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BAJAI HÍRLAP
Társadalmi Hetilap.

Megjolon minden vasárnap roq-gol. 
Szerkesztösóo- Városi bérház. I. emelet.

Kiadóhivatal: Kazal József könyvnyomdája, hol a? előfizetések 
es hirdetések felvétetnek.

Felelős szerkesztő e> laptulajdonos :

Dr. Lemberger Ármin.

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

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

Gyermekeink jövője.
Június végén, meg szeptember elején 

megjelennek a hírlapok hasábjain vezető 
ezikkelvek. melyek az időszerűség bélyegéi 
vélik magukon viselni és hosszáhan-szélté- 
ben osztják a jó tanácsot. mive neveljük 
gyermekeinket. A ezikkelvek lenorja oda 
lyukad ki. hogy nem kell beamlerekel, fö
lösleges beamlereket nevelni, neveljünk gyer
mekeinkből jóravaló iparosokai, kereskedő
ket és jobban lógnak boldogulni az éleiben, 
mert kisebb, (miiek következtében könnyeb
ben kielégíthető igényekkel lépnek fel az 
éleiben, nem lesznek a. világ legszerencsét
lenebb emberei, mert nem lesznek proletárok.

Szépek és igazak azok a czikkek, de 
nem időszerűek akkor, amikor megiródnak. 
Meri úgy áll a dolog, hogy a szülők leges- 
legnagyobb része még mindig azon a véle
ményen van. hogy csak a bukóit diák való 
iparosnak, kereskedőnek és azt a fiút, aki 
nem bukott meg. azt tovább lanittatják még 
akkor is. ha alig csuszik-mászik egyik osz
tályból a másikba. Ebben rejlik a hiba, a 
hiba főrésze, javarésze. Mert manapság az 
iparosságnak és a kereskedő-világnak csak az 
Ildiét számottevő tagja, csak az mutathat 
fid valamire való eredményekei, aki elméleti 
ismeretekkel rendelkezik. Mire menjen ma
napság az az iparos, aki nem ludja maga 
megrajzolni azl. amit kél kezével készíteni 
akar és hogy állhassa meg a versenyt az a 
kereskedő, aki a kereskedelmi tudományok
ban nem alaposan jártas és elméleti isme
reteinél fogva nem képes egv kötendő ügylet 
minden lehetséges változatát jó eleve elgon
dolni? A XX. században az iparosnak keres
kedőnek is kell lennie, hogy a nyersanyagok 
beszerzésénél, a munka árának megállapí
tásánál, a munkájában fekvő értékek hasz
nának kiszámításánál számba vehesse a 
kereskedelmi szokásokat és az áltáluk nyuj-

T A R C Z A.
Abajai Casinomultjábólésjelenéböl.

Irta: Nagel Sándor.

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

Miatta senki sem zárkózhatott magába a 
Casinoban ; a kinek nincs társasaga, ő ahhoz 
szegődik s lia uj alakok szegődlek oda, a maga 
szerepéi betöllvén, módot keres másutt hasznossá 
leimi.

Fogyaszt sori, bort, kávéi, stb., nem mintha 
az néni kellene, hanem mert a Casino csak úgy 
köthet minél előnyösebb szerződési a vendéglős
sel, lia minél nagyobb a fogyasztás. 0 ebben is 
példa akar lenni.

Mulatságok alkalmával az ő asztalánál dur- 
rog először ti pezsgős palaczk, hogy kedvre 
derítsen.

A biliárd pariik összeállítása után rövid időre 
rendesen „kapitulál"' és (izei, de estik úgy, ha 
mások kezébe nyomhatja a dákót.

Az olvasó-szobát rendesen kerüli. Nem azért, 
mintha kerülné a hetid, hiszen tudjuk róla, hogy 
magának is szép könyvtára van és egyformán 
olvas magyarul, németül és franeziául. - Csupán 
uzérl jár kévéséi az olvasóba, meri ahol lel, hogy 
valaki más akarhatná azl olvasni, a mi az ö ke
zében van. 

lolt előnyöket. De a kereskedőnek iparosnak i 
is kell lennie, hogy azi páros szakértelmével 
megtudja állapítani az árú minőségéi, annak 
használhalóságál és valódi érlékét. Mindezek
ből kiviláglik, hogy ahhoz, miszerint vala
kiből jó kereskedő, vagy modern iparos le
gyen. első sorban szükséges, hogy élénk eszű 
és jó elméleti képzettségű legyen. Ehhez 
pedig szorgalmas, jó diákok kellenek, nem 
pedig ei-elbukdácsolók.

Sajnos, hogy körülnézve környezetünk
ben. éppen megfordítva találjuk a világot. 
Az iparosok és kereskedők körében - a 
gyakorlati iparosokai és kereskedőket értvén 
első sorban sok, sajnos túlságosan sok 
az olyan ifjú, aki nem tölti be a hivatását, 
és túlságosan sok eszes, elméletileg jól 
képzelt Írnokot találunk. Pedig ez nagy hiba 
és természetellenes állapot. Természetellenes 
azért, mert a természet semmit sem pazarol, 
mindent oda lesz a maga helyére és meg
kívánja, hogy az ember is igy cselekedjék. 
Már pedig a szellemes, eszes, miveit Írnok 
pazarlás, mert azokat a teendőket, amiket 
egyik-másik Írnok pl. ügyvédi irodában 
végez, el tudná végezni egy folyékonyan és 
hibátlanul Író inasgyerek is. Azonban azokat 
a feladatokat, amelyeket egy jó iparosnak 
vagy kereskedőnek meg kell oldani, azokhoz 
gyenge, nagyon gyenge egv korlátolt ember, 
aki még miveletlen is.

De, hál mi még mindig azt hisszük, 
hogy az iparosság és kereskedelem iizése 
nem comme il fant dolog, hogy degradáczió 
a lamiliára. Ez éppen a legnagyobb bajunk 
országszerte. Ezért nem fejlődik érdem sze
rint iparunk és kereskedelmünk, ezért va
gyunk szegények, ezért vannak iskolák, 
melyek büszkén mutatnak a nagy világba, 
hogy hány Írnokot nevellek a hazának, a 
városnak. — Valóban! nehéz dolog nem 
nevetni. Mi még mindig büszkélkedünk azzal, 
hogy hány hivatalnok van a famíliában, aki

Mindent akin- látni, hullani, érezni — mindig 
a Casinoért.

Ez u gondolat kiseri öt mindenhova. Solia 
sem sokulja az áldozatot, ha ez a Casinonak szol.

Ha a zsebről van szó, ő nyitja ki először 
és — aránylag legalább legjobban.

Egy év elölt, a „Nemzeti Dicsőségünk"" ez. 
diszinü kisorsolásánál lú egynéhány szám üresen 
maradt. Voltak, a kik tiltakoztak, hogy ez a Casino 
terhe legyen. Kinyitotta hál ő a zsebét, s az ö 
terhe volt,

Boldog, ha jól sikerült ebéd, vacsora, estély 
van a Casinoban, s ha csak van titulus, ő össze 
is hoz ilyet.

A jour íixet tartja a easinoi élet hőmérőjé
nek. s hogy mennyire van igaza, már előbb mél
tattam.

A Casino közönsége néha jóindulatú mnli- 
eziával, majd szolid tréfával évődik rajta és czel- 
zuluin.

Bizalmasai 10 év előtt még Boncsérnek ne
vezték. Most már nem szólítják igy ; pedig ö nem 
változott meg. Bizonyosan mert érzik, hogy alko
tása tiltakozik ezen tréfa ellen.

Ilit csak egyetlen órában hiányzik közülünk, 
már alig nélkülözhetjük.

Midőn pár év elölt súlyosan megbetegedett, 
búcsút jártunk u házánál, s aggódva kérdeztük 
orvosát a hogylétc felől.

S boldogok voltunk, a midőn újra először 

tulajdonképen csak „schreiber”, alig képes 
kenyerét megkeresni és ha egy helyről ki
teszik, felakaszthatja a gyomrát a szegre, 
mert nagy idő telik el, inig van mivel meg
tölteni. Bezzeg jól folyik a dolga az iparos
nak. legkivált a félig-meddig liasznavehelö 
iparosnak. Van köztük akárhány, aki hely
ben, kicsinyes viszonyaink közt is megkeres 
havonként 80 1OO koronát, olyan összeget, 
amilyent sok hiválalnok egész életén át sem tud 
egy hónap alatt megkeresni. Ha ehhez szembe
állítjuk azl a tényt, hogy az iparos szeré
nyebb igényeket támaszt az élettel szemben, 
látni fogjuk, hogy az iparosság hasonlithat- 
lanitl könnyebb életmód, de függetlenebb is, 
mint egynémely úgynevezett mivolt foglal
kozás. Csak azt kell figyelembe venni, hogy 
mivell ember űzze, aki mesterségébe lelket 
tud önteni.

Mindezeket pedig elmondjuk most, télen, 
amikor a hosszú estéken sokat gondolkod
nak az emberek magukról és gyermekeikről. 
Hátha, eszébe jut egyik vagy másik polgár
társunknak. hogy életre való, eszes, a mi- 
veltségre hajlandó és képes gyermekéből 
csinál iparost vagy kereskedőt, nem pedig 
szellemi proletárt és ezzel boldoggá teszi 
egész éleiére.

Lengyel Manó.

Helybeli és vidéki hírek.
Törvényhatósági közgyűlés. //<»/« ráros tűr- 

réiiyhiilósiiiií lii’oltsár/a lölyo hu 9-en délután 
3 órakor rendkívüli közgyűlést tart a következő 
tárgysorozattal: I. Az igazoló választmány jelen
lése ti mull evi doczcinber hó 18-án megtartón 
bizottsági lagvalaszlások igazolásáról. 2. A városi 
tanácsnak jelentése j a városi polgári és elemi 
iskolai épület tervének es részletes köllségvetese- 
nek elkészítésére kiirt pályázat eredményéről. 
3. Ugyanannak jelentése a homok-, löld- es gyep
hordási jog haszonbérbe adása iránt megtartott 
árverés eredményéről. 4. Ugyanannak jelenlese 

jeleni meg közüliünk. Szerétéitől vetítik körül és 
szorongattuk lesoványodott kezét.

A Gondviselés megtartotta őt nekünk továbbra 
is. De hányszor jutott eszünkbe, hogy elveszthet jük I 

Az el löl való félelem és az a gyengéd sze
retet, a melylyel érdeme szerint környezzük, meg
érlelte azt a gondolatot, vágyai, hogy megfestes
sük arczképél.

Ez ő év előtt történt.
A kép olt függ talán logméltóbb helyén, a 

könyvtárban.
Hisz a könyvtár az ő elnökösködésc idejé

nek második nagy alkotása.
Ili azután, nem a diszelgés, hanem a komoly 

számbavétel helyén, uz ő jellemének megfelelően, 
csendesen őrködik' az ö képével az ö szelleme is 
a Casino jövendőjén.

Ez a jövő pedig, a melyet ö már megfestett, 
a Casino összehasonlilluitlan felvirágzását jelenti 
a következő éviized befejezte elölt, mert ez ideig 
a könyvtár úgy megnagyobbodik, hogy helyiségét 
lényegesen tágítani kell, nem marad a részjegy tar
tozásból egy fillér sem, a Casino helyisége meg
bővül anélkül, hogy újabb teher keletkeznék.

S mire elkövetkezik 1918. január 24-iko, s 
ha a Gondviselés megtartja nekünk akkorra is a 
mi elnökünkéi, akkor bizonyára még nagyobb 
áldozatokul fog hozhatni a Casino azon ember
baráti, társadalmi, közművelődési is közgazdasági, 
valamint hazafias tényezőinek, a melyeknek oltá
rán áldozni most is egyik föliirckvése.
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a Szent Antal ulezai Vojnils fele ház melleképii 
hűének bizlonságelleiirs ih.ipoláról. ■ >. Sziklai 
Zsigmond hajai lakosnak kérvénye a város tulaj
donai képező Vojn.is féle haz.hmi levő istálló ha- 
tulsó falának átengedésé ir.uil. (> Dr. Ladányi 
Mór kórházorvosnak előterjesztése az tij városi 
közkórház építésével kapcsolatosan egy tüdövcsz- 
pavillonn.ik felállítása iráni. 7. A temesvári in. 
kir. posta- es lavirda-igazgatóságunk átirata a 
városi herhazhan lévő es átalakítandó egy bolt- 
helyiségnek bérbevételé tárgyában.

Házasság. .Ic>7 Kálmán budapesti magán
tisztviselő f. ho 15-en d. u 4 órakor esküszik örök 
hűseget Jiosciibauiu Berta kisasszonynak. Rosen 
baum Bernül helybeli kereskedő leányának a bajai 
izr. templomban.

Előléptetés. Ge/irim/ Ede a bajai iijriáíki 
raad zombori oszlálymérnökségenck főnokéi, mini 
vasúti főmérnököt a kereskedelemügyi miniszter a 
111. fizetési fokozatban egy osztálylyal előléptette.

Magyar nevek. Dane: Sopron bajai lakos és 
két gyermeke Deákra, Pulii Ignaez rigyiczai illető
ségű. bajai Icvclkézbesilö Pataki-ia magyarosították 
nevüket belügyminiszteri engedély Ivei.

Csaszka ersek bíboros. Megírtuk nemrég, hogy 
Csúszka érseket bíborossá szándékozták kinevezni. 
Most e hirt a bécsi „Zeit" egész határozott for
mában ismétli meg. Eszeri.il Rómából távirat ózzak, 
hogy a konziszlorium immár megállapodott Gsászka 
Györgynek, egyházmegyénk tudós fejének bíborossá 
leendő kinevezésében.

A Bajai Kath. Legényegylet műkedvelői estelye. 
1903. ovi február ho 22-én (vasárnap) a ..Bárány 
Szálloda" nagytermében szinielöadással egybeköt (itt 
jolekonyczelu lánczvigalmal rendez régi, derek 
társas egyletünk. a helybeli kall), legényegylet, 
melyre a n. é. közönséget tisztelet lel meghívja az 
egyleti elöljáróság. Kezdett1 este 8 órakor. Belépti
jegyek előre vallva az első 9 számozott sorban 
szemelyenkínl 1 kor. 80 íill., a többi számozott 
sorban 1 kor. 20 fill.. karzati vagy földszinti álló
hely 80 íill. Az esti pénztárnál bármely hely 40 
filléi-rel több Jegyek előre válthatók: Kékért Gyula 
üzletében és az egyleti elöljáróságnál. Eelülíizelé- 
sekel hálával fogadnak és hírlapikig nyiigláznak. 
A műkedvelői előadás programmja : ..Ragyog a 
hold" Zengjen a dal". Simonyilól, Wilhelni 
Karoly karnagy vezetésével énekli az egyleti da
lárda. A „('zijánj". Népszínmű 3 felvonásban. 
Irta: Szigligeti. Személyek: Varszegi, gazdag föl
des mii Keiner József. Kurta, nagy gazda, agg
legény /’usfror/V-s Joz-ef. (ívni. miokaöcscse Ozcalá 
István. M irton, paraszlg i/da .Já>:lils Eerencz. 
Rebeka, felesége Here.*.*  Hornt mnő. Évi, (‘írnek 
leánya első férjétől .1// Mariska k. a. Zsiga (va
gány Eckert Gyula. Peti, Rózsi gyermekei Szeile 
Eerencz. Guric> Jolán k. a. Berke. ura<ági gazda
hajdú PáiiesiD Gyula. Kisbiró Sujár Nándor. 
Kondomé Borsodi Mariska k. a. Sári. Panni. 
Erzsi, paraszllányok Adatnék Mariska k. a.. Kardi 
Anna k. a.. Vörös Margit k. a. Egy öreg S/.leriády 
István. Násznagy Lagner Béla. l-ső vőfély Benko- 
vils Mihály. II ik vőfély Klíma Karoly. Parasztok 
és leányok, lakodalmas nép. Törte nik 1840-ben, 
a két utolsó felvonás néhány hónappal később : 
Várszegi jószágán. Előadás után lánczmulalsag 
lesz, mely more palrio előreláthatólag haj
nalig fog eltartani.

Bajai hadkötelesek sorshúzása. Az 1882-ik 
évben születeti, s a I. évi ujonczállitásra az l-ső

A casinoi élet jellemzésere felemlíthetem, 
hogy a mull évtized alatt politika egy perezre 
sem ülhetett benne tanyát.

A tagok vasárnap és szombaton voltak es 
vannak együtt a legnagyobb számban, s legkeve
sebben jönnek és jöttek kedden és hétfőn; három 
csoportban jelennek meg.

Legnagyobb az esti csoport. 1 aő órakor üres 
az egész Gasino. de 5 órakor a java rész mar 
együtt van. s 5 óra után a tagok száma nem 
igen változik, jóllehet a jelenlevők kisebb részé 
folylon más tagokból áll. Egyik jön. a másik megy.

Ezen időben a főszórakozás a kártya. A 
kártyázás módja azonban lényegesen változott 
10 év aluli.

Régebben sokan játszottak úgy. mintha sok 
volna a pénzük, ma az olcsó játék dominál, s 
talán legrégibbek az I krajezáros partik. Ezek 
melleit könnyebb híven, állhatatossal! kitartani.

Legkedvesebb a Gasino képe ebed után.
Mar 1 órakor gyülekezik a G isino ebéduláni 

csoportja, s jól szellőzőn, barálságosan fűlött, 
igen világos termében nagy kényelembe helyezi 
magát, hogy fekete kávéját annál nagyobb élve
zettel fogyaszthassa.

Ez a társaság a leglarkább, a legderüsebh.
Az egyik újságol olvas, a másik bodor füsl- 

fellcgeket küld egymás után a magasba, s lelke 
utánuk, meg magasabbra száll: Isién tudja, hová! 
A harmadik a negyediken evődik, meri az a bizo

korosztályban felhívott Baja városi illetőségű alti 
láskölelesek sorshúzása a városi katonai ügyosz 
lalyban (székház, földszint 30. szám) lolyo február 
ho 9- (kilencz napján hétfőn reggeli 9 órakor lóg 
megejlelni. A személyes megjelenés az allilasköte- 
lesek tetszésére van hagyva s a sorshúzásra he
lyettes is rendelhető ki. Azon allitasköleles re 
szőre, ki sem személyesén, sem helyettes állni 
képviselve nem jelen meg. a sorshúzás vezetője 
állal kijelölt (‘gyen fog sorszámot húzni.

Bajai toronyórák. I hívjuk az illet*  ~ ható 
ság figyelmét, ha ugyan eddig meg <• nem 
vette volna, ama körülményre, hogy a I- r linziek 
templomának toronyórája immár közel egy hónapja 

e t int és mint kiláláull tudósítunk jelenti
lapunk záriáig sem kerüli meg.

Halálozás. Xeubaa<r Jo. s:-f helybeli közbe 
(•sülősben álló mólnál iparos mull szóiul) lton, 13 
éves korában elhunyt. Temetésé hétfőn ment vegbe 
sok közönség részvétele mellelI.

Művészeiét Katymáron. Ebből a szomszédos 
kis községből érkezik érdekes híre annak, hogy 
ott Eerencz színigazgató, nyolez tagból álló
színtársulatával hal előadást tartott telt hazak 
melleit. Bajai színházba nem járó közönségünk 
valóban tanulhatna műpárlolást a jó kalymari 
sváboktól . . .

300 gyermek kitüntetése. Érdekes mozgalom 
indult meg tavaly Budapesten, hogy az iskolás gyer
mekekéi szabad óraikban a virágneveléssel foglal
koztassak. Ezen nagy jelentőségű eszme lelkes elő- 
harezosa Maulhner Ödön es. és kir. udvari mag 
kereskedő, ki mar 1901 ben több ezer növényt 
oszlott ki továbbnevelésre gyermekek közt, most, 
pedig díszes eremmel díjazta mindazokat, kik a 
legjobban nevelt es ápolt virágokat mulatlak be.

Mint értesülünk e bélen isméi 5000 cserép 
jáczinlot oszloll ki közöltük Mandiner Ödön, kinek 
a kertészet terén mar annyi áldásos és szép köz
hasznú intézmény létrejöttét köszönhetjük. 
M uilhncr nemcsak az ö ismeri áldozatkészségével, 
hanem magvainak kitűnő minősége revén is rászol
gált az általános elismerésre es büszkén vallhat
juk. hogy Európa három elsőrangú és legnagyobb 
magkcreskedöinek egyike Maulhner Ödön. T. 
olvasóink b. figyelmébe ajánljuk a legújabban meg
jelent igen gazdag tartalmú képes magárjegyzékéi, 
melyet szívesen ingyen küld az érdeklődőknek.

A demokrata Bereg község. Bács-Bodrog var
megye elhagyta már nevéből a li belül. Az egysze- 
rii-ités jeleben megszületett demokratikus példát 
követte most Béregh bácsmegvei község, mely 
szinten demokratikus érzelmeinek óhajt kifejezést 
adni azzal, hogy nevének utolsó betűjéről, a //-rói 
lemond.

Lopás. Lrm/dr Antal f. hó 3-án éjjel 12 óra híjban 
megállt Xchaff'er Sándor korcsmája elölt es a 
lovakra lerilelle subáját, melyet pár perez alatt 
ismeretlen lettes ellopott.

Papucstolvaj. Hetijei (Kreko) Erzsébet daiitovai 
illetőségű cseled január hó 26-án má-odinagaval 
elment Am/// János papucsoshoz es mig társa 
alkudott, o maga egy pár papucsot lopott. Nagyne 
január 31-én felismerte a piaczon a lopott papu
csot, el is vette a tolvajtól, aki megszökött.

Szódagyárosok kára. A hajai >zódagyarosok 
sok kárt szenvednek azzal, hogy jobbara suhan- 
ezok - - leveszik az üvegek onfejel, Icolvaszljak 

nyos szálka nagyold), mint az a inásd< bizonyos 
gerenda. Kárlyapárli is akad, de csak havi leszá
molásra. a melynek rendesen a kártyapénz, no 
meg egy kávé az áru, csakhogy az egyik hóban 
az egyik, a másikban meg a másik fizeti azt.

Legállandóbb, s az időben is legkevésbbé 
válogatós az olvasószoba közönsége.

Ide menekül a hivatali es ön-penzionálusok 
derék serege a reggeli takarítás elől, itt razza le 
a rossz álom hatását, a kinek hosszú is, meg 
rövid is voll az éjszaka.

Egy kis (‘bed utáni szondergéshez is ill talal 
menhelyel, a kinek otthon nem takarhatják be 
fáradt tagjait a mindennél drágább gyengéd kezek.

Itt kedden van a legtöbb olvasó, éppen akkor, 
amikor a Gasino egyéb termei legkevésbbé láto
gatottak.

Es engem is ez a terem hoz önmagámmal 
ellentmondásba. Mert biz. mi lagadas benne, ill 
politizálnák. Itt a politika nagy hullámokat ver. 
oly magasakat, hogy ki tudja, hova jutna és mii 
söpörne el az árja, ha az olvasó terem ajlai nem 
nyílnának befele, így azonban, hála az épilönek. 
a nyíló ajtó visszaszorítja a hullámokat, s min
denki a békesség parkelljen hagyja el e termel.

Adja Isten, hogy mindig igy legyen

(Vége.) 

es botjaik végéri' öntik, hogy jobban lehessen 
verekedni. A napokban is elc-iplek (iijukili; Betéri, 
aki 278 dgr. ilyen ont akart eladni.

Szivarka tolvaj. Köur-.iil Bal kaszárnyu uiczai 
bulijába I. ho 4-én ismeretlen lettes belopódzott 
es néhány doboz szivarkai lopott. A rendor-eg a 
telles nyomában van es benne eicsipi u Krainz 
Lipolnal megtörtént lopás letie-et is.

Drágább a szódavíz. A bajai szikvi/.uyar<» \ 
elh ilaro lak. hogy I. ho lO-löl kezdve a szódavíz 
.•irat 7 üllőire emelik.

Halálozás. A'lame.k \ilmo- helybeli kályhás 
f. hó a én 73 eves komban elhunyt.

A bajai ipartestület 1903. évi január ho 3!-iki 
tánczmulatságán felülfizettek: Berta Nándor 1 kor., 
Borics Lajos | kor.. Görheiiy N tudor 1 kor.. Huber 
Karoly I kor., ilj. Loób Joz-ef I kor.. Nanav Aurél
1 kor.. Ochler Gyula 2 kor.. Bancsils Gyula I kor.. 
Romvary Dezső 1 kor., Rabi Béla I kor.. Schmidl 
Eerencz 2 kor.. Sclrieidcr Giboi 1 kor., Slraiil 
István 1 kor. 20 íil.. 8 hermán Jenő 1 kor.. Varga 
Lajos 1 kor.. Veisz. Miksa 1 kor.. Batyu- Maria 
60 lil.. Somogyi Emil 10 kor.. Nanav Lajos 4 kor.. 
Masjrevils Milán I kor. 20 lil.. Eischei Lipólne
2 kor.. Traíikanl Károly 4 kor.. Zweig Mór 5 kor.. 
Kiéin Adolf 50 fillér. Schrinner Dezső 1 korona. 
Scimelzer Ernő 2 kor.. Tomasils Sándor 1 kor.. 
Berger Vincze I kor.. Rolh Bal 1 kor.. Kaulten I 
kor., özv. Oszlhcimcr I nréne I kor.. Scherk Lipól 
2 kor., Mikolils Ignaez 4 kor.. Bokálovics Alajos

1 kor.. Dr. Szirmai Vidor 4 kor.. Rciler Jakab 2 
kor.. Dr. Nviraly János 5 kor . Eersll Hugi) 40 
lil.. Dr. Kelemen Józsid' 1 kor.. Eischer Emil 2 kor.. 
Wagner Antal 2 kor., liiiiisz István 2 kor.. Dr. 
Koller Imrém1 7 kor.. Bajai Eriss L’jság I kor.. 
Bock Karoly 1 kor.. K diiing Eermiuz Síi fi1.. Nehr 
István I kor.. Kiéin Eerencz I kor., Dr. Reich 
Aladar 20 kor.. Demelrovies Emil 2 kor., Dr. B ina 
Dezső 4 kor.. l/iz;ir S imii'd 1 kor.. Szalu') Sándor
2 kor.. Kicin Rezső 2 kor., Ilanák Géza 1 kor.. 
Marosi Jakab I kor.. Kazal József 2 kor.. Erei- 
máyer Bal 5 kor.. Zi'’(di Henrik 2 kor.. Kovats 
Sindor 2 kor. W’eidinger Dezsíine 5 kor.. Dr 
Kiizmann Oszkár 3 kor.. Kováls Andor 2 korona. 
W’eidinger Benőne 2 kor.. Ilolfenreich Karoly 4 
kor., özv. Reich Bernálné 5 kor.. Reich Barkas liai 
•) kor.. Reich Vidor 5 kor.. S. L. Eleisclmian (Becs) 
o kor., A Greiaf (Becs) 5 kor., Ádámek Olló 1 k., 
Dr. Makray László 6 kor.. Dreseher Lajos 2 kor.. 
Gsapláros Eerencz I kor., W’eisz Nándor 4 kor.. 
Loncsek János 4 kor.. Klauher Salamon 3 kor.. 
Marosy Béla Bpesl 3 kor.. Dr. Alföldi Lajosné 3 
kor., lszkeicz András 2 kor., ilj. Ulry Bal 1 kor.

A Horgony Pain-Expeller (Iiichteis Lini))ientiini (’apsiri 
igazi népszerű háziszer, mely számos családban 

már tölil) mint 34 év óta mindig készletben van. Hátfájás, 
esipőfájdalom, fejfájás, kíiszvény, csúznál stb.-nél a Hor- 
gony-l’ain-ICxpellerrel való bedörzsiilések mindig fájdalom
csillapító hatást idéztek elő. sőt járványkornál, minő ; a 
kolera és hányóhas-foiyás, az allestnek l’ain-Expellerrol 
való ttedörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott az 
influenza ellen is és K0 f.. 1 kor. 40 lill. és 2 k. ár bán a 
legtöbb gvéigyszertárion kapható, de bevásárlás -alkal
mával mindig határozottan; ..Richter-féle Horgonyl’ain 
Expellert"vauy ..Ric.hter-lele 1 lorgony-Linimonfet tessék 
kérni és a ..Horgony" védjegyre figyelni kell.

Lehmann kenőcs az egyetlen szer, mely pár 
napi használat után megifjilja az arezbört, eltávolít 
redöket, szeplöt, niájfoltoL borátkát (mitesser) slb. 
Egy tégely ára I kor. Gsak nevem és arczképem- 
mel ellátott tégelyt fogadjunk el. Gyarmati Emil 
városi gy igyszerl.ára a „Szent-Háromsághoz Báján.

CSARNOK.

lla a végset . . .
Ilii n véi/^cl jobb ken1 sújt 
Tűni sorsoáat csendesen, 

.1 rózsafa nemcsak rózsái, 
Hanem tövist is terem.

Xem-e váltsa fel az éjei 

.1 hajnalnak bíbora í 

.1 rae/yoijó napsugarat 
Az est csendes alkonya.

. 1: a kebel érzi, csak át 
Alii 1/ édes a liuliloiisái/.

.1 melybsn megelözöley 
A fájdalom vert tanyái.

T. Uehhi.

Eszeri.il


9(13. BAJAI HÍRLAP.

A bajai ipartestület műkedvelői 
előadása és t'inczmulatsága.

(IH03. január 31-én.)

Csak az imául. ulig kel bele olvashalluk 
azl a leczkezlelesl, méhben a mi derek műked
velőinkéi lészmsilelték ’ kel oldalról is. A mi 
műkedvelőink nem terellek a dolgot a lovagiasság 
vagy a hírlapi polémia esábiló. csalogaló ösvé
nyre Merészebb tromfot vágták ki! Korhollak 
okéi, hogy nem elég ügyesek a n ■pszinmiivek 
előadasahan, hal foglak magukat ás előadtak egy 
Iranezia, meg egy magyar társadalmi vigjalákol 
es olyan kiliinő előadási produkállak, a milyenben 
miikedvelők már reg nem részesileltek berniünket.

Műkedvelői előadásokon nem sok szó szokott 
esni a darabról, mit előadnak. Mi sem töltjük 
ennek biralgalasaval az időt. .Annyit azonban meg 
kdl jegyeznünk, hogy szívesebben láttuk volna műked
velőinket ismét valamelyik jo népszínműben. va,rv 
akar valamely jo, magyar történeti tárgyú darab
ban, mert hiszen, bizony mondom, befellegzel.1 
mar a mai színpadon ezeknek a daraboknak ás 
nagy ünnepnapunk, ha gyönyörködhetünk a „Falu 
ross:ában . ...-I király házasodik" vagy más ilyen 
darabban. De meg. azl hiszem a’ műkedvelői 
előadások Iái jogosultságát épen az ad ja meg. ha 
a mai kozmopolita áramlattal szemben a nemzeti 
eszméknek szegődnek bajnokaivá.

Lh‘ térjünk át az előadásra. Először is a 
..Már alszik" ez. egylelvouásos franczia vígjáték 
került színre. Három szereplője van a darabnak 

azl. hiszem nem kell elnázönek lennie a 
bírálónak, hogy kitűnőnek találja mindhárom sze
replő játékát.

Ziech Erzsiké k. a. ennivaló szobaczieziis 
volt, ki helyes es biztos fellépésével, színpadra 
termelt alakjával, jóízű humoros alakításával egy 
csapásra meghódította a maga számára az egész 
publikumot. Kedélyének aranyos humora csillogó 
sugarakkal vonta be az egesz színpadot. Élénk 
derültséget keltett minduntalan és ebben nagy 
scgilscgere volt kel méltó partnere : Szabó — 
.loseph es Schrinner Chaponnier urak. Akár
hányszor nyílt szilien is harsogó tapssal hálálta 
meg a közönség azt az élvezetet, melyei neki 
Szabó ur joizii mókáival. Schrinner ur pompás 
alakilasaval szerzett. Viharos taps között gördült 
le a függöny.

A legjobb hangulatban várta a közönség a 
második darabnak. Ahnásy Tihamér a „Miniszler- 
elnok bálja" cziinű egvíelvonásos vígjátékénak 
megkezdései. Az előadókról itt is csak jól mond
hatunk. Nemcsak a kötelező udvariasság leszi, 
hogy itt is először a hölgyekkel foglalkozunk, 
hanem sikerüli játékuk, mely még a kiliinő kör
nyezetben is kivált. Köbliny Berta k. a. Lolli 
szerepében excelláll, inig Petrányi Rózsika kis
asszony. mini hliz vonla magara a közönség ügyei
met megkapóan naiv és üde játékával. Lelkiismere
tesen lógta lel a két hölgy feladatát, de meg is 
volt az eredményi'. Jóformán az összes többi 
szereplők sikerei liikep a komikus elem kidombo- 
rllasa mozdította elő. inig Lolli és Eliz egyedül 
játékuk üde bajával ép oly nagy, de sokkal ben
sőbb halast tudtak kelteni.

Ha jók voltak a hölgyszereplők, méltók vol
tak hozzájuk az urak : Loncsek és László.

Loncsek József ur adta Kovácsol. Reális 
alakítása markáns vonásokkal domboritoita ki a 
mindenkin uralkodni akaró, de azért mindenki 
elölt meghunnyaszkodó papucshős alakját ; tipikus 
pesti tanácsos volt, ki elölt csak egy érdek van : 
a sajat érdeke, egy tekintély: a pénz. így fogta 
lel ezt az alakot a szerző. Loncsek ur nemcsak 
megértette, de interpretálni is India a szerző fel
fogását. Lég dabb ezt bizonyítja a sűrűn felhangzó, 
szívből fakadó taps és kaczaj.

A darab másik féríiszereplöjéről, László 
úrról írva, eszembe jut az a színpadi szálló ige: 
hogy az igazi színész nem játszik a színpadon, hanem 
cl. László ur igazi színész. Minden szava, minden 
mozdulata élet volt, eleven volt. Nem Lászlót 
láttuk benne, ki egy hirlapirót játszik, hanem 
latinuk egy hirlapirót összes ismeri vonásaival, 
kedves honhomiájával, aranyos szeretetreméllósá- 
gaval, szóval, a hogv a hírlapíró a mi tudatunk 
bán él.

Rcichenbery ur kis szerepe szűk körében is 
annak bizonyult, akinek régóla ismerjük: egyik 
legl( )he lségese b b m ü k ed ve I ő üknek.

Sinkó es Layner urak kisebb szerepeikben 
j"l állták meg helyüket.

Hogy elmondottuk a szereplőkről mondani
valónkat, meg egy névről kell említést lennünk. 
Nem szándékosán hagytuk legutoljára. Elenkezö- 
leg epén azért, mert nyomatékosan akartuk kife
jezni iránta elismerésünket. Azl hiszem, nem kell 
mondanom, hogy Korát Is Sándor úrról, az agilis 
rendezőről van szó. Lelke volt az előadásnak. Az 
o ügyes rendezésé telte lehetővé a szereplők ki
tűnő összjáiékál, ő az előadás sikeréből oroszlán
részt vett ki magának.

Díszes, előkelő publikum, közéletünk és ipa
ros polgárságunk szine-java töltötte meg a „Bárány 
Szálló" fenomenálisan kopott termeit és biztosí
totta az anyagi sikert az erkölcsi mellett.

Előadás után láticzra perdült az ifj :ság. Az 
első négyest legalább 180 -2011 pár lánczolln.

Kivilágos virrad.dig tartott a lánc/.. de még azon 
Inl is és csak a reggeli bel óra bírta távozásra az 
utolsó l.inrzosokal, mikor már |o Danii Larzi is 
megszőköll.

S. László.

Szerkesztői üzenet.

A ..Bajai Friss Újságnak." Miattunk ug.van 
ingdaln.lzhatik Ítélet napjáig, mi inról tudomást nem 
veszünk. Ha azonban a szerkesztő ismét tilosba" téved, 
és ismét „állürekl.en" utazik, újra körmére koppiutunk, 
mert ez városunk és a lürlapirás reputácziójn iránt tar- 
tozó kötelességünk.

HIRDETÉSEK
®®®®®8®®®ssx®gxg)®g)(gx®<g)

fflíegfiivás!
Vasárnap f. évi február hó 15-én 
a Bárány Szálló termeiben 

. . NAGY —

ÁLARCZOSBÁL
larlatik.

melyre ti n. é. közönség liszlelcltel meghivalik.

Jegyek előre válthatók
Ml fillérért

Berndorfer Ede és Bruck Pál kereskedéseik
ben. a Központi Szállodában Schönstein 
Samunál.

A pénztárnál szeniélyjegy I korona.

)VoT0^>To7r)ToYoTnTtX>VoToYgToY0Yt^.

Tanonc felvétetik
Schlesinger Gyula

VASKERESKEDÉSÉBEN.

4 kjbu UAmI hdiw WM kJUl IL

hAKHAZ|
KIA»Ó ||

Gyász-utcza, 248-ik szám. S

-I

*; 
t>Sóval, iparosaink mulatsága minden lekin- 

lelbeii sikerült volt, talán eddig legsikerültebb 
mulatsága az évadnak.

Melyhöz hasonló jókat kivan a jövő eszten
dőre is :

*

kAVÉHAZ BÉRBEAD^NDÓ.
Budapest székesfőváros legforgalma

sabb bolyén fekvő es jól látogatott kávé
ház. nagyon jól értékesíthető l:igas mel- 
lekbelyisegekkel több évre, kedvező fellé- 
lelek melleit bérbeadandó, (isiik jobbmódú 
szakember relb'klmtsok kerülnek ezbniiket 
„J. S.“ jelige alatt Eckslein Bornál hirde
tési irodájába Budapest, V. Fürdö-utcza 
4. sz. alá továbbítás végett beküldeni.

□ □ □ □ □□ □ □□ □

Ügynököket
korcs magas díjjuhdék elle
nében a 24 év óla fennálló 
és mm- 6 ízben kiliinlelelt 
C. K I e in t redönygyár a 
csehországi B r au n a uhan. 
Ajánlatok csak az cselre 
vételnek figyelembe, ha rc- 
ferencziákkal lámogallalnak.

PÉNZT
Törlesztéses kölcsönöket

es konvertálásokat budapesti búzákra és 
földbirtokokra minden előleges és előzetes 
költség nélkül bármily összegig előnyős fel- 

lélelck mellett szerez 

LÖWY ANTAL 
Budapest. István-tér 6.

Legnagyobb összekölleles! Leggyorsabb lebo
nyolítás! Levélbeli megkeresések azonnal el- 
inlézlelnek válaszbélyeg beküldése nélkül is.

azonnal felvétetik.

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

Fekete selvmek
•A

a legnnmoscbb szinvogyülclbcn, kozossógvAllalás mellett jó ininősógórt, valamint mindrnnomii selyemszö
vetek utolérhetetlen választékban és a legdivatosabb mintázatokkal, a legolcsóbb nagybani árak mellett. 
Móterenkint s ruhánként, magánosoknak is. I’ostadij vámmentesen. Minták bérmentve. Levéldij 25 fillér.

Selyem szövetgyár Unión

ŐRIEDER ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók ISVÁJCZ.I



1903. BAJAI HÍRLAP- február S.

2"s. szám.
1903.

Pályázati hirdetmény.
Lemondás föl,Ián iirrsedtkbe jött Bi- 

kity Imr.'odi körorvos; állásra ezennel pá- 
lvaz.nl >1 hirdetek.

Felhívom ennélfogva a pályázni óhaj
tókat. hogy pályázati kei vényeik.4 hozzam 
1903. évi február hó 20-ig annál inkább 
nyújtsák he. meri a később érkezendő kér
vények figyelembe nem vételnek.

A körorvosi állás javadalmazása évi 
2200 korona.

Látogatási díj nappal 40 fillér, éjjel 
(><> fillér.

Haján. 1903. évi január 2S-án.
VOJNITS. főszolgabíró.

Jégekula^.
Van szerencséin a nagyérdemű közön

ség becses tudomásául adni, hogy a jövő 
nyári idény alatt

Jegei «£»
a házhoz is szaditok.

Eziránt szives megrendelést kérve, maradtam
teljes tisztelettel

Schreier Simon,
zóna-vendéglős.

A Richter-fele

Llnlmení. Caps. coipp.

fj

Horgony-Pain-Expeller 
egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 óv óta meg 
bizható bedörzsölésűl al kai ma ztat ik 
köszvénynél. csúznál és meghűléseknél. 
Inté-'i. Silányabb utánzatok miatt 
------- - bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredni üvegeket 
dobozokban a „Horgony" v< áj. ■gyével 
és a„Richler" ez- gj'-gyz< »el fogad
junk el. - 80 f. I k-.40f.es 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. F -raktár: Török József 
gyógyszerészn>’• I Budapesten.
Richter F. Ad. es L„ 

ceátt. es kir. udvari szállítók.
Rudolstnd t.

tpesien.
társa '

/a y.- é,(y ^y yy ^y <ty ^y ^y

Egy zóna reggeli 6 krajezár. 

Figyelem !
A BÁBÁNY VF.XDBGl/'íBIáX 

naponta friss

Zóna reggeli 6 kr.
tar Ingyen és bérmentve kap -w

mindenki

‘•gy kezelési könyvecske!, melyből bárki kéj- -’S

legfinomabb Likőröket És Rumot
lű<l<•g ulon minden készülék nélkül meg :i légi i-

seb > mennyiségben is <»rsz;igszcrle ismeri ai

WATTERICH A.
Budapest. VI!.. Dohanyuteza 5. sz. a.

Sriffon
valódi franczia.

szivardapapir és Hüvely.
Kapható minden jobb kereskedésbe"..

-'!> A <’’■ -k
• v." 
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MAGVAKBÓL A LEGJOBBAT!
3-

A.V

FÁKBÓL A LEGNEMESEBBET!
Xr.*<:• RóabsiiüveiiyeMaiiiiíJSiíBi!

<4-

<r.<• larlalmaz nagv képes ;<i c'.vzckem.
r, 
V

sokkal: sokfele kéri i-kön vv<-l itz
«£ • egyedüli a maga nemében s k i v a n ;> l r a

---- bernien: ve meghűlté 11 . —

Av. Legdivatosabb
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liiailó lakait.
A Iráni blíií vös-ulezai 

Seherer-lrh*  házban a jt'lenlt'gi 
közjegyzői iroda.mely íi 114szoba, 
konyha és a hozzá tartozó mellék
helyiségekből. 1903. május l-sejétől 
kiadó. Bővebbet

Scherer Antal tulajdonosnál.

EGY LAKÁS
mely áll 2 utczai szobából és konyhából

ZZ KIAPÓ. ZZ
Bővebbet S á rd i Jánosnál vagy 

Berndornfer Edénél.
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„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.
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szokvány minőségben és 
európai nemes gyJlmies és sima vesszők mélyen le 

szállítóit árakon Oltványok ezre 90 100 frt.
Mindem k a 1 rim Móbb b >r- és csoineg- fajokból 

Ha a Szállítmány nu
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Gleditscliia csemeték és magvak.

-•
1

I

fo

C./.im: ..Érmelléki Első Szötöoltván -Telep" 
Nagy-Kágya. u. p. Székelyéi;!.
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„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

IÍFtalaj •>
KÖNYVNYOMDÁJA BAJÁN. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-UTCZA

iier Mindennemű könyvnyomdái munkák a legszebb kivitelben elvállaltatnak u. nu: "gSS

Könyveli, folyóiratod, ügyvédi- és deresdedeimi nyomtatványod.

NÉVJEGYEK.

ELJEGYZESI KÁRTYÁK.

SZÁMLÁK.

LAKODALMI MEGHÍVÓK. B
FALRAGASZOK. LEVELBORITEKOK. ÁRJEGYZÉKEK. _JLEVÉLPAPÍROK.
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SSáli meg fúvód a legizlésesedd Kivitelűén olcsó áron Készíttetned.
Viilóki 11 i<’g>r<-i i< lel<‘s< 'k <ry< >rs; u 1 <'s ] >< >111 < isi 11 > eszközöl let 1 iel<.

Hirdetések olcsó áron felvétetnek. '"'W®
Í!WF Községi nyomtatványok raktáron tartatnak. “W®
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KIADÓHIVATALA.

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.
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