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Virrad.
Ila városunk közönségéből nem veszeti 

volna ki majdnem teljesen a remény egy 
jobb jövendőben, ha nem lennénk abban 
a keserves helyzetben, hogy úgyszólván csak I 
mesterséges úton Imijük l'entarlani városunk 
életerejét, ha nem ülne fásultság a kedélyeken 
és nem dobtuk volna magunkat a megvál
tozhatatlan végzet karjaiba, akkor e hét 
folyamán örömmámorba kellene úszni e 
városnak, vigasságnak kellene tanyázni j
mindenütt és zajosabbnak kellene lenni a 
városnak, mint volt bármikor is, mert a Baját 
Báttaszékkel összekötő Idd előmunkálatai 
megkezdődtek és a kereskedelmi minisztérium 
mérnöki karának néhány tagja Berymann \ 
Ernő főmérnökkel az élén javában dolgozik 
a talaj vizsgálatán és a hid helyének kije
lölésén.

Boldogok vagyunk, hogy olvasóinknak 
jelenthetjük, miszerint több mint 3(1 éves 
munka és keserves fáradozás végre meg
hozza gyümölcsét. Későn érleli ugyan meg. 
de jó termést hoz, édes gyümölcsöket terem, 
mely gyümölcsök talán azért édesebbek, 
mert soká lestük, vártuk szivszorongva, sok
szor hittük, hogy már megvan és néhány 
nap eseménye elűzte szemeink elöl, mint 
valamely fantomot, amely játékot űz velünk. 
Most végre elérkezett a hid építésének ko
moly munkája. Mar ki van jelölve a hid 
helye és a vasúti pályának, valamint a 
közúlnak helye is és jól esik konstatálnunk, 
hogy a Ilid a város közvetlen közelében, a 
Spilzei-féie szeszgyár mögött mintegy 250 
méternyire, a közút pedig a Szentjános- 
városrészhez közlekedő úton lesz és igy 
biztos úgy a Dunaparlon létesítendő álra
kodó pályaudvar, mint a teljes kocsiközle
kedésnek városunk belterületén való lebo

T Á R C Z A.
A szerelem világából...

A „BAJAI HÍRLAP" EREDETI TÁRCZÁJA.

Irta : B . . . dt János.

(Folytatás.)

Estebéd után kezet kézben tartva beszélget
tek a jövőről. Suttoglak kimondhatatlan édes dol
gokról': az ő nagy boldogságukról. Siettek egymás 
szemébe nézni, egymás lelkét magukba szívni . . . 
Mintha tudták volna, mintha sejtették volna, hogy 
csak ma esle élvezhetik e boldogságot és utoljára 
ülnek ily édes bizalommal egymás közelében. 
Beszéllek azokról az időkről, a mióta nem hittak 
egymást, meg arról, hogy nőtt gyermeki szeretetek 
szerelemmé. Siratták azokat a pcrczeket, a jövő 
napokat, melyeket nem tölthetnek többé együtt.

Az öreg közben helycslőleg bólinlolt vén 
karosszékéből. Örült leánya boldogságán. Szemé
ben két csillogó könny mutatkozott, az emlékezés 
édes-fájó könnyei.

Volt ö is ilyen boldog valaha, a mikor még 
ily délezeg tiszt volt, mint Alfréd. Jól tudta, milyen 
édes a fiataloknak, ha együtt lehetnek, lm együtt 
álmodhatnak a jövő boldogságukról. Hagyta őkel 
hál álmodni.

És öli álmodlak, de ébren . . . Rózsaszínben 
feslclték a jövőt. Alfréd elmondta, mily boldogan 
élnek majd egymásnak . . . Kilép a hadseregből, 
nemsokára megesküsznek, elmennek innen messze- 
messze, egyenesen a szerelem haznjaba; oll a 
hol mindig virul a természet, a hol levél, fű a 
szerelemről susognak és örökké el ti szerelem.

Lázas sietséggel beszélt Alfréd mindezekről. 
Érzékei zsibbadtuk a nagy boldogságtól. Önfeled
ten vonla magához a leányt, a ki majd elveszett 
karjai között. Fiatal huszonnégy évének életereje

nyolítása, ami bizonynyal új életei hoz 
városunk kereskedelmébe.

És hogy az öröm teljes legyen, azt is 
közölhetjük olvasóinkkal, miszerint már is 
készek a tervek egy nagyobbszerü gépjavító 
műhelyre, melyet a in. kir. államvasutak j 
igazgatósága fog építeni és készek a tervek 
a Sugoviczának téli kikötővé való átalakítá
sára is. Ezen két intézmény már néhány j 
száz, uj család betelepülését eredményezi.

Van tehát okunk jó reménységgel nézni 
a jövendőbe és hinni, hogy városunk most 
fog felvirulni. Van okunk hinni, hogy az 
igazság diadalmaskodik és nem a hamis
kodás, amely deus ex machina módjára 
röppen elő, hogy mások keserves munká
jából magának szerezzen előnyöket holmi 
protekezió révén.

Nem akarunk e pillanatban, az öröm 
e pillanatában mással, mint igaz ügyünkkel 
foglalkozni és azért visszatérve kiindulásunk 
pontjára, örömmel konstatáljuk, hogy virrad.

NI.

Helybeli és vidéki hírek.
Szabadságlakoma a Casinoban. A helybeli 

Casinobiin a magyar szabadság hajnalhasadasal a 
hagyományos szabadságlakomával iiimeplik meg 
márczius 15-én este. Az ünnepi lösztől dr. Bérezi 
Albert ügyvéd mondja. — J. bajai polgári olvasó 
egyletben a márczius 15-iki események emlékére 
/'. hó 1 l én esle lársas-vacscra lesz, melyen vendé
gekéi is szívesen Iáinak. Az ünnepi beszédei Széles 
Áron cv. rcf. lelkész tartja.

Márczius 15 ike a főgimnáziumban. A helybeli 
cziszl. r. főgimnázium Tóth Kálman-Önképzőköre 
márczius 15-én d. u. 4 órakor nyilvános jellegű 
hazafias ünnepélyt larl. melynek programmja a 
kővetkező: 1. Kemzetöri induló. Átírta: Juhos B. 
Előadja a fögimn. ének- és zenekara. 2. /te iroda
lom és nemzeti újjászületésünk. Ünnepi beszed, 
mondja dr. Dombi Márk, az Önképzőkör elnök

lázasam tűzzel, ellenállhatatlanul szállott fel keble 
mélyéből . . . Valamit súgott neki, ez elpirult, 
de nem iparkodott zavarát palástolni. Hiszen ö 
Alfrédé . . . Övé minden pillantása, mosolya, lelke. 
Gömbölyű karjával álfonla az ifjú nyakát és forró 
csókok özönét szórta lángvörös arczára.

De elérkezett a válás pillanata, mely óloin- 
sulylyal nehezedett szivükre.

Az ősz Koppányi könnyes szemekkel búcsú
zott el Alfrédtől. Oly nehezére esett a válás, hogy 
nem tudta visszatartani könnyeinek záporát. Be
ment szobájába és karosszékébe roskadva, fuldokló 
zokogásba tört ki.

♦

A eső is clállotl, a szél is lecsillapult. Uj 
zöldbe borult a park és mozdulatlanul terült el 
az ezüstfényben csillogó ég alatt. A hold ott fehé
redéit az árnyékba borult hegyek fekete gerincze 
fölött, megvilágítva két alakot, a kik szorosan 
egymáshoz simulva haladlak a piatanok tele. Oda, 
a hova oly sok gyermekkori édes emlék fűzi őket. 
Megálltak egy fánál.

— Csókolj meg Alfréd! oly jól esik szivem
nek. Talán meghalnék, ha valaki elszakítana tőled.

Alfréd megölelte a lenge termetet, csókolta 
hosszan, édesen. Nem tudlak e pillanatban senki
ről, semmiről. A föld legimigaszlosabb érzésének 
voltak rabjai. Ereikben a ver liizes lávaként rohant 
és Alfréd még hevesebben zárta szenvedélytől 
remegő karjaiba a szerelmi láztól forró testet. 
Érezték egymás forró leheletét. És Alfréd ezernyi 
beczézgelö ' nevet suttogott Margit fülébe, mik öt 
megzavarlak, megdöbbentették és ijedten bontako
zott ki az ölelő karokból.

— Talán lelsz tőlem? kérdé Alfréd, ki soha
sem látta meg szerelmesét igy megrémülve.

I—gén fe -1 — ek I diidoga Margit. 
Oly különös vagy. Még sohasem öleltél meg ennyi 
szenvedélylyel, nem néztél ily szúró tekintettel

tanára. 3. Honfidal. Irta: Petőfi Sándor. Zenéjét 
szerzetté Doppler K. Előadja a fögimn. ének- és 
zenekara. 4. Emlékezés 1848-ra. Irta Lampérth G. 
Szavalja Bettelheim S. Vili. o. I. 4. Téli utazás. 
Zenéjel szerzel le Schubert. Előadja a főgimnázium 
ének- és zenekara. (>. Vándor madár. Irta Ábrányi
E. Szavalja Jiochrböek F. IV. o. t. 7. Keringő. 
Zenéjét szcrzelle Biuhter A. Előadja a fögimn. 
zenekara. S. Induló. Zenéjét szerzetté Zsaskovszky
F. Előadja a fögimn. ének- és zenekara.

Dr. Reieh Aladár a katonai javaslatok ellen. 
Dr. Krich Aladár, varosunk országgy. képviselője 
a képviselőháznak e hó 5-iki ülésén közel kél óra 
hosszal beszélt a katonai javaslatok ellen - a 
szélsőbal zajos tetszésnyilvánításai közben.

Uj kir. közjegyző. Dr. Kollár Viktor zombori 
kir. közjegyzöbelyellesl, bajai földiekéi, baranya- 
szenllőrinczi kir. közjegyzővé nevezte ki az igaz- 
ságügyminiszler.

Mindenki tudja. 1 íogy a Mauthner-féle impreg- 
- miit lakiirmányrépamag a legnagyobb termést adja, 
I hogy konyhakerti magvaiból a legjobb főzelék és 

zöldség terem és hogy virágmagvaiból fakad a 
I legszebb virág. — Szóval a Mauthner-féle magvak 
[ a legjobbak, készletei a legnagyobbak és árai igen 

olcsók.
Áthelyezés. Mentényi János bajai szolgabiró- 

i sági Írnok ezen minőségében az újvidéki járási 
szolgabirósághoz helyeztetett át.

Eljegyzés. Polliik Gyula Szucsányból jegyet 
! vállolt Spitzer Ilona úrhölgygyel, özv. Spitzer 

Simonná úrnő leányával.
Márczius 15-ike városunkban. Márczius 15-én 

d. e. 10 órakor a plébánia-templomban ünnepélyes 
isteni tiszteletiéi és hagyományos kegyelettel ün
nepli meg a lmjai 48:49. honvédegylet a szabadság 
hajnalának és a magyar nemzet politikai és tár
sadalmi újjászületésének évfordulóját, melyre Baja 
város hazafias érzelmű polgárságát, — mely nem
zeti ünnepként ülte meg eddig is minden évben 
e nagy nap emlékét, — tiszteletteljesen meghívja 
és felkéri, hogy az egylet ünneplésében mentöl 
tömegesebben résztvenni szíveskedjék. Kérjük egyút- 

i Imi a város hazafias közönségét, hogy házaikat az 
; ünnepnapon föllobogózni szíveskedjenek/

Állatorvos választás. Teles Miksa bajai föl- 
| .linket a múlt héten bács-brosztováczi körállator- 
1 vossá választották meg.

I reárn, nem volt leheleted ily égető . . . Csókod 
olyan perzselő, mintha tüzes parázs érintené ajka
mat. Kebledben — ugv érzem — nagy vihar dúl. 
Oh Alfréd! Miért vagy ilyen izgatott? — Félek 
tőled ! félek nagyon . . .

— Tőlem! — kiállá az ifjú pírban égő 
arczczal. — Te félsz — tőlem ? . . . Nem volt 
már akaratának ura, nem bírta tovább. Megra
gadta a leány kezét, s kitörő szenvedélylyel mondát

— Jer, keressük fel régi játszóhelyeinket, 
bolyongjunk •ott, ahol nem lát senki, oll, ahol 
olyan édes volt el-elrévcdezni azelőtt, régen.

És Margit engedte magát vezetni, nem félt 
már tőle s megszűnt zavara is. A szerelme nagyobb 
volt már félelménél. — Hiszen hányszor mondta: 
„Csak ez élet itt, te melletted, te veled. Lelkem 
újjászületik, elvesz gyötrelmem-.

- Vezess-vezess I követlek mindenüvé. Tied 
vagyok, tied életem, mindenem.

Alfréd vezette öt, oda, ahol oly jó volt régen. 
Belsejében reszketett s borzasztó tusát vivőit. 
Talán maga sem tudta, hogy miért vezette, miért 
hivta ide . . . Egy belső szózat mindig ezt har
sogta fülébe: „Gyáva, gyáva!" A válságos pilla
natban valamely ismeretlen érzés szállta meg 
testéi. Gondolatban átfutott az est eseményein. 
Lelki szemei elölt látta Margilol, mini egy angyali. 
Felujullak lelkében Margit szavai: „Egy pillantá
sodért odaadom egész élelem, csak mosolyogj 
reám, csókolj meg és szeress 1“

És legyűrte szenvedélyét a legutolsó pilla
natban és diadalt ült önzetlen, igaz szerelme.

Nem! nem! — kiállá Alfréd kétségbeesé
sében - nem szabiid! — Ö szerel; szerel szivé
nek tisztaságával, szerelmének egész nagyságával. 
Eleiét adná egyetlen pillantásomért, mosolyomért. 

És én gyáva! becstelen ! . . .
Mégegyszer szivére ölelte kedvesei, a ki 

aléllan rogyott a közeli púdra. Megcsókolta és
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Izraelita irodalmi felolvasás. Él elrevaló és az I 
ifjúság vallásos előtere messzekiható, szép intéz- 
menynek rakta le alapkövét f. hó 1 én J?osen/eZd 
Henrik a fögymnasiumi izraelita ifjúság buzgó hit
tanára. mikor a gymnasitmii zsidó növendékek j 
udakozasából készített egy templomi diszfiiggöny 
fölavatása alkalmából megtartotta az első izraelita 
irodalmi felolvasást városunkban. A nagyszámú 
közönség, melynek sorában olt láttuk izr. hitköz
ségünk és varosunk sok előkelőségét."érdeklődéssel 
és tetszesse! hallgatta tíz alapos tanulmányról 
tanúskodó es zamatos magyarsággal megirt felol
vasást: a s.:orzializniiis a bibliában é- « talmudban. 
Népszerű modorban és érdekfeszítően ismertette 
a tanár úr az egykori zsidó társadalomnak való
ban ideális szoezinlizmusát, melyből sok-sok huma
nizmust és lelki okulást meríthetett az ifjúság. 
Az ünnepélyt változatossá tette kel gyönyörű sza
valat meg az ifjúsági ének- és zenekar szép alkalmi 
előadásai. llettelli'iin S. lögyinn. \ III. oszt. lan. 
szavalta bensőseggel es tervvel Manuelbilól az 
.Öreg napok" ez. hangulatos költeményt, Fischcr 
II. VI. o. t. pedig _.1._- élő halott" ez. verset adta 
elő Ibn farától természetesen, köztetszésre. Mind
két költeményt Makai Emil az elbúnyl fiatal poéta 
ültette ál nyeltünkre a legszebb fordításban. Köz
ben az ifjúsági dalárda es a Halász József VII. 
o. I. állal ügyesen dirigált zenekar a Hymnnszt ■ 
■ •s a Szózatot adta elő kerekded, harmonikus össz- 
atekkal. A hallgatóság mindvégig örömest vett 
részt az ünnepélyen és bizonyára szívesen fogadja 
azt a hirt, hogy legközelebb megint es ezentúl 
többször is lesz részünk izraelita irodalmi felol
vasásban es vele kapcsolatosan szavalatban meg 
zenében.

Felhívás. Tisztelettel kéiem iparos társaimat, 
hogy márczius hó 15-én. délelőtt 8 órakor az 
ipartestiilel székházánál, templomba vonulás végett 
gyülekezni szívesek legyenek. — Czérnay Imre. 
ipartestületi elnök.

Közgyűlés es tisztujitás. A „Haj ai Kereskedő 
Ifjak Egyicle“ L hó 15-én délután 1 a2 órakor tartja | 
rendes évi közgyűlését és tiszlújitásál a Sárdi-féle 
házban lévő saját helyiségeiben.

A Bajai Gyümölcsészeti Egyesület értesíti a venni 
szándékozókat, hogy megrendeléseiket levelező
lapon szíveskedjenek meglenni, mert különben a 
a személyzet nagy elfoglaltsága miatt, sokszor 
órákig kénytelenek lennének v;irui. — Továbbá 
értesíti az Egyesület tagjait is. hogy árjegyzéket 
az Egyesület külső lelep-irodájabuu bármikor kap
hatnak. Aj Elnökség.

Halálos játék. A szomszédos Baraeskán meg
rendítő szerencsétlenség történt, amennyiben két 
kis testvér játéka halállal végződött. Bagényi And
rás baracskai gazda 5 éves kis íia és 3 eves kis 
leánya azzal mulattak, hogy az udvaron fát farag
csállak. A kis lány tartotta a fát és a fiúcska 
faragta éles ha Havai. Egyszerre a kis lanv véres 
kézzel bukott el. A fiú a baltával a fa helyett a 
kis bugának kezel érte, még pedig oly végzetesen, 
hogy átvágta a leányka ütőereit. Mire a megrémüli 
szülök orvosi hívlak, a boldogtalan kis lány el
vérzett.

Európai gyökeres es sima nemes vesszők a 
legolcsóbb árban teljesen fajtisztán, igen szép, 

azután őrültként elfutott tőle. Lovához érve nye
regbe dobta magát, s nyilsebesen vágtatott el az 
ej sötétjében.

Alfréd messze járt már s Margit még mindig 
aléllan feküdi a pádon. Olyan volt igy dalolva, 
mint a bánat kesergő angyala. S valóban igy volt-e? 
Nem volt-c tiszta minden bűntől? — Hideg szél 
érintő arczál, a mitől feleszmélt. Révedezve tekintett 
maga körül s midőn egyedül látta magát, halk 
sikoly rebbent el ajkáról — Alfrédet szóliigatta. — 
Homlokán hideg verejték ült. feje szédüli, agya 
zsibogoll. Nem tudta mi történt vele: hogy vall 
el tőle Alfréd. Ezer aggodalommal hagyta el a 
platánokat. Mintha sulykok nehezedlek volna gyönge 
lábaira, oly nehezen haladt lova. A levelek edes. 
titokzatos hangon súglak neki szerelemről, de 
mindez most nem talált szivében visszhangra. 
Szobájába érve fáradtan, kimerültön dűlt párnái 
közé, hol nagy és sohasem érzett izgatottsága 
miatt nem talált nyugalmat.

Lelke elé varázsolta az eltöltött est boldog 
perczeil és boldogító ludat lölté be egész valóját, 
a mikor Alfréd szerelmes szavaira gondolt vissza. 
„Légy az enyém mindig, halálomig! Tied szivem
nek minden dobbanása. Rajtád kívül sohasem 
szerettem senkii. Te vagy élelem boldogsága, 
reménye I . . . Te hozzád száll' először lelkem, 
utolsó szavam is a tied". . .

De — jaj — nehéz sóhaj tört elő keble 
mélyéből, amikor Alfréd izgatott képe jelent meg 
újból lelki szemei előtt. Meg mindig érzé csókjai
nak tüzel ajkán, nrezán. Félve tapogalódzolt tovább 
az est eseményei közölt. Nem tudta, mit mondóit 
szerelmese, mikor elvált tőle. Szereti-e? visszajön-c 
érte? Kínos balsejtelem gyötörte. Hosszú, borús 
távlatban látta maga előtt a következő napokat, 
melyek szinte ködbe vesztek szemei elölt . . . 
Végre a jóttevö edes álom szemeire horitá szárnyait.

Már jó utal tett meg égi pályáján a nap. 

gyökeres, jégverés és más hibától mentes, a leg
kiválóbb negyvennégy bor- es csemege-fajok. Két
éves gyökeres vessző, szászhuszezer. Egyéves gyö
keres hatszázezer. Sima ötszázezer. Gyökeres 
fásoltvány- nyolezszázezer. Sima zöidoltvány,négy
százezer. Színes fénynyomatu árjegyzéket bárkinek 
is ingyen és bérmenlve küld az ..Érmelleki első 
szölőoltvány-telep**,  xXagy Kágva, u. p. Székelyhid, 
melynek lapunk mai számában megjelent hirdeté
sére felhívjuk olvasóink figyelmét.

A városatyák számának csökkentese. Nagy 
csalódás éri nemsokára a törvényhatos:*;-' 1 joggal 
lelruhazoll varosokat, különösen azokat, melyek a 
városatyák számat nemrég szaporítottak, vagy 
szaporítani óhajtják. A törvény rendelkezése szerint 
megnövekedőit lakosság szama szerint aranyosan 
a városatyák szama! is fel kellene emelni, k tárgy
ban több varos a kellő lépésekét mar meg is tette 

söl Szeged városánál maga a belügyminiszter 
elvileg ki mondotta a varosatyák számának eme
lései, — de sehol azt meg életbe nem leptelle. 
A törvény eme kedvezményét azonban aligha 
vehetik sokáig igénybe a törvényhatósági városok, 
mert a belügyminisztériumban mar régebben dol
goznak egy törvényjavaslaton, mely a régibb ren
delkezés megszüntetésével a törvényhatósági bi
zottsági tagok számának korlátozását czélozza oly 
módon, hogy a létszám az eddiginek felére száll
jon ala. Érdekes a javaslatnak azon része is, mely 
azt konlemplálja. hogy a virilisek szintén választás 
utján jutnak be a közgyűlésbe akként, hogy a leg
többadót lizetök sajal kebelükből választás utján 
küldik a viriliseket a képviselőtestületbe. A létszám 
leszállítását ezélzó törvényjavaslat első tekintetre 
autonómia csorbításnak látszik ugyan, de ha meg
gondoljuk, arra a következtelésre jutunk, hogy a 
kormány ezzel a tárgyalások zavartalanabb, fogé
konyabb menetét és ezzel az átlátszóbb, gyorsabb 
közigazgatást akarja biztosítani. Tény ugyanis az. 
hogy minél nagyobb egy gyülekezet, annál nehéz
kesebb a tárgyalás, amit bizonyít a szakosztály
rendszer, ami a törvényhatósági bizottság kebelé
ben fenáll és az a sok adhoc bizottság, amit 
kénytelen kelletlen minden alkalommal kiküldőnek.

Tavaszi hajójáratok a Dunán. A Budapest- 
Mohács naponlai személyhajójáratok az idén követ
kezőképen nyittatnak meg es pedig: első menet 
Bpestről--Mohácsra márczius hó 14-én 12 órakor 
délben ; első menet Bajáról—Mohácsra márczius 
hó 14-én 8H2 órakor este; első menet Bajáról-- 
Budapestre márczius hó 15-én 2 órakor délután; 
első menet Mohácsról Budapestre márczius hó 
15-én 12 órakor délben.

Betörési kísérlet. Szombatról vasárnapra 
(folyó hó 1-cre) virradó éjjel 1 312 órára Kovács 
Ferencz, az iparteslület szolgája rémülve tapasz
talta, hogy a villamos csengő szól. Fölkelt és ki
jött a folyosóra, ahol tapasztalta, hogy az ipar
testületben ég a lámpa. Hamarosan átmászott a 
szomszédban lakó Szabó Sándor czipészhez, aki 
legényeivel kijött az időzára. lármát csapolt, mire 
a betörő magas, nyúlánk, hosszúkabátos férfi 
- a sporttelep kapuján kiszökött és nyom nélkül 
eltűnt A vizsgálat kiderítette, hogy a tettes való
színűleg bezáratta m ágiit este valamelyik helyi
ségbe, olt az ajtókat, álkulescsal kinyitotta, nem 

mikor Alfréd elért a táborba. Bement a sátrába, 
s tábori-ágyára dobva magái, mély gondolatokba 
merült. Sötét, pírban égő arczczal gondolt szen
vedélyének féktelen voltára. Önkénytelenül szél
pillantott, mintha keresné azt a könnyed, lebegő 
alakot, hullámzó hajával, ártatlan, angyaltisztaságn 
arczával, hogy szemébe nézzen, bocsánatot kérjen 
heves fellobbanásáért és megkérdezze löle: sze
reti-e ezután is. Érzé, hogy lelke megtisztult a 
salaktól, s a tiszta, nemes szerelem foglalt helyet 
szive mélyén.

Sokáig merengett így- egyszerre estik éles 
Irombitaszó sivilotl a mély, nyugalmas csendbe. 
Siketitö harsogással szólallak meg a századtrom
biták és egyszerre megmozdult az óriási ember
tömeg. Alfréd egy pillanatig visszatartott léleg
zettel ballgatá a rémes hangokat, de azután pari
pájához rohant, felkapott reá, s miközben lelkesedve 
száguldott százada elé — keblébe valami félelem 
lopódzotl, s érezte, mintha a halált megvető régi 
bátorsága elhagyta volna. De azért tiszta szívvel, 
szeplőtelen becsülettel rohant az ellenségre. 
Margit képe lebegelt mindig előtte, érezle forró 
csókjának égető özönél.

E pillanatban fúrta át nemes szivét egy 
ellenséges golyó. - Úgy érezle, mintha a csókok 
mámoriló űzőimtől valamely edes. fájó érzés nyi- 
lalott volna szivébe. Teste görcsösen vomiglolt, 
szemei meredten egy pontra feszüllek, megragadta 
mentéjét: ölelte, csókolta.

-- Itt vagyok Margitom s nem hagylak el soha.
Itt elhallgatott, s néhány pereznyi nehéz 

hörgés után erőszakos vórömlés lört magának 
utat száján . . . „Is—len ve—le—d!“ hörgő ne
hezen, szakadozol! időközökben.

Es im, megtört a szerelmet imádó szív. Utolsó 
szava földi mennyországának angyalához szállott. 
Nemes lelke fölrepüli ahhoz, aki elöli meghajol 
úgy a világhódító, mint a koldus.

(Vége.) 

tudta azonban, hogy minden ajtó vagy ablak ki- 
nyitásánál megszólal a jelző csengetyii. Az ipar
testület helyisegében egy Wertheimszekréiiybei: 
4009 K., egy asztal fiókjában 130 K. volt, mely 
összegek sértetlenül ott maradlak.

Halálozás. Fájdalmas veszi esség érte Hilden- 
stab Rudolf urat és nejét szül. Hirmann Mariska 
úrnőt, 3 hetes egyetlen kis leánykjuk Katinka 
mull héten elhunyt. A jó Isten visszavette angyalai!

Betörő suhanezok. Szombaton, ni. lm 28-án 
Strasscr Mór ószeres telepének irodájában betörök 
járták, akik mintegy 5 K. 80 f. értekei es egy 
perselyt elvittek magukkal. Folyó hó 4-én d. e. 
10 órakor a polgári olvasó egylet előszobájában 
az asztalliókot feltörték és a szolgától 14 koronát 
loptak el. A szolga a tettesek egyikét felismerte 
és igy kézre kerüli az egesz kompánia, melynek 
tagjai: Szujer Ferencz vezetése alatt Andrásié*  
Sándor, Tóth Péter, Gilián Sándor, Gyurdkovics 
Kukavicza Ivó bajai és Duinitricrits Jócza szenl- 
islváni 12—17 éves suhanezok, kik bevallották, 
hogy a polgári olvasó egyletben már háromszor 
loplak, mindig, mikor a Ingok az egyletben voltuk. 
Ugyanezek Tornák Márk korcsmárosnál f. lm 1-én 
esté belopóztak és többféle apróságot, valamint 
ltl K. pénzt loptak.

Felülfizetések a bajai kereskedő ifjak egylete 
f. évi február hó 28-án rendezett hangversenyén. 
Felüliizeitek a következő czégeknél: Reich Farkas 
fiai 4811. Griinhut Miksa öl, Reiter Jakab 26, 
Fischer Pál 24, Sehliessor Mór 21, Diamant Lajos 
19, Scheer Bermit 14 és Hekscli Gábor urnái 8 
koronát. — Dr. Reich Aladár 20 koronát, Dr. 
Makray László, Sebőn Ödön 10—10 koronái, 
Hoffenreich Károly, Kemény Ignácz Budapest 6—6 
koronái, Deulsch Mátyás, Fischer Emil. N. N., 
Hirsehler Géza, Hirsehler Mátyás, Dr. Roller Imre, 
Reich Bermit özvegye, Reich Vilmos, Reich Gyula. 
Reich Vidor, Reiter Jakab, Preimajer Pál, Polli 
E. fiai Szombathely, Schlesinger Gyula, Zweig Mór 
ö—5 koronát. Berndorfer Ede, Griinhut Miksa, 
Kazal József, Kőváriéit J. s F. Prosnitz, Reich 
Ignácz, Somogyi Gyula, Dr. Szirmai Vidor, Zalcz- 
man J. Budapest 4—4 koronát. Demetrovils Emil, 
N. N. Becs, Griinhut Jakab, Dr. Kelemen József, 
Sebőn Géza, Sehwarcz Mór 3 -3 koronát. Balassa 
Jenő, N. N., Diamant Lajos, Halász Béla, Henerari 
Antal, Kiéin Ferencz, Kun Lajos, N. N., Klauber 
Salamon, Öltler Gyula, Nekán Aurél, Pollák Illés, 
Rosenberg Mór özvegye, Rosenberg Mátyás Bács- 
Almás, Salamon Sándor, Spitzer Illés Dusnok, 
Schaffer Gyula, Sebőn Ábrahám Bikity, Schwártz 
Adolf, Schwártz Ferencz Bées, Schlesinger Jenő 
Szt.-István, Strahl István, Tralikanl. Vilmos, Wiesel 
Ármin 2 — 2 koronái. Berger Aladár. Fischof Ignácz, 
Glied Mór, Köbling Ferencz, Kazinczi Lipit, Mayer 
Vilmos, Rolbcrg Adolf, ifj. Rehák György, Réh 
Heléna, Sonnenfeld József. Sugár Soma, Stein 
Jakab, il'j. Wellisch Géza 1—1 korona. — Ösz- 
sz.es bevétel 1657 kor. Kiadás 884 kor. 32 fillér. 
Tiszta jövedelem 772 kor. 68 fillér. — Fogadják 
e nemesszivii adakozók egyletünk hálás köszönetéi. 
A választmány.

A bajai izr. iskola dísztermének függönyére 
a kővetkezők adakoztak : Hellzinger Pólyák Jozefa, 
Pollák Jakab, Spilzer Benő, llesser Gy., Dr. Bruck 
H.. Schlesinger Gy. 4- 4 kor.; Weisz József. Reich 
Suliimon. Deulsch Jánosáé, Spitzer K.. Vámosi 

i Jenő 3--3 kor.; Reich Ignáczné, Feuorman S.-né, 
I Griinhut M.-né, Reich B.-ne, Dr. Rosenberg S., 

Rosenberg Mérné, Krausz .lakaimé, Geíringer M., 
Horovitz L.-né, Somogyi Emil, Wiesel S.-né. Dr. 
Bruszl L., Steril Vilmos, Dr. Bérezi A., Schlesinger 
Mór, Kiéin S.. Scheiber M. A., Vogel Zs., Zweig 
M., Deulsch M. Mátyás, Weidinger S„ Berger Al- 
bertné, Pollák Lajos, Halász József. Hesser Ágosl, 
Hollandéi’ K., Bachruch L.. Blilz Fr., Gaál Gy., 
Lemberger Gy., Paskusz E., Vámosi M., Weidinger 
L., Pollák László 2—2 kor.; Millió V.-né Weidinger 
H.-né, Dr. Hermáimé, Lemberger R.-né, Dr. Lem
berger Árminná, Reich Gy.-né, Reich V.-né, Ohlálli 

I L., Obláth M.. Juzzlicz K.-né, Rosenberg J.-né, 
Dr. Nikolsburgerné, Dr. Holliinder Adolfné, Weidin- 

j ger Gy.-né, Weidinger B.-né, Sebőn Antalné, 
Goldschmidt Zs.-né, N. N., Grauaug J. L., Hoflfen- 
reieh, Sonnenschein Zs.-né, Spilzer teslv., Dr. 
Fischhof. Deulsch M.. Práger teslv., Slernfeld, 
Wiesel M.. Wiesel .1,. Kőim 11.. Szász O , Pollák 

I ti., Sebőn József. N. N.. Zvillinger, özv. Berger 
J.-né, Ilonig M., Pollák illés, Sshönstein Vilmos, 
Berger Zs.-né, l’ollilzer .1., Wallenlin Nelli, Heti- 
duskti, Lövi Elize, Wollner Adolfné, Dr. Donneberg, 
Dr. Neu, Weinberger Jakab, Fischer M., Hermáim 
S.-né. Fendrich S., Reiter Jakab. Fried S., Pollák 
B., Fleschmmm, Stern 8.. Beltelheim S., Geiringer 
B.. Klmilmr L., Székely I... Vineze R„ Vogel K.. 
If.mkö V., Gaál .1., Stern .1.. Gzoiger I.. Ábrahám 
.1.. Biiucr Gy., Pollák A., Véser L., Fischcr 11.. 
Hermáim R.. Hol'mann C., Krausz R.. Satller M.. 
Seheibcr I.., Werlheim S., Wiesel E., Fischof D.. 
Griinhút A.. Kiéin ,1.. Vas I., Klóin 1.. Rosenberg 
D., Rosenfeld F.. Dohány L.. Griinhút F.. Kiéin 
Ármin, Madarász E.. Spilzer Gy., Fischer Arnold. 
Kaufmaim A.. Rosenberg G., Frey K.. Deulsch AI. 
1 I kor.; Klauber II. 80 fii.: Kiéin R.. Sebők N.. 
Barin Gv., Biró I,., Zinger 7... Weilzenfeld M.. 
Kiéin A.. Schöller M.. Schóber .1.. Krausz II.. 
Lusztig ,1.. Kőim M.. Szabó Arii. 50- .50 fillért : 
Spilzer L., Práger S., Wiesel S. 60—60 fillért;
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Bosenfeld lgnáezné. Sclilicszcr Mór, Diainanl I.., 
Fischor B. 40 -40 fii.: Scbönfekl .1. és lugusz 
M. 1 kor. 10 fii. Fogadják a nemes adakozók ez 
utón legszivélyeselib köszöneliink kifejezését, Ilii- 
senfeld Henrik liitlanár, az ifjúság nevében.

Lehmann kenőcs az egyetlen szer, mely pár 
napi használat illan megij'jilja az nrezbörl. eltávolít 
redökel, szeplöt, májfoltot. Iiöralkal (mitesser) slb. ' 
Egy tégely ára I kor. Csak nevem és urezképem- 
mel ellátott tégelyt fogadjunk el. Gyarmati Emil 
városi gyógyszertára a „Szenl-lláromsághoz Baján.

CSARNOK. 

Müvészestély.
A bajai kereskedő ifjak egylete február 28-iki hangversenye.

Zsúfolt teremben, nagy és fényes közönség 
jelenlétében folyt le a bajai kereskedő ifjúság hang- j 
versenye, amely látogatottság és művészi cpialilás I 
tekintetében messze kimagaslik néhány farsang 
mulatsága fölé, meri annyian voltak, hogy többen . 
alig lehettek volna és oly műveszi élvezetekben 
volt a jelenlevőknek részük, amilyenben nem volt 
3 4 év óla. Igaz, hogy merészség kell hozzá,
ilyen nagy művészi apparátust a fővárosból le
hozni és biztosítani a művészeknek az aránylag 
szerény díjazást is, mert tudunk rá példái, hogy 
a fényesnek ígérkezett mulatság vége deíiezit volt. 
De igaz az is, hogy a mi zeneileg fejletlen váro
sunkban nagyon köves a dilettáns, úgy hogy soraik 
közül kél hangversenyre való alig futja még a 
mennyiség szempontjából is, a minőségről nem is 
szólva. így hát nem maradi az egyletnek a folyó 
övben más tennivalója, mint a kereskedőkhöz illő 
merészséggel neki vágni bátran a nagy dolognak, 
buzgólkodni, haranguirozni a közönséget és fényes 
estét összehozni, olyant, amely erkölcsileg, szelle
mileg és anyagilag fényesen beválik.

A terv sikerüli úgy szellemileg, mint anyagilag. 
Az erkölcsi sikernek azonban csorbája van, mert 
a zsúfolt teremben — hogy régi szólásformával 
éljünk — sokakat láttunk, akik nem voltak olt, 
legkiváll a kereskedők köréből, akiknek pedig első
sorban kellene támogalniok a kereskedő ifjúságot. 
Okát adni ennek senki sem tudja, mert az 
egylet nem vételt a kereskedők ellen és nem szol
gált rá, hogy negligálják. Különben én azt hiszem 
hogy az erkölcsi csorbái nem is az egylet és nem 
a mulatság szenvedte.

Ami már. most a művészeket illeti, a tőlük 
nyújtott élvezetek a legmagasabbak közé tartoztak. 
li. Pewny Irén úrnő egyike a legkiválóbb drámai 
énekesnőknek, akik ez időszerűit az operák szín
padjain hallatják magukat. A „La■ (Irányé*  áriában, 
melyei a szerző hatalmasnak, nehéznek irt, meg
mutatta óriási hangját és olyan ének technikát, 
a milyent mi szegény bajaink még nem igen hallot
tunk. Az ö falzctjeil, pianóil és futamait vissza
fojtott lélegzettel hallgatlak — a zeneérlők. A 
Grieg-féle Solveigdal szívhez szóló egyszerű meló
diáját megható szépen adta elő és Taubert „Madár 
az erdőben" czimü műdalával frenetikus tapsvihart 
váltott ki. A közönség nem nyugodott addig, inig 
meg nem ismételte. Igaz, hogy kápráztatóan éne
kelte e dali és emberi torokból a madárcsicsergést 
művésziesebben nem hallottuk. Gounod 4 re Maria 
volt utolsó száma, melyei zongora és gordonka 
kísérettel adott elő és a mely után a tetszés nem 
akart megszűnni. Biirger Zsiymond tanár úr gor
donkajátéka elé nagy érdeklődéssel és várakozással 
nézett a közönség és a művész minden várakozás
nak sokszorosan megfelelt. Haydn Gordonka hang
versenyének kél léteiét a szerző inlencziója szerint 
méllósagosan adta elő, a következő három apró
ságban (Godard, Moskowsky, Popper) szédítő tech
nikáját ragyoglalla és a laikus közönségnél ezekkel 
érte el a legnagyobb hatást. Schumann „Ábránd*  pn 
(Trftumerei nem ábrándozás), melyet tavaly egy 
kitűnő dilettánstól hegedűn hallottunk, igen han
gulatos volt és Popper magyar rhapsodiája elemen
táris erővel halott, ami természetes is, inért 
temperamentumunkhoz legközelebb áll. Fligl Jó
zsef úr kísérte a számokat zongorán igen finoman 
és diseréten, sőt maga is előadott kél számot és 
pedig Rubinslein „ltománcz*-iü,  valamint Reinhold 
„hnpromptu*-jél,  melyeket a zajos tapsra meg is 
pótolt Ériek Meyer Hellmond „Chanson desamours*-  
jával és RaíT „Fabliau‘'-pvm\.

Hogy tapsban, kihívásban hiány nem volt, 
azt említeni is felesleges, aminthogy természetes 
az is, miszerint az egylet remek virágot nyúj
tott föl a művésznőnek. De azt nem érijük, hogyan 
illett a lelkesült tapsokhoz a közönség diskurálása. 
amelytől a rendezők némelyike sem volt ment? 
Nem szép dolog.

Reggeli 6 óráig tartó láncz fejezte be a 
pompás estél.

A hangversenyen megjelentek:
Asszonyok: Dr. Bornhardt Jánosáé, Rock Jenőnó, 

Dr. Beczássy Gyuláné, Baseli Ignáezné, özv. (’sihás 
Eerenoznó, Császárné, Droschor Gyuláné, Ezsiné Szelendő, 
Eckert Antalné, Englmann Adolfné, Ernst Lajcsiié, Fischor

Béláné. Eiselier Pálné, Fischl Ádámné, Eriodinann Mik- i 
sáné, Éried Hermáimé, Eiselier Márkáé, Eleiselnnann 
Manóné és Józsefné, Gergely Benőné, Griinhut Miksáné. ' 
Grosz Bernátné F.-Szí.-Iván, Griesz Hermáimé, Hoffmann I 
Lipótné, Lemberger Rezsöné, Dr. Lomberger Árminná, 
Longyel Manóné, tamásiéin Jakabné, öliter Sámuelné. 
Dr. Roller linréné, Kiéin Einilné, Kazinczi Lipótné. Krahl 
Edéné, Haasz Márkné E.-Szt.-lván, Hádl Adolfné E.-Szt.- 
lván, Jellinekné Gyöngyös, Mayor Józsefné. l’ollák Gézáné, 
Perlaki Sándorné, l’ollák Illésné, Podvinetz. Sanmné, 
Porgeszné, Rosenberg Simonnó, Rékák Györgyné, Bősen 
berg Jakabné, Reicli Zsigmondné, Rosmann Hermáimé, 
Ripp Sanmné, Rosenfeld Ignáezné, Reichenberg Antalné, 
Selierer Sándorné, Schtniedl Adolfné. Sugár Sománé, 
Sebőn Ödönné, Stein Adolfné, Dr. Szabó Sándorné, Steiner j 
Jenőné, Sebőn Abiahámnó Bikity, Stoklor Sándorné, i 
Sehwarcz Lászlóné, Spitzer Ignáezné, Sonnenfold Józsofnó 1 
és Árminná, Schlieszer Mérné, Tocli Zsigmondné, Tury 
Mátyásné. Taussig Jakalmó, Trubsehaw Frankné, Tiirkl 
Lipótné és Einilné, Weitzonfeld Antalné, XVeidinger 
Hermáimé és Dozsőné, Wamoscherné, Wittonberg Miksáné, 
Weinberger Jakabné.

Leányok : Aezél Örzsi. Baseli Etelka, Bergl nővérek, 
Brunner Lenke. Beck Juliska, Császár Leona, Csihás 
Elóra. Droschor Ella, Ida, Margit, Ezsi Juliska Szerelnie. 
Eckert Irén, Ernst Irén, Frankfurt Eugénia, Eiselier 
Janka. Éried Borta, Grosz Irén E.-Szt.-l ván, Gergely 
Annuska, Griesz Berta, Haas Paula E.-Sz.t.-Iván, Hádl 
Teréz F.-Szt.-Iván. Hermáim Matild, Heislor Berta Cs.- 
Töltés, Heller Berta, Hoffmaim Etolka, Kovács Ilonka, 
Kuluncsics Blanka, Krahl Ilonka, Klauber Giziké, Köbling 
Berta, Kubina Margit, Kazinczi Teréz. Landstein Rózsa. 
Öhler Ilonka, Pajor Margit, Ilonka és Irén, l’ollák Eánny, 
Podvineez Ella, Porgesz Janka, Rosenberg Böske, Reiner 
Margit Dombóvár, Rosenberg Hóién, Reichenberg Elóra. 
Szabó Gizella, Sehwarcz Olga, Sebőn Juliska Bikity, ' 
Stein Zelina, Spitzer Francziska B.-Almás, Scheror Etelka, 
Tury Gabriella. Tiirkl nővérek, Trubsehaw nővérek, 
Taussig Ella, Waltner Janka, Weidinger Juliska.

Lengyel Manó.

Irodalom.

Előfizetési felhívás

„Toldi" német fordítására.

Lefordítottam német nyelvre az eredeti 
költemény versmértékében Arany János .. Toldi"- 
jál, a „Toldi" trilógia első részét, a melynek 
megjelenésekor Petőfi nagy fellelkesedésében az 
akkor még ismeretlen Aranyi Így aposztrofálta:

—--------..Hol is tehettél szert ennyi jóra, ennyi
Szépre, mely könyvedben csillog pazar fénynyel*'

és a mely műről P. Eötvös József elragadtatásá
ban ekként nyilatkozott: „Toldi ért mindent szívesen 
odaadnék, amit életemben irtain és írni fogok".

Bár fordításom czélja elsősorban, hogy a 
miivel a németajkú külfölddel megismertessem, 
mégis — úgy hiszem —, hogy érdekkel fogják 
azt olvasni Magyarországon is azok, kik a magyar 
irodalom ezen egyik legszebb díszét képező munká
ját a német fordítás köntösében megismerni óhajtják. 

Szaktekintélyek, kik egyes szemelvényeket 
olvastak munkámból, arról elismerőleg nyilatkoznak.

Dr. Heinrich Gusztáv a budapesti egyetemen 
a német nyelv és irodalom ny. r. tanára Így nyi
latkozik: „Kéziratát érdekkel olvastam. Amennyire 
„Toldi" németre fordítható, azt hiszem, sikerült 
munkája. Fordításának hangja, alakja és nyelve 
megfelelő, főleg tény, hogy a költői német nyelv
nek teljes birtokában van és hogy a verselés és 
rimelés nem igen feszélyezi. Van kilátás reá, hogy 
a német közönség is élvezettel fogja olvashatni 
ezt a költeményt, melyről eddig magyar körökben 
az volt a felfogás, hogy lefordíthatatlan".

B. Dóczy Lajos ilyltépen ir: „Verselő képes
sége,. németül tudása nem közönséges, az eredetit 
is, úgy látszik, jól érti és mélyen érzi".

Rothauser Miksa a „Pester Lloyd" munka
társa végül ily bírálatot mond: „Fordításának 
néhány része kitűnő. Dolgozzék nyugodtan tovább 
az érdemes munkán".

Fordításom igen tetszetős és csinos kiállítás
ban HlOü. évi április lió derekán fog megjelenni 

j a lipcsei és frankfurti Jaeyer-féle könyvkiadóval- 
| Iáiul bizományában.

A mii ára 3 korona.

Az előfizetési díjak czimemre küldendők.
Barátaim és ismerőseim szives jóindulatába 

ajánlom müvemet.
Haján, 1903. február hó 20-án

Hazafiúi tisztelettel

Dr. Lemberger Ármin.

Nyilvános köszönet.

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

Móréi Lörincz és Kellner János gyiijtőivén befolyt:

Id. Móréi Lörincz 5 kor., id. Mérei Lörinczné
5 kor., Bizony József 2 kor., Orlovácz Antal 1 kor.,

Banga Istvánná 60 fii., (lyulánszky József 20 fii., 
Pcrlics Gergely 50 lil., Mezei István 1 kor.. Maron 
.hmos 1 korona. Gilieze Mátyás III lil., Horváth 
György 1 kor., Huimunn Mihály 25 lil., Lengyel 
Sándor 20 lil., Heckinger Lajos 2 kor., Lovrity 
István 4(1 lil., Petrosevics András -KI fii.. Gyuroso- 
vics Mátyás I kor., Kuczus Mariba (ít) lil.. Peslá- 
lies Miklós 20 fii., I’ctrovácz Benő 20 fii., Mránu- 
vacz Lajos 30 fii., Gcrgics Antal 10 fii.. Bolvány 
Sándor 60 fii., Jerkovies Mátyás 40 fii., Slanics 
Mari 1 kor.. Ilinterroiler Fercncz. I kor., Horváth 
János 20 fii., Beslity Andrásáé 30 fii., Cseszlár 
Mihály 40 lil., Cseszlár József 60 fii., Gyurosevics 
József 30 lil., Kalmiics Aulai 40 fii., Füves Béla 
20 lil.. \ ujovics Mátyás 40 lil., Jászenovics Mihály 
40 fii., l’etrováez János 10 lil., Bigó Jánosné 1 kor., 
Eckert Fercncz I kor., özv. Mezsnyák Antalné 1 
kor.. Majorcsics Szilveszter I kor.. Orlovácz József 
40 lil., Kummer Adóm l kor., Stráhl Imréné 50 
lil., Nusz.pl Gusztáv 40 lil., Agócs Péter Pál 20 lil., 
Juhász Lajos 40 lil., Jerkovies János 50 lil., Kiesel 
Mihály 06 fii., Berlies József 1 kor., Orosz József 
40 lil., \\ eilzenfeld Antal 20 lil., Jerkovies Benő 
40 lil., Viola Sándor 10 lil., özv. Márity Mihályné 
20 fii.. Jerkovies Mátyás 40 fit., özv. Jagadics Ist
vánná 40 lil., Váity Sándor 20 lil., Vueskovics Mi
hály 14 lil.. Jerkovies Mihály 40 fii.. Kuhiitovics 
András 40 lil.. Páucsies Józsefné 1 kor., Gaál Mi
hály 40 lil.. Kilanies Sándorné 1 kor., Ilajósevics 
Jánosné 20 fii., Likár Sándor 20 fii., Zsuly Antal 
40 lil., Márity Pál 20 lil.. Nagy Pál 50 lil., Amon 
Anna 20 lil., Csáki Julis40 fii., ( iyui’inovics Józsefné 
20 lil., Lázárovics Pál 20 fii., Lovrics Menyhért 

, 00 lil.. Nagy Jánosné 30 fii., Kaíanics József 30 
; lil., Kricskovics Antal 10 fi!., Pestalics Mária 20 

fii., Merwald János 20 fii,. Evald József 1 kor., 
Kollár Ernő 2 kor.. Hajai Péter 2 kor., Vuics Sán
dorné 20 fii., Jaszlics Mári 20 fii., Marosi István 
20 fii.., Fehér Ferenczné 20 fii., Csapó Vincze 30 
fii., Pecsurlics Mihály 20 fii.. Berlies Mihályné 50 
fii.. Herlics Sándor 1 kor., Pestalics Sándor 40 fii., 
Lublánovics János 1 kor. — Összesen 57 kor. és 
25 fillér.

Ez utón is fogadják a nemesszivü adakozók 
halas kőszőnelünkel. Isién aldása legyen megér
demlőit jutalmuk.

A végrehajtó bizottság nevében:

Vágó Rezső, Vojnits Dániel. Demuth Gyula.

titkár. elnök. jegyző.

Szerkesztői üzenetek.

Kanizsai Bella úrhölgynek Ókanizsán. Sikerült tárczá- 
jának alkalmilag sorát ejtjük és kérjük egyben továbbra 
is becses közreműködését. Őszinte, szívélyes üdvözlet.

B . . . dt János Helyben. Beküldött dolgozata mint 
láthatja — tárczarovatunkban jön. Szívesen látjuk egyéb 
czikkeit is.

Kanizsai Ferencz Szeged. Őszintén sajnáljuk, hogy 
szellemes czikksorozatát a múlt heti folytatás elmaradása 
miatt meg kellett szakítanunk. Egészen szombatig vár
tunk, de mert a várva-várt folytatást akkor sem kaptuk 
meg, más tárezát vettünk elő. Amint ezt befejeztük, újból 
Numa Pumpolius Ansagius kerül sorra — oz az ötletes 
és hangulatos biográfia — közönségünk igaz örömére, 
ha ugyan kodves munkatársunk a folytatást csütörtökig 
beküldi.

HIRDETÉSEK.
58. szám.
v. 1903.”“

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a buda
pesti kir. keresk. és váltó-törvényszék 1903. évi 6090. 
számú végzése következtében Dr. Bruck Samu ügyvéd 
által képviselt budapesti II. asztalos egylet javára Hiibner 
József ellen 3173 K. f. s jár. erejéig 1903. évi január 
hó 22-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján felül
foglalt és 3338 K. ra becsült következő ingóságok, u. ni.: 
gyógyszertári állvány s felszerelés és szoba-lmtor nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1903-ik 
évi V. 31 2. számú végzése folytán 2253 kor. f. hátr. 
tőkokövetolós, önnek 1903. évi január hó 3-ik napjától 
járó G°/()-os kamatai és eddig összesen 136 kor. 60 lil.-ben 
biróilag már megállapított költségek erejéig végri'hajtást 
szenvedett gyógyszertárában és lakásán, Baján leendő 
eszközlésére 1903. évi márczius hó 16-ik napjának délutáni 
3-ik órája határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. g-ai 
értelmében készpénzfizetés mollott, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások 
is le és folülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyerlek 
volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értel
mében továbbá Gróf Károlyi Mihály 310 K. és Dr. Krausz 
Zsigmond 39 K. 20 f. s jár. erejéig javukra is elren
deltetik.

Kelt, Baján, 1903. évi február hó 28-ik napján

Horánszky László
kir. bírósági végrehajtó,

Nusz.pl
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Szölöiugast ültessünk
minden ház mellé és házi kertjeinkben.

Erre azonban 
nem minden sző- 

lőíaj alkalma', 
(bár mind kúszó 
termesze ü mei 
n gxobbrésze ha 
mepnő is, lernv st 
nem hoz, ezer! 
sokan nem érlek 
el erc ménvt ed
dig. Hol lugasnak 

alkalm-s ía okát ültettek, azok . őven 
ellátják hazukat az egesz sző flóré*  
idején a legkitűnőbb muskatily és 
más édes szőlőkkel,

A szőlő hazánkban mindenütt 
megterem s nincsen oly ház, m> Ív
nek fa a mellet' a legeseke.yebb gon
dozással felnevelhető nem volna, 
ezenkívül más épületeknek, kertek
nek, kerítéseknek stb. n legremekebn

dísze anélkül, hogy legkevesebb helyet is e- oglalna az 
egyébbre hasz' álható részekből Ez a leghál da osabb 
gyümölcs, mert minden évben terem.

v* fajok ismertetésére voi atkozó szi es énynyo- 
matu katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik 
meg. aki < imét egy levelezőlapon tudatja.
Érmelléki első MŐlőaltránytelep Nagy-Kágya, a. p. Sz^kelyhld.

A Rlchter-féle

Llnlment. Caps. comp.

V
V

L

Horgony - Pain - Expeller 
egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölésúlalkalmaztatik 
köszvénynél, csúznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 

■■*  bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a,.Horgony" védjegygyei 
és a „Ricbler" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten, ryxs. 
Richter F. Ad. és társa, 4 
ciiii.d kir. udvari Kiállítók. £ I 

Rudolstndt.

V V V V V V V v y V V V V o
4? t i i

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudo

mására adni, hogy Baján, a Fürdö-utcza 390. 
számú Sziráczky-fele házban, egy 

úri- és női ruhatisztító, <0
<0 fényező- És füyyönytisztitó 

intézőiéi nvilollam. Bárminemű rulmliszlilást, vala
min! mt függöny-, ing-, gallér- és kézelövasalást 
elvállulok és a legszebb kivitelben elkészítek.

Becses pártfogását kéri

teljes tisztelettel

KOLOPA JÖZSEFNÉ.

®®®® >■ Q<)®® ®® ® ® ®®® ®®@
EGY

TAN0N0Z
azonnal felvétetik.

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

Hll I ARDS-SELY1UI li
fölötte különleges mintákban 1 korona 20 fillértől feljebb és mindenféle selyemszövotek felülmúlhatatlan 
választékban a legolcsóbb árak mellett akárcsak nagyban való vételnél, méterenként és ruhánként 
magánosoknak is porto- és vámmentesen. Mintaküldomén.vek postadijmenteson küldetnek. Levélporto 25 íill.

! Selyemszövetgyár Unión

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

Pályázati hirdetmény.
Dautova székhelyivel Baracska, Bálh- 

monostor, Béregh, Csataalja és Szántóvá 
községeket magában foglaló körállatorvosi 
állásra pályázatot hirdetek és felhívom pá
lyázni óhajtókat, hogy szabályszerűen fel
szerelt kérvényeiket hozzám folyó évi már- 
czius hó 25-ig nyújtsák be a később érkező 
kérvények tekintetbe nem vétetnek a kör
állatorvos javadalmazása 1200 kor. és sza- 
bályrendeletileg megállapított látogatási dijak.

Baján. 1903. február hó 17-én.

VOJNITS MÁTÉ
főszolgabíró.

£e Sriffon
valódi franczia

szivarfarpapir és fiiively.
Kapható minden jobb kereskedésben.

A

..BAJAI HIRLAP-
KIADÓHIVATALA.

KAZAL JÓZSEF
KÖNYVNYOMDÁJA BAJÁN. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-UTCZA.

A

..BAJAI HIRLAP“
KIADÓHIVATALA.

fiönyvefí, folyóiratot!, ügyvédi- és üeresíledeimí nyomtatványon.

NÉVJEGYEK. 

ELJEGYZÉSI KÁRTYÁK. 

SZÁMLÁK.

LAKODALMI MEGHÍVÓK.
LEVÉLPAPÍROK. FALRAGASZOK. LEVÉLBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK.

ffláti megfiivófi a legizlésesetió ftiviteltien olcsó áron ftészittetnefi.

A

..BAJAI HÍRLAP-
KIADÓHIVATALA.

fiBBT Hirdetések olcsó áron felvétetnek.
ÍWBT Községi nyomtatványok raktáron tartatnak. TM#

A

..BAJAI HÍRLAP-
KIADÓHIVATALA.

Nyomain!! Kazal József könyvnyomdájában Raján.


