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Közbiztonsági állapotaink.
(I.) Sokáig keresgéltem szótáramban, 

hogy megfelelő kifejezést találjak annak a 
legteljesebb anarchiával határos állapotnak 
fitt és való megfestésére, mely közbiztonság 
tekinletében, különösen városunk két sza
badalmazott negyedében, Istvánmegyében és 
a Józsefvárosban, de szórványosan egyebütt 
is, a legutóbbi időben lábra kapóit és való
sággal tűrhetetlenné vált. Hasztalan igyekszem 
szépitgetni, takargatni és kendőzni azokat 
a mélyen elszomorító állapotokul, melyek a 
városunk jó hírnévéért aggódó minden pol
gárnak a szégyenpirl kergetik az arczába, 
bizony ki kell magyarán mondanom, hogy 
ezen állapotok', elvadullságuk jelenlegi stá
diumában, egyszerűen botrányosak és immár 
elviselhetetlenek.

íme ünnepélyesen meghívom a rendőr
kapitányság, a városi tanács és a törvény
hatósági bizottság minden egyes tagját, ve
gyenek részt azokon a minden áldott bélen a 
helybeli kir. járásbíróság, mint büntető bíróság 
sorompói előtt lejátszódó tárgyalásokon, a 
mikor egy-egy egész sereg éretlen suhancz 
felel vádlottként a súlyos testi sértés, ve
szélyes fenyegetés, tiltott lövöldözés és sok 
egyébb utczai hősködésekért ellene emelt 
vádak miatt.

Valóban, a ki mélyebb bepillantást nyer 
ezen fejetlen állapotok boszorkánykonyhájába, 
a ki látja, miként vonulnak fel a két el
különített és egymás ellen agyarkodó tábo
rokra oszolt tanuk — helyesebben bűn
részesek — a bíróság-előtt, miként igyekez
nek tajtékzó dühvei és ökölbe szorított kézzel 
egymást kölcsönösen minél foganatosadban 
befeketíteni, az kétségbe eshetik közbiztonsá
gunk siralmas volta felett.

Napirenden van az olyan védekezés, 
hogy azért lövöldöztem, azért folyamodtam

T Á R C Z A.
A Boszporuszon.

(Ázsiai part.)

Útirajz. Irta: Vértesi Károly.

A „Bajai Hírlap" eredeti tározója.
(Folytatás.)

Sajka siklások. — Angol turisták raja. — Vártornyos 
orőllitvény. — Császári kioszk az ázsiai Édes-Vizek
nél. — Talán néni is olyan szépok? A magyarok 
börtöne. Famintirelok. Unt a boldogság ? — Ázsia 
zöld halmai. Beylorbey. A hová a törökök temet
kezni kívánnak. — A török állatszerotete. A Leander
torony regéje. — Konstantinápoly eleste. Hadihajók 

hengereken. — Miről susog a Boszporusz habja?

Egy nagy hajó van kikötve, mely a trópusok 
oczeánjáról jött, jól megrakodva. A kikötő nyak
törő, éles kövezete daczárn, jönnek-mennek az 
idevalók és az idegeitek egyaránt. A távolabbi 
part lapos földén egy hajlott derekú török paraszt, 
öszlökévol nógatja a barmot.

A vizen, érzékeny sajka siklások. Alig három 
lábnyi szélesek a gyors mozgású jármüvek. Izmos 
törökök és deli urnátok könnyön röpítik a benne 
ülőket, szinte lobog az ingujjuk az evező gyors 
kezelésétől. A csolnak rekeszéből asszonyi sipilás 
hangzik. A parton lalyigába fogott álmos bivalyok 
dülöngnek, körülöttük kiszáradt, kimerült alakok 
motoznak. A bivalyok és kocsi mellett ismét ve
télkedő, rakonezátlan török gyerekek. Vesszőlovon 
lovacskáznak, háborúsdit játszanak.

A világhírű Boszporusz magához tereli a 
világ-áramlatot. Eátyol-kendös, fehér parafa-sisakos 
angolokat, hegymászó avatollsággal bíró misseknek 
egész raját ontja a vidék. Özönlenek a L>-2I) 
lábnyi hosszai kajkokból, melyeknek tnegzsiroz.zák 

revolveremhez és bicskámhoz, mert István- ' 
megyében és a Józsefvárosban az esti órák
ban egyáltalán revolver és bicska nélkül az 
utczára lépni lehetetlen. - Egy-egy szerel- ; 
mes lovag éjjeli zenével kedveskedik szive 
imádolljának. Nosza, rajta, a közeli korcsmá
ban dőzsölő legénycsapat tisztán virtus- í 
kodásból legott beleköt a szerelmi öm
lengésekben olvadozó lovagba, a miből egy 
szempillantás alalt parázs verekedés, való
ságos ostromállapot, általános megfélemlítés, 
az éjjeli csendet zajosan felverő lövöldözés 
és utolsó sorban - egy sereg orvosi lát
lelet és büntető bírósági tárgyalás fejlődik.

És a bíróság a leggyakoribb esetben 
tehetetlenül áll szemben ezen megüt Irán- 
koztató anarchiával, mert a pártonként cso
portosuló tanukat nyilvánvaló érdekeltségük
nél fogva még csak esküre sem bocsáthatja 
és a ki nem deríthető tényállás alapján 
kénytelen holmi pénzbüntetéssel beérni. 
Hogy kit terhel a felelősség ezen szégyen
letes, arezpirító állapotokért? Világért sem 
első sorban és kizárólag a rendőrséget, mely
nek pedig nálunk is, egyebütt is és mindenütt, 
a hol czivilizált állapotok uralkodnak, prae- 
ventive kellene eljárnia.

Nem egyszer, de tizszer-huszszor ,is 
felpanaszoltuk már e lapok hasábjain, hogy 
a rendőrség létszámát a legsürgősebben 
szaporítani kell, ha csak nem akarjuk, hogy 
a közbiztonsági állapotainkban elharapódzott 
fejetlenség, városunk egyébb részeiben is 
tért hódítson és bekövetkezzék az a kedves 
eshetőség, hogy nem tutijuk házunk küszöbéi 
átlépni, anélkül, hogy attól kelljen tartani, 
miszerint egy-egy suhancz puszta kedvtelés
ből brevi maim leüssön.

Számtalanszor hangoztattuk, hogy ren
dőrségünk a város kiterjedtségénél fogva 
képtelen féken tartani a szabados elemeket 
jelenlegi létszámában - de szavunk mind

gazdáik- az oldalál, hogy a deszkafalra kevesebb 
víz tapadjon.

A ködös brill szigetekről egész utazótársa
ság ; hajdús asszonyok, irigyelt szépségű, egészsé
ges kinézésű, csengőn nevető leányokkal. Domború 
mellek, karcsú derekak. Nyomukban sörlehajn, 
rölszakálln urak, csontos angolok. Egyik leemelte 
a könnyű sisakot. Melege van. Nem is csoda, 
mikor körülötte annyi a hevítő szépség, a milyen 
szépek voltak a nők, szőke fűrteikkel. rózsás arcz- 
czal, olyan csúnyák a férfiak; mintha csak nem 
is lettek volna fajbeliek. Most alaposan nezik meg 
a Boszporuszt, mondjuk: nézik ki a szemükkel. 
Gsábiló varázst áraszt ki magából sok szép hely. 
Felhágnak azért a magaslatokra szétlekinlenek 
uz egész vidékre, csak úgy perdül a mozgolódó 
asszonynépség szoknyája. Mikor az egyik' tájképét 
visszatükrözlellék a telkükben, iparkodnak a másik 
kilátási pontot elérni. Most is rákvörös a heviill 
arezuk. Megnézik az uljokba eső minden aloet. 
fenyvest és tölgyerdőt ; tüzetesen néznek meg 
mindent; van idejük és pénzük. Ismerem ezeknek 
az embereknek szokását és eljárását, turista-ország 
Syájczhól. A:: angolanlipaliát is hallottam többek 
részéről emlegetni. Egyetlen zugot sem hagynak 
megnézettem A tövisekkel védett kerítéseken is 
szerelnének áthatolni. No itt, a mindég elegedet, 
len szemük jólakhat. Az egyik angol urnák lábán- 
sártól esapzolt sárga bokavédő voll. Hol járt vele? 
ki mondhatná, mikor sarat nem látunk.

Most Kandillibe törekszenek. A hegyoldai 
turkás színű. A magaslatról a Boszporuszra, a 
legszebb kilátások egyike. A kél tenger, a sok
erőd, víz és föld, mélység és magasság, minden 
előtérbe lép.

Minket az ázsiai vár: Anadoli Hisszár érde
kelt újra. Egyre növekedő érdeklődéssel nezek. 
Ezt a roválkás falú, várlornvos eröditvényl már 

annyiszor kiáltó szó gyanánt hangzott el a 
pusztában.

Telik mindenre, vitatkoznak derüre- 
borúra mindenről, de ezt az úton-útfélen 
felötlő szálkái nem veszi észre senkisem.

A közbiztonsági állapotainkban uralkodó 
anarchiának oka tehát első sorban rendőr
ségünk létszámának fogyatékossága. De azért 
nem vagyunk hajlandók rendőrségünket az 
uralkodó állapotokért minden felelősség alól 
felmenteni. Ha rendőrségünk, főleg azon 
időben, midőn a báj még keletkezőben volt, 
éjjeli őrjáratok, rendszeres czirkálások utján 
a rendőrség egy-egy kapitányának személyes 
vezetése mellett megakadályozta volna a 
csoportosulásokat, a rendzavarásokat, a 
korcsmákban végbemenő duhajkodást és 
virtuskodást, akkor bizonyára nem fajultak 
volna el az állapotok ennyire.

A tizenkettedik órában emeljük fel tehát 
újból figyelmeztető szavunkat, szívleljék meg 
azok, kiknek kötelességük a város nyugalma 
és a közbiztonság felett őrködni: „Caveant 
consules.“

Helybeli és vidéki hírek.
Baja Báttaszéki áthidalás. Ezen eziin alatt 

a kővetkezőket írja a baja—báttaszéki áthidalás 
ügye iránt oly fölötte meleg n érdeklődő „Zöm
kor és Vidéhe“ :

Nagy lelmngollságot idézett elő elő Baján 
azon kipattant miniszteri nyilatkozat, melyet 
Láng Lajos kereskedelmi miniszter a tavalyi 
nagy küldöttség elölt telt, mely alkalommal na
gyon kiemelte a bajai talajviszonyok rossz voltát, 
a miből az is következhető, hogy az áthidalás 
nem közvetlenül Baja határában lesz esetleg. 
Egyébbként - mint Bajáról értesülünk — ott 
biztos forrásból tudni vélik, hogy a M, Á. V. 
igazgatóságában most folyik a Baja—Bállaszék 
közt építendő Ilid terveinek felülvizsgálata és 
végleges megállapítása. Baja város irányadó

az ideulunkban jól szemügyre vettük. Ez az a 
hely, ahol csattogtak a kardok, ropoglak a pus
kák. menydöröglek az ágyuk. Most az idő emésztő 
hatalma az, mely itt pusziit, de azért még min
dig ágyuk kereszttüze vár itt minden ellenségre. 
Mindkét Hisszár falába sok keresztény templom 
anyagát gyuralta be a félelmetes szultán, a kit 
ismerünk a Boszporusz túlsó partjának történeté
ből. Megkap a régmúlt idők lehelete.

Megragadó szépsége a bevágásokkal haso
gatott tájnak, a házaknak cgymásföié való lépcső
zetes emelkedése, a viruló ligeteknek váltakozása, 
most még szemboöllöbb, hogy az ázsiai parton, 
a tájak és házak közelségébe jutottunk. Azt hiszem, 
Istentől elhagyott unalmas fészek egy sincs erre, 

| a hegy és völgy birodalmában. Mindenütt kies 
I kertek, telidestele virággal, facsoportok, dús lom

bokkal. Virulásba van vonva minden. Jó éghajlat, 
, a mely alalt tavaszidön sem szokott visszaláto- 
j gatni a tél, mint minálunk.

Egy folyócska a tengervízzel iparkodik egye- 
| sülni. A Kék- völgyön fut végig, melyet az ázsiai 
I Édes-Vizeknek is neveznek. Kedves kiránduló hely, 

szembe szökik szép kioszkja. Van czifra, virágos 
j kertje, de nincsen sehol vadgesztenyefák és illatos 

hársfák alá bujt világ, nincsenek frisseid emberek. 
A turista jár, a török otthon érzi magát legjob
ban. Ebben a dologban megirigyelhetjük a törököt.

A természet csodás szépségének e szép 
I pontján, ahol lágyan susognak, zsongnak a lom- 
| bök és könnyű fecskék czikáznak a levegőben, 

olt, hol most épen vizszegény folyócska, a 
köbe belevéscll medrében hötnpölygeli árját a 

í tengerágba, fehér márványból kifaragott, igen tet
szetős es formás kastély emelkedik a fák zöld 
sálra fölé. A török szultáné. Kisebb fejedelmeket, 
herezegekel szálláschmk el benne. Árnyékos fo
lyosói alkalmatossá teszik erre a czélra. Mikor mi 
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fvríiai most nagy erőfeszítéseket tesznek. hogy 
a tervezett ;illmlalás a varos közvetlen közelé
ben történjen. “

Hat erre nekünk mindössze az a vála
szunk, hogy a t. laptárs informáeziója mindenképen 
r<»*z.  Először is azért, mert lehangoltságnak e 
kt‘*r<h ‘< iránt nálunk nyoma sincs, söl ellenkező
leg a kormánynak határozott és félreérthetetlen 
nyilatkozata óta emelkedett hangulat uralkodik 
Báján es teljes bizalommal tekintenek a közel 
jövő elé. Másodszor: mert ninc< i< ok a husii 
lásra, minthogy i\ baja-—-báttaszéki áthidalás immár 
minden kétségét kizárólag közei jövőben meglesz.

Casinói közgyűlés. \ „(’.asin«»" múlt vasárnap 
tartotta Bodrogi Gyula elnöklesével rendes évi 
k<t/.g\ iílr-rt. A közgyűlés közfelkiáltással újból 
megválasztotta a regi valasztmanx I és elhatározta, 
hogv a (’. isinónak <•r<l‘,k-• - vo iá-okban gazdag 
történetét, melyet Xagel Sándor Impezdei lan.ir 
irt meg, kinyomatja.

új joggyakornok. A szegedi kir. Ítélőtábla 
elnöke Nágd Eerencz végzett joghallgatót, bajai 
lakost, a vezetési*  alatt álló Ítélőtábla kerületélje 
díjtalan joggyakornokká nevezte ki és szolgalat
tételre a bajai kir. járásbírósághoz osztotta be.

Esküvő. Kórsaim Emil mohácsi gyógyszerész 
(' hó 14-en esküdött örök hűséget Gludovácz Ma
liidba úrhölgynek, városunk egyik kiváló szépsé
gének. Sok előkelő közönség es mintegy nyolez 
koszo'iis lány kísérte a szép mennyasszonyl eskü
vőjére.

Tisztujitás a polgári olvasóégyesületben. A 
bajai poigari olvas*̂egyesület  a f. hó 11-én tartott 
rendi s évi közgyűlésen a következőképen alaki
tolla meg tisztikarát 1903-ra. Eln"»k lett egyhan
gúlag : Drcscher Lajos; alelnök : .Sóm/jo Samu, városi 
jegyző; főkönyvtáros: Lakner István, városi fö- 
szamvevö; könyvtárom : Xovoth István, tanító; 
jegyző: ifj. Szélig Eerencz és pénztáros: Beha- 
vecz Antal.

A bajai ipartestület farsangi balja. .4 bajai 
iparit stület tv/. iparoskörrel egyetemben 1903. évi 
január hó 31-én, (szombaton• a ..Bárány Szálloda” 
összes termeiben, saját könyvtára javára műked
velői előadással egybekötött zártkörű lánczeslélyl 
rendez, melyre a t. közönséget tisztelettel meg
hívja a rendezőség. Belépti dijak: Az első ö sor
ban 2 korona, a második 5 sorban 1 kor. 60 íil. 
a lobbi sorokban 1 kor. 20 íil., földszinti állójegy 
1 kor., karzati jegy 80 íil. Kezdete este 8 órakor. 
Jegyek előre válthatók :(‘.serínak Sándor ur könv- 
kereskedésében és Czérnav Imre ipl. elnök urnái. 
Eclülíizelés -k köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyugiáztatnak. Főpróba január 29-én este fél 8 
órakor. Belépti jegy 20 íil. Műsor: ..Már alszik" 
Vígjáték egy felvonásban. Irta: Giange Jenő és 
Bemard Viktor. Rendező: Korács Sándor ur. 
Személyek: Chaponnier ifj. Schrinner József úr. 
József, inas Szabó Lajos úr, (ieorgetle, szobaleány 
Ziech Erzsiké k. a. Történik : Parisban. Idő : jelen

kor. ...I miniszterelnök bálja." \ igjalek egy felvo
násban. Irta: Ahnási Tih.imar. Rendező: Kovács 
Sándor úr. Személyek : Kováé-, városi tanácsnok 
Kan-ok József úr. Lolli, neje Ktbling Berta k. a., 
Eliz, leányuk Petráin gi Roz.sika K. a., lollagi, hír
lapíró László Karoly úr. Házmester lírichenberg 
László úr. Inas S:abá l.ajur. I *ő  hordár Sínké 
Lajos úr és Il ik hordár Layncr Béla ur. történik: 
Budapesten. Kovács házánál. 1'tána láncz virradlig. 
Banki Laezi zenekara mellett.

Hymen. Krajesorils Margit kisasszoiJ. Kraj 
csovils Mihály helybeli órás es ékszerész leányál, 
eljegyezte magának Beesik Géza fővárosi magán
tisztviselő.

Eljegyzési hír. A’"//// Károly, a baja-zombori 
; vonalon jegyvizsgáló kalauz jegyet vallott üzr. 

Osztronicsné aziil. Pothorszky Ilonával.
„Türr tábornok" léghajó. P. irisból írják, hogy 

Türr Raoul mérnök és gyárig.r/.galo, Türr tábornok, 
hírneves fülűink lia. kormányozható léghajót (‘pitéit 
saját találmánya rendszere szerint és azt „Général 
Türr" névro keresztelte. A „Türr tábornok", mely 
most végzi próbaúljait a nanlerrei síkságon, o() 
inélcr hossza és 2000 köbméter űrméretű ; 20 
lóerejii motor mozgatja másodperczenkénl 12 mé
ter sebességgel. A első nyilvános próba elé nagy 
érdeklődéssel tekintenek a szakértők.

A Magyar Mérnök- és Épitészegyesiiiet a baja- 
báttaszéki áthidalásért. Mint értesülünk : A Magyar 
Mérnök- és Épitészegysülét az állami nagy be
ruházások dolgában folyó hó 16-iki kelettel ter
jedelmes föliratot intézeti az összkormányhoz, 
melyben megemlékezve a baja-báttaszéki áthidalás
ról is. igy ír :

.. A bajai Dunaiad is nagyban közreműködnék 
ügy az ipari pangás csökkentésében, mint köz
lekedésügyünk igen érezhető hiányainak meg
szüntetésében is."

Baja város közönségének kérvényéi a képvi- 
selöházban. A képviselőhaz I. hó 16-iki ülésén 
Apponyi Albert gróf házelnök a következő kérvc- 

' nyeinkcl lelte le a Ház asztalára: 1. Baja város 
közönségének föliratát az njonczlélszam föleme
lésére és a póLlartnlékosok behívására vonatkozó 
törvényjavaslatok ellen. 2. Baja varos közönségé
nek föiiralál a magyar földnek magyar kézen való 
megtartása iránt. 3. Raja és Zombor varosok föl
terjesztését a vidéki városok kölcsönkötvényeinek 
adómentessége tárgyában es végül 4. llunyad- 
rármegye közönségének föliratál a baja bállaszéki 
rasúl ügyében. Kiadatlak a kérvényi bizott
ságnak.

Állami mének kiosztása. Az állami lenyész- 
méneket Bajáin a \\b 16-án osztották szél. Szabadka 
a mének kiválasztására a pénzügyi tanácsnok 
vezetése alalt egy bizottságot küldőit ez alkalom
ból varosunkba.

Értesítés. A bajai kerületi bctegsegélg-ö pénz
tár igazgatósága, a folyó hó 10-én tartott igazga

tósági ülésen elhatározta egy pnnászkönyv meg- 
fektetését, a melybe úgy a munkaadók, valamint 
az alkalmazottak, az esetleg felmerülendő pana
szaikat sajatkoziileg beirni tartoznak, mert csakis 
az ezen könyvbe irt panaszok lesznek az igazga
tóság részéről figyelembe véve. Czérnay Imre 
elnök.

A bajai kér. betegsegélyzö ügyvitelét a felü
gyelő bizottság Práger Károly úr elnöklete alalt 
e hó 15-én megvizsgálta és mindent a legpéldá- 
sabb rendben talált.

Az 1848 49-es honvéd egylet kebelében ala
kult elaggott es elszegényedett honvedek segélye
zésére alakult bizottság' f. hó 18 áll. az iparles- 
liilet tanácstermében tartja évi beszámoló köz
gyűlését, mely alkalommal a havi segély is kiosztatni 
fog, a melyre az érdekelt tag urakat tisztelettel 
meghívja az Elnökség.

A kalocsai fökáptalan gyasza. A kalocsai fö- 
i káptalannak ismét gyásza van : Molnár János 

ezimzetcs scardonai püspök, nagyprépost, volt 
jankováczi plébános az egyházmegye nesztora e 
hó 13-án reggel, hosszas gyengélkedés után elhunyt. 

I A 91 évet ért öreg ur Arany, somogyinegyei köz- 
I ség szülötte, mint zentai káplán 1848-ban szem- 
I tanúja volt az ottani irtózatos vérengzésnek, melyet 
1 a szerbek vittek véghez a magyarokon. A mészárlás 

alól a plébánia sem volt kivéve, honnál csak élet
veszély közt szabadult meg. 1850-ben jankováczi 
plébánossá, 1869-ben főszékesegyházi kanonokká 
neveztetett ki. — Vendégszerető háza a távol 
vidéken ismeretes volt. Jótékonyságai közül ki
emelendő ama felettébb időszerű adománya, mely- 

i Ivei a fiúgyermekek vallásos nevelését előmozdítandó 
a keresztény iskolatestvérek Kalocsán való letele- 

; pedésére nyolezezer koronát áldozott. Most pedig 
35.000 koronái hagyott jótékony czélokrn. A temetés 

| végzésére, mely e hó 14-én volt, Csúszka György 
érsek Budapestről Kalocsára utazott.

Mozgó fényképek. Ép oly érdekes, mint élve
zetes előadást tartott pénteken este a „The Ame- 
rican Biograph Company" elnevezése alatt váro- 

; sulikban működő társulat vetített mozgó fényké
pekkel a „Bárány Szálloda" nagytermében. A 

- produkeziók minden egyes száma fényesen sikerült 
' és kellemes meglepetést szerzett a szép számú 

közönségnek. Melegen ajánljuk a társulatot közön
ségünk pártfogásába. Ma vasárnap kél előadást 
tart, délután 5 órakor és este 8 órakor. Délután 

■ zóna és este rendes helyárakkal.
Egyházi hírek. Az üresedésben levő mélykúti 

plébániára adininiszlralorrá Dr. Zgama Károly 
thcol. tanár, ennek helyére theol. tanárra és spiri
tuálissá Wiederkehr József kunbajai káplán ; llieol. 
rendes tanárrá l)r. A non Bal; Michler Eerencz 
székesegyházi succenlor és sekrestye igazgatónak 
a moholi plébániára való megválasztása folytán 
megürült lisztségro Kopping Jakab nagyszeininá- 
riumi aligazgató és praebendalus, ennek helyére 
praebendalussa, íilanitóképezdei segédtanárrá és 
gyakorló iskolai hitoktatóvá Esserl János zentai 
káplán neveztetett ki.

erre jártunk, egv exolikus nagv ur, japán herczeg 
lak( >11 beimé, háltuk a szclámlikon a sárgásbőrü 
kelelúzsiai fenséget. Az apró kupolák egy-egy fél
holdat emelnek. A hozzátartozó diszkertnek csak 
a külső részé latszik es a fáknak hegyei. A kert 
belseje időnként valóságos mohamedi paradicsommá 
változik al. hol édes semmittevéssel időllöltő há
remhölgyek. három világrész összeválogatott leg
szebb virágúi, tiszta légben, szökőkutak mellett, 
pávalollns legyezői I liüritik magukat. Vagy talán 
nem is olyan szépek? a milyeneknek őket képze
letünk rajzolja. Mindenesetre különös egy világ 
az, melyei alkotnak. Zei.e. táncz, illatos szivarkák 
kékes füstje közölt, púba szőnyegen . . . .Nyugati 
kihűlt fantáziánk ennél többre nem terjed, bár
miként is igyekszik lefesteni azt a képet drago- 
mántiuk, a mely kepei — mondtam neki — ö 
sem látta soha.

Szép hely ez a Boszporuszon, melyen annyi 
élet fakad. De romladozó torony is több akad a 
környékén. Hány lelkes magyar hazafi senyvedt 
el bennük, hall el lassú halállal? Azl csak Isten 
és Allah tudja : csak az emberek nem tudták, 
hogy a fogidom róluk egy. A foglyok szenvedésé
ről sokat tudott IV. Muriul szultán, a kegyetlen, 
a kinek kedve tellett a magyarok szenvedésében.

Ismét falu a domblánczolat alján, lejtős, 
hepe-bupás kövezettel. Lakjak ohijbiirna ázsiai 
törökök, a kik lassú léptekkel Kopognak alá-fel. 
I’jra kertek. Alig van ház kert nélkül. Az. egyik
ben szumárkordélyban gyerekek. A másikban öreg 
török pipál pázsitos gyöppadon. Öblös pipája csak 
akkor ontott füstiéiből, mikor egyel keltől nyom
kodott a parázson. Milyen gondillátokat bocsát a 
füsttel szárnyra? ki tudna. Tahin arról gondolko
zik, hogy a tapasztalás es az idő képezik a böl- 
esesegel. Igaz, de manap nem elég már, tanulni 
kell sokat hozza. Mégamodabb az ereszei alatt 
egy javnidojeben levő lusta török cl, a ki nem 
csinál semmit sem, csak belebámul a nagyvilágba. 
De mégis csinál valamit a lapos unalom szeaié- 
lyesitöje, ha szemügyre vesszük jól. Egymás körül 

forgatja a kél hüvelykujját és változatosságból 
hol a ballábát pihentette a jobb lábán, hol a jobb 
lábát pihentette a balhibán. Hiányzott neki a puha 
szőnyeg, mert akkor keresztbe fonva, mind a két 
lábát egyszerre pihentette volna

Vastag ágú borostyán lombok között elkésett 
lányériezák*)  mosolyoglak, sokmagu czirkok iitö- 
gellék össze fejüket. Alattuk csirkesereg zsibong. 
Egy Íves fa törzsén harkály kopácsoll.

A törökök szeretik a természetet, Allah re
mek alkotását. Az már igaz, hogy a természetben, 
a napsugarakkal mcgaranyozolt légikben lehet a 
legjobban társalogni Istennel. A természet szép 
seges gyönyörűségén lehet a legjobban elmerengni. 
Mikor az osztyák, a csukcs és a szamojéd is sze
reli a jégsivalagos hazáját, akkor érthetjük, hogy 
a török is miért szereti olyan nagyon a hazáját, 
Konstantinápolyi és a Boszporuszt.

Eelseges kilátások, partvidékek. A szem min
duntalan el van hajolva. Változatos, pompás ké
pek siklottak el elöliíiuk és ezek a képek sokáig 
maradnak szépek, mert késön szaladgálnak a föl
dön a zörgő levelek és korán pattannak fel a 
írissek. Az ilyen gazdag színezésű képek, mozgó 
díszletek mellett, melyeket itt hegy, völgy, viz, 
terebélyes ős geszlenycfák, biikkök és tőlgyerdök 
állal koronázott halmok felmutatnak, a legszegé
nyebb hajlek lakójának is nagy élvezete van. Ea- 
minmelekröl is lehet Allah dicsőségét zengeni. 
Bizonyára itt is úgy van, mint van másutt min
denütt. hogy sok kastélynak szerencsétlen lakója, 
szívesen cserélne sorsot a békés kunyhók megelé
gedetten boldog lakóival!

A hegységből, völgységből egyre ismerősebb 
képek bontakoznak ki elöltünk. Egyre jobban sza
porodik a kövekkel kirakott talaj, a márvány-

*i NapvirAg. Ih-liaiillius annuus. .leiképezi a Ilii 
ragaszkodásé Eredeti hazája Mexikó és Peru. Hozzánk 
lőG'.l-ln-n korölt és szépen díszük, a perzsáknak is a 
virága. Magját Indiában kcnvérlis/Jnok használják \ 
méh a virágjában mézet tatát, a tvnkfóle a magvában 
kedves eledelt. 

j díszekkel biró homlokzat. Csak nézzük Ázsia zöld 
halmait, vígan röpködő madarait. Még a madár- 

I élet is szebb és szabadabb e szép helyen, ahol 
í nem pusztítják.

Minden hnjóhossznyira uj látvány. Megálla
podik tekintetem, táplálom a lelkotn’t.

Találgatásba estünk, melyik a Boszporusznak 
legszebb részlete? Eldöntetlen dolog maradi, a 
mint bizonyára sok másoknál.

A Beylerbey kies falu, boszporuszinenti. 
Ugyancsak Beylerbey a neve a császári palotának 
is. Ez a török szultánok nyári lakása az ázsiai 
parton. Legapróbb részleteiben isméiéivé is bilink. 
Az állalgyüjloméiiy oroszlánainuk a vad ordítása, 
a kertből egész hozzánk hallatszik el.

Szemben fekszik Szkulári, színes házainak 
tömkelegével. A tájkép berekeszlö keretéül szol
gál a további áttekintést bezáró, óriásként elöbuk- 

i kanó erődített, hosszú időre szolgáló katonai lak- 
! tanya. Épülelrengoleg.

Megpihen a szem a csendes bájjal bevont 
sötét fenyőkön és lenge cziprusokon. Áz élők és 
holtak gyülhelyc van az örökzöld fák közölt. A 

l nagy temetőben. Szeretnek abban a keresztutas 
| temetőjükben temetkezni a törökök, hogy ázsiai 

földben nyugodhassanak, amely földön ringott az 
őseik bölcsője, ahol élt a próféta. Látva a temető 
rengeteget, fogalmat szerzünk arról magunknak, 

I hogy milyen nagy pusztítást visz véghez a halál 
kaszája csak egy városrészben, csak egy év alalt. 

, A törökök azért szeretnek ide temetkezni, mert 
egy jóslat, amely közludalban él közöttük, azl. az 
aggodalmat kelti bennük, hogy a törökök Európát 
elvesztik. Mondjuk, több mind jóslat, tudva-tudotl 
dolog ez.

A terjedelmes temetőben felzug a madárdal. 
A szárnyas dalnokoknak különös jó dolguk van. 

I A török szereti az állatvilágot, főleg a madarakat. 
, Sokért nem bántaná, kalitkába nem veti fogságra. 

Énjei csóválja, mikor a keresztények .illái össze- 
logdosotl madaraknak' látja a vásárát. A madár
vásárosoktól megveszi a iörbe csalt, lépre kerüli
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Gözgépkezelök képesítő vizsgái. A gőzgép- I 
kezelők es knzánfülök képesítő vizsgái Szegeden 
február hó 8-án délelöll II órakor fognak meg- 
larlatni. A vizsgalati kérvények kellően felszerelve 
6 Hl nappal előbb küldendők be a kerületi kir. 
iparfeliigyelöségluz (Szilagyi uleza I. sz.)

Hazavitte. Sebőn Samu bajai lakos folyó hó 
13-án egy -I1 » kgrmmos pontyot vett, hogy Buda
pestre küldje. Amint a halni vitte, találkozott Ko
csis Pál napszámossal, aki Sebőn Samunak már 
többször vitt haza a piaezról vett dolgokat. Mosl 
is megkérdezte Sebőul, hogy vigye e haza a halat? 
Sebőn igenlő válaszára a halat elvitte. Délben 
Sebőn hazament és tudakolta a halni, amelyről 
azonban otthon mii sem tudlak. Sebőn ekkor 
felkereste Kocsist, akinél éppen akkor vigan rolyo- 
gott a halpaprikás. Kocsis kérdőre vonatván, azt 
felelte, hogy Sebőn azért adta a halat, hogy haza 
vigye, ő pedig a sajál lakását érlelte. Nagy kegye
sen megengedte Schönnek, hogy eltelik a papri
kásból, ha ád egy koronát borra. Az ügyet a já
rásbíróságnak adták ál.

Kirakatlopás. Bruek Pál fiiszerkereskedő 
kirakatának ónozott ablakát folyó hó 12-én négy 
süteménykihordó, névszerint Kovács Sándor dom
bóvári ill., Oláh Márton l'.-szl.-iváni ill., Müller 
Antal bajai ill. és Grieszyruber Ferencz zombori 
ill. betörte és két üveg cognacol és 2 csomag 
teát ellopott. — Az ügyet a törvényszékhez ad
lak ál.

Lopások. Grilnfeld Mór szatócs ablakából 
Oláh Márton f. hó 10-éti este 11 csomag fény
mázt lopott. Oláh Márton, Miiller Antallal szövet
kezve 12 én este Zwillinger Salamon kirakatának 
ablakát kinyitották és egy doboz szivarka hüvelyt 
elloptak.

Betört ablakok. A Központi Szálló két óriási 
ablakát ismeretlen lettesek f. hó 10-én hajnalban 
betörték.

Nagy tíiz Bajait. Szerdán hajnalban 3 órakor 
nagy tüzilárma riasztotta föl a Kéményseprő-ulcza 
lakosait. A félelmet még fokozta az a hatalmas 
szélvész, mely messze vitte a sziporkázó tüzet és 
az a körülmény, hogy ebben az ulezában jó
részt fazsindelyes és nádfödelü házak vannak. 
J Vilii mami J ános kereskedő raktam égett immár 
lánggal, mire a tűzoltók a helyszínére érlek. Belső 
tűz folytán keletkezett a veszély és mire a vesze
delmet az őrtoronyból meglátták már lángba borult 
az egész raktárépület. Valósággal a csodával ha
táros és a tűzoltók emberfölötti munkájának érdeme, 
hogy a nagy szélben a tüzet mindössze a raktár
házra és egy melléképületre lokalizálni sikerüli. 
A tűzkár mintegy nyolczezer korona. A raktár 
nem volt biztosítva.

A Horgony Pain-Expeller (ffíc/ár/s hiiámentum C'.psid 
compj igazi népszerű háziszer, mely számos családban 
már több mint 34 év óta mindig készletben van. Hátfájás, 
esipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csúznúl stb.-nél a Ilor- 
gony-I’ain-Kxpellorrel való bedörzsölések mindig fájdalom
csillapító hatást idéztek elő, sőt járvány kornál, minő ; a 
kolera és hányóhas-folyás, az altestnek 1‘ain-Expellerrel 
való bedörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredmónynyel használtatott az 
iníluonza ellen is és 80 f., 1 kor. 40 fül. s 2 k. árban a 
h'gtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás -alkal
mával mindig határozottan : ..Bichter-fóle HorgonyI’ain- 
Expellerfvagy „Hiehter-féle Horgonv-Linimonret lessék 
kérni és a „Horgony" védjegyre ügyelni kell.

Lehmann kenőcs az egyetlen szer, inelv pár 
napi használat után megifjitja az. arezbörl, eltávolít 
fedőket, széptől, májfoltot, boraikat (mitesser) stb. 
Egy tégely ara 1 kor. Csak nevein és arczképem- 
mel ellátott tégclyl fogadjunk el. Gyarmati Emil 
városi gyógyszertára a „Szent-Háromsághoz Baján.

Nyilvános köszönet.

A helybeli rk. plébánia-templom kifestésére 
s egy új orgona beszerzésére újabban a követ- 

I kezűk adakoztak:

Szuszics Jánosné es Kapots Nándorné gyüjlöivén 
befolyt.

Horváth János 2 kor., Fehér Gergely 2 kor., 
Modor Mariska 2 kor., Guganovits György 1 kor., j 
Szuszils Károly 1 kor., Topái Ferenczué I kor., 
Tury Gyula 40 fii., Terszkity Zsigáné 1 kor., 
Schvarczingerné 40 fii., Rafiányi Sándor 40 fillér, 
Virág János 50 fii.. Kraimner Margit 20 fii., Bekell 
János 20 fii., Mihálovics Sándor 40 fül., Tóth Fe
rencz 20 fii,, Schönberger Mária 20 fii., Szuszils 
János 20 kor., Cser József 40 fii., Dorkovils Gyula 
1 kor., Sokcsevils István 20 fii., íkality Sándor 20 
fii., Laszlovies Mihályné 40 fii., Pasily Anna 20 fii., 
Repka József 1 kor., Fölki Jakab 40 fii., Partos 
Rezső 40 fii., Borkovics Sándor 80 lil., Szekeres 
Ferenczué 30 fii., Zsivánovics Frigyestié 20 fii.. 
Jaszenovils Sándor 40 fill., Gngan Helena 20 fii., 
Gugán Mihály 40 fii., Gugán József 20 fik, Kaltl- 
nics Alajosné 20 fii., Kováts Rozália 40 fii., Vui- 
kovits István 20 fii., Készéi Emma 20 fii., Malko- 
vics János 20 fii., Novak Maris 20 fii.. Fehér István 
20 lil., Gugán István 36 lil.. Jaszenovils Ágnes 40 
fii., Dikán Imre 10 lil.. Czégénvi B.ilinlné 40 fii., 
Gyurákovilj Antal 20 lil., Zécz Miklós 30 fii., (in
gán Lukács 20 lil., Bosnyák Mihály 20 lil., Maglil 
János 10 fik, Vajnovity Mátyásáé 10 fik. Matos 
Borbála 20 fik, Lorrils Imre 1 kor., 20 fik, Varga 
Julianna I kor., Pasbily József 4 kor., Jaszenovils 
Józsefi.é 4() tik. Budimácz Sándorné 22 fik. Gyur
kily Antal 60 lil., Gyurkily Sándor 40 fik, özv. 
Katz Istvánná 40 fik, Paslrovics Lajos 20 fii., Varga 
József 30 fii., lloványi Pál 40 lil., Tossenhorger 
István 10 fik, Gyurkily Mária 20 fik, Hegedűs Já

nos 40 fik, Gyuriig Sándor I kor., Pirkmayer Ger 
gely 30 fik, Topái István I kor., özv. Rolli Ferenczué 
I kor.. Treszkilv András 20 fik, Jerkovils Benő 
-Itt fik, N. N. 20 fik. Ackerinann Jozefa 20 fik. 
Kapni Nándor 4 kor. Összesen öli korona, 
84 fillér.

Bocskai Kristóf és Köbling Antal gyüjlöivén
befolyt:

Bocskai Kristóf 1 kor., Bocskai Karoly 1 kor., 
Bocskai József I kor.. Bocskai Júlia 1 kor.. Bocskai 
István I kor., Bocskai Tibor 50 fii.. Bocskai Teréz 
50 lil.. özv. Bocskai Terez 50 fik. Regös József 50 
lil., Bocskai Anna 36 fik, Latinovics Lajos I kor., 
Köbling Antal 3 kor.. Köbling Antalné 3 kor., 
Köbling Vidor 50 lil.. Köbling Ernő .50 fii.. Köbling 
Mariska 50 fii., Köhling Emil .50 lil.. Verők 
Ferenczué 20 fik. Nagy Zsigmond 10 fik, Nagy 
Sándor 20 fik. Bobai József 04 fii,, Koslyalik Er
zsébet 1 kor., özv. Hubertné 20 fii., Horváth 
Józsefué 20 lil . lluiber Jozselné 20 fii., Szekeres 
István 20 fii., Görhenyné 20 fik, Bapily Róza 40 
fik, Reichcll Adolf 1 kor.. Rontsák Kálmán 40 tik, 
Glaren Richard 40 fik. Barin Lajos 1 kor., Piszler 
Antal 20 fii.. Reicheld Ernő -itt fik. Oláh János 
10 fii.. Illés Sándorné 1 kor., Szaich András 20 
fii. — Összesen 24 korona.

Ez utón is fogadják a nemesszivű adakozók 
hálás köszünelünket. Isten áldása legyen megér
demlőit jutalmuk.

A végrehajtó bizottság nevében:

Vágó Rezső. Vojnits Dániel, Demuth Gyula, 
titkár. elnök. jegyző.

KÖZGAZDASÁG.
Kereskedelmi és iparkamarai ülés.

A szegedi kereskedelmi és iparkamara 1903. 
évi január 20-án, kedden délután 2 órakor Sze
geden a kamarai székház termében teljes ülést 
tart a kővetkező tárgysorozattal :

1. á jegyzőkönyv hitelesítésére két tag ki- 
| küldése.

2. Elnöki jelentések.
3. Titkári jelentés az iroda tevékenységéről.
4. Interpellácziók és indítványok.
5. A kereskedelemügyi miniszter úr 73434.

1902. számú leirata a káréházi ipar szabályozása 
ügyéin ■n adandó véleményért. (Az iparosztály javas-

i tatával.)
6. A kereskedelemügyi miniszter úr 73955. 

1902. szánni leiratával véleményt kivan arról.
| hogy a borbélyok üzletükben borotvákat, ollókat 

stb. iparszerüieg árusíthatnak-e '! (Az iparosztály 
j javaslatával.)

állatkákat és szabadon ereszti. Szabadon ereszti, 
mielőtt még a fogságban a madárkák dalos lelke 
elszállna. Ebből a tényből levonhatjuk már a kö
vetkeztetést arra nézve is, hogy a török nem 
szeret vadászni. Az egykori madárfoglyok zengik 
talán most a legszebb hála-éneket.

Lelkem minden gondolatával belemerülök 
a csodásán szép természet bájába. Annyi itt a 
nagyszerűség, hogy elő sem számlálhatom, annál 
kevesbbé Írhatom le azt. Vaskos kötetet tenne ki 
a Boszporusznak leírása egymaga.

Kisebb-nugyobb hajók, gözkotnpok és a helvi 
kerekes gőzösök sokasága, az üres és telt borin- 
dikok özönára lepi el a vizeket. Közbül kis lélek- 
veszlök nagyokat billennek. Egy nagyobb csolnn- 
kon nagy tölgydarabol visznek, a másikon vegyes 
gyümölcsöt. Mennyit, de mennyit kell az ember
nek fáradni, hogy a föld áldásait élvezhesse. A 
bibliai verejtékes arcz mindenütt, még olt is, ahol 
a föld bőven ontja kincseit. Könnyű dióhéjként 
mozognak ide s tova a pöfögő, kis gépek állal 
hajlott járművek, szinte siklattak. Gyorsjáratú ha
jónknak szinte vigyázva kell a ripegö-ropogó saj
kák, hajóbárkák közöli haladni. Tyuk a csirkék 
közölt. Nagy a lajtékhirás, de biztos szemmel 
igazodnak el. Nekifcszilvc a csolnak bordájának 
a lábukat, erős marokra fogják az evezőt. Kimér
tél! siklanak tova a nagy és kis tojók, kettős fenekű 
esolnakok. Egynémelyül olyan ügyesen evez és 
kormányoz, mint a velenezei gondoliere.

Delfin annyi bukik fel a vízből, sirály annyi 
röpköd fölöttünk és mellettünk, hogy csaknem az 
evező lapálba, kanálba ütköznek, Mintha itt a 
tengernek a galambjai még vigabbak volnának. 
Levegőben, vizen, földön világ-forgalmi élénkség, 
változatos szép képen. A sok látnivalóra megré
szegszik a képzeletünk.

Ismét a formás Leander-toronynál vagyunk, 
melyei egy más változat szerint Leány-toronynak 
neveznek a törökök. Alabaslrom oszlopként emel
kedik ki a vízből. Nagyltipálu csolnak tart felé.

Elevenítsük fel a Leány-torony meséjét, jól

lehet az igaz történetét, noha egy kis Kleopátra 
színezete van.

Mohamed szultán Mellár nevű, fölöttébb ked
ves és ragyogó szépségű leányának azt jósolta a 
csillagjós, hogy kora véget érve, mérges kígyó 
harapásának fog áldozatul esni.

A szeretett leány sorsán aggódó apa, hogy 
a jóslást meghiúsítsa, kicsi szigelkére ezt a tor
nyot épitteti s a víz szintjéből emelkedő tornyot 
jelöli ki leánya tartózkodási helyéül.

A szultán-leány szépségének hire a torony
ból is elszállt. Messze földre száll, a perzsa sah 
országába száll és lángra gyújtja a perzsa herczeg 
szivét, aki malomkeréknyi virágbokrétát küld a 
toronyba a szépséges szultán-leánynak. Az iljti 
herczeg, a virágoknak virágnyelvi jelentőségével 
vallja be a forró szerelmet, melyei a szép szultán
leány iránt érez. A tiszta leánysziv szerelme is 
kigvul.

A herczegnö nem kerülhette el a végzetet, 
mert a virágok között mérges kígyó lappangott 
és halálosan mart. Nagyot vert a szive, mint a 
madárkáé, melyei a rémület csap meg. De a hó
fehér kebel alatt a szív azért tovább veit, mert 
más volt róla Írva a csillagok fölött.

A fürge herczeg gyorsan megjeleli, kiszívja 
az ölő mérget, a seb beheged s megmentve min- 
dakeltöjük életboldogsága . . .

A Boszporusz minden habja-lombja, egy-egy 
érzékeny történetet susog, az életből ellesve vígul, 
szomorút.

Legszomorubb a keresztény világra Konstan
tinápoly eleste. lötök kézre kerülése. 1453. május 
29-én volt a világváros múltjának és jövőjének 
ez a jelentős határnapja.

Borzasztó volt a harcz, mely a teltre vágyó 
és nyugtalan eszű, a keresztények elleni gyűlölet
ben nevelt 11. Mohamed és XI. Konstantin (Dra- 
gades) közt folyl, mert vágyódás támadt a keresz
tény gyűlölőben, hogy minden áron, minden erő
vel elfoglalja a Konstantinok városát. A világverő 
el is tette erejének próbáját, de ekközben elvesz

tette lelke egyensúlyát. Orkánszerüleg öntötte ki 
a keresztényekre haragját. A lélekrajzoló érdekes 
alakot talál a vad szultánban, úgyis mikor még 
vérszomjas volt, úgyis mikor jólakolt embervérrel.

A templomot, a gyönyörűséges Aja Sofiát 
kincsétől foszlottá meg a görög császár, hogy 
utolsó 5000 emberének a zsoldját fizethesse. Nem 
használt. A janicsárok vitézségének nem lehetett 
ellenlállni. Á retlenlhellen és rettegett II. Moha
med kőgolyói beváltak, romboltak és pusztítottak. 
Hajóit (72-ÖI) pedig á Galatától a Szeraj földnyelv 
hegyéig húzóit vaslánczon keresztül nem erősza
kolhatván, a Boszporuszból kiemelve, hengereken 
tolulta ál az Arany-Szarv vizébe. Folyt a mészár
lás a görögök teljes megadásáig. A dühösen harezoló 
szultán, epéjét nem csappantotla meg semmisem.

Kelet barbárai győzelmi mámorukban pira- 
. misokba gyűjtötték az elesett keresztények kopo- 
! nyáil. Népirtás, jogtiprás. — Napokig kellett az 

Aja Soíiából az oda menekülök holttestét kihor
dani. Olyan nagy volt a bárom napig tarló fosz
togatás, hogy még sokkal utána is, az a közmon
dás járta a gazdag törökökről: „Olt volt Konstan
tinápoly el foglalásánál “.

II. Mohamed szultán holla után következtek: 
! II. Bujazid, 1. Szelim, 1. Szolimán, — alatta a 

mohácsi csala, Duna véres habja.
Erről susog nekem a Boszporusz babja, ré

mes szomorún s meglegyint a tíiullak szellője, 
mire lelkemben a régi időknek a visszhangja kél.

Kézen fog az emlékezel. Nagy idők múltjára 
visszavezet.

Fölolevenilgctem lelkemben az elmúlt időket. 
Nagy időket, lörökdúlásl. a mohácsi vésznapol, 
melynek a következménye Magyarországban egész 
a mai napig hatol ki.

Történelmi visszaemlékezésekben gazdag vi
déket jártam be. Ráeszméltem azalatt a hazai 
dolgokra.

(Vége.)



1903. BAJAI HÍRLAP. január 18.

a. A kereski (lolcinügyi miniszter úr 79390. 
1902. számú h'irai.i, umlylyel véleményadás czéljii- 
b >1 megküldi n ll.ic'Bodrog vármegyei uj kémény- 
sepréi sitibdlyrciidclclcl. ( Az ipnroszbily javaslatával.)

8 A kercsktilfl' imigyi miniszter úr 80107. 
1902 számú leirala a szegedi fa- es fémipari 
•^zakisl.ttla fönlarlasi költségeire kötelezel! 4200 
koron i beszolgáltatása iigycben. (Az. elnökség je
lentésével.)

9. A kereskedelemügyi miniszter úr 82803. 
1902. szánni leirala az újvidéki bérkocsi-szabály- 
rend'bt módosítása ügyében adandó véleményért. 
I.\ közös bizottság javaslatával.)

10. A kereskedelemügyi miniszter úr 83364. 
1902. sz. leirata az A us Áriában életbeléptéiéit 
megrendelés-gyűjtési törvénynek a kereskedelmi 
utazókra vonatkozó rendelkezései tárgyában. (Az 
elnökség javaslatával.)

11. A kereskedelemügyi miniszter úr 84120. 
sz. alatt a nagypiaezi árusításra engedélyt kérő 
több szegedi folyamodást küld véleményezésre. 
(A közé, bizottság javaslatával.)

12. A kereskedelemügyi miniszter úr 83388.
1902. -z. leirata, melylyel véleményt kíván az
1903. évben megújítandó nem:etkö:i póslaszerződés 
ügyében. (A közös bizottság javaslatával.)

13. Az aradi kamara átirata azon fölterjesz
tésének pártolásáért, melylyel a kisiparosokat a 
katonai lábbeli-szállításokból nagyobb mértékben 
kéri részeltetni. (Az. iparoszlály javaslatával.)

1 I. Szeged város rendörkapilányi hivatalának 
átirata végeladási engedély véleményezéséért. (Az 
elnökség jelentésével.)

lő A kolozsvári kamara átirata azon föller 
jes, lesének pártolásáért, melylyel elrendelni kéri 
a magyar helységneveknek a kereskedelemben való 
kötelező használatát. (A közös bizottság javuln
ia val.)

10. A szabadkai iparos-lanoncziskola felügyelő 
bizottsága 200 korona segélyt kér az. ottani tovább
képző szakrajztanfolyam költségeire. (Az elnökség 
javaslatával.)

17. A kolozzvári kamara átirata a kamarai 
i i lei ők-k i vetési eljárás ügyében telt fölterjesztésé
nek pártolásáért. (Az elnökség javaslatával.)

18. J’ elnökség jelentése arról, hogy fölter
jesztést lett a szegedi állami fa- es fémipari szak
iskola műhelyének és gépfölszerelésénck az iparosok 
használatára alkalmas kiegészítése végett.

19. Több törvényhatósági ipartanácsba tagok 
v álaszlása,

HIRDETÉSEK

Ügynököket

Vendéglő megnyitás.
Tisz.Leletlel jesen v.in szerencsém a n. é. 

közönséget érlesiteni. Imey Bátlaszekeii, a 
Theréziánnni uradalom tulajdonai kepezó 
„Arany nap"-lioz cziui; ■ II

nagyvendéglőt 
átvettem és azt a legkényesebb igényeknek 
megfeli-löleg berendezvén. 1903. évi január 
hó l-sején megnyitottam.

ízletes ételek és kitűnő italokról, vala
mint pontos kiszolgálásról gondoskodom. 
A t. utazó közönségnek vendégszobáimat 
a legelőnyösebb árban számítom. Amidón 
a n. é. közönség kegyes pál l fogását kérem, 

maradok kiváló tisztelettel

Rudnyánszky Ferencz
vendéglős.

£e Sriffon 
valódi franczia 

szivardapapir és hüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

Mr Ingyen és bérmentvf. kap 
mindenki

egy kezdési könyvecskéi, melyből bárki képes 

legfinomabb Likőröket és Rumot 
hideg utón minden készülék nélkül még a legki 
sebb mennyiségben is országszerte ismert aró- 

— máimmal előállítani. ,

WATTERICH A.
Budapest, VII., Dohány-utcza 5. sz. a.

keres magas díj jutalék elle
nében a 24 év óla fennálló 
és már 6 ízben kitünteteti 
C. K I e m t redönygyár a 
csehországi B r au n a uhun. 
Ajánlatok csak az. esetre 
vetetnek figyelembe. ha re- 
lerencz. lakkal támogat tat mik.
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MAGVAKBÓL A LEGJOBBAT!
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FÁKBÓL A LEGNEMESEBBET!

tartalmaz nagy képes árjegyzékem, leírá
sokkal : sok fele kerti-könyvet pótol, az 
egyedüli a maga nemében s kívánatra

— bérinenlve megküldelik. — 

Deg-di valósabb 
CSOKROK ÉS KOSZORÚKAT

friss élővirágokból minden vidékre pon
tos

OS.

és üde megérkezés biztosítása melleit 
szállít, az udvari mag- es virágkereskedő

Jiöhle Vilmos
, és kir. udvari szállító 

TEMESVÁROK.
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A Rlchter-féle

Llnlment. Caps. comp.
Horgony - Pain - Exp eller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg 
bizhatóbedörzsölésGlalkalmaztatik 
köszvénynél, csúznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt S 
----- -—■ bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a,.Horgony” védjegy gyet 
ós a .J1 cbíor” ezógjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40f.ós 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Tölök József 
gyógyszerésznél Budapesten. iy-vi 

Richter F. Ad. és társa ; -2- j 
csáaz. és kir. udvari szállítók. a R 1!
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Mindennemű könyvnyomdái munkák a legszebb kivitelben elvállallalnak u. in.:
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KIADÓHIVATALA.

II

ícönyveh, folyóiratod, ügyvédi- és deresdedelmi nyomtatványod.

KE8“t,.« LAKODALMI MEGHÍVÓK. s,ász™se?5^

SZÁMLÁK. LEVÉLPAPÍROK. FALRAGASZOK. LEVÉLBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK.
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