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Nyílt levél a rendőrséghez.

Trkinletes Rendőrkajiitány L'r!

ügy tudjuk, hogy a város utczáiiuik 
tisztán tartását azért vették el a vállalkozótól 
és adták házi kezelésbe, hogy több legyen 
az utczákon a tisztaság és kevesebb a por, 
a piszok. LTgy tudjuk, hogy azért adták át 
a kezelést a rendőrségnek, mert a rendőrség 
személyzete a legtöbbet foglalkozik már 
hivatásánál fogva is az utczákkal és terekkel 
és igv a legjobban tudhatja mi a közszük
séglet, hogyan, mi módon kell cselekedni, 
hogy ulczáink tiszták, rendesek legyenek. 
Sajnosán tapasztaljuk, hogy a remények nem 
váltak valóra, hogy csalódás ért bennünket. 
A mi ulczáink, tereink a belváros kellő 
közepén éppen úgy, mint a távolai)!) eső 
helyeken olyan piszkosak az idén, mint voltak 
tavaly • és harmadéve, hogy az uj rend nem 
vált be.

E lapok hasábjain felpanaszolták elég
szer, miszerint köztisztaságunk -— nincs. 
Elmondták számtalanszor, hogy az ulczákat, 
por, piszok, giz-gaz, szalma és sokféle 
ezekhez hasonló illatos anyag borítja, amelyet 
el kellene takarítani. Szóvá tették azt is, 
hogy a rendőrség merő takarékosságból nem 
tisztogattalja az ulczákat tavaszkor és nyáron, 
amikor a szükség legnagyobb úgy ahogy 
kellene, minek az a következménye, hogy 
késő őszkor, sőt télen is, amikor a szükség 
nem oly nagy és az igények is kisebbek, 
aránylag több történik a köztisztaság érde
kében.

A múlt esztendőben e lapok hasábjain 
mentségül felhozták, hogy az első esztendő
ben a gyakorlat hiánya lehetett az oka és 
hittük, hogy a második évben az első év 

tapasztalatait felhasználván, okosabb rend
szer lesz. Csalódtunk benne. A tavasz itt 
van. A meleg elég nagy és az utczák söprése 
mégis fényes nappal történik, ami nem volna 
még a legnagyobb baj, de nagy baj az, 
hogy fényes nappal 5 és 7 óra közt locsolás 
nélkül söpörnek a B. Eötvös utczában és a 
városi székház előtt. Pedig közismert tény, 
hogy akkor van az utczán a legtöbb sétáló 
közönség, amely útját éppen a most említett 
útvonalon veszi. E héten is tapasztaltuk, 
hogy a fentemlitett helyet a délutáni időben 
(5 és 7 óra közt) sárii porfelhő borította, 
mert nem locsolták és úgy mentek neki a 
seprővel.

Tekintetes Rendőrkapitány Úr! A bajai
5 közönség abban a hitben él, hogy joga van, 
] mint embernek a napi sétáját elvégezni, és 

a város polgárai abban a hitben élnek, hogy 
joguk van tiszta utczákat követelni egész 
napon, de legkivált akkor, amikor sétálni 
akarnak. Talán csak nem túlságosan merész ■ 
kívánság ez? Mert, ha sokat követelünk ] 
ezzel, úgy csak tessék ezt nekünk megma
gyarázni, velünk megértetni, és mi meg
próbáljuk, hogy elfeledjük ezt a követelé-

i süiiket. Ha azonban a kérés méltánylandó 
j és nem túlságosan merész, úgy lessék gon

dolkodni, hogy ez meg legyen, mert amint 
nem ismernek elnézést akkor, amikor adót 
kell nekünk fizetni, úgy a jogegyenlőség 
elvénél lógva mi is megköveteljük, hogy 
adják meg nekünk azt. amihez jogunk van. 
Mert minden ideális felfogás mellett, az adó
fizetés üzlet, melyre áll a jogi axióma: 
., I)o, út des.“ A mi adónkért nekünk köve
teléseink vannak, amelyekből nem tudunk, 
de néni is akarunk engedni.

Ha azonban a Tekintetes Rendörkapi- 
. lány Ül' úgy találja, hogy bármi okból nem 

tudja ezt a kötelességét teljesíteni, úgy gon
doskodjék róla, hogy ezt a terhet vegyék le 
vállairól és adják másnak, aki meg tud felelni, 
mert ismételjük, hogy nekünk jogunk van 
tiszta, pormentes utczákat követelni és ettől 
a jogunktól nem tágítunk, mert egészségünk 
bánná meg. Ez pedig mindenek fölött becses 
nekünk.

Figyelő.

Törvényhatósági bizottsági közgyűlés.
1903. márczius 28-án.

Schmausz Endre főispán délután 3 órakor 
megnyitja a közgyűlést, mire olvastatott:

1. Polgármester időszaki jelentése a közigaz
gatás állapotáról. •— A jelentés, mely örvendetes 
tudomására hozza a város közönségének a föl
merült hírkoinbinácziókkal szemben, hogy föltét
lenül megbízható helyről kapott informáczió sze
rint a baja-báttaszéki Ilid közúti hídnak is készül, 
mi helyesléssel fogadtatott. — Czérnay Imre biz. 
tag aposztrofálja közrendészeti viszonyaink tűrhe
tetlen voltát, minek megszüntetése érdekében 
dr. Valentin Emil hozzászólására elhatároztatott, 
hogy a rendőrkapitány tegyen javaslatot a köz
rendészeti állapotok megjavítására.

2. Az igazoló választmány jelentése a 111. 
választókerületben megejtett pótválasztás igazo
lásáról. — Czérnay Imre bizotts. tag igazoltatik.

3. A nagyin, in. kir. Belügyminisztérium lei
rata a gyá inpénztári értékeknek betörés elleni 
bizlosilása tárgyában hozott közgyűlési határozat 
jóváhagyása iránt. — Tudomásul szolgál.

4. Ugyanannak határozata a dr. Valentin 
Emil felebbezése folytán felülvizsgált 89/1902. 
számú közgyűlési határozat tárgyában. — A mi
niszteri leirat tudomásul szolgál.

5. A nagyin, földmivelésügyi in. kir. minisz
tériumnak leirata a város területén fekvő földbir
tokok határainak megjelöléséről alkotott szabály
rendelet jóváhagyása tárgyában. — Tudomásul 
veszik és a szabályrendeletet életbeléptetik.

ti. A nagyin, vallás- és közoktatásügyi in. 
kir. minisztériumnak leirata a Tiirr István- és

T A R C Z A.
O, csakhogy itt vagy! . . .

<), csakhogy itt vagy! 6. csakhogy visszajöttél! 
.1 szemed hogy csillog! Jaj de megszépültél, 
En szép egyetlenem.

Reggeltől napestig szüntelen vártalak,
Ó. hogy zokogtam, mikor nem láttalak
S nem hallottam szavad.

Messze idegenben volt, a ki csókoljon 'f
De tudom, nem szeretett senki olyan forrón.
Mint ahogy én téged.

() engedd! Hagy hajtsam kebledre fejemet.
Es ringasd álomba testemet-lelkemet
Itt a te öledben.

És fonj át, ölelj át erős két karoddal, 
Ajkamat borítsd cl forró csókjaiddal . . .
Soh’se hagyj el többé!

Kanizsai Mell a.

Numa Pumpolius Ansagius életrajza*
A „BAJAI HUH.Al> EBEDETI TÁHCZÁJA.

Irta: Kanizsai Ferencz.
(Folytatás.)

Második kötet. 
III. 

A politika mezején.

Hölgyeim és uraim, önöknek kevés fogalmuk 
lehet arról, micsoda kin az, olyan házban lakni, 
a hol az ember tartozik? A hol a szegény lakó
nak nincs egy nyugodt jierczc ; nincs pihenése;

• tiltsd ii „Bajai Hírlap" 8-ik szilniát. 

a hol az agyonhajszolt közadós nem tudja, melyik 
kifizethetetlen számlára hajtsa le fejét ?

Szakasztott ilyen feszüli helyzet fejlődött ki 
Pumpolius és a Zöld Kenguru között.

Pumpolius, mikor első fizetését, a negyven 
forintot fölvette és a Margitszigeten vacsorázott... 
Nem. Ö nem vacsorázott. 0 evett.

Teljes odaadással evett és csak miután töké
letesen jóllakott, kezdeti száinotvetni a körülmé
nyekkel. A Zöld Kenguruban tartozik. Ezt fizetni 
kéne. De mi marad neki akkor?

A levegőbe nézett és egy zöld kengurui 
látott vigyorogni.

Megolvasta a pénzét. Ilarminczöl forintja 
maradt.

Ebből Szőnyegenforgó Móricz liz pengőt, 
Életbevágó Jakab, a fogadós, vagy nyolczat igé
nyelnek, Hm.

A levegőbe bámult és kilencz kengurui látott. 
A kilencz kenguru kört lejtőit körűié és ádázul 
vigyorogtak.

- Fizetek? Mi marad akkor nekem? Nem 
fizetek. IImiéin hónapos szobának bériem a szo
báinál; és ugyancsak a Kenguruban fogok étkezni. 
Es utólagosan űzetek.

De azért Pumpolius nem ment mindjárt a 
Kenguruba. A inig a pénzében tartott, három 
napig. gondtalanul akart élni.

Ezenközben, mert koleraügyi adjunklusságá- 
ri'il való kincvozlelését a hivatalos lap is leközölte, 
névjegyeket csináltatott. Ilyen névjegyeket:

PÁLFALVY ALADÁR
in. kir. Ml. kolornllgyl kormlJnybUlosBigl adjunktus, kltai- 
górzBiglIgyl tlfiiBaroferriir. iu egyMllll oakultal M bombayl 
Urnái l'ukrlii Comiinny t.Imlled Uazlololbell doktora, ex Indiát 

alklrAly valdsAgoa bolxfl Ilikor koloriilanAcaoaa alb. alb. 

Mikor ezek a névjegyek kész lettek, bizonyos 
bátorsággal lépte ál a Zöld Kenguru küszöbét. 
Ajtajára kifüggesztett egy ilyen vizitkártyát és e 
pereztöl fogva határozott nimbusz környezte öt 
ti Kenguruban.

Sikerüli a fizetéseket egy hónapra elodáznia. 
Így, egy kis lélekzethcz jutván, elhatározta, 

hogy a politika mezejére lép.
Jelentést tett a miniszterelnöknek, hogy a 

kolera ügye egész Köve vármegyében pang.
Jelentését a kormánybiztos: gróf Nyeglevich 

pártoló véleményezéssel látta ol.
Három nap múlva mind a kelten Kcvevárra 

érkeztek a gyorsvonattal. Kevevárott ugyan se 
Ilire, se hamva nem volt a kalerának, de ök mégis 
összehívták a vészbizottságot.

Elhatároztatott, hogy állami hozzájárulással 
kolera-barakkokat építenek a város szélén és 
Pumpolius lesz az építési felügyelő.

Az ideges embereknek a gyomruk fájni 
kezdett.

A Kevevári Közvélemény és Vidéke ölhasá
bos czikket irt arról, hogy itt a kolera.

A tanintézeteket bezárták.
Nagy bankettet rendezlek a koleraügyi állam

férfiak tiszteletére, s a tiizoltó-föparancsnok fel
köszöntője után Numa Pumpolius Ansagius a 
következő beszédet mondta :

Uraim,

ha a történelem lapjait forgatjuk, úgy saj
nosán kell konstatálnunk, hogy hazánkban a 
koleraügyre a legkisebb figyelmet sem fektették 
eddig. Mondhatnám, szomorú pangás mutatkozik 
c téren. És higyjék el: lerliuin non datur.

(— Úgy van!)
Legyenek azonban meggyőződve, hogy a kor
mány nem hagyja figyelmen kívül uz önök 
kívánságait. Én tudom például, hogy önöknek 
nagylrníik, tiizérlaklnnya és tüzérség, új posta-
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Justiz Károly iele ösztöndijalapitványok tőkéjének 
kötményezett álhimpnpirokbti leendő elhelyezése 
iránt. - Tudomásul vetetik.

7. A nagyin. kereskedelemügyi in. kir. mi
nisztériumnak leirata m. kir. ulmesteri iskolák 
felállítása tárgyában. A tanács javaslatamik
mellőzésével dr. Reirh Aladár indítványára 
kimondják íy/i/Jmm/u/m/. hogy az ulmesteri iskolák 
költségeihez a város közönségé hozzá néni járul.

8. A városi tanácsnak javaslata a nyugdíj
alap javára lelt befizetések fejében jaró végkielé
gítési összegek utáni kainaliábnak leszállítása ír.ml.

A kamatláb 4° 0-ban állapítlalik meg.
9. Ugyanannak jelentése a pestmegyei sár

közi ármentesitö társulat részére a posványosi 
töltés kiépítéséhez újabb földlermelési területnek 
kijelölése tárgyában. - A tanács intézkedése 
jóváhagyás t nyer.

10. Ugyanannak előlérjeszlésc a városi lege
lők haszonbérleli feltételeinek megállapítása iránt.

Újabb árlejtés kitűzését határozzák el.
11. Ugyanannak előterjesztése a toronyórák 

kezelési vállalata feltételeinek megállapítása iránt. 
— A jelenlegi vállalati feltételek újból meg
szavaztatnak.

12. Ugyanannak előterjesztése a József-ulczai 
kert bérleti feltételeinek megállapítása iránt. — 
Egy évre bérbeadutik.

13. Ugyanannak jelentése Ozvald István városi 
tanító első évötödös korpóllékámik kiegészítéséről 
és második évötödös korpóllékámik f. évi október 
hó l-löl történt folyóvá tételéről. Jóváha
gyást nyer.

14. Ugyanannak- előterjesztése a községi mun
kás segélyalap véleményező bizottságának megala
kítása és az alap gyarapítására 200 koronának 
utalványozása iránt. — A bizottságba 5 munkás 
fölvétetik és 200 kor. utalványoztatik.

15. Ugyanannak javaslata a gyámpénztári 
pénzkészleteknek elhelyezése iránt. Dr. Valentin 
egy hosszebb expozé keretében fejti ki, hogy bár
mennyire bízik is a bajai takarékpénztárban, m égis 
koczkáztatotlnak tartja közel félmillió forint árva
pénzek egyetlen pénzintézetbe való elhelyeyését. 
Indítványozza ezért, hogy oszlassák meg ez az 
összeg a bajai bank és a takarékpénztár közölt. 
Dr. Hermán Adolf is pártolván ez indítványt, név
szerinti szavazás utján határozatba megy: hogy 
a tanács javaslata ezen évre elfogadtatik, egyben 
pedig utasittatik, hogy a jövőre nézve tárgyaljon 
a Bajai Keresk. és iparbankkal és úgy legyen 
javaslatot.

Ki. Ugyanannak előterjesztése a tűzoltó-lak
tanya bérletének meghosszabbítása iránt. A bérlet 
ujabbi 3 évre meghosszabbít! ülik.

17. Ugyanannak javaslata a lökért mögötti 
epreskertnek haszonbérbe adása tárgyában. A 
javaslatot elfogadják.

18. Ugyanannak javaslata az 1902. évi házi
as szegényházi pénztári költségelőirányzat némely 
tételeinél mutatkozó tulkiadásra nézve a hitel
átruházási jog engedélyezése iránt. A tanács 
intézkedése ezúttal jőváhagyatik.

19. Ugyanannak előterjesztése a kaszárnya-, 
Rókus-, kórház- és szarvas-utezák kövezése, a 
kövezési munkálatok biztosítása, a Rókus-ulcza

épület, negyedik patika, aszfalt, villamvilágilás 
kell államköltségen. Azt is tudom, hogy szeret
nék a póladót eltörölni. Nos, ezen lehet segí
teni. Válaszszák meg a jövő havi képviselő
választáson gróf Nyeglevieh barátomat képvise
lőnek és biztosítom önöket, hogy akkor az önök 
óhajtásai vagy teljesedésbe mennek, vagy nem. 
Nem akarok ígérni. Beszéljenek a tények. Éljen 
tehát gróf Nyeglevieh Taksony, a kevevári kerü
let országgyűlési képviselője I

(— Éljen I)
IV.

A választás.

A választás egy esős októberi napon folyt 
le. Pumpolius, mint fökorles, majdnem a lelket 
kiabálta ki. Szónokolt, ivott, parolázoll, csókolózolt.

Déli tizenkét órakor Így alllak a szavazatok: 

gróf Nyeglevieh Taksony (kormánypárt): 375, 
tisztelendő Gömböcz Chrisostom (néppárt): 08, 
dr. Htdvéghy Balambér (önjelölt, párlonkiviili): 03.

Es a mint előrelátható volt, este hat órára 
gróf Nyeglevieh Taksony harmadfélezernyi szava
zattöbbséggel a kevevári kerület országgyűlési 
képviselőjévé választatott.

Óriási bankett következett erre. Pumpolius 
tömeges pertukat ivott az egész kevevári iutelli- 
gencziával. Hajnalig szólt a muzsika.

Úgy látszott, hogy Pumpolius a kolerából es 
az. alkotmányos mozgalmakból pompásan meg 
fog élni.

V.
Interpellácziók.

Hanem borzasztó dolog történt nemsokára. 
A parlamentben egy ezvikkeres, fiatal ellenzéki 
képviselő az ülés vegére inlerpellácziól jelentett 
be. A minek folytán a koleraügyi hivatal meg-

fásítása és járdázása és a „slacziolU-nak áthe
lyezése iránt. Vita után kimondjak, hogy a
tervbe vett munkákat elfogadják, de azokra az 
árlejtés tűzendő ki.

20. Ugyanannak előterjesztése a regi fogyasz
tási adókönyvek és naplók kiselejtezése iránt. 
Megszavazzák.

21. Ugyanannak elöterjeszlese az 1880-ik 
év előtti állami és községi adófőkönyvek, adóki
vetési lajstromok és befizetési naplóknak kiselej
tezése iránt. Megtörténik.

22. Ugyanannak jelentése az oszlr..k-magyar 
banknál fonálló kölcsönök törlesztésére a városi 
tartalékalapból 10.5(10 koronának ideiglenes kiu- 
talványozása tárgyában ludomásul szolgai.

23. Ugyanannak javaslata Krékity János városi 
rendőr nyugdijaztatasa iránt. Nyugdíjazzák.

24. Ugyanannak javaslata a cserepesi \ II. 
számú majorság eladása, illetve ideiglenes haszon
bérbe adása és haszonbéri feltételeinek megálla
pítása iránt. ■ Szutrély Lipót bizottsági tag 
ellene van ily nagyérlékü ingatlan elidegenítésé
nek és indítványozza, hogy bizottság küldessék ki 
az ügynek előkészítésére, IKeidinger Dezső 
állást foglal az elidegenítés iránt. Bizottsághoz 
utasittatik.

25. Ugyanannak jelentése a városi szegé
nyek és szolgák részére kiszolgált fürdők után 
105 K. tiO f. utalványozása tárgyában. - A kiu
talványozás jőváhagyatik.

26. Ugyanannak jelentése a posta- és távírda 
hivatalhelyiségbe és főnöki lakásba beszerzett füg
gönyök ára fejében 133 koronának utalványo
zása iránt. — Utalványoztatik.

27. Pozsony sz. kir. város közönségének 
átirata az egyesülési és gyülekezési jog törvény
hozási rendezése tárgyában az országgyűlés kép- 
viselöházához intézett felterjesztésének pártolása 
iránt. — Pártoltalik.

28. .4 nyugdíjazás fátylán üresedésbe jött 
városi tiszti ügyészi állásnak választás utján leendő 
betöltése. — A főispán elnöklete alatt megalakított 
kandidáló bizottság első helyen Klénáncz Györ
gyöt, második helyen Z)r. Nyiraty Jánost kandi
dálta. A szavazás eredménye: Klénáncz Györgyre 
szavazott 53, Z>r. Nyiraty Jánosra szavazott 30. 
Ezek szerint Klénáncz György lelt Baja város 
tiszti ügyésze.

Miután az elnöklő főispán a választás ered
ményét kihirdette, zajos lelkesedés közepette lépett 
a közgyűlés színe elé dr. Klénáncz György, ki 

- miután a főispán kezébe a hivatali esküt le
tette, székfoglaló beszédet mondott és progratnm- 
ját nyújtotta működésének meg-megujuló telszésznj 
közben. — Ezután a polgármester indítványára 
a közgyűlés egyhangúlag elhatározza, hogy He.sser 
Gyula és dr. Nicolaus Béla tb. t. ügyészeknek 
ügybuzgó működésükért jegyzőkönyvileg köszö
netét szavaznak.

Következett:

29. Lakuer István főszámvevőnek. mint az

I szeppenl; gróf Nyeglevieh idegesen fészkelődön 
a helyén, Pumpi pedig a karzaton drukkolt.

Bús Benő dr. ugronpárli honatya a követ
kező dörgedelmes interpellácziót vágta az álkos 
kormány fejéhez:

Van-e tudomása a tisztelt miniszterelnök 
úrnak arról, hogy Kevcvárotl az állam költsé
gére ötvenezer forintos kolerabarakkoknt építe
nek? Holott erre semmi szükség?

Ha van tudomása a miniszterelnök úrnak, 
akkor mily alapon kezdték meg az építéseket?

A miniszterelnök: Beton-alapon, mészha- 
| baresba rakva.

Bús Benő dr.: Honnan veszik rá a l'ödö- 
zelet? Kérdem továbbá, van-e tudomása a 
miniszterelnök úrnak arról, hogy az 1892-ik 
évben szervezett ideiglenes kolera-kormánybiz- 
tosságok létjoga a kolera elmúltával megszűnt, 
s mind a mellett a szegény nép filléreiből ma 
is fennél? Sőt új hivatalnokokat foglalkoztat? 
Ha van tudomása, szándékozik-e megszüntetni 

| e botrányos állapotokat?

Az egykrajezáros újságok azonnal külön kia
dásban jelenlek meg. Óriás fejezimekkel: ,A kolera 
épitésV kö ^lu'^3 ! Visszaélesek a kolerabarakkok

Négy napra rá a miniszterelnök megbukott. 
Ebbe a nyomorult kolerahislóriába belclört a 

| bicskája.

Gróf Nyeglevieh ellen összeférhetetlenséget 
jelenlétiek be és kinullázták a parlamentből.

Pumpolius pedig hoppon maradt.

(Folytatom.)

adóügyi osztály vezetőjének előterjesztése a városi 
adóhivatalnál alkalmazóit közegeknek szaporítása 
iráni Hosszú vilii után a személyzelszaporilás 
ideiglenesen megszavaz Intik.

30 Ózv. Krausz Vilmosáé és llildenslab 
Aulai kérvényé a városi bérház keleti oldalán 
levő III. illetve IV. szánni bollhelyiség bérbevétele 
tárgyában. Bérlet ineghosszabbillatik.

31. Slernfeld Vilmos kérvénye a városi bér
házban állnia hirt lakás bérletének meghoszszab- 
bilasa iránt.. Bérlét meghosszubbiltalik.

32. Ózv. Vitzthum Ágostonná ajánlata tíz 
alsóvárosi iskola ezéljtiira bérbeadóit lukas bérle
tének meghosszabbítása tárgyában. Bérlet meg- 
hosszabbillnlik.

33. Svarcz Ágnes városi tanítónőnek kérvénye 
első évötödös korpóllékhoz való jogosultságának 
1893. évi november hó 27-től leendő számítása és 
ehhez képest 2.511 koronának pótlólagos kiutal
ványozása iráni. Megadatik és 250 kor. kiulal- 
ványozlalik.

34. Sziklai Zsigmond és neje bajai lakosok
nak kérvényé a város lulajnonál képező Vojnits- 
léle ház leikéhez lartozó 3 J-ölnyi terület áten
gedése iránt. (Első szavazás.) - Nincsenek határozat 
képes számban, tehát a szavazás elhalasztalik.

35. Jeges Károly bajai lakosnak kérvénye 
utczaszabályozás ezéljából 127 □-öl közterületnek 
átengedése iránt. Jövő ülésre kitíizetik.

36. Mezei Eerenez bajai lakosnak kérvénye 
építkezés czéljára 5 , -öl közterületnek átengedése 
iráni. Jövő ülésre kitíizetik.

37. Bajai Péter bizottsági tagnak indítványa 
a kis-szállási uradalom tulajdonát képező teleknek 
iskolai czélokra leendő megvétele iránt. — A tanács 
javaslata, hogy a lelek néni iskolai, czélokra meg
vetessék, elfogadtatik.

38. Fischer Béla kérvénye a városi székház 
épületében bérben bírt VI. számú bollhelyiség bér
letének meghosszabitása iráni. — Bérlet tneg- 
hosszabbiltalik.

39. Czérnay Imre és társai, úgy Kollár Má
tyás és társainak kérvénye a szölö-utezában egy- 
egy közkúlnak felállítása iránt. — Felállittatik.

40. A Miasszonyunkról nevezeft iskolanénék 
intézetének kérvénye a zárda tőszomszédságában 
fekvő és a város tulajdonát képező 599 □-öl 
területnek tanügyi czélokra díjmentesen leendő 
átengedése iránt. Nincsenek határozatképes

I számban, tehát a szavazás elhalasztalik.
41. Ózv. Schvarez Gyuláné kérvénye a Voj- 

nils-féle házban hírt lakás bérletének meghosz-
; szabbilása iránt. .... Bérlet meghosszabbittatik.

42. Kovács Lajos volt városi Írnok kérvénye 
végkielégítés irá nt. — A végkielégítés inegsza-

I vazlatik.
43. Perlaki Sándor könyvelőnek kérvénye 

240 K. fizetési előleg engedélyezése iránt. 
Megszavaztalik.

44. Tury József irodaigazgatónak kérvénye 
400 K. fizetési előleg engedélyezése iránt. — 
Megszavazta tik.

4o. Bauer János városi tanítónak kérvényé 
200 K. fizetési előleg engedélyezése iránt. 
Megszavaztalik.

46. László Márton városi őrmesternek kér
vénye 200 K. fizetési előleg engedélyézése iránt. 
—- Megszavaztalik.

47. l'örök Eerenez városi rendőrnek kérvénye 
120 K. fizetési előleg engedélyezése iránt.

1 Megszavaztalik.
48. A bajai izr. hitközség elöljáróságának 

kérvénye az „lzr. Aggok Házit" segélyezése iránt. 
— Évi 80 K. megszavaztalik.

Következett több előleg iránti kérvény, mely 
előlegek megszavaztattak.

Vujkovils Gyulának 4 heti szabadság tnoga- 
( dalolt.

A katonai alreáliskolába egy alapítványi 
helyre pályázat hirdettelik.

Czernay Imre panaszt lesz, hogy Gardalils 
\ Lajos városi iktató ellene az ipartestíilelben kor

teskedett. Dr. Hegedűs Aladár polgármester kije 
lenti, hogy az ügyről nincs tudomása, egyébként 
a hivatalnoknak korteskedni szabad.

Miután elnöklő főispán a jegyzőkönyv hite
lesítésével Dr. Deimeberg Kálmán és Scherer 
Sándor bizolts, tagokat megbízta, az ülés este 
fel 8 órakor véget ért.

Helybeli és vidéki hírek.
Bankett a baja -báttaszeki híd mérnökeinek 

tiszteletére. Krepelka Károly a in. kir. államvasutak 
szegedi iizletvezelöségének főnöke e hó 24-én 
Bajára érkezeit, hogy a baja—báttaszéki hídnak 
folyamatban levő előmunkálatait megtekintse. Ebből 
az alkalomból társas lakoma volt 24-én este a 
Casino helyisegeiben a városunkban működő mér
nök-bizottság tiszteletére, melyen hagyományos 
szokás szeriül, jókedvben és pohárköszönlökben 
nem volt hiány.

Uj jogtudor. llimler János városi II. aljegyző 
a kolozsvári egyetemen sikerrel tette le a heten 
a jogtudori szigorlatot.
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Mindenki tudja, hogy n Mnullmer-féle impre-g 
miit lakarmányrépaniag u legnagyobb termést adja, 
hogy konyhakerti inagvaiból a legjobb főzelék és 
zöldség leróni es hogy virágmagvaihól lakai! a 
legszeldi virág. Szóval a Maulhner-féle magvak 
a legjobbak, készletei a legnagyobbak es árai igen 
olcsók.

Eljegyzés. A7.« A. József helybeli kcpezdci 
Innál jegyei válloll ]\’illielm Mariska kisasszonyával.

A lovassági felügyelő városunkban. E hó 23-án 
larlózkodoll városunkban (’zrch JthoW báró lovas
sági felügyelő a helybeli honvédhelyörsóg meg
vizsgálása végcll. A felügyelő úr mini értesü
lünk teljes megelégedései nyilvánítói tu a tapasz
taltak fölött.

Képviselőnk a zombori katonai javaslatok 
elleni népgyűlésen. Zomborból írjak lapunknak: 
A katonai javaslatok ellen Zomborban folyt) hó 
29-én (ma) nepgyíiles fog larlal.ni. mint azl a fal
ragaszok hirdetik. A népgyülésen részt vesznek: 
Dr. Retek Aladar, Eitner Zsigmond, Dr. (lód 
Sándor és Dr. Alakíts Simon országgyűlési képvi
selők is. A gyűlés alclnöke M<Tő lgmicz, előadója 
dr. Pataj Sai.dor lesz.

Tisztújitás a helybeli ipartestületben. A bajai 
iparlcstülelnek f. hó 22-én megtartón rendes évi 
közgyűlésén Czérnay Imrét újból, egyhangiilag 
elnökké választották meg. Modor Alajos ipartes
tületi jegyző évi íizelésél 200 koronával fölemelték.

Képviselői beszámoló Szeremlén. I’ozsgag 
Miklós orsz. képviselő, ki márezius 15-én Baja- 
Szent-Islvánon tartott ünnepi beszédei válaszlói- 
hoz, a héten a szomszédos Szórendén járt és olt 
képviselői beszámolót tartott. A kerülőiében fölötte 
népszerű képviselőnek nagy ovácziókban volt része.

A Bajai Első Kath. Nöegylet 1903. április hó 
13-án (hnsvél másnapján) a „Bárány Szálló” összes 
termeiben részben a helybeli szegények támoga
tására, részben alaptőkéjének gyarapítására mű
kedvelői előadással egybekötött tánciestélyt rendez. 
Személy-jegy ára 2 kor., karzat-jegy ára I kor. 
Este a pénztárnál minden jegy 1 koronával több. 
Jegyek előre válthatók: Dr. Makrav László es 
lliibnor József urak gyógyláraiban és Kollár A. úr 
könyvkereskedésében. Kezdete pontban 8 órakor 
esle. Felülfizetéseket a jólékonyczélra való tekin
tettel köszönettel fogadnak és hirlapilag nyugtat
nak. Szilire kerül: Valami /libája van vígjáték I 
felvonásban, irta: Fondinel, fordította: Gabányi 
Árpád. Személyek: De Lassan Allűré, orvos Seherer 
Othniár úr. Cecilé, neje Fogl Mariska úrhölgy. 
Balaneourt, magánzó Salgó László úr. Nanetle 
szobaleány Csikós Flóra úrhöigy. Színhely: l’áris. 
Ezt megelőzi: Ajánlott levél vígjáték egy felvonás
ban, irta Eugéne Labiche. Személyek: llorten.se, 
Halai özvegy W.zentek íren úrhölgy. Franciáé, ko
moron Dallmann Ella úrhöigy. Kongasson, amerikai 
Hilbner József úr. De Courvalin Hektor, állam
ügyész Állaga Leó úr. Az előadást rendezi /erdélyi 
Gyula úr.

Zeneestély a polgári olvasóegyletben. A hely
beli polgári olvasóegylet, mely tagjainak kellemes 
szórakoztatására a hetenként családias jellegű 
estélyek kultiválását vette föl progranimjába, igen 
szépen szolgálja e keretben helyi sivár zenei éle
tünk löllendilésél. A farsangi bálok okozla rövid 
szünet után tegnap, e hó 28-án esle ismét fölötte 
kedélyes és sikerüli zenei estély volt az egylet 
lagas helyiségeiben, melyen számos család és a 
mindkét nembeli jeunesse dorée is szép számmal 
vett részt. A jól sikerült hangverseny slilszerü 
programmja ez volt: l.Bellini, Készletek Komén es 
Julia-ból, Melles Anna és J/rescher Béla zongora 
kísérete mellett hegedűn: Neumann Lajos, gor
donkán: Kiss A. József; 2. a) Abl.) Kaítuk dal, 
b) Kulilfay, Pásztoriul, Éber Sándor zongora kísé
rete melleit énekli Marciéit Andorné; 3. a) II ic- 
mawski Komance, b) Moszl.ovszky, Guilare, Melles 
Anna zongora kísérete mellett hegedűn Neumann 
Lajos. Megérdemelt, zajos tapsot kapóit az 
ügyes és zeneileg igazán képzelt szereplők min
degyike. Hangverseny elán lánez volt.

Halálozások. II 'cisz József helybeli iiuigánzó, 
f. hó 27-én esti 7 órakor eleiének'73-ik es házas
ságának 42-ik éveben meghall. Temetése ma délu
tán 4 órakor lesz. ISlern Vilmosné és Xehlesinycr 
(iyuláné úrnők atyjukat gyászolják az elhunytban.

Öze. Jurán Anlalné szül. Slrobonlz Katalin, 
Dr. Juray Károly helybeli orvos édes anyja teg
nap, éleiének 76-ik évében jobblétre szenderült.

Műkedvelői előadás. A bajai fodrászok 1903. 
évi április hó 19-én, (vasárnap) a „Bárány Szálloda" 
összes termeiben hangverseny nyel és műkedvelői 
előadással egybekötött zártkörű őbn resfé////rendez- I 
nek. Belépti dijak : Az első 5 sorban 2 korona, 
a második 5 sorban 1 kor. (itt íil. a többi sorokban 
1 kor. 20 íil.. földszinti állójegy 1 korona, karzati 
jegy líO íil. Esle a pénztárnál minden jegy 40 
fillérrel több. Kezdeti*  esle S órakor. Jegyek előre 
válthatók: Eckerl (ívnia ur üzletében. r\ tiszta 
jövedelmet a helybeli róni. kath. templom kifesté
sére fordítják, miért is felülfizelésl köszönettel fo
gadnak cs hirlapilag nyugtáznak. Az. előadás mű
sora: 1. A. Boieldieu. „A Bagdadi Kalifa." Hegedű 
szóló. Előadja: Nikolits Sándor ur. Zongorán kiséri: 
Erdős Ella k. a. 2. .1. A. Pacher op. 31. „Le Buis- 
seau." Elude de Sálon. Zongorán előadja: Erdős 
Ella k. a. 3. Ilubay Jenő) op. 32. „Scone de la 
csárda." Hegedű szóló. Előadja: Nikolits Sándor 
ur. Zongorán kiséri: Erdős Ella k. a. .1 Rulaton 
róisúja. Népszínmű egy felvonásban. Irta : László 
Karoly. Zenéjét szerző: Nikolits Sándor. Rendező: 
Eckerl (ívnia ur.

Színházi hírek. Mint értesülünk: Pesti Ihász ’ 
Lajos, a szabadkai színi kerület igazgatója virág
vasárnaptól kezdve Olasz Klárát, az orsz. szín
művészeti akadémia végzett növendékét a drámai 
hősnői szerepkörre és Boda Eerenczel a szatmári 
színház lenorisláját szerződtette. Rzöyyi Gina, 
kiváló koloralurénekcsnőnk ferjhezmcnelole
elölt elbúcsúzik a bajai közönségtől az ápri
lisban megnyíló saísonban. ..Katalin" ezimszerepét, 
Bimbillát és Safíil lógja énekelni színházunkban.

A Nemzeti Szalon Szabadkán. Szabadkáról 
írják: A Nemzeti Szalon szabadkai kiállításának 
megnyitása folyó hó 25-én délután 3 órakor volt. 
A vendegeket l)r. Biró Károly polgármester üdvö
zölte, amire Vészi József alelnök beszédet mon
dott. A tárlatot Schmausz Endre főispán nyitotta 
meg es este a Nemzeti Kaszinóban felolvasó-ülés 
volt Vészi József és Kacziány Ödön felolvasásával, 
végre bankett és tánczmulatság zárta be az ünne
pélyt. A kiállításon száz művész 250 művel sze
repel. A város ezer koronái szavazott meg a 
képvásárlásra. A hölgybizollság Birkás Gyuláné 
elnöklőié alatt három estélyt, rendez a kiállítási 
helyiségekben. A kiállítás iránt nagy az érdeklő
dés és a megnyitásra Wlassies minisztert is várták.

Iparkiállitás Zsolnán. A Zsolnán folyó övben 
rendezendő iparkiállitás /<9O<7. éri augusztus hó 
1-én nyílik meg.

Közgyűlés. A Budapesten fennálló Rács-Rod- 
roghmeyyei kör mint jólékonyirányii társaskör 1902. 
évi rendes közgyűlését f. évi á/trilis hó 1-én szom
baton. este. (1 órakor a kör hivatalos helyiségében 
tartja meg. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Titkári jelentések. 3. Tiszti jelentések. 4. A szám
vizsgák) bizottság jelentése. 5. Az 1902 3. évi 
zárszámadás, költségvetés. fi. Tisztújitás. 7. Indít
ványok.

Baja Baján. A posta- és lávirda főigazgató 
a kővetkező figyel mezt cl üst teszi közzé: Tapasz- 

I tahit szeriül a közönségnek, valamint az állami 
és helyhatósági hivataloknak az a gyakorlata, 
hogy a levelek és más postai küldemények cz.im- 
zésénél a rendeltetési hely nevét az: — n, —on, 

en, ön raggal látják el. — számos zavart 
[ idéz elő. így a Baja, Túra, Vaja, Bőd, Bát,
■ Topolya, Hornya, sth. községnevek ragozása foly

tán a Baján. Túrán, Vaján, Kődön, Bálon, Topo-
i lyán, Hornyán, sth. alakok keletkeznek, melyek ez 
\ alakjukban egy más község nevének felelnek meg. 
\ A postai szolgálat biztossága és pontossága érde-
■ kében, de egyszersmind a helynevek rendezésé

nek és a végleg megálltipiloll helynevek általános
i elterjedésének érdekében is kívánatos, hogy a 

postai küldemények ezinizésénél a helynevek lö- 
I lösleges és gyakran zavart okozó ragozása lehe- 
j lőleg mellözlessék, illetve azok eredeti, hivatalos 

alakjukban vezeti essenek n küldemények czim- 
lapjaira.

Tűzoltó-egyleti közgyűlés. A bajai önkéntes 
tűzoltó-egylet ma délután tarljn meg rendes évi 
közgyűlését a városi székház 2-ik szánni tanács- 
Icrmébcn, melynek napirendjére a mull évi jelen
lés es zárószámadás tárgyalása, valamint az idei

■ költségvetés megállapítása van kitűzve.
Uj nüsések. Mnjorossy János püspök f. hő 

17-én szerpnpokká, széni József ünnepen pedig 
inis's papokká szemlelte Csal Ilii mi ez Mátyás. Csányi 
István, 1 leilzmann Ferencz, Huher Klipért, Kop
ping Ferencz és Mészáros Béla kalocsai növendék
papokul. Az iíjmisések közül Gsnliilinácz Mátyás 
Gsonoplára, Gsényi István Hácz-Mililicsrc, Hcilz- 

iniinn Ferencz Knrnviikováru, Koppig Ferencz 
Bariibutyra, Mészáros Béla Bajiunkra; továbbá 
Kilberlusz Mihály Almásról Hresztováczra, Venczel 
Alajos Bálánkéról Almásra, Kindl Ferencz Mély
kútiul Palánkéra, Takács Gáspár Óoroszáéról Mély- 
killi'ii, l'olpisehl János Bresztováczról Poroszlóra, 
Kleiner Nándor Knravukováról Bukinba káplánok
nak küldetlek, illetve kápláni minőségben áthe
lyeztetlek.

Élökerites. Kinek olcsó, örökös és teljesen 
álliatlan kerítésre szüksége van, azt csuk Gle- 
dilsehin (koronalövis, kriszlustövis vagy tüskés 
lepényin) csemetékből készítheti legbiztosabban. 
Nagyobb és kisebb birtokok, hegyközségek, lege
lők. udvarok, majorok, kertek, temetők sth., sth., 
a legolcsóbban ugv keritbetök körül, hogy teljesen 
kulcsosai zárhatók. Ezer csemete elegendő két
százméter kerítéshez. Minden rendeléshez rajzok
kal ellátóit ültetési utasítás mellékelletik. Színes 
fénynyoniatu díszes árjegyzékeket bárkinek ingyen 
és béi-inenlvc kiihl az ,.Ermelléki első szölöoltvány- 
telep“, Nugy-Kágya, u. p. Székclyhid, melynek 
lapunk mai számában megjeleni hirdetésére fel
hívjuk olvasóink figyelmét.

Szocziálista népgyűlés Baján. Több száz főnyi 
közönség jelent meg tnárezius 22-én d. e. */a9  
órakor Baja város nagy vásárterén, hogy meg
hallgassa Izrael Jakabot, a szoeziáldcmokrata párt 
ügyes, országos szónokát és megismerkedjék a 
szoeziáldeinokrata-párlnak elveivel, melyek a bajai 
innnkásnép körében eddig csaknem teljesen isme
retlenek voltak. Teljes három óra hosszat beszélt 
a szívesen és tetszéssel hallgatott szónok az álta
lános és egyenlő titkos szavazati jogról, meg az 
ingyenes iskoláról, majd rendre czáfolta azokat a 
vádakat, hogy a szoeziáldeinokraták hazátlanságot 
vagy istenlagadást hirdetnének. A hallgatóság túl
nyomó része - megannyi munkás — nagy tet
széssel hallgatta szónokát, aki különben oly hig
gadtan s oly élvezhető irodalmi nyelven beszélt, 
hogy szívesen meghallgathatta volna minden mű
velt ember is. - Aznap délután Baja-Szt.-Istvánon 
hasonló programmal volt népgyűlés.

Öngyilkosság Felsö-Szent-lvánon. Folyó hó 
19-én este ti órakor Szeile János felsö-szenliváni 
polgár felakasztotta magát. Tettét részeg állapot
ban követle el. Ez már második öngyilkossági 
kísérlete. Ezelőtt mintegy 8-9 évvel szintén fel
kötötte magái, de idejében észrevették és még 
élve megmentették a halál torkából. Bonczolni 
nem fogják, mert az öngyilkosság egyedüli oka 
a nagymértékbeni iszákosság.

Vörösmarty-Album. Kullurmissziót teljesít a 
„l’eslí Napló”, mikor minden esztendőben, díszes, 

I ingyenes ajándékokban közelebb hozza a nagy 
, közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi és 

művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmerteti, 
I egyúttal meg is szeretteii a művészetet. Év-év után 

gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka diszmüvekkel 
lepi meg karácsonyra olvasóit a .Pesti Napló”, ez 
a szó legnemesebb értelmében független, szabad
elvű és szókimondó lap és most Vörösmartynak, 

i a Szózat és a Vén czigány öserejü költőjének 
j életrajzával. Egyben legkiválóbb alkotásait (Szózat, 

Szép Ilonka, Csongor és Tünde és számos mást) 
foglalja díszes albumba és adja karácsonyra aján
dékul. A Vörösmarty-Album a Zichy Mihály-Album 

■ alakjában és nagyságában készül és e tartalmas 
| diszkönyvet 20 nagy több színben nyomott mü- 
! mclléklel, továbbá 40—50 szövogkép fogja díszíteni.

E gyönyörű könyvet karácsonyi ajándékul megkapja 
| a Pesti Napló” minden állandó előfizetője és 

díjtalanul megkapja mindama uj előfizetője, aki 
egész éven át fél- vagy negyedévenkint vagy havon- 
kinl, de megszakítás nélkül fizet elő a „Pesti 
Naplóra".

Balesetek. Ileísj Lipól szállító kocsisa oly 
gyorsan hajlóit f. hó 17-én, hogy kocsija elütötte 
Kékért Ferencz rézműves Mariska nevű leányát. 
A vizsgálatot megindították. - E hó 19-én d, c.
1 4 10 órakor u Juray-féle ház elölt két kocsi egy
másba akadt és felborult. Az egyikből két személy, 
a másikból 5 személy escll ki, de baja egyiknek 
sem történi.

Személyhajó járatok. Bajáról- Budapestre na
ponta : 2 ó. 05 p. délután és vasárnapon, kedden, 
pí-nlekeu : 5 ó. 55 p. hajnalkor. Budapestről—
Bajára naponta : 12 ó. délben és szombaton, ked
den, csütörtökön : Hl órak. esle. -- Bajáról- Mo
hácsra naponta : 8 ó. 25 p. esle és szerdán, pén
teken, vasárnapon: ti órakor reggel. — Bajáról— 
Orsovára- Gahiczra: szerdán pénteken és vasár
napon : 0 ó. reggel. Mohácsról -Bajára naponta: 
12 ó. délben es kedden, pénteken, és vasárnapon:
2 órakor éjjel.

llorten.se
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A Horgony Pain-Expeller illi'l.i.-,-. l.miim-nliun r.i|.<i.< 
ro»ip.> igazi népszerű háziazer, mely számos osaládlmn 
már több mini 34 év óla mimiig készletben van. Hátfájás, 
esipöfájdalom, fejfájás, koszvény, esrtznál slb. nél a llor- 
gony-Pain-Expellerrel való bedoezsölósek mindig iájdalom- 
esillapiló hatást idéztek elő. síit jái ványkornái. minő : a 
kolera éa liányólms-folyás, az alteslnek Pain-Expellorrel 
való bed.n zsólvsv mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott az 
influenza ellen is és 80 f„ 1 kor. 40 fii), és 2 k. árban a 
legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás -alkal
mával mindig határozottan: „Hicllter-félo HorgonyPain- 
Expellerfvagy ..Hicllter-félo llorgony-Linimont'ei tessék 
kérni és a „Horgony védjegyre ügyelni kell.

Lehmann kenőcs az egyetlen szí r, mely pár 
mipi huszmilat után megifjitja ttz nrczbörl, eltávolít 
redöket, szeplöl, májfoltot, boraikul (milcsser) slb. 
Egy tégely ára 1 kor. Csak nevem és nrczképcin- 
Iitei ellátott tégelyt fogadjunk el. Gyarmati Emil 
városi gyógyszertára a „Szenl-llarotnsagboz Buján.

köszönetnyilvánítás.
Mindazon ismerőseinknek és jóaka

róinknak. kik felejhetetlen férjein, illetve 
atyánk elhunyta alkalmából részvétükkel 
fajdalmtinkat enyhíteni szívesek voltak, 
fogadják ez utón leghálásabb küszöne- 
líinket.

özv. Stekler Santuné

CSARNOK.

I eritas.
Ha az ember tudná, 
Hogy az ü szerelnie, 
M>ly a mint hogy monda 
Táplálta, éltett>\ 
Igen-igen gyakran 
Gyűlöletté rétik. 
Eres emlék yyanáut 
Összezúzott szirén 
Csak át-át czikázik: 
Sohasem szeretnr !

Mert lehet a szírnek is 
Ellenszegülni.
Kern kell feltétlenül 
Engedelmeskedni: 
Erős akarattal 
Kell halni reálja 
8 meg kell tanítani, 
lla Ián küzködre is. 
.1: ellent állásra.

Egy-e.gy futó érzést 
Ha letud küzdeni.
8 a megedzelt szír 
Akkor kezd szerelni: 
Megtudja rálaszCn i 
Szerelmének tárgyát 
8 nem pazarolja majd 
Egy éidemetlenre 
Legszebb adomángát.

_______ II. T.

IRODALOM.
MILLIOMOS

és szegény ember egyaránt nagy érdeklődéssel 
olvashatja a Magyar Világ ez. politikai napilapot, 
mely esténkéit 5 órakor jelenik meg. Bátor szó
kimondás. a nemzet önállóságáért, igazaiért való 
luirez. térbelien szabndelvíiség, ez volt a Magyar 
Viliig progiamtnju a múltban és ez

lesz
jövőre is. A Magyar V ilág a legolcsóbb napilap, 
mert az előfizetési ára egész évre csak-8 lóriul, 
felévre 4 frl., negyedévre 2 frl.. egy hóra 70 kr. 
Egyes száma 3 krajezár. Minden napi eseményről 
gyorsan, pontosan es alaposan értesül,

ha ezt
a lapot járni ja. A Magyar Világ szerkesztőségének 
tagjai közt va mink a magyar hírlapirodalom leg
kiválóbb munkásai. Felelős szerkesztője Hcnedek 
Elek. A Magyar Világ lárezái, vezérezikkei, regényéi 

előkelő színvonalúnk és Így. méltán erez megelé
gedettséget, aki ezt a lapot

elolvassa.
A Magyar Világ biadóhivalala (Budapest. VI.. Váci
körűt 23.) készséggel küld mutatványszámot.

Kossuth Ferencz a következő nyílt levelet 
intézi a párlhivekhez.

Legyen szabad Ölti arra kérném, hogy az 
Egyetértést, minél szélesebb körben terjeszteni, 
és mennél hathatósabban támogatni szíveskedjek. 
E lap, harmincz év óta küzd a függetlenségi part 
hazafias elvei megvalósításáért ; és mig egyrészt 
a hírlapirodalom torén nagy tekintélyt szerzett, 
másrészt a függetlenségi part feltétlen elismerésére 
lelt érdemesssé. Mióta vi-szatértem hazamba, 
rövid kél megszakítással, e lapnak voltam főnnin- 
knlársainak egyike és most is az vagyok ; es vezér- 
ezikkeimben, melyek nevem aláírásával, rendesen 
megjelennek e lapban, találhatja meg mindenki 
törekvéseink irányzatát. A ki velem szellemi ösz- 
szeköltclésben akar lenni, fizessen elő e lapra.

Tisztelettel
Kossuth Ferenc;

Az ..Egyetértés" előfizetési ara: 
negyedévre 10 korona
I hóra 3 korona 60 fillér.

Az előfizetési összeg legczélszerübben posta
utalványon küldhető bo az „Egyetértés” kiadóhiva
tala IV. Vártnegye-u. 11. sz.

KÖZGAZDASÁG.
Kamarai ülés.

A szegedi kereskedelmi és iparkamara f. hó 
24-én tartotta meg ti máreziu.si teljes illését Szar- 
rady Lajos elnöklete alatt, melyről a következő ‘ 
tudósítást kapjuk:

Szarvady Lajos az ülés megnyitása után az 
elnöki jelentéseket terjeszti elő. - Előterjesztette 
az elnök az Emke átiratát, melyben kéri a kamarát, 
halna a kereskedőkre, hogy a versenyképes hazai 
ipartermékeket tartsák és azokra vevőik figyelmét 
felhívják. — Tudomásul vette a teljes ülés az elnök 
azon jelentéséi, mikép a kamara minden alkalmat 
fölhasznál, a kerület hazafias kereskedőinek körében 
már is majdnem általános törekvés előmozdítására 
hogy ahol csak lehetséges, a hazai iparezikkeket 
terjesszék és hogy az ily irányú buzdítást közelebb 
megjelenni. Évkönyvében újra is kifejezésre juttatja.

Jelentést telt az elnök a Máltában osztrák- 
magyar iparczikkek mintáiból rendezendő kiállítás- 

| r»7, mely az egész éven ál tarló. A kiállítási tár- 
| gyak vámmentesen vihetők be és a kiállítónak 

nincsenek más költségei, mint a Máltába való- 
szállítási dij.

Kulinyi Zsigmond titkár a kámarai iroda I 
február havi tevékenységéről telt jelentést és tudo
mására hozta a teljes ülésnek, hogy a külföldi | 
államokkal kötendő kereskedelmi szerződések véle- l 
ményezése ügyében márczius 15-én titkári értekezlet 

I volt a budapesti kamarában. Az értekezlet meg
állapodása az, hogy minden kamara a kerületét 
érintő vonatkozásokban ad kimer/íöen indokolt 
véleményt és hogy ezek alapján a Kamarák együttes 
előterjesztést tesznek a kereskedelemügyi minisz
terhez.

A kereskedelemügyi miniszter felhívta a ka- 
' marál. hogy a vasúti árufuvarozásra vonatkozó 
i nemzetközi egyezmények közelebbi megújítása alkal

mával adjon véleményt a magyar ipar és kereske- 
delem szempontjából esetleg szükségessé váló I 
módosításokról. Ez ügyben szakbizottságot küldött 
kin kamara, melynek javaslata alapján kél pontban j 
több lényegesen kívánságot fogadott el a teljes iiles. [

Az elnökség előterjesztést lett, hogy ez évben 1 
kerületi tanonez és segédmunka kiállítás rendezlessék 
Szegeden. A javaslat szerint a kiállítás 1903. 
augusztus havában, Szegeden, valamely alkalmas 
iskola épületben rendeztetik és részt vehet azon 

! minden kerületben iparos-segéd és tanonez. A ki
állítok tél-dijat nem fizetnek, sőt a vidékről érkező ! 
kiállítási tárgyak fuvarjait is a kamara fedezi. A 

| dijak arany és ezüst pénzjutalmak és ezzel együtt 
elismerő okmányok lesznek. A rendezés költségeire 
segélyt kér a kamura a kereskedelemügyi mi-

I niszterlöl.
Tudomásul vette a kamara a kereskedelem

ügyi miniszter leiratát, melylyel a hódmvásárhelyi 
agyadipari szövetkezeinek államsegélyül a.....gedíe

, azon 10,000 körömit, mely eddig az ottani agyag
ipari tnnmüholy kezelése alatt állott agyag be
szerzésre.

Tudomásul szolgált uz elnökség jelentése 
hogy síi t'gös fölterjesztést lelt a kamura a tengeri 
hajózást ii’ö magyar társaságok részére állami 
kedvezményeket biztosító törvényjavaslat ügyében, 
kérve, hogy vettessék föl a rendelkezés, mikép a 
kedvezményt nyerő társaságok fölszereléseket magyar 
forrásból kötelesek lm. szerezni.

Ezt a kamarai fölleerjeszlésl a kcrsskedelem- 
iigyi miniszter már elő is terjesztette a törvény 
javaslatot tárgyaló képciseliiháci'közgazdasági bizott

ság márczius oJ-ÍÁ-i illésén és a bizottság elhatá
rozta. hogy a törvényjavaslat ti szegedi kamara 
kívánságának megfelelően kiegészítendő.

Az elnökség előterjesztése folytán végül egy 
évi buzgón és kellő avalottsággal teljesíteti szolgálat 
után állásában véglegesítette a teljes ülés Szabó 
(ívnia masodlitkárl és fölvette öt a kamara nyug- 
dijinlézelébe.

Nyilvános köszönet.

A helybeli rk. plébánia-templom kifestésére 
s egy új orgona beszerzései-e újabban ti követ
kezők adakoztak :

Szuszits János es Gyulánszki József gyűjtői vén 
befolyt :

Marosovils Sándor 40 fii.. Hajelli József 20 
fii., l’irkinnjer M. 40 fii., Giiliinvik András 20 fii., 
Budimáez István 40 fii.. Vitily Antiilné -10 fii.. 
Gyurosovils Sándor 1 kor.. Beruics Slipán 40 fii.. 
I’astrovies Sándor 60 fillér. Bukovácz Sándor 20 
fii., Borkily Katalin t kor., Borkily József 40 fii.. 
Hadzsies János 20 111.. Vidákovies Dániel 60 fii., 
Lovrity József 80 fii., Borkily József 40 fii., Saracz 
Lajos 1 kor.. Csilics András 1 kor.. Bukovácz Ali
iul 20 lih, Budimáez János 10 fii.. Villa Ferencz 
40 fii., Gyurukovies Mária 20 lil.. Bukovácz Juli
anna 20 lií., Csilics György 40 fii., Galambos Péter 
1 kor.. Gugán István 60 fii., Jaszenovits József 
40 fii.. I’astrovies János 80 lil., Matijoviés 1 kor. 
20 fii., Obadonics Antal I kor., Fébó István 20 
fii., Csilics György 40 fii.. Molnár János 20 fii.. 
Borkily András 2Ó fii., Ei-nyei István 20 fii., Csi- 
csovszki Márton 1 kor.. Gyurkily Józsefné 20 fii.. 
Vörös Márton 20 fii., Fébó József 20 fii., Lufira- 
novics 20 fii.. Dujmovicsné 20 fii., Vaity Sándor 
I kor. 20 lil.. ülakily Sándor 20 lil.. Brisakovies 
Lajos 40 lil.. Hován Károly 20 lil.. Uranovics Péter 
1 kor.. Bosnyák Benő 40 fii., Pécsi András 60 fii.. 
Jerkovics Sándor 20 lil., Csiczovszki Benő 24 fii.. 
Cseszlár Benő 1 kor.. Pírkmajer Illés L kor., Ho- 
vanov István 60 lil., Safraneez Albert 40 fii., Kukity 
Lajos 40 lil.. Pancsics János 20 fii., Agality János 
20 fii.. Hadils Mátyás 40 fii., Topái Antal 20 fii., 
Orlovtiez Mihály 20 fii., Csilics György 40 fii., 
Kapits Sándor 20 fii., Bukovics Jakab 40 fii., Ja- 
szenovics János 20 fii., Bapils Melker 40 fii.. 
Vidákovies Sándor 40 fii., Mcszei Islván 60 fii., 
Gilian Mihály I kor., Pancsics József I korona.

Összesen 35 kor. 14 fillér.

Ez ulon is fogadják a nemesszivü adakozó
halas köszönelünkel. Isién áldása legyen megér, 
demlell jutalmuk.

A végrehajtó bizottság nevében :

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

II Ili HÉT ÉS EK.__

Bútorok 
elszállítását 
IW*  elvállal jutányosán “SB® 

bútorkocsi kka I 
<4eirihg-er és Berger 

BAJA.

Hondóban savanyított

VIZES UBORKA 
százankint és darabonkint kapható 

STROMMER JÓZSEFNÉL!
Flórián utcza 112. (József-város.)

15 hektoliter tiszta 

törköly-pálinka 
BW eladó TM1 

Walter Józsefnél Császártöltésen.
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FISCHER PÁL
NŐI FÉRFI- ÉS GYERMEK- DIVATÁRÚHÁZA 

■»> BAJÁN. «

Van szóidicséin a nagyérdemű helybeli és 
vidéki közönség szives tudomására juttatni. hogy

Többféle

asztalosszerszám
15 év óla fönálló

pői-, férfi- és gyernjgk- 
<0 diVatáráfrázan) <0 

több úníczikk hozzátételével incgbővilcUcin, ugyanis 
nagybani BlouSe árusítást "Wl
vezettem be, kezdve a legegyszerűbb hazi-blousok- 
tól ii legolcsóbb kivitelig, melyek olt helyben 
próbálva és azonnal megigazítva kézbesiltelnek.

Azonkívül eső- és napernyők uj gyárlásál, 
úgy színes mind feketébe, elvállalok minden e 
szakmába vágó javításokat, melyek pontosan és 
gyorsan saját műhelyemben eszközöltetnek.

Tetemes kibővíteti férfi és gyermek kalapok 
nagy raktáromra vagyok bátor a nagyérdemű kö
zönség szives figyelmét felhívni.

Habig kalapok egyedüli elárusító helye.
Sliglilz és Ungcr-féle fehérnemű, menyasszonyi 

kelengyék egyedüli elárusilása ezégem állal esz
közönéinek.

Minthogy több évi működésem aluli volt 
alkalma a nagyérdemű közönségnek pontos es 
szolid kiszolgálásomról meggyőződést szerezni, 
jövőben is azon leszek, hogy vevőiméi minél ol
csóbban juttassam első rendű aruk beszerzéséhez, 
mely lények valódiságáról mielőbbi meggyőződést 
szerezhetnek, kérem minél számosabb megrende
léseiket és szives további páitl’ogasukérl újabb 
vállalatomba is esedezve, maradiam

kiváló tisztelettel 

________ FISCHER PÁL. 
Kalapos mesterek figyelmébe I 

A „DÉLMAGYARORSZÁGI

GYAPJUFONÓ ÉS VATTAGYÁR RÉSZVÉNY- 

TÁRSASÁG * BAJÁN ....—

báránygyapjut
a legolcsóbban és legszebben kártol. 

Mosott gyapjút kilónként 26 fill.-ért.

Mosatlan gyapjút kilónként 34 fillért.

igen jutányos áron

Í0W ELADÓ "W
Bernhart Ferencznénél

Szent János-utcza (József város.)

férfi-szaöó <$»
<$> üzletemöen

A sörház-utezában levő és 
tulajdonolnál képező Kohn Sá- 
muel-féle házban

egy oagy útezai qs két 
kisebb údvari lakást

folyó évi május hó 1-íől bérbe

kiadók. Dr. Bruck Samu
ügyvéd.

UCDJUICQ Magyar Általános Váltóiizlet 
nLnlYILO Részvénytársaság

Budapest. V. Dorottya utcza 8.

Magyaroszágon törvényesen 
,.g“ megengedett sorsjegyeket adunk el ~ 

igen coulans, szolid alapon, 
könnyen teljesíthető 

HAVI RÉSZLETFIZETÉSRE.
E czclra a vidéken helyi ügynökségeket szervezünk.

Megbízható és szorgalmas egyének, kik 
ez utón tekintélyes, szép keresetre lehel

nek szeit, levélhelileg jelculkexz.enck.il

H E R M E S Magyar Általános Váltóiizlet Részvény
társaságnál, Budapest, V. Dorottya-uteza 8.

nagy választékban kaphatók mindennemű 
tavaszi és nyári szövetek, melyeket mérték 
szerint a legújabb divat szerint a legolcsóbb 
árban készítek.

Továbbá raktáron birtok saját készít
ményt! úri ruhákat és tavaszi felöl
tőket a legszebb és legdivatosabb kivitelben.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel

Hirschler Miksa
férfi-szabó.

Egy tanoncz felvétetik fizetés mellett.

£e Sriffon 
valódi franczia 

szivaríiapapir és fiüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

Fekete selymek
a legnemesebb szinvegyületben, kezességvállalás mellett jó minőségéit, valamint mindennemű selyomszö- 
vetek utolérhetetlen választékban és a legdivatosabb mintázatokkal, a legolcsóbb nagybani árak mellett. 
Mélerenkint s ruhánként, magánosoknak is. Postád ij vámmentesen. Minták bérmentve. Levéldij 25 fillér.

Selyemszövetgyár Unión

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

VÖRÖSMARTY-ALBUM *» ’
BUBT INGYEN!

A Pesti Napló, amely eddigelé az Ember tragédiáját. Arany János balladáit Zichy Mihály 
illusztrációval, Katona József Bánk bán-ját, a Hlmfy-Albumot. íi Költők-Albumát, tavaly 
a remek kivitelű Zichy-AIbumot. stb. adta olvasóinak a könyvpiaczon általános feltűnést keltő 
kiállításban, az idén eddigi kiadványait felülmúló fényűvel ós pompával, a Vörösmarty Mihály- 
A Ibumot fogja olvasóinak karácsonyi ajándékul adni.

A Vörösmarty-AIbum a Ziehy-Albumnál is díszesebb kiállításban nagy kvart alakban fog meg
jelenni. Magában foglalja a költő életrajzát. Csong’or és Tündét, Vörösmartynak e kedves drámai 
költeményét, a Szózat, a Vén czigányt. Szép Ilonkát és Vörösmartynak legkiválóbb 
költői alkotásait, kiváló művészek eredeti festményeivel és rajzaival, 20 műmelléklethon ós számos 
szövegbe nyomott képpel és illusztráczióval, a valóban remek kivitelű műlapoknak egy része gyönyörű 
színnyomású lesz, amilyen eddig alig jelent meg magyar diszmfiben. A Vörösmarty-Albumot 
megszerezhetik mindazok, akik a l’esti Naplóra, amely legrégibb, legfüggetlencbb és egyike a log- 
eltcrjedtebb politikai lapoknak, ogy óvre előfizetnek. --r—........... ■ -- ................

Akik most lépnek az előlizetők sorába és akár havonta is, de állandóan, legalább egy évig előlizetők 
maradnak, szintén megkapják a VÖTÖsmarty-AIbumot. Minden félreértés elkerülése végett meg- 
jegvezzűk hogy akik a Zichy-Albuinot az 1903. évre való előfizetés alapján tehát 1903. évi ajándékul 
kapták, azok a Vörösmarty-AIbumot csak úgy kapják meg, ha újra egész évre előfizetnek.

A Pesti Napló előfizetési ára: Egész évre 28 kor., félévre 14 kor., negyedévre 7 kor., egy lióra 2 kor. 
4(i fillér. Szerkesztősége és kiadóhivatala; Budapest, VI. Andrássy-ut 27. szám alatt van.

jelculkexz.enck.il
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Szölölugast ültessünk -
minden ház mellé és házi kertjeinkben.
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Erre azonban 
m in minden sző- 

őfaj alkalmas, 
(bár mind kínzó 
tei in esze ü mei 
n » obbrésze ha 
mepnő is, térim sí 
iim hoz. izeit 
sokan nem értek 
t i eret ményt éti
dig. Hol lugasnak

alkalm s a oka! ü tettek, azok övén 
el alj i h zukat az eg-sz sző őere> 
idej?” a legkitűnőbb muskat.ily és 
más edes ‘ZŐlŐKkel.

A szí lő hazánkban mindenütt 
meglétem 8 nincsen oly í>áz, mely
nek fa a mellet h le-cseke yebb gon- 
do á-sal fe.ntM lbel<» min voln*.  
ezenkívül más e üt- ekn k, kertek 
nek, kerítései «k III. » legiemekeb

JEGYZÉKE nz

50,0 0 0 nyereménynek.
Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben:

l.ooo.ooo korona.
dísze arékül ho y legkevesebb helyet is e' oglalna az 
egyebbre hasz Altató részekből Ez a le*  hál da osabb 
gyümölcs, meri minden évben terein.

< fajok ismertetésére vo aikozó szí es énynyo- 
matu kaialo us bár-inek ingyen és bérmentve küldetik 
mer. aki imát érv levelezőlapon tudatja.
Éri: li k' rinő grCiCnlty<ntlelep Nap-Kágya, u. p. _<t'irpiyh)d.
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Magyar tenyészbika
4 db. 2 éves.

2 db. d éves és 2 db. 4 éves

a rasztinai uradalomnál
(posta- és vasutálloinás (iákova)

ELkADÓ.
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A Rlchter-féle

Llnlmeni. Caps. comp.

Korona
-iC 1 jutalom 600000

1 nyer. á 400000
í ?o 1 200000
s ■= 2 100000

o 1 90000
<xi CD 2 80000

N
«=u q= 1 70000
cs 2 60000
s = 1 50000
10 -a

N 1 40000
5 30000•<x> ‘■Qj

§ =5- 3 25000
5- N 

(Z> 8 20000
f= uQJ 
Sj *** 8 15000
e-J£ co 36 10000

:<=> .Q3 67 5000
-r: 3 3000

437 2000
803 1000
1528 500
140 300

34450 200
4850 170
4850 130

100 100
4350 ,, 80
3350 40

1< i v iá ló s z e r e n c s e

TÖltÖK-nél
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.

Tíz millió koronánál többet nyertek nálunk 
nagyrabecsült vevőink.

Az egész világ legesélydúsabb sorsjátéka n mi in. kir. 
szab, oszlálysorsjátókiink, mely nemsokára újból 
kezdetéi veszi.

110,000 sorsjegy 55,000
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki, tehát az 

összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorsolási jegy
zék kimutatása szerint.

5 hónap alatt összesen Tizennégy millió 459.000 ko
ronái, egy hatalmas összegei sorsolnak ki. Az egész 
vállalat állami felügyelet alatt áll.

Az l-ső oszt,álv eredeti sorsjegyeinek tervszerű he-
tétjei a követk<i>zők :

egy nyolezad (>/s) frt .75 vagyis 1'50 korona
egy negyed (• -i 1 Irt 1.50 vagyis 3. korona
egy fél (' 2) írt 3. vagyis 6. korona
egy egész (> D Irt (». vagyis 12. korona
A sőrs jegyek;<>t utánvéttel vagy a pénz beküldése elle-

nőben küldjük 
léseket k

szét. Ilivatalos tervezet < lijtalanul. Meg-
rendid érünk azonnal, de legkésőbb

folyó évi április hó 20-ig
bizalommal hozzánk küldeni,

™___________
G^yy;y;V-V;;V

X 4- 4- 4- 4- 4- 4-

Horgony - Pain - Expeller 
egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg- 
bizliatóbedörzsölésűlalkalmaztatik 
köszvéoynél. csúznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
——■ bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Horgony" védjegygyei 
és a „Richler**  czégjegyzéssel fogad
junk ol. — 80 f.. 1 k. 40 f. es 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten.
Richter F. Ad. és társa. ' 

caias. e« kir. udvari szállítók. A I A 
Rudolatadt.

•! . 1 i ,i 114- 4- -o-

55,000 SX 14.459,000

Török A. és Tsa.
bankháza 

Budapest, 
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete. 

Főáiiidánk oszlálysoiTjálók osztályai: 
Föüzlet: VI.. Teréz-körút 46 a.
Fiókok : 1. Váczi-körút 4.

.. 2 Muzeum-körut II.

.. :i. Erzsébet-körut 54.

Rendelőiévé! levágandó Török A. és Társa bankháza Budapest.
Kende részemre I. osztályú mag.v. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos

tervezettel együtt küldeni.
i utánvetelezni kérem /

Az összeget kor. összegben. postautalványnyal küldöm A nem tetsző törlendő.
' mellékelem bankjegyekben i bélyegekben) '
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dönyved, folyóiratod, ügyvédi- és deresdedelmi nyomtatványod.

NÉVJEGYEK.

ELJEGYZÉSI KÁRTYÁK.

SZÁMLÁK.

LAK()l )ALM1 MEGHÍVÓK. b,a5kz“se?8
LEVÉLPAPÍROK. FALRAGASZOK. LEVÉLBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK.

>

ffláti meg fúvód a legizlésesetid diviteltien olcsó áron dészittetned.
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Hirdetések olcsó áron felvétetnek. "SBWIfc
IPB^T Községi nyomtatványok raktáron tartatnak. "SB®

A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


