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Csendörség-e vagy rendőrség ?
Hosszas, majdnem évtizedekre terjedő 

pangás után végre valahára a rendőrség 
vezetője elaborálumot terjesztett elő a tör
vényhatóság közgyűlésének, melyben váro
sunk közbiztonságának rendezése érdekében 
azt javasolja, hogy a jelenlegi rendőri legény
ség néhány tagjának elbocsátása után ala
kítsunk a külterületen két 5-5 tagból álló 
csendörörsöt, a belterületen pedig az eddi
ginél kisebb —-16 tagból álló — rendőr
legénység mellé egy 8 tagból álló csendörörs 
szerveztessék. A költségek megállapítása és 
a csendörség legénységének idevezénylése 
érdekében lépjen alkudozásba a tanács a 
belügyminiszterrel és annak eredményéről 
számoljon be a közgyűlésnek.

E tárgy előadását óriási vihar követte 
a közgyűlési teremben. Több fölszólalás 
hangzott el, amely mind oda irányult, hogy 
az állampolgárok közszabadságának megsér
tése a tény, hogy csendőröket hoznak egy 
törvényhatósági joggal felruházott város bel
területére, hogy szégyen városunkra az ilyen 
kérés hangoztatása is, mely példátlanul áll 
a városok történetében és amelyért -— úgy 
lehet — a gúny tárgyává leszünk.

Engedtessék meg, hogy mielőtt véle
ményt mondunk e tárgyban, emlékezetbe 
idézzük az ügy előzményeit, melyek szük
ségesek a tárgy megismeréséhez és a hozott 
határozat mérlegeléséhez. Már huszonegy 
évvel ezelőtt, az 1882. évben történt, hogy 
városunk rendőri intézménye az akkori igé
nyeknek meg nem felelvén, a jelenlegihez 
hasonló határozat hozatott, még pedig hideg
vérrel, a helyzet alapos megismerése és az 
eszközök pontos mérlegelése után. A csend
őröket csak azért nem kaptuk akkor, mert 

városunk közönsége kikötötte, hogy a csend
őröket egyelőre 3 próbaévre óhajija, a bel
ügyi kormány pedig nem volt hajlandó 
próbára csendőröket adni. Azon idő óla, 
sok mindenféle történt már Baján, van nem 
egy intézményünk, mely fejlödésképes voltát 
beigazolta, de rendőrségünk egyáltalán nem 
volt sohasem feladata magaslatán. Tudjuk 
azt is, hogy a rendőrség vezetője nem egy
szer kérte a legénység szaporítását, sajnos 
hiába. Ez alatt a 21 év alatt a közerkölcsök 
szörnyen meglazultak, a törvények htiina- 
nusabbakká lettek és e két tény összeha- 
tása abban csúcsosodott ki, hogy a békés 
polgárok élete és vagyona soha sem volt 
nagyobb bizonytalanságban, mint napjaink- 

1 bán. Az újság első oldalához méltatlan, hogy 
ide Írjuk azon alakok nevét, akik fényes 
nappal bicskáznak, a kik rendőröket meg- 

[ kergetnek és boros üvegekkel nieghajigálnak 
anélkül, hogy megbüntetnék őket, mert nincs 
mindig két gentleman tanú a kéznél, aki 
bűnösségüket igazolja. Nem kételkedünk 
benne, hogy széles e nagy Magyarország
ban alig van még egy akkora város, mint 

( Baja, amelynek közbiztonsága ilyen rossz 
' volna.

Hogy fenti állításaink igazak, nem kell 
jobb és több tanú, mint városunk közön- 

I sége, amely átszenvedi fogyatékos rendőri 
intézményünk minden kínját, minden baját. 
Törvényhatóságunk közgyűlési termében né
hány hónappal ezelőtt Z>r. Valentin Emil 
bizottsági tag indítványára úgyszólván itnpe- 
rative szólittatolt lel a rendőrség feje, hogy 
a rendőrség feljavítására javaslatot legyen 
és ezt a javaslatot támadták nagy vehemen- 
cziával meg.

A mi véleményünk ez ügyben a követ
kező : .Vem vagyunk elragadtatva a csendőr

ségnek városunk belterületére való hozatalá
tól, de mert látjuk és meggyőződtünk róla, 
hogy még nagy anyagi áldozatok árán sem 
tudunk e nemű bajainkon segíteni, accep- 
táljuk őket, mint elkerülhetetlenül szükségest.

A tapasztalat ugyanis arra tanít ben
nünket, hogy rendőri legénységünk eredendő 
bűnben leledzik. Mi ugyanis csak 32—33 
éves, kiszolgált katonákat veszünk fel, akik 
szegénysorait, általán kis intelligencziáju és 
fizikailag enervált emberek, akiket a nehéz 
szolgálat hamarosan összetör és akik alapos, 
tüzetes munkára képtelenek. Aki végig néz 
rendőrségünkön, azt fogja találni, hogy vé
ges-végig, kevés kivétellel igazunk van. Ezt 
a legénységet, ha annyira akarjuk felszapo- 
ritani, hogy az igényeket kielégítse, 50 tag
ból álló legénységet kell tartanunk, melynek 
aránylag rövid idő alatt kielégítendő nyug
díj igénye oly nagy összeg, amelyet el nem 
bírunk viselni. Ha mindezekhez hozzávesz- 
szíik, hogy a sógorság és komaság befo
lyása az emberre a polgári rendőrségnél el 
nem kerülhető, azt hiszszük, hogy meg
győztük az objektiven gondolkodókat arról, 
miszerint a mi végső szükségünkben, nincs 
más menekvésünk, mint a csendörség.

Azt mondják, hogy a csendörség beho
zása sérti az állampolgárok közszabadságát. 
Ezt nem hiszszük, mert csak egyféle állam
polgári közszabadságot ismerünk és ha a 
járásokban, kis- és nagyközségekben nem 
sértik a csendőrök az ö szolgálataikban az 
állampolgárok közszabadságát, úgy nálunk 
sem képez az ő jelenlétük sérelmet. Külön
ben is a csendörség szolgálata közben a rendőr
kapitányság vezetése alatt fog működni és 
igy nem lehet belőle veszedelem a békés pol
gárokra.

Azt is mondják, hogy szégyen, ha egy

T Á R C Z A.
Pajkos diákok.

A „BAJAI HÍRLAP" TÁRCZÁJA. 
Irta: Baedeker.

Éppen az iskolaév közepén, úgy februárius- 
ban betegedett meg a természetrajznak rokon
szenves fiatal tanára, — elküldték a doktorok 
Meránba, hogy onnan a nyárra Gleíchenbergbe 
menjen, télre pedig Görbersdorlba s hogy sose 
lássuk viszont . . . Egy pár napig nem kellett 
tanulnunk a botanikái, mert nem volt, aki előadást 
tartson belőle. Ezekben az órákban a gimnázium
mal szemben lakó Ványay lánvoknak szerelmes 
leveleket Írogattunk, a melyeknek hasonlatait a 
növénytanból véltük . . . Aztán megjött az uj 
tanár s a legközelebbi hétfőre volt kitűzve az első —

Majdnem azt mondtam : első föllépése. 8 ha 
mondtam volna, az nem is lett volna olyan nagy 
szamárság, mert a diákok olyanfajta feszültséggel 
szoktak az uj professzor első órája elé nézni, a 
hogy a színházi közönség lesi a még nem ismeri 
darabot s valamely újonnan szerződtetett művész
nek első dobul jól.

Telő voltunk kíváncsisággal és izgalommal. 
Beteg professzorunk mindig igen szépen bánt 
velünk s mi már előre is bizonyos gonoszkodó 
ellenszenvvel néztünk az uj ember premierje elé. 
A nagy napot megelőző szombaton egy se tudta 
közülünk a leczkéjél egy tárgyból sem. Még Orosz 
Hermán se, a ki pedig rendos viszonyok közt 
szórul-szóra mondta el a tudományt elejétől végig 

s fordítva is: a végszótól az első betűig. Az egész 
klasszis szekundákat kapott.

Hétfőn aztán mindannyian a legszebb ruhán
kat öltöttük föl, mint ha csak az igazgató neve- 
napja lenne vagy az önképző kör malinée-ja. 
Otthon sehogyse tudták megérteni, hogy mért 
erőlködöm bele nagy fáradsággal a fénymázas 
csizmámba, meg a galambszürke szűk magyar 
inexpressible-be. (Akkoriban nemzeti divat járta, 
— ellenben nemzeti párt, az nem volt.) Nagyon 
ünnepélyes volt az ábrázalunk is, meg a toalet
tünk is, de csak az előbbinek vettük igazándi 
hasznát. A ruházatunk elegancziája jobbára a pad 
alá veszett, a honnan nem látszottak ki a kényes 
színű, tinóm vasárnapi nadrágok s a magasszáru 
lakkos láblyük.

Aimal jobban festetlek a fekete utlilláiuk. 
Az első sorban (mondok : padban) megannyi „jó 
házból' való link ültünk, a kik sejtettünk már 
valamicskét az öltözködés művészetéhez. A hátulsó 
padok közönsége is rajta volt, hogy mentül keve
sebbet rontson a várva-várt jelenet ünnepiségén, 
az uj professzor bemutatkozásának jelentőségén. 
Beude Gazsira, a kinek mindig kuszán állt a haja, 
ráparancsoltunk keményen, hogy fésülködjön meg 
erre a kivételes alkalomra s a jó fiú, eltérve 
eddigi hagyományaitól, széjjelválaszlollu a fején 
levő erdőt a középen. (Minek következtében úgy 
nézett ki, mintha kél feje lett volna.) Gondoskod
tunk az osztály tótjáról, a derék nyakkendődén 
Riklik Flórisról is: vettünk neki közköltségen egy 
nagy rózsaszínű máslit és egy vadonatúj papír
gallért. Büszkén jött az iskolába s azt kérdezte 
helykén:

— Ugy-e, most nem meglátszik rajtam, hogy 
tót vagyok ?

. . . Még most is előttem áll az uj ember, 
a mint először lépte ál a hatodik osztály küszö
bét. Nem érkezett egyedül, — mint ha nem mert 
volna. Az igazgatónk kísérte be olyan arczczal, 
mely azt látszott mondani: „Bocsánatot kérek, 
nem szolgálhatok különb legénynyel”.

Bizony, furcsa emberke volt, kisebb akár
melyikünknél. Am szakádnak, bajuszunk ma sincs 
huszonötünknek együttvéve annyi, mint a mennyi 

| befeketítette az ábrázutál. Egész arcza csupa szőr 
volt, mely csak a szemeknek engedeti helyet, 
ezeknek a villogó szemeknek, a melyek szúrók 
voltak, akár egy kötőtű. Az orrán himbálódzó 
csiptetőnek a vastag zsinórja örökös háborúságban 
állott a szakádéval, vagy talán a bajuszával, mert 
e kétféle szőrme annyira összevegyült ezen az 
anlropomorf mezon, hogy nem tudhattuk, hol 
végződik az egyiknek s hol kezdődik a másiknak 
sötét birodalma. A mikor tudakolt ■ - s azt meg- 
cselekedte mindjárt a bemutatás legelső perezé- 
ben — a szakádét tele szórta az illatos dohány
porral s valahányszor tüsszentett egyet, szemüvege 
mindannyiszor lelolylyant az orráról, melylyel az 
állandó összeköttetést sehogy se tudta l'öntartani. 
Ilyenkor egy nagy vörös zsebkendő jeleni meg 
kezében, mely szintén szőrös volt, akár egy orang- 
utangé, egy óriás kendő, u minőt sem azelőtt, 
sem azóta nem láttunk soha. Még később egy 
foliánssal ismerkedtünk meg, jó egy láb hosszú 
és nem sokkal kevésbbé széles könyvvel. Ez volt 
a „jegzőkönyveeskéje", a hogy ö nevezte. A kabát, 
a melyben hordta, bizonyosán el volt látva valaihi 
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törvényhatósági joggal felruházott városban 
esendöi'ség van. Hát nem nagyobb szégyen 
az olyan lehetetlen közbiztonság, amilyen
ben részünk van? Ne dugjuk a fejeinket a 
homokba abban a hiszemben, hogy nem 
látnak bennünket, hanem nyissuk ki sze
meinket és lássunk, lássuk meg bajainkat 
és segítsünk rajtuk.

Altalán elismert tény, hogy a csendőr
ség nagy hatalma abban áll, miszerint a 
csendőrök katonai fegyelme, erélye, bátor
sága és intelligencziája félelemmel tölti el 
azokat, akik szeretnek a zavarosban ha
lászni, hogy a csendőrök jelenléte mintegy 
praeventiv intézkedés a gonoszkodások el
követése ellen. A csendőrségnek ezen ereje 
pedig megbécsülhetetlen.

Egyébként addig, inig a tárgyalások 
befejeződnek és a szerződést alá kell Írni, 
talán akad jobb terv is, amely a bajokon 
segíteni tud. Mi szívesen fogjuk venni, de 
addig, szükségből, kényszerűségből a csend
őrség mellett szavazunk.

L. M.

A nyilvánosság joga.
Esztendeje van annak, hogy városunk költ

ségvetéséi először kinyomatták és elosztották a 
városi képviselők és a lapok szerkesztői közt, mi
nek következtében volt módunkban vele foglal
kozni. Az idén jóval hamarabb kerüli ki a sajtó 
alól az 1904. éli költségvetés, október 1-sejón már 
kézbesítették is, de « lapok szerkesztőségei máig 
sem kaptak belőle példányt.

Nincs ugyan tételes törvény arra nézve, hogy 
a város köteles költségvetését a lapoknak meg
küldeni, mind annak daczára, ez az eljárás a helyi 
tisztességes sajtó oly nagyfokú megsértése, melyet 
szó nélkül nem hagyhatunk.

Ha a helyi hírlapok folyton gáncsolok és 
folyvást akadékoskodók lennének, még akkor is 
köteles a tanács arról gondoskodni, hogy a lapok 
mindarról, a mi a városházán történik, hitelesen 
értesüljenek, mert ez a nyilvánosság joga, melyet 
mi magunknak megkövetelünk.

A közönség elvárja a lapoktól, hogy őket 
minden eseményről értesítsék. A tisztességes saj
tót ezen munkájában minden közhivatal támogatni 
köteles, nemcsak a nyilvánosság jogánál fogva, 
hanem az okosság szempontjából is, mert csak 
igy van módjában czéljai és szándékai felöl a 
közönségei felvilágosítani.

Hiszszük és reméljük, hogy többször nem 
fog kelleni ilyen irányban felszólalni, annyival 1 

inkább, mert Dr. Hegedűs Aladár polgármester ur 
részéről eddigelé csak előzékenységet tapasztaltunk.

Baján, 1903. október hó 10-én.

A „BAJAI HÍRLAP"
szerk ősz tősége.

Városi közgyűlés.
- október 8.

Alig lutszau voltak jelen, mikor Schtnausz 
Endre főispán a közgyűlést délután 3 órakor meg
nyitotta. Nem is várt élénkebb diszkussziót senki, 
még az ellenzék is a szokottnál higgadtabb maga
tartási látszott tanúsítani. És ha később mégis ki
csapott a tárgyalás menete a kellő tárgyilagosság 
medréből és oly jelenetek játszódlak le közgyűlési 
termünkben, aminökre visszaemlékezni nem tudunk, 
ezért valljuk meg őszintén —- nem kizárólag 
az ellenzéket illeti ezúttal gáncs.

Aggodalommal tárták föl e közgyűlésen 
szomorú gazdasági állapotainkat és tengersok adós
ságunkat, — hiába. A többség a jövő évi 
költségvetést megszavazta.

Óva intetlek azután a csendörségnek váró, 
sunk belterületére való behozatalától s hiába han
goztatták közszabadságunk ilyetén állítólagos ve
szélyeztetését — a hatósági part 2 szavazat
többséggel elvben elfogadta a csendörséget a 
belterületre is.

Lármás „hoch" kiállásokba tört ki ezután 
az egész ellenzéki oldal és az elnöklő főispánnak 
nehéz munkájába került, inig a rendet helyre tudta 
állítani.

A vihar azonban nem ült el és szüntelenül 
röpködött a vehemens közbeszólások egész töm
kelegé innen is, onnan is.

Mikor pedig a vendéglők és kávéházak éjjeli 
egy órai zárórájának megszüntetése került szóba 
és ennél a tárgynál is leszavazták az ellenzéknek 
az iparosok érdekeit védő indítványát, az ellenzéki 
városatyák önmagukból egészen kikelve, lárma 
közben tüntetőleg vonultak ki a közgyülésteremböl, 
hova többé vissza sem tértek.

A visszamaradoltak ámulva nézték ezt a 
váratlan inczidenst és mélységes csönd töltötte be 
már azután a vitától csak az imént oly hangos 
termet.

♦ *

Részletes tudósításunk a közgyűlés lefolyásá
ról különben a következő :

Schmausz Endre elnök üdvözölvén a törvény
hatósági bizottságot, olvastatott:

1. Polgármester időszaki jelentése a közigaz

gatás állapotáról, mely a följegyzésre érdomse 
eseményekben szűkölködő múlt havi közigazgatási 
életről számol be, - - tudomásul szolgál.

2. A nagyin, kereskedelemügyi magyar kir. 
misztériumnak leirata a ni. kir. útmesleri iskolák 
felállítása tárgyában. — A leirat, közgyűlésünknek 
már régebben hozott határoznia ellenére, újabban 
megfontolásra és elfogadásra ajánlja ezt az ügyel. 
— Bajai Péter és dr. Valentin Emil városunk 
önkormányzati jogának hangsúlyozása mellett, ellen
zik az útmesleri iskolákhoz való hozzájárulást azért 
is, mert törvényhatósági úthálózat link kicsiny és 
alig jön számba. Erdélyi főjegyző arra figyelmeztet, 
hogy ne játszok el ily csekélység megtagadásával 
a kereskedelemügyi kormánynak jóindulatát, melyre 
már a legközelebbi jövőben nagyon is reá lehelünk 
utalva. Miután még WiUmanil János bizottsági tag 
kiemeli, hogy a járásbeli községek lakosságának 
városunkba való konczenlrálásál reméli az út
hálózat majdani kiépítésével elérni, a többség 660 
koronát szavaz meg a fenti czélra.

3. A nagyin, földmivelésügyi in. kir. minisz
tériumnak leirata a husvágási szabályrendelet ki
egészítése iránt. — A szabályrendelet a leirat 
értelmében módosittalik.

Következett:
4. Föispáni átirat dr. Ladányi Mór kórházi 

igazgató-főorvossá történt kineveztetéséröl. — A 
közgyűlés őszinte örömmel fogadta az átiratot és 
dr. Ladányi Mórt — érdeklődéssel meghallgatott 
programmbeszéde után zajos ováczióban részesí
tette. Miután még a főispán is pár üdvözlő szót 
intézett a bajai orvosi kar eme kiválóan szakavatott 
és közbecsülésben álló tagjához, rátérlek a napirend 
következő pontjára.

5. A közigazgatási bizottságnak átirata a tan
köteles korban lévő gyermekeknek a nyilvános 
mulatóhelyektől való távoltartása végeit alkotandó 
szabályrendelet tárgyában. — Tekintettel helyi 
közerkölcsi állapotaink kielégítő voltára, ily szabály
rendelet alkotasa mellöztelik.

6. Polgármester előterjesztése 12 kiilsö árva
széki ülnöknek választása iránt. — Megválasztatnak.

7. A városi tanácsnak javaslata a gyámpénz- 
lári készpénzkészletek elhelyezése tárgyában. - - 
Az ellenzék régi óhajához képest, a tanács javaslata 
értelmében határozatba megy, hogy az árvapénzek 
ezentúl nemcsak a bajai takarékpénztárban lesznek 
elhelyezve, hanem 1904. évi január l-löl kezdve 
ezen összeg 30 százaléka a „Bajai Kereskedelmi 
és Iparbankban0 lóg gyümölcsöztelni.

8. Ugyanannak jelentése a városi legelők 
haszonbérbe adása iránt megtartott újabb árverés 
eredményéről. •— Utasitlatik a tanács, hogy a 
szerződést Szabó György haszonbérlővel egy évre 
kösse meg, ennek leteltével pedig újabb árverést 
Írjon ki.

Hosszas diszkusszióra adott alkalmat.
9. A tanács jelentése a városi polgári és bel

városi népiskola műszaki műveleteinek bizlosilása 
tárgyában. — JVeisz Nándor referens előterjeszti 
Baumgarten Sándor minisztériumi műépítésznek 
immár elkészíteti tervét és javasolja ennek értel
mében, hogy a Szent-Aulai utcza sarkán elterülő 
Vojnies ház lelkére a városi polgári iskola és a 
belvárosi elemi iskola befogadására egy emeletes 
épület emeltessék 127.910 kor. költségvetéssel.

boszorkányzsebbel, máskülönben nem fogadhatta 
volna be magába: most is elöltem áll ez a tubák- 
szinü hosszú kabát, mely jobban hasonlított valami 
kaftánhoz, semmint egy redingothoz, a sok könyv
vel egyetemben, a melyeknek csüeskéi kilátszottak 
a feslö zsebekből. S ezek nem voltak valami 
zsebbevaló könyvek, hanem jókora nagy lexikon- 
oktávok, meg kvartok, melyek úgy lehúzták az 
idomtalan kabátot, hogy elöl mindig jóval hosz- 
szabbat mulatott, mint a milyenre szabta az ügyet
len szabója.

Általán, nagy volt nála minden, csak ö maga 
volt kicsi. Sokkal kisebb, semhogy érdemes lelt 
volna fölhúzni érte az ünneplő ruhánkat.

— Vornyák tanár ur önöket a természetrajz 
tanaival fogja megismertetni — igy szólt igazga
tónk a bemutatásnál. - Szerencséseknek érezhe
tik magukat, hogy e különben is vonzó tárgyat 
ily jeles tudóstól tanulhatják.

Mi diákok bizony nem láttunk benne semmi 
szerencsét, De tudósi se. Mi csak a gyámoltalan, 
ügyefogyott embert láttuk, a szakállas majmot, a 
hogy elneveztük. A tanulóknak szükségük van egy 
pajtásra, a kit minden istenadta nap jól elpáhol
hatnak, meg egy tanítóra, a kit kedvükre csúfol
hatnak és boszanthalnak. „Prügelknabe“-nk már 
volt régen á Müller-gyerek személyében, a ki csalt 
vasárnap nőm kapott verést, mert akkor „nem 
volt iskola". Most végre volt egy professzorunk 
is, a kivel megcselekedheltük azokat a diák csí
nyeket, a melyekből Faust tanár urnák oly bőven 
jut ki a tragédia harmadik részében, a melyet 
annyi finom iróniával irt meg Vischer ur, ti nagy 
német esztétikus,

Nem volt neki, a szegénynek, egyetlen olyan 
vonása se, a mely respektust szerezhetett volna 
neki. Ha kolosszális esernyője tűnt föl előttünk, 
mely megvédte volna a záportól az egész hatodik 
osztályt, ■—■ ha zsákmélységü zsebeiből ivrétü 
könyvekkel hozakodott elő, — ha régidivatu ezüst
óráját nézte, a melynek perezmutalója akkora 
volt, mint másnak az órája, — ha kampósbotjával 
jött, a melynek fogója almanagyságu volt, — bár
mit cselekedett, akármihez fogott: mindig kinevet
tük. Azzal az elfojtott, tiszteletlen nevetéssel, mely
ben olyan könyörtelenül nyilatkozik meg az éret
lenek kritikája.

Előadása is rászolgált a gúnyra. A tájszolása, 
az valami kaczagtató volt, — egy sajátos vegyiiléke 
u svábos kiejtésnek a lötos hangsúlyozással, meg 
egy állandó nátha belütévesztéseivel. Csak abban 
magyarkodott erősen, hogy majdnem mindenik 
mondatában előfordult az az édes, zengzetes 
nemzeti szó: „izé." Felnőtt embereket ez az örökös 
izélkedes idegessé hangolt volna, minket mulattatott.

Kondor Feri meg is kérdezte egyszer:
— Ugyan, kérem, tanár ur, micsoda beszéd

rész az „izé"?
A padokban elfojtott röhögés volt hallható, 

a Kondor Feri egészséges, piros arczán pedig 
megjelent egy vonás, a melyet ma már nem átallok 
szemtelennek nevezni, s ö is, mi is, mohón lestük, 
mi lesz nz elmés kérdésre a válasz?

Azt felelte a szegény ördög:
— Kérdezzék ezt ... izé ... ti nyelvtan 

tanárától, mert ez . . . izé . . . nem tartozik a 
természetrajzhoz.

Mennél nyugodlabban tűrte u szekatúrát, 

annál inkább bántalmaztuk. Most is szégyellem 
még, — akkor virtusnak tartottuk. A mivel csak 
vásott fiuk boszanthalják a tanítójukat, az ismert 
és kevésbbé ismert diákcsinyeket mind megtettük 
vele, sőt nem átalloltunk a ifialicziából leczkéket 
venni két olyan nyolezadik osztályú hecczmestcrlöl, 
a kik az érettségitől szepegve, saját tanáraiknak 
békét hagylak, de örültek, hogy az „eszméiket" 
fölhasználtuk. Nem fogom mindezeket az izellen 
viczeket most részletezni, — ismeri azokat egész 
Európa azokon a vidékeken, a hol középiskolák 
vannak.

Ö pedig némán tűrt minden komiszságot s 
az, hogy boszankodik, vajmi ritkán látszott rajta. 
Azt hiszem, megszokta már régebbi években, más 
gimnáziumoknál azt, hogy szekirozzák s hogy ne 
legyen tekintélye. E szomorú végzet ellen soso 
küzdött. Tudta, hogy nincsen ellene eléggé erős 
fegyver a kezében. Azt is csak egyszer-kélszer 
vettük észre, hogy valamelyik nagyobb kaliberű 
impertinencziára kedvetlenül csóválta bozontos 
üstökét, mintha mondotta volna: ez már mégis 
csak sok I De nem mondta egyszer se. Nem véde
kezett s mink húborillanul keseríthettük az életét.

Meg is tettük azt jó egy pár hónapig. Akkor 
aztán egyszer közbe jött valami.

Egy szép májusi napon Goszlonyi Bandi, a 
városi főorvos fia s ti legnagyobb imposztorok 
egyike, azzal a hírrel jött az iskolába, hogy Vor
nyák tanár urnák beteg a kis lánya.

— Későn este hívták az apámat, — beszélte 
Bandi s reszketett a hangja. — ült is maradt 
egészen reggelig. Azt mondja, nagyon kevés a 
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Sokan szóllak e tárgyhoz pro- meg konlrá egyaránt, 
de a vitából különösen kél megszívlelendő véle- | 
meny emelkodctt ki.

Az egyik /'b'/Ávr Gusztáv bizottsági tagé, ki 
paedagogiai szempontból merőben képtelenségnek 
tartja kel teljesen heterogén iskolának egy tető 
alatt leendő elhelyezését és ezért a tervet a java
solt alakban el nem fogadja.

WiUmann János tanulmányozta úgymond 
— a tervet és első pillanatra konstatálta, hogy 
azt a Vojnics-ház. telkére már építési esztétikai 
szempontból sem szabad megvalósítani.

Sarokházról lévén szó, nem lehel úgy épít
keznünk, hogy az épület homlokzatának arányta
lanul nagy része a Szenl-Antal ulczára nyúljon, 
mig a Fereuez-ulezai oldalra alig jut valami. Java
solja ezért a rendelkezésre álló két házielken 
két földszintes épület emelését, miáltal az imént 
hangoztatott paedagogiai szempont is, meg nz 
építkezés szépészeti tekintetei is megvalósíttatnának. 

Határozat: Az ügy visszaadalik a tanácsnak 
azzal, hogy készülésén földszintes tervei is, jelentse 
majd a közgyűlésnek a kel terv megvalósítása 
közötti árkülönbözetet és állapodjék meg a mii- 
épilészszel a neki fizetendő honorárium dolgában.

A ezikkiink élén már jelzett zajos vita köz
ben tárgyalták ezután:

10. A tanács javaslatát az 1904. évi városi 
költségelőirányzat megállapítása tárgyában. 
Ellenzéki oldalról ll'eidiny/cr Dezső és Valentin 
Emil dr. általánosságban elfogadják a költségvetést, 
részleteiben azonban kifogásolják. I)r. Valentin 
élénk sziliekkel aposztrofálja helytelen városi gaz
dálkodásunkat és reámutat a kövezési pénztárunk
nak — mely eladdig büszkeségünk és időleges 
pénzzavarunk közepette valóságos mentsvárunk 
volt — idei váratlan deficzitjére.

A tanács védte költségvetését, az ellenzék 
nem engedett a jussából, és a költségelőirányzat
nak pár szótöbbséggel történt elfogadása mintegy 
olaj volt a tűzre, melyei az ellenzéki oldalon a 
tárgysorozat következő pontja szított föl csak igazán.

11. A városi tanács javaslata a bel- és kiil-
rendőrség újjászervezése tárgyában. .... Dr. l’a-
lenlin a közszabadság veszélyeztetését látja a csen- 
dőrséynek a belterületre leendő behozatalában és 
tiltakozik ennek a katonai intézménynek a mi 
békés viszonyaink közé való beékelése ellen. Dr. 
Hermann Adolf a tanács álláspontjára helyezkedve, 
vagyoni viszonyainkra tekintettel helyesli a köz
rendészeti állapotainknak csendörség behozatala 
útján való szánálásál. Az ellenzék minduntalan 
lármásan közbeszól, a főispán rendreutasítással 
fenyegelödzik, s mikor az ellenszenves tanács
javaslat 2 szavazattal migynehezen mcgszavazlatik, 
a baloldal izgalma tetőpontjára hágott.

A 12. pont: Tanácsi előterjesztés a bajai 
takarékpénztár épülete elölt uj gyalogjárdának fek
tetése iránt. — A nagy zajban észrevétel nélkül 
mcgszavazlatik, mire következett :

13. Zweig Mór és társai bajai 
kérvénye az italmérési üzletek tárgyában alkotott 
szabályrendeletnek módosítása iránt. — dr. Kelek 

lakósoknak

lesz, összejön négy doktor.
— Mi a baja? — kérdeztük többen.
•— Nem tudom .... valami veszedelmes 

torokgyík. Az apám egy görög nevel mondott, — 
már elfelejtettem.

(Akkor még uj szó volt a difterilisz.)
Bandi egészen sápadt volt, mikor ezt beszelte. 

Aztán igy folytatta :
— Képzeljétek egyetlen gyermek . . . Rózsi

kénak hívják, öl esztendős. Papa azt állítja, hogy 
nem látott világélelében ilyen szép leánykái, ily 
édes gyermeket. Egyetlen gyönyörűsége, mindene 
az apjának . . .

Aznap csend uralkodott az iskolában. Nem 
beszéltünk össze, magától jött minden. Pedig a 
Bcnde Gazsi skatulyájában iiyolcz dongolégy várta, 
hogy a természetrajz-óra alatt kibocsássák őket. 
Nem nyitottuk ki az iskálulál s olyan illedelmesen 
viselkedtünk, mintha maga a félelmetes gazgató 
ur ülne a katedrán.

Vorn yák ur azonban eszre se vette, hogy 
békességben voltunk. Otthon volt az esze a beteg 
Rózsikénál.

Magyarázat közben néha megcsukloll a hangja, 
elakadt a szava ; ilyenkor kivonta a nagy vörös 
zsebkendőt, a melyet most nem találtunk már 
min yira nevetségesnek, mint lumakelölte s meg
törülte vele a szemeit.

- Hogy füstöl ez a kalybti I monda.
Pedig nem is volt befülve.
Előadás után, mikor Vornyák kiesoszogoll a 

tanteremből, néhányon elmentünk a házhoz, hol 
a kis beteg halódott. Belopódzlunk egészen az 
ebédlőig, amelynek szomszédságában volt meg
vetve a gyermeknek beteg ágya. Imién bepillant
hattunk a sok fehér vászonra, utnolybo Rózsikat

Aladár és dr. Valentin Emil az / órai éjjeli záróra 
ellen szólnak és amennyiben ez mégis fönlartalnék. 
a vendéglősök és kávéháztulajdonosok érdekében 
a tanács javasolta (i kor. zárórául úti engedély-díj 
leszállítását kérik.

A többség a méltányos indítványt leszavazta 
ugyan, de dr. fíeicli Aladárunk annyit mégis sike
rült kivívnia, hogy a záróránlúli engedély kiadása 
tekintetében a vendéglő- és kávéháztulajdonosok 
nem lesznek kitéve a rendőrkapitányság kénye- 
kedvének, mert a közgyűlés kimondotta, hogy az 
ilyen engedély csak az esetre tagadható mry. Iia a: 
illető vendéglőhelyiséyben kihágások immár ismételten 
előfordullak.

Az okkal és ok nélkül leszavazott ellenzék 
ezután tüntetőleg távozott a közgyüléslcremböl, 
ami pár perezre valóságos konslernáeziót okozott.

Nem szólt azután már senki a napirenden 
lévő tárgyakhoz és ezentúl az egész vonalon a 
tanács javaslatait fogadták el.

14. A in. kir. szabadkai 4-ik honvédhuszár
ezred osztályparancsnokságának átirata a jelenleg 
használatban álló kis gyakorlótér helyett más gya
korlótérnek kijelölése iránt. — A kérelemnek hely 
adatik.

15. A m. kir. állami tanítóképző intézet igaz
gatóságának átirata ulczakövezel és átjárók helyre
állítása iránt. — Megszavazzák.

Hí. A bajai kall), nöegyletnek átirata óvoda 
czéljaira a Vojnils-féle házban levő helyiségeknek 
ideiglenes átengedése iránt. - - Átengedik.

17. Néhai Glibonszki Sebők volt gör. kel. 
szerb tanító özvegyének kérvénye néhai férje után 
öt megillető félévi fizetés és lakbér kiutalványozása 
iránt. — Utalványozzák.

18. Mocsányi Károly műépítésznek lemondása 
a kórházépítés müvezetöségéröl és ezzel kapcso
latban a városi tanácsnak előterjesztése a további 
művezetői leendők biztosítása tárgyában. — A le
mondást csak az esetre fogadják el, ha Mocsányi 
3 nap alatt kötclczölcg kijelenti, miszerint a neki 
m ég l< iíizelendő 3000 koronával magát kielégített- 
nek tekinti: ez esetre a közgyűlés Vadász Pál 
építészi (Mocsányi eddigi megbízottját) megbízza 
a további művezetéssel és a leszámolások eszköz
lésével és ezért részére 2000 kor. dijat szavaz meg.

19. A pestmegyci sárközi ártnenlesilö társu
latnak kérvénye gátőrház építésének ezéljára a 
posványosi közterületből 000 □-ölnek ingyenes áten
gedése iránt. (Második szavazás.) - Harmadik 
szavazásra kitüzelik.

20. Ilutovits Hermina bajai lakosnak kérvénye 
építkezés ezéljára az utcziii közterületből 9 . .-öl
nek átengedése iráni. (Második szavazás.) — Utolsó 
szavazásra kitüzelik.

21. Lengyel Andor pénztári ellenőrnek kér
vénye 4 Imii szabadságidő engedélyezése iránt.— 
Megkapja.

Miután még a belügyminiszter leiratát olvasták 
föl, melylyel új városi kórhazunk ..közkórházi" 
jelleget nyert, és Bajai meg liiske bizottsági tagok 
fölkérettek, hogy a Rákóczi-zarándoklal alkalmából 
30 korona költségen koszorúi helyezzenek a város

fektették. Ott nyúlt el szegényke, arczán a láznak 
égető vörös rózsáival, hörgő torokkal, tágra nyitott 
kél szemmel, mel yek mintegy segélyt keresve te
kintettek u szobának orvosságillattal telt levegőjén 
keresztül át hozzánk. Még ma is, több mint egy 
negyedszázad után, nem tudok meghatottság nél
kül gondolni arra a szenvedésre, mely e láztól 
zavart kék szemekből jajgatott felénk'. Akkoriban 
megijedtünk e tekintettől, elfogott berniünket a 
sírás s kiszaladtunk.

Küiit, a födött folyosón, kétségbeesetten járt 
föl és alá a boldogtalan apa. Nehéz leplei mint 
megannyi szemrehányás kopoglak végig a szőnyeg
leien kövön. Mikor meglátott bennünket, megállóit 
előttünk hálravelell kezekkel. Azt hittük, el fog 
bennünket kergetni. De ez esze ágában se volt. 
Egészen természetesnek és helyénvalónak találta, 
hogy mi is ott vagyunk, ahol ö van. így szólalt 
meg szomorúan :

Nagyon beteg a szegény Rózsika. Izé . . . 
mit gondolnak? L’gy-e, hogy meggyógyul?

És olyan különösen pillantott ránk, nem ugy, 
a hogy szokott, a tüskés szemeivel, hanem majd
nem azzal a lágy, segélylkérö tekintettel, mint az 
a beteg, kékszemü angyal odabent.

Mi nem tudtunk szólani egy szót se, — 
gyerekmódra elszaladtunk és hazasiellünk.

Rózsika két napra rá meghalt. A hatodik 
oszlály díszes koszorút'lelt a kis gyermekkopor
sóra s a mikor temettek, fölvettük megint a fekete 
atlillánkal s kardosán, fehér fátyollal a vállunkon 
lépdeltünk a halottas kocsi melleit . . .

Vornyákol nem bántottuk többé, Meghalt a 
kis lánya, a kinek árnyéka kiengesztelt minket 
a szegény embernek minden dőreségével, nevet
séges alakjának minden komikumával . , . 

képviseletében Rákóczi sírjára, a tárgysorozat ki
merült.

Schmausz Endre esti fél 7 óra után rekesz
telte be a föispánsága alatt eddig legzajosubb 
közgyűlést.

S. Zoltán.

Helybeli és vidéki hírek.
Közigazgatási bizottsági ülés. A f. hó 8-án 

délelőtt megtartott városi közigazgatási bizottsági 
ülés napirendjének első pontja Popp György pénz
ügyigazgató egyhangú üdvözlése volt, az öt ért 
királyi kitüntetés alkalmából. - - Ezután egy városi 
tisztviselő és egy polgári iskolai tímár fegyelmi 
ügyét tárgyalta a bizottság. Az egyik Szentygörgyi 
Alajos alkapilány panasza volt liadó Gyula városi 
állatorvos ellen, amiért ez állítólag hivatalos köte
lezettségét elmulasztaná és a közönséggel szemben 
udvariatlan magatartást tanúsítana. A tárgyalás 
során, Radó Gyula védelme folytán, a bizottság 
minden tagja•beigazollnu k látta, hogy 8 györgyi 
panasza merőben alaptalan és minden jogos indok 
nélkül való, miért is panaszost kérelmével vissza
utasította, Radó Gyulát pedig másodfokban is egy
hangúlag fölmentette. Xémeth Imre polg. iskolai 
tanár ellen, a tanári tekintélyt állítólag sértő 
lényei miatt — Hollét’ Richárd igazgató följelen
tése következtében — a fegyelmit megelőző vizs
gálati eljárás meginditlalolt. — Az általános né
pesedési mozgalom statisztikája szerint, az elmúlt 
szeptember hóban 35 halálesettel 48 születés áll 
szemben, s igy a szapoiulal Dl. — A helybeli 
izraelita hitközség kérvénye az iskolái l'öntartásá- 
nak czéljaira utalványozandó államsegély iránt — 
párlolólag terjesztetik föl a vallás- és közoktatás
ügyi kormányhoz. Végül dr. lieicli Aladár orsz. 
képviselő előterjeszti, hogy tudomására jutott, mi
szerint a helybeli ügyvédeknek a törvényenkivüli 
állapot ellenére is kézbesittetnek bélyegilleték le 
nem rovása miatt lizetési meghagyások. A munka
torlódás meggátlása érdekében nincsen kifogása 
ezen intézkedés ellen, de kérnie kell a pénzügy
igazgatót, magyarázza rendeleti utón az ügyvédek
nek törvényileg biztosított azon jogát, hogy ameny- 
nyiben az illeték kétszeres összegét 8 napon belül 
lefizetik, a lelet többi része alól szabadulnak, —- 
olgkép, hogy ez a 8 nap a törvényenkivüli állapot 
megszűnte napjától, nem pedig az illető fizetési 
meghagyás kézbesítése napjától szániittatik.

Miután a pénzügyigazgató megígérte, hogy 
ily értelemben fölterjesztési intéz a pénzügyminisz
tériumhoz. az elnöklő Schmausz Endre főispán az 
ülést bczáila.

Dr. Reich Aladár beszámolója. Dr. Reich Aladár 
városunk országgyűlési képviselője mull vasárnap 
tartotta a városháza erkélyéről nagyszámú hall
gatóság elölt beszámoló beszédjét. A politikai 
helyzet vázolása és kritikai méltatása lilán fölem
lítette, hogy Baja városának régóta forró óhaja 
— a Dunának Baja—Battaszéknél leendő áthida
lása — immár teljesedésbe ment, amennyiben a 
híd és összekötő vasút költségei a beruházási tör
vényjavaslatba be vannak állítva. Utána a társa
ságában megjeleni kővetkező képviselők mondottak 
meg beszédeket: Bedöházy János, Dr. Bakonyi 
Samu, Dr. Lengyel Zoltán, Pozsgay Miklós, Barla 
Fercncz. és Benedek János.

Este a „Casinobaii" társas vacsora volt, 
melyen mintegy 350-en vetlek részt és a melyen 
jó magyar szokás szerint számos felköszönlö 

. hangzott cl.
Az iparteslület és a kereskedő ifjak a váro

sunkban időző képviselők tiszteletére Imnpionos 
fáklyásmenetet rendezlek és a „Gusino*  helyisége 
elé vonulva, Czérnay Imre ipartestületi elnök 
üdvözölte meleg szavakban a képviselőket. Az 
üdvözlő beszédre Dr. Reich Aladár válaszolt a 
közönség éljenzése közepette, majd pedig élénken 
akklamálvn, Bedöházy János és Dr. Lengyel Zoltán 
képviselők szólották.

Bezerédj Pál utcza Baján. Baja város törvény
hatósága elhatározta, hogy egyik utczájál Bezerédj 
Bálról nevezi cl. Erről a polgármester következő 
táviratban értesítette a miniszteri ineghalahpaz.ottat: 
Kiváló hazafiéi érdemei és lepusztult jóindulatának 
elismeréséül városunk egyik ulczáját Bezerédj Pál 
ulezúnak nevezte cl a törvényhatósági közgyűlés. 
A jelzőtábla mai elhelyezése alkalmából fogadja 
Nagyságod legszivélyosobb üdvözletünket. A kitün
tetésért Bezerédj Pál az alábbi meleghangú táviratot 
intézte a polgármesterhez: Távirati szives értesí
tésére mélyen meghalva sietek legbensöbb köszö
netemel nyilvánítani Buja város közönségének 

i irántam tanúsított kegyes jóindulatáért. Vajha foko
zottabb mérvben tehetném magam érdemessé ezen 

[ kitüntető jó indulatra az által, hogy a város szederfa
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állományának gyarapilásával, selyemlenyészlésiink 
és selyemfonó iparunk torén a városban aránytalanul 
nagyobb eredményt mulathatnék lel.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi ni. 
kir. miniszter a vezetése alatti minisztériumhoz 
dr. Pilinszky Ferencz díjtalan fogalmazó gyakor
nokot, bajai földinkel, fizolestelen scgédfogalmazóvá 
nevezte ki.

Esküvő. A'iss A. József helybeli állami tanító
képző intézeti tanár holnap, hétfőn tartja esküvő
jét Wilhelm Mariska úrhölgygyel a bajai r. k. 
plébánia templomban.

Deák Ferencz emlékezete. A „Casinó" f. hó 
18-án Deák Ferencz emlékünnepe alkalmából tár
sas vacsorát rendez, mely alkalommal az ünnepi 
beszédet Ledniezky Ipoly, a főgimnázium tudós 
tanára mondja el.

Deák Ferencz emlékezete. A helybeli, eziszt. 
r. kath. főgimnázium f. hó 17-én Deák Ferencz 
születésének százados évfordulója alkalmából iskolai 
ünnepséget rendez, melyre az. érdeklődő közönséget 
ez. utón hívja meg az. intézet igazgatósága. A 
mondott nap reggelén 9 órakor szent mise lesz, a 
plébánia templomban, maga az iskolai ünnepély 
az. intézet tornatermében 10 órakor kezdődik. 
Programmja a következő: 1. Himnusz. Előadja a 
fögymn. ének- és zenekara. 2. Ünnepi beszed. 
Tartja az intézeti igazgató. 3. Deák Ferencz emlé
kezete. Irta Szemléi- Ferencz, szavalja Posta 
Sándor VI. o. t. 4. Deák F. emlékére. Irta Delié 
Gyula, előadja a fögymn. ének- és zenekara. 5. 
Deák Ferencz élete és pályája. Dicséretet nyert 
pályadolgozat. Irta és fölolvassa Würtz Mihály 
Vili. o. t. 6. Király himnusz. Szerzetté Szögedi 
Endre. Előadja a fögymn. ének- és zenekara. 7. 
A ledőlt szobor. Irta Petőfi S. szavalja Hegedűs 
Ernő VII. o. I. 8. Szózat. Előadja a fögymn. 
ének- és zenekara.

Deák ünnepély. A bajai izr. hitközség f. hó 
18-án d. e. 1 a 12 órakor Deák Ferencz emlékére 
istentiszteletet rendez. Az izr. iskolák ünnepélyét 
f. hó 17-én tartják meg.

Halálozás. Dr. Atanaczkorits Gábor, bölcsé- 
szettudor. a közös minisztériumhoz beosztva volt 
bosz.n.-hercz.cgovinai járási elöljáró, néh. Atanacz- 
kovits Timoteus volt'bajai tekintélyes ügyvéd fia. 
f. hó 1-én Bécsben hosszabb betegcskedés után 
életének 47-ik évében elhunyt. Utolsó kívánságá
hoz képest hült tetemeit Bajára, szülővárosába 
szállították és hétfőn helyezték a gör. kel. sirkerl- 
ben örök nyugalomra. Alanaczkovits Lázár nevelt 
fiát és unokaöcscsét gyászolja az elhunytban. 
A nagy műveltségű, rokonszenves férfin porai 
nyugodjanak békében szülőföldje kebelén I

Gyaszhir. Aigner Sándor cziszt. r, fögiinn. 
tanár, ki a helybeli főgimnáziumban is több éven 
át tanárkodon, mint őszinte részvéttel értesülünk, 
áldásos éleiének 63-ik évében Fonyódon elhunyt.

Gyógyszertár eladás. Az ,Üdvözitö“-höz czim- 
zett gyógyszertár ismét gazdát cserél. Ilir szerint 
Baronyi Ödön mohácsi gyógyszerész vette meg.

Közkórházi jelleg. A belügyminiszter az uj 
kórházai közkórházi jeléggel ruházta fel és a napi 
ápolási dijat a megnyitástól kezdödöleg a folyó év 
még hátralévő részére és az 1904-ik évre 1 kor. 
86 fillérben állapította meg.

Az igazságügyminiszter a nők ellen. Plósz 
Sándor igazságügyminiszler rendeletéi adott ki. 
amely szerint a jövőben sem dijnoknöket, sem i 
gépirónöket államszolgálalba felvenni nem szabad, ; 
a jelenleg alkalmazásban levő női tisztviselőket [ 
azonban meghagyják állásukban. A miniszter azzal 
okolja meg intézkedését, hogy már mindenütt feles 
számmal vannak női tisztviselők alkalmazásban 
és az előjegyzések száma is óriási.

Zsidó templom Bajmokon. Bajmokon 20 ezer 
korona költséggel zsidó templomot készülnek épí
teni — mely összeg közadakozásokból már össze 
is gyűlt. Az építést nemsokára megkezdik.

Vasúti merénylet. Schreiner János a helybeli 
vasúti állomás váltóőre f. hó 3-án este a 9 órai 
vonat beérkezése előtt rémülten tapasztalta, hogy 
a II. sz. váltó szöge ki van szedve és a váltó 
úgy van állítva, hogy a vonat, ha rárobog, okvetlen 
kisiklik. A tapasztaltakról rögtön jelentést lett a 
szolgálatot tevő hivatalnoknak és a főnöknek, kik 
a lávjelzöt „ tilos‘-ra állították és a vonalot a 
nyílt pályán megállították. A váltót hamarosan 
rendbehozták, de a vonat azért mégis csak lépés
ben és 10 pereznyi késéssel érkezett meg. A nyo
mozás megindult, de a tetteseknek nincs eddigelé 
nyoma.

Sztirkálás. Sauer Jézsef dunaszckcsöi fod
rászsegédei f. hó 4-én este ll'/r ed órakor a hajó
állomástól befelé jövel Hofselieier Lörincz és Juszt 
Lörincz a Haynahl- és Tiirr István ulczák sarkún 
megtámadták és összeszurkálták. Ellenük a vizs
gálat megindult.

Megint a Lovretlts. Csütörtökön, f, hó 8-án 
este Lomtits Istvánnak ugv tetszett, hogy beiért 
Verők Ferenezné korcsmájába, ahonnan három 
pénzügyőri, ki jelen volt, bicskájával kikergelelt, 

Ez után az ajtó kereszlvasával az ablakokat be
verte és a keresztvasat elvitte. Mindez eleg nagy 
ideig tartott, anélkül, hogy rendőr megjelent volna.

A Budapesti Napló nemcsak keletkezésének 
történetében uj és eredeti, de a közönség szim
pátiáinak gyors felköltésében is eddig nem latoit 
példát mulat. -És minden szám arra vall, hogy a 
Budapesti Napló megérdemli ezt a támogatást. 
A Budapesti Napló-nakl'rissésmegbizhalóértesülései, 
lelkes, temperamentumos, komoly, tartalmas, hatá
sukban valósággal szonz.ieziós politika' ezikkei, a 
melyek nyomatékossá teszik a politikai súlyra döntő 
jelentőségű újság véleményei, birezarovalának ma
gas irodalmi színvonala. gazdag informatir anyaga, 
kitűnő értesülései, kimerítő. iitb.tes, változatos, elei en 
rovatai s mindenrendü közleményeinek változatos
sága és folyton gyarapodó hősege: napről-napra 
ékesszólóan tanúskodnak arról, hogy a Budapesti 
Napló fényesen megfelel a legvérinesobb várakozás
nak is. A Budapesti Xapló szerkesztősége és olvasó 
közönségé közt páratlanul meleg és szives viszony 
fejlődött ki. Naponkint jelentkezik ez a Szerkesztői 
üzenetek rovatában.

A Budapesti Napló szerkesztősége nem csal >- 
dőlt önbizalmában és nem csalódott a közönségben, 
amely nagy szeretettel karolta fel ügyét az első . 
perczlöl fogva. Es hogy a közönség se csalódjék 
benne, arra vállvetve, szakadatlan buzgósággal és I 
lelkesedéssel törekszik. A szerkesztőség, amelynek 
belső tagjai: Vészi József főszerkesztő, Braun 
Sándor felelős szerkesztő, Ábrányi Emil, Clair 
Vilmos, Cerri Gyula, Erős Gyula. Feszi Géza, Ger
gely István, Holló Marton, Horváth Elemér. Janovics 
Pál, Kalios Ede, dr. Á’ut-ács Jenő, Lyka Károly, 
Márkus József, Merkl Adolf. Molnár Ferencz, 
Xyitray József, Pásztor Árpád, Iloboz Andor, dr. 
Soltész Adolf, Thury Zoltán. Ziildy Márton, napról 
napra egész erejét, egész lelkesedését, összes 
hirlapirói kvalitásait viszi a harezba. Hűséges 
szövetségese ebben a külső munkatársak díszes 
serege.

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

Remény, valóság, barátság és hála. A remény 
az emberiség éltető eleme, az orvosi tudomány 
legtöbbször a remény megvalósítása. Valóságban 
az. orvosok nemcsak gyógyítják az emberiséget, 
hanem igaz barátaink is. Ezért majdnem minden 
egyes ember hálával tartozik orvosának. így kerül 
egymás mellé a remény, valóság, barátság és hála 
különböző fogalma. Az orvosszövetség sorsjátéka 
is nagy reményekkel tölt el belliinket, mert a 
valóságban igen nagy nyeremények kerülnek ki
sorsolásra csekély egy korona ellenében s hazánk 
orvosainak barátságát legjobban úgy hálálhatjuk 
meg, ha az Orvosszövetség állal rendezett Orvos
sorsjáték sorsjegyeit minél tömegesebben vásároljuk. 
Orvos-sorsjegyek minden bankházban és dohány
tőzsdében kaphatók.

A Horgony Pain-Expeller </ó././, ,■-■ I.inimmtn,,, 
comp.) igazi népszerű háziszerré lett, moly számos 
családban már több mint 34 óv óta mindig készletbon 
van. Hátfájás, csipöfíjdalom, fojfájás, köszvény, csúznál 
stb.-nól a Horgony-l’ain-Expollerrol való bodörzsölósek 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járvány
kórnál, minő : a kolera és hányóhas-folyás, az altestnek 
l’ain-Expollerrel való bedörzsölóse mindig igen hasznosnak 
bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredmónynyel hasz
náltatott az influenza ellen is és 80 f.. 1 k. 40 f. és 2 
k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásár
lás alkalmával mindig határozottan; ..Riehtor-féle Hor- 
gony-Pain-Expellert vagy „H i c h t o r-féle Horgony-Lini- 
ment“-et tessék kérni és a „Horgony” védjegyre 
figyelni kell.

SZÍNHÁZ.
E hó 7-ike óta Baján működik Pesti Ihász 

Bajos színtársulata és ha a jelek nem csalnak, 
amennyire 2 -3 előadás után következtetni lehet, 
élénk színi idényben lesz részünk. Egymásután 
három premiere és egy premiéreszámba menő reprise 
a legkényesebb igényeket is kielégíti, legkivált 
akkor, ha a darabok n fővárosi színházak reper- 
loirjainak legkiválóbbjai. Ebben a tekintetben külön
ben nem volt panaszunk máskor sem, mert meg
kaptuk mi Pesti igazgatótól a java darabokat, 
gyorsan. A társulatot illetőleg korai volna ilélctel 
mondani, mert eddig nem hallottuk sem az I. 
coloratur énekesnőt, sem igazában a tenoristái, nem 
volt még sem dráma, som vígjáték, sem népszínmű 
— amint hogy nem is lehetett. Azt láttuk eddig, 
hogy sok az uj tag. a régiek közül egyik -másik 
meg is izmosodott, a karolt elég erősek és szépen 
mutatkoztak be. Az egyes előadásokról való jelen
téseinket a régi mód szerint ezennel megkezdjük 
és reméljük, hogy csak sikerekről fogunk be
számolhatni.

Október. 7.
A Martos- Bakonyi- Huszita lársasczég „Bob 

herczeg" czimü operettjével kezdődőit az előadások 
sora és bár nem volt bérlet, mégis igen szép és 

nagy közönség gyűlt össze, ami nem is csoda, ha 
elgondoljuk, hogy a fővárosban hónapokon at volt 
műsorom Gerlaki llermin a czimszerepben bájos 
volt, hangja a tavalyihoz képest nagyon megerő
södött és helyenkinl dominált a karon. Játéka, 
táncza a régi routinirozott volt. Némelhné (Annié) 
pasziv szerepéből nem lehetett sokat kihozni, né
hány dalt szépen énekelt. Simon Mariska (Királyné) 
és Bónis Margit (Viktória) stafiageul szolgálhattak 
csak; utóbbinak kellemes, szonorus althangja van. 
Németh János (Pomponius) igen szép hatást ért 
el, amely az I. és II. felvonásokban fokozódott és a 
eouplet-i előadásával frenetikus tapsokat aratott. 
Hegyesi Gyula (Plumpudding) igen jóízű komikus
nak mutatkozott be. Kovács Andor (Hopmesler) 
tavaly óta egy egész fejjel nőtt. Újvári Miklós ez 
estén szcrlelenkedelt, ami nagy kár, mert ö énei
kül is Ind hatást elérni. Tóth Antal, Barólhy, 
Falussy és Sz. Nagy Kálmán apróbb szerepekben 
jeleskedtek. Az énekkarok névtelenjei pompásan 
működtek, a miért első sorban Németh Ignácz 
karmestert dicsérjük. Kellemesen leptek meg a 
szép, uj díszletek, melyek mellett annál inkább 
látszott színpadunk nyomorúságos állapota.

Október 8.
A bajusz. Verő dalos vígjátékét kisebb közön

ség nézte végig, amely azonban változatlanul jól 
mulatott az egész estén. Gerlaki llermin (Maliid) 
jelonclröl-jelonetl'e jobban tetszett. A 11. felvonás
beli „bárány" eouplet fényesen adta elő. Némelhné 
(Ilona) nem igen illett a szerepbe és valami nagy 
hatást ttom tudóit elérni, amiben a szerepnek nagy 
része van. L. Mihályíi Juliska (Amália) régi kedves 
ismerősünk, akit szívesen látunk viszont. Simon 
Mariska pompás komorna volt. A fórfiszereplök 
közül Hegyesi Gyula (János) ma belejátszotta ma
gát a közönség kegyeibe. Azt hisszük, hogy ö lesz 
a bajai közönség kedvoncz komikusa. Falussy 
István (Gábor), mintha bágyadt lett volna. Jelene
tenként alig játszott. Németh János (Olló) ma este 
nagyon tetszett kivált az I. felvonásban, Barólbynak 
jelentéktelen szerepe volt. Kovács Andor (Domi- 
nique) masqucja, játéka egyaránt jó volt. Az első 
felvonásban egy menüettet láttunk és fájt a szivünk, 
latva a kis színpadot. De láttuk a legújabb tánezot 
a „caltc walk“-ol, melyet Szabados Giziké és Uj- 
v ári tánczoll pompásan. A magyar „palotás tánezot" 
Némelhné szépen tánczolta.

Október II.
A drótos tót Lehár Ferencz kitűnő zenéjű 

operettje kerüli színre és zsúfolt ház nézte végig 
az előadást, mely a legjobbak közül való volt. 
Gerlaki Hermin Zsuzsltája ha énekben nem is volt 
tökéletes — egyik-másik száma nem felel meg 
hangjának — de játék tekintetében kitűnő volt. 
Némelhné Miczije zeneilegelégitctl ki, de játékának 
hatását orgánuma lerontja. Mihályíi Juliska, Simon 
Mariska, Bónis Margit, Fonó Giziké és Kovács 
Ilonka apró szerepekben jeleskedtek. A férfiak 
közül Németh János PfeíTerkornja egyike volt a 
legjobb alakításoknak, melyeket tőle eddig láttunk. 
Állandó hangos derültségben tartotta a közönséget. 
Méltó társa volt Újvári Károly, aki Gűnther szere
péből valóságos kabinet alakot csinált. Minden 
szava, minden mozdulata kaczaglatolt. Boda Fe- 
renezben (Milos) kitűnő tenorislával ismerkedtünk 
meg, akit szeretnénk nagy szerepben hallani. 
Falussy István szépen énekelt és jól játszott. 
Barólhy még mindig operettében kénytelen szere
pelni, ami igazán nem neki való. Az énekkar jól 
működött, de azért a nuaiicirozás még a magán
énekeseknél sem volt kifogástalan. Többel adtak 
mennyiségileg, mint minőségileg.

Végezetül kéréseink vannak. Először a férfi 
közönséget kérjük, mondjon le a fölvonás közökben 
a folyosón való dohányzásról, mert a füst behúzó
dik a terembe és a közönség, valamint a szerep
lők torkát megrontja. Az igazgatót kérjük, zárja 
el az ajtó nyílását nagy pokróczczal, hogy ne le
gyen léghuzam és szellőztessen egész éjjel, mert 
a terembem a meleg tűrhetetlen.

______ ■ Lengyel Manó.

Nyilttér.*)

(*E rovatban közlöttokórt fololőssógot nőm vállal a 
szork.
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Vau szerencsém a n. é. hölgyközönség szives tudomására hozni, hogy tekintettel az őszi idényre leginkább készíttetni 
szokott ANGOL1 MUNKÁKRA, ennek megfelelöleg,Női piVat termemet
elsőrendű fővárosi angol és franczia erők alkalmazásával bővítettem ki.

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

angol toillettek a legdivatosabb és Ízléses kivitelben készüljenek. E czélra nem kímélvén költségei, szerződtettem szakmájá

ban kitűnő és kiváló tehetségű COüfectiO SZabáSZt és munkást, kik korábban több éven keresztül, 
híres divattermekben, PÁRISBAN, BERLINBEN és BECSBEN, utólag pedig ÁCS és Ta. MONASZTERLY és KUZM1K neves 
és jóhirü budapesti czégeknél működtek. -=~------ ------------- ----- ■ ■ —

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

fiW Vidéki megrendelések egy minta ruha beküldése után pontosan eszközöltetnek. “W®
Lakásom: özv. Manhold Istvánné úrnő házában (Kossuth Lajos utcza 16.)

A m. t. hölgyközönség jóindulatába és kegyes CN 1
párfogásába magamat ajánlva vagyok klVil'0 tlsztelettel ÖCIUHICLl ZxQOlfllékiváló tisztelettel

volt özv. Hcislornó.

Árverési hirdetmény.

A bajai kir. telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy az árverést Dr. Fischhof Zsigmond bajai ügyvéd által 
képviselt Keresztényi Márton hajósi kereskedő kért,‘hitére, 
Kiss József aligváidi pusztai lakos ellen 1201 korona 20 
fillér tőke, ennek 1902. évi deczomber hó 18-tól járó 5°/o 
kamatai 49 korona 40 fillér eddigi, 16 korona 70 fillér 
ezúttal és még felmerülő költségeknek kielégítése végett 
az 1881. évi LX. törvényezikk 144. 156. és vonatkozó 
§§-ai alapján a szabadkai királyi törvényszékhez tartozó 
a bajai kir. járásbíróság területén levő 1-ször a szent- 
istváni aligvárdi pusztai 43. számú betétben A I. 1 2.
sorszám felében végrehajtást szenvedettnek másik felé
bon pedig neje Sétáló Erzsébet nevén álló 83. és 84. hr. 
számú egész ingatlanságra 148 korona.

2., az aligvárdi pusztai 57. számú betétben A. 1. 
az előző pontban nevezettek nevén álló 1. sorszám Majori 
dűlőben fekvő 85. hrszámu szőlőből és rajta épült 587. 
ö. i. számú házból és 2. sorszámú ugyanazon dűlőben 
fekvő 86/1. hrszámu szántóföldből álló ingatlanságra 76 
korona és végül,

3., az aligvárdi pusztai 58. számú botétben A. 1. 
ugyanazok nevén álló Majori dűlőben fekvő 86/2. hrsz. 
573. számú ház és udvarból és 86/3. hrszámu szántóból 
álló egész ingatlanságra 395 korona kikiáltási árban 
ezennel elrendeli és arra Szent-lstván község házánál 1903. 
évi november hó ll-ik napjának délelőtt 10 óráját kitűzi, 
amidőn a fenébb körülirt ingatlan a kikiáltási áron alul 
is eladatni fog.

Árverezők a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy 
óvadékképes papírokban a kiküldött kezéhez tegyék le.

A kir. járásbíróság, mint tlkkvi hatóság.
Baján, 1903. évi szept. hó 28-án.

Temmer
kir. járásin ró.

BURGONYA,

TAKARMÁNYRÉPA
nagyobb mennyiségben jutányosán 

kapható:

özv. Spitzer Simonné és Társa
téglagyárában, Baja.

Négy polgárit yégzctt, 
segédjegyzüsködésben jártas, 19 
éves fiatal ember, szerény díjazás 
mellett ügyvédi irodában, jegyzők

nél stb. alkalmazást keres.
Czim: A kiadóhivatalban.

Legjobbminöségü

Cox és Szén
legolcsóbban kapható 

özv. Spitzer Simonné és Társánál 
BAJÁN.

Női divatterem áthelyezés.
Van szerencséin a n. é. hölgyközönség b. 

liidomására adni, hogy az Ujvilág-ulczában lévő 

női divat szalont
Attilla-utcza (volt Fürdő utcza) 13. sz. alá helyez
tem át.

Minlhogy Budapesten 5 évig önállóan működ
tem és igy n budapesti hölgy társaság előkelő 
lúgjaitól számos elismerő nyilatkozat lévén birto
komban. igazolhatom, hogy képes vagyok a leg
messzebbmenő kivánalmaknak is megfelelni és a 
legnagyobb igényekei is kielégíteni.

Az ilt lévő őszi idény alkalmából elvállalok 
és készítek a legolcsóbb árakon és a legizlésesebb 
kiállításban menyasszonyi-, báli-, estélyi-, látogató- 
és utczai ruhákat a legújabb angol és franczia 
divat szerini, továbbá blousokat, pongyola- és házi
öltönyöket, valamiül gyermek-ruhákat.

A n. é. hölgyközönség szives pártfogását kéri 
mély lisz.lelctlel

Wagenblatt Gizella.
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FISCHER PÁL
NŐI- FÉRFI- ÉS GYERMEK- DIVATÁRUHÁZA

- BAJÁN. -------- --

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

NÖI-, FÉRFI- ÉS GYERMEK-
t D1VATÁRUHÁZAMAT

több árúczikk hozzávételével inegböviletlem, ugyanis 
nagybani

BUOÜSE ARÜSITAST
vezettem be, kezdve n legegyszerűbb házi-blousok- 
tól a legdíszesebb kivitelig.

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

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

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

Stiglitz és Unger-féle 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 lények valódiságáról mielőbbi meg
győződést szerezhetnek. Kérem minél számosabb megren
deléseiket és szives további pártfogásukért újabb válla
latomban is esedezve, maradtam

kiváló tisztelettől

Fischer Pál.

Fekete selymek
a legnomosobb színezésben és szavatossági jegy jó viseletért, úgymint solyomszíiyetok mindenféle nemben 
a legnagyobb választékban és a legdivatosabb mintákban. Szétküldés minden mérték szerint díj. és vám
mentesen' mindenki .-észére. Minták, a kívántak megjelölése mellett díjmentesem l.evéldlj SvAjozbu fillér.

Selyemszövetgyár Unión

SRIEDCR ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.)

Csuz, köszvény (rheuma) 
szaggatás, derék- és hátfájás, valamint mindennemű 

izületi bajok ellen legbiztosabb szer a törvényesen védett 

HALÁPI-Í'éle 

<!> RESTAURÁTOR, 
mely már rövid használat után a fájdalmat nemcsak enyhíti, de sikeresen gyógyítja.

Számos orvostanár által kipróbálva és ajánlva.

Eyy tubus Ara 1 korona GO fillér.
Egyedüli raktár:

„APOSTOL**  gyógyszertár, BUDAPEST, Vili. József-körut 64.
Éveken át szenvedtem rheumatikus bántalmakban. Semmiféle gyógy

szer, sem fürdő nem használt. Az Ön Restaurátor kenőcsének köszönhetem 
egyedül gyógyulásomat. Fogadja ezért hálás köszönetemot és abbeli ígéretet, 
hogy mindenkinek, ki hasonló betegségben szenved, legmelegebben fogom 
ajánlani. — Budapest, 1903. szept 10. MUNKÁCSY JÓZSEF

Hernád-utcza 80.

Fölülmulhatatlanul
kedvez föárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 12 millió korona nyereménynél többet fizettünk 
nagyrabecsült vevőinknek; csak a legutóbbi 5 hónapban a

Törlesztéses
kölcsönök 

engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
sőt 800 korona is katasztrális hol
danként, a földek becsérléke és valóságos 
forgalmi ára arányában 1O évtől 50 
évig terjedő törlesztésre, különö
sen előnyös feltételek mellett.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál

SCHÁFFER VILMOS 
bankigazgató 

------  SZEGEDEN ------  

Megbízható, szolid ügynökök alkalmaztatnak.

a 
a 
a 
és

3 legnagyobb nyereményt és pedig:
sorsjegyre, 
sorsjegyre, 
sorsjegyre,

az 57080. 
a í -I3bb. 
a 109770.

osztálysorsjátékában 
uj ból

sz.
sz.
sz.
vegyen részt. — A most

£e Sriffon
valódi franczia

szivarfiapapir és Hüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

605.000 koronás nagy jutalmat
100.000 k oro n ás fő nyerem ény t 
90.000 koronás főnyereményt 

ezeken kívül még egyéb sok nagy nyereményt.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydúsabb

következő magyar kir. szabadalmazott 13. osztálysorsjátékban

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jut és összesen egy hatalmas összeget,

14 millió 459.000 koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

■ .,<»«»<>.OOO Uoi-ob*».
Továbbá 1 jutalom 600*000*  1 nyeremény 400*000*
1 a 200*000*  2 a 100*000*  1 á 00*000*  2 á 
80000*  1 á 70*000  2 á 60*000*  1 á 30*000*
1 á 40*000*  5á 30*000  3 a 23*000*  8á 20*000*
8 á 13*000*  36 á 10*̂100  korona és még sok egyéb; 
összesen 33*000  nyerem*.  íy és jutalom 14*430*000  
korona összegben.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszorü árai :

_ 1/4 eredeti sorsjegy frt. 1.50 vagy kor. 3. ; 
Vi eredeti sorsjegy frt. 6.— vagy kor. 12.—; 

..... sjegyoket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenébon küldjük
Hivatalos tervezőt díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk

folyó í* % Í Október ll<> bizalommal hozzánk beküldeni

TÖRÖK A. Es TSA
BANKHÁZA BUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
böárudánk osztálysorajáték-üzletei:

Központ: Teréz-körut 46a. 1. fiók: Váczi-körut 4ja- 
11. fiók: Muzeum-körut llja. III. fiók: Erzsébet-körut 54|a. 

Rendelőlevél levágandó.

1«eredeti sorsjegy frt. —.75 vagy kor. 1.50; j 
’/s eredeti sorsjegy frt, 3— vagy kor. 6. ; |

Kérek róneemre

Az összeget

Nyomatott Kazal József könyvnyomdAjiban Baján.

A Richter-féle

Llnlmeni. Caps. comp.
Horgony - Pain - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölés (11 alkalmaztatik kíMféifuél, cttaril és neghiUtekaél. latéi. Silányabb utánzatok miatt 
r—bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a védjegygyei
és a „Ricblír" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török Jósáéi 
gyógyszerésznél Budapesten. 
Richter F. Ad. is társa, 

caáai. é» kir. udvari Mkllitók 
Rudolatadt.

TÖRÖK A. ÉS TÁRSA BANKHÁZA BUDAPEST.

I. 0.1U m. kir. o«l*l„or»J*télc  orodoU .<.r»j,,gyBl „ hivatalok tervoiollol együtt küldőül. 

I utánvételeznl kérem

i KsaMwate, |««—


