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BAJAI HÍRLAP
Társadalmi Hetilap.

Megjeleli minden vasárnap reggel. 
Szerkesztőség: Városi bérház. I. emelet.

Kiadóhivatni: Kazal József könyvnyomdája, hol az előfizetések 
es hirdetések felvétetnek.

Felelős szerkesztő es laptulajdonos :

Dr. Lemberger Ármin.

Előfizetési árak
Egész evre 10 korona, félévre 5 korona, negyetlevre 

2 korona 50 fillér. Egyes szám ára 20 fillér.
Hirdetések jutányosán számittatnak.

Előfizetési felhívás.
A jövő hónapban hatodik évfolyamába 

lép a Bajai Hírlap." Az ember életében, a 
természetben öt év ugyan nem hosszú idő, 
de igenis számottevő egy újság életében, a 
melynek feladata minden egyes számában 
éber figyelemmel őrködni egy város szerte
ágazó érdekei felett, uj eszmék friss lég- I 
áramlatával telíteni a közvélemény poshadt 
légkörét és uj csapásokat, uj irányokat ki
jelölni az egymásra torlódó eseményeknek.

Az újságírás szempontjából tekintve ! 
te fi ál ti ,.Bajai Hírlap" öt évfolyama egész 
tárháza az eseményeknek, Írott története és 
kritikája, híi és nmgbizható tükre mindazon 
szellemi mozgalmaknak, melyek Baja város 
életében az utóbb lefolyt öt évben felszínre 
kerültek.

Híven programmjához a .,Bajai Hírlap" 
a búcsúzó évben is küzdött és fáradozott j 
Baja város létérdekeiért és e tekintetben 
önhittség nélkül utalhat a Baja-bdttaszéki át
hidalás ügyében kivívott sikerre.

Törekvésünk leend ezentúl is Baja város 
érdekeit legjobb tehetségünk szerint szol
gálni és ezentúl sem ismerünk magasabb 
czélt, mint e város érdekeinek buzgó fel
karolását és gyámolitását.

Lapunk jelszava, tevékenységünk biztos 
és czéltudatos irányitója: komoly munkál
kodást kedv.

** *
Január 1-én uj előfizetés nyílik a ,,Bajai 

Hirl ,ra.‘‘ Kérjük azokat az olvasóinkat, 
akik' -k az előfizetése deczember 31-én 
lejái kegyeskedjenek a megújításról gon
doskodni.

Előfizethetni e lap kiadóhivatalában 
Kazal József könyvnyomdájában.

A „Bajai Hírlap" 
szerkesztősége és kiadóhivatala.

T A R C Z A.

Árnyak.
Leszállt az alkonyat.
Reszketi homálya
Sejtelmesen borult
.4 szunnyadó tájra

Mint egy nagy szemfedő . . .

Elhagyott házikóm
Lombos fa tőrében.
Némán, szomorúan
.4 bírói kődében

Mint sötét koporsó . . .

Fel-feltilnedeznek
8 halkan toraszállnak
Mellettem, mögöttem
Az alkonyi árnyak

Mint egy gyász kisél el . . .

Erdőről, mezőről
Erre száll a szellő
Magános vidéken
Suttogva kesergő

Mint egy halotti dal . . .

Eaniasai Bella.

Országos érdek, helyi érdek.
Az 1902. év jeles esztendő városunk 

történetében. Olyan esztendő, amelyre rég- i 
óla vágyódunk, amelyet régóta várunk. Az 
olvasó tudja, hogy a Baja-Báttaszék közti 
hid miatt lelt azzá. Ennek megépítését he
lyezte kilátásba a minisztérium három tagja 
és van okunk hinni, hogy nem puszta Ígé
ret volt a kimondott szó, hanem feltétlenül ; 
bekövetkező tények bejelentője.

Hogy ezen összeköttetést nem mi nyer
tük el, hanem az ország egy harmadának 
lakossága, az kétséget nem szerfVed. Itt keit : 
lennie és itt fog lenni az áthidalás, de nem 
azért, mert városunk itt fekszik, hanem 
azért, mert az ország közlekedési utai, a 
vasúti vonalak ide kényszerítik,- azért, mert 
itt kész az áthidaláson kívül a vasúti össze
köttetés.

Országos érdek hozta létre az áthida
lást, de ez az országos érdek a helyi érde
ket is szolgálja, sőt kell is, hogy szolgálja i 
és szolgálhatja is, mert nem összeférhetet
len az, hogy egy áthidalás az országos 
érdekek mellett, a helyi érdekeket is támo- j 
gassa. Ellenkezőleg, kell, hogy támogassa.

Szükségünk is van rá, hogy az áthi- I 
dalástól nyújtható helyi érdekeket magunk- 
nak megszerezzük. Szükségünk van rá, hogy 
az áthidalás nyomán fellendüljön városunk
ban az ipái'. A kézmivesség éppen úgy, 
mint a gyáripar.

Mindezeket pedig azért hozzuk fel. mert 
a kereskedelemügyi miniszter az adott válasz
ban nagyon kiemelte a. bajai talajviszonyok 
rossz voltát, amiből az is következtethető, 
hogy az áthidalás nem közvetlenül a mi 
városunk határában, hanem vasúti szem
pontból közel ugyan, de helyi szempontok
ból jó távol a várostól néhány kilomé
ternyi távolságban történhetik meg. Ezt pedig 
minden eszközzel meg kell akadályozni,

A Boszporuszon.
(Ázsiai part.)

Útirajz. Irta: Vértesi Károly.
A „Bajai Hírlap" eredeti tarczíija.

Hajónk fordul. Törölt asszonyok ós kisasszonyok. 
Az ázsiai Olilnp. —Modell ós Jázonrói. — Az Óriás-hegy 
és az óriás ember. Zarándok hely. — Orosz-török 

békekötés. — .Madárének. — Nagy falu.

Hajónk tiszta tengerhabon fordul a 27 kilo 
méternyi, két óra hosszáig tarló nagy és változatos 
forgalmú út után es a csodásán szép Boszporusz 
néplelenebb, de zöldebb ázsiai partja mentén, 
ragyogó ég alall halad visszafelé a hétszer kígyózó 
vizen, melynek mindkel partvidéke egy millió 
lakó-nak az üdülő helye.

Mig az európai parton túlnyomóan laknak 
a keresztények, addig az ázsiai parton több a 
török, — de a konstantinápolyi törökök összes 
embertermése som üti meg az első Iszlám-város 
lakosságának a fele számát.*)

Más jellegzetel nyer a vidék.
Anadoli Havakban, a törökök által lakott falu

ban, ingerlő keblű, fátyolos török asszonyok sétál
nak a parton. Egynémelyül igazán gyerekasszony. 
Meg-megállnak. Bizonyára a vizek andalító mor- 
molásál hallgatják. Lányos szégyennel török kis
asszonyok egyik kezükkel szindús l'nxiál szoron
gatnak, a másik kezükkel az anyjuk feredséjébe 
fogódznak. Az anyasziv minden szereidével őrkö
dik feleltük. A georgiai és cserkesz vérnek a török 
vérrel való vegyiilése meglátszik a szebbnél szebb 
nagyobbacska kucsuk bánom-ek bajos arezvonásán.

(inlyakolomp hangja hallszik. A bégelö iiriik. 
göndör bárányok felkeltik a tájék nyugalmai.

•I Konstanliuápolybmi török van: 400,000, görög: 
200,000, örniónv: 250,000, különböző nomzctinégit: 70,000, 
zsidó: 30,000. 

minden áldozatot meg kell hozni, hogy az 
be ne következzék. Mert gyári ipar váro
sunkban úgy fejlődhetik csak, ha a vasút
nak és a hajónak itt van a Dunánál 
az álrakodó állomása.

Biztos forrásból arról értesülünk, hogy 
a .1/. .1. E. igazgatóságában most folyik a 
Baja-Báttaszék közt építendő hid terveinek 
felülrizsgálata és végleges inegállapitása. Idő
szerű tehát a kérdéssel most foglalkozni, 
utána járni és áldozatok árán is kieszkö
zölni, hogy a tervezett áthidalás Baja város 
halárában, a város közvetlen közelében, a 
hajóállomáshoz közel történjék, hogy váro
sunk el ne essék az áthidalástól nyújtható 
helyi előnyöktől.

Gondolkodjanak erről azok, akik hivatva 
vannak városunk ügyeit vezetni.

Városi közgyűlés.
Január 7.

Az újévben larloil első törvényhatósági köz
gyűlésen csaknem teljes számmal jelenlek meg a 
régi varosatyák, söl az uj virilisták, meg a legu
tóbbi városi képviselőválasztáskor megválasztottak 
is elfoglalták immár helyeiket.

A közgyűlés általános képe különben a régi 
és ami változás szembe tűnik, az tálán csak a 
baloldali padsorok valamivel nagyobb lálogálottsága.

A mai közgyűlés eh»<»l<e: Scl>Hi.aus.z Endre 
főispán, jegyzője Erdélyi Gyuia főjegyző, a szólni 
kívánókat Szabó Sámuel I. aljegyző Írja föl.

Elnöklő főispán délután 3 órakor a közgyű
lést megnyitván, olvastatott:

1. Polgármester időszaki jelentése a közigaz
gatás állapotáról. A kimerítő jelentés hazafiui 
örömmel emlékezik meg a baja-báttaszeki áthida
lás ügyében a közelmúltban lezajlott országos 
társadalmi akczió nagy sikeréről, elismeréssel szól 
a kormány nagyfontosságu elhatározásáról, majd 
pe( lig i indítványozza, hogy az országos mozgalom 
körül elévülhetetlen érdemeket szerzett tényezők
nek, s nevezetesen : Pécs sz. kir. város közönsé
gének. id. Perccel Miklós ny. főispánnak, Kardos 
Kálmán ny. főispán, volt képviselőházi alelnöknek,

Pásztor és nyáj aláindul a domboldalon, olykor 
meredekre hág. A gödölye biztosan uralja kör- 

I moivel a kökihajlásos sziklanyulványokat. A pász- 
tori élei, s annak idilljei, gyors egymásutánban 
bontakoznak ki előttünk enyhe időben. Festő poéta 
mennyi képet tudna róluk venni I Közbül libák 
gágározmtk a tarlón, az elluillajloll magot szede
getik. Szemünk a koskeritö gatnós botnak a mun
káján akad meg, akkozbon, hogy a göndörgyapjas 

; vidám bárányok viczánkolásál nézzük.
Megzcndiil a madárdal az édeni természet

ben. A lágy pázsittal benőit helyeken, virágpom
pájában állott még a természet, daczára, hogy 
tűzött a napsugár. A partmentében ■ halkan 
csobogó hullámok fölött, lustálkodó bárkák, a 
rudakról lomhán lógó vitorlák.

Ezüstlevelii nyírek halványzölden rezegtek, 
a czitkés levelek zörögtek töhbhelyiilt közelről, a 
távolban meg barázdált szántóföldek. Sokat kapunk 
lállávolba. A hős fuvalommal ázsiai illat röpköd 
felénk. Üdítő. Ellenkezője annak a gázokkal teli
tettnek, mely Szkulári szűk utczáiban orrfacsaró 
jelzővel bir. A tengernek csak a nagyobb lehe 
bírja a iniazmíűt szétlegyezni.

Szép könyv a természetnek képes könyve, 
legelragadóbb kép benne a Boszporusz, bármelyik 
oldaláról nézem azl.

Faházak sokasága tűnik szembe. Egynéme
lyük nagyón rozoga. Durva munka éktelenkedik 
rajta, pedig eziliaság számba akar menni. Másik 
házon a fafaragást! munka annál gyönyörűbb. A 
legtöbb háznak könnyű az építkezése. A török 
nem szereti házát nagy idők tartamára építeni. 
A Korán tanítja öl erre: „Nincs maradandó lakú 
sml a földön, úgy építs, hogy a fiaidnak is legyen 
építeni valójuk".

Távlatban az ázsiai Olimp sziklalömbös hegy
sorának a hava l'ehérlik. Közelben a Hieron-hegy 
virágmezeje. Magaslalán állott agykor a tizenkét
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Haltai Bubi <*s.  és kir. kamarásnak, .l/u>ro.«.<»/ 
Imre kir. tanácsos. Becs varos polgármesterének. 
dr. Lembergrr Ármin ügyvéd, lapunk lel. szerkesz
tőjének es Dr. Zdrm/ Karoly a pécsi kereskedelmi es 
iparkamara titkárának köszönetét szavazzon a köz
gyűlés sikerdus munkásságukért, mihez a közgyü- 
1< - egghangit helyeslést járult hozza. A polgár
mesteri jeienlcs egyéb részében is cszrevlel 
nélkül szolgált tudomásul.

Következett az egy- szakbizottságok ujjn- 
ablkilasa es pedig :

2. A iiagvm. ni. kir. hoiived' imi mmi-zlurium- 
nak leirata a loavalo terv hatályúnak kilcrjeszle.-e 
es a loavalo bizottság megalakítása largyaban.

A ministől*  rendeleté tudomásul vetetik • *-  a 
regi lóavuló bizottság Ldlinurits János elnök
lete alatt újból megválaszlalik.

3. Az igazol.■ \ a a<z.lmaii\n li.... alai.i a-a.
Megválaszlaliiak Hodim/t <»yn.-'. dr. lőnek 

Samu, Eckert l-lvan. dr. Hermán Adoll es 1‘olbr 
maiin Bertalan Azután a loispan lörvéiiyadta 
jogánál fogva kinevezi e bízóiIságba a kóvelkezó- 
ke’l : dr /•’-•//<> János. /•’ //.-/ Gusztáv. Miehilsch 
István • - id. Szntrély l.ipot bizottsági tagokat.

4. A bíráló választmánynak ujjaalakilasa. 
Állaga Olló. Lalin eits János, dr. Xieolaus Béla. 
dr. Beieh Aladar <*.<  Tojnia Dániel választat
nak meg

5. A számonkérö szék kel tagjának meg 
választása. A tárnics altul javasolt : Lalinorirs 
János es ] ujnits Dániel választatnak meg.

ti. A polgári iskolaszéknek ujjaalakilása. 
Ezen iskolaszék tagjaivá hűtek: Dr. Hegedűs Ala
dar. /’o/A-er Gusztáv. Hesser Gyula. Mikolies Ignácz, 
Sclnrr Antal és id. Szntrély lápot.

7. A nyiudijugyi és a gazdaságügyi bizoll- 
ságban ürususedesbe jóll egy-egy tagsági helynek 
b.iö ese. A nyugdijiigyi bizottságba Somogyi 
Kun:, a gazdaságügyi bizottság: helyre Kasenherg 
Jakab választatott meg.

S. A nyugdíjazásért folyamodó tisztviselők 
munkaképtelenségének megvizsgálasara l'.et gya
korló orvosnak kiküldésé. Dr. Juray Karoly 
e- Dr. Bo-enberg Samu kiküldetik.

9. A közigazgalasi bizottságból kilépő öl 
tag helyének választás utján leendő betöltése. 
Ncv'Z.eriiili titkos szavazás ulján, melyben az ellen 
z.' k passiv resislencziál gyakorolt, megvalasztul 
lak: dr. Britek Samu. Mtehitseh István, dr. .\ic<>- 
bm> Béla. dr. ILieh Aladar (uj) es Io/hiő Dániel.

A tárgysorozat következő pontja :
11). A városi tanácsnak javaslata az uj városi 

kozkorhaz betegeinek apola>ara nezve a legszen 
lebli Megváltóról nevezett irgalmas nővérek soproni 
aiivimázuval kötendő szerződős tárgyában. 
>:'im<>'<y Béla, dr Eehér János es Fölkér Gusz
táv hozzászólása illan határozatba megy, hogy a 
varos közönsége a szerzőik — l a soproni irgalma- 
nővérükkel megköti. oly feltételek alatt, hogy min 
den nővér évi lizetese 300 koronában es teljes 
ellátásban állapillalik meg ; az irgalmas nővérek 
altul kikötött es a korházi kápolnában szolgálta
tandó nuponlai misei pedig egyik helybeli káplán 
fogja r.i.i ni evi 300 korona liszlcleldij ellenében.

II. Ugyanannak jelentési*  Pajor Jozeíin vá
rosi tanítónő második évölödös korpollekanak 
1903. evi január hó 1 tői történt utalványozása 
larg\ ibau. Jóváhagyókig tudomásul szolgai.

|-> (iv>i- >/.. kir. varos közönségének alirala 
bélyeg- és illeleknienles községi reszkolvenyek 

kibocsátását biztosító törvényhozás! intézkedés 
tarovaban a képviselöház.lioz intézett lehrata.....í
párlólasa iránt. Az átirat pártolását elhatá
rozzak. ...

13. Arad, Debreezen e- >zntinar-.\e1neli va
rosok közönségének alirala az . ........  tele
in, -léséről szoló törvény ja v.islal ellen a kepviselo- 
hazhoz. intézeti l'elterje-.-.le-enek pártolása iránt.

\ hazafias hangii illírül pártolását egyhangn 
helyesléssel kimondjak.

1 I. Somogymegye közönségének rat.i a 
magyar földnek magyar kcz.cn való megírn ia- il 
czelzó törvények alkola-a vegeit a képviselöház- 
hoz. intézeti feliratának pártolásé iránt. - Pár
toljuk. . .

15. Tury Mátyás volt városi tiszti ügyész
ül k kérvénye végkiolé^ lése iránt. Nyugdíjaz
zak .*<  a varos érdekében kifejteit huszonegy evi 
buzgó ügyészi működéséért jegyzőkönyvi kó.-zö 
nelcl szavaznak neki. Ügyben utasítja a kozgyüle- 
a városi tanácsol a palyazat kiirasura.

Ili. Kovács Lajos városi Írnoknak kérvényé 
vegkielégilese iránt. Vegkielégilcsl kap azzal, 
hogy lizetese immár január hu 1 sejelöl kezdve 
beszüntellelell.

Miután meg dr. Valentin Emil bizottsági iag 
aiditvánva a mezei és külörök ügyeben a tanács
nak javaslattétel veget! kiadatott, a közgyűlés 
egyéb tárgy hiányában, délután 1 20 órakor veget ért.

S. Zoltán.

Helybeli és vidéki hírek.
A városi közigazgatási bizottság januári ülése*  

Törvényhatóságunk közigazgalasi bizottsága I. ho 
K án délelőtt 9 órakor tartotta rendszerinli havi 
ülései Selnnansz Endre fói.-pan elnöklete alatt. 
Napirend elölt a főispán üdvözli dr. lteich Aladar 
országgv. képviselőt, mint a közigazgatási bizottság 
újonnan megválasztott tagjai, mire dr. Reícli ki
jelenti, hogy teljes erejűvel oda lög hatni, hogy 
annak a bizalomnak, melyet a varos közönségé 
beléje helyezett úgy a varos, mint az állam iránt 
megfeleljen. Miután in«- a loispan a közigazgatás 
életbeléptéiéit egyszerusilé-ere vonatkozókig lelt 
megjegyzést és megállapították, hogy a közigaz
galasi bizottság üléseit a jövőben minden hó 8-án 
fogja megtartani, megalakították a szakbizottságokat. 
Ezután a referensek terjesztették elő havi jelen
téseiket. melyek közül a liszli főorvos ismét egy 
-l.-zomoriló adatot konstatált. Bejelentette ugyanis, 

hogy a múlt hóban a halálozások száma megint 
ti .eiihattal rolt töld) a születéseknél. A többi jelentés 
vi'a nélkül tudomásúl vétetett.

■____ Bajai újmisés papok kinevezése. A kalocsai
érseki iroda jelenti, hogy Dilelyán István újini.-és, 
-zabadkai hitoktató Kalymárra. Szabó La jos Árpád 
újmisus pedig Keuzelre küldetett káplánnak. Tudatja 
továbbá, hogy Petrányi Eerencz baracskai káplán 
Adura helyeztetett ál. Mindhármán bajai földieink.

Hymen. Scherer Bezsö bajai földink. Baes 
Bodrogvárinegye Ib. aljegyzője e hó 17-én esküszik 
örök hűseget Hauke Imre zombori polgármester 
szop leányának Margitka kisasszonynak Zomborban.

Áthelyezés. Knil Miklós budapesti kir. keres
kedelmi- es vállólörvényszeki aljegyzőt, bajai 
földiákét az igazsagügyminiszler a budapesti biin- 
lelölörvényszekhez helyezte al hasonló miiiő-cgbiin.

Közgyűlés. -I: /. kalh. nöryyh'l ma d. 11. 3 
órakor tartja a városi székház kisebb tanácslerme- 
ben rendes evi közgyűlésé! a következő tárgysoro
zattal : 1.) Elnöki megnyitó. 2.) Titkári jelenles.
3.)Tiszlujita.-. 4.) Indítványok és uj tagok választása.

Noegyleti tánczinulatság. .1 Jmjai izr. ni>- 
egglel" folyo evi január hó 17 un a ..Nemzeti 
Szálloda" összes termeiben, a helybeli szegények 
felségéi ycz.esere sorsjátékkal egybekötött l;incz- 
füzérket rendez. A vígalom kezd'*t(*  este S es lel 
órakor. Belépti díj szeinelyeiikinl 2 korona. Jegyek 
előre vállbátok : Beiuli Bernül. Berndorler Ede. 
Ei-uher Pál és Eiseber Béla urak kereskedésében. 
Eel ül fizet léseket köszönettel fogadnak.

Előléptetés, löber Sándor bajai all. cl. tanító
képző intézeti segedlanár a X. fizetési oszt. 3. 
fokozatából a 2. fokozatba lupéit elő.

Anyakönyvvezetöi kinevezés. A dautovai anya 
könvvi kerület anyakönyvvezelőjéve léónai Simon 
neveztetett ki.

Jegyzövalasztas. A Hajós községben Erhardt 
Kajelan halaiéval megüresedett jegyzői alias! f. 
hó 6-án Erhardt István eddigi segédjegyzővel töl
töttek be.

Az ipartestület köréből. Értesítjük iparú- tár
sainkat, hogy a ..szöllő helyes inelsze.se" uzimii 
-zakkönyvek megérkeztek s azt úgy az iparosok, 
mint az iparoskör szőlőműveléssel foglalkozó tagjai 
tanulmányozás végett az iparloslülel könyvtárából 
igénybe vehetik. .1: Elnökség.

A polgári olvasó egyesület folyo evi feLrnár 
hó 7-én fogja megtartani a ..Bárány Szálloda" 
nagytermében hangrrrsengnyet egybekötött tánez- 
eslélgél. melyre az egyesidei vigalmi bizottsága az 
előkészületeket a legjelesebb körben mar meg
lelte ; mint értesülünk' a hangversenyhez szereplőkül 
előkelő és kitii iő erö .< l sikerült megnyerni, minél
fogva az est a farsangi mulatságok legkellemesebbjei 
egyikenek ígérkezik. A hangverseny programmjal 
jövii szamunkban részletesen közölni fogjuk.

Hírlapok elárverezése az ipartestületben. Ja
nuár boll-en délután Borakor az ipartest ideiben 
a hírlapok elarverezletnek.

Betörés egy templomba. A bátlaszéki rom. k. 
plébánia templomba f. hó 10-én virradóra betörtek 
es mintegy 150 kor. értékű ezüslnemül loplak. 
A csendőrség széles körű nyomozási indiloli meg.

Betörés. Lakos István Elóri in-ulez.a 76. sz. 
lakatos műhelybe f. hő 8 óra virradóra az ablak- 
lahla benyomása útim ismeretlen lettes betöri es 
többrendbeli szerszámot ellopott. A nyo hoz.is 
megindult.

Betörési kísérlet. Szombaton, folyó hó 3-ara 
virradóra Pcndl Elórit'ui utóda órás üzlet ablakai 
ismeretlen lettesek benyomlak és beakarlak törni, 
azonban valószínűleg a rendőrök vagy az éjjeli őr 
a betörőket elriasztottak. Eolvó hó K ára reggel 
az üzlet külső ablakait a rendőrök újra nyitva 
találták es az ablak alatt feltámasztva lelték a 
Lakos Istvántól ellopott szerszámokat. A rcn lőrseg 
a nyomozást megindítói la.

istennek az az oltani, a melyen Jázon hálaáldo- 
zalol mulaloll be Koluhisból hazatértében.

Sok monda fűződik a vidékén elszór! ro
mokhoz.

Zeus l’rios-nak is állott egykor in a lem 
ploma, melyben a Eekete tengerbe hajózok könyö
röglek. Könyöröglek, hogy lavozlassa el tőlük, 
tengert jaró hajojmdol a magas hullani járást, a 
s/.clvesz'dyl. Könyörög'.'k. lavozlassa el tőlük a 
tengeri beteg-eget, ajkuk megkékiilésel es a gör
csös mosolyt. Könyöröglek 111*  jöjjön a gyöngyözi) 
hideg rejtek a -apadt aiczukra. A Pontos Eu.xi- 
nus szerencsés megjárása után, ugyanabban a 
templomban a i. gi világ isteneinek, főleg a fclhő- 
gyűjlö Zeu-nak. hálaadó isteni ti-zleleb ’ turtoüuk 
a bajosok.

Másutt Midea. Jázon anyja lerme-ztc a va
rázslatos füveit.

Euher vasznii halaszbárkak sokas.iga lepi el 
a vizeket. Egynénn lyikuck a bárkájába tekintetei 
vetve, a szardíniák sokasaga. a másikban nagy 
ollos Immmerek.

Pazar a lermí‘.-zet vizen, szárazon. Szinte 
ritkaság szamba megy, ha egy köves kertel, vadul 
tüske.- bokrot, satnya lát. clcseneveszelt bozótot 
latunk.

Az Oriás-hegy lelögerincze fölött sasok ke
ringenek. Iliidének az. égben magasan. Az Oriás- 
hegy lábánál Madzsar*)  var. jelentékeny erődil- 
vuny. Török Bálinttól, T'irök-Beuselöl. a bosz- 
poru-zi Madzsar varig, nagy darab föld ázott a 
kel nemzet fiainak verőtől, pedig testvér ver volt 
az. A vértől ázott földön, emlékül maradi fenn 
e név.

Joz-ua hegynek is nevezik inasként az Óriás

*) A ..madzsar" használatos Keleten, Valami
kor Törökország Magyarországgal csere órintkezósbeil 
állt, s a ..madzsar" szóval jelölték meg a nyugati keresz
tény világból eredő tárgyakat. 

begvet. ezt az illeni legnagyobb ktipemelkedésl. 
A vizekről szép rá fölnézni, a hegy lótejéről szop 
a vizekre lenézni. Minden jó itt, minden szép itt. 
meg a vulkánszerű kővilág is. Nem liiaban hasonlít 
Konstantinápoly terepe a bösegszaruhoz. A keleti 
írok es költők kifogyhatatlanok Konslanlinápi ly 
ö<-zehasonlila.-ával. A páva kiterjesztett farklollai- 
nak a pompájához is hasonlítják.

A alig kétszáz méter magas hegy lótejei), 
sűrű zöldből, minareles fehér inosé kandikai le. 
A vízpart kiülő ormán igen jól veszi ki magát ez, 
fenykévékel szór rá a tüzes nap, .-\ mecset köze
lében bakiisisra vágyó dervisek egy nagy sirűregel 
mutogatnak, a hogy esúusorrán épült mecsethez 
zarándokló híveknek es a kiránduló közönségnek. 
A siriireg állítólag a Zsidó Józsuának a 
sírhelye, illetőleg abban, az óriásnak csak az egyik 
lába lóri el. Józsua, a rege szerint. Róma és 
Athén istentelen népének a megfenyilésére kül
detett. Meg is verte őket, miközben a nap lebu
kott, hogy azok ne lássanak.

Az óriásnak a begy nyergen volt az ülő
helye. a kok levegöegből lógatta le a labal a kok 
Boszporuszba. Az ülőhelyből álló hely lelt. A hegv 
csucsorra rí)I egy -egy rajta gubbaszkodó sasnak 
görbe-orra vijjog le. Az élesszemii megláthatja a 
kicsite zsugorodott nagy madarat.

A zarándokhely a természetnek varázslatos 
szentelve. Minden racsa, kapuja es deszkafala, 
színes rongyokkal van loleaggatva. A szerte libegi)
lo.-zlá 11 vökről ismerjük meg legjobban a mohame
dánok szenlhelyét. Azt hiszi a nép. ha elhagy 
valamil a vaczkából. olt hagyja azzal a betegségét is.

Az Orias-hegy alatt, a beikovi kikötőben 
Írlak alá IK33 bán az orosz-török békekötést, mely 
kitiltja az idegen hatalmak hajóit a Boszporusz 
és I >a rdaneI|;d\bol.

Hegyi szellő suhog a lombok között. Éllel 
a frissesége.

Márványfalé, márvány lépcsőzetlel biró csá
szári kjöszköket imitálnák. Ezekbe azonban a 
szultán nem jár. Jelentékenyen leszállított vonza
lom után, az egy-egy "vermeket szülő és emlelö. 
fonnyadó keblű harumhölgyeil helyezi el azokban 
végleges nyugalomba. Ábrándozhatnak ezek, a 
szép helyeken eleget a földi örömök rövid voltá
ról, a rózsa gyors elvirágzásáról, szirmainak Imi 
lásaról és lempi passali - bájaik elhervadásáról.

Madárének, vadgalamb nyögése, búgása part
im lilében a kertek, berkek, ligetekből elég hang
zott. Csak a fülemilck hallgatlak mélyen ezidőben. 
Mondta a kuvaszunk, mikor a tél a tavasznak 
helyet ad. s az első virágok és cserjék ébredez
nék. ezrével usallognak az árnyas berkekben az 
igénytelen kinézésű kedves madarak, egész hang
verseny van az édes hangjukból. Alig, hogy elő
vonják szárnyuk alól az almos fejecskéjükéi, a 
földdel együtt ébredve.r.izendilenekrepeső örömmel.

Beikov. nagy török falu következik, lnnél is 
gilik sohajlozása hullik. Most i- ásóznak egv felig 
legereblyéll kertben, uj virágnak, inasod palántá
nak. Ealu melleit ler-edelmes. bús part. Czikor- 
nyas fedelű nyaralok, tag udvarhazak, nagy es 
törpe gazdasagok, bcmiök színes öltözetű embe
rek. Eorgalmas. lengermosla partvidék. A hol egy 
kis hely kínálkozik pihenésre, csomóba ülnek ki 
az öklömnyi gyerekek. Egy ideig szépi n ülnek, 
csendesen, de oszt a legkisebb összekülönbözésnél 
neki esnek egymás szemellek körömmel az ázsiai 
gyerekek, l óul (*01111110  cliez nous. A gyermekek 
közt nem volt egy sem leanysziv. Mikor a ma
rakodó kis kakasok íábra álltuk, láttam csak, hogy 
némelyik olyan erős tüskökön áll, a melyeken egv 
nagyobb legenyke is járhatna. A jo levegő növeszti 
a gyermekei.

I Folytatása következik.)

inelsze.se


1903. BAJAI HÍRLAP. január 1 1.

Nyilvános nyugtázás. Zái’clíihuiiploiiiunk kilcs- 
Iősére ujnbban adnkozlak : Szí. Aulai tisztelői bálá
ból 500 korona. Baja varos lanácsa 100 korona. 
Bcnde Imre nyilrai püspök, Majorossy János lelsz, 
püspök es érseki helyilök (Kalocsa) őt) öt) kor.. 
Blaskovils Mihály leinplonileslö (Szabadka), X. X. 
40 40 kor., dr. Boromisza Tibor kanonok (Ka
locsa). dr. Valihora Ágoston kanonok (Kalocsa). 
Lalino\i(-s János ügyved. Kazal Lajos 20 20 kor..
Eckert Gyula 10 kor., dr. Mayer Béla v. püspök 
és kanonok (Kalocsa). Schinidl Marlonne. W’ild- 
mann Jánosne. Kralik Erzsébet o o kor.. Kapols 
Xandor, X. X. 4 4 kor.. Varga Teréz, özv. Fogl
Alajosné, Tűrt- Boriit, Farkas Péterne 2 2 kor.,
I’jbelyi Róza. Nemes Bomeone. M. h.. M. K. 1 I 
korona.

Mindezen nomeslelkii jótevőknek hála- kö
szönetét mondunk azon imaszerii 1‘ohászszal: 
fizessen érte a jó Isten ezerszeresen. Minthogy 
pedig a költségek eddig csak részben vannak fe
dezve, teljes bizalommal kérjük továbbra is a 
nemesszivii közönség kegyes támogatásai. Báján, 
1903. évi január hó 7-én. /< Miutinor Fortunát, 
zarda főnök.

A bajai jótékonyczélu Leányegyesület 1902. 
évi deczember hó 27-én megtartóit műkedvelő 
előadásán l'elülíizellek: Dr. Reich Aladár orszgv. 
kepv. 20 kor., Dubs Marton Budapest, Drescher 
Gyula. Gyarmati Einilné. Rosenberg Adrienné. 
Szűcs Ödön. Bruek Jolán, llorovilz lapot, özv. 
Reich Bernátné. W’eisz .lozsefné 10 10 kor.. Bod
rogi Gyuia, Rosenberg Jakab S H kor.. Sebőn 
Antal 7 kor.. Dr. Makray László. Dr. Rosenberg 
Samu, Krausz Jakabne. Dr. Allöldy Lajos. Sebőn 
Odönli likőr.. Bokor Oszkár. Tomcsanyi Sándor. 
Dr. Kuzman Úszkál, Scheiber Rozsa es Olga. id. 
Reich Vilmosné. Reich Gyulám*.  Fischer Emil, 
Szász Olló, Polliik Jakabne, Dr. Ilermmin Adolf. 
Bruek Aurél, X. X.. Pollid; Bernül. Szerdahelyi 
Xandor. Dr. Koller Imrené, Krahi Károly. Schlc- 
singer Gyulám*,  Zweig Mónié, W’eidinger Dezső. 
llolTenreich Karoly, Sebőn Géza, Rosenberg Emil 
(B.-Almás), Rosenberg Miksa (B.-Almás). Millió 
Mátyás. X. X. 5 5 kor.. Reich Jgnaczué. Dr.
Rima Dezső. Fischer Bi*la.  Pollid; Lajos, Reich 
Vidor, Pollak Illés. Dr. Havas Dezsöné, Vámosi 
Satuimé. Dr, Bérezi Albert. Slern Vilmosm*.  So
mogyi Gyula. Somogyi Emil. özv. Ilerzfeld Johanna. 
Szász Géza. Freund M. Lázárié*.  Dr. Freund Jó
zsef. Kőim Henrikné, Dr. Ilerzfehlur (Budapest). 
Ilesser Gyula, özv. Vámosi Mihály (P. Szenl-Ivan) 
4 4 kor.. Reich Zsigmondné. Pick Ármin (Bpesl).
Slrausz Sándor (D.-Földvár), özv. Kiéin Edéim 
(l’oinaz). Juslilz Karolyné. Gr.maiig lápot, Slrausz 
Mihály. Taussig Jakab. Schwarlz Elza. özv. Áll
mán Gyulám*  (Bpesl) 3 3 kor.. Fischer Aladár,
Sebőn Ábrahám (Bikity-Borsód), Wagner Bandika. 
Fleischmaii Manóm*.  Czérnay Imre, Reich Ármin, 
l)r. Xeu József. W'iesel Ármin. Dr. Kiéin Móricz 
(Eszek). Weinherger Sári. W’amrsm*  Dávidné, Oeh 
lei*  Gyula, Oehler Ilonka. Erdős Margit. W'iesel 
Dávid. Fiséból! Igniicz. Traíikanl \ ilnios. Pollilzer 
Jakab. Szűcs Zsigmond (Bpesl), Rosenberg Matyii-, 
W’eidinger Hermán, Griinhul Miksa, özv. Rosen
berg Mónié, W’eidinger Benő. Vámosi Manónő, 
Dr. Salamon Zsigmond, Salamon Sándor. Vogl 
Zsigmond. Vajda Henrik. Deiilsch Malyiism*.  Bri
téi’ Jakab. Reiler Emil. W’eidinger Lajas, Bruek 
Pál. Kazal József, özv. Bruek Mónié, Dr. Kelemen 
József. Dr. W'eisz Arlhur. Adorján Z-igmond. 
Ilandler Izsó, Mikolics nővérek, Traíikanl Karoly. 
Sternheim Bérűid (Versecz), Griinhul Jakab. Dr. 
Bernhardl János. Hausler Jakabné. W'eisz .lozsefné 
(Susine-Gyurgyenováe), Valentin Dávidne. Mull) 
Sándorné (Kecskémet), Dr. Schreyer Jenő (Bpesl), 
Fried Samu 2 2 kor.. Gerhardl tanító 1 kor.
40 íill., Franki Miksa (Zombor), Bude Igniicz, 
F. S. és Práger Izidor 1 1 kor. Az előadás tiszta
jövedelme 588 kor. 32 fillér. A nemesszivű ada
kozók fogadják az egyesület hálás köszönetét.

A Horgony Pain-Expeller (Rirhters Lin'imentum (-apsii i 
ronip.) igazi népszerű háziszer, mely számos '-saladban 
már több mini 34 év óta mindig készlet ben van. Hátfá jás, 
esipőfájdalom, fejfájás, köszvény, esúznál stb.-nél a Hor- 
gony-Pain-Expollerrel való bedörzsölések mindig fájdalom- 
esillapitó hatást idézlek elő. sőt járvány kornál, minő; a 
kolera és hányóhas-folyás, az altestnek Pain-Expellerrol 
való bedörzsöléso mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszei jó eredménynyel használtatott az 
influenza ellen is és 80 f., 1 kor. 40 lill. és 2 k. ár bán a 
legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás alkal
mával mindig határozottan: ..Richter-I'élo Horgony-I’ain- 
Expellerfvagv .. Ili <*h  tei-lel e I lorgony-Lin imént "el tessék 
kérni és a ..Horgony" védjegyre Ügyelni kell.

Nyilvános köszönet.

A helybeli rk. plébánia-templom ki lesi csért*  
s egy új orgona beszerzésére újabban a követ
kezük adakoztak :

Dr. Bernhardt Jánosné és Bodrogi Erna gyűjtői ven 
befolyt :

Dr. Bernhardl Jánosné 20 kor.. Bodrogi Erna 
10 kor.. Maluschek Antal 4 kor.. Békel’y 2 kor., 
Dr. Koller Imrém*  5 kor., Ozv. Császár Ferenczm*  
20 kor.. Császár Leona 10 kor.. Tury Gabriella 
5 kor.. Xievel Lnjosné 2 kot., Király 1 kor.. Mé
szárosáé 2 kor., özv. Dresuhernc 10 kor., Schu- 

macher Frigyeséé 4 kor., Ilalá-z Károlyiéin 20 
özv. Vagnerhé 2 kor., Drescher Lajos 20 kor., 
Bernhardl Ernőm*  ö kor., Schítlz Maria 2 kor.. 
Bernhardl Sándor 1 kor., Bernharl Anna 1 kor.. 
Schierné 3 kor. Összesen lol. kor.

Eckert Istvánná és Hildenstab Rezsöné gvüjtöivén 
befolyt :

Eckert Istvánná 0 kor.. Hildenstab Rezsöné 
10 kor., özv. nagy Janosne 2 kor.. Gebhardl 
Dezsőm*  2 kor.. Lovas Józseféé 2 kor.. Török 
Gahorné 1 kor.. Szíils Mihályné 2 kor.. Láng 
Marton 4 kor.. Olvashallan 2 kor., ilj. Rrhák 
Györgvne 1 kor.. Latinovils Lajosne 00 fii., Szik
láim*  10 kor., özv. Radics IJekiie őt) lil., özv. 
Koller Agoslué (iO fik, özv. Szalumé lil) lil.. I't-lro 
vacz Istvánná 8 kor., özv. Bacsics Xandorné Ő 
kor., Dalhmnm Benőne 2 kor.. Őszi Janosne 1 
kor.. Rimler Jozselné 2 kor., Halasz Imre 30 kor.. 
I'try Palné lil) lil . Horváth Istvánná 2 kői.. Rozsa 
Mátyásié 2 kor., özv. Mraitviesné ŐO lil.. Bellosils 
Bálintné 2 kor.. Hajosovils Teréz I kor.. Varga 
Teréz I kot.. Sztipper Mihályné Ő kor., özv. Fabay 
Lajosne f kor.. Fábay Mariska 2 kor.. Ráckor 
Ágoston 1 kor.. Slolcz Auláim- 40 lil., Adatnék 
Olló 40 fi., Pólyák Ilona I kor., K. .1. 1 kor.. 
Farkas Pelerne 1 kor., Kiéin Emília 2 kor.. Hor
váth Juli i 40 lil.. özv. Horváth Ferenczué 2 kor.. 
Lakos Katalin 2 kor., Kom Jakabné 1 kor., .loa- 
novils Ignáez. 1 kor., özv. Kristóf Jánosné 1 kor., 
özv. Halmaim Józsel'né 10 kor.. R. J. Ő0 lil.. 
Seherk Lipótné 1 kor., özv. Pacski Alajosné I 
kor.. Kapols Istvánná (50 fi I.. Csermák Sandorne
1 kor.. Sugár llenrikne 2 kor.. Szila Lajosne 1 
kor.. Pacimét*  Oszkár 4 kor.. Kopeczky Karolly 2 
kor.. Eckert István I kor. 30 lil. Összesen ÍŐ0 
korona.

Sebestyén Juliska es Dalmann Ella gyüjiöivén 
befolyt :

Ozv. Ilamhaber Tamása.*  I kor.. Fehér Juliska
2 kor.. Beitezák Sándor 1 kor.. Csorba György 1
kor.. Vtiily Ferencz 1 kor.. W eichand Györgyéé 
2 kor.. Kuboj Gyula (>() lil.. Fejes Istvánná 2 kor., 
X. X. 20 lil.. Fleischacker Palin*  10 f. Diczendy 
Jánosné 1 kor.. L’iry Sándorné 4 kor.' Pelrovacz 
Béla 2 kor. Madár János 3 kor.. Kalics Kalinaiim*  
40 I.. Balmd Mariska lil) f., X. X. 20 f.. N. X. 1 
kor., Palaky Aulai 10 I.. Cseresnyés Mihály 38 f.. 
Szcker<*s  János 20 f.. W. Karolyné 2 kor., Bakis 
20 L. Varga László 1 kor.. Milis Ádám 10 f., 
I’app Istvánná (»() I.. Karlovies István SO I'.. Kiéin 
Józscfm- 20 f.. Papp Ág >slm*  1 kor.. X. X 20 I.. 
Kriski József 40 f. X. X. 10 I'.. Szekeres Lőrincz 
20 L. Maskál Lipótne 40 I’., Kolomp ír Mártonná 
10 I'., Jaszlily Györgyné lil) f., Fleischacker Mariska 
40 f.. Dallmami Györgyin*  1 kor., 32 f.. Áj Auláim*  
20 I’.. Aj Ferenczué 1 kor.. Frankerherger Mariska 
1 korona. Kr *icsmer  Jánosne I kor., Laczni Sán
dorné 20 I’.. Kiovícs Miksa 20 I'.. Popovics Péter 
40 f., Xi<*vel  Xandor I kor.. X. X. Ő0 L, Pultei-cr 
Tainas 21) fillér. Prosz József 1 korona. Berlics 
Józsefne GO L, Gál Mihály 30 f., Kollár Eruőné 
10 kor., C dzuni Katinka 1 km*.,  Marlalics Ja-
nosné 1 kor.. Evald .1 >zsel G0 I.. X. X. 20 I.. 
Merei Lörim-z 1 kor.. Kohl Ferenczué 1 kor.. 
Összesen őő kor.. 89 fii.

Ez utón is fogadják a nemesszivü adakozók 
halas köszönetünkel. Isten aldása legyen megér
demlőit jutalmuk.

A végrehajtó bizottság nevében:

Vágó Rezső, Vojnits Dániel. Demuth Gyula, 
titkár. elnök. ,j‘‘g.vző.

Nyilttér*)

A ’egjobb ős legegőszsógoHobb

ii <1 i t ö - i t H, 1,
uiely mint asztali ital kiliönös-u k«dv-l« és búrra , eug- 
aackai vagy növényi szürp< kkel vegyítve kiiiiurt izü 
vegyiiléket ad : a
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Útja a szoinjat, husit és felfrisit egyaránt. A iegjobu 

j'zer a nyári hőség tikkasztó hatása ellen.___  ______
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(*E  rovatban közlöttekórl folelősaógot nem vállal a 
szerk.

£e Sriffon
valódi franczia

szivarftapapir és fiiively.
Kapható minden jobb kereskedésben.

Vendéglő megnyitás.
TisztclelleljesiHi van szerencsém a n. é. 

közönséjjel értesíteni, hogy Hállaszéken. a 
Theréziánum uradalom tulajdonát képezi") 
..Arany nap"-lmz czimz. ii

nagyvendéglőt 
kivettem és azt a legkényesebb igényeknek 
megfelelöleg berendezvén. 1903. évi január 
hó l-sejéll megnyitottam.

Ízletes ételek és kitűnő ilalokré)l, vala
mint pontos kiszolgálásról gondoskodom. 
A t. utazó közönségnek vendégszobáimat 
a legelőnyösebb árban számilom. Amidőn 
a n. é. közönség kegyes pártfogását kérem, 

maradok kiváló tisztelettel

Rudnyánszky Ferencz
vendéglős.

keres magas dijjiitalék elle
nében n 24 ev óin fennálló 
és Hnir (i Ízben kiliinletelt 
C. K I e 111 t redőnygyár a 
csehországi I > rali n 11 u b a n. 
Ajánlatok csuk tíz esetre 
veidnek figyelembe, ha re
lére nézi d. kai I án tóga Itatnak.

13010. szám.
ikv. IIÍÜ2."

Árverési hirdetmény.

A hajai kir. telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogv az árverést Hesser Gyula bajai ügyvéd által képvi
selt m. kir. államkincstár végrehajiatónak Pocskai András. 
Pocskai Anna ba(ai, Pocskai Béla bajai. Pocskai Géza bajai, 
Pocskai Nándor mohácsi, Pocskai László szegedi. Pocskai 
Rozália jászberényi lakos és ismeretlen tartózkodása az 
ezennel ügygondnokává kirendelt dr. Kelemen József ügy
véd állal Képviselt Pocskai Margit végrehajtást szenvedet- 
tei< ellem ügyben 821 korona 42 fillér tőke, ennek 1901. 
évi junius hó 22-től járó ő" o kamatai, 35 korona adóbe
hajtási illeték. 77 koruna 92 liliér eddigi, 10 korona 
ezúttal és a még felmerülendő költségeknek kielégitése 
végeit az 1881. évi LX. t.-ez. 144. és következő §§-ai 
alapján a szabadkai kir. törvényszékhez tartozó, a ba'ai 
kir. járásbiiúság területén lévő, a bajai 504. számú be
tétben I. 1. sorszám alatt, l’ueskai Anna kiskorú, Pocskai 
Béla. Pocskai (iéza, Pocskai Nándor, Pocskai László, 
Pocskai Rozália és kiskorú Pocskai Margit nevén felveti 
409. hrszámu Huinokváros, Rózsa-utcza 380. számú házra 
1440 korona kikiáltási árban olrendeli, mindazonáltal 
akkép, hogy az e/.en ingatlanra Pocskai András szol
galmi jogosult, úgyis, mint végrehajtást szenvedeti ja
vára 1. sorszám alatt bekeb<*lezett  élethossziglani ha
szonélvezeti szolgahnijog nem érintetik : ha azonban az 
elárverezendő ing.itlanra ezen szolgalmijoggal terhelten 
az 1440 körömi kikiáltási ár meg nem igértetnék, akkor 
az ingatlan a szolgalmijog fenntartása nélkül adatik el.

Az árverést Baján, a telekkönyvi árverési helyi
ségben 1903. évi február hó ll-ik napjának délutáni 3 óráját 
kitűzi, a midőn a fennebb körülirt ingatlan a kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

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

Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság.
Baján. 1902. évi november hó 27-én.

Dr. Racz, 
kir. albiró.

14452. sz.
tkv. 1902.

Árverési hirdetmény.

A bajai kir. telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy az árverési Állaga Ottó bajai ügyvéd által képviselt 
a bajai lakarékpenzt u*  kérelmére Gorjar.atz Mihályné Velin 
Júlia jelenleg Lipiua pusztai lakós ellen a már törlesztett 
9 korona 70 liliér betudásával 400 korona tőke, ennek 
1898. évi felírnál hó 24-től 8" •• kamatai. 12 kor. ezúttal 
és a még felmerülendő költségeknek kielégítése végett 
az 1881. évi LX. t.-ezikk 144. és vonatkozó §Jj-ai alapján 
a szabadkai kir. törvényszékhez tartozó, a bajai kir. já
rásbíróság térülőién lévő, a szánlovai 910. számú betét
ben A. I. 1 23. sorszámú ingatlanságból Gorjanatz Mi
hályné Velin .Júliát illető 1 i .-öd részre 918 kor. 20 liliér 
kikiáltási árban ezennel elrendeli és arra Szántóvá köz
ségházánál 1903. évi február hó 13 ik napjának délelőtti 10 
óráját kitűzi, a midőn a fennebb körülirt ingatlan a ki
kiáltási áron alul is eladatni fog

Árverezők a kikiáltási ár IO"o-át készpénzben vagy 
óvadékképes papirokban a kiküldött kezéhez tegyék le.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Baján. 1902. évi deezumber hó 29-én.

Temmer.
kir. járásbiró.
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Egy jó házból való fiú

Hol? megmondja a kiadóhivatal.

A Délmagyarországi Gyapjúfonó és Vattagyár Részvénytársaság
1902. évi

Tisztelt közgyűlési Öl e- lel havi működésünk illan tartott jeleli első közgyűlésünkön van szerencsénk a lisz
téit részvényes urakat legszivélyesebben üdvözölni.

A jelen alkalommal előterjesztett mérleg alapján látni méltózfatik. hogy dacára rövid fenállásunknak, mégis sikerült a tisztelt 
közgyűlés elé aktív mérleget terjeszteni, mely körülmény megerősíti bennünk azon reményi, hogy vállalatunk nem csak prosperálni, 
de hihetőleg virágozni is fog.

A lefolyt rövid gyártási időszakról, mivel folyton a kezdet nehézségeivel kellett küzdenünk, kevés jót mondhatunk, ünnepek, 
kazántisztilás és egvéb közbejött akadályok, melyek a legjobb akarattal sem voltak elhárítható!;, kényszerítőitek arra, hogy ez idő alalt 
31 napot gyárunkkal állni kellelt, mely veszteséget úgy véltük pótolni, hogy mivel gyártmányaink gyorsan talállak piacol. szeptem
ber hó 1-élöl kezdve az éjjeli üzemel is felvettük.

Az éjjeli üzemel kezdetben csak átmenetinek tekintetűik. de mivel előnyös szerződések által gyártmányaink eladását biztosí
tottuk. az éjjeli üzemet állandósítottuk és, hogy az előre eladott árukat szállíthassuk, az 1903-ik évben gyárunkat éjjel-nappal 
üzemben kell tartanunk.

Egy uj kazan beszerzése abba a kellemes helyzetbe hozott, hogy a kazánlisztítással előállott üzemzavarok ezután teljesen 
elkerülhetők lesznek.

A nyereség és veszteség számlán kimutatott K. 1020.31 hasznot olyképen kérjük felosztani, hogy az igazgatóság javára le
vont .*>""  és a tartalékalap javadalmazására fordítandó 5 *’• <■ levonása illán fennmaradó K. 918,31-ből K. 300. a felügyelő bizottság 
között osztassák ki és a fenmaradó összegből részvényenként 3 korona, mini osztalék használtassák fel és K. IS,31 a jövő év 
javára írassák.

Alapszabályaink érleimében a felügyelő bizottság tagjai évenként újra választandók, miért is felkérjük a lisztéit közgyűlést, szíves
kedjék ezen választást megejteni és a felügyelő bizottság jelentése alapján úgy nekünk, mint a felügyelő-bizottságnak a felmentvényt 
megadni.

Baján. 1903. január hó (i-án. A Délmagyarországi Gyapjúfonó és Vattagyár Részvénytársaság
igazgazgatósága.

Délmagyarországi ;
Jelen mérleg általunk

Ba.ja. 1903. évi január hó (i-án.

A könyvvitelért :
RADÓ HENRIK.

gyapjú fonó és vatta gyár részvény társaság igazgatósága, 

k megvizsgáltatott és a könyvekkel összehasonliltíilván. azokkal összevágómik lalállalotl.
A f e I ti g y e I ö bizottság:

PLESS MÓR REICH GYULA SZÁSZ GÉZA.

Nyomaton Kazal József könyvnyomdájában Baján.


