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Színház és színészet.
Lapunk legutóbbi számában röviden 

— amennyire az idő és a rendelkezésünkre 
álló hely megengedte — jelentettük a szin- 
iigyi bizottság f. hó 19-iki tárgyalását és 
határozatát. Azonban tekintettel arra, hogy 
a színház építését kulturális és közbiztonsági 
szempontból elengedhetlenül szükségesnek 
tartjuk, visszatérünk a tárgyra és elmondjuk 
véleményünket róla.

Örömmel konstatáljuk, hogy az egész 
bizottság a színház építését elvileg szükséges
nek és minél hamarabb megvalósitandónak 
tartja és ha voltak olt olyan hangok is 
hallhatók, amelyek ezidőszerint ellenezték a 
színház legközelebbi felépítését, úgy azok 
kizárólag az ügy anyagi oldalának mérlege
lése folytán jöttek létre. A végeredményben 
azonban elfogadták Dr. Hermán Adolf bizott
sági tag azon indítványát, hogy terjeszszen elő 
a tanács a bizottság legközelebbi ülésén 
javaslatot, hogy a financzirozásra szolgáló 
kétféle terv közül, melyik alkalmasabb a 
színház felépítésére.

A beterjesztett két terv közül az egyik 
városunk polgármesteréé, aki úgy véli, hogy 
a város adósságainak konvertálása folytán 
évenként megtakarítandó mintegy 3300 koro
nának tőkéje ((50- 70000 korona) íördittassék 
a színház felépítésére. A masík tervet Dr. 
Hermán Adolf pendítette meg, aki úgy véli 
a színház építését megvalósíthatónak, hogy 
a kulturális alapból fenmaradó összeghez 
vegyen fel a város kölcsönt, még pedig oly 
összegben, hogy 100,000 korona álljon 
rendelkezésre, melyből a színház felépített
nek és a Bárány szálló átalakíttatnék. Ezen 
uj kölcsön fedezésére lekötendő volna a 
kövezési alapból eddig is évenként lekötött 
20000 korona még legfelebb 5 évre és 
a konverzió utján megtakarítható összeg 

szolgálna a színigazgató nagyobb szubven- 
cziójára, amit a fokozott szükségleteknél 
fogva, mint fűtés, világítás stb. úgy sem lehet 
elkerülni.

Tárgyilagosan mérlegelve a kétféle tervet, 
úgy látszik szembeszökő, hogy a második 
terv a jobb. Jobb pedig azért, mert az összeg 
rendelkezésre áll azonnal és teljesen méltá
nyos, hogy a hosszú-hosszú időre alkotott 
épület létrehozásához az utódok is járuljanak 
olyképpen, hogy a kövezési alapból kulturális 
czélokra lekötött összeg hosszabb ideig ma
radjon lekötve. Ha ezt a tervet elfogadják, 
a színházat hamarosan felépíthetjük, aránylag 
gyorsan ki is fizethetjük és a konverzióból 
marad még szubvenczióra is — anélkül, 
hogy a pótadó emelkednék. Ezen terv ellen 
csak azt hozták fel, hogy hátha ezen idő 

i alatt szükséges lessz az évi 20000 koronákra 
a kövezés czéljaira? Az ellenvetés erre ha
mar megvan.

Ugyanis okos beosztással ez az eset 
be nem áll és ha mégis bekövetkeznék, 
ezen a bajon csekély, igen csekély adóeme
léssel, amely csak ideiglenes, átfutó volna, 
lehetne segíteni. Azt azonban kiakarjuk 
emelni, hogy Baja városához nem méltó az 
ilyen színházterem, amilyen most van és 
választanunk kell, hogy vagy lesülyedünk 
a városok polczáról a nagyközségek közé, 
vagy pedig áldoznunk kell a színészetre, 
amely elsőrangú nemzeti szükséglet és érde
mes és méltó, hogy a nemes czéloknak 
megfelelő hajlékot emeljünk neki. Ne váljunk 
szép előadásokat olyan színpadon, amelyhez 
nincs díszlet és ha van, nincs hová alkal
mazni, nincs hely sem a színpadon. Ne 
várjunk közönséget olyan helyre, ahol a 
közönség csak félve jelenik meg.

Reméljük is, hogy esztendőre az uj 
színházba várhatjuk a színtársulatot.

*
* *

Ezen alkalommal a színtársulatról is 
kell szólnunk, azonban szándékosan hagyjuk 
el a részletezést már azért is, mert, midőn 
e sorok Íródnak, a színtársulat névsora nem 
fekszik előttünk. Tisztünkhöz híven kijelent
jük, hogy szívesen látjuk a színtársulatot 
városunkban, mert ál vagyunk hatva a gon
dolattól, hogy a nemzeti kultúra terjesztőit 
fogjuk körünkben látni.

Reméljük, hogy az igazgató olyan tár
sulattal vonul be, amely méltó Szabadka 
városához, mert mi a szabadkai társulattal 
szerződtünk.

Reméljük ezt a színigazgató érdekében, 
ki jól tudhatja, hogy minél jobb a társulata, 
annál nagyobb az ő erkölcsi és — anyagi 
sikere.

Tisztünkhöz híven azon fogunk szor
goskodni, hogy a színigazgató és a színtár
sulat Ildiiden tagjának érdekeit megóvjuk 
és nekik a Baján való tartózkodást minél 
kellemesebbé tegyük, de ügyelni fogunk a 
közönség érdekeire is, hogy a közönség 
igénye az előadások gondosságával, distin- 
gváll műsorral és változatos játékrenddel 
kielégiltessék.

Hiszsziik, hogy ez utóbbi munkánk az 
arra hivatott tényezők együttműködése foly
tán nem lessz terhes és ezen reményben 
szivünk egész melegével köszöntjük a szili
társulatot.

Lengyel Manó.

Helybeli és vidéki hírek.
Az októberi rendes közgyűlést jövő hó 8-án 

délután 3 órakor tartja meg városunk törvény
hatósági b izoilsiiga. Ugyanaznap délelőtt 9 órakor 
közigazgatási bizottsági ülés lesz a városi székház 
kisebb tanácstermében Schmausz Endre főispán 
elnöklete alatt.

Zenes mise a plébánia templomban. Ma dél
előtt, a lökért nagyszabu szüreti mulatságára érkező

T Á R C Z A.

Kaudelné kukliprédikácziói.
A „BAJAI HÍRLAP" EREDETI TÁRCZÁJA.

XI.

Boldizsár kissé elkésett és kijelentette a feleségének, 

hogy kapukulcsot kell kapnia.

Istenemre I — Hogy miéri fekszel most még 
le az ágyba, fel nem foghat om I hiszen nemsokára 
már a kakasok is kukurikolnak. Ejnye, ejnye
— és az emberek még azt hiszik, hogy jó érzé
sed. jó szived van lehet, de talán a csavargók 
és lumpok iránt, a korcsmákban és az utczákon, 
de a tieid iránt nincs; itthon legalább még soha
sem mutattad, mert az szívtelenségre, embertelen
ségre mulat, hogy miattad éjfélig ébren kell maradni.

Minek maradtam ébren ? Mart szórakoztat
— azért. Szép köszönetben lesz részem. Nem, 
Boldizsár — a beszéded nem használ — ezentúl 
nem lóg rád a cseléd várni, az bizonyos. Mit 
mondasz ?

Miért kell neki velem ébren maradni? Hál 
azt képzeled, hogy egész éjjel magam fogok vir
rasztóm ? Szép képzelődés. Mit mondasz?

Minek maradunk kelten ébren '? Mi közöd 
hozzá? Az az én dolgom. Bizonynyal nem azért 
maradok ébren, hogy veled ezen szórakozhassam. 
Te érzéketlen, hálátlan ember vagy. Látszik azon 
is, hogy egyáltalán kérded, miért maradok ébren. 
Ébrei 1 maradok, mert így akarom és ha miattam 
egész éjjel nem jönnél haza — nem tart soká 
és az is bekövetkezik — akkor egész éjjel ébren 

maradok és hozzá sem nyúlok az ágyhoz, közel 
sem megyek hozzá — hál erről ne is beszéljünk. j

Azt elhiszem — a korcsmában az uraknak 
hamar múlik az idejük. Nem nézlek az órára, 
nevettek, énekeltek, mindenféle adomákat mondtak | 
el és a legtávolabbról sem gondoltak arra, hogy j 
van a világon egy leány, aki a felcséglek, aki 
otthon kuksol, számlálja a perczeket, a tűzhely i 
parazsában rémképeket lát és ami a legrosszabb, ■ 
félholtra ijedez, hogy valami bajotok talál lenni. 
Tulajdonképpen nem árt ez azoknak a bolond 
asszonyoknak, mert mit feltik az olyan rossz ember 
életéi, aki nem törődik velük, aki olyan rosszul ! 
bánik velük. De hál az mindegy. Mihelyt a leány- I 
hói asszony lesz, a szó legszorosabb értelmében 
rabszolgává lesz, semmi mássá — néha még 
rosszabb is és mindazt el kell szenvednie.

Szeretném tudni, hogy mi beszélni valótok 
van nektek férfiaknak lel éjszakán át. A helyett, 
hogy mint, jóravaló férjekhez és családapákhoz 
illik, otthon maradnátok az asszonynál és a gyere
keknél, elténferoglek u korcsmákban és kaszinók
ban és elmulattok olyan emberekkel, akik nem 
tőrödnek veletek. Egyszóval iszonyú élet az, amit 
éltek. Mit mondasz?

Csak egyszer egy héten maradsz ki ? Az 
mindegy és nem változtat a dolgon. Kimaradhatnál 
minden este és nemsokára meg is fog történni. 
Én miattam teheted, ha szórakoztat — de majd 
meglátod, hogyan jutsz a lakásba — mert én 
nem várok rád, azt elhiheted, mert az én egész
ségéin megsínyli ezt n folytonos éjjelez.ést. Hagyj 
már löl azzal a buta „Egyszer egy héten'' mondó
káddal. Mondtam már, hogy az nem változtat a 
dolgon. Ha kinyitnád a szemeidet, látnád, hogy 
napról-napra gyöngébb és nyomorultabb vagyok, 
de le csuk az idegeneket látod a feleséged es a 

| gyerekeid helyett. L'gy van! Igazad vanl Végre 

én boszantalak és kinézlek leged. Mutass még 
egy asszonyt, aki így virrasztva vár a férjére.

ATe»i akarod, hogy várjalak? Ez a figyelmes
ségem jutalma, ez a köszönet? Én tönkreteszem 
az egészségemet és végül le kicsufolsz ? Pompás 
elveket tanulsz te a kaszinódban, Boldizsár. Nos, 
egy vigaszom, egy nagy vigaszom maradt, hogy 
nem tarthat már soká ; érzem, hogy szenvedéseim 
nem tartanak soká; mert, ha nem is beszélek 
róluk, Boldizsár, mégis érzem — nem, — soká 
már nem tarthat. — Arra vagyok csak kiváncsi, 
hogy a második feleséged azután — mit mondasz?

AAai hagyod magad a második feleségedtől 
kínozni ? Kínozni ? Nos, hála Istennek, Boldizsár, 
én kínoztalak ? Istenemre, ha valaki kettőnk közül 
kinoztatoll, akkor az bizonynyal én voltam. Mint 
egy igazi bolond, úgy viseltem el tőled mindent 
es soha sem szóltam egy szót sem, a mit te is 
jól tudsz. De hát soká ez már nem tarthat, az 
az én vigasztalásom. —- Kár, hogy mi szegény 
asszonyok nem tudjuk a házasság előtt, mit min
dent kell nekünk a házaséletben elszenvednünk és-—■

Csak ne perlekedjél, hogy hagyjalak aludni, 
mert, ha aludni akartál volna, akkor idejében 
haza jöttél volna. Nemsokára itt lesz a felkelés 
ideje és nem csodálnám, ha a lejesasszony jönne. 
Valóban! Hallod, hogy csiripelnek a verebek? 
Igen, igen, n verebek — Boldizsár — és szégyelni 
kellene magadat ilyenkor hazajönni.

AVai hallod őket? Mondd inkább, hogy nem 
akarod hallani, akkor nem hazudnál. Mindegy 
különben, hogy te hallod-e Boldizsár, <’/» hallom őket.

Nem úgy van, én mondom neked, nem ti 
szél, amely a kulcslyukon fütyül; szeretnél elbon
tani, de nem sikerül — ne erőlködjél — annyit 
én is értek hozzá, hogy a szél fütyülései a veréb 
esiripelésélöl meg tudjam kiilömbözletni.

Én jó Istenem, hu elgondolkodom azon, miiyen
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érkező zömben casinoi dalárda 11 r. k. plébánia tem
plomban énekes misét rendez.

Hivatali eskü. Dr. Ladányi Mór. uj városi 
közkórházunk igazgató főorvosa a hét folyamán 
tette te hivatali eskiijet dr. Hegedűs Aladár polgár
mester kezeibe.

Házasság. Nomogyi Gyula helybeli szeszgyáros 
f. évi október hó 4-én reggel 9 órakor vezeti oltár 
ele a lmjai izr. templomban IJ’eúíínr/er Juliska 
úrhölgyet.

Hymen. Búr Atnold vukovári nagykereskedő 
f. hó 19-én jegyet váltott Loschilz Elza kisasz- 
szonynyal, Loschilz Alajos bezdáni földbirtokos 
kedves leányával.

Bajai tisztek vezénylése, dczséri fíyura Árpád 
helyben állomásozó honvédhuszárfüluidnagy Buda
pestre a központi lovasiskolába, Fimpl Ferencz 
liadnagy Szegedre n dandár-equitáczióba vezé- 
nyeltetett.

Tiszthelyettes áthelyezése. Heppes János hon
véd huszártiszthelyettes a budapesti hadapród
iskolából Bajára helyeztetett.

Városi közkórhazunk megnyitása Mint meg
bízható forrásból értesülünk : Baja városa október 
l:ó 1-jeii veszi at az immár teljesen készen álló, 
valóban monumentális uj közkórházat a vállalkozók
tól és meg október első napjaiban adja át a for
galomnak. Hír szerint, már október hó folyamán 
120 elmebeteg lesz elhelyezve közkórházunkban, 
kiket az állam küld ide az ország különböző elme
gyógyintézeteiből.

A színházi saison kezdete Megbízható forrás
ból veszszük a hirt, hogy Pesti Iliász Lajos szín
társulata október hó 3-dikan vonul be színházunkba 
30 előadásra. Közönségünk élénk érdeklődéssel 
várja kedvelt színészeit, de ismételten kifejezést 
ad azon óhajának: vajha ne a nyári csonka társu
lattal jönne el hozzánk Pesti, hanem a teljes teli 
személyzettel, melyhez a megkötött szerződés 
értelmében jussunk van.

Megjutalmazott bácskai tanítók. A törvény
hatósági közigazgatási bizottság előterjesztése 
folytán, a ni. kir. vallás- es közoktatásügyi miniszter 
Csaja Ferencz szóntai és Tranger Karoly bács- 
vaskuti tanítókat a magyarosítás terén elért sike
reikért 100—100 koronával megjutalmazta a báró 
Budics-fele alapból.

A bajai virilisták összeírása. Pénteken d. u. 
ülést tartott Baján az igazoló választmány abból 
a czélból, hogy a jövő évi virilistákat összeírják. 
Az ülés elején dr. Fehér János azt indítványozta, 
hogy mivel a kormányzat l'öfellélele, a költség
vetés nincs megszavazva s így a kormány adó
szedésre nincsen feljogosítva, az igazoló választmány 
ne Írja össze a virilistákat. Az igazoló választ nány 
ezzel szemben elhatározta, hogy a virilisták név
sorát a mull évi adó alapján össze fogják Írni. 
Ezután Fehér János dr. azt indítványozta, hogy 
az igazoló választmány mondja ki. miszerint ezen 
összeírás nem gyökeredzik a törvényben és ez 
csak a rendkívüli körülmények folytán történik így. 
de ez az eset a jövőre nem alkothat preczedenst. 
Ezt az indítványt elfogadták.

Szakvizsga. A gözgépkezelök és kazánfűtők 
képesítő vizsgái Szegeden október hó 11-én d. e. 
9 órakor fognak megtartatni. A vizsgálati kérvények 
kellően felszerelve a ni. kir. kér. iparfelügyclőség- 
hez (Szilágyi-utcza 1. szám) küldendők.

más ember voltál, amikor megesküdtünk. Nem is 
értem, hogy milyenné leltél — mintha kicseréltek 
volna. Ilyen minden férfi, kivétel nélkül, minden 
asszonynak van tőletek szenvedni valója — de 
egynek sincs annyi, mint nekem szegény terem
tésnek. Így nem szenved egy asszony sem. Mert 
fél éjszakákat ébren lenni, amikor férj uram 
korcsmázik — mit?

Kapukulcsot? Boldizsár! amig én élek, le 
nem kapsz kapukolcsot — nem, bizonynyal nem 
kapsz. A’s ajtót csak kilincsre csukni ? Meg 
álmomban sem jut eszembe, ha te volnál is a 
legjobb férfi, aki a világon élt, aminek Ilire, hamva 
sincs.

Akkor kapukidesot akarsz? Próbáld meg — 
többet ennél nem tudok és nem is akarok mon
dani — próbáld meg. Nem akarok rajtad — Bol
dizsár — többet boszankodni, hanem csak azt 
mondom: Próbáld meg.

Az még szebb volna egy nős embertől, ha 
a kapukulcsot mindig a zsebeben czipelné. Hal
latlan volna. Csinos dolog, legkiváll családapának. 
Kapukulcsot. Úgy ? Csak azért, hogy akkor jöhess, 
mehess, amikor akarsz és éjnek idején osonhass 
a házba, mint valami tolvaj, a helyett, hogy mint 
más becsületes ember a kapun zörgess, hogy 1 
nyissák ki.

Csak ne akard velem elhitetni, hogy ez csak 
azért történnék, hogy ne kelljen nekem ébren 
lenni és rád várni, hisz ahhoz semmi közöd. Igaz, 
sok asszony dörmögiie, ha férje a virrasztásra 
kényszerítené, de neked — Istenemre — nincs 
erre okod, mert én egyel sem szülök emiatt. — 
Napról-napra czifrább lesz ez és ki tudja, hogy 
mit fogok még megölni. — Hm. Egy kapukulcsol 
a zsebben czipelni. Holmi könnyelmű agglegények
nél nem csodálkoznának ezen, mert azoknál mind-

Hírek az egyházmegyéből. Az érseki hatóság 
Petres János káplánt Kólinthat. Kindl Antall Bács 
Almásra adminisztrátorrá nevezte ki. — Frech 
.Idám káplánt Fűinkről Mélykulra áthelyezte, — 
1‘échy Béla végzett theológust pedig szerpappá 
szentelték.

Szocziálisták népgyillése Baján. Mint a „Nép
szava1 a szocziálisták országos pártorganuma 
jelenti: ma, f. hó 27-én nópyyülés lesz városunkban, 
a főtéren, melyen a pártnak valamelyik országos 
szónoka az altalános szavazati jogról és a függet
lenségi" pártról fog beszedet mondani.

Hazafias irány a szabadkai kir. törvényszéknél. 
Örömmel regisztráljuk a szabadkai polgári felleb
bezési biróság következő határozatul : Egy szabadkai 
kereskedő beperelte az ottani jarasbirósagmti Tisch 
János némelpárdányi lakost egy általa aláirt okirat 
alapján. Alperes a szabadkai bíróság illetékessége 
ellen porgálló kifogással élt azon az alapon, hogy 
nem tud magyarul es így nem értette, hogy mi 
az a szabadon választandó bíróság. A kir. járás
bíróság helyt adott alperes kifogásának, mert fel
peres nem igazolta, hogy alperes tud magyarul. 
A fellebbezési bíróság dr. Polgár József elnöklete, 
dr. Solti Karoly előadó és Streliczky Antal szavazó 
birákból álló tanácsban alperes kifogásai elutasí
totta következő indok alapján: Annak bizonyítása, 
hogy alperes magyarul beszélni nem tud, öt terheli, 
mert róla, mint magyar honosról az tételezhető fel, 
hogy az állam nyelvét érti.

Hazafias szempontból melegen üdvözöljük 
ugyan a kir. törvényszék határozatát, de a perjog 
rideg álláspontjából a kir. járásbíróság Ítéletét 
tartjuk helyesnek.

A vármegyei potadók beszedésére nézve a 
belügyminiszter az összes törvényhatóságokhoz 
rendeletét intézett, mely szerint az állami költség
vetés megállapítására vonatkozó törvény hiánya 
a törvényesen megállapított vármegye: pótadők 
beszedését nem akadályozhatja, miért is mig az 

1 1903. évre az állami adók kivetése foganatosítva 
nincs, a beszedés az 1902. évre törvényesen kive
tett állami adók arányában teljesítendő.

Tűz a baja szabadkai személyvonaton. A Bajái
ról hétfőn este Szabadka felé indult személyvonat 
egyik teherkocsija a nyílt pályán kigyuladt s a 
benne elhelyezeti összes áruval együtt porrá égett. 
A vonat csak mintegy három órai késéssel folytat
hatta útját és éjjel 2 órakor ért be Szabadkára.

Garázda suhanezok. Szerdán I. hó 23-án este 
Hubert Pál, Habért József, Slrázl Mihály, Hajai 
Ferencz, Pauch Gáspár és Pelrich Ferencz lakatos 
inas, valamint Kizler Ferencz sütemény kihordó 
Czérnai Szidónia lakásának ablakait bevertek. 
Ellenük a feljelentés megtörtént.

Tolvaj hálótárs. Flesch Zsigmond szegzárdi 
lakos f. hó 23-án éjjel meghalt Szretkovics György- 
nénél, Vele egy szobában hált egy ismeretien 
ember, aki magát könyvelőnek mondta. Ez utóbbi 
ellopta Flesch óráját és lánczát és elszökött. Körö
zése elrendeltetett.

Zsebmetszés. Bischof Adóm stanisicsi ill. 
szabósegéd, ki ismeri zsebtolvaj és a város területé
ről ki van tiltva, f. hó 20-án Schossberger Miksa 
garai lakos aranyóráját és lánczát elakarta lopni, 
azonban elcsípték és letartóztatták.

Rabló cziganyok. Vásár vasárnapján d. u. 1 a 
5 órakor Száríts Adóm csávolyi lakos az utczáu 

egy, hogy mit csinálnak és mi lesz a végük, de 
egy nős embernél — — Hallgass, mert az én 
rám való különös tekinteteidről nem akarok hal
lani — a te tekinteteid irániam, nem értek egy 
fabatkát sem.

Milyen jól fecsegsz —
.4 kapukulcsot kéred, hogy nyugtod és békéd 

legyen. Még egyszer kérlek, Boldizsár, hallgass, 
mert nem használ neked. Csak annyit akarok 
neked mondani, hogy ha lakatost küldesz ide. 
hogy neked kulcsol csináljon, akkor én — olyan 
igaz, amilyen igaz, hogy én a feleséged vagyok - 
a rendőrségre futok. Igen, a rendőrségre futok.

Ha egy nős ember kapukulcsol akar, akkor 
az biztos jele annak, hogy' visszakivánkozik a 
legényéletbe és én el akarom az utadat zárni. 
Erre — Boldizsár — szavamat adom. Nekent ne 
mondd, hogy fogjam be a számat. Nem — Boldi
zsár az teljesen fölösleges, mert én — mit 
akarsz ?

Főfájást kapsz a fecsegésemtől? Azt nem 
hiszem, Boldizsár. A főfájásodnak inkább a kaszi
nód az oka, mert a dohányfüst és — Istenemre 
nem lehet . nálad kitiltani. Akkor megysz és oda 
megysz, amikor és ahova akarsz, úgy élsz, mint 
egy herczeg éjfélkor vagy hajnalban jösz haza 
es — kapukulcsot is akarsz magadnak csináltatni

..Végre elaludtam1". írja Katidéi „és csak 
mondattöredékeket hallottam, mint: a gyermeke
kei kiadni kosziba — válás — nem leszek rab
szolga" slb. . . .

Fordította: L. M.

állt, mikor 5 czigány közrefogta, megtámadta és 
zsebéből tárezájat kilopván, elfutottak. A karos 
Borkity rendőrrel u czigányokut üldözőbe vette és 
Nórák Mátyás korcsmájában utói is érték őket. 
Itt kitűnt, hogy a banda feje Horváth Flórián 
foktői legény, ki Baja város területéről ki van 
tiltva.

Zablopás. A lmjai vasúti állomás nyitott 
félszeréböl f. hó 23-án este Itt órakor ö zsák 
zabol loptuk. A rendőrség a lettes nyomában van.

Tolvaj vendég. Honát László lmjai mázoló 
segéd f. hó 20-án egy társával betért Dobler János 
korcsmájába borozni. Idöközbon kiment az udvarba 
és Dobler lakásából az ablakon kérésziül ellopott 
10 kor. készpénzt. A házbeliek látván a lopást, 
szóltak Doblernak. ki elakarta Horvátot csípni, de 
ez utóbbi elszökött. A nyomozás megindult.

A veszekedés vége. Pólyák Antal és Geryity 
Antal f. hó 22-én a Pandúr-szigeten összevesztek. 
A veszekedésnek az lelt a vége, hogy Pólyák 
Gergitycl a botjával elverte és súlyos sérülésekét 
ejtett rajta.

Szölölopás. Odor József. Kenyeres Milmlv, 
Biszlriczki Péter és Fráj János iparossegédek 
f. hó 18-án éjjel Bajai Péter szőlőjét megdezs- 
mállák. Csütörtökön éjjel Szeyszárdi János szőlő
jét látogatták meg, ahonnan 29 korona értékű 
szőlőt elakarlak vinni, azonban Jankó ints és IJobos 
nevű rendőrök elcsíptek és bekísérték őket.

A Budapesti Napló nemcsak keletkezésének 
történetében uj és eredeti, de a közönség szim
pátiáinak gyors felköllésében is eddig nem Iáiéit 
példát mutat. És minden szám arra vall, hogy a 
Budapesti Napló megérdemli ezt a támogatási. 
A Budapesti Napion mk friss és megbízható értesülései, 
lelkes, temperamentumos, komoly, tartalmas, hala
sukban valósággal sz.enzácz.iós politikai csikkéi, a 
melyek nyomatékossá teszik a politikai súlyra döntő 
jelentőségű újság véleményét, tárczaroralának ma
gas irodalmi színvonala, gazdag informatív anyaga, 
kitűnő értesülései, kimerítő, ötletes, változatos, eleven 
rovatai s mindetirendü közleményeinek változatos
sága és folyton gyarapodó bősége: napról-napra 
ékesszólóan tanúskodnak arról, hogy a Budapesti 
Napló fényesen megfelel a legvérmesebb várakozás
nak is. A Budapesti rVap/ő szerkesztősége és olvasó 
közönsége közt páratlanul meleg és szives viszony' 
fejlődött ki. Naponkint jelentkezik ez a Szerkesztői 
üzenetek rovatában.

A Budapesti Napló szerkesztősége nem csaló
dott önbizalmában és nem csalódott a közönségben, 
amely nagy szeretettel karolta fel ügyét az első 
pereztöl fogva. Es hogy a közönség se csalódjék 
benne, arra vállvetve, szakadatlan buzgóságglll és 
lelkesedéssel törekszik. A szerkesztőség, amelynek 
belső tagjai: Vészi József főszerkesztő, Braun 

i Sándor felelős szerkesztő, Ábrányi Emil, Clair 
Vilmos, Cerri Gyula, Erős Gyula, Feszi Géza, Ger- 
</<-Zy István, Holló Márton, Horváth Elomér.Janorics 
Pál, Kabos Ede, dr. Kovács Jenő. Lyka Károly, 
Márkus József, Merkl Adolf, Molnár Ferencz, 
Nyilrag József. Pásztor Árpád, lioboz Andor, dr. 
Soltész Adolf, l'hury Zoltán, Zöldig Márton, napról 
napra egész erejét, egész lelkesedését, összes 
hírlapírói kvalitásait viszi a harezba. Hűséges 

! szövetségese ebben a külső munkatársak díszes 
serege.

Olvasóink figyelmét újból is felhívjuk, a 
Budapesti Napló ra és ismételve a legmelegebben 
ajánljuk ez újságol. Olvasásra az újdonságok iránt 
érdeklődőknek és valóságos lelki épülésükre azok
nak, akiknek a magyar hírlapirodalom magas 
színvonalában és magyar Írók és újságírók hangya
szorgalmában kedvük telik.

A nemzeti harcz. Folyik a nemzeti liarez. 
régente is, most is: közszabadságokért, nemzeti 
jogokért, nyelvünkért, önállóságunkért . . . folyik 
a liarez az osztrák szoldateszka ellen . . . Har- 
minczhél ev óla szakadatlanul, most pedig leelőzött 
erővel, sokszoros lelkesedéssel, százszoros hűséggel 
harczol a harczolok élen az Egyetértés (főszerkesztő 
Fenyő Sándor, fömunkatárs Eötvös Károly). Több 
éviized megmutatta, hogy az Egyetértés mindig 
első volt a hareztéren. Politikai vezető czikkeit a 
függetlenségi párt legjelessebb tollú képviselői Írják, 
elükön Kossuth Ferenczczel és a lap irodalmi része 
is, mondhatnék páratlan. Az Egyetértés olyan kedve
zéseket is nyújt előfizetőinek, a minőt egyetlen 
más lap sem adhat. Elsőnek ezek közül azt említ
jük meg, a mely egyszersmind az olvasó karácsonyi 
ajándékának van szánva, u Kákoczi-Allnimot. 
Pompás album lesz ez a kiválóan becses disz- 
mmika. (Bolti ara 3 korona lesz.) Az Egyetértés 
előfizetési árai: Egy hónapra I frt. 80 kr. Negyed
évre 5 frt. Állami tisztviselők, magánhivatalnokok, 
papok, lelkészek, tanárok, tanítók a lapot kedvez 
ményes árban (évi 14 írtért, egy hónapra I frt. 
20 krért) rendelhetik meg az Egyetértés kiadó
hivatalánál, Budapesten, Vármegye-utcza 11.

KÖZGAZDASÁG.
A szegedi kereskedelmi és iparkamara ülése.

A szegedi kereskedelmi és iparkamara 1903. 
évi szeptember hó 28-án (hétfőn) délután 2 órakor 
n kamarai székház termében teljes ülést tart a 
következő tárgysorozutlul:
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1. A jegyzőkönyv hitelesítésére kél ing ki
küldése.

2. Elnöki jelentések.
3. I ilknri jelentés az iroda tevékenységéről.
4. Iiilerpelliicziók es indítványok.
•>■ Az elnökség jelentése a külföldi államok

kal kelendő kereskedelmi szerződések ügyében 
adóit kamarai véleményről.

II. A kereskedelemügyi miniszter ür lil). IG7.
1902. szánni leirata az erdemes ipari munkások 

állami jutalmazása ügyében. (A szakbizottság es 
ipiirosztály javaslatával.)

7. A kereskedelemügyi miniszter ür 7329. 
sz. leirata a kerületben fönnálló és létesítendő 
iparossegéd-szakrajzlanfolymnok ügyében. (Az ipar
osztály javaslatával.)

8. A kereskedelemügyi miniszter ür 8261. 
sz. leiratával véleményt kivan arról, hogy cserép
edények elárnsilása bevonlmló-e a vegyeskereske
dés körébe. (Az osztályok javaslatával.)”

9. A kereskedelemügyi miniszter ür 30,811. 
sz. leiratára az ipari munkások baleset ellen való 
biztosításáról szóló törvénytervezetre adandó véle- i 
meny. (A kiküldött bizottság es az iparoszlály 
javaslatával.)

10. A kereskedelemügyi miniszter ür 40,4.71 
sz. leirata az. ipari es kereskedelmi szakirodalom 
fölkarolása ügyeben. (Az osztályok javaslatával.)

11. A kereskedelemügyi miniszter úr 41,787. ‘ 
sz. leirata Sellntaim űezsö hódmezővásárhelyi ' 
lakos zálogüzlet nyitására kért engedélye ügyében, i 
(Az elnökség jelentésével.)

12. A kereskedelemügyi miniszter ér 42.640. 
sz. leirata Cscrvenka község folyamodásáról, mely- 
lyel a község a szerdai hetivásárokra állatfölhaj- 
tast kér engedélyezni. (Az osztályok javaslatával.)

13. A kereskedelemügyi miniszter úr 46,991. 
sz. leirata a gabommemíiek őrlésére való meg
rendelés-gyűjtés (csuvározás) ügyeben. (Az elnök- 
ség jelen lésével).

14. A kereskedelemügyi miniszter úr leiratai
Uj-Verbász, Kis-Kér, Bajrnok községek hazalási 
szabályrendeletei ügvében. (Az elnökség javas
latával.) J

15. A kereskedelemügyi miniszter úr 50,005. 
sz. leírnia a közös hadsereg lábbeli szükségleté
nek szállítása ügyében. (Az elnökség jelentésével.)

16. A kereskedelemügyi miniszter úr 52,936. 
sz. leiratával véleményt kivan Tiszákéi mániáivá 
község 3 országos-vásárt kérő folyamodásáról. (Az 
osztályok javaslatával.)

17. A kereskedelemügyi miniszter ür 56,646. 
sz. leirala a Szegedre engedélyezett szabóipari- 
szaklanlölyam ügyében. (Az elnökség jelentésével.) !

IS. E kereskedelemügyi miniszter úr 62.431. 
SZ. leirala hazai iparczikkeket elárusító csarnokok 
ügyeben. (Az elnökség jelentésével.)

19. A löldmivelésiigyi miniszter úr leirata a ! 
mezőgazdasági- és házi-ipar fejlesztése ügyéhen. I 
(Az. elnökség javaslatával.)

20. Bacs-Bodrog vármegye alispáni hivatalá
nak átiratai Ada, Szt.-Tmnás, Kula községek ha 
zalási szabályrendeletei ügyében. (Az elnökség 
jelentésével.)

21. Csongrád megye törvényhatóságának át
irata a hazai ipar pártolása ügyében hozott hatá
rozatáról. (Az elnökség javaslatával.)

22. A Hódmezővásárhelyen tervezett kiállítás 
előkészítő bizottságának álirata a kamara erkölcsi 
és anyagi támogatásáért. (Az elnökség jzvaslatával.)

23. Baja város polgármesteri hivatalának 
alirata az oltani iparos szakrajzlanlölyamok segé
lyezéséért. (Bizottsági javaslattal.)

24. Szeged varos rendőrkapitányi hivatalá
nak átiratai több, napi piaczi árusításra engedélyt 
kérő folyamodásról. (Az elnökség jelentésével.)

25. Szentes város polgármesterének átirata 
Strasser Sándorné szentesi kereskedő végeladást 
kérő folyamodásáról. (Az osztályok javaslatával.)

26. A kulai szolgaidról hivatal átirata a 
Veprováczon megalakult ipartestület ügyében. (Az 
elnökség jelentésével.)

27. A bajai iparlestület álirata, melyben 
fölterjesztést kér, hogy az. ipari szakiskolákat vég
zett növendékek az állami gépgyárakban alkalmaz
tassanak. (Az elnökség jelenlesével.)

28. Az elnökség jelentése a Szegetlen, 1903. 
augusztus 20-án tartott kerületi iparosgyűlésről.

29. Az elnökség jelenlese a szegedi kerületi 
lanoncz- és segédmunka kiállítás eredményeiről.

30. Az elnökség jelentése a zentai mező
gazdasági és ipari kiállítás eredményéről.

31. A tnarosvásárhelyi társkamara a dohány
tőzsdék megadóztatása ügyében lett fölterjesztésé
nek pártolását kéri. (A kereskedelmi osztály javas
latával.)

32. A nagyváradi és biharmegyei kiskereske
dők társulatának átirata a kereskedésnek képesí
téshez kötése és a tisztességtelen verseny ntog- 
gállása érdekében lelt fölterjesztésének pártolásáért. 
(A kereskedelmi osztály javaslatával.)

33. A magyar hajózási egyesület kérelme, 
hogy a kamara lépne be tugul az egyesületbe. 
(Az elnökség javaslatával.)

34. Milkó Vilmos és fiai, Winkler testvérek, 
id. Mehlik István, Dobrián és Markovics szegedi 
ezégek együttes beadványa a Tisza és Maros part
jainak csendőrök által való fokozottabb figyelem
mel tartása érdekében. (A kereskedelmi osztály 
javaslatával.)

35. Ugyanazok beadványa a katonai intéze
tek árlejtéseinek nyilvános megtartása érdekében. 
(A kereskedelmi osztály javaslatával.)

36. Sziies Ödön lmjai gépgyáros ezég bead
ványa a mezőgazdasági gépelt megrendelés-gyüj- 
lesenel szokásos eljárás szabályozása egyeben. 
(Az osztályok javaslatával.)

37. Szeged város tanácsának átirata a Wo- 
dinner alapítványi segélyek fölosztásamik vélemé
nyezéséért, (Bizottsági javaslattal.)

38. Az elnökség előlerjeszlese Vanvár Mihály 
kamarai szolgának a kamara nyugdíjintézményébe 
való fölvétele ügyeben.

39. A kamara 191)4. évi költségvetési*.  (A 
közös bizottság javaslatával.)

Nyilttér.*)

A égj óbb és leupgÚHzsöffosobh
JW ii d i t. ö - 1 t 11 1,

".«ty mini asztali ital kedv-lt é« borral, oog-
aacka viury növényi zzörpi kkel vegyítve kiiiinO izü 
vecryúl4k«*t ad : a

(*E rovatban közlőitekért felelősséget nem vállal a 
szerk.

HIRDETÉSEK.

HALLATLAN OLCSÓ!!
395 darab csak I forint 85 krajezár.
1 pompás, jól járó elegáns óra, 24 órában csak 
egyszer lel húzandó, aranyozol I lánrzczal, I pompás 
nyakkendőtű simili-brilliánssal. I tűzben aranyozott 
gyűrű imit. kővel uraknak v. hölgyeknek. 1 pom
pás gomhkészlet 3°/o arany doublőból jótállással, 
melybon kézelő-, gallér- és inggombok vannak. 
G drb. valódi vászonzsebkendő, 1 elegáns zsebbeli 
nickol irószerszám, 1 pompás tükör tokkal és fésű
vel, I drb. illatos kéziszappan. 1 drb. linóm kötésű 
jegyzőkönyv, 12 drb. művészi kivitelű képes kártya 
a XIX. század legjelesebb férliairól, 72 drb. angol 
irodai-irótoll és még 2!)ü darab különféle, a ház
tartásban szükséges tárgy W INGYEN. "SSÜ 

Szétküldés utánvéttel, vagy a pénz elöleges beküldése esetén

Grünner C. Áruháza által
------------- Krakkó. R. 54. sz.---------------

•2 csoinug filvéteh'-nél ügy ekét p.-mrójn zxebkŐH ingyen. Több

Selyem
és blúzokhoz óriási választóban. Csodálatra méltó újdonságok, minden árban 1.20 K.-tól kezdve- 
Mindönkinek portó és vámmentes szétküldés. A kívánt minőség megjelölésénél minták bérmentve. Levél- 

portó Svájczha 25 Hl léi. 1 ___

Selyemszövetgyár Unión

SRIEDER ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
G kir. udvari szállítók (SVAJCZ.l

Szilva eladás.
Első rendű érdélvi magtól váló

S Z I L V A 
kilónkéul Hí fillérért kapható 

ifj. Pock Józsefnénél
Főtér.

E(iY KORONÁÉRT
poilóineitlesen küld tíz Orvosszövetség 

sorsjfttékáboz egy sorsjegyei az

Országos Sajtóiroda,
Budapest, Kemény Zsigmond-ulcza 11.

Húzás már október 10-én.
1340 nyeremény. I főnyeremény 40.000 kor. 
Legnagyobb nyeremény legkedvezőbb esetben

50.000 korona.

1 korona

1 sorsjegy. SZERENCSE FEL!
1 korona

1 sorsjegy.

Törlesztéses
kölcsönök

engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
söl 800 korona is katasztrális hol
danként, a földek becsérléke és valóságos 
forgalmi ára arányában 10 évtől 50 
évig terjedő törlesztésre, különö
sen előnyös feltételek mellett.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál
SCHÁFFER VILMOS 

bankigazgató 
--------- SZEGEDEN. --------- 

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

£e Sriffon
valódi franczia

szivarílapapir és fiüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.
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Van szerencsém a n. é. hölgyköziinség szives tudomására hozni, hogy tekintettel az őszi idényre leginkább készíttetni 

szokott flNGOU JVIÜNKAKRfl. enn‘:k "wgfelelöleg,

<£S> Női PlVAT termemet
elsőrendű fővárosi angol és franczia erők alkalmazásával bővitettem ki.

Különös gondot fordítok ari’a, hoyy női divat termemben jövőben

elsőrendű confectió darabok u. m. w sacco. zsák és angol kabátok, palletok és gallérok, valamint costume és 

angol tolllettek a legdivatosabb és Ízléses kivitelben készüljenek. E czélra nem kímélvén költséget, szerződtettem szakmájá
ban kitűnő és kiváló tehetségű ennfenti<~) SZabáSZt ŐS mUllkást, kik korábban több éven keresztül, 
híres divattermekben, PARISBAN. BERLINBEN és BECSBEN, utólag pedig ÁCS és Ta. MONASZTERLY és KUZMIK neves 
és jóhirű budapesti czégeknél működtek.

A midőn tehát ezt a nagyérdemű hölgyközönség szives tudomására hozom, kérem engem nagyrabecsült szives 
bizalmával — ngv. mint eddig a jövőben is megajándékozni, magam pedig igyekezni fogok, hogy a divattermemből 
kiadott toilettek és confectió darabok Ízléses és pontos kiállítása állal a legmesszebb menő igényeknek is megfeleljek.

IW Vidéki megrendelések egy minta ruha beküldése után pontosan eszközöltetnek.
Lakásom: özv. Manhold Istvánná úrnő házában (Kossuth Lajos utcza 16.)

Schmidt Adolfné
volt özv. Heislernó.

A in. t. hölgyközönség jóindulatába és kegyes 
párfogásába magamat ajánlva vagyok kiváló tisztelettel

FISCHER PÁL
NŐI- FÉRFI- ÉS GYERMEK- DIVATÁRUHÁZA 

BAJÁN.

Van szerencséin a n. é. közönség szives tudo
mására juttatni, hogy 15 év óta fönálló

NŐI-, FÉRFI- ÉS GYERMEK- 
> D1VATÁRÜHÁZAMAT f 

több árúczikk hozzávételével megbövitetlem, ugyanis 
nagybani

BLkOÜSE ARÜSITAST
vezettem be. kezdve n legegyszerűbb házi-blousok- 
tól ii legdíszesebb kivitelig.

Azonkívül eső- és napernyők uj gyártását, 
úgy színes mint feketébe, elvállalok minden e 
szakmába vágó javításokat, melyek gyorsan és 
jutányosán saját műhelyemben eszközöltetnek.

Tetemesen kibővített legújabb divatú is leg
jobb gyártmányú férfi- és gyermek kalapok, úgy
szintén mindennemű sapkák nagy raktáromra bátor 
vagyok a n. é. közönség szives figyelmét felhívni.

Nemkülönben szőrme boák úgyszintén
karmantyúk (Mull) óriási nagy választékban találhatók.

Stiglitz és Unger-félo fehérnemű, menyasz- 
szonyi kelengyék egyedüli elárusitása czégem által 
eszközöltetnek.

Minthogy több évi működésem alatt alkalma volt 
a nagyérdemű közönségnek pontos és szolid kiszolgálá
somról meggyőződést szerezni, jövőben is azon leszek, 
hogy vevőimet minél olcsóbban juttassam első rendű árúk 
beszerzéséhez, mely tények valódiságáról mielőbbi meg
győződést szerezhetnek. Kérem minél számosabb megren
deléseiket és szives további pártfogásukért újabb válla
latomban is esedezve, maradtam

kiváló tisztelettel

FíncIbci- Pííl.

Már

I koronáért

50.000
korona nyerhető.

ORVOS-
sorsjáték

Budapest, IV., Váczi-utcza 17 a.

Már

I koronáért

50.000
korona nyerhető.

Főnyeremény 5o,ooo kor, ért
€gy Sorsjegy ára I korona.

Miután a húzást már október elején megtartjuk és a sors
jegyek nagy kelendőségnek örvendenek, ennélfogva tisztelettel kér
jük. hogy a sorsjegyek bevásárlásával ne tessék késni, hanem 
nagybecsű megrendelését ziveskedjék lehetőleg azonnal elintézni, 
mert a húzás már

f‘. é. október lió lO-én lesx.
Orvos-sorsjáték központi irodája:

ww Budapest, IV., Váczi-utcza 17 a.
Sorjegyek kaphatók helyben:

Itotscliihl Zsigmondiul!,
és minden dohánytőzsdében, valamint minden vidéki városban.

Hirdetések olcsó áron felvétetnek e lapok kiadóhivatalában.
Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


