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Jászolban született az emberiség Meg
váltója! És távol a világeszmék hömpölygő 
áradatától, Zalavármegye egy szerény, félre
eső zugában ringott bölcsője ama szellem
óriásnak. kit a magyarok jóságos Istene, a 
magyarok őrködő nemtöje azért adott e 
sokat szenvedett, immár a múltat és a 
jövendőt megbünhődött nemzetnek, hogy 
prófétaként elvezérelje öt az elnyomatás rab
szolgaságából a békés fejlődés, a lépcsőzetes 
előrenyomulás biztos ösvényére.

Száz fövényszem pergett le azóta az 
idők végtelenségét jelző homokórán, száz 
viharteljes év száguldott el azóta fejünk 
felett, hogy a kiegyezés korszakalkotó mun
kájának vezérlő szelleme, a megujhodott 
Magyarországnak egyik legfegyelmezetebb, 
legeszélyesebb lángelméje megszületett, és a 
magyar nemzet hódoló tisztelettel és kegye- 
letes hálával állja körül azt a dicső sírhelyet, 
melyet elévülhetetlen hazafias érdemeinek 
méltó jutalmául a ,,haza bölcsének" az or
szág szivében emelt.

1835-től, a midőn először tűnt fel Deák 
Ferencz ragyogó üstökösként politikai éle
tünk látóhatárán, a pozsonyi országgyűléstől, 
1867-ig, a kiegyezési épület betetőzéséig, a 
mikor „ti mindenható Isten segítségül hívá
sával egyhangú örömnyilvánitások és őszinte 
üdvözlések között" a Habsburgház fejedelmi 
sarjadékát „Magyarország apostoli szent 
koronájával ünnepélyes szertartás szerint 

megkoronázták", mily végtelen, hosszú ut 
terjed el.

Hányszor állott ezen időszak alatt a 
szegény magyar nemzet a megsemmisülés 
örvényének legszélén, hányszor fenyegették 
a feje felett tornyosuló vészfelhők, hogy el 
leend seperve örökre a föld színéről, de 
Deák Ferencz mérhetetlen bölcsesége, atyailag 
gondoskodó honszeretete és rendíthetetlen 
bizalma nemzetünk missziójában, mindenkor 
biztos kézzel kivezették a magyar nép töré
keny sajkáját a körülötte tomboló hullám
tengerből a politikai önállóság, a politikai 
létjogosultság nyugodt révpartjába. — —

Vértenger borította a magyar haza kalász- 
szál ékes rónáit. Ezer és ezer sebből vérzett 
a magyar nemzet halálra hurczolt teste és 
csendes éjszakákon a sajgó emlékek leszö
gezett koporsóiból fel-feljártak a honfibú 
és a honfifájdalom kisértetetei. És ekkor 
odaállolt Deák Ferencz az ö hűséges, az ö 
lelkétöl-lelkezett magyar népének kórágya 

I mellé és biztató, buzdító szavával, bölcs és 
higgadt mérsékletével, a törvény, a jog és 
igazság gyözedelmébe vetett mélységes hité
vel elsimította a hazafi homlokáról a bánat 
ekevasával szántott barázdákat, és a csüggedő, 
az elernyedö szivekbe belécsepegtetle a 
nemzetünk önállásába és alkotmányos jogaiba 
rendíthetetlenül hivő bizalom balzsamirját.

ült állott ő őrt a magyar nemzet jogai 
mellett és mint a szerető, jóságos anya, ott 
virrasztóit ö a nagybeteg nemzet lázas 
álmai felelt és leste annak mindinkább foko
zódó szívverését. És hála a magyar nemzet 
felelt védő szárnyait kiterjesztő isteni Gond- 

’ viselésnek, a magyar nemzet felépült nehéz, 

súlyos betegségéből, a szivekbe ismét vissza
tért a remény és a hit a nemzet elpusztít
hatatlan életerejébe és elkobozhatatlan alkot
mányába és a letarolt, kopár mezőkön újra 
kisarjadzott a büszke és jogosult önérzet 
virága: ,.a magyar nemzet azon önezélú, 
életerős tényezők közé fog soroltatni, melyek
kel az európai történelem progressusában 
számolni lehet, számolni kell, s melyek
nek a történelem logikája jövendőt Ígér."

És megkezdődött a lassú, de biztos 
gyógyulás folyamata. A vérző sebek lassan- 
kint hegedősnek indultak, a kiengesztelödés, 
a kölcsönös megbecsülés fátyola borult a ki
ontott honfivér bemohosodó emlékeire és a 
nemzet ismét megtalálta az utat koronás 
királya szivének kellő közepéhez. Abban 
rejlett éppen Deák Ferencz roppant erkölcsi 
hatalma, megragadó uralma a magyar nép 
szive és elméje felett, hogy bármennyi és 
bármily magas válaszfalakat emelt is a 
vakondok módjára titokban settenkedő ár
mány a nép és királya közé, Deák Ferencz 
bölcsesége mindannyiszor biztos kézzel össze
bogozta a kölcsönös bizalom megszakadt 
fonalát. Es ezen a fonalon elindulva, vetette 
meg biztos fundamentumát az 1867: Xll. 
törvényezikkben kicsúcsosodó kiegyezésnek, 
a mely szerint a királyi felség „az alkot
mányos kormányzat rendszerét az egész 
birodalomban megállapítani óhajtván, ez 
állal trónjának fényét és a birodalom erejét 
és hatalmát mindannyi népeinek a közügyek 
iránti érdekeltségére, mint természetszerű és 
ennélfogva legszilárdabb alapra, kívánta fek
tetni."

És ezt a fényes eredményt nem a kard 
metsző élével, nem dörgő ágyuk vészes

T Á R C Z A. 

Egyszerű történet.
A „BAJAI Hl RE AP" EREDETI TÁRCZÁJA. 

Irta: Dől Toró.

Nemsokára, hogy a jó anya a sírba dőlt, 
jöttek a „hiénák" és megütötték a dobol Zombori 
Miklós háza előtt. Ez, a dobülés úgy hangzott be 
a sz.ép napokat látott úri házba, mint a halál 
rémes órájának a hangos ketyegése. Zombori Miklós 
nem élhette túl a szégyent, egy golyóval véget 
vetett liát az ciciének. Hisz’ az élete úgy sem 
lett volna már élet, hanem csak nyomorgás. Ettől 
megborzadt. Ö, az. egykori gavallér, talán a jó 
pajtások alamizsnájára szoruljon?!

— Nem, soha I --mondta és a homlokához 
sz.orilolla a revolver hideg csövét.

Egy durranás és . . . mindennek vége volll
Ellácska árván maradt, mint sok más. Csak , 

a nagynénje vigasztalta, de vigasztalásnál ö sem 
adhatott többel. Szegény és öreg volt. De Ellács 
kábán volt határozott akarat és tudott dolgozni 
is. Azt mondta a nagynéninek:

— Pestre megyünk I Ott, aliol annyian meg
élnek, mi sem veszünk el.

És úgy lett.
Felköltöztek a fővárosba szerencsét próbálni. 

Ezt már sokan megtették előttük is. Hátha akad 
olt valami jószivii emberbarát, aki nem hagyja 
őket elveszni a nagy kőhalom közölt. Hátha? . . .

♦
A külváros egyik elhagyott utczájában bérel

lek lakást.
Annyi megtakarítóit pénzecskéjük volt még 

az. elkótyavetyélt holmikból, hogy az első negyedel

előre kifizethették. Egy kis udvari szobában húzták I 
meg magukat. Aztán dolog után láttak.

Ellácska is, a nagynéni is egész nap szalad
gáltak az óriási kirakatoktól tündöklő boltokba 
munkáért, Ellácska szépen tudott esdekelni, hát 
csakhamar kapott is munkál. Ruhákat varrt. A 
keze munkáját mindenütt dicsérték. Mikor pedig j 
a jó Ilire elterjedt, annyi volt már a munkája, 
hogy nem győzte. A legegyszerűbbtől a legfino
mabbig úgy volt az összeállítva mind, mint egy 
poetikus költemény. Minden szép gondolatát, ami 
a fiatal lelkében megfogamzotl, a ruhákon meg- , 
testesítette. És mennyi szép gondolata volt I , . . 
Ki tudná azt megmondani, hogy egy fiatal, élelre- 
vágyó szép leány agyában hány gondolat születik | 
és hány gondolat hal meg egy hosszú nap alatt ?

Senki I
Mert bizony a zakatoló gép mellett nagyon 

hosszú a nap.
Eleinte nem járt sehová sem, csak dblgozolt. 

Kettőjüknek kelleti a mindennapi kenyeret meg
keresni és az nem kis munkát adott. A kész, ru
hákat is a nagynéni hordta haza. Később azonban 
a vasárnapi délutánokat már a pihenésnek szen
telte. Kisélálgatolt a korzóra, vagy végig járta az 
Andrássy-ulat. itt is, ott is látott valakit meg vala
mit. A valamin clgyönyörködött, a valakik azon
ban sokszor hirtelen az arczába kergették a vért, 
mert piszkos módon íixirozlák a bájos, üde szépségét.

A valamik: a fényes kirakatok voltak, a vala
kik : az aszfalt betyárok . . .

Egy vasárnap délután a szinitanoda mellett 
i vitte el az. útja. OH nagyon sok sz.ép fiatal leány

kát látott, vig csevegés közt, Csupa bimbó, csupa 
I élet ragyogott valamennyinek az arczán. Gondolta 
I magában :

— Nekem is itt volna a helyem. Ez a sze
rencse és a boldogság útja . . .

És nem habozott!
Másnap felment az igazgatóhoz és elmondta 

a szándékát. Az igazgatónak nagyon megtetszett 
a karcsú, magas alakja, a pacsirta-hangja és az 
ti sokat kifejező finom urcza, melynek fehér haván 
olyan rózsapir ömlött el, mint amikor a nap ké
szül levetni a koronáját a véres fejéről . . .

Protckezió nélkül is felvette szinésznöven- 
déknek és buzdításul egypárszor végigezirógatta 
az üde arczát.

Mikor hazament, nem Ízlett már néki a varró
gép. Sokkal büszkébbnek képzelte már magát, 
semhogy annak a kattogását egész nap hallgassa. 
Örült, mint a gyermek a délibábnak. A nagynénje 
nem is állhatta meg, hogy meg ne kérdezze:

— Mi lelt Ellácskáin? . . , Egészen ki vagy 
cserélve I

Ellácska pedig a nyakába borult a nagynén
iének és örömtől ragyogó arczczal mondta :

— Elértem aseerencséhez! Színésznő vagyok 1...
— Hál oszlán I ?... az olyan nagy dolog ? — 

mondta csodálkozva a nagynéni.
— Hogyne! ... A jövő héten már föl is 

lépek I . . . Tiszteleldijal is kapok és nem kell olyan 
sokat dolgoznom, mint eddig.

— Ellácskám, lelkem, nem jó lesz az még 
sem I A hir, a . . .

Hiszen a hir, a dicsőség fog környé
kezni I - vágott hirtelen a nagynéni szavaiba 
Ellácska. A hir szárnyaira veszi a nevemet és 
elviszi a szélrózsa minden irányába, a dicsőség 
meg beragyogja a homlokomat I Tündökölni fogok, 
unni u csillag az égen . . .

A nagynéni látta, hogy úgy is hiába beszélne, 
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morajával, hanem a békesség olajfaágával 
és a törvénykönyvvel kezében vívta ki, mert 
szerinte: .. Xvkiink egyetlen fegyverünk a 
törvény és ügyünk igazsága és erre támasz
kodva kell a hatalomnak fegyverével szembe
szállni. "

A jog tiszteletének elve volt az a vezér
csillag, melyet soha szem elöl nem tévesz
tett, és a mely viharon és vészen át, midőn 
az elnyomatás sötét éjszakája borult édes 
hazánkra, biztosan és czéltudatosan elkalau
zolta öt a kibontakozás forrón óhajtott ki
kötőjébe. — — — —

Uj korszak köszöntött be az 1867-ik 
évvel Magyarországra és az erőgyűjtés egy 
hatalmas forrása nyílt meg elölte az. 1867: 
XII. t. czikkben körvonalazott alapvető mun
kával. Magyarország reálépett a békés fej
lődés, a biztos és czéliránvos mivelödés 
virághimes ösvényére és a legalkotmányosabb 
fejedelem jogara alatt élvezi a béke és 
nyugalom ízes gyümölcseit.

Adja a magyar nemzet mindenható 
Istene, hogy Deák Ferencz halhatatlan szel
leme őrködjék továbbra is az általa annyira 
szeretett, annyira bálványozott magyar nép 
felett, azé a Deák Ferenczé, kiről annyi igaz 
könynyel megsiratott halálakor igy nyilatkozott 
a fejedelmi szózat: „hűsége által a trón és 
ország iránt megnyerte a királynak és honfi
társainak bizalmát és szereietét.“ — — — 
„Örök típusa ő a magyarnak, kiben tánto
ríthatatlan királyhüséggel a hazának és sza
badságnak tiszta szeretete párosúl, ki a 
nemzet igazából egy szemernyit fel nem ád, 
de józan bölcsességgel tűzi ki nemzete elé 
a czélokat.*

Dr. Lemberger Ármin.

A szabadkai szinikerület bomlása.
A szabadkai szinügyi bizottság f. hó 14-én 

ülést tartott, melyen egyhangúlag kimondatott 
határozatkép, hogy a szabadkai szinikerület — 
meghalt.

, Befejezte dicstelen életpályáját ez a va
lami, — Írja a Szabadkán megjelenő „B. 11.“ — 
amely kerékkötője mindenütt és kerékkötője volt 
nálunk is a színészet fejlődésének. Ma még a 
választott színigazgató a szabadkai szinikerület 
igazgatója, de a jövő esztendő virágvasárnapján 
Szabadka felszabadul a nyűg alól és csak a saját 
színházába választ színigazgatót, aminthogy ki is 
mondta a szinügyi bizottság egyhangú határozat

elhallgatott hál, aztán fogta a kötését és lassan 
pergette a kötőtűket. A reszkető keze egyik máslil 
a másik után ejtette le . . .

Elláeska pedig belenézett a tükörbe és meg
bámulta magát. Ugy tűnt föl maga elölt, mintha 
most még karcsúbb volna az alakja, a szépsége 
meg diadalt ülne a bársonyos arczán. Persze, 
hogy ezt mind a színésznői hiúság okozta.

Hát szép volt, nagyon szép, talán a kelleté
nél is szebb és éppen azért már néhány nap 
múlva nem hiányozlak körülötte az üresfejü ud
varlók. Ez most már tetszett is Ellácskának. Hogy
isne, mikor vetekedtek érte a szeladónok és kitün
tetésnek vélték, ha valamelyikük hazakisérhelle.

Valami dúsgazdag, de már nem fiatal ház
birtokos pedig, aki rendes színházi habilüé volt, 
a keserű özvegységéi meg akarta édesíteni, föl
csapolt hál a szép leány mecénásának. Elláeska 
eleinte kissé vonakodott a deresedé férfitől és 
nem akarta elfogadni az ajánlatai, de aztán meg
gondolta magát és------------ elfogadta mecénásnak.
Mert hát a pénz beszél . . .

Most már nem szenvedett hiányt semmiben 
sem. Az öreg ur nagyon bőkezű volt. Tellett szép 
ruhákra, csinos lakásra és szórakozásra bőven. 
Gummikerekü vitte a színházba és hozta onnan 
haza, a nagynénivel együtt, aki a gardedám sze
repét játszotta. Most már nemcsak gyönyörködött 
a fényes kirakatokban, de ami a szemenek-szájá- 
nak tetszett, azt meg is vette, És ha valaki az 
udvarlói közül egy-egy csípős szót elejtett, nem 
pirult most már el, hanem ahelyett a szive kez
dett hevesebben dobogni . . .

Lám, milyen nagy változáson ment egyszerre 
keresztül a lelke I ... az a szerény lélek, amely 
otthon, a meleg családi fészekben, még titokban 
sem mert volna ilyenre gondolni. 

tál, hogy a most kiírandó pályázattal nem a sza
badkai szinikerület, csak csupán Szabadka város 
színháza szamára választ szinigazgatót".

Így ir ez ügyről a „B. 11.“, még pedig a 
nélkül, hogy bővebb megokolását nyújtaná annak, 
ugyan mennyiben roll nyűge a izinikeriilet Sza
badka színiig gémek ' !

Í gy Imijük, Szabadka eddig is a javát kapta 
a színtársulatnak mindig és a halhavi saisonján 
sem esett meg csorba a kerület fennállása óta 
egyszer som. Egyéb érdeke pedig Szabadkának 
nincsen, mert egész éven át, vagy a mostaninál 
nagyobb színtársulatot ugy sem képes l.ialarluni.

Egy véleményén vagyunk ugyan a „Bácskái 
llirlap“-pul abban, hogy a szinikerülelbc beillesz
telt egyik-másik varos megválasztása nem volt 
valami szerencsés és bar varosunknak a Szabad
kával való nexus folytan csak átfutó és csonka 
saison jutott ki az idén, mégsem vagyunk a sze- 
ezesszió hívei.

A Szabadkával való nexus teljesen megfelel 
nekünk, mert/'esti Iliász Lajos társulata, ha a teljes 
szabadkai személyzetevei jön ide, kielégíti a mi igé
nyeinket. Hívei vagyunk a szeptember—októberi 
bajai saisonnak. amikor miként a jelek mutat
ják — legjobban — mondhatnék bőkezűen — 
pártolja közönségünk a színészetet.

Fölhívjuk mindenesetre a szabadkai szinügyi 
bizottság fenti határozatára a mi sziniigyi bizott
ságunk figyelmét is, hogy azzal foglalkozván, Baja 
városának a kerület kérdésében elfoglalandó állás
pontját a jövő virágvasárnapkor megtartandó kerü
leti újjáalakuló nagygyűlésen előterjeszthesse.

Helybeli és vidéki hírek.
Baja város részvétele az országos Deák

ünnepen. Városunk közönségének képviseletében 
Dr. Reich Aladár orsz. képviselő és Dr. Hegedűs 
Aladár polgármester tegnap részt veitek a Deák 
Ferencz emlékére Budapesten rendezett országos 
ünnepélyen és díszes babérkoszorúi helyeztek a 
haza bölcsének a kerepesi-temetöben lévő mauzo- i 
leum ára.

Személyi hír. Dr. Platz Bonifácz. szegedi 
tankerületi kir. főigazgató a helybeli fögymnasium I 
látogatására városunkba érkezett.

Kitüntetés. A király Némái Ferencz alezre
dest, a nagykőrösi ménlelep ezredparancsnokát, 
ki pár évvel ezelőtt Baján volt állomásozva, a j 
Ferencz József rend keresztjével tüntette ki.

Kinevezés. A szegedi kir. Ítélőtábla elnöke 
Fuszenecker János végzett joghallgatót, hajósi lakost 
a bajai kir. járásbírósághoz díjtalan joggyakor
nokká nevezte ki.

Deák Ferencz emlékezete. Dr. Hegedűs Aladár 
polgármester a Baja város törvényhatósági bizottsága 
által Deák Ferencz emlékezetére ma megtartandó | 
díszközgyűlés alkalmából a következő meghívót i 
bocsátotta ki: A törvényhatósági bizottságnak folyó I

De hát az élet prózája, meg az élet köllé- I 
szele megtanítja a lelket mindenre . . .

♦

Vannak még mindig jó öreg urak, akik nem 
tudnak a fejőknek parancsolni és a korhadt szi
vükbe beleplántálnak egy fiatal rózsabokrot. Csak 
akkor térnek észre, mikor már a rózsa tövise 
megvérezte a szivüket, a lelkűket. Elláeska mccze- 
nása is több akart lenni a meczenásnál, a jó 
barátnál, megkérte hát a „tündöklő csillagának" 
a kezét. És Elláeska megint nem habozott: fele- | 
sége lett a gazdag mec.zenásának. Ugy gondolko
dott magában:

— A vén fa árnyékában mindig kellemes [ 
megpihenni I

De azért nem csalta meg a férjét. Sokkal | 
tisztább volt a lelke, sokkal fenségesebb a szive, 
semhogy a jót rosszal viszonozza.

Egy-pár év múlva már a hite, neve bejárta j 
az országot. Ragyogó csillaga lett Thália lemplo- ] 
mának. Az udvarlók serege pedig ugy körülrajongta, : 
mint a méhecskék a királynéjukat. Veszedelmesen j 
csábitó volt mindig a fejedelmi alakja és a szűk 
szabású, drága csipkeruhák alatt észbontók a 
plasztikus idomai. Ami a madárnak az ellető 
levegő, a virágnak az iidilő harmat, az égnek a 
ragyogó csillag, a földnek a meleg napsugár, j 
— az voit Elláeska a hódoló környezetének: éltető j 
levegője, iidilő harmatja, tündöklő csillaga és 
ragyogó napja. E ragyogó nap meleg sugaraiból 
mindönkinek jutott legalább is egy parányi és 
amikor e meleg sugarakat már mind szétszórta 
Elláeska, akkor fáradtan tért haza pihenni a vén 
fa árnyékába. Otthon aztán igy sóhajtott föl:

„Virág mit ér, mit ér a páat nekem, 
Otthont kivárt, otthonért ver szivem I". . , 

évi szeptember lm 15-én 208. közgv. szám alatt 
kelt határozata folytán és főispán ur ö méltóságá
nak megbízásából van szerencsém a I. bizottsági 
tag urakat a Deák Ferencz szülelésének századik 
évfordulója alkalmából folyó éri október hó 18-án 
délelőtt 10 órakor tartandó törvényhatósági rend
kívüli díszközgyűlésre hazafias tisztelettel meghívni. 
A díszközgyűlés tárgya: Heller Hichárd törvény
hatósági bizottsági tag urnák ünnepi beszéde és 
Deák Ferencz érdemeinek a város jegyzőkönyvé
ben való megörökítése. - Baján, 1903. évi októ
ber hó 12. Dr. Hegedűs Aladár, polgármester.

A főgimnázium Deák Ferencz ünnepélye. 
A helybeli ezíszl. r. főgimnázium, mely oly lelkes 
szeretettel ápolja a hazaszeretet magasztos érzel
meit, tegnap d. e. 10 órakor díszes közönség 
jelenlétében - melynek soraiban Dr. Platz Boni- 
facz kir. főigazgatót is láttuk •— kegyeletes, szép 
ünnepély keretében rótta le a hazafias megemlé
kezés adóját a „haza bölcse" iránt.

A „Himnusz" magasan szárnyaló hangjai 
vezették be az iskolai ünnepélyt, melyet a fögimn. 
ének- és zenekara adott elő. Ezután Fölkér Gusz
táv, az intézet igazgatója, mondotta el az ünnepi 
beszédei, melyben lelkes, a hazaíiság meleg érzel
meitől áthatott szavakban buzdította az ifjúságot,, 
hogy Deák Ferencz élete ragyogó példaként tün
dököljön mindig elölte.

Majd Posta Sándor VE oszt. tan. szavalta 
el Szemlér Ferencz „Deák Ferencz emlékezete'1 
czimü költeményéi szívhez szóló, meleg hangon, 
lelkes, megérdemlelt tapsokat aratva.

Ezt követve Bene Gyula, képezdei tanárnak 
„Deák Ferencz emlékére" szépen megkomponált 
szerzeményéi adta elő a fögimn. ének- és zenekar.

Azután Il'üríz Mihály Vili. o. t. olvasta fel 
„Deák Ferencz élete és pályája" ez. dicséretet 
nyert pályadolgozatát. Széles alapon, nyomról- 
nvoinra követi a dolgozat Deák Ferencz hazafias 
tevékenységeitek minden egyes mozzanatát és 
frappáns vonásokban domborítja ki a haza bölcsé
nek korszakalkotó egyéniségét és Magyarország 
fejlődésére messze kihaló, áldásos munkáját. — 
A felolvasói a közönség lelkes lapsokkul honorálta.

Most a főgyinn. ének- és zenekara adta elő 
Szögedi Endre „Királyhimnuszát".

Ezután szavalat következett. Hegedűs Ernő 
VII. o. t. szavalta el Petőfi S. ,A ledőlt szobor" 
ez. fenséges költeményét. A költemény megragadó 
szépségei a kedves, rokonszenves ifjú finoman 
pointirozotl mélyen átérzeti előadásában a legtökéle
tesebb érvényre jutottak. A közönség szívesen és 
lelkesen tapsolt a derék szavaiénak. A „Szózat" 
örökszép melódiája rekesztette be a kegyeletes 
ünnepséget. A fögymnasiumi ének- és zenekar, Nagg 
Vazul tanár által mesterileg dirigálva, ezúttal is 
kerekded, összevágó előadásaival tűnt ki.

Deák emlékünnepély. A bajai izr. iskolák 
délelőtt 9 órakor a szombat istentisztelet után 
tartották meg ünnepélyükéi, melyen a Iliik, eliil- 
járóság és az iskolaszék tagjai közül sokan jelentek 
meg. Az ünnepély a „Himnusz" eléneklésével 
kezdődött. Utána Stekler Sándor polgári isk. tanár 
mondott lelkes hangú emlékbeszédei, melyben szé
pen jellemezte Deák Ferencz éleiét, puritán jellemét 
és hazafias munkásságai. Végül az ifjúság a 
„Szózat“-ol énekelte el és a közönség eloszlott.

Deák Ünnepély. Az ág. hilv. evangélikus egy
házközség ina, f. hó 18-án délelőtt 10 órakor tar
tandó istentisztelet alkalmával, hazánk bölcsének 
Deák Ferencznek születése 100 éves évfordulóján 
baltijának és kegyeletének ünnepélyét tartja.

Elhunyt ügyvéd. Szűcs Mihály ny. varmegyei 
árvaszéki ülnök, a ki pár évvel ezelőtt bekövetke
zett nyugalomba vonulásakor városunkban telepe
dett le mint gyakorló ügyvéd, f. hó 17-ére virradó 
éjjel, hosszas és kínos szenvedés után meghall. 
Temetése ma, vasárnap délután megy végbe.

Halálozás. Fenyő Ármin helybeli tnagy. kir. 
állami posta- és távirótiszt folyó hó 14-én az esti 
órákban Budapesten elhunyt, hol súlyos betegsége 
miatt egy szanatóriumban gyógykezelte!te magát. 
Az alig 32 éves, erőteljes fiatal embert mintegy 
nyolez hónappal ezelőtt váratlanul támadta meg 
korunk nagy betegsége, a paralysis progressivu, 
melynek kínos szenvedéseitől elvégre megváltotta 
a halul. — A helybeli posta- és táviróhivntal külön 
gyászlapon emlékezik meg a szomorú esetről és 
koszorút küldött az elhunyt kartárs ravatalára, kit 
özvegyen kívül barom kiskorú gyermeke gyászol. 
Nyugodjék bekében I

Egyházi hir. Az érseki hatóság Vándor Antalt 
Csantaverröl Purabulyra, Böde Józsefet Keczelről 
Csantavérra kápláni minőségében áthelyezte.

Népkonyha megnyitás. A bajai jótékonyezélu 
leányegyesület f. bo 18-án délben, 12 órakor (az 
izr. aggok házában) tartja népkonyhájának ünne
pélyes megnyitását. A megnyitó ünnepélyen az 
egyesület jóakaróit és az érdeklődő közönséget 
szívesen látja.

A nöegyleti kisdedévé intézet megnyitása. 
A „Rajai első kath. nöegylcl" ezúton hozza a 
közönség tudomására, hogy a „Miasszonyunk"-ról 
nevezett tanilónénék zárdájában fennálló és az 
építkezés miatt szünetelő kisdedóvó intézetét f. é. 
november hó 1-én a város tulajdonát képező Szt. 
Antal-uleza 2. sz. házban (volt Vojnich-ház), Miller 
Maliid k. a. old. óvónő vezetése mellett megnyitja.
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Egy volt bajai színigazgatóból tanító. 
Olvasóinkat És szinházközönségünkel, kiknek élén
ken él még emlékezetében a Rakodásai/ Bál előkelő 
szinlársu'alának pár év előtti lmjai szereplése, 
bizonyéin érdekelni Ingja az. alábbi kis hir.

A li gideálisabb magyar sziniguzgatók egyike 
volt meg néhány év előli II akodezay Pál. Hozzája | 
hasonló Shakespeare imádó nem voll egy se a 
magyar színigazgatók közüli. Képzeli, nagy tudása, 
univerzális irodalmi ismerettel bíró ember Rakod- 
czay Pál, diplomás polgári iskolai tanító. Es meri i 
nagy vagyona volt és mert imádta a színművészeiét, i 
eldugta diplomáját és beállt színésznek. Mint színész ’ 
nem voll valami kiváló, de mini igazgaló a leg
jelesebbek közé tartozott. Mint rajongó Shakespeare- I 
imádó a brit szellemóriás drámáit kulliválla minden
felé s mivel a közönség olyannyira rajong a 
nemesebb művészetért, Radoczay Pai rövid néhány 
év alall eldirektoroskodotl közel 200.000 forintot. 
A közönségnek nem kellőit Shakespeare, a leg
gondosabb kiállítás melleit se, Rakodozay tönkre
ment, megbukott. A voll budapesti háziúr ekkor 
előszedte eldugott tanítói oklevelét és állásért 
folyamodott a közoktatásügyi miniszterhez. 3 évvel 
ezelőtt Rakodozay Pált egy kis községbe, Szoniczbe 
kinevezlek az állami polgári iskolához segéd-tanító
nak. Mint a hivatalos lap most közli, a közoktatás
ügyi miniszter Rakodozay Pált rendes tanárrá 
nevezte ki és áthelyezte a miskolezi állami polgári 
fiúiskolához,

Özv. Lusztig Jakabné pálinka-, bor- és sör 
üzletének lapunk mai számában megjelent hirde
tésére felhívjuk olvasóink szives ügyeiméi.

Gözgépkezelöi vizsgák. A gözgépkezelök és 
kazánfűtők képesítő vizsgái Szegeden november 
hó 8-án d. e. 9 órakor fognak megtartatni. A 
vizsgálati kérvények kellően felszerelve a in. kir. 
kér. iparfelügyelőséghez Szegedre (Szilágyi-ulcza 
1. szám) küldendők.

A Pesti Napló I'. hó 17-iki Deák-száma Ilii 
utánzatban mellékletül adja a Pesti Napló 1865. 
április 16-iki számát, amelyben Deák Ferencz 
történelmű jelentőségű híres Husvéti-czikke meg
jelent s melyből csuk egyetlen egy példány maradi 
meg a Nemzeti Múzeumban. A "Pesti Napló" az 
értékes melléklettel együtt a rendes 10 fillérnyi 
árért kapható a dohánylözsdékben.

A Lampel-Wodianer ezég kitüntetése. Az 
országszerte ismert nevű Lampcl 11. (JVodianer F. 
és Fiai) es. és kir. udvari könyvkereskedés, a 
mely évszázados múltra tekinthet vissza, pár évvel 
ezelőtt tanszerraklárral bövitelte budapesti 
Andrássy-uti fényes üzletét. Augusztus és szep
tember havában a budapesti városligeti Iparcsar
nokban az iparostanonezok és segédmunkások 
nagyszabású kiállítást rendeztek, a melyen részt 
vett a Lampel-Wodianer ezég is az iparoktatás 
czeljait szolgáló tanszereinek kiállitásával. Ez a 
tunszerkiállitás úgy a szakértők, mint a nagy 
közönség meleg érdeklődését felkeltette. A meg
nyitó ünnepen a miniszterelnök, s egy Ízben 0 
Felsége is behatóan, megszemlélte a ezég kiállí
tását, s úgy a miniszterelnök, mint O Felsége a 
legmagasabb megelégedésnek adott kifejezést a 
ezég jelenvolt képviselője elölt, a ki a magas 
vendegeknek felvilagosilással szolgált. A kiállítást 
pár napra rekesztették be, s a kereskedelmi 
miniszter elismerő oklevéllel tüntette ki a ezéget 
áldozatkész kiállításáért.

Hirdetmény. A helyben állomásozó m. kir. 
honvédhuszár osztály részére 1904. évi január hó 
1-től deczember hó 31-ig szükséges kenyér szállí
tására folyó hó 23-án a huszárlaklanyúbau d. e. 
8 órakor tárgyalás fog tartatni. Az évi szükséglet 
64,970 adag 840 grammos kenyér. Felhivatnak 
mindazok, kik erre vállalkozni óhajtanak, hogy zárt 
ajánlataikat a megfelelő bánatpénz csatolásával a 
mondott időben és helyen nyújtsák be. Bővebb 
felvilágosítás a fentebb mondott osztályparancs
nokságnál nyerhető. Baju, 1903. évi október 9 én.

Országos vásár. A legközelebbi újvidéki orszá
gos vásár 1903. október hó 24., 25. és 26-án fog 
megtartatni, melyre sertések és egyéb állatoknak 
vészmentes helyekről való felhajtása meg van 
engedve. Morvát- és Szlavonországból azonban az 
állatok csupán vasúton hajthatók fel.

Szurkálás. Folyó hó 12-én d. e. Marcsinkó 
András pékinas Olíva János korcsmájában garáz
dálkodott, ahonnan Sztruhák Ferencz iparossegéd 
kivitte. Az utczán dulakodás támadt köztük és 
Marcsinkó Szlruhákol mellbe szúrta. A sebesültet 
a kórházba szállították.

Rejtélyes lopás. Goldberger Simon szatócs 
kárára ismeretlen tettes f. hó 15-ére virradóra a 
konyha ablakán átmászva, Goldberger nadrágja 
zsebében levő pénzlárczájából egy 4608. sz. Vs-ad 
osztálysorsjegyei 20 K., 4-5 K. pénzt, az üzletből 
pedig 4-5 K. aprópénzt ellopott. A lettes az ideig, 
mig Goldbergerék aludtak, a cselédnek a konyhá
ban levő szekrényében voll elbújva. A nyomozás 
megindult.

IRODALOM.
Irodalmi értesítő. A „Havi Füzetek" I—IV. 

számában a „Ferencz József Árvaház" javára meg
jelent a következő munka : „Adomák és Veszetnék, 

hazudozások és igazmondások, képes élcek és 
illusztrált képtelenségek, mulattató versek és nevel
tető elbeszélések, mii- és kifordítások, ötletek, uj 
szók es talányok Lexikona" Dvorzsák prelálus 
gyűjteményéből 2300 szám, száznál több képpel 
illusztrált 30 ivén, egész vászon diszkötésben és 
4, Írva négy korona beküldésekor porlomentoscn 
küldi meg a Szent Missiók Gondnoksága Budapest, 
II., Fö-utczn 32.

Helyreigazítás. Bolawlcn Konrád n „Farizeu
sok és Szaddueeusok" c. legújabb, a szerző arcz- 
képével és sajálkezüleg irt életrajzával díszített 
munkájának ára bőrkötésben 3 kor. 40 fii)., vászon
kötésben 2 kor. 80 lill. (nem pedig 3 kor. 40 lil.) 
fűzve 1 korona. A Benzinger-Bossányi-féle munka 
ezime nem Képes Biblia, hanem „Bibliai történetek". 
A Szent Missiók Gondnoksága Budapest, II.. 
Knpuczinus-Zárda.

KÖZGAZDASÁG.
A Bajai Gyümölcsészeti Egyesület 
a téli madárvédelem érdekében.

A Bájai Gyümölcsészeti Egyesület, ez a hiva
tásának magaslatán álló derék gazdasági intéze
tünk, a tél közeledtével megint hírt hallati magáról.

Ezúttal a madárvédelemnek csinál propagan- | 
dát Nagel Sándor all. képezdei tanár, az egyesület 
ügybuzgó elnöke és lankadatlan munkakedvének 
köszönhető, hogy már az idei télen is lesznek 
fészkelő házikók városunkban, hol a zord évszak 
mostohaságu elől madarainkat ápolni és táplálni 
fogjak.

Nem lesz érdektelen, ha ez alkalommal reá
mutatunk arra, mily érdekes képet nyújt az éneklő
madarak fölötte üdvös rovarpusztilásáról össze
állított helyi statisztika.

A nálunk állandóan lakó kék czinege 12-16 
fiókát költ évente, e czinege pedig 61, a millió) 
rovart pusziit el évenkinl, tehát egyetlen czinege 
család évi rovarpuszlilása már igen sok millióra 
rúg. A rigó a legnagyobb csigái is megeszi egy
szerre, a mi éppen annyi, mintha az ombet egesz 
marhaczombot fogyasztana el. — A vörösbegy 
rovarlápláléka éppen annyi, mintha az ember na
ponként 50 méter kolbászt fogyasztana.

Es mi mégis csak pusztítani tudjuk éneklő 
madarainkat! Pedig, ha számos törvényes intéz
kedésünket figyelmen kivid hagyjuk is, csupán az 
emberi nemesebb érzés parancsszava két köteles
séget ró reánk.

Az egyik, hogy a madarak létfeltételét bizlo- 
I sitsnk, a másik, hogy a madarak szaporodásának 
| lehetőségét előmozdítsuk.

Ezeket úgy érjük cl, ha szükség idején a 
madarakat eleijük, s ha alkalmat adunk nekik a 
fészkelésre. Ez a kél feltétel telte Gráczot híres 
madárvárossá és ez vau hivatva Kőszegen az 

j énbklömadarak százezreinek biztos tanyát nyújtani.
Ezen eszme szolgálatára hívjuk fel mi is 

| olvasó közönségünket. Rajta múlik, hogy városunk 
: lombdús ulczái, virágillattal tele és a legszebb 
j növényekkel ékeskedő udvarai és körijei pár év 

alatt mindenfelé visszhangozzanak a madárdaltól.
Aki a madarakat télviz idején eteti, szinte 

i biztosan számíthat reá, hogy — ha erre alkalmas 
helyei talál — nála fogja fészkét is rakni.

A fészkelésre alkalmas házikókat már szerzett 
is be a helybeli Gyümölcsészeti Egyesület, a hol 

\ darabja 65 fillérért kapható. Levelezőlapon teljesí
tett megkeresésre az Egyesület bárkinek is elküldi 
a házához a házikókat, a melyek sokszor már 
télen is menekülő helyül szolgálhatnak.

Már alkalmaznak is fészkelőházikókat váro
sunkban, hol etetni fogják télen az éhező mada
rakat. Eddig a helybeli Állami tanítóképző-intézet, 

I Állaga Ottó ügyvéd, Bellosics Bálint, BenkőVid, Bocs- 
' kay Kristóf, Mihalitska István, Nagel Sándor és Éber 

Sándor képezdei tanárok, a helybeli Gyümölcsé
szeti Egyesület, Grigorieiics Milulin gk. lelkész és 
lloller Richárd polgári iskolai igazgaló vállalkoztak.

A valóban humánus ideának mentői széle- 
| sebb körben való realizálását őszintén óhajtjuk.

Törvénykezés. 
Tizenkét éves bajai fiúk tolvajszövetsége.

Szabadka, október 14. .
Fenti kelettel a következőket Írja szabadkai 

tudósítónk:
Lélektani tanulmányt lehetne Írni arról a | 

két gyermekbünösröl, a kik ma délelőtt álllak a 
szabadkai kir, törvényszék elölt vádlottakként. 
Szinte arra gondol az ember, hogy ezek nem is 
lehetnek bűnösök, olyan ártatlan arczeztd állanak 
birsük elölt az alig 12 éves lolvajlársak, s mikor 
kihallgatásuk véget ér, nem is büntetésük felett 
elmélkedik a tárgyalás hallgatósága, hanem hogy 
milyen gyógymód adhatná vissza e kél boleg 
gycrmcklélek épséget.

Szujer Ferencz és Andrasics Sándor a kél 
bajai fiatal bűnös neve, a kikel 14 rendbeli lopáséit 
helyeztek vád alá, a melyoket érdekességüknél I

fogva részletezünk. Kél Ízben néhány tojást loplak 
el a bajai női zárdából, a gör. keleti templom 
perselyéi 1 krajezár tartalommal vitték el, egy 
vasúti őrtől tyúkot, a bajai kath. legényegylettől 
kulcsot, Reich Alajostól gépszijj varrótűt, Vidovics 
szatócstól 10 fillért, Geiringer Miksától kulcsot, 
Ilechll Józseftől és Tokodi Mariától egy-ogy kulcsol. 
Thal Rózától egy szemüveget, Mátyás Ignácztól 
egy darab sonkát és Genál Andrástól 10 darab 
szappant loptak el.

Szujer Ferencz ezenkívül még orgazdaságért 
is vád ala helyeztetett, mert egy pajtásától, a ki 
pénzt lopott, 12 Irtot hallgatási dij fejében elfogadott.

A kir. törvényszék Szujer Ferenczet és Andra- 
sics Sándort 10 rendbeli lopás vétségében és előbbit 

1 rendbeli orgazdaság vétségében bűnösnek találván, 
Szujer összbüntelésél 6 hónapi fogházban, Andrási- 
csét pedig 3 heti fogházban állapította meg. A 
törvényszék kérelmezni fogja, hogy első rendű 
vádlott büntetését javító intézetben töllhesse ki.

Az Ítélet ellen Szujer felobbezelt, azonban 
a kir. törvényszék a vizsgálati fogság fcntarlásál 
rendelte el.

SZÍNHÁZ.
Október 10.

Millöcker Károly örökké becses operettéjében 
a „Szegény Jonáthán“-bau mutatkozott be a társulat 
1. primadonnája Aldor Juliska, sajnos kevés közön
ség jelenlétében, amely azonban pompásan mulatott 
és sokat tapsolt a szereplőknek. Aldor Juliska, 
(Mariéit) a társulat uj tagja igazi vérbeli primadonna, 
akinek föerőssége a játéka, mely routinos, tempera
mentumos. Ami énekéi illeti, hangja igen kellemes 
és a felső regiszterekben pompásan cseng. Ének
iskolája igen jó, pianói leheletszerüek és Ízlésesen 
énekel. A társulat sokat nyert vele, mert igazi nagy 
kaliberű színésznő. Gerlaki llermin (Molly) mint 
rendesen, most is pompás volt, ugv, hogy a társulat 
egyik erőssége. L. Mihályíi Juliska egy apró szerep
ben is jeles volt. Falussy István (Jonalhan) énekben, 
játékban egyaránt kitűnő qualitásokat mutatott be. 
Sok tapsot kapott és mindet megérdemelte. Boda 
Ferencz (Vandergold) még fiatalember, akinek sokat 
kell tanulni. Vigasztalja azonban az, hogy tanul
mányai nagy sikerekkel kecsegtetik, mert jó quali- 
lásai vannak. Egyelőre csak felső hangjai tiszták. 
Hegyesi Gyula (Quikli) gyengécske volt ez estén, 
viszont Sz. Nagy Kálmán és Kovács Andor most 
is kellemesen tűnlek fel. A női énekkar igen gyenge 
egyenként és összesen.

Október lt.

Délután Rákóczi-ümnepképpen II. Rákóczi 
Ferencz fogsága került színre. Ez a tény csodál- 

; kozzással töltött el bennünket, mert Rákóczi ünnep
lését nem szokás egy délutáni előadás keretébe 
szorítani, amikor nálunk legeslegnagyobbrészt 
gyermekek mennek csak színházba. Nem méltó ez 

' sem a nagy naphoz, sem a közönséghez és mi 
j nem is vagyunk hajlandók az előadásról Írni 

mindannak daczára, hogy a drámai személyzet jó 
i része ekkor mutatkozott be. Borítsuk e tévedésre 
i a feledés fátyolét.

Este a „Magyar Nyitány"-nypt kezdték, utána 
Olasz Klári elszavalta dr. Csillag Károly „Rákóczi 
heroldja" ezimíi igazán hangulatos, szívhez szóló 
versét annyi melegséggel, hogy vele tomboló taps
vihart vállon ki. Végezetül a Csókon szerzett 
vőlegény, a jó Szigeti bácsi bohózata következett, 
amely darab pontos fokmérője a primadonna 
qualilásainak. Aldor Juliska Irénje, minden részében 

1 sikerült alakítás volt. Örömmel tapasztaltuk, pompás 
kiejtéséi nem csak a prózában, hanem az énekben 

i is. L. Mihályit Júlia Nefelejlse, Újvári Ripacsa és 
Kovács Andor Fnlakija klassikus voll. Barólhy, 

i mint Csonlai állandó derültségben tartotta a közön
séget, Falussy azonban igen lagymatag Béla volt. 
Csiszár Kálmánnak apró szerep jutott, Csiszár 
Sárika és Simon Mariska kellemesen müdödtek 
közre. Bónis Margit egy dalt énekelt és ebből azt 
láttuk, hogy túlságosán nalurálisltt. Közönség szép 
számmal.

Október 12,

A Kornevillei harangok és üres ház. Ez a 
helyzet signuturája, mit sajnálunk a közönség 
érdekében is, mert amely városban annyit muzsi
kálnak,mint Baján,olt nagy közönségnek kelleltvolna 
összejönni. Az előadás a jók közül való voll. Aldor 
Juliska (Serpolctte) a kényes igényeket is kielégí
tette énekben és játékban egyaránt. Az I. felvo
násbeli belépőjét igazán bravúrosan énekelte. 
Némelhné (Germaine) is igazi sikerről számolhat 
be, amit szívesen konstatálunk. Falussy (Henri) 
férfias baritonja fényesen érvényesült. Nagy gyönyö
rűséggel hallgattuk. Boda (Greniso) kellemesen 
énekelt, ügyesen, természetesen játszott. Kár, hogy 
alsó regisztere fejletlen. Hegyesi Gyula (Bíró) és 
Ujváry Miklós Qegyzö) a nevelő izmokról gondos
kodtak. A végére hagytuk Németh (Gáspár) mélta
tását, amit szerettünk volna elhagyni, mert szerepét 
hamisan fogta fel és a II. fclvonásbati_éppcn nem 
tudott érvényesülni. Őszintén sajnáljuk. A karok 
és Németh karmester u dicséretből kiveheti a 
részét.
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Október 13.

Doktor úr. Molnár Ferencz bohózata knezag- 
tatla egesz este n szép és nagy, igen nagy közön
ségét. Az előállás a legjobbak közül való volt. 
Szabados Giziké (Lenke), a társulat eme bájos 
tagja megenni való leánygymnazisla volt. Simon 
Mariska (Sárkányul) szépen beszélt. Mihályti Julin 
(Marosiné) pompás volt. Németh János (l’uzsér) 
execllalt. Tökéletesebben ezt a szerepet alig lehet 
megjátszani. Fnlussy (Csaló) egy hülye rendőr
fogalmazó szerepében kitűnő volt. Csiszár Kálmán 
(Dr. Sárkány) az első felvonásban a kényes igénye
ket is kielégítette. azonban a 111. felvonásban igen 
gyenge volt. Herényi (Bertalan) nagyon előnyösen 
mutatkozott be. Tanulással és önfegyelmezessel 
igen jó naturburs válik belőle. Barólhy (Cseresz
nyés) mint rendesen, most is megmutatta, hogy 
szerepén uralkodik. Apró szerepekben l jvarit, 
Kovácsot. Sz. Nagy Kálmánt is fel kell említeni, 
olyan jók voltak.

Október 14.
Casanova eredeti operett ment fényes kiállí

tással, szép rendezéssel és elég szépszámú közön
ség elölt. A darab maga nagystílű és az előadás 
is méltó volt hozzá. Gerlaki Hermin négyes szere
pében kitűnő volt. Legjobban tetszett, mint 
Pompadour. A gúnárról való couplelje, valamint 
táncza pompás volt. Szabados Giziké, Simon 
Mariska es Újvári káprázatos technikával tanezol- 
lak. Olasz Klári 3-4 szavas szerepet is szépén 
játszotta. A női kar egyes tagjai jól állták meg 
helyeiket a magánénekben is. A férfink közül 
Falussy (Casanova) úgy játékban, mint ének számai
ban becseset nyújtott. Németh szintén igen jo volt, 
mert diseret volt. Boda Ferencz ügyesen mozog 
a színpadon. Hegyes! Gyula Napóleon maszkjával 
képviselte a komikus elemet. Németh Ignácz kar
mester a betanításért feltétlen dicséretet érdemel.

Október 15.
Mactlerlinek világhírű drámája, Monna Vanna 

került színre és a színház lenne zsúfolásig meglelt. 
Az előadás maga távolról sem állt azon a niveaun, 
amilyenen az operettek szoktak lenni es ezt fájlal
juk. Ólasz Klári Vannája remek volt. Hanghordozasa, 
gesztusa, mimikája és megjelenése fogva tartotta 
a közönséget és lefoglalta az érdeklődést. Örülünk, 
hogy megismerkedtünk vele és művészetével. Baróly 
Antal Marcoja méltó volt a szerephez és Olasz 
\ annájahoz. Az első felvonásban, a hol szerepének 
sarkpontja van, Barólhy önmagái múlta felül. 
Művészi alakítást mulatott. Falussy Guidoja minden 
kritikán aluli volt, de nem tehet róla, mert azt 
tudja a világ, hogy a gyalogos katona nem tud 
úgy lovagolni, mint a huszár és aki kitűnő és 
kedves baritonista, az nem hösszerelmes. Csiszár 
Kálmán (Prinzivulle) úgy látszik jó színész. A HL 
felvonásbeli arczjálékáról következtetjük ezt, de 
szerepet egyálalán nem tudta és igy nem is játsz
hatott. Kovács Andor, mint Borsó szépen, értel
mesen beszélt.

I

Október Iá.
Katalin, Béldi és Fejér bájos zenéjü operetleje 

— sajnos — kevés közönség elölt menl.egy minden 
izében jó, sőt helyenként kitűnő előadásban. Aldor 
Juliska (Germain) mutálta meg. hogy zene és játék 
szempontjából minőnek kell e szerepnek lenni. 
Eleven, pezsgő jókedvvel (a II. felvonásban kissé 
túlságos jókedvvel) kitűnően disponálva alakított. 
Némelhné, (Katalin) amilyen pompás volt zenei 
szempontból oly gyenge volt a jatéka. Igazán nem 
volt fejedelmi. Rosszul tagolt beszéde kellemetlenül 
hatott. Mint énekesnő bőségesen megérdemelte a 
kapott virágot. Bónis Margit (Aiiicu) gyenge, nagyon 
gyenge volt. Szinte kirítt az összjálékból. Németh 
(Lansac) ma elemében volt. Fulussy, Boda es 
Barólhy egészítettek ki az összjálekot. Újvári és 
Simon Mariska tánczaikkal frenetikus tapsvihart 
arattak. Az énekkarok, kivált az 1. felvonás iinaléjá- 
ban, remekeltek.

• ••
Valaki megkérdezte tőlem, minek a társulat 

régi, rendes tagjainak napról-napra a 
való felemlegelése, de én nem tudtam rá felelni. 
Hátha más tudna feleletet mondani ? Nagyon 
inucsai a dolog.

szmhipon

Lengyel Manó.

Nyilttér.*)
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nagyobb mennyiségben jutányosán 
kapható:

özv. Spitzer Sinionné és Társa
téglagyárában, Baja.

Árverési hirdetmény.
A bnjai niugy. kir. állami kertmunkas-iskoln 

telepen termelt mintegy 40 metermázsa különféle 
fajtájú borszölőtermes. nyilvános szóbeli árveresen 
ti legtöbbet Ígérőnek egy tömegben el fog adatni.

Az árverés folyó hó 21-en d. ti. 2 órakor a 
bajai m. kir. állami kertmunkás iskola telepén fog 
megtartatni, a melyre azzal hivatnak meg az érdek
lődők, hogy vevő tartozik a termést f. hó 24-ig 
teljesen leszüretelni.

Árverezők tartoznak az árverés megkezdése 
előtt az intézet irodájában 30 korona bánatpénzt 
lefizetni: a vevő pedig azt 81) koronára kiegé
szíteni, s a szüret megkezdése előtt pedig az egesz 
várhat') 40 méterm. szőlő árát ugyanott leiéibe 
helyezni.
—s------------------------------------------------------------- -----------

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Délmagyarországi Gyapjúfonó és Vattagyár Részvénytársaság
— tekintettel arra, hogy az 1903. évi október hó 15-ének <1. ti. 2 órájára egybehívott 
rendkívüli közgyűlés határozatképes nem volt, az alapszabályok 6. §-a értelmében —

1903. évi október hó 29-én délután 2 órakor "gfcfl
SAJAT GYÁRI HELYISÉGÉBEN

UJABBI RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST
tart, melyre a t. részvényeseket ezennel lisztelettel meghívja

Baján, 1603. október hó 15-én. AZ IGAZGATÓSÁG.

TÁRGYSOROZAT:
a) az alapszabályok módosítása (16. §. I.) pontja.
b) Dubs Marion igazgatósági Ingnak az igazgatóságból leendő elmozdítása tárgyában igazgatósági 

indítvány és a
c) A 12.
d) Netán

fölölt való határozathozatal.
§. szerint immár előterjesztett javaslalok tárgyalása.
a 16. §■ m) bekezdése szerint előterjesztendő indítványok, melyek, amennyiben rész

iül a közgyűlés előtt legalább 3 nappal azvényesek által terjesztetnek elő, csak akkor láigyiilhalók, I 
igazgatóságnak Írásbeli indokolt indilványnynl bejelentenek.

e) A jegyzőkönyv aláírásával megbízandó kél részvényes megválasztása.

19. A közgyűlésen személyesen
3 nappal a közgyűlés előtt részvényeiket 
kedelmi és Iparbanknál, mint a társaság

I

Modern bútor. Teljes lakásberendezések.
Legolcsóbb gyári árak.

Mindenféle díszítő- és kárpitos munkák elvállaltatnak.

Megjegyzendő, hogy ha kevesebb lesz a ter
més 41) métermázsánál, ügy a különbőzen összeg 
kártérítési igény nélkül vevőnek vissza téritlelik ; 
ellenben ha annál több lesz, ezen többletet vevő 
tartozik ugyanolyan árban álvenni, es az érlejáró 
összegot azonnal

Baja, 1903.

BENKÖ PÁL
isk. felügyelő.

HEGEDŰS JÓZSEF
m. kir. áll. kortmunkás-iskola vozctfí.

Bővebbéit
e lapok kiadóhivatalában.

Legjobbminöségü

Cox és Szén
legolcsóbban kapható 

özv. Spitzer Sinionné és Társánál 
BAJÁN.
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Van szerencséin a n. é. hölgyközönség szives tudomására hozni, hogy tekintettel az őszi idényre leginkább készíttetni 

szokott flNGOU MUNKÁKRA, ennek megfelelöleg,

J2J2 Női PlVAT TERMEMET
elsőrendű fővárosi angol és franczia erők alkalmazásával bővítettem ki.

Különös yonclot fordítok arra, lioyy női divat termemben jövőben 

elsőrendű confectió darabok n. m. mjt sacco, zsák és angol kabátok, palletok és gallérok, valamint costume és 
angol toillettek a legdivatosabb és Ízléses kivitelben készüljenek.

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 divattermemből 
kiadott toilettek és confectió darabok Ízléses és pontos kiállítása állal a legmesszebb menő igényeknek is megfeleljek.

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

A ni. t. hőig "-önség jóindulatába és kegyes 
párfogásábu agamat ajánlva vagyok kiváló tisztelettel Schmidt Adolfné

volt özv. Heislorné.

Női divatterein áthelyezés.
Van szerencsém a n. é. hölgyköz.önség b. 

tudomására adni, hogy az Ujvilág-ulczában lévő

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

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

Az itt 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 szerint, továbbá blousokat, pongyola- és házi
öltönyöket, valamint gyermek-ruhákat.

A n. é. hölgyközönség szives pártfogását kéri 
mély tisztelettel

Wagenblatt Gizella.

2063. sz. Csataalja község elöljáróságától.
1903.

Árlejtési hirdetmény.
Alulírott községi elöljárók ezennel köz

hírré teszik, hogy a-Csataalja község tulaj
donát képező nagykorcsma és mészárszék
épület 1903. évi november hó 5 én délelőtt 
9 Órakor a községházánál megtartandó nyil
vános szóbeli árverés ulján — egymásután 
következő kél évre bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 500 korona évi haszonbér.
Árverelni szándékozók az árverés meg

kezdése előtt kötelesek a kikiáltási ár 10° o-át 
bánatpénzül a község pénztárába létété- 
tnényezni.

Az árverési feltételek Csataalja község 
jegyzői irodájában a rendes hivatalos órák 
alatt bármikor megtekinthetők.

Csataalja, 1903. évi október hó 10.
SZILVÁSY GYÖRGY PUTTERER ISTVÁN

jegyző, bíró.

593. sz.
ipt. 1903.

Pályázati hirdetmény.
A bajai ipartestületnél üresedésbe jött, | 

1000 korona évi fizetéssel javadalmazott í 
ipartestületi jegyzői állásra ezennel pályá
zatot nyitok.

ÜZLET MEGNYITÁS!

özv. Liinzíík •lakaimé
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| (PflF Lelkiismeretes, pontos és jó kiszolgálás.

Van szerencséin Baja város mélyen tisztelt közönségét értesíteni, hogy 
helyben, az Erzsébet királyné utczában levő volt Mészáros
féle házban a mai kor igényeinek megfelelően egy

fényesen és dúsan berendezett

pálinka-, bor- és sör 
kereskedést nyitottam.

Raktáron tartom a legfinomabb baraczk-. törköly- és szilva pálinkákat, 
úgyszintén bel- és külföldi tea rumokat, úgymint ananasz, brazíliai, cuba 
és jamaikát. amelyekre különösen felhívom a mélyen tisztelt intelligens 
közönségnek szives figyelmét, úgyszintén bel- és külföldi cognacjaimra is. 
Raktáron tartom a legkitűnőbb asztali- és pecsenye borokat, valamint 
szegedi buezkai borokat, sört pedig kizárólag elsőrendű kőbányait tartok.

Egyedüli törekvésem, hogy a mélyen lisztéit közönségei szolid, 
pontos és jó kiszolgálásom állal üzletem részére megnyerjem, miért is 
esedezem kegyes pártfogásukért, vagyok

Pályázni kívánók kellően felszerelt folya
modványai, alulírott ipartestületi elnökhöz 
folyó évi október 26-ig nyújtandók be. — 
A később beérkező pályázatok figyelembe 
nem fognak vétetni.

Baján, 1903. október hó 13-án tartott 
elöljárósági ülésből.

CZÉRNAY IMRE sk. 
ipart, elnök.
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SELYEM-GRIEDER-SELYEMFISCHER PÁL
NŐI- FÉRFI- ÉS GYERMEK- DIVATÁRUHAZA 

B A J Á N.

liv.'.nvúrü újdonságok ruhák- és blúzoknak, utolérhetetlen nagy választókban, legolcsóbb áron bárkinek 

portó- óh vánunentosen Minták a kívánlak megjelölésénél bórnioutvo. Lovélportó Svájezba 25 fillér.

Selyemszövetgyár Unión

6RIEPER APOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók (SVÁJCZ.)

NÖI-, FÉRFI- ÉS GYERMEK-

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

kibővített legújabb diralú és leq-

elvállalok minden e 
melyek gyorsan és

több árúezikk hozzávételével mcgbövilctiem, ugyanis 
nagybani

BbOÜSE ÁRUSÍTÁST
vezettem be, kezdve n legegyszerűbb hazi-blousok- 
tól ii legdíszesebb kivileiig.

Azonkívül eső- és napernyők uj gyártásai, 
úgy színes mint feketébe, 
szakmába vágó javításokat, 
jutányosán saját műhelyemben eszközöltetnek.

Tetemesen
Joői gyártmányú férfi- és gyermek kalapok, úgy
szintén mindennemű sapkák nagy raktáromra bátor 
vagyok a n. é. közönség szives figyelmét /'elhinni.

Nemkülönben UNC*' szőrme boák úgyszintén 
karmantyúk (MulT) óriási nagy választékban találhalók.

Stiglitz és Unger-félo fehérnemű, menyasz- 
szonyi kelengyék egyedüli elárusilása cz.égein áltál 
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, moly tények valódiságáról mielőbbi meg
győződést szerezhetnek. Kérem minél számosabb megren
deléseiket és szives további pártfogásukért újabb válla
latomban is esedezve, maradtam

kiváló tisztelettel

FiMcher Pál.

Törlesztéses
kölcsönök 

engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
sót 800 korona is katasztrális hol
danként, a földek becsértéke 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,

£e Sriffon
valódi franczia 

szivarfiapapir és fiüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

A Richter-fele

Llnlment. Caps. cm
Horgony- Pain - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölósfil alkalmaztatik 
khzvtflfBtl, eláznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
—y -- -t bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a,.Horgony" védjegygyei 
és a „Rlcltor" czégjegyzéssel fogad
junk ol. - 80 f„ 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten. 
Rlchter F. Ad. és társa.

COUl. éa kir. udvart aiállitők 
Rudolafndt.

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

izületi bajok ellen legbiztosabb szer a törvényesen védett

HALÁPI-féle 

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

Számos orvostanár áltál kipróbálva és ajánlva.
tiil)tis uirui 1 korona, GO fillér.

Egyedüli raktár:
„APOSTOL1* gyógyszertár. BUDAPEST, Vili. József-körut 64.

Éveken át szenvedtem rheumatjkus bántalmakban. Sommiféle gyógy
szer, sem fürdő nem használt. Az Ön Restaurátor kenőcsének köszönhetem 
egyedül gyógyulásomat. Fogadja ezért hálás köszönotemet és abbeli Ígéretet, 
hogy mindenkinek, ki hasonló betegségben szenved, legmelegebben fogom 
ajánlani. — Budapest, 1903. szept 10. MUNKÁCSY JÓZSEF

Hornád-utoza 3<».

KIVÁLÓ SZERENCSE TÖRÖKNÉL I
Fölülmulhatatlanul

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

sz.
sz.
sz.

ősz tá ly so rsj á tó k á bán 
uj ból

vegyen részt. — A most

3 legnagyobb pycrcrpéoyt pedig:
a 605.000 koronás nagv jutalmai 
a 100.000 I coronás főnyereményt 
a 90.000 koronás főnyereményt 
és 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 450.000 koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
■ Bá. <»■■<»■■:».

Továbbá 1 jutalom GOO OOö- 1 nyeremény 400-000*
1 á 200-000- 2 á 100-000. 1 á 00-000- 2 á 
£0-000-1 á 70-000 2 á 60-000*  1 á 50*000*
1 á 40-000*  5á30-000- 3 á 25*000,  8á 20-000-
8 á 15-000*  36 á 10-000 korona és még sok egyéb; 
összesen 55-000 nyeremény és jutalom 14,459.000 
korona összegben.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai :

■*  eredeti sorsjegy frt. 1.50 vagy kor. 3.—; 
■ eredeti sorsjegy frt. 6.— vagy kor. 12.— ;

1 ■

1
1 s eredeti sorsjegy frt. —.75 vagy kor. 1.50;
'/« eredeti sorsjegy frt. 3.— vagy kor. 6.—;

A sorsjegyeket utánvéttel vag.v az. összeg előzetes beküldése ellenében küldjük 
Hivatalos tervezet díjtalanul. .Mogrendolésckot eredeti sorsjegyekre körünk

<‘\I olítobd*  IeÓ 26-Íjf bizalommal hozzánk beküldeni

TÖRÖK A. Tsa

Rcndelölevél levágandó.
Kórek n-szemre

A nem tetsző törlendő.

TÖRÖK A. ÉS TARSA BANKHÁZA BUDAPEST.
I ml. m. kir. aub. o..UI,.nr»j*lók eredeti .önjénél n hlv.l.lo. terveidtől egyint kaidéul. 

. utánvételeznl kérem >
összegben postautalványnyal küldöm

' mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) '

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján,

BANKHÁZA BUDAPEST.
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.

Eöárudánk osztálysorsjáték-üzletei:

Központ: Teréz-körut 46a. 1. fiók: Váczi-körut 4|a.
11. fiók: Muzeum-körut 11a. 111. fiók: Erzsébet-körut 54 a

1


