehér darabos mészára métermázsánként : 3 k. 60 fill.
Tömege., vételnél árkedvezmény.

t
á Jk Jk  Állandó nagy készlet.Baja, 1905. ápril hó.

j a SCHLEICHER A N T A L .

f f

SCH M IDL L.-FELE GYŐRI FINOM  DESZERTEK BONBONOK.
K ü lö n le g e s s é g

:k gyönyörűen

húsvé t i  ú jdonságokban
u. m. marzipan, fondant és csokoládé alakok,

szerencse < stb.Mintagyííjtemcnynycl a gyár készséggel szolgál.! JCéne

CSOKOLÁDÉK ÉSeZUKORKÁK, SZAVATO LT KITŰNŐ
f t  i f tMINŐSÉGŰ _ _  ÉS A JÁ N LA T R AMÉLTÓH A Z A IGYÁRTM ÁNYOK.

Baja város rendőrkapitányi IiívhIhIh részéről a perenospora vitioola terjedése ellen teendő óvintézkedésekről szóló szabályrendelet 3 §-a alapján fellő válik minden szőlőkért vagy telep birtokosa, vagy művelője, hogy a gondozása alatt levő szőlőkért vagy telep összes szőlőtőkéit, akár volt az illető szőlőkben, kertben vagy telepen az előző évben perenospora akár nem, minden évben május hó végéig egyszer és ha a perenospora az előző évben nem jelentkezeti, de a permetezés után jelentkezik, ugyanazon évben még kétszer és pedig másodízben július 10, s harmad Ízben a második permetezést követő 40 napon belül reztar tál mii folyadékkal hatósági figyelmeztetés vagy intés bevárása nélkül megper- ineteztet ni szoros kötelességüknek ismerjék.A kik említett szabályrendelet, értelmében a permetelést elmulasztják, azoknál a permetelés hivatalból fog es/.kö/öllelni káruk és költségükre, azonfelül a szabályrendelet 7 £-a alapján büutettetni lógnak.Megjegyezte!ik, hogy miután a pere nospóra tavaly mutatkozott, a folyó évben a szőlőben háromszor kell megpermetezni.Megjegyezte!ik továbbá hogy a permetezés könnyebb, olcsóbb foganatosít hatása tekintetéből, permetezők szereztettek be. melyek napi 30 fillér használati díjért a szőlő birtokosoknak a városi őrmester által átengedni fognakMiről Baja város közönsége és Matko vits János külőrvezeló ellenőrzés és jelen* téstétel végett értesittelik.Baja 1905. április hó 3-án
Scheibner
rendőrkapitány.



G Bajai Független Újság. 1905. április 8

r iá KIEST I  ALTALANOS BIZTOSÍTÓ T A R S A S A Í
(A SSIC U R A Z SO E flI G E N E R A L S }B U  I)  A  I> K, «  'P, V ., I> < > B  < > T  T  Y  A  -  U  T  G  '/. A  K ) .  S  Z  Á  M .

A  ,, !<( )/.( i A / l  ) A S Â (  i

a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztositó intézetünkmérlegének főbb számadatait. '3eljes mérleggel a társaság mindenkinek, a ki e célból hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál.Az intézet elfogad : élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréses-lopás- és harangtörés és repedés elleni biztositásokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a „jYíagyar jég- és viszontbiztosító r.-t., valamint baleset elleni biztositásokat az „Slső  o. általános baleset ellen biztositó társaság4* számára.
A bajai fóügynökséy : BAJAI KERESKEDELMI ÉS IPARBANK.
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % $ >ói>88. szám kig. 1905.
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Arlcjtcsi hirdetmény.A z i rotl ai sz ü k ségi ete k szá Ilii ásá 11 a k biztosítása végett a városi gazdasági hivatalnál f. évi április hó 27-én d. e. 10 
órakor nyilvános árlejtés fog tartatni alulírottnál betekinthető feltételek mellett.Haja, 1900. április hó 4-én.

Weisz Nándor,
tanácsnok.BU9á. sz.

B i r f o f i B é r l e f .
Kisnvárddon Mohácstól 5, órd-

nyira 120 hold föld és rét egjj házzal W  bérbe adandó esetleg 
eladó. TW Bővebb lölvilágosi-o
tussal szolgál a tulajdonos _Schneider 8de mohácsi lakos.kig 10of).

Árverési hirdetményA régi kórháznál használatban volt s a városi szegényház udvarán el helyezeti gőzfertőtleiiitő készülék eladása végoll f.évi május hó 20-án d. u. 5 órakor ahelyszínén nyilvános árverés fog tartami jóváhagy ás tói föltételezetten.Raja, 1905. április hó 4-én
Weisz Nándor,

tanácsnok.5895. sz

Eladó akác- é? ecetfák.A „Bajai (Y*llövész-Társaság“ tulajdonát képező mintegy <50 dara!) élő mairaslörzsü Akácos (a: et faf. hó 9-én (vasárnap) d. u. 3 órakora helyszínén a legtöbbet igé- 1.... - - ■ rönek (dadatik --------—
kig. 100;».

Árverési liirdetménv.A városi szegényház udvarában elhelyezett fagalyak, rozsék a helysziiien f.évi április hó 8-án d. u. 5 órakor olar-vereztetni fognak.Haja, 1905 április hó 4-én.
Weisz Nándor,

tanácsnok.

Attila-utca 16. szám alatt

lakás kiadó
3 szoba, konyha, éléskamra, pad
lás, pince és táskámra.ö z v . J ^ j j i r a t g  J á t io s t ié .

« r S Z O L O  m
jó k a rb a n ,  m e ly  a v a n e a g a i  
dűlőben fe k s z ik ,  2 6 0 0  D-öl ter
jedeleméi s z a b a d k é z b ő l  e l a d ó .  
E la d ó  továbbá a Szent-Lxászló  
(Sóház) u tc á b a n  34. s z .  a. lévő

A  K  Ó  H  A  2 ,
m e ly  ál l :  6 szo b a  és 5 k o n y 
hából,  a telken k ú tta l  és k o n y 
h a k erttel ,  családi k ö r ü l m é n y e k  

fo ly tá n  í z o n n a l  e l a d ó . z = r

H E I M B Ü R G E R J Á N O S

V

5822 sz kig. 1905
Árverési hirdetmény.

JA bajai gyümölcsészeti egyesület kezeléséből átvett., a Katona-városrészben levő hat katasztr hold városi kertnek folyó évre haszonbérbe adása végett avárosi gazdasági hivatalnál f. április hó 11-én d. e. 10 órakor árverés fog tartatni alulírottnál betekinthető feltételek mellett.Haja. 1905. április 4.
Weisz Nándor,

tanácsnok.

KUHN KÁROLY és TARSA
B É C S .

V é d ő j e g y .
Figyelmeztetési

Acél-irótollaink
védöjegye és skatulyáink föl- 

irása törvényesen védve vanés mindenkit sürgősen ké- ILPyV'' lünk, hogy ugv a tollakon,“ mint a föliráson ügyelj *n
a cég minden betűjére. Yédöjegy nélkül nincs 8Y skatulya sen

Utánzást mint eddig, ezentúl is birói utón üldözünk.

o sx

Modern szoba festéste lv á lla lo k  a m ai kor ig é n y e inek m egfelelő fe s tő -m u n k á k a t , = = . =  ú g y m i n t  . .n

3 i h a l á s z .

díszes festését,=  to v á b b á  v ih a r -m e n te s = ~h  o  m l  o  k  z a t - f e s t  c  s  t,m ely ta rtó s , levegő n  és n ap on .
Pestalits S án do r,

<,— x szoba-festő.H u n y a d i Já n o s -u tc a , 23. sz á m .
C A >.v<>A Í - . ;; .".'I, * l •

t a k a r é k o s k o d n i
M AtU'd-kitimtetések : l nagydij, 20 aranyerein, 0 diszokiexél, 5 tiszteletdij. Hatszor versenyen kivid, többi között az U8S0. és 1900-iki párisi világ- kiállításon, (Maggi Gyula birálótag).; ...... -; —

lehet a sokszorosan kitüntetett és régóta jól bevált

M A G G I-FÉLE ÍZ E S ÍTŐhelyes használata mellett. = -----Néhány csepp a tálalásnál hozzátéve — elegendő, hogy ezáltal gyenge leveseknek, mártásoknak, főzelékeknek stb. egy pillanat alait jó és erőteljes ízt adhassunk.Müvegcsékben 50 filltül kezdve (utántöltve 40 Iliitől kezdve.) 
V Ö T  Keplmto Diesellel* Gyula kereskedésében, Baja.




