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A szócu
A kedden megtartott szociálista nép- 

gyűlés igazolta, hogy bizony ugyan kár 
volt a szociálistáknak épen most moz
galmat indítani, mert ezzel ártalmára 
vannak a magyar nemzeti államnak, ön
magukat pedig ellenszenvessé teszik azok 
előtt is, kik az általános választói jog 
hivei.

Tudvalevő dolog, hogy lapunk az 
általános választói jognak hive, hogy mi 
a munkás osztály sorsának javitását és 
méltányos kívánságainak kielégítését 
óhajtjuk.

Kp ezen álláspontunknál fogva mélyen 
elszomoritott a központi szociálista párt 
agitációja, a mely mindent inkább el 
fog érni, csak célját nem.

A helyett, hogy a szociálisták azt 
mondották volna, hogy egyesülnek a 
nemzeti ellenzékkel a koalíció pártjaival 
és igy egyesült erővel kivívják úgy a 
koalició által kívánt nemzeti követelé
seket, mint az általános választói jogot ; 
a helyett, hogy azt mondották volna : 
„Testvérek fogjunk össze a magyar al

T Á R C A .

Szent István napján.
. . . »Ah, liât elvész, elvesz ez a dicső ország!? 
Kincsét : az alkotmányt ismét elorozzák,
Rútul törvén rája,
Tehát hasztalan volt életemnek célja,
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Örök munkámra, ah, kezet vet a céda,
S alapjában vájja.«

Ne keseregj, óh ne, szentünk, István király! 
Bár országod fölött viharos felhő áll,
S menykövei stijtnak ;
Ne hidd, hogy a nemzet elfajult és gyáva,
A megpróbáltatást hósileg ki nem állja,
S rabja lesz kényumak.

Habár akad itt-ott egy-egy labanc lélek,
P . '  •

A ki árulója Árpád nemzetének,
S vágyik szolgaságra;
De a magyar ma is hős, mint vala hajdan, 
Győzelmesen megáll a rá zúdult harcban,
Mint egy délceg pálma.

Ne keseregj, .oh ne, szentünk, István király! 
Nincsen dicsőbb nemzet, nincsen a magyarnál, 
Bár szenvedés léte.
Alkotmány-védelmén : erős szive, lelke,

kotmány védelmében akkor a midőn a 
haza veszélyben van,“ e helyett a szo- 
ciálisták kimondják, hogy nekük a nem
zeti vezénylő nyelv, a nemzeti vívmá
nyok nem fontosak, azokat csak későbben 
akarják, hanem első sorban az általános 
választói jogot akarják

De nemcsak hogy akarják, hanem, 
ha a koalicio szeptember 15-ig meg nem 
csinálja, ők nem dolgoznak. Ezenkívül 
megtámadják az összes pártokat és ki
jelentik, hogy csak ők a hazafiak, tőlük 
függ minden, a többi mi nd s e mmi  
sem.

Hogy ki vezette félre a szocialistákat, 
azt nem tudjuk, de hogy ez a nagyzási 
hóbort, a melyben ez idő szerint szen
vednek, ez a hazafiatlan határozat sok 
időre visszalökte az ő vágyaik teljesí
tését, az bizonyos.

A ki a jelen időben az ország lakosai 
között testvérharcot idéz elő, az nem 
hazafi, hanem hazaáruló. Itt az ország 
lakósai között nem harcot, hanem szö
vetséget és szeretetet kell hirdetni. Ha 
mi egymás között háborúskodunk, akkor 
hogy védjük meg szegény hazánkat az

S biztos, hogy ez erő segit győzelemre,
S lészen üdv és béke.

d o á e h i m  Ágoston.

D r á g a  ó r á k .
in a : Csehov Antal.
(Folytatás és vége.)

Máskor meg Oszipovna Alisz hamarább 
jött egy órával. Avval kért bocsánatot, hogy 
hét órakor színházba kell mennie. Miután hét 
órakor Worotoff kikisérte, felöltözött es szin
tén színházba ment. Amint neki látszott, csak 
azért, de csak azért indult el, hogy szórakoz
zék, üdüljön, Alicera nem gondolt. Nem tudta 
feltételezni magáról, hogy mint komoly, tu
dós életpályára készülő férfiú munkáját félbe
szakítsa és csak azért menjen színházba, hogy 
hogy ott nem kevéssé ismerős, nem okos, 
nem elég intelligens ifjú leányai találkoz
zék . . .

Hanem a felvonás közben dobogni kezdett 
a szive, mint valami gyermek sietett, anél
kül, hogy maga észrevenné, keresztül kasul 
az előcsarnokon és folyosókon végig, türel
metlenül keresve valakit. Mikor a szünet vége 
felé járt, nagyon türelmetlen volt: hanem 
mihelyt a rózsaszínű ruhát és a tüllel takart 
szép váll a kát megpillantotta, szive «a boldog
ság érzetétől üsszeszoi ült, barátságosan mo- 
solgott és először érezte a féltékenységet.

Alisz két nem szép tanulóval és egy tiszt
tel ment. Nevetett, hangosan beszélt, szem

osztrák túlkapás, az óriási császári ha
talommal szemben.

Ha mi verekszünk egymás között, 
akkor nem lesz sem a nemzeti követe
lések teljesedéséből semmi, sem pedig 
a szocialisták követeléseiből, hanem az 
lesz a mit Ausztria és a császári hata
lom reánk parancsol

Régi közmondás, hogy inter duos 
litigantes, tertius gaudet. Két küzdő kö
zül a harmadik örül. Ezt jegyezzék meg 
jól a socialisták vezetői. Ha tehát hasz
nálni akarnak pártjuknak, akkor ne test- 
vérháborút kezdjenek, hanem küzdjenek 
az osztrák hatalom megtörése ellen és 
akkor a többi nemzeti kívánságokkal az 
övék is teljesítetnek.

Ne veszélyeztessék a magyar alkot
mányt, a magyar szabadságot és kí
méljék meg Magyarország derék mun
kás osztályát attól, hogy a magyar 
alkotmány, a magyar szabadság sírját a 
munkás osztály elvakult nagyzási hó
bortban szenvedő képviselői ássák meg.

látomást kacérkodott: igy Worotoff őt soha
sem látta. Világos volt, hogy boldog, megelé
gedett, őszinte, melegen érező. Worotoff úgy 
vélte, hogy feneketlen mélység van közte és 
ezen társaság között. Köszöntötte tanitónéját: 
ez azonban csak hidegen biccentett fejével, 
gyorsan elhaladt mellette. Valószínűleg nem 
akarta, hogy lovagjai megtudják, hogy neki ta
nítványai vannak és kényszerűségből órákat ad.

Ezután a színházi találkozás után belátta 
Worotoff, hogy szerelmes . . .  A következő 
órák alatt nem küzdött többé magával. Csinos 
tanitónéját szemeivel szinte felfalva, tiszta és 
nem tiszta gondolatainak szabad folyást en
gedett, Oszipovna arca megtartotta rideg ki
fejezését. Fontban <3 órakor minden este 
nyugodtan mondta: a viszontlátásra uram, 
és arról volt meggyőződve, hogy Worotoff 
teljesen közömbös irányában és közömbös 
is marad, hogy a férfi helyzete reménytelen.

Óra közben Worotoff néha álmodozni, re
ménykedni kezdett, terveket kovácsolt, gondo
latban megszerkesztette szerelmi vallomását, 
eszébe jutott, hogy a francia nők könnyelműek ; 
de egy szempillantás tanítónője arcára elég 
volt, hogy gondolatai nyomban eltűnjenek, 
mint a gyertya világossága kialszik, ha szeles 
időben a nyári lakás terraszára kiviszik. Egy
szer szerelemittasan, mintha lázban volna, 
elfeledkezett magáról és nem türtőztetve to
vább magát, mikor Alisz az óra végével kifele 
ment az előszobába, útját állva a leánynak, 
nehezen véve lélekzetet és akadozva beszel
vén, szerelmet kezdett vallani:

Drága kisasszony! én . . . én szerelmes
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A bácsmegyei lüggetlenségi párt
szervezkedése.

S a j á t  t u d cf> s i t ó n k t ó 1
Zombor, augusztus 14

< )riási érdeklődés mellett tartotta meg 
a bácsmegyei függetlenségi párt e hó 
Idán Zombor városában első nagy 
szervező gyűlését. A gyűlésre a megye 
minden részéről élénk érdeklődéssel ér
keztek meg a kiküldöttek Bácsmegye 
minden községe, ahova csak eljutott a 
meghívó szó, mind képviseltette magát 
egy vagy két taggal. A gyűlésre Mu- 
kits Simon országgyűlési képviselőn ki
vid. aki az akciónak kezdeményezője 
volt, jelen voltak : Barabás Béla az or
szágos függetlenségi párt részéről, to
vábbá Barta Miklós, Lovászi Márton, 
Rajk Aladár, Fernbach Károly orsz 
képviselők. Kossuth Ferencz a gyűlés 
megnyitása előtt egy sürgönyt küldött, 
amelyben tudatja, hogy az országos 
függetlenségi párt részéről a hivatalos 
leküldött. Barabás Béla.

A gyűlés pontban 9 órakor vette 
kezdetét.

Műk its Simon, Szabadka város orsz kép
viselője mondotta első sorban a következő 
beszédet : Tisztelt polgártársak! A bácsvárme- 
gyei képviselők nevében, mielőtt az összejö
vetel célját és szükségességét megokolnám, 
üdvözlöm önöket ilyen szép számmal való 
hazafias megjelenésükért. Az összes bácsvár- 
megyei képviselők nevében köszönetéin nyil
vánítóin. Üdvözlöm Bács vármegye hazaíias 
közönsége nevében az országos függetlenségi 
és 18-as párt kiküldöttjét, Barabás Bélát. 
Mélyen tisztelt polgártársak ! Bennünket két 
cél s két szükség vezérel a mai összejövetel, 
a mai közgyűlés megtartására. Nevezetesen 
az egyik, hogy megyeszer te szervezzük a 
függetlenségi pártot, a másik pedig, mélyen 
tisztelt polgártársak, hogy szervezzük a ha
zafias pártok összetartásával itt e vármegyé
ben az ellenállást az alkotmány ti pró kor- 
mánynyal szemben. Visszatekintek Bácsme- 
gyének közéletére, az 1896. évi képviselővá
lasztásra, hogy megindokoljam, hogy az egész 
országban sehol sincs oly nagy szükség, 
mint épp e vármegyében, a függetlenségi és 
18-as párt megalakítására. Méitoztatnak visz- 
szaemlékezni, hogy Vojnits István báró ez 
idő szerint is a tiszta politikának s közéletnek

vagyok önbe! Kngedje meg hogy nyilat
kozzam.

Alisz elsápadt; valószínűleg azon való 
aggodalmában, hogy a nyilatkozat után többé 
nem jöhet el es az óráért járó rubelt nem 
kaphatja meg, ijedt szemeit kimeresztette és 
suttogva mondta:

Ah, ez nem lehetséges ! Ne beszéljen, 
kérem önt! Nem lehetséges!

Akkor Vorotoff egész éjjel nem aludt, a 
szégyenérzet gyötörte és szemrehányásokat 
tett magának. Sokáig gondolkozott a dolgon. 
Azt hitte, mintha a fiatal leány nyilatkozatá-%J

yal annyira megsértette volna, hogy többé el 
sem jő hozzá.

Másnap a lakásjegyzékben ki akarta ke
resni cimét, hogy bocsánatkérő levelet Írjon. 
De Alisz levél nélkül is eljött. Az első pilla
natban mintha kelemetlenül érezte volna magát, 
azután kinyitotta a könyvet és gyorsan, a 
szokott módón fordítani kezdett, mint más
kor is:

oldatai ur, ne szakítsa be virágaimat a 
kertemben, melyeket beteg nővéremnek aka
rok adni . . .«

Mai napig is oda jár tanítani. Már négy 
könyvet lefordított és Vorotoff semmit sem 
tud a mémoires szón kivid. Mikor tudományos

i '

munkájáról kérdezik, kezével int és az idő
járásra fordítja a beszedet anélkül, hogy a 
kérdésre válaszolna.

yv vv
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átka e megyében. Az törölte ki 1896-ban a 
közszellemből s a közéletből a hazafiságot. 
Megteremtette a megyeházában a korrupciót, 
megteremtette a megyeházánál a társadalmi 
visszaélések melegágyát s kivezette község- 
ről-községre. Üldözve lettek a hazafias tiszt
viselők. Aki gseftelni akart az ur volt, de 
még sem ölhette ki a hazafias szellemet. E 
hazafiatlan szellem azért hódított teret, mert 
szervezve nem volt a függetlenségi és 48-as 
párt. Itt Bácsvármegyében e pártnak szervezése 
nemcsak pártkérdés, hanem a hazatiság kér
désé is. E pártnak nem szabad tisztán a 
politikai élet terén mozogni, hanem be kell 
menni a közigazgatásba is. (Éljenzés) Mélyen 
tisztelt uraim ! A közigazgatásba mást, mint 
48-ast ne küldjenek be, mert a függetlenség 
kerékkötője a korrupció, melynek melegágya 
a vármegyében van. Szellemet kell vinni a 
törvényhatóságokba, annak tagjaiba, mert az 
intelligenciának legnagyobb részé a meghu- 
nyászkodástól sincs megmentve. Ha szellemet 
viszünk a törvényhatóságokba, akkor ezt a 
meghunyászkodást kitörölve látjuk. A máso
dik m. t. polgártársaim, a koalíció kérdése. 
A januári választáson, méltóztatik tudni, a 
nemzet a királyi szóra döntött, maga a király 
hívta a nemzetet döntésre és a nemzet a 
királyi szóra megadta a feleletet, döntött a 
szólásszabadság mellett, elítélte november 
18-át, döntött a közgazdasági függetlenség 
mellett és követelték, hogy a magyar nyelv 
érvényesüljön a hadseregben. Es a nemzet aka
ratában megnyilatkozni láttuk, hogy a királyi 
akarat elnémult, megsemmisült a császár ter
mészetes személyiségében a császári emberben. 
De azt kell kérdezni, vájjon hazaáruló-e, vagy 
hazafi. Ez a hazatiság kérdése. Ezzel indo
kolják meg a koalició megkötését, hogy a 
hazafias pártok szövetkezzenek a független
ségi és 48-as párt vezetősége mellett. Ezek 
voltak azok. m. t. polgártársaim, amik ben
nünket arra indítottak, hogy a bácsmegyei 
függetlenségi pártot megalakítsuk, az egész 
megyének küldötteit meghívjuk, másrészt pe
dig, hogy községenkint és járásonkint szer
vezzük. Azért szervezkedjünk, hogy Vojnits 
báró hazafiatlan működését megakadályozzuk. 
(Zajos éljenzés.)

Rajk Aladár Mukits Simont, mint a legal
kalmasabbat ajánlja a gyűlés elnökéül, ki azt 
elfogadván, a gyűlést megnyitódnak nyilvá
nítja. Jegyző iíj. Karácson Gyula, a felszóla
lókat pedig Acs Jenő dr. és Czettl Dezső jegyzi. 
A tárgysorozat első pontját B a l o g h y  Ernő 
dr. kezdte meg. Baloghy kész tervvel lép a 
gyűlés elé. Szép beszédjében utal a helyzet 
tarthatatlanságára. Szükségesnek tartja a szer
vezést, különösen Bácsmeg\ ében. Majd tiz 
§-hól álló alapszabályt olvasott fel, amelyet 
B a rth a  Miklós módosításával egyhangúlag 
elfogadtak. Mukits  felszólalására Fernbach 
Károlyt egyhangúlag megválasztották a bács
megyei függetlenségi párt elnökének. Mukits 
átadja neki szép szavak kíséretében az elnöki 
tisztet. F e r n b a c h  Károly meghatva köszönte 
meg a figyelmet, hogy a bácsmegyei függet
lenségi párt elnökének meg választatott. Ígérte 
hogy elkövet mindent, hogy becsülettel meg
feleljen kötelességének. Oda hat, hogy a füg
getlenségi eszme az egész megyében diadalt 
arasson. Egyben felszólítja a párt tagjait, hogy 
nehéz feladatában segítségére legyenek, külö
nösen a törvényhatósági bizottsági üléseken. 
Köszönettel fogadja el az elnökségét.

Társelnökök lettek : Mukits Simon, Varga 
Károly, Rajk Aladár, 4'eleki Arvéd gróf, Bartha 
Miklós, Lovászy Márton orsz. képviselők, 
Fernbach Péter és Antunovits József. Alelnö- 
kük : Drescher Gyula, Fernbach Bálint, Ignácz 
dr. és Bállá. Ügyvezető alelnök : Baloghy 
Ernő dr. Titkár: Göndör Pál, ifj. Karácson 
Gyula dr. Jegyzők: Bunyi Gyula dr., Jano- 
vits Miklós dr, Ács Jenő dr. és Czettl Dezső. 
Pénztárnok: Szrilich Zsiga.

Ezután üovószy Márton indítványozza, 
hogy az intéző-bizottságot ne itt válaszszák 
meg, mert az nagy körültekintést és fárad
ságot igényel. Célszerűnek tartja, hogy a ve
zetőség bízassák meg, amely a községekkel 
érintkezésbe lépve, kész listával léphet elő. 
Indítványát elfogadták.

Göndör* Fernbach érdemeit méltatta. Fel
szólítja a megyei bizottsági tagokat, hogy kö
vessék a párt elnökét ebben a nagy küzde
lemben. Ostorozza Vojniis hazafiatlan törek

véseit. - Majd Liovészy Márton dr. a követ
kező határozati javaslatot terjesztette be :

A Zombor ban 1905. augusztus 13-án egy- 
begyült ellenzéki érzelmű férfiak kimond
ják, hogy az összes bácsmegyei ellenzéki 
pártok szövetkezzenek. A szövetkezés alapja 
egy a királyhoz és az országgyűléshez inté
zett felirat és alkotmány védő határozat. A 
szövetkezés célja a felvett alapelvek diadalra 
juttatása és végrehajtása. Célja érdekében 
közös akciót fejtsen ki az egész vármegyé
ben és különösen a városok közgyűlései 
alkalmával ellenőrizni minden sérelmet és 
azt megtorolni.
Rajk a következő beszédet tartotta a né

metajkú polgárokhoz :
Polgártársak ! Bács-Bodrogvármegye dacára 

annak, hogy vagyonilag majdnem első helyen 
áll az országban, mégis, sajnos, a mindenkori 
kormányok szekerét tolta. Nem azért, mintha 
nem lettek volna önérzetes fiai, férfiai, hanem 
azért, mert mindenfele kegyekkel lekenyerez- 
ték és a megélhetés eszközeinek elvonásá
val terrorizálták az embereket, másrészt pe
dig szervezve nem voltak.

Felkérlek benneteket német ajkú testvéreim, 
hogy ha hazamentek községiekbe, mondjatok 
el, hogy e megyében minden ajkú hazafi 
egyforma joggal és kötelességgel bir. Mond
játok el, hogy a megye polgárai egyesülnek 
egy nagy egészszé, mely arra van hivatva, 
hogy az alkotmányt megvédje. Közöljétek 
velük, hogy bűn a mai kormányzatot a leg
csekélyebbel is támogatni. Hirdessétek, hogy 
a törvénytelen kormánynak sem adófizetést 
nem kell teljesíteni, sem pedig fiaitokat, vére
teket rendelkezésére ne bocsássátok. Hirdes
sétek otthon, hogy nem álltok egyedül, ha 
valamelyiktek politikai hitvallása miatt netán 
üldözésnek volna kitéve, van kire támasz
kodjatok. A megye legjobbjai egyesültek és 
azok megvédenék benneteket a támadások 
ellen. Miként 1848-ban hű fiai voltatok a ha
zának és kitartottatok a magyar függetlenségi 
zászló mellett, úgy tartsatok ki a jövőben is 
a nem fegyveres ellenállás: a passzív rezisz
tencia mellett.

Hirdessétek a szabadság, a független, erős, 
gazdag Magyarország eszméjét és az ég ál
dása kisérje működéseiteket, ne feledjétek, 
hogy Magyarország az, a melyen éltek jólét
ben, szabadságban és e jólétet, e szabadságot 
ne áldozzátok fel semmiért.

Most B arabás beszélt.
Az én idejövetelem — mondotta — nem 

véletlen, célzatos volt, szándékos volt, előre 
megfontolt. Eljöttem ide mint az országos 
48-as pártnak egyik alelnöke, mert küldve 
lettem, mert a 48-as párt ezen kiküldetésé
vel bizonyítani akarta azt, hogy e mai ülésre 
és Bács vármegyére súlyt helyez, annak 
fontosságot tulajdonit, és mert erre súlyt 
helyez, engem ezen célból leküldött, engedjék 
meg, hogy a 48-as párt egészének nevében 
tiszteletteljes üdvözletem nyilvánítsam és át
adjam különösen nagynevű vezérünknek, Kos
suth Ferencnek üdvözletét. (Hoszszas éljen
zés.) Ez az egyik indoka, amiért eljöttem, a 
másik még fontosabb. Tudvalevő, t. polgár
társaim, hogy az az elszánt küzdelem, amely
nek vezérei nap-nap után aggódva nézik a 
haza sorsát és azoknak működése ellen azon 
bizonyos sajtóbeli irányzatok és egyéb moz
galmak ellenséges indulatot támasztanak és 
igyekeznek ezen hazafias tevékenységet meg- 
feketiteni és mert a dolog úgy áll, azoknak, 
kik odafenn már a nemzeti öntudatra ébredt 
országnak ügyeit, mint az alkotmányos ellen
állásnak hatalmas, nagy müvét végzik, azok
nak is kötelességük figyelemmel kisérni, váj
jon az ország nagy többségét harmonikusan 
vezetik-e. És ime e mai gyűlés is alkalmas 
arra, hogy mint a testben hullámzó életerőt 
megtudandó, az ütérre tesszük kezünket, most 
is nézzük, hogy forog-e benne az az áradat, 
amely az egy vérből keletkezőket összehozza. 
Erre az ütérre teszszük most is kezünket, 
mert hiszen jogos büszkeséggel mehetünk 
vissza és elmondhatjuk, hogy ezen Bácsor- 
szágnak lelkes, kiváló összetartása azt bizo
nyítja, hogy a nemzet litere ott van, ahol a 
vezérlőbizottságé, mert az velünk együtt érez. 
Amidőn pedig ezt közlöm, -— mert úgy van 
a dolog örömmel megyek vissza elmon
dani, hogy a közvélemény lelkesedése nem 
lankad, az fokozódik napról-napra. Az önvé
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delmi harcnak egy uj neme támad ismét, lá
tom sokszorosan a katonákat, azok hősök 
lesznek, hiszen nem életodaadásról van szó, 
csak becsülettel kell megállani az alkotmány 
védelmében, hogy az összetartás egymás ere
jével végre dicsőséget arasson. Az önvédelmi 
harcnak ezen 56 esztendő előtti fényes kor
szakában e mai napra egy szomorú emlék
forduló esik. Augusztus 13-án volt a világosi 
fegyverletétel. A későbbi nemzedék Görgeit 
árulónak nevezte, a későbbi nemzedék vitat
kozott erről sokat, de bízzuk a jövőre, hanem 
azt mondhatjuk, aki ebben az összetoborzott 
seregben hitét elhagyja, az árulója a nemzet
nek, árulója a hazának. (Hosszas tetszés, él
jenzés és taps.)

B a r t h a  Miklós a következő beszédet mon
dotta :

d'isztelt pártértekezlet ! Bács vármegye ne
kem nem szülőföldem. Akkor voltam először 
ennek a megyének területén, amikor zentai 
polgártársaim kegyesek voltak bizalmukkal 
kitüntetni. Hogy én ma, amikor a bácsmegyei 
függetlenségi párt szervezkedik, mégis itt 
vagyok s felszólalók, eszembe kell, hogy jus
son szülőföldemnek egy kis adomája. A fenyédi 
ember megjelenik Szetrekán a templomban. A 
szószékből rendkívüli szépen beszélt a pap, 
úgy hogy a templom népe, férfi és nő egy
aránt zokogva sirt. Egyedül csak a fenyédi 
ember szeme maradt szárazon. Ezt megsokalja 
egyik szomszédja. Azt kérdi : Kőszive van-e 
kendnek, hogy meg nem indul és nem sir ? 
Erre a fenyédi embert azt válaszolta : Hogy sir
hassak én, mikor nem tartozom ehhez az 
eklézsiához ? Hát én mit keresek itt, ha nem 
tartozom ehhez a vármegyéhez ? De az az 
én eszmém is, ami a tiétek. Ennek éltem egész 
életemen át. Mikor gondolkodtam, arról elmél
kedtem. Mikor tépelődtem, arról töprengettem. 
Sohasem tudtam megmagyarázni azt, hogy 
egy nemzet ne legyen ura saját sorsának. 
Nézem az állatvilágot. Nézem az növény
világot. Nézem az egyedeket az emberiségnél. 
Mindenütt azt találom, hogy a szervezkedés
nek első és legfőbb életfeltétele és kelléke az, 
hogy saját legjobb belátása és céljai szerint 
rendezhesse be önmagát és életét. És ha né
zem a kis nemzeteket — hiszen Európa 
államai között a magyarnál kisebb számtalan 
van — nem tud felmutatni olyan tündöklő 
alkotmányt, mint a magyar, ennek dacára a 
szomszéd országok : Románia, Szerbia, Görög
ország, mind szabad országok, mind szabad 
nemzetek. Es mi hogyan élünk, tisztelt tár
saim? A varjúnak szabad károgni, mert az a 
nyelve. A szarkának csörögni, mert az a 
nyelve. A verébnek csiripelni, mert az a nyelve. 
Es nékünk, a magyar katonáknak nem szabad 
magyarul beszélni. A küzdelem, amelyet jelen
leg a magyar nemzet folytat, a legszokatlanabb. 
Minden államszervezetben a legfőbb hatóság 
a vezér, tehát a trón, mely a nemzet és or
szág élén áll. Benne koncentrálódik az ország 
hatalma, tekintélye, fénye, ereje, gazdagsága, 
vitézsége, dicsősége, múltja és minden hagyo
mánya. Nálunk mit kell tapasztalni ? Hogy 
mi 400 és néhány év óta folyton akadályozva 
vagyunk éppen a vezérlet által. Most milyen 
szerények a mi kívánságaink. Gazdasági ön
állóságot akarunk külön vámterülettel. Nem 
akarjuk tovább tűrni azt a szégyent, hogy ez 
az ország ma képtelen egy gyermeket föl
ruházni, mert ha termel annyi posztót, nincs 
pityke. Ha termel pity két, nem terem tüt. Ha 
van tü, akkor nincs cérna. Ha van cérna, 
nincs bélés. Szóval mindig hiányzik valami. 
Nem képes egy gyermeket felruházni. Az Ár
pádok, Anjouk, Hunyadiak alatt mi voltunk 
Középeurópa leghatalmasabb állama. Most 
odáig jutottunk, hogy egy gyermeket nem tud 
a magyar nemzet iparkultusza felruházni. 
Milyen visszás állapot ez t. pártértekezlet. Ki 
akadályoz minket ? Kinek van szüksége jó 
katonákra ? Éppen az uralkodó, az akadá
lyozza meg a magyar nemzet szellemi vitéz
ségét.

Z g a m a  Károly plébános : Tisza akadá
lyozza meg.

B a n th a  Miklós: Úgy van, Tisza akadá
lyozza meg. Ebben nagy igazság van kimondva. 
Csakhogy nem egyes emberről beszélünk, 
liánéin egy beteges áramlatról. Ez a szabad
elvű párt. Mit keres t. pártértekezlet ez a 
párt az ország területén? 30 év óta uralkodik,
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30 esztendő történelmében nem tud egyebet 
felmutatni, hogy kiélte az országot és most 
leélte önmagát. (Elénk tetszés és éljenzés, 
taps.) Hát jollakot. Meghízott. Minden az övé 
volt ebben az országban. Más tudóst nem 
fogadtak el, csak aki szabadelvű párti. Mintha 
más embernek könyvek nem állottak volna 
rendelkezésére. Mást tisztviselőt nem tettek 
az ország vezetésére, csak szabadelvű pártit. 
Pénzintézetet ha akart valaki alapítani, sza
badelvű párti összeköttetést kellett szereznie. 
A főispánoktól függött minden. A falevél nem 
hullhatott az ő tudta és beleegyezése nélkül. 
Minden úgy történt ebben az országban, 
ahogy a szabadelvű párt akarta. Hol állunk 
t. pártértekezlet. Ha a közélet bármely ágát 
vizsgálnám, ki tudnám mutatni a csődöt. A 
nemzetiséget tekintve sokkal rosszabbul ál
lunk, mint 30 esztendő előtt. Ezelőtt harminc 
évvel alig volt ezermillió adóssága Magyar- 
országnak. Most felül van négyezren. Ki 
tudjuk mutatni. Ezernyolcszázmillió koronát 
vasútra, négyszázat iskolára fordítottak. Hát 
a többit hová tették? Megették. Nos hát a 
szabadelvüpárt vonaglik. Megérdemli azt a 
kifejezést, hogy döglőfélben van. És ezen 
vonaglás közben Bácsmegyét egy hamisság
gal, egy csalással beadott votummal megbé
lyegezték. A történelem fel fogja jegyezni t. 
pártértekezlet, hogy minden törvényhatósága 
az országnak eddigelé a nemzeti küzdelem 
mellett nyilatkozott. Egyedül csak Bácsmegye 
nem. Igaz, hogy ez csak a főispán votuma, 
igaz, hogy megszoktuk, hogy aki főispán, az 
elszakad a nemzettől. Bácsmegye nem soroz
hatja magát azok közé a dicső törvényhatósá
gok közé, hogy akkor amikor a magyar nyelv
nek joga és szabadsága a katonai körök és az 
uralkodó részéről megtámadtatok egyedül csak 
Bácsmegye nem tudta megvédelmezni saját ál
láspontját. Nem, ezt ki kell reperálni t. pártérte
kezlet. Ismétlem, ahol kezdtem, nem vagyok 
ennek a vármegyének szülöttje, de már két
szer felküldtek országgyűlési képviselőnek. 
Ez egy olyan kötelék, amely egy életnek sem 
elég, hogy meghálálható legyen. Ez a kötelék 
késztetett arra, hogy megjelenjek. Miként egy 
dogé egy gyűrű eldobással eljegyezte magá
nak az adriai tengert, én is eljegyzem magam 
Bács vármegyével. Kegyesek voltak az egyik 
elnöki állást nékem is felajánlani. Ami tehet
ségem van, Bács vármegye függetlenségi és 
48-as pártjának rendelkezésére bocsátom. Az 
intéző bizottság akkor parancsoljon velem, 
amikor arra szüksége van. Itt leszek. Dolgo
zom. írok. Beszélek. Szóval mindent megte
szek, ami az én csekély tehetségemtől kitel- 
lik. Köszönöm megtisztelő bizalmukat. Isten 
áldása legyen azon a párton, amely most 
megalakult. (Hosszantartó zajos éljenzés.)

Ezután felszólaltak Zsigmond János, Gön
dör Pál és Király István gazdálkodó. Tö
mörülésre buzdították az ellenzéket, különö
sen pedig a törvényhatósági bizottsági ülé
sekre hívják fel az ellenzék figyelmét. Majd 
ifjú Karácson Gyula felolvasta a Kossuth
nak, Apponyinak, Justhnak menendő üdvözlő 
táviratokat, azután Czett l  Dezső felolvasta 
Lázár Pál, Varga Károly, Vándor Kálmán, 
Bosnyák J. üdvözlő táviratait.

Gyencs, csantavéri plébános indítványára 
a legközelebbi nagygyűlést e hó végén Szabad
kán fogják megtartani, miután Klein dr. sza
badkai kiküldött az ottani függetlenségi párt 
nevében a megyei függetlenségi pártot meg
hívja.

A Kossuth-nóta hangjai mellett, Pernbach 
Károly elnök zárószavai után, a most már 
megalakult bácsmegyei függetlenségi párt a 
megjelent képviselők éltetésével szétoszlott.

Próbabál.
Próbabál! Lehetetlen, hogy nagyott ne dob

banjon az ember szive erre aszóra. Hogyne, 
mikor olyan sokat mondó szó ez. Gondoljunk 1 
csak vissza, mi öregek, vajon voltunk-e bol- , 
dogabbak azóta is, mint voltunk akkor, ami- | 
kor az első próbabálra készültünk, amikor 1

ezen a próbabálon kétségbeejtő ostobaságot 
suttogtunk táncosnőink fülébe, abban a szent 
hitben, hogy szellemesebbek vagyunk Cyrá-
nónál.

„Hej, azóta sok esztendő telt el,
Megrakodva búval és örömmel*

mondja a költő. Azóta már a magunk fiait, 
leányait visszük próbabálra ; de azért örö
münk, boldogságunk mintha visszatérne, ami
kor látjuk gyermekeink boldogságát, hogy 
álmaik álma teljesedett be, hogy ezen az első 
nyilvános mulatságon megjelenhettek.

Etele gondolatok jártak e sorok Írójának 
agyában, most szombaton, amikor a lapunk 
múlt számában jelzett próbabálat, melyet ká
bái Tany József növendékeivel a Bárány 
szállóban rendezett — végignézte.

. . .  De hisz nem ezért fogtam tollat, hogy 
eféle érzelmeimnek adjak kifejezést, hanem, 
hogy a fényes sikerű próbabálról az érdeklő
dőknek beszámoljak.

Negyvennégy növendéket képzett ki az 
idén a hatheti kurzus alatt Tany József. 
Hogy ennek a próbabálnak nagyobb tudósí
tást szentelünk, nemcsak az az oka, hogy 
meleg elismerésünket óhajtjuk kifejezni Tany 
urnák, a jeles tánc- és illemtanárnak, hanem, 
főkép azért, hogy a tánctanár működésével 
kapcsolatosan egy lassan-lassan feledésbe 
menő táncra, a világ legszebb táncára irá
nyítsuk közönségünk figyelmét.

Ez a Körmagyar.
De menjünk sorjában!
Magát a próbabálat a bemutató előzte meg, 

amelyen a jeles tanár bemutatta a szokatla
nul nagy számban egybegyült érdeklődőknek, 
hogy mit tanultak a kis növendékek. A hu
szonkét pár gavotte-ot lejtve vonult a tánc
terembe megkapó látványt nyújtva. Majd be
mutatták az ismertebb s a kevésbbé ismert 
táncokat, az utóbbiak között a boszton-valcert, 
a cseh-polkát és a — Körmagyart. Főkép erről 
akarunk beszélni. Erre a táncra akarjuk fel
hívni a bajai intelligens közönség figyelmét, 
arra a táncra, amelyről Jókai azt Írja, valahol, 
hogy az egész világot meglehetne hódítani 
vele.

Es ez a mi táncszalonjainkban, idegen, 
mig német valcer, a cseh polka, a lengyel 
mazurka, a francia négyes otthonos. Csak 
még az van hátra, hogy a néger kék-vvókot 
is otthonossá tegyük. Pedig micsoda eszmé
nyien szép tánc ez a Körmagyar maga hat 
figurájával: az »Andalgó«-val, a »Lelkes«-sel, 
a »Toborzó«-val, »Ömledező«-vel, A régi ma
gyar frissel, az u. n. »Kisharang«-gal s a Kéz
fogóval! Van nekünk ezen kívül még két 
törülmetszett magyar táncunk a Palotás és a 
Levente. Amikor a berlini Uránia-szinházban 
előadták a Palotást — pedig ezt a Körma
gyarral nem is lehet egy napon emlegetni, — 
majd hogy meg nem bolondult a sok német 
az elragadtatástól . . .

Baja város minden szépért es nemesért lel
kesedő honleányaihoz szólok ! Karolják fel a 
minden táncok legszebbjét a Körmagyart ! 
Miként vélekednek péld. a mi érdemes Nő
egyleteink a dolog felől? Nem gondolnák, 
hogy a téli szezon hatalmas »sláger«-e lenne, 
ha a mulatságra való meghívóján az volna 
olvasható, h o g y  a mulatságon hat, nyolc vagy 
tiz pár — persze nők és férfiak — be fogják 
mutatni a Körmagyart ? !

Ezt csak megkellene kezdeni s pár esztendő 
alatt könnyen lehetne általános tánccá.

T iham ér.
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HÍREK.
Kurucünnepély. A Bajai Céllövész Tár

sulat 1905. évi alig. 20-án (Szent István nap
ján) céllövészettel és kurucünnepéllyel egybe
kötött táncvigalmat rendez. Belépőjegy nem 
tagok részére személyenkint 1 K. Családjegy 
8 K. E'el ül fizetések köszönettel fogadtatnak s 
hírlapikig nyugtázva lesznek. - A kurucün
nepély sorrendje: 1. Kuruc csárda, ahol ma
gyar ételek és italok az erre fölkért magyar 
ruhás hölgyek kiszolgálása mellett árusittat- 
nak. 2. Kuruc világ posta. Kurc képeslapok 
elárusitása. A legtöbb képeslapot nyerő höl
gyek jutalomban részesülnek. 5. Kuruc árve
rés. Kuruc stilü tárgyak, italok stb. árverése 
kuruc módra. 4. Kuruc táncok, a) Palotás, b) 
Körmagyar, c) Toborzó. Klőadják: Alföldi 
Ilonka, Báldi Ilonka, Devics Irén, Drescher 
Margit, Drescher Síeli, Erdős Ella, Fedor 
Kollár Ilonka, Mihályffy Ilonka, Szaday Blanka, 
Szaday Maca és Végh Mariska urhölgyek. 
A kurucünnepély kezdete délután 4 órakor, a 
kuructáncok kezdete este 8 órakor a lövész- 
zkert nagytermében. —• A kuructáncokat Dr. 
Alföldi Lajosné úrnő rendezi.

Glück, vattagyári igazgató öngyilkos- 
sági kísérlete. Szomorú szenzációja van is
mét Baja városának. G hick Gyula a Délma
gyarországi Vattagyár rokonszenves fiatal 
igazgatója csütörtökön, az egyik Schleicher- 
féle üres téglakemencében ö n g y i lk o s s á g i  
szándékból légyszer magára lőtt. Sérülése 
(arcán és a fején) bár igen súlyos, de talán 
sikerülni fog az orvosi tudománynak meg
menteni őt. Tettének oka ismeretlen s ő maga 
sem mondja meg.

Balek-fogás Tis^mcg Mihály ujfalusi föld
mi vest f. hó 15-én alaposan becsapta egy 
szélhámos, a kivel Zomborból jött Bajára, 
hogy itt minden 100 korona jó pénzért 500 
korona hamis bankjegyet fog kapni. A szál
lásvárosi megálló helyen szálltak ki a vonat
ból és az Erzsébetkirályné-utcában levő a 
Heimbiirger-féle korcsma előtt az ismeretlen 
csirkefogó a kocsiuton átvette Viszmeg 800 
korona megtakarított pénzét, azzal, bogy Visz
meg menjen be a korcsmába, ott várakozzék 
a szélhámosra mig az vissza tér a hamis 
bankjegyekkel. Viszmeg nem sokat időzött 
az említett korcsmában, amikor egy ismeret
len ember azzal a hírrel ment be a korcs
mába, bogy a csendőrök letartóztattak két 
urat s náluk sok hamis bankót találtak. 
Viszmeg azonnal a csendőrlaktanyába ment, 
abban a reményben, hogy visszakapja a 800 
koronáját. Azonban sem a csendőrség, sem a 
rendőrség mitsem tudott a letartóztatásról.

Rendkívül érdekes kiállítás nyillik meg 
aug. hó 18-án a főváros egyik előkelő klub
jában, a gróf Batthyány Tivadar elnöksége alatt 
működő Józsefvárosi függetlenségi kor ( V 111. kér. 
József-kőrút 8 szám) termeiben. Gróf Kreith 
Béla, a kor tagja átengedte kiállításra immáron 
világhírűvé vált Szabadság!) a n i és Kossulh-ereklye, 
múzeumának legszebb és legérdekesebb darabjait 
melyek a kor összes termeiben jutnak kiál
lításra A nagyon díszes kiállítás rendezése 
már befejeztetett gróf Kreith személyes veze
tése alatt s most a tárgysorozat van sajtó 
alatt. Kiválóan érdekes a kiállítás vertanú-szo
bája, mely nemzetünk kivégezett Dicsőinek 
van szentelve, a kivégzések képeivel, az összes 
vértanuk arcképeivel, Damjanicsné saját kezű

leg hímzett, 18 koponyás zászlójával, stb. A 
Szent-lstván napra fölrándulók ne mulasszák 
el megnézni e kiválóan becses kiállítást, mely
nek ünnepélyes megnyitására több kiváló 
politikus ígérkezett el.

Baja contra Kamerun. Manfrid William 
nevű koromfekete néger járt Mohácson a 
múlt napokban, ahol holmi bűvész produkci
ókkal akarta mulattatni a jó mohácsiakat. Pro
dukciói azonban elmaradtak, mert két bajai 
hajófütő legénnyel, névszerint: Kidics Tamás 
és ('silies Jánossal oly élénken külömbözött 
össze egyik éjszakai mulatóhelyen, hogy kór
házba kellett szállítani. A verekedésben részt
vevők elleti a csendőrség közcsend elleni ki
hágásért megtette a feljelentést s igy reméljük 
nem lesz szükség diplomáciái beavatkozásra.

Csábítás kivándorlásra. A belügyminisz
ter leiratilag figyelmeztette IF Bodrog vár
megye törvényhatóságát, hogy Magyarországon 
egy chilei gyarmat számára gyűjtenek titkos 
módon kivándorlókat. Felhivja tehát a hatósá
got, hogy a területükön levő kivándorlási ügy
nököket utasítsák -ki, a nyomtatványokat koboz
zák el és a kivándorlókat szándékukban aka
dályozzák meg.

Kifüggesztett behívók. Megírtuk legutóbb, 
hogy a bajai csendőr laktanyánál már kifüg
gesztették a katonai behivókat. A függesztés- 
nek kevés volt eddig az eredménye, mert 
eddig összesen egyetlen egy hadköteles je
lentkezett.

Méhészek egyesülete. A következő fel
hívás közlésére kérettünk fel: Felhívás a bács- 
bodrog megyei méhész közönséghez! Alulírott 
bizottság Szabadka sz. kir. város és a megye 
területén nagyszámban lakó méhészközönség 
régi óhajtásának megfelelve, elhatározta, hogy 
Szabadka sz. kir. város székhelylyel megala
kítja a Bácsbodrog vármegyei méhészeti egye
sületét. Ezen célból f. évi aug. 20-án (Szt. 
István napján) d. e. 10 órakor a helybeli város
liget sörcsarnokában alakuló gyűlést tartunk, 
amikor az egylet alapszabályai, tisztviselői 
kar választás s egyéb, az egyesületre vonat
kozó kérdések fognak megvitatás tárgyává 
tétetni. Jelentkezések és bármily ez ügyre 
vonatkozó kérdések dr. Dömötör Miksa szabad
kai orvoshoz intézendők Szabadkára. A végrb. 
beolts.

Hadkötelesek nősülése. Rendes körülmé
nyek között mindazon hadkötelesek, kik a 
harmadik korosztályhoz tartoznak, kivételes 
nősülési engedély nélkül házasságot nem köt
hetnek. Mivel azonban az ország törvényen 
kívüli állapotban van és igy a 3-ik korosztály
ból már kilépett ifjak tőlük nem függő okok 
miatt elő nem állíttathatnak, engedély nélkül is 
nősülhetnek, állitáskötelezettségüknek azon
ban utólagosan eleget tenni s igy besorozta- 
tásuk esetében a házasság kötésük folytán 
keletkező hátrányokat is viselni tartoznak.

Bács várának romjai, hazánk déli részé
nek egyik nevezetes történelmi emléke, az 
idők viszontagságai és elégtelen gondozás 
folytán pusztulásnak indulnak. Ennek mega
kadályozására a műemlékek országos bizott
sága dr. Kammerer Ernő orsz. képtári igaz
gató jelentése alapján a szék üresedés folytán 
a Cultusministeriumot kérte föl, melynek uta
sítására a múlt héten a helyszínén járt a káp
talani gondnok és uradalmi igazgató. A len- 
tartás ügyének érdemleges tárgyalását a romok

pontos fölvétele előzi meg, melynek eszközlé
sével az országos bizottság Csányi Károly mű
építészt, az országos iparművészeti muzeum 
őrét bízta meg. A fölvétel alapján azután 
megfelelő részleges tervezet készül a romok
nak kellő megőrzéséről és fentartásáról.

Országos úszóverseny Zentán. A zentai 
atlétikai klub szeptember 3-án országos úszó- 
versenyt rendez, melynek programmja a kö
vetkező: I. Tiszabajnokság Táv. 8000 méter.
II. gimn. tanulók versenye, táv. V4 angol mér
föld. III. 200 yardos hátúszás. IV. 100 yardos 
gyorsúszás. V. '/4 angol mérföldes térelőver- 
seny. VI. Staféta-verseny. VII. 220 yardos 
mellúszás. EJ helyen megemlitjük, hogy a hód
mezővásárhelyi sportünnepélyen a 2000 mé
teres távúszásban Szárics Géza, a zentai at
létikai klub egyik alelnöke negyediknek, a 
300 méteres gyorsúszásban pedig Acél Aurél, 
a klub. titkára harmadiknak érkezett be.

Gyávaság. Szégyenletes dolog történt a in. 
héten Béregen. E)gy csomó ember tehetetle
nül, gyáván nézte el, miként fui a vízbe egy 
felnőtt férfi. Bokor Miklós béregi lakos a 
szántóföldön dolgozott többed magával. Miu
tán nagyon melege lett, a közelben levő viz- 
hez ment fürödni. Mig úszott néhány percig 
a vízben, görcsött kapott. Bokor segítségért 
kiabált, mire mindkét partról, sokan siettek, 
hogy segítsenek rajta, de a fuldokló ember 
közelébe a sok úszni tudó férfi közül senki- 
sem mert úszni, — hogy megmentsék a vesze
delemből, hanem lekapkodták magukról a ruhát, 
és azt dobálták feléje, hogy abba kapaszkod
jék. A ruhákkal természetesen nem bírta magát 
fenntartani, s igy számos ember szemeláttára 
ott pusztult el a vizben. A gyávaság szeren
csétlen áldozatának a felesége végig nézte a 
rettenetes kínlódást és mikor az ura végre 
eltűnt a habok között, összeesett eszmélet
lenül. A szerencsétlen aszony most veszélye
sen beteg.

A tűzkárosultakért. A május 6-án tűz
kárt szenvedett lakosság segélyezésére a se
gélyező bizottság kezeihez 1905. évi julius 
hó 7-ig az alábbi adományok érkeztek :

Devics A lajosné és Ulltnann Ilona urhölgyek 
szánni gryűjtőivén : Szemes János 10 kor., .Szabó 
Károlyné 40 fül., Jung Péter 50 üli., Kozsa 
Dezsőné 40 fill., Boróczy Ernőné 2 kor., Rosen
feld Henrikné 40 fill, Tru Lajos 10 kor., Dö- 
mötörné 2 kor., özv. Szváton Józsefné 1 kor., 
N. N. 20 fill, Reiser 5 kor., Henerári Antalné 
1 kor., Wamoscher Dávidné 1 kor, N. N. 80 
fill., Reiser Antalné 4 kor., Bene Gyula l kor., 
Révész Margit 60 fill., Rausenberger Janka 10 
kor., Hubert Anna 40 fill., Varga Rozi 50 fill., 
Állaga István 2 kor., Varg ű Mihályné 1 kor., 
Halni Jánosné l kor., Volynics Dovicela 1 
kor., Pap Józsefné 1 kor., Hock Károly 80 
fill., Hechtl Kde 40 fill., Svasticsné 1 korona, 
N. N. 40 fill., Horánszky K. 20 fill., Csamári 
M. 40 fill., Debnárik Nővérek 2 kor., Miha- 
lyicskáné 2 kor., Feinné 36 fill., Sonnenschein- 
né 40 fill., Fullér István 1 kor., Katz Sándor 
1 kor., Révész József 30 fill., Mátyai Ignácz 
40 fill., Beck Andrásné 30 fill., Beck Jakab 1 
kor., Csányi István 30 fill., Horváth Sándor 
levélhordó 40 fill., Jankovics Emma l kor., 
Gábris Margit 1 kor,, Rácz Jenő 20 fill., Griin- 
felder Vendel 2 kor., Beck Ignácz 40 fill., 
Gyulai Gézáné 20 fill., ifj. Rácz József 20 fill., 
Kocsis Lajos 20 fill., Devics Alajosné 3 kor.,

rr

FERENCZ I0ZSEF KESERDVIZ az egyedül elismert kel
lemes izü t e r m é s z e t e s

hashajtószer.
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özv. Ullmann Vilmosné 3 kor., Németh Ignácz 
30 ííll, özv. Litomereczkiné 20 fill., Letetele 
János 1 kor., N. N. 20 fill., K. M. 40 fillér, 
Kadányi Gizella 2 kor., összesen 85 kor. 5(3 
fillér.

Bajai jőgymuasium Igazgatósága (). számú 
gyüjtőivén : A ciszterci rendház 50 kor., a cisz
terci rendház tagjai 50 kor., összesen 100 kor.

Polgári r. k. iskola Igazgatósága 6y. számú 
gyüjtőivén : Heller Richárd 6 kor., Vágó Rezső 
2 kor., Ruppert Antal 2 kor., összesen 10 ko
rona.

Baja város közkórház Igazgatósága 66 számú 
gyüjtőivén : Dr. Ladányi Mór 5 kor., Dr. Raisz 
Sándor 2 kor., Dr. Kőhegyi 2 kor., Nádor l 
kor., Posta Árpádné 2 kor., Posta Árpád 2 
kor., Posta Sándor 1 kor., Nitsner Nándor 2 
kor., Nitsner Nándorné 2 kor.. Szadai Adorján
1 kor., Latinovits József 1 kor., Istennevében 
15 kor., Cseh Sándor 2 kor., Cseh Sándorné
2 kor., Schőnbergerné 2 kor., Smujk Anna 2 
kor., Smujk Katalin 2 kor., Bata Viktória 50 
fill., Rekeczki Mária 50 fill., Petrich Ilona 1 
kor., özv. Jankóvich Gyuláné 1 kor., Marton 
István 2 kor., Marton Istvánné 2 kor., Szé
kely János 20 fill., Dombay Ferencz l korona, 
Szántó István 1 kor., Roznovszky Pál 1 kor.. 
Pap János 1 kor., Neinedi Teréz 1 kor, Aga- 
tity János 1 kor., Aladzsity Sztánkó 50 fill,, 
Sahamary György l kor., Bertics Péter 1 kor., 
Tuzzai Mária 30 fill., Csitár Erzsébet 1 kor., 
összesen 63 korona. (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 József« keserűvizet.

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

J. Á. Kalocsa. Nagyon köszönjük, egyben szives üd
vözletünket küldjük.

H. T. Mi nem vagyunk illetékesek a kérdés eldönté
sére. Tessék bírói Ítéletet provokálni.

Kovács. Micsoda? A „paktál“ szónak nincs megfelelő 
magyar kifejezése? Nos hát ezek azok: egyezkedik, alku
szik, szövetkezik, cimborái, összejátszik, összeszűri a le
vet stb.

13395. sz. 
kig 1905.

Árlejtési hirdetmény.
A városi bérház és postaépület leégett 

és lebontott épületrészei, fa, bádog. v°.s 
anyaga, úgy törmeléktéglája folyó augusz
tus hó 19-én (szombaton) d. e. II órakor
a helyszínén elárverezletni fog azonnali 
készpénzf]ze! és mellett.

Az elárverezett anyagok árverési vevő 
által 48 óra alatt elszállitandók ; mert 
ellenkező esetben vevő kára és veszélyére 
rövid utón másnak fognak eladatni

Baja, 1905. augusztus 16.
W eisz Nándor,

tanácsnok.

Szalon légyfogó
ismét kapható

ifi. gagner JRntalnát íBajáti.
Á ra  10 fillér>

13334. sz, 
kig. 1905.

Hirdetmény.
Az őszi vásár és szüret közeledtével 

a kádáriparosok és bortermelők legna
gyobb részben az utolsó napokban oly 
nagy tömegben viszik hordóikat a városi 
mértékhitelesítő hivatalhoz hitelesítés vé
gett, hogy ezen időben a rendkívüli for
galom az érdekeltek kívánalmainak meg- 
rnegfelelően a rendelkezésre álló rövid 
idő alatt a legnagyobb igyekezet mellett
sem bonyolít ható le.*/

Miért is figyelmeztetnek az érdekelt 
kádár iparosok és bortermelők, hogy a 
munkatorlódás elkerülése végett készletei
ket már most azonnal és a jövőben 
mindenkor kellő időben szállítsák be a 
városi mérték hitelesítő hivatalhoz hitele
sítés végett, mert a szeptember hó elseje 
és október hó tizenötödike közötti időben 
beszállított hordók és egyéb edények hite
lesítése sorrend szerint csak 8 — 10 nap 
elteltével eszközölhető.

Baja, 1905. évi augusztus hó 16-án 
tartott tanácsülésből.

Dr. Hegedűs Aladár,
polgármester.

Folytatólagos árverést
tartok f. hó 27-ikén d. e. 9 órakor a vas
kúti út melletti még eladatlan földjeimre. 
Ezen alkalommal esetleg alku egyezmé- 
nyileg is kerülnek parcellák és a tanya

épületek eladás alá.
Baja, 1905 év augusztus hó

2  — I Schleicher Antal.

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

forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föl
tétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyúviz; dús 
szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fer
tőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógy- 
sókuál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor ,
légcső- és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát

#

Használjuk a mohai Agnes-forrást, lia gyomor-, 
bél- és légcsöhuruttól szabadulni akarunk.

J>r. Két l ff .
Használjuk a mohai Agnes-forrást, ha a vesebajt 

gyógyítani akarjuk. 7>r. K ö v é r .
Használjuk a mohai Agnes-forrást, ha étvágyhiany 

és emésztési zavarok állanak he. l ) r .  G e b h a r d t .
Használjuk a mohai Ágnes-forrást, lia májbajoktói 

és sárgaságtól szabadulni akarunk. J)r.  G fuss.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel 

nagyobb üvegekben minden kétes értékű mestersé
gesen szénsavval telitett víznél, sőt a szódavíznél is 
olcsóbban adja, hogy az AGNES-förrás vizét a leg
szegényebb ember is könnyen megszerezhesse.

I

Kedvelt borviz ! - Kedvelt borviz.
K a p h a t ó

minden füszerüzleihen és elsőrangú vendéglőben 
Főraktár HAJA váios és közvetlen környékére:w

Drescher Gyula úrnál.
Ar ak úgy a vidéki, mint a helyi fogyasztásra:

1 °/,0 literes üveg ;'•<» tiller. 1 literes üveg 12 tillér
l! literes üveg 30 tillér • »

ugyan itt ingyen kapható az A UN ES-forrás díszes
kivitelű ismertető füzete

Elektro-Bioskop
Újdonság! Itt először !

Csak rövid ideig látható Baján a vásártéren
külön e célra épített és a legnagyobb 
kényelemmel felszerelt csarnokban. Első 
és legnagyobb ilynemű vállalat, saját 
villanyvilágitási 20 lóerejü gőz-dynamo

locomobillal

l i f k a - f ' E l f rV

ELEKTRO-BIOSKOP
(Javított kineinatograf, Systeina Edison.)

A legnagyobb tökéletességű élő szenzácziós
mutatványok

S Z Í N H Á Z A .
Mindenütt a legnagyobb siker mellett bemu- 
tattatott. Kitüntetve számos orsz. kiállításon.
f

Ffpfmtimltftinhtin I Közvetlen az életből véve, természet 
LiCUljűljypdlJUdll ! utáni felvételek reprodukálása által
a gyönyörű szcenák, látványosságok, drámák, regék, bika-
viadalok, harci események, humorisztikus történetek, illusiók
stb. szemlélésénél úgy képzeli a néző, mintha minden élne
és eleven volna, mint a természetben, mintha az illető

eseményeket átélné és megfigyelné
Bármiféle mutatványnak nincs annyi vonzó ereje a szem
lélőre, mint ezen bemutatásoknak és egy sem egyenértékű 

érdekesség és gyönyörűség tekintetében.

Csak újdonságok kerülnek színre.
Többek közt legszenzációsabbak az élő mutatványok között :

Műsor augusztus hó 19., 20. és 21-én:
i. Diszmutatvány II. Vilmos német császár megérkezése 
alkalmával Tangerben. — 2. Egy jó újságcikk. — 3 — 7. 
Dráma a felhőkben, a) a léghajó felszállása, b) Marseille 
és kikötőjének látképe a távcső vön at nézve. — A tenger 
hullámzása, c) Zivatar. A léghajó meggyuliadása egy vil
lámcsapás következtében. Annak egé. ê es leesése dy A 
léghajósok megmentése. — 8. Mulattató varázslás. 9 — 12. 
Sergius nagyherceg O teusége f ki 1905 február 17-en 
meggyilkoltatott. Utolsó fényképé. — Az orosz-japáni 
harctér és Oroszország legkiválóbb férfiainak arcképei u. m. : 
Trepov tábornok, Szentpétervár helytartója, Bouliguine 
belügyminiszter. Galitzine herceg helytartó. A gárda nagy
vezére. Sokoleff tábornok, a vezérkar parancsnoka. Sche- 
delmann tábornok, a vezérkar parancsnoka. Koudnefl a 
„Variag* parancsnoka* lielaiefl a „hLorietz- parancsnoka. 
A tengerészek visszajövetele a harctérről, valamennyi Szt. 
György-renddel kitüntetve.— 13. Egy váratlan zuhany egy 
kapitánynak. — 14 —18. A szamárbór. Operetté 5 felvo
násban : a) a csodaszerű szamár, b) a szamárbőr menek
vése, c) a szerelmes fejedelem, d) a szamárbőrnek a gyű- 
rüvel való felfedezése, e) az eljegyzés. — 19. llaiaszat 
akadályokkal. — 20. Az ördög leányai. Ezen mutatvány 

a színes fényképezésnek nagyhatású inestermflve.
Minden 3 nap egesz uj műsor. Műsor változás fentartva.

Naponta 3 előadás. Hétköznap 7, 8 és 9 órakor. 
Vasár- és ünnepnapokon 4, 5, 0, 7, 8 és 9 órakor.

Miután a képek nagyobb távolságból nézve sokkal jobban 
veszik ki magukat, azért jobb, illetve elsőrendű helyek

hátul vannak elhelyezve.

WFI VflflAtf. ’• hc|y SO ,illér’ ~ n- hdy 00 fillér,
í i L L l  A lW llli [ |p  hely HO filler. Gyermekek lu éven 
alul az l. és II. helyen lél árat fizetnek. — Gyermekek 
és katonák őrmestertől lefelé a III. helyen 20 fill, fizetnek.

MŰSOR ING VEN.
Távol állván vásári reklámoktól, csak azt az egyet vagyok 
bátor megjegyezni, hogy Elektro-Bioskop színházam a mai 
kor magaslatán áll, ennélfogva kérem az itteni n. é. kö
zönséget, minél számosabb látogatásával pártfogolni.

Mély tisztelettel

L I F K A  E R J lE f i Z T I N A ,  t u l a j d o n o l ó .
Kedden űj műsor.

Magán lak,
melv á 3 szoba, konyha és

éléskamráké)

novemb. l-ére kiadó.
Bővebb örtesitúst nyújt

I 3 Ternák Márk, vendéglős.



„Bajai Független Újság.* 190 fi. augusztus 19.(5

ÖZV. SPITZER SIMONNE
ÉS T Á R S A

ELSŐ BAJAI FRANCIA-CSERÉP, TÉGLA
ÉS CEMENTÁRÚ GYÁRA.

Díszes
métallique CEMENTLAP

Építési anyagok
nagy

♦  raktára 'sjjr

FRANCIA CSERÉP

« • # #

/
F F

MAGYAR MUBUTORGYAR
RKSZVÉNY-TARSASAG.

GYÁRTELEP : FIÓKTELEP :
N A G Y V Á R A D  és

•  •  FELTŰNÉST KELT!

18 korona

3
Erzsébet királyné-utca, — volt (Mészáros-féle ház.)

Ajánlja a legegyszerűbbtől a legfino
mabb Ízlésű, gyártmányú

BÚTORAIT ÉS LAKBERENDEZESET
kiválóan Í z l é s e s  és s z o l i d  kivitel

JUTÁNYOS ÁRAK. :

A  Könnyű fizetési teltételek. A
12 S

helyett

csak

8 korona

4  koronás 
havi részletekre 

kaphatók.

H H H K g& jl

u

Pompás Glória remontoár 
3 erős ezüst köpennyel és »*«ww*-**w| 
rugós fedéllel, mely pontosan jár, három

évi jótállás mellett
csak 8 koronáért szállít

König J. ó ragyára
Bées, VII. Westbahnstrasse 36 3 0 .

lo 7

wMagyar Regényírók
Szerkeszti MIKSZÁTH KÁLMÁN

4 koronás havi részletfizetésre kaphatók

ifj. 'W agner Antalnál, Baján

KUHN KÁROLY és TÁRSA
B É C S .

V é d ö je g y .

4 koronás 
havi részletekre 

kaphatók.

Figyelmeztetés!
Acél-írótól Iáink

védöjegye és skatulyáink föl- 
Irása törvényesen védve van
és mindenkit sürgősen ké

rünk, hogy úgy a tollakon, 
mint .a föliráson ügyeljen 

a cég minden betűjére. 
A. Védőjegy nélkül nincs
^  pgy skatulya sem

Utánzást mint eddig, ezentúl is bírói utón üldözünk.

.sro.

M A C C I FÉLE ;  
LEVES- 

ÉS ÉTEL
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í z e s í t ő páratlan a maga nemében és régóta jól bevált szer, hogy 
gyenge levesek, mártások, főzelékeknek stb. egy 
pillanat alatt meglepő jó és erőteljes ízt adhassunk.

Kis adag elég.
Üvegcsékben 50 fillértől kezdve. Eredeti üvegcsék legolcsóbban utántültetnek.

Épp úgy ajánlhatok MAGGI BOUILLON-TOK J AI, melyekből csupán forró viz ráüntése által, kitűnő erő- vagy hús
leves készíthető. Tokokban á 2 adag 20 és 15 fillérért. Kaphatók DRESCHER GYULA kereskedésében BAJA.

Maggi kitüntetései: 5 nngydij, 32 aranyérem, <> díszoklevél, 7 tiszteletdíj. 
r -  Hétszer versenyen kívül, többi között az 1889. és 1900- i k i párizsi világkiállításokon. (Maggi Gyula jury tag.) —

Nyomatott NViíiay Lajosnál Buján




