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A magyar Millerand.*)
Sajátságos, néhány év óta észlelhető 

tünemény a politika egén a szocialis
tákkal való untalan szerelmeskedés. An
nak előtte az államhatalom — tán nem 
is minden ok és alap híjával — elszánt 
ellenségeit látta a szocializmusban; kö- 
vetkezéskép küzdött is ellenük a maga 
módja szerint, hol erős eszközökkel, hol 
sima diplomáciával. Bánffy Dezső egyé
niségének az előbbi felelt meg, Széli 
Kálmán az utóbbit kultiválta. Széli Kál 
mánnak rövid lélegzetű utóda, Khuen- 
íiéderváry gróf már más utat taposott : 
paktálni kezdett a fennálló államrend 
ellenségeivel. De abból, amit bizalma
san összesúgtak-búgtak, kevés került ki 
a nyilvánosság elé, csak annyi bizonyult 
igaznak, hogy a próbaházasság nem si
került.

Változnak az idők, változnak az em
berek. A belügyminiszteri tárcának je
lenlegi viselője, Kristóffy József ország
gyűlési képviselő, más húrokon játszik,

*) Mi az általános választói jog hívei leven, csupán 
erkölcsi és nemzeti szempontokból kívánjuk e jog kor
látozását és igy a nemzeti irányú szocialistákat komoly 
politikai pártnak tartjuk. A fenti cikk tartalmával tehát 
nem mindenben értünk egyet, mindazonáltal készséggel 
adtunk helyt e soroknak, mert eltekintve attól, hogy a 
cikknek különösen Kristóffy urra vonatkozó részét nagyon 
is helyeseljük, másrészt pedig a cikkíró úr — kiváló munka
társunk — fejtegetései mindenkor általános figyelmet érde
melnek. A azerk.

mint elődei. O már nyíltan tárgyal a 
szociáldemokrácia vezéreivel, magához 
rendeli őket, persze tisztán ismerkedés 
céljából, mint nemrégiben a „jogvégzett" 
rendőrkapitányokat, eszmét cserél, szót 
vált velük, s a száz szónak az lett a 
vége, hogy a szocialistáknak egyik sar
kalatos tételét, az általános választói 
jogot, saját szive szándékának nyilat
koztatta ki.

Ezt is megkellett tehát érnünk ! Van 
egy miniszterünk, aki egyik legtontos- 
sabb közjogi kérdésünkben nyiltan a 
szocialista álláspontra helyezkedik. Van 
egy miniszterünk, aki a francia Mille
rand példájára, saját pártjának hagyo
mányaival szakítva, a választói jog ki- 
terjesztésének olyannyira fontos kérdé
sében azokkal tart, kiket eddig politikai 
tényezőknek sem akart senki elismerni. 
Csakhogy a francia Millerandot a kü- 
lömbségek egész hengere választja el 
magyar vetélytársától. Millerand előbb 
volt szocialista, azután lett miniszter, s 
miniszter korában is megmaradt szo
cialistának, Kristóffy pedig sohasem volt 
szocialista, csak miniszter korában kez
dett közeledni a szocialistákhoz, akkor 
is csak számításból. Millerand meggyő
ződésből volt szocialista, Kristóffy a 
szocializmust csak eszközül szeretné fel
használni, hogy megbontsa a koalíció

T Á R C A .
Kívánságom.

Mit kívánjak én teneked szép leányzó,
Mit kívánhat egy poéta — elmélázó ?
Tán azt mondjam, hogy tündéred itt a földön 
Rózsaszirmot szarujából eléd öntsön . . .?

Nem kívánok. Kivannak teneked mások, 
Talán szívből, talán szinleg boldogságot : 
Aranyszálas ábrándáimod való legyen, 
kény, hódol ás s rózsaillat körül vegyen . • .

Nem kívánok, csak azt mondom: légy világa 
Annak, akit hozzád köt a boldogsága.
Légy te annak minden vágya, szive, lelke :
S akkor lesz a szép álmaid kikeletje.

F e r e n c z i  E n d r e

D r á g a  ó r á k .
Irta: Csehov Antal.

(Folytatás )

Visszaemlékezések . . . .  ismételte Vorn 
iolí. Szendén mosolyogva és nagyokat szu
szogva bajlódott egy negyeduráig ti mémoires 
szóval és éppen oly sokáig a »dc« szócská
val, ami Oszipovna Alizt nagyon kifárasztotta. 
A leány hanyagul válaszolt kérdéseire, ellen

mondott magának, tanítványát szemmellátha- 
tólag félreértette és nem igen igyekezett azon, 
hogy megértse. Vorotol'f kérdéseket intézett 
hozzá és azalatt szőke fejére nézett és azt 
gondolta :

A haja nem természetesen göndör, bizo-
/

nyara fodorittatja. Érdekes! Reggeltől estig 
dolgozik és még ráér haját göndörittetni.

Pontban 8 órakor felemelkedett Alice és el
hagyta a szobácskát, mialatt szárazon, hide
gen mondta: »au revoir, monsieur«, és ismét 
azt a gyönge, finom, izgató illatot hagyta maga 
után hátra. A tanítvány újra semmit sem tett 
jó darab ideig, hanem elmélkedett.

A következő napokon meggyőződött, hogy 
tanítónője kedves, komoly és pontos kisasz- 
szony, de nem elég képzett és felnőttek oktatá
sához nem ért. Elhatározta, hogy idejét nem 
pazarolja haszontalanul hanem búcsút vesz 
tőle és más tanítót keres. Mikor hetedszer jött 
a leány kivett Vorotolf zsebéből egy levélbori- 
tékot hét rubellel kezében tartva és nagy 
zavarral küzdve igy kezdte:

bocsásson meg Oszipovna Alisz, de 
meg kell mondanom ...  kénytelen vagyok . . .

Egy tekintetet vetve a borítékra, kitalálta 
a francia nő, miről van szó most először 
az órák egész ideje óla rándult meg arcvo
nása és tűnt el a rideg tárgyilagos kifeje

e&ységes falankszá.t. Millerand meg is 
vált tárcájától, midőn előbbi, életében 
vallott elveit nem tudta kedve szerint 
érvényesíteni, Kristóffy pedig szakítani 
fog a szocialistákkal, ha nem látja már 
bennük pozíciójának készséges támaszait.

Ennyit a félszocialista belügyvivő nyi
latkozatainak személyi momentumáról ; 
térjünk át a kérdés dologi oldalára.

Mi szüksége volt Kristóffynak arra, 
hogy a szocializmus vezető elemeivel 
tárgyalásba bocsátkozzék? Politikai vagy 
társadalmi faktoroknak ismerte-e őket 
vagy sem ? Súlyt vet-e rá, hogy tulaj
don politikai hitvallását azokéval egy
bevesse, sőt összhangba hozza, ha le
het? Avagy pedig az egész szocialista 
mozgalmat csak gazdaságinak, társadal
minak, szóval részletesnek tartja, mely- 
lyel tehát általános politikai szempon
tokból nem kell szükségkép foglalkoznia ?

Tekintsük előbb az alternativának ezen 
utóbbi tagját. Nehéz ugyan a szociáliz- 
must a politikától elválasztani, minek
utána a szocialisták maguk kész kenye
rüknek tekintik a politikát. Azonban 
mégis sokan vannak, akik a szocializmust 
nem politikai, hanem társadalmi, gazda
sági kérdésnek tekintik, melynek meg
oldása inkább a társadalomtól, a szerves 
fejlődés lassú és biztos utján várható, 
melyen tehát a törvényhozásnak hirtelen,

zés. Kissé elpirult és lesütvén szemeit idegesen 
kezdettek ujj ai a vékony arany lánccal ját
szani. Vorotol'f, aki látta a leány megdöbbe
nését megértette mily drága neki a rubel es 
milyen nehezére esik ezt a keresetét elvesz
teni.

- -  Meg kell mondanom önnek, morogta 
még elfogultabban és keblében- megmozdult 
valami ; gyorsan zsebébe dugta a borítékot és 
folytatá: Bocsáson meg . . . tiz percre magára 
hagyom önt . . .

f

Es Vorotol'f olyan arccal, mintha egyálta
lában nem akarna felmondani, hanem csak 
engedelmet akarna kérni, hogy rövid időre 
egyedül hagyja, a második szobába ment és 
10 percig ott ült. Akkor még nagyobb zavar
ban előjött; eszébe jutott, hogy rövid idei 
távozását a leány valamikép a maga módján 
magyarázhatja és ez kínos volt reá nézve.

Az órák újra elkezdődtek.
Vorotolf már minden kedv nélkül folytatta 

tanulmányait. Jól tudván, hogy semmi okos 
dolog nem sül ki belőle, teljes kénye-kedvére 
hagyta a nőt és többé nem szakította félbe. 
A leány fordított, amint akart, tiz oldalt egy 
órában, ö meg nem hallgatott oda, hanem 
szuszogott, és semittevően szemlélte majd 
fürtös fejecskéjét, majd nyakát, maja tinóin, 
fehér kezét és belehelte ruháinak illatát . . .
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külső, a kor viszonyaitól nem javasolt 
beavatkozása többet rontana, mint se
gítene. Sokan vannak, akik a társadalmi 
élet ellentéteinek kiegyenlítését, bajai
nak orvoslását magától a társadalomtól 
remélve, az államhatalomtól csak azt 
kívánják, hogy egyrészt a kiegyenlítés
nek belső munkáját ne akadályozza 
erőszakosan, másrészt a kijegecesedett 
uj viszonyoknak és állapotoknak tör
vényszerűségét ismerje el. Kz volt fel
fogásuk a XVIII század angol nemzet- 
gazdászainak, ehhez nagyon közel állt 
Széli Kálmánnak felfogása is Ám ha 
Kristóffy is ezen a mérsékelt és teore
tikus állásponton áll, akkor teljesen 
érthetetlen, hogy egyéb, fontosabb dol
gai, praktikus értékű feladatai helyett 
miért fecsérli idejét elméleti kérdések 
fejtegetéseivel? lia a szociálizmust nem 
tekinti politikai tényezőnek, pártnak, 
miért paktál akkor vele?

De nem valószínű, hogy ne kereste 
volna a szocializmusban azt a politikai 
tőkét, melynek kamatait esetleg a maga 
hasznára fordíthatná. Nagyon is világos, 
hogy Kristóffy, a politikus, Bokányiák
ban s a Jakabok nagy sorozatában a 
politikusokul kereste Kz pedig oly poli
tikai balfogás, aminőre csak a Kehér- 
váry cégnek beltagjai képesek. Józanul, 
előrelátó politikus, akinek első teendője 
a válság megoldására vezető helyes út
nak megjelölése, a szociálistákkal mint 
politikai párttal tárgyalásokba nem bo
csátkozhat! k.

Ama tiszteletnek sérelme nélkül, melv- 
lyel más polgártársunknak politikai meg
győződése iránt viseltetni tartozunk, bíz
vást kimondhatjuk, hogy a szociáldemok
rata pártnak jogosultsága nincsen K 
tekintetben egy és ugyanazon elbírálás 
alá esik, akár a nemzetiségi párt. Ugyanis 
a szociálizmus politikai hitvallása sok

I oly pontot ölel fel, mely az állam rend
jének sérelme nélkül meg nem valósit- 

; ható, melyre nemcsak a mostani társa- 
! dalom nem érett még meg, de a későbbi 

sem fog rákapni sohasem Utópiákon 
pedig nem épültiet egészséges politika. 
S ami a szociális programúinak eredendő 
bűne, hogy hazafias szempontból legalább 
is gyanúsnak kell mondanunk. A szociá
lizmus következetes végelemzésben a 
nemzeti eszme tagadására, a történeti 
korlátoknak lerombolására vezet. Hiába 
burkolják programmjukat nemzeti mezbe, 
nemzetközi marad az mindvégig. Leg
jobban bizonyítja ez állításunkat az a 
tény, hogy Kristóffynak közeledését a 
szocializmus felé az osztrák, olasz és 
francia szociáldemokrata sajtó sokkal 
nagyobb érdeklődéssel, sokkal melegebb 
rokonszenvvel tárgyalta, mint bármely 
lényegében nemzeti ügyünket. Ami pedig 
egészséges, megvalósítható eszme akad 

I a rendbontó programúiban, azt a többi 
; pártok is felvették programtnjuk keretébe.
j Ilyen elsősorban a választói jog k i

terjesztése, mely évtizedek óta sarkalatos 
kívánalma a függetlenségi pártnak. Igaz 
ugyan, hogy a kiterjesztés határait és 
feltételeit illetőleg e párt még nem dön
tött végérvényesen, mint azt már volt 

i alke dmunk e lapnak hasábjain érinteni. 
Vannak, kik a jogok és kötelességek 
kölcsönösségének elvénél fogva bár
mekkora minimális adócenzust követel
nek a választói jog alapjául ; mások be
érik a véradóval, mig mások még ennél 
is kevesebbet kívánnak, hogy t. i min
den magyarul Írni s olvasni tudó hon
polgárnak legyen választó joga De nem 
hiányoznak a függetlenségi pártban 
olyanok sem, akik — a bűnvádi kere
setet leszámítva —- egyátalán elvetik az

Azon kapta rajta magát, hogy rossz gon
dolatai vannak azután szégyelle magát, vagy 
pedig meg volt illetődve es bosszúságot és 
elkeseredést erzett, hogy a mestere olyan hi
degen es tárgyilagosan viselkedik vele szem
ben mintha tanitvanynyal lenne dolga, a 
nélkül, hogy mosolyogna es mintha félne, 
hogy véletlenül hozzányúlhatna. Folyton azon 
gondolkodott, hogy bizalmat költsön benne és 
közelebbi ismeretséget kössön vele, rajta se
gíthessen, megél illesse, mily rosszul tanít a
.^.eaenvke.

Kgyszei Oszipovna Alisz elegáns rózsaszínű 
ruhában jött el az órára, mely kevéssé ki 
\*>lt vágva. Illat aradi ki belőle, hogy úgy 
tetszett, mintha felhőbe volna burkolva es 
csak be kellene lelekzeui, hogy elluvodjék es 
feloldódjék, mint a lehelet. Bocsánatot kért es 
azt mondta, hogy csak félóráig maradhat, 
mert az óráról egyenesen bálba megy.

A férfi megnézte nyakát, nyakánál meg- 
mezteleuitett hatat es mintha megértené, miért 
van a francia nőknek olyan hirök, hogy csin
talan es könnyen elbukó teremtmények. Bcle- 
bülyedt. elmerült ebbe az illattarba*, felhőbe, 
szépségbe es meztelenség nézésébe, mialatt a 
no anélkül, hogy a másik gondolatát ismerné 
es minden valószínűség szerint a legkevesbbé 
sem érdeklődvén az iránt, gyorsan lapozta a 
kony vleveleket es fordította ;

A fcrli ilíi mcán haladt es találkozott 
az ismerős úrral es monda : Nova indult?
igen sajnálom, hogy az ön arca olyan hal-
v a 11 v

1 általános választói jognak minden meg- 
i szorítását, akik tehát e téren egy hitet 
i vallanak Bokányiékkal. Ha tehát Kris- 
I n áron ki akarta mutatni

jog térj esz lő hajlandóságait, miért nem 
választotta ki szincerizálásának médium- 
jáúl azt a pártot vagy azt a párttöre
déket, mely amellett, hogy az ö elvét 
régóta vallja, egyúttal sokkal komolyabb,
tekintélyesebb, tehát számbavehetőbb
politikai tényező, mint a szociálista párt, 
mely minden nagyképűsködése és eről
ködése ellenére is csak elenyésző csekély 
számban tudott bejutni a parlamentbe? 
Miért kacsingat a miniszter azok felé, 
kik nemcsak a (>7 es alapnak, de magá
nak az alkotmánynak is ellenségei, mi
kor oly párttal tárgyalhatott volna, 
melynek alkotmány tiszteletét politikai 
ellenfelei sem bírták kétségbevonni ? 
Nem tagadjuk, hogy épp a függetlenségi 
párt az, mely a Kejérváry-kabinettel nem 
tárgyal, mely még a magán érintkezést 
is a legszigorúbb udvariasságnak szór
ványos megnyilatkozásaira szoritja. De 
viszont talált volna akár Kristóffy, akár 
más „cilinderes ur“ elegendő alkalmat 
arra. hogy ezt a közjogi tételt megvi
tassa a függetlenségi párttal akkor, ami
dőn e párt s a koalíció többi alkotó 
részei még tárgyaltak a kormányjelöl
tekkel Hanem akkor úgy látszik még 
nem volt Kristóffy oly vérbeli hive az 
allai a nos választói jognak, mint most. 
Amiként akkor sem vallott szinf, mikor 
Széli Kálmán azt mondta a kérdésről, 
hogy „ugrás a sötétbe.*

Összegezzük immár a mondottakat és

vonjuk le elmélkedésünknek következ
ményeit.

A politikában is van ízlés, van tapin
tat. Ez ellen vétett Kristóffy, midőn 
nemzeti életünknek ezen válságos nap
jaiban a szociáldemokratáknak burjános 
mezején tallózott magának olcsó dicső
séget Tapintatlanságot követett el, mi
dőn a válság megoldásáról, nemzeti lé
tünk alapvető kérdéseiről nem azokkal 
tárgyalt, kik egy ország bizalmának 
büszke letéteményesei, kiket politikai 
belátásuk, műveltségük, törvénytisztele
tük, szóval egész egyéniségük vezérekké 
avatott, mielőtt a koaláit pártok meg
választották volna őket vezéreknek ha
nem oly férfiakkal, kiket az utca emelt 
fel homályos multjokból, kiknek parla
mentje a torlasz, kiknek elvük: ubi bene 
ibi patria. ízléstelenséget követett el* 
midőn a szociálistákat akarta rászaba
dítani a koalícióra, gyanús politikai ta
rantella-táncot járva előttük. Mert nem 
gyanus-e az a miniszter, aki oly politi
kai elveket vall, melyeket tulajdon pártja 
perhorreskál, melyeket politikai ellenfelei 
sem fogadnak el megszorítás nélkül? 
Mi mást akarhat ezáltal, mint rálicitálni 
a koalícióra, mondván, hogy ime, itt a 
ti üdvösségtek, nem a függetlenségi 
pártnál, nem az ellenzéknél, mert ami
ről azok csak rezerváltan szóltak, azt 
én nyíltan hirdetem !

Magyar Millerand ur, ez a műkedvelő  
szocializmus nem illik az ön politikai 
múltjához, nem illik ahhoz a helyhez, 
melyre önt nem ugyan a nemzet bizalma' 
hanem a királyi akarat emelte. Az a 
közjogi állás, melyet ön betölteni sze
rencsés, nem vallhat szocialista elveket. 
Nem is az őszinte jóakarat vert hidat 
a szociáldemokrácia s a miniszteri szék 
között, hanem az a kétes értékű jelszó : 
„Mectere si nequeo superos, acheronta 
movebo“ — ha meg nem hajlíthatom 
az égieket, felzúditom az alvilágot Ez 
pedig jóra nem vezet, legkevésbé pe
dig annak javára, aki égő csóvával 
akar tüzet oltani. Millerand ur, a ma- 
melukság jobban áll Önnek, mint a szo
ciáldemokrácia !

( m . )

1006. augusztus 12.

Politikai hírek.
N e m z e t i  e l len  á l l á s  J iá c sm e g y é b e n  .

Zonibor ellenállása.
Zombor város falain magyar, német, bunye- 

vácz és szerb nyelven Hauke Imre polgár
mester aláírásával a közönséghez felhívás 
van kifüggesztve, mely szerint: mivel a kor
mány és törvényei alkotmányellenes, az adózó 
polgárság csak hazafias kötelességét teljesiti, 
ha az adót nem űzeti be.

Az ellenzék szervezkedése a verbászi
kerületben.

A »Bácsmegycci azt irta, hogy a topolyai 
főszolgabíró az ellenzéki gyűlést betiltotta 
Ujverbászon. Ezen hir nem felel meg a való
ságnak, mert Fernbach Károly, Mukics Simon 
és többen múlt vasárnap Ujverbászon voltak, 
ott szükebbkörű értekezletet tartottak a me
gyei függetlenségi párt szervezése érdekében.

Függetlenségi párt szervezkedése
Újvidéken.

Ujvnlcknïl irja tudósítónk, hogy az ottani 
iűggetlenségi part csütörtökön este kezdette 
meg a szervezkedést, amelynek további veze-(Végr k*iv.)
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tésére 15 tagú bizottságot küldött ki. A szervez
kedő nagygyűlést szeptember első felére ter
vezik, amelyre Kossuth Ferencz, Apponyi Albert 
gróf, Batthyány Tivadar gróf, 'leteld Arvéd gróf 
és a függetlenségi párt számos jeles tagja 
megígérte leutazását.

Különösen nagy fontossággal bir az újvi
déki függetlenségi párt megalakulása már 
azért is, mivel olyan exponált nemzetiségi vi
déken nagy hatása van annak, hogy a polgár
ság nagy része ilyen impozáns módon a füg- 
getlenségi zászló alatt tömörül.

Tudósítónk jelenti még, hogy néhány fővá
rosi lapban megjelent ama hir, hogy az újvi
déki függetlenségi pártban az elnökválasztás
ból kifolyólag szakadás állott volna be, nem 
felel meg a valóságnak. A párt egyöntetűen 
óhajt eljárni az elnökválasztásnál, mert a füg
getlenségi párt szervezkedését mindenki szük
ségesnek és mindenek fölöttinek tartja.

Elnöknek egyhangúlag Balta Árpádot, a 
jelenlegi elnököt fogják megválasztani, mint 
olyant, aki a párt szervezkedése körül nagy 
érdemeket szerzett.

Bezerédy menőiéiben.
A » Bácskai Hirlap« írja e hó 9-diki kelet

tel: » Tegnap pikáns színezetű tanácskozás 
folyt a városházán. A tanácskozás előbb vagy 
másfél órán át báró Vojnits István ország- 
gyűlési képviselő és Bezerédy István főispán, 
utóbb a főispán és Biró Károly dr. polgár- 
mester között történt. Vojnits báró kedden 
augusztus hó 8-án érkezett Budapestről Sza
badkára, hova ugyanakkor megérkezett bir
tokáról Bezerédy főispán, aki előbb a pol
gármester birtokára ment, hogy magával 
hozza a polgármestert. Aztán megindult a 
hosszú ideig tartó bizalmas jellegű tanács
kozás.

Ebből az érdekes tanácskozásokból aztán 
különféle kombinációk indultak meg a torony 
alatt. Hihetetlen és valószínű találgatásokra 
adott a tanácskozás alkalmat. Beszéltek ar
ról, hogy most érkezett meg Ebergényi mi
niszteri tanácsos szabadságáról és most fog 
eldőlni Man mis ici) Lázár fegyelmi ügye. Ez a 
találgatás kevés hitelre találván, más talál
gatásba kezdtek. Azt beszélték, hogy Vojnits 
báró mint Kristóffy belügyminiszter küldöttje 
jelent meg, hogy Kristóffy szándékairól infor
málja a főispánt.

Az a feltevés sem utolsó, hogy Vojnits Ist
ván mint a szabadelvű-párt ügynöke jelent 
meg, hogy egy esetleges szabadkai szabad
elvű-párt számára egyengesse az utat. Hát 
ez a leglehetetlenebb találgatás.

:\ legvalószínűbb és erről beszélnek a leg
kevesebbet, hogy Bezerédy István főispán 
annyira beleunt állásába, hogy semmi szín 
alatt sem akarja ezt tovább megtartani. Mi
után lemondását többszöri sürgetés dacára 
sem fogadták el, most a legerélyesebben kérte 
állásától való felmentését. A kormány nem 
szívesen látja Bezerédy távozását és épp ezért 
küldték hozza Vojnitsot, aki Bezerédyvel jó 
barátságban van, hogy hasson oda, miszerint 
a főispán lemondási szándékától eltérjen.

Dacára Vojnits intervenciójának Bezerédy 
megmásíthatatlan szándéka a főispáni mél
tóságáról lemondani, mert politikai érzületét 
mélyen bántja, hogy alkotmányellenes kor
mánynak szolgálatokat tegyen.

Ez a való tényállás, minden más, amit a 
tegnapi tanácskozáshoz fűznek nem egyéb 
kombinációnál.»

HÍREK.
Esküvő. Rév esi Emil a regőczei Révész 

Mór és üa cég beltagja e hó 15-én kedden 
tartja esküvőjét a békés-csabai izr. templom
ban Rosenthal Sándor gőzm. főtisztviselő leá
nyával Mariskával.

Helyreigazítás. Lapunk múltkori számá
ban több más hírlap után mi is megírtuk azon 
hirt, hogy a helybeli tanítóképző-intézetben 
kevesebb növendék lesz az idén.

Mint örömmel értesülünk az idén ugyan
annyi tanuló vétetik fel, mint tavaly, a mit 
annál szívesebben vesszünk tudomásul, mi
vel úgy tudjuk, hogy a bajai tanitóképezde 
a legnagyobb az egész országban, nemkülön
ben annak adminisztrációja és felszerelése is 
első helyen áll.

Szívesen vesszük, hogy a létszám csökkenni 
nem fog, mivel a néptanítók számát nem 
csökkenteni, hanem szaporítani kell, nemcsak 
népnevelési szempontból, de azért is, mivel 
az egész országban segítik a magyarosodás 
terjesztését, fejlesztését.

Baleset. Sabáci Sándor ács, e hó 9-én,
0

Ersekcsanádon, miközben egy épülőfélben levő 
ház gerendáinak felhúzásával foglalkozott, el
vesztette az egyensúlyt s üt méternyi magas
ságból a földre zuhant, összezúzva magát. 
A súlyosan sérült embert, kinek a jobb lába 
kitört s jobb karja pedig kificamodott, a bajai 
közkórházba szállították ápolás végett.

Tolvaj cseléd. Bokálovits Sándor né följe
lentette az ő Székül its Mária nevű cselédjét, 
hogy távollétében feltörte az almáriumot s 
abból egy tizkoronás bankjegyet, meg a cse
lédkönyvét kivette s megszökött.

A bajai nagytőzsde. A zombori m. kir. 
pénzügyigazgatóság közhírré teszi, hogy Baja 
20361 lélekszámmal biró törvényhatósági jog
gal felruházott városban felmentés folytán 
üresedésbe jött dohány-nagy-, valamint dohány 
és szivar különlegességi áruda betöltése cél
jából f. é. szeptember 18-án délelőtt 9 órakor 
a pénz ügy igazgatóság I. emelet 14. sz. alatt 
levő hivatalos helyiségében a beérkezendő 
Írásbeli ajánlatok alapján versenytárgyalás fog 
tartatni. — Az ajánlat szeptember elsejéig 
adandó be.

A telefon-kezelés hibái. Felkértek ben
nünket a következő sorok közlésére :

Tek. Szerkesztő úr!
B. lapjuk nemrégiben — a Fleischmann- 

cég pincéjében történt katasztrófával kapcso
latosan — élesen kikelt a bajai tele fon-köz
pont ellen, amiatt, hogy a kapcsolások nem 
a legkifogástalanabb gyorsasággal történnek. 
A posta- és távíró-hivatal érdemes főnöke: 
Marcel Andor úr, akkor nyilatkozatot tett 
közzé, amelyben kijelentette, hogy az állapo
tokon javítani kíván, azzal, hogy jövőre a 
telefon-központba állandóan fog egy-egy meg 
felelő alkalmazott a telefon-előfizetők rendel
kezésére állani, s ugyanakkor, a közönséget 
is kioktatta, hogy hogyan kell kezelni a tele
font. Tekintetes Szerkesztő úr, akár hiszi, 
akár nem, amióta a főnök úr utasítását be
tartom, állandóan fáj a fejem, annak dacára, 
hogy az összekapcsolás gyorsasága ellen, a 
b. lapjukban közzétett cikk megjelenése óta 
nincs kifogás. Az utasításban ti. i. világosan 
olvasható, hogy ha az ember felhív valakit, 
a felhívott ne csengessen vissza, hanem fogja fel 
a kagylót s egy »llalú!«-val kezdje meg a 
diskurzust. En, mondom, hűségesen igy cse
lekszem ; ha telefonálni akarok csengetek s 
várom a központ jelentkezését, miközben a 
kagylókat a fülemhez illesztem. A jelentke
zés azonban néha olyan, hogy szinte hátra

tántorodom a telefontól. Vagyis, az utasítás 
ellenére, ők is csak vissza csengetnek, -s ez 
a csengetés a központból jőve, oly erős, hogy 
szinte tönkreteszi az ember füle dobját. Ez 
az oka annak, hogy e levél elolvasásával s 
talán szives közzétételével terhelem, mert, 
úgy vélem, hogy központnak kell a jó> példá
val előljárnia s aztán rend lesz minden vo
nalon.

Kitűnő tiszteletem nyilvánítása mellett ma
radt a tek szerkesztő urnák igaz hive

1.
0

A legérdekesebb megyei újság. »( )becse<>
címmel múlt hó 30-án «társadalmi hetilap
indult meg Késit György szerkesztésével

0

Obecsén.
Őszintén szólva, ezen legifjabb laptársunk 

érdekesség dolgában lepipálta az összes me
gyei lapokat. Olvasóink épülésére közlünk az 
érdekes újság első számából néhány szemel
vényt. Íme :

Előfizetési felhívás.
Előrebocsátásával annak, a jelen szám 

nyomdaköltségeit főt. Jauch Ferencz főplé
bános úr előlegezte, amiért itt nyilvános 
köszönetét mondok, ama óhajomnak is ki
fejezést akarok adni : bárcsak minden számra 
akadna egy ily Maecenas s midőn ezt itt 
teszem, egyben tudomására hozom édes 
szülőföldem lakóinak a következőket:
Előfizetés egész évre házhoz 2 kor. 40 f. 

» » » vidékre 3 kor. 20 f.
» fel » ezen összegek fele.

Midőn szives pártfogást kérek — nem a 
magam részéről, mert nekem a lap szer
kesztése nagy szellemi áldozat (!) -  szülő
földem érdekében, azzal kopogtatok minden 
lakás ajtaján : Adjatok a szellemi áldozat 
oltárára pár fillért, hogy a Gondviselés áldó 
keze százszorosán adja vissza azt nektek 
e lap működése által, melynek minden sora 
a szülőföldet hőn szerető kebelsajgó lélek- 
zete, egy szebb, egy boldogabb, egy dicsőbb 
jövő megteremtése érdekében.

A kiadó.
Sürgöny. Másolat.

AI ispán i 1 liva talmik
Zombor.

Bejelentésre válasz hiányában hallgatag 
tudomásvétel alapján árusítok.

Óbecse szerk.
Xyilt level

0

Obecse képviseletének.
Tekintetes képviselőtestület !
Szándékosan vettem Obecse- czimet la

pomnak azzal a célzattal, hogy ezúton ké
rem fel Óbecse nagyközség érdemes képvi
seletét a következőkre :

Mint a tekintetes Képviselet által meg
bízott Népkönyvtár-kezelő loüO korona évi 
szubvenció fejében bármikor rendelkezésére 
állok a tek. Képviseletnek lapommal s ab
ból úgy az előljárósági, mint a képviselő
testületi tagoknak heti 100 tiszteletpéldány- 
nyal fogok szolgálni.

Közzéteszem az 1(A>0 korona évi szub
venció fejében az összes községi közigaz
gatási hirdetményeket is, s pontosan leközö
löm szó szerint a közgyűlési határozatokat.

Amidőn ebbeli ajánlatom szives elfoga
dását kérem vagyok teljes tisztelettel

Feszi ( iyörgy
az >hecs(.“‘ szerkesztője.

Biinjenyitö tudósítás. Az ifjúsági egyesület 
elöljárósága ultimántumként tudtára adta 
mindazon ifjaknak, akik az egyesületből 
szabálytalan viselkedésük miatt kivannak 
zárva, hogy ezentúl minden kizárt neve a

O



4 „ Bajai Független Újságé 1906. augusztus 12.

/

nyilvánosságra lesz hozva. (Óva intjük a 
derék polgár ifjakat, hogy meggondolatlan 
cselekedetre ne vetemedjenek ; mert ré
szünkről bár fájó szívvel az ilyen 
utón való büntetés elől ki nem térhetünk, 
hanem kénytelenek leszünk engedni az elöl
járóság óhajának Szerk.)

felhívás a kereskedőkhöz és iparosokhoz Sa
ját érdekében cselekszik minden iparos és 
kereskedő, ha közli egy lapon a szerkesz
tőséggel pontos cégét, illetve címét; — 
hogy miért, látni fogja a következő szá
mokból.

Friss pletykák a lehető legolcsóbb áron
i  • l /

megvétetnek; bővebb felvilágosítás a ma
lackaszinóban szerezhető.

A kutyák rém,’, az ebmester retteneteseny
szedi áldozatát. Nincs előtte kímélet. Még 
a rendőrfőnök kutyáját is nyakon csípte. 
Így van ez helyén. Így nem lehet senkinek 
kifogása. (A kutyáknak sem ?)
Zeneconservatórium internátussal. So

mogyi Móra nagyhírű zongoraművész és konzer- 
vatoriumi igazgató a következő sorokat küldte 
be hozzánk: Becses tudomására adjuk, hogy 
régóta nélkülözött, hézagpótló intézményt 
valósítunk meg, midőn fővárosi zeneconser- 
vatoriumunkkal kapcsolatosan internátust lé
tesítünk. Nagyon jól tudjuk, hogy igen sok 
vidéken élő úri család csupán azért nem ké- 
pezteti ki a legmagasabb művészi fokig zenei 
tehetséggel biró gyermekeit, mert mig egyrészt a 
legtöbb helyen a rendelkezésre álló tanerők
kel vagy egyáltalán ennek híjján kivihetetlen, 
addig másrészt a főváros hiányában van egy 
oly zeneinternátusnak, hova a szülők nem 
kiméivé anyagi áldozatot, nyugodt szívvel s 
abban a meggyőződésben küldhessék gyer
mekeiket, hogy ott szigorú és szeretetteljes 
női felügyelet mellett gyermekeik a^nei, va
lamint lelki és erkölcsi kiképzés», a legne
mesebb s legklaszikusabb irányban történik.

lő hiányt óhajtjuk pótolni midőn zeneinté
zetünkkel kapcsolatosan ez internálást megte
remtsük

Intézetünk régi jo neve pedig, — mely úgy 
a sajtó mint a nagyközönség meleg pártfogása 
és elismerése mellett immár 12-ik évfolyamába 
lép, s egyike a főváros legelőkelőbb zenecon- 
servatoriumainak biztosíték arra, hogy 
gyermekeik igazi otthonra találnak s nevelé
sük minden tekintetben a legkifogástalanabb 
irányban történik.

Azon szülőknek pedig, kiknek óhajuk, hogy 
gyermekeik zenei leképezésével egyidejűleg 
iskolai tanulmányaikat is végezzék, ugyancsak 
módunkban van eleget tenni, amenyiben úgy 
a beiratásokat s tanulmányaikon való felügye
letet, mint az iskolába oda és vissza való 
kisérést a rendelkezésünkre álló angol, fran- 
czia, német és magyar nevelőnőkkel eszközöl
hetjük.

Az internátus havi dija: 1 (50 kor. Ez ösz- 
szegbe beleértetődik a teljes úri ellátás, a zon
gora, ének, zeneelmélet, úgymint : zeneszerzés, 
zene esztétika, zenetörténelem, az énekes
női pályára készülőknél a drámai előadás, 
a szavalás, valamint az idegen nyelvek talá
lásának tandija is.

Ugyancsak díjtalanul állanak rendelkezé
sükre a növendékeknek a tanulmányaikhoz 
szükséges hangszerek is.

Az internátusba kizárólagosan csakis nőnö
vendékeket veszünk föl. Részletesebb felvi
lágosításokkal becses érdeklődése után a leg
szívesebb készséggel szolgálunk.

Kiváló tisztelettel 
L e n g y e l  Dezső,  vezértitkár

zt1 lies/.<» i/o.

S o m o g y i  JVIón, tanár
cons.

S o m o g y i  fAàvnè
igangatA neje.

•«

Öngyilkosság önérzetből. Buncsák Ist
ván 20 éves fiatalember cseléd volt Racsmány 
János szállásán. Későn jött haza, a miért 
gazdája megdorgálta. Ezt annyira szivére 
vette Buncsák, hogy felakasztotta magát. Mire 
észrevették, meghalt.

Kötelező tűzbiztosítás. Zenta város kép- 
viselő-testülete határozatilag kimondotta, hogy 
a városi szérűskert területén csak tűz ellen 
biztosított gabonát lehet lerakni. Ezen intézke
dés annál aktuálisabb, mert e héten is két ízben 
pusztított a tűz a szérűskertben. Hétfő hajnal
ban a Brtin-féle szélmalom mellett egy kazal 
bükkönyös zab és here, kedden délután pedig 
a vásártéri szérűskertben körülbelül 1200 
keresztnyi búza hamvadt el és e buzaasztagok 
nem voltak biztosítva.

Megkezdődött a vadászat. Lassanként 
lekerül a szegről a » Lancaster^ az akaszté- 
kos tarisznya, meg a többi vadász fölszerelés. 
A naftalinos szekrényből előszedik a zöldsze- 
gélyü s agancsgombos loden ruhákat, hogy 
kiszellőztessék, mert immár elkövetkezett a 
vadászat ideje. A fiatal vizslákat most veze
tik be a fürjezéssel a nemes sport körüli 
szolgálat teljesítésének ismereteibe s közbe 
közbe le is pillantanak egy-egy pitypalattyot, 
meg egy csalaíintásodó harist a négylábú 
»vadásztolonc« végtelen nagy örömére és buz
dítására. A zsombékos berek fiatal rucáit is 
most szedik fegyver csőre ! Az öreg gácsér 
most tanítja a fiatalokat repülni, most leg
könnyebb őket ledurrantani s most legizlete- 
sebb a húsúk is. A kezdő settereknek igen 
jó iskola a tokos réce vadászata. Augusztus 
első napjától kezdve már szabad a vadászat 
a foglyokra, fácánkakasra s augusztus 15-én 
túl már a tapsifüleseket is veszedelem fenye
geti. Az igazi vadász azonban augusztusban 
még nem lő nyulat, mert még mindig nagy 
számmal vannak lias anyák, legfölebb egy- 
egy bolondos süldőt göbécselnek fültövön, 
hogy mutatóba vihessék haza.

A topolyai angyalcsináló. Topolyán jú
lius másodikán gyanús körülmények között 
meghalt Németh Józsefné született Huszka 
Mari. A csendőrség a halálesetből kifolyólag 
megindította a nyomozást, melynek már ma 
meg is van az eredménye. Németh Józsefnét 
egy közismert angyalcsinálóné Galambos Já- 
nosné Virág Erzsébet tette el láb alól. Ez az 
asszony évek óta űzi bűnös mesterségét és 
eddig nem sikerült tetten érni. Most azonban 
utolérte végzete, a Némethné esete után még 
hat más esetben bizonyították rá a magzat
elhajtás csúnya vádját. Galambosnét már le
tartóztatták és egyelőre a topolyai járásbíró
ságnál őrzik. Topolyán nagy és kínos meglepe
tést keltett Galambosné letartóztatása, mert 
roppant nagy azoknak az asszonyoknak és 
leányoknak a száma, akik Galambosnéval 
összeköttetésben álltak.

A tűzkárosultakért. A május ö-án tűz
kárt szenvedett lakosság segélyezésére a se
gélyező bizottság kezeihez 1905. évi július 
hó 7-ig az alábbi adományok érkeztek :

l\nkovs{ky Katalin út hölgy ././. számit gyújtó- 
ivén : N. N. 2 kor., N. N. 1 kor., N. N. I kor., 
N. N. 1 kor., N. N. 2 kor., I. A. 00 fill., 
Műké Jola 1 kor., Pesin 00 till., összesen 9 
kor. 20 fill.

I'ogl Mariska és Tilda ín hölgyek .//, sgániíi 
gyújtőivén: f ranki Mari 50 fill., YVeiszné 40 
till , \ edresné Of) till., Meri Eerenczné l kor.,

ff

Friedmann Miksáne 80 till., Mikoleczné 60 
till., B. L. 7)0 till., Antity Olga 1 kor., Wein
berger Bernât 1 kor., N. N. 14 fill,, összesen 
6 kor. 54 fill.

Veres Ilona és Lagner Katica úr höl gyek gy. 
s^dmii gyűjtőivén : Tinusz István 2 kor., lás
sák János 00 till., Hirschler Y'ilmos 30 üli., 
Mayer Vilmosné 20 till., Szakács Károly né 
1 kor., Beslits Antalné 50 till., Schermann 
Nándor 2 kor.u Seidli Benő 20 fill., Tinusz 
Rozália l kor., Tauszig Simoné 50 fill., üzv. 
Juhász Ferencz l kor., Goldberger Gizella 
40 fill., Kovácsné 20 till., Hazlsteiner Gyula 
04 fill., Fleischer Károly né 10 fill., Krausz 
Ignácz 20 fill., Vajda Ferenczné 20 fill., Frank 
Károlyné 2 kor., Lakos István 30 fill., Lag
ner Józsefné l kor., Balázs István 40 fill., 
Weichand János 1 kor., Loncsek János 1 
kor., Szabó istván 1 kor., Jorgovits Szveto- 
zárné 1 kor., Keszey Mihályné 20 fill., Bien 
Paula 20 fill., Loósz Ferencz 10 fill., Dévies 
Mária 10 fill.. Fehérváry Julia 40 fill, Kopetti 
Nándorné 1 kor. 20 fill., Bokánovits János
1 kor., Kulisics Ferencz 1 kor., Brezonovits 
Teréz 20 fill., Miskolczi Mátyás 60 fill., Mé
hes Antalné 20 till., Kovács Mihály 20 fill., 
Halpauer Isjvánné 20 fill., Pátóczki Kálmánné 
20 fill., Bokálovits Józsefné 40 fill., Kovács 
Lajos 20 fill., Baumgártner Ferencz 1 kor., 
Szakács György 20 fill., Mich 1er József 40 
fill., Hadzsics Péter 60 fill., Füredi Györgyné 
40 fill., Virág György 1 kor., özv. Bodnár 
Dezsőné 1 kor., Olvashatlan aláírás 1 kor. 
66 fill., összesen 31 kor.

Scharpf Elekné és Kollár Ilonka ír hölgyek ./<S\ 
számi gyújtőivén: Sámuel Istvánné l kor., N. 
N. 20 fill., Horváth né 30 fill., N. N. 50 fill., 
Gizinger Mártonná 60 fill., N. N. 1 kor., N. 
N. I kor., N. N. 1 kor., Hutoviet Hermina
2 kor., N. N. 40 fill., Lócsáné 1 kor., Antal 
Lajosné 2 kor., Metovits Antalné 1 kor., Ma
dár Zsigmond 2 kor., özv. Kovács Józsefné 
2 kor., özv. Bauer Mihályné 40 fill., Dall- 
mann Györgyné 1 kor., Erdős Ella 2 kor., 
Mihályffy Ferenczné 2 kor.. Ripp Ignácz 40 
fillér., összesen 20 kor. 80 fill.

Lalinovits Gyuláné és Jnray JoseJin ír hál gyek 
,/y. számú gyújtőivén : Latinovits Gyuláné 4 
kor., Juray Josefin 2 kor., Deich Szidorné 1 
kor., Orlovácz Antal 20 fill.. Fehérváry Sán
dor 40 fill., Ranga Istvánné 40 fill., Sánek 
Ferencz 40 till., Merin István 10 fill., Retre- 
sevieh Mihály 1 kor., Jerkovity Jánosné 40 
fill., Jurosovich Ktel 1 kor., Mamoráczné 60 
till.. Vuszkovics Lajos 80 fill., Bolváry Sán- 
dorné 30 fill., Oszvald Istvánné 40 fill., Hajós 
Sámuel 2 kor., Cseszlár Mihály 1 kor., Szigly 
Kálmánné 60 fill., Szabó Györgyné 60 fill., 
Rausch Sándor 40 fill., Vujics János 20 fill., 
Aut Jánosné 40 fill., Fehér Ferenczné 04 fill., 
Csapó Vinczéné 30 fill., Prupity Mártonné 40 
fill, Nyiszpli Gusztáv 20 fill.. Tumbász Róza 
40 fill., Juhász Ignáczné 60 fill., Keller Fe
rencz 20 fill., özv. Stáhl Jánosné 1 kor., özv. 
Zsivánovics Ferenczné 1 kor., Orlovác József 
2 kor., Likár Benő 2 kor., Majorcsics 1 kor., 
Gergics Illésné 40 fill., összesen 27 kor. 74 fill.

Kittéi mami Károlyné in hölgy y a. számi gyűj
tőivé)! : Vuity Menyhért 2 kor., Vuity Sándor 
idősb. 1 kor., Sámán Mátyás l kor., Kiss 
Péter 20 fill.. Molnár János 1 kor., Fekete 
György 1 kor., Ivity Lajos 1 kor., Ivity Má
tyás 1 kor., Kvaló Miksa 30 fill., Vuics Izsák 
2 kor., Ribár Fülöp 40 fill., Babinecz János

FERENCZ JÓZSEF KESERUÏIZ az egyedül elismert kel
lemes izü t e r m é s z e t e s

hashajtószer. v.~
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10 fill., N. N. 1 kor., Szent István gyógy
szertár 1 kor., Hárs Richárd 1 kor., Gergity 
Mihály 2 kor.. Borsodi Zsigmond 1 kor., Di- 
kán András 2 kor., Matkovits Márton 1 kor., 
Ispánovics Péter I kor., Gergity János 1 kor., 
Ueirry Péter 40 011., Veréb András 2 kor., 
Agatity János 20 011., Agatity Mátyásné 40 
fill., Kesteli István 00 011., Gergity János 20
011., Ditelán István 00 011., Maros Antal 40
011., Maros Gergely 00 011., Maros János 40
011., Vujity Mátyás 60 011., Karajkó Antal 20
011., Sámán István 00 011., Bolvári Vincze 40
011., Fekete János 80 011., Sámán István 1 
kor., Sámán Andrásné l kor., Agatity Imre 
30 011.. Gergits István 50 011., Gógity Ferenc 
1 kor., Agatits András 1 kor., Agatity István 
B. 16 011., Gergity Meny hér 40 011., Agatity 
Péter 20 011., Ditelján András 40 011., Neste- 
vity Lukács 40 011., Maros Mihály M. 10 011., 
Matisity Antal 20 011., Sámán Józséf 20 011., 
Gelyán Imre 10 011., Sztrikinácz Menyhért 1 
kor., Nesterity Mátyás 40 011., Bolvári Gábor 
30 011., Agatity Gergely 40 011., Nestevity Im
re 20 011., Lógó Gergely 20 011., Agatity Ala
jos 40 011., Gardality István 40 011., Molnár 
Alajos 10 011., Ribár István 10 011., Iginacz 
Ferencz 10 011., Vujity Mihály 80 011., Polják 
Mátyás 10 011., Mándity Lázó 40 011, Polják 
István 40 011., Gilián Haver 60 011., Jarmacki 
Péter 20 011., Jarmazski Kálmán 20 011., Jar- 
móczki Menyhért 1 kor., Ikality József 20
011., Agatity Mihály 30 011., Gergity Mihály 
30 011., Sámán Mihály 40 011., özv. Sámán 
Andrásné l kor., Horváth Imre 40 011., Sztri
kinácz János 30 011., Muzik István 1 kor., 
Hadvina Sándor 40 011., Falter Simon 1 kor., 
Bensity Ferenc 40 011., Snobl Frigyes 20 011., 
Schlésinger Mór 2 kor., Dikán István 20 011., 
Pólyák István 1 kor., Grasz 20 011., Bárt 
Vilmos 20 011., Gyurkovity Alajos 2 kor., 
Kocsis István 20 011., Rutterschmidt Anna 20
011., Dikán Ferencz 20 011., Sztrikinácz Tamás 
40 011., Srvákity János 60 011., özv. Schocki 
Ferenczné 40 f., Szöc Tamás 40 01.., Majár 
Ferencz 30 011., Stetler Tamás 20 011., Sámán 
Gergely 60 011., Ratman Ferencz 40 011„ Dite- 
yán Mátyás 1 kor., Levi Emma 20 011, Végi 
Sándor 40 011„ Homa Vilmos 10 011., Tö
rök János 40 fillér, Falter István 30 Ollér, 
Gergity Albert 1 kor., Bischof József 20 011., 
Meczinger András 40 011., Ziskó Lajos l kor., 
Vuity Péter 1 kor., Mijokovits Lukács 20 
fillér, Kiss Pál 1 kor., Gobi Lőrincz 40 Ollér, 
Gottlieb Pálné 20 Ollér, Schőnstein 30 fillér, 
Szentistváni hitelszövetkezet 10 korona, Ba- 
jaszentistván község 20 kor., N. N. 2 kor., 
34 011., összesen 100 kor. (Folytatjuk.)

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

Zongorák, cimbalmok és hegedűk,
csak első rangú gyártmányok ! Kaphatók 
Wagner Antalnál Baján.

a r r :

IRODALOM.
Ix ra e lita  c sa lá d i n a p tá r  5006 (1905 

0)-ra, szerkesztette Ötvös Károly. Immár har
madik évfolyama jelent meg Ötvös Károly 
becsületes munkájának a fenti címmel. Fényes 
kiállítású, nagy gonddal szerkesztett munka! 
De nem csak ezért érdemel figyelmet; figyel
met érdemel főkép azért, mert hivatva van 
a külföldről importált német szemetet leszo
rítani a művelt magyar zsidó-család asztalá
ról. A naptár, melyet számos illusztráció dí
szít, közöl az általános naptári részen kivid 
a zsidóságra vonatkozó statisztikai adatokat, 
melyekből egyebek közt megtudjuk, hogy

Magyarországon 886*60, Baján pedig 2212 
zsidó él, továbbá, hogy a zsidó hitű képvi
selők száma 23, (kik közül függetlenségi 13, 
szabadelvű 7, demokrata 2, szocialista l j  
stb. stb. Jelentékeny részt foglalnak el a nap
tárban az év halottairól irt nekrológok. Kü
lönösen meleg hangon emlékezik meg a ma
gyar zsidóság két nagy halottjáról Kay ser ling 
Mayer rabbiról, továbbá A'enscbloŝ  Marcelről 
a nagy emberbarátról, kinek nekrológját igy 
fejezi be :

» Pihenjen békén! Sírja felett elhullatott 
könyeink jussanak el porladó szivéhez, és 
mondják meg neki, hogy emlékét el nem 
felejtjük, áldásos munkájának gyümölcse min
dig őt hozza elénk, a derék, a jó embert, az 
altruistát a humanistát, az igazak közül 
valót.«

A naptár — melyben még igen sok figyel
met érdemlő közlemény jelent meg 1 kor. 
20 fillérbe kerül s lapunk kiadójánál: ifj. 
Wagner Antalnál kapható.

* 3 -

Szerkesztői üzenetek.
(m.) Tevel. Konstatáljuk, hogy a/, újból megszólaló 

Long Tom hatalmasabb hangot hallatott, mint valaha A 
lövés talált, sőt a szerte hulló kartácsok olyanokat értek, 
akik nem ellenségeink. Amint látni méltóztatik, igyekez
tünk rögtön a megfelelő emplastrumot alkalmazni. Hálás 
köszönet és üdv!

Helybeli. Egy kis fogalomzavarban tetszik leledzeni. 
Akárcsak az a bizonyos „egyszeri", aki rendszerint össze
tévesztette az allegóriát a filagóriával.

Soha, költemény, irta ön s azt kívánja, hogy közöljük 
mi. Nem! Csak ezt ne kívánja! inkább megmásszak a 
Gaurizankárt, de a költeményt nem közöljük — soha.

Birtok eladási hirdetés.
A vaskűti országút és a zombori vasút 

között fekvő, volt Imrédy-féle s jelenleg 
tulajdonomat képező tanyafóldet 1000 
□-öles párcellákra felosztva f. é. augusz
tus hó 15-én reggel 7 órakor a helyszínén
tartandó árverésen eladom.

A tanyaépületek 8 — 10 párcellávali 
egy tagban kerülhetnek eladás alá.

Venni szándékozók az árverés meg
kezdése előtt párcellánként 60 korona 
bánatpénzt tartoznak letenni és 8 nap 
alatt a vételár '/3-át lefizetni.

A vételár V3-át, vevők tetszés szerint, 
időben fizethetik.

Részletes feltételek nálam mindenkor 
megtudhatók, vagy megszerezhetők.

Baja, 1005. julius hóban.

Schleicher Antal
birtokos.

Magán lak
mely áll

J
; szoba, konyha és
'  w

éléskamrából

novemb. l-ére  kiadó.
Bővebb értesítést nyújt

3 ' Ternák Márk, vendéglős.

Egy vagy két

a belvárosban augusztus 1 tői kezdve 
kiadó. — Bővebb felvilágosítást nyújt
dr. Valentin Emil ügyvéd, vagy pedig

/
özv. Klein Ignáczné (lakik: Árpád utca 
62. sz.)

Régi használt 4 iz o O R
megvételre kerestetik

Gim a kiadóhivatalban. mt

% % % % % % % % % % % % % % % % %

yCi az egészségét és a
tiszta sá g o t szereti,

az rendeljen nálam  sürgősen
8 koronáért *^il

fa lte re in  erős a cé lsodr a n y  ágybeté te t,

. . . ...

♦  •
ti

itr V

mely olcsóbb, mint a szalmazsák.
Az ágv belmcretcnek beküldése után gyorsan

és pontosan készítem.
Úgyszintén sodronykeritéseket, udvarok, kertek, 
szólók kerítéséhez 42 fillértől leljebb és min

den e szakba vágó munkát.

20 i Ifj. Utry Pál
% % % % % % % % % % % % % % % %

Kellő iskolai képzettségű ifjút

tanulóul
felvesz

IFJ.  W A G N E R  A N T A L
könyvkereskedő.

MIT IGYUNK?
hogy egészéségliuket megóvjuk, mert csak csakis a 
természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb 
óvószer. Elsősorban a mohai

0

I
forrás mint természetes szénsavdüs ásványvíz, fol
téi lenül tiszta, kellemes és olcsó savanyűviz; dús 
-zónsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fer
tőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógy- 
sóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, 
légcső- és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát

Használjuk a mohai Agnes-forrást, ha gyomor-, 
bél- és légcsőhuruttól s/ab.idulni akarunk.

i ) r .  Két i j j .
Használjuk a mohai Agnes-forrást, ha a vesebajt 

gyógyital.i akarjuk. />/*. K ö v é r .
Használjuk a mohai Agnes-forrást, ha étvágyhiany 

és emésztési zavarok állanak be. l>r. G ebharU t .
Használjuk a mohai Agnes-forrást, ha májbajoktól 

és sárgaságtól szabadulni akarunk. J)r.  (Haas.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel 

nagyobb üvegekben minden kétes ér tékái mestersé
gesen szénsavval telített víznél, sőt a szódavíznél is 
olcsóbban adja, hogy az AGNKS-forrás vizét a leg. 
szegényebb ember is kölnijén megszerezhesse.
Kedvelt borviz ! Kedvelt borviz.

K ap  li a t ó
minden füszcrüzleihen és elsőrangú vendéglőben 
Főraktár HAJA váios és közvetlen környékére:

Drescher Gyula úrnál.
/

Arak úgy a vidéki, mint a helyi fogyasztásra:
l A,,, literes üveg :>o fillér. I literes üveg LJ niér

1 t literes üveg .‘10 fillér
ugyan itt ingyen kapható az AGNES-forrás díszes

kivitelű ismertető füzete

légyfogó
ismét kaphat*')

iff gagner jRntalnál íBaján.
Ára 10 fillér. "91
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3
Erzsébet királyné-utca, volt Mészáros-féle ház.)

Ajánlja a ley egyszerűbbtől a lei» í i n o
.» J  o  * » «  o

mabb Ízlésű, gyártmányú

BÚTORAIT ES LAKBERENDEZÉSÉT
kiválóan i z 1 ó s e s és s z o l i d  kivitel

JUTÁNYOS ÁRAK.

A  K ô n n v ü  fizetési teltételek. „4
■î I

* ¥

4 koronás 
havi részletekre 

kaphatók.

Szerkeszti MIKSZÁTH KÁLMÁN.

4 koronás havi részletfizetésre kaphatók

ifj. W agner Antalnál, Baján.
4 koronás 

havi részletekre 
kaphatók.

FELTŰNÉST KELT!

18 korona

helyett

csak

8 korona.
Pompás Glória remontoár . . . .
3 erős ezüst köpennyel és ÓZttSt^OrOrj
rugós fedéllel, mely pontosan jár, három

évi jótállás mellett
csak 8 koronáért szállít

ü ë n ig  J . ó r a g y á r a
Bées, Vil. Westbahnstrasse 36 JO.

KUHN KÁROLY és TÁRSA
B É C S .

V é d ö je g y .
Figyelmeztetési

Acél-irótollaink
védöjegye és skatulyáink föl- 

irása törvényesen védve van
és mindenkit sürgősen ké

rünk, hogy úgy a tollakon, 
mint a föliráson ügyelj»*» 

a cég minden betűjére. 
Védőjegy nélkül nincs 
egy skatulya sem

Utánzást mint eddig. P2entuí is birói utón üldözünk.

fi
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