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képviselője, lapjában, a ..Tolnainegyei Köz
lönyeién, ni. hó 28-án vezérczikket irt a 
dunai áthidalásról, melyben rámutat a zom- 
bori érdekeltségnek azon mozgalmára, hogy 
a küszöbön lévő dunai áthidalási ne Baja 
és Ballaszék. hanem Zombor és a baranya- 
megyei Kis-Köszeg között eszközöljék. Czik- 
kének befejezése a következő:

.Mégis legérdekesebb lenne a dolog
ban azt tudni, hogy minő álláspontra 
helyezkedik Baranvavármegye és Pécs vá
rosa a megindult mozgalommal szemben? 
Váljon megmarad-e korábbi állásfoglalásá
nál. vagy pedig érdekből az újabb keletű 
mozgalom támogatására vállalkozik? Ennek 
isp nem sok idő múlva, ki kell derülni; 
mert bár még ebben az esetben sem féltjük 
■igazságos ügyünk győzelmét, azért mégis 
jó lesz, a jövőre való tekintetből tudni, 
hogy hol kell keresni hű, megbízható 
szövetséges társakat és hol nem.

.Ehhez a czikkhez a „Pécsi Napló", a 
baja-báttaszéki áthidalás egyik leghűségesebb 
zászlóvivője, f. évi 71-iki számában a követ
kező megjegyzéseket fűzi:

Szívesen megnyugtatjuk a ezikkirót, hogy i 
már most tisztában legyen azzal, bogv Tolna
vármegye továbbra is számíthat Pécs vá
rosának és Baranyavármegyének a szövet
ségére. Amióla Baranvavármegye, Pécs város, 
és a pécsi kereskedelmi és iparkamara állást 
foglalt a baja-báttaszéki áthidalás melleit, 
nem merült föl olyan újabb jelenség, mely 
az egyszer elfoglalt álláspont megváltozta- i

T Á R C Z A.
Kis karikagyűrűm . . .

Kis karikagyűrűm el-elnézem egyre,
I ’gy csillog, úgy ragyog, akár a nap fénye.

Kis karikagyűrűm hosszan csókolom . . .
Es mintha erezné
Es mintha értené, kérdem suttogón :

Kis karikagyűrűm oh mondd hát énnékem, 
I ’yy-e nagyon szeret engem a kedvesem ?

Ka utasai Bella.

Kaudelné kukliprédikácziói.
IX.

Boldizsár inggombjairól.

A ..HAJAI HÍRLAP" EREDETI TÁIK’ZÁJA.

Reményiem, hogy tnosl jobbkedvü vagy, 
mint reggel voltál, Boldizsár. — Kérlek, tedd meg 
a kedvemért és ne fütyülj, mert nem azért fekiisz- 
nek le az ágyba, hogy fütyüljenek; de te nem 
lehetsz róla, hogy ilyen vagy, hogy mihelyt egyet 
szólok, az már ok arra, hogy sértegess. Valaha 
jó léleknek tartottalak; durvaságaidat csak most 
mutogatod. Hagyjalak aludni? Ite nem akarlak 
aludni hagyni. Ez az egyetlen alkalmas idő, ami
kor veled egy szót válthatok és meg kell engem 
hallgatnod. Egész napon ál százféle dolgom van 
és ezerféle dolog akadályoz, hogy veled egy szól 
is válthassak, hál csak megengedheted, hogy este 
veled egy szól válthassak, ami -- magad is be
láthatod elég ritkán történik. Különös! Mert 
neked egyszer egy gombod hiányzik az inged 
gallérjáról, nem keli összc-vissza szitkozódni !

tilsára késztethetné a nyilatkozataikban min
den esetre komoly törvényhatóságokat és a 
kereskedelmi és ipari érdekeket nem kizárólag 
helyi érdekek szem előtt tartásával mérlegelő 
keresedelmi és iparkamarát. A nagy közgaz
dasági érdekek kielégítésére fontosabbnak és 
előnyösebbnek tartottuk a baja-báttaszéki 
áthidalást, de mi pécsiek mindig azt han
goztattuk. hogy helyi érdeke ezen áthidalás
nak csakis a báttaszék-pécsi vasút kiépítése 
esetén lenne. Pécs önzetlenségének ékesen 
szóló jele, hogy ezen helyi érdek kielégíté
sének biztosítása előtt nvilt és határozott 
állást foglalta baja-báttaszéki áthidalás mellett 
és a „Pécsi Napló", bár nem kér magának 
részt az immár kivívott sikerből, a czikkek 
valóságos arzenálját küldötte útnak, hogy 
hozzájáruljon a hídépítés megvalósításához. 
Es most, mikor czélnál vagyunk, most még 
bizalmatlansággal találkozunk és nyíltan kér
dést intéznek ide, hívek maradunk-e a 
zászlóhoz, melyei immár kitűzhetünk a be
vett vár fokára! Kedvünk volna azt mondani, 
hogy ez insinuáczió, de az elért siker engesz- 
telékenynyé tesz és beérjük annak hangoz
tatásával. hogy ma ugyanazon állásponton 
vagyunk, mint voltunk ezelőtt 5—10 15
évvel, de mind hangosabban követeljük, 
mozogjunk már a báttaszék-pécsi vasúti 
összeköttetés érdekében is, mert az ezen 
vasúti terv megvalósítása étitekében a tör
vényhatóság által kiküldött bizottság még 
első tanácskozását se tartotta. Ennyit törőd
nek nálunk a legfontosabb, életbe vágó for
galmi érdekekkel 1 Nem mondjuk, hogy nem 
látnék igen szívesen és alsó-Baranyavárine- 
gyére nézve nagyon is előnyösnek tartanók 

Nem szitkozódtál? Boldizsár, én azt hiszem I 
nem mindig tudod, hogy mérgedben mit cselekszel, j

Nem voltál méregben, Boldizsár? Hm! Úgy ] 

beszélsz, mintha nem tudnám, hogy mi az mé
regben lenni. De én azt hiszem, hogy tudom, mert | 
én —■ a jó Isten a megmondhatója —■ elég ideje j 
élek veled együtt, hogy megtudhassam. Kár, hogy 
nem panaszkodhatni másért, mint egy hiányzó 
inggombocskáért. Csak lenne olyan feleséged, 
amilyent érdemelsz, Boldizsár, akkor belátnád, 
hogy milyen kincs vagyok én. Fél napon ál ki 
nem jön a kezemből a tű, meg a ezérna és foly
ton van dolgom majd a te hóim iáidnál, majd a 
gyermekeidnél és tisztára rabszolgát csinálsz belő
lem. És mi a köszönet érte? Te nagy Isten! Ha I 
csak egyetlen gombocska is hiányzik az ingeden, 
mindjárt kész a palália.

Mit beszélsz? Hogy nincs igazam? Meg- I 
mondom neked, Boldizsár, ezerszer is, hogy senki 
emberfiának a gombjait nem varrják oly tartósan 
fel, mint a tieidet. Csak tettem volna el a te 
régi ingeidet, abból az időből, amikor összeke
rültünk, akkor megmutathatnám, milyen rosszul 
voltak a gombjaid felvarrva.

Igenis érdemes róla beszélni. De te mindig 
Így csinálsz. Mihelyt egy szót szólok, haragszol, 
tombolsz, szidsz, átkozódol és betiltod, hogy egy 
szót is szóljak. így csináltok ti férfiak! Megtiltjá
tok nekünk szegény asszonyoknak, hogy egy szól 
is sz ájunk és akkor mindig nektek van igazatok.

Valótlan, Boldizsár, nagyszerű fogalmad van 
az asszonyokról, valószínűleg azt hiszed, hogy 
nincs más dolguk, niml a férjeik inggombjaival 
foglalkozni. Pompás fogalmad van a házasélctről. 
Az már igaz. Ha mi szegény asszonyok előre 
tudnék, mit kell nekünk eltűrni, elviselni majd 
egy inggombért, majd valami más csekélységéri, I

a zombor-kiskőszegi áthidalást is, de fantomok 
után nem futunk és beérjük azzal, ami egye
lőire elérhető. Bizonyos, hogy el fog érkezni 
ezen második áthidalásnak ideje is és akkor 
újra olt leszünk teljes odaadásunkkal, amikor 

i majd ezt kell és ki lehet majd küzdeni. Ma 
azonban mindkét áthidalásról beszélni nem 
lehet és a zombori mozgalom egy nappal sem 
fogja késleltetni a baja-báttaszéki áthidalást. 
Erre nézve nyugodtak lehetnek úgy Haján, 
mint Tolnavármegyében.

* **
Lapunk, mely a szerénytelenség vádja 

nélkül hangoztathatja, hogy a baja-báttaszéki 
áthidalás mozgalmában mindenkor előljárt, 
nem hagyhatja szó nélkül Boda Vilmos kép
viselő úr megjegyzéseit és készséggel ragadja 
meg az alkalmat, hogy az igazán érdemel
lenül gyanúba vett Baranyavármegyének és 
Pécs városának a legteljesebb igazságot szol
gáltassa.

Midőn Bariul Bélának Tolnavármegye 
közgyűlésen az áthidalás érdekében történt, 
ismeretes felszólalása után a bajai előkészítő 
bizottság egy-két tagja újból élére állt a 
megindult akcziónak, aggódva tekintett körül, 
hóimét vegyen vezért ez újabb mozgalom 
számára, a ki tekintélyénél és erkölcsi sú
lyánál fogva a nagyszabásúnak Ígérkezett 
mozgalmat a kellő eréíylyel és tapintattal 
vezethesse, mert Baján, egyrészt azért, ne
hogy a helyi érdek szempontja ismét előtérbe 
nyomuljon, másrészt, mert a politikai vi
szonyok még ebben a kérdésben is külön
vált frakcziókra tagolták a társadalmat, egy 
minden tekintetben megfelelő vezéregyéni-

ha csak legkevésbbé is tudnék, altkor nem szü
letett még meg az a férfi, akinek a rabszolgájává 
lennök egy egész életen ál.

Hogy mit kellene nekünk tenni, Boldizsár ? 
Nélkületek élni, a mi százszor okosabb és jobb 
volna. Az bizonyos.

Nyíltan meg kelt neked mondanom, nem is 
hiszem, hogy az inged gallérjáról a gomb való
ban hiányzott; sokkal inkább hiszem, hogy szán
dékosan tépted le, hogy belém köthess. Oh I Egy 
ember sem érti jobban a módját, hogy kell a 
veszekedésre okot és alkalmat találni, mint te. 
Mert valóban feltűnő, hogy ne lett volna gomb 
az inged gallérján, miután nincs a földön még 
egy asszonyi teremtés, aki Hálámnál nagyobb rab
szolgája lenne a férje inggombjainak. Egy szóval, 
nagyon feltűnő nekem ez a dolog.

Az a vigasztalás azonban megmarad nekem, 
hogy nem tarthat már sokáig. A te dühösködésed 
és veszekedésed egészségemet aláásta és az élet 
nem tarthat m ár sokáig.

Igen, nevess csak Boldizsár, nevess csak. 
Tudom jól, hogy nevelnél, ha meghalnék, — oh, 
abban nem kételkedem. Ebben áll a te szerelmed, 
a le gyöngédséged. Sohasem szólok róla egy szót, 
de napról-napra érzem, hogy gyengülök, napról- 
napra, jobban-jobban. Ha meghaltam, kiváncsi 
leszek, hogy a le második feleséged hogyan fog 
a te inggombaiddal törődni. Akkor lásd és érezd 
a külömbségot közte és köziem. Igen, Boldizsár, 
akkor jussak eszedbe és az Isten meg lógja adni, 
hogy többször lóg ingedről egy gomb hiányozni, 
mint mostanában.

Isten ments’, Boldizsár, nem vagyok én bosszú
álló asszony. Még senkinek sem jutott eszébe, 
hogy engem bosszúállónak nevezzen. Mit mondasz?

Még senki sem nevezett engem úgy, mint te? 
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séget nem találhattak. Ekkor esett a választás 
Pécs sz. kir. városára és mi tartozunk a 
történeti igazságnak azzal a kijelentéssel, 
hogy lAijorossy Imre, Pécs sz. kir. város 
derék és lelkes polgármestere, támogatva hű 
szövetségesei, a pécsi kereskedelmi és ipar
kamara és a fáradhatatlan pécsi sajtó, első
sorban pedig a ..Pécsi Napló" által, a leg
nagyobb hazafias készséggel és örömmel 
vállalkozott a vezető szerepre és hogy 
annak mily derekasan, mily örvendetes si
kerrel felelt meg, ezt a beállott változás 
folytán bizonyítgatnunk aligha kell.

A ki majdan megírja e fontos közgaz
dasági kérdés megoldásának históriáját, az 
kell, hogy hálával és elismeréssel adózzék 
Pécs sz. kir. városának és hűséges satellesei- 
nek, és hogy feljegyezze, miszerint abban 
a dicsőséges küzdelemben, melyet lankadatlan 
kitartás és megalkuvást nem ismerő buz- 
góság három évtizeden át e kérdésben meg
vívott, az oroszlánrész Pécs szab. kir. vá
rosát illeti.

Rút hálátlanság tehát még csak a gyanú 
árnyékával is illetni Pécs sz. kir. városát, 
mely önzetlenségének oly fényes tanúbizony
ságait szolgáltatta, hogy egy különben is 
halva született, kisebbszerü mozgolódás ked
véért megfogja tagadni múltját és az egyszer 
felismert országos szempontok széles ország
újáról a különleges helyi aszpirácziók zsák- 
utczáiba fog eltévelyegni.

Ez sohasem fog bekövetkezni és ép 
azért elismeréssel és hálával hajtjuk meg 
zászlónkat Pécs szab. kir. város törvény
hatósága és lelkes szövetségesei előtt és 
sietünk eloszlatni ama aggodalmakat és kéte
lyeket, melyeket nyilván csak a viszonyok 
és körülmények nem eléggé alapos ismerete 
szülhetett.

Dr. L. Á.

Yárosi közkórházunk tiidövészes pavillonja.
Általános megelégedést kellett a törvény

hatósági februári közgyűlésnek azon határozata, 
hogy dr. Ladányi Mór kórházi főorvosnak indít
ványa : miszerint az. épülőfélben lévő városi köz
kórház tiidövészes pavillonnal egészitessék ki. 
egyhangú helyesléssel elfogadtatott.

Oly vívmány ez, amely méltán helyet kér

Az nem tartozik ide. Boldizsár, mert elhihe
ted nekem, hogy a te heves, veszekedő termé
szeted nem kellene nekem, még egy millióért 
sem. Milyen szerencse rád nézve, hogy én nem 
vagyok olyan veszekedő, amilyen te vagy. Gon
dold meg, milyen világ volna a háznál. Különben 
nem bánnám, ha olyan feleséget kaptál volna, 
akinek jól pörög a nyelve, legalább megtudnád, 
milyen külömbség van asszony és asszony között. 
l)e miután nincs módodban összehasonlításokat 
tenni, engem mindenféle módon elnyomsz, mert 
én egy töredelmes, jólelkii birka vagyok, amelyik 
soha sem védi magát. A te helyeden úgy szégyel- 
ném magam, hogy elsülyednék szégyenlclemben.

Es milyen rossz példái adsz te ezzel a gyer
mekeidnek. Idővel a fiaid egy hajszállal sem lesz
nek jobbak náladnál. Hát nem beszéltél az egész 
reggeli alatt, pedig vasárnap volt, folyton folyvást 
azokról az átkozott inggombokról ? És te még azt 
akarod, hogy jó kereszténynek tartsanak I Mit j 
fognak a gyermekek idővel rólad gondolni, ha 
majd nagyobbak lesznek, hogy le mennyit pöröllél I 
egy nyomorult inggombért. Mivolt ember egy i 
szót sem szólt volna róla.

Miért nem fogom be a számat ? Egész egy
szerűen azért, Boldizsár, mert nem akarom — 
látod, ezért, kizárólag csalt ezért. Mit, lássam, 
hogy hogyan pusztul el az egész háziboldogságom, 
egyetlen egy inggombért a sírig hagyjam magam 
tőled mérgesíteni és egy szót se szóljak róla? 
De hát ilyenek a férfiak. így lesznek mindig. 
Nos, én már tudom, hogy a jövőben mit teszek. 
Miattam lepotyoghatnak mind a gombjaid, én nem 
fűzök be a tűbe és kiváncsi vagyok, hogy mit fogsz 
akkor szólni.

Majd mással fogod akkor fclvanatni é Nos, 
ez pompásan illik nős emberekhez, olyan felesé
geket ilyennel fenyegetni, amilyen feleség én 
vagyok, aki — bátran állíthatom gombjaidnak I

városunk legszebb intézményei sorában és bizonyára 
nem lesz érdektelen az alábbi részletes ismertetés, | 
mely a pavillon egész kimerítő tervrajzát foglalja 
magában.

Moesányi Károly műépítész részletes terve, 
melyei a „Tuberkulózis" ez. folyóirat e hó l én 
megjeleni számából merítünk, a következő:

A 200 beteg fölvételére épülő bajai közkór
házai egy újabb épülettel bővítik ki. a tuherkuló:is- 
betegek részére épülő külön kis pavilloim I.

Az egyemeletes pavillon 7 férfi <•> i női be
teg fölvételére fog szolgálni.

Földszinten a férfiak, emeleten a n< ik nyer
nek elhelyezést.

Mindegyik betegosztály áll kél szobából, egyen
lőül 3 beteg részére és egy külön-szobából 1 beteg 
részére. Utóbbiban esetleg 2 beteg is elhelyezhető.

A korszobák egy 2.45 méter széles és 14:35 
méter hosszú északra fekvő zárt folyosóra nyílnak, 
a mely rossz időben a betegek tartózkodójául 
és sétahelviil fog szolgálni és a mely 1.75 méter 
széles összekötő folyosó által összefüggésben van 
az épület déli oldalán elhelyezett nyílt fekvő
folyosóval. Utóbbira nyílnak a kórszobák ablakai. 
A fekvő-folyosó, a mely 3.30 méter széles és 
12.20 méter hossza, a déli és keleti nap irányában 
fekszik, a forró délutáni naptól pedig egy eléépitett 
épületszárny által van megvédve.

Főszempontok voltak a tervezésnél: a kél- 
nembeli betegeknek szigorú elkülönítése, valamint 
az, hogy az egyes helyiségek czélszerii fekvéssel 
bírjanak és hogy a pornak és piszoknak lerakása 
clkeriillessék, illetve padlók, falak, lépcsőfokok, 
ablakok, ajtók stb. könnyen és gyorsan tisztogat- 
hatók legyenek'.

Mindazon helyiségek, a melyek a bete
gek közös használatára szolgálnak, úgymint : 
ebédlő-, fürdőszoba, vizgyógyászat helyisége, ruha
tár (illetve czipöváltó), hideg-konyha és orvosi ren
delő-szoba, a tulajdonképpeni betegosztályokon 
kívül nyernek elhelyezést.

A közös étkezötermet. valamint az alatta 
fekvő fürdő- és vizgyógyászali helyiségei az eme
leti lépcső választja el a betegosztályoktól. Az Így 
teljesen elkülönített étkező-terem a lépcső féleme
leti nyughelyéről nyílik úgy, hogy földszinti és 
emeleti heteik által egyaránt kényelmesen meg
közelíthető.

A földszinti lépcsőháziról balra 4 lépcsőfokon 
lemenve, a fürdő- és vizgyógyászali helyiséghez 
jutunk, jobbra pedig 3 lépcsőn fölhaladva, a föld

rabszolgája volt mindig. Hm, hm, valaki m ás, aki 
gombjaidét felvarrja. Nos, Boldizsár, amíg én élek, 
addig ez meg nem történik. Ha már meghaltam 
— ami az én sokféle, nagy szenvedéseim mellett 

nemsokára bekövetkezhetik — ha én már meg
haltam Istenem, milyen szívtelen szörny vagy 
le — hogy az én keserves panaszaimnál igy tudsz 
horlyogni.

Te nem horlyogsz'? — Azt te mindig úgy 
mondod és az nekem egészen mindegy, hortyogsz-e, 
nem-e. Hm, hm ! Tehát valaki más varrja fel a 
gombjaidat. —• Lám, lám, ki hitte volna! Egy 
cseppet sem csodálkozom, mert nálad már semmi 
sem lep meg engem. Az emberek már régen 
megmondták nekem, hogy végre ide jutunk, de 
én nem akartam elhinni mostanig, amikor a gom
bok a szemeimet megnyitják.

De az egész világ tudja meg ezt. hogy te, 
Boldizsár nekem, a feleségednek. - nekem ilyet 
mondani, hogy más varrja fel a gombjaidat — 
más szóval tehát: én ne legyek többé az úr a 
háznál, üli, Boldizsár, ilyen bűntettel nem vennék 
a lelkiismeretemre. — így nem bántaná....... mg
a feleségemet.

Nem, Boldizsár, én nem bolondultam meg 
de úgy látszik, hogy a te fejedben nincs minden 
rendben, vagy inkább a szivedben, ami még rosz- 
szabb, mert egy inggombról sem beszélhetek, 
hogy a saját házamban ne sértegessenek.

Köböl van a szived, Boldizsár, kemény, mint 
a szikla, mint a kavics — engem, egy nyomorult 
gomb miatt megfenyegetni, valóban borz - egy-- 
nyomorult gomb —mi

♦ »

„A természet megmentett engemet, legalább 
az éjjelre a többi veszekedéstől", mondja Boldizsár, 
„feleségem csendesen elaludt”.

Fordította: L. M. 

szinti lépcsönyughelyröl egyrészt a betegek közös 
czipöváltó-helyisége, másrészt egy kis ápolószoba 
nyert elhelyezést. A földszinti padló 0 60 méterrel 
magasabban fekszik a külső járdánál és miután 
az épület takarékossági szempontból alápinezézve 
nincsen, azért a talajnedvesség visszatartása végett 
az összes földszinti padlók alatt 15 cm erős beton
réteg alkalmazlatik, azonfölül pedig az összes falak 
aszfall-szigelelö-lemezzel láttatnak el.

A lépCSöház földszinti nyughelyéről nyílik a 
férfi-osztály.

A lépcsőfokok 14 hm. magasak, tehát elég 
kényelmesek; a lépcsőfokok szélessége pedig 1.40 
méter.

Az emeleti lépcső-nyughelyről nyílik egyik 
oldalon az orvosi rendelő-szoba, másik oldalon 
egy kis hideg-konyha, középről pedig a női osztály.

A betegosztályok mindegyike egy-egy mosdó- 
szobáeskával bír, a melyben minden egyes beteg
nek megvan a külön mosdója. Ezen mosdószobák
ból nyílnak az előtérrel ellátott klozelek. A mosdó
szobák egyszersmind az étkezés előtti ós utáni 
mosakodás czéljaira szolgálnak.

Az ápoló szobák, orvosi rendelő-szoba és az 
étkező-terem hajó-padlóval láttatnak el, minden 
egyéb helyiség padlója granitto-terrazzóból készül, 
a mely tisztántartás szempontjából a falakra göm-

| bölyüen föl lesz hajlítva.

Az ajtók és ablakok tagozatai, valamint a 
falaknak egymáshoz való csatlakozásai mindenütt 
legömbölyittetnek. A lépcsők egészen sima és zo- 
mánczfeslékkel bemázolt védőkorlátokkal láttatnak 
el, a fürdőszobák, mosdószobák, klozeltek falai 
szublimáltál mosható zoináncz-fénymázzal fognak 
bírni. A klozetlek vizmosásu rendszerrel készülnek, 
a fekáliák és egyéb fertőzött anyagok pedig a 
többi pavillon l'ekáliával együtt biológiai tisztítás
nak vettetnek alá.

A pavillon fűtése kályhák állal történik, a 
világítás pedig légszesz állal.

Vízvezetéki kagylók, villamos csengők a szük
séges mennyiségben alkalmaztatnak és a pavillon 
a többi épületekkel telefon állal van összekötte
tésben.

A pavillon élelmezése a közelben fekvő gaz- 
' dasági épület konyhájából történik.

Úgy a kórszobák, valamint a többi lartóz- 
I kodásra szolgáló helyiségek falaiban téli és nyári 

szellőző-kürtök alkalmaztatnak, azonkívül az ablakok 
felső szárnyai alulról kényelmesen kezelhető szel- 

j lózö-készülékkel láttatnak el.

A háromágyas betegszobákban egy-egy betegre 
I eső légmennyiség 33'63 köbméter; az egyágyas 

különszobák légmennyisége 67'26 köbméter, két 
| beteg elhelyezése esetén tehát egy-egy helyre 33'62 

köbméter levegő esik.
A pavillon akként terveztetett, hogy az később 

! nagyon könnyű szerrel kibövithető legyen.
Az építést a legközelebbi napokban megkez- 

| dik. úgy, hogy a pavillon a többi épületekkel 
j együtt 1903. őszére teljesen elkészül és rendelte- 
| lésének átadalik.

Építési költség 38.000 korona.

Helybeli és vidéki hírek.

A baja-báttaszékl Dunahid előmunkálatainak 
felülvizsgálata. Egy hónapi szorgos munkásság 
titán a városunkban időző mérnök-bizottság elvégre 
befejezte a baja-bállaszéki áthidalás előmunkála
tait, melyek alapján most már el fog határoztatok 

I vájjon megvalósul-e a legvitálisabb érdekünk: hogy 
a hidal közretleniil Bajánál építsék ki. Mint érte
sülünk Geduly Gytila, miniszteri tanácsos, a m. 
kir. államvasutak építési főosztályának igazgatója 
pénteken este egy nagyobb szakbizottság kíséretében 
Bajára érkezett a teljesített előmunkálatok felül
vizsgálása és annak végleges megállapítása végett, 
hogy az áthidalás hol fog megtörténni.

Ezen bizottság tagjai Faragó Lipót min. 
tan., Czekeliusz Aladár, Menczer Lajos, Nagy 
Ödön műszaki tanácsosok, Nórák Bertalan és 
Breidl Károly vasúti felügyelők, kik Schmaus: 
Endre főispán és Dr. Hegedűs Aladár polgár
mester kíséretében végleg megállapították a vasuli 
vonal és a Ilid irányát, mely szerint a híd ti 
Spilzer-I'éló szeszgyár mögött mintegy 250 méter 
nyíre fog megépíttetni. Kilátásba helyezte a buda
pesti bizottság, hogy Láng Lajos kereskedelmi 
miniszter is el fog jönni az előmunkálatok meg
tekintésére.

Zenés mise a plébánia-templomban. llusvét 
vasárnapján délelőtt 10 órakor zenésmise lesz a 
helybeli plébánia-templomban zencmiivelö társa-



1903. BAJAI HÍRLAP április 5-

dalműnk több előkelő Ingjanak közreműködésével. 
Előadják ez alkalomból Dóriik vegyeskarra irt mise 
jól. melynek keretében Pembauer ..Regina eoeli"- 
jél lesz alkalmunk meghallgatni. (Illerloriumra egy 
Engesser-fele ..I’aler noster"-lercetlol énekelnek: 
Marezell Andorné. Kuliár Ágoston és Afelles Károly. 
Az. orgonakisérelel Hegedűs Ernő fögynm. tanuló 
látja el.

Zongorafőlavatás a Casinóban. A t'.asinó 
mint már közöltük családi estélyei kedé

lyességének emelésére zongorát szerzett be, melyei 
lleezássg (íyuláné úrnő pompás zongorajátéka 
avatott lel e hó 1-én. Szabó Erzsiké, úrhölgy (Pécs) 
szives énekelöadását zajos tetszéssel fogadták.

Polgármesterek kongresszusa. A törvényha
tósági és rendezett tanácsú városok polgármesterei 
három év óla minden év tavaszán gyűlésre gyűl
nek össze. Győrben kezdtek meg az. értekezletet, 
Aradon és Szegeden folytatták s az idén Debre- 
czenben tartják meg. A szegedi megállapodás 
Debreczent jelölte ki az idei kongresszus szitáié- i 
Ivéül és Kovács József polgármester már értesítette | 
a városok polgármestereit, hogy a május hó IS-án 
tartandó tanácskozásra Debreczen város szívesen 
várja őket vendégül. A tanácskozás és a vendé- | 
gek fogadtatásának programmját később fogják 
megállapítani. A polgármesterek kongresszusáról 
értesítették Baja város polgármesterét Dr. Hegedűs 
Aladárt is, aki valószínűleg szintén részt vesz a 
nagylöiitosságunak Ígérkező tanácskozáson.

Dr. Hadzsy János orsz. képviselőről a keddi 
estilapok riasztó híreket közöltek. Most arról érte
sülünk. hogy l)r. Hadzsy János állapota változat
lan. s hogy újabb aggodalomra ok nincs. Ez az 
értesítés megyeszerle nagy megnyugvást fog kelteni.

Tóth Kálmán születésének évfordulója. ..Ki
vesző félben vannak a régi, jó erkölcsök Írja 
lapunk egy barátja és legszebb tradiezióinkal, nem
zeti büszkeségünk emlékeit sem ápoljuk többé. 
Szürke nap lelt immár márczius 31-ike is, az a 
nap, melyen Tóth Kálmán, Baja varos büszkesége 
es nagynevű szülötte a napvilágot meglátta." 
.lószerencse, hogy elvetve akad még pár lelkes 
ember, kik áthatva e napnak mindig emlékezetes 
voltától, ünneppé avatják azt. Kár mindenesetre, 
hogy Baján a sok társasegylel és önképzőkör közül 
csak egynek ünnepéről szólhat a krónika.

A helybeli »?. kir. kertmunkás-iskola kertész
gyakornokainak „Bercczki Máté**  önképzö-köre m. 
hó 29-én sikerüli diszíiléssel adózott nagy költőnk : 
Tóth Kálmán (‘miekének. A formás és sikerrel 
interpretált programul a következő volt: 1. Tóth 
Kálmán, „A gyöngyvirág"; előadta Blahovils György 
köztetszésre. 2. Tóth Kálmán: „Előre!" szavalta 
t'bitz Antal, ki hatásos és lelkesítő előadásával 
valóban magával ragadta a hallgatóságot. 3. Fra- 
tincsics Endre elnök olvasta föl azután szépen 
megírt I anulmányál Tólh Kálmánról. A felolvasási 
viharos tapssal fogadta a szépszámú közönség. 4. 
Tólh Kálmán, „Halál'' szavalta WillingsdoríTer 
Viktor vervvcl és hatást keltve. 5. Tólh Kálmán, 
„Kik voltak a honvédek?" szavalta Paczelt János. 
A tetszés-zaj addig nem akart csillapodni e való
ban gyönyörű szavalat illán, inig az ügyes szavaló 
Ábrányi Emilnek „Mi a haza?" ez. költeményét 
el nem szavalta, mire a mindvégig emelkedett 
hangulatban lefolyt ülés véget ért.

Halálozás. Vettük a következő gyászlapol : 
Alulírott úgy a magam, valamint az összes rokonság 
nevében szomorodott szívvel jelentem a szeretett 
férj, jó testvér, sógor és nagy hálva Swaton József 
nyug. magy. kir. adóhivatali ellenőrnek folyó évi 
márczius hó 30-án d. e. 11 órakor, életének 86-ik 
évében hosszas szenvedés és a halotti szentség 
ájtatos felvétele után bekövetkezett gyászos elhuny
tál. A megboldogult hűlt teteme f. évi április hó 
1-én délután 4 órakor fognak Tóth Kálmán-ulcza 
627. sz. gyászházból a róni. kalh. szertartás szerint 
a szent Rákosról czimzelt sirkerlben örök nyuga
lomra tétetni. Az engesztelő szent-mise áldozat a 
megboldogult lelki üdvéért ugyancsak f. évi április 
hó 2-án reggeli 9 órakor lóg ti r. kalh. plébánia
templomban a Mindenhatónak beimilaltatni. Baja. 
1903. márczius 31. Áldás és béke poraira I Özv. 
Swaton Józsel’né sz. Vaszner Katalin, neje. Swaton 
Ferencz, Swaton Antónia, testvérek. Főtiszt. Vasz
ner Lipót plébános, sógor. Vaszner Canisia, Swaton 
Ferenczné, sógornők, ifj. Swaton József, nevelt 
fia és családja.

Közgyűlés. A Magyarországi munkások rokkant 
és nvugdijegyletének bujái fiókja ma délután -I 
órakor tartja rendes évi közgyűlését a Bajai Keres
kedő Ifjak egyletének helyiségében. A t. tagok 
kéretnek teljes számban megjelenni.

A bajai színkör építésének újabb elhalasztása.
Biztosra vettük, hogy régi óhajtásunk immár a 
közel jövőben ntegvalósítl és a miniszterileg is 
helybenhagyott tervezet szerint még az idén meg
kezdik a színkör épilését. Most arról értesülünk, 
hogy a színkör építése ismét elodázást szenved, 
mert Czérnay Imre városi biz. tag és négy társa 
indítványt terjesztenek az április havi közgyűlés 
elé. melyben tiltakoznak az ellen, hogy a színház 
a város központjától kissé távolesö vonutkerlbe

építtessék és kérik e tervnek elejtése mellett, u félig 
köböl, félig fából tervezendő fűthető színházat a 
„[táráiig Szálloda" liálidsó tágas udvarára építeni. 
„Ezen a helyen mint egy hatalmas négyzeten • 
nagyon szépen elfér egy ilyen színház egy kisebb
szerű sétány keretében. A színház úgymond 
az indítvány - ez esetben szabad téren is állna, 
regi szokott helyén, mindenki altul könnyen meg
közelíthető volna, ezenfelül a Bárány vendéglő 
forgalmára kedvezően hatván, ennek bérösszege is 
emelhető és ezáltal a város jövedelme is szaporít- i 
ható lenne. A mi pedig a költségekét illeti, ez. 
sem kerülne sokkal többe, mim a vasúti kertbe 
tervezett szilikor, mivel a telek úgyis a város tu
lajdonát képezi."

Jótékonyság. A bajai iz r. nöegylel a mull I 
bélen 560 kor. adott jótékony ezélra. mely összeg
ből 400 kor. szegények közt kiosztatott. 60 kor. 
adott a helybeli ,.lzr. Aggok Házá"-nak és 100 
kor.-érl fehérneműt vett a helybeli izr. kórháznak.

A sorozás újabb elhalasztása. Báró Fehérváry 
honvédelmi miniszter a törvényhatóságokhoz leiratot 
intézett, mely arról értesít, hogy az idei fősorozás 
május I -löl június hó 20-ig terjedő időszakra ha- 
lasztalik el.

Április II. A közoktatásügyi minisztérium in
tézkedett az április 11-iki ünnep megtartása ügyé
ben. Az 1848-iki törvények szentesítésének évfor
dulója az idén a húsvéti szünidőre esik, amikor 
az iskolák zárva vaunak. Az ünnepel Így a szünidőt 
kővető első iskolai napon tartják meg a tanár
testületek és növendékek részvételével.

Állomány. Kovács Sándor köles, segélyzö 
egyleti könyvelő űr 1 drb. 10 koronás ipartestületi 
házrészjegy vissza ajándékozásáért fogadja a tes
tület hálás köszönetéi.

Felfüggesztett pénzügyi igazgató. Az a hir 
volt a megyei lapokban elterjedve, hogy Sziics 
István zombori pénziigyigazgató helyettesi felfüg
gesztenék. Amint értesülünk, ez a hir nem felel 
meg a valóságnak. Ennek kapcsán azonban hang
súlyozzuk. hogy a zombori pénzügyigazgatóság 
bajain okvetlenül a legsürgősebben segíteni kell.

József Ágost a tornaünnepen. Az országos 
lornaiinnep előreláthatólag valósaggal nemzeti ün
neppé lesz. Az az általános érdeklődés, a mely 
a pünkösd e látványossága iránt országszerte 
mutatkozik, az udvar figyelmét is felköltölte. 

| József Ágost föherczeg és neje, Auguszta löher- 
czegasszonv hivatalosan értesítették a rendezősé
get, hogy reszlvesznek az ünnepélyeit. A szövetség 
zászlóját is akkor fogják fölavatni s Auguszta 
főherczegasszony elfogadta ennek a zászlónak az 

■ anyaságát. A megkapó látványosságnak mindin- 
{ kább kibontakoznak a képei. Az ünnepélyen kívül 
! különösen érdekes lesz a sportkiállitás, e nemben 

első kiállítás Magyarországon. Sok külföldi ezég 
is bejelentette máris a részvételét s a hazai sport
kereskedők szintén nagyban vetélkednek, hogy jó 
helyet szerezzenek a kiállításon. Az ünnep pro
grammját annak idején utczán is árusillatja a 
rendezőség.

Tiizoltóegyleti közgyűlés. A helybeli önkéntes 
tüzollóegylet márczius 29-én tartotta meg idei 
rendes évi közgyűlését. A tárgysorozat legfontosabb 
pontja az évi jelentés fölolvasása volt, mely rész
letesen beszámol a mull évi augusztus 14-én, 
Egerben megtartóit országos kongresszus lefolyá
sáról és a kiküldött tagok állal a tűzoltó-ügy érde
kében ott szerzett nagylönlosságú tapasztalatokról. 
Föltüntette továbbá a jelentés, hogy az egyletnek 
volt a múlt évben 356 pártoló és 51 ölik, működő 
tagja, ez utóbbiakat az egylet látja el ruházattal. 
Volt 5 igazgaló-válaszlmánvi és 4 hetes-bizottsági 
ülés. A csapat részéről 18 gyakoriul tartatott. 
Tűzeset hétszer fordult elő éspedig: négy tetőtűz, 
kél kéménytüz. és a határban egy rétégés. Az egylet 
vagyona szerelvények, ruhák es egyeli ingósá
gokban ez idő szerint 125(11) korona érieket 
képvisel. A zárszámadást a számvizsgálók meg
vizsgálták és teljesen rendben találták. Ezen szá
madások szerint: rendes pénztári bevétel a meg
előző évi 2296 K. 86 f. pénztári maradványnyal 
együtt 4854 lí. 86 f. Kiadatott 3214 K. 64 f. A 
jiitalini-alap 616 K. 10 f. Beruházási-alap 975 K. 
08 fii. Betegsegélv-alap 975 K. 08 f. — A közgyűlés 

I az évi jelentést tudomásul vette.
Viczínálís vasút Duna-Pataj és Baja között.

Teleki József gróf nagybirtokos, a Ktin-.Szl.-Miklós 
i és Düna-Pataj közt már a mull nyáron befejezett 

viczimilis vasútvonalat Dumipatajtól tovább szán
dékozik vezetni egész Bajáig, meg pedig a követ
kező községek érintésével: Dunapalaj, Kalocsa, 

I Homokmégy, Miske, Hajós, Nemes-Nádudvar, Sii- 
j kösd, lírsekcsanád és Baja. 1'eleki gróf e czélhól 
I az érdekelt legnagyobb községben, Kalocsán érte

kezletre hívta meg a községi képviselőket, kik az 
életrevaló tervet örömmel fogadlak.

Sikkasztás. Lusztig Zoltán helybeli kézmüárú 
kereskedő Romolta Ferencz bajmoki ill. nős segéd- 

! jel árukkal .elküldte a zombori vásárba. Romotla 
i 320 K. értékű árul adott ei és a pénzt állítólag 
. elkártyázla. Ellene ti feljelentés megtörtént.

Főpróba. A helybei i I. kalh. tiöegylet műked
velő előadásának főpróbája vasárnap f. hó 12-én 
este 8 órakor lesz, melyre jegyek 40 fillérjével kap
hatók.

A bajai róni. kath. legényegylet házának meg
vétele alkalmával kibocsájlotl részjegyekből f. 
évi márczius hó 29-én lek. Odobasics Gyula városi 
tisztviselő ur mint kiküldőit hatósági biztos jelen
létében a következő számú ícszjegyek soroltatlak 
ki: 1. 8, 10. 16, 20, 44, 45, 48, 58, 59, 74, 84, 
109. Ili, 140. 148. 157, 173. 181, 190, 198.232, 
214. 298. 301, 307, 366, 375, 383. 385, 386. 387.

Tűz. O:r. Jáuosué Elefanl-utczai házá
nak egy félszero márczius 29-én hajnalban kigyull. 
A házbeliek (‘loltották.

Lopások. Márczius 28-án Kancsár Miklósnak 
a Király Sándor léglabázánál lévő lakása ablakait 
betörték és több apróságot loplak el. A tettesek 
kézre kerüllek. - Kölni Jakabtól 3 drb. libát lop
lak, melyeket a rendőrség il’j. Volkmann Jakab 
birtokában megtalálták. Ez tiyiirákovics Mihályiéi 
a lettestől vette. Gyurákovics megszökött. Ger
gely Benőtől a zárt udvarából f. hó 3-án virradóra 

1 mm. szénái loplak.
Első leánykiházasitási egylet m. sz. Ezen in

tézel XL. rendes közgyűlése márczius 25-én a tagok 
elénk részvétele mellett tartatott meg. Az évi 
jelentésből, mely kiemeli, hogy az intézet 1902. 
kezelési év vegével fenállásának negyvenedik évét 
töltötte be. kivehető, hogy az 1902. üzleti év da
czára a nehéz kereseti viszonyoknak kedvező és 
kielégítő volt. Ej beiratkozás volt 11.837 jutalék
rész K. 12,001.400 biztosított tőkévet; a biztosítási 
állomány az év végével K. 46,128.450 volt. Dij- és 
mellékillelékek bevétele az elmúlt évben volt kor. 
2,285.864’93. lehal 119.368'12 koronával több mint 
az 1901. évben. Értékpapír kamat, Házbér és Ta
karékbelét kamatok czimén 372,393 10 K. vagyis, 
64371’20 koronával több vételezletett be mint az 
elmúlt évben. Kiházasilási jutalék és visszafizetések 
czimén 663.721’97 K. utaltatott ki és 392 kedvez
ményezett közölt 956 jutalékrészszel oszlik meg, 
mely között 25 árva kedvezményezett 54,000 kor. 
összegével foglal helyet. A dijlárlalékhoz kor. 
1.192.324 csalollalolt es ennek összege az 1902. 
év vegével K. 8,131.691’86 volt. Az újonnan szer
vezett árfolyamkiilömbözeli tartalék 50,000 kor. 
összegében nagy megelégedéssel fogadtatott. A 
fennmaradó kezelési felesleg K. 165.752’16 az alap
szabályok értelmében alapszabályszerü javadalma
zások. nászjulalék felemelési alap és külön tartalék 
tételeire osztandó fel, mely utóbbiak 894.494’48 
kor.-ra rúgnak. A hivatalnoki nyugdíjalap 107.680’51 
K. képvisel, melynek a közgyűlés állal 5000 kor. 
szavaztatott meg. Tetemes leírások után a mérleg 
végösszege K. 9.323.257’91 mely végösszeg kizáró
lag reális érléklélelekben nyeri fedezetét. Áz igaz
gatóság jelentése az előző közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról, a pénzkészletek egy részének újab
ban egy kitűnő bérház vétele állal történt beru
házása tárgyában egyhangú helyesléssel tudomásul 
vétetett, úgyszintén néhány ujabbi biztosítási com- 
binatio es tabella bevezetése helyeslöleg és telszés- 

| sel fogadtatott. A felügyelő bizottság indítványához 
képest a mérleg és jelentés egyhangúlag jóváhagyó
lag tudomásul vétetik és az igazgatóságnak a fel
mentvény megadatik, Tanay József és Fenyvesi 
Adolf tag indítványára pedig az Igazgatóságnak, 
az összes intézőknek, különösen pedig Schwarz 
Ármin elnöknek és Kőim Arnold vezérigazgatónak 

| köszönet és elismerés szavaztatik. A közgyűlés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére kijelöltetnek Hádl 
ígnácz es Zádor Alajos tag urak. A felügyelő bizott
ságnak volt tagjai, úgymint: dr. Alexander Bernát, 
dr. Simonyi Zsigmond. líégcr József, Wertheimer 
Albert, Seifensieder József és Weil J. Dávid egy 
év tartamára újból megválaszlatnak. Miután még 
a márcz. hó 16-án dr. Slamberger Ferencz kir. 
közjegyző jelenlétében megejtett és a jelentésben 
foglalt .,D" osztályú nyereménykötvények kisorso
lására utalás történt., melynek eredményéi alább 
közöljük, az agg elnök lelkes éltetésével a közgyűlés 
bezárult. 1675 Braun Mór ur. Budapest, 3281 Szabó 
Benedek ur. Budapest. 1383 Bindfeld Márk ur. 
Hatvan. 4504 Biichler Mór ur. Csurgó. 5625 Sziklai 

i Sándor ur. Gyón, 6481 Gintner Áron Salamon ur.
Szezucin, 646091 Cseley József ur, Szl.-Gotlhard, 

i 3747 Papo Juda Gavriel ur, Sarajevo.

IRODALOM.
A méregvásár. Olinet Oyörgynek, a világiro- 

i fialom e kiváló jelesének legújabb müvét. A méreg- 
rásár-l kizárólagos jogon az Egyetértés szerezte 

| meg és nemrég kezdte el a közlését. Újonnan be- 
' lépő előfizetőinek a szenzáczios regény eddig meg

jelent folytatásait ingyen küldi meg az Egyetértés 
I és nemsokára nj ezikksorozntot is kezd nagynevű 

szépirodalmi l'őmnnkalársának Eötvös Károlynak a 
tollából, egy mindnyájunkra nézve nagyérdekű 
témáról: Deák Eerenez szerelmei föl. A haza böl
csének szívügyei eddig úgyszólván teljesen ösme- 
retlenek a nagy nyilvánosságra nézve, most mesteri 
pennájával fogja föltárni irodalmunk e kiváló jelese 
az Ei/yctértésben. Egyébként is pompás lárezái 
vannak ennek a mindenképp elsőrendű magyar 
lapnak, a mely a nemzet nagy politikai küzdelme-
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ben elöljár és e haiczhan szövetségesül bírja /\"<- 
suth Ferenciét, a fiiggetlensí gi es 48 as part vezérét, 
a ki tudomás szerint az /ű/i/r/érb > l'öniunkatársa 
és ezikkeit csak oda Írja. F. nagy politikai hivatása 
mellett híradó kötelességét is úgy teljesiti az Egyet
értés, a hogy csak modern nagy lap leheli. Bőséges 
hírrovattal, a legjobb értesülésekkel. Az Egyetértés 
elöliz.elési arai: egy hónapra I Irt. 80 kr . negyed 
évre ö Irt., félévre 10 Irt. Államtisztviselők, papok, 
lelkészek, tanárok, tanítók, vasúti és magánhivatal
nokok kedvezményes áron kapják : egy hónapra I 
fit. 20 kr.-ert. negyedévre 3 írt. áO kr.-ért, félévre 
7 Irt.-ért. Hasznos olvasmányul a Imz asszonya 
kedvezménycsen kaphatja a Divatszalont is. mint 
az Egyetértés előfizetője sokkal olcsóban : negyed 
évre I Irt.-éri. Az előfizetési pénzek (legczéísze- 
riibben postautalványon) az Egyetértés kiadóhivata 
lába küldendők. (Budapest, IV. Vármegye-utcza 
11. szám.)

CSARNOK.
liarátom halálára !

1903. január 1:1-én.

A fekete halál kaszával érintett.
Elragadta tőlünk a mi szereltünket! 
Átkozott légy Halál, kit mindenki gyűlöl. 
Aggódnak, rettegnek, borzadnak jötlödtöll

Nincs többé... angyal lett... Itt hagytál bennünket, 
Szüleid, rokonid, barátid, mindened !
Elvitted anyádnak, apádnak reményét.
Itt hagytad létednek fájdalmas emlékét/!

Koporsódban fekszel halványan. csendesen . . . 
Kérdező szavamra mért nem felelsz nekem ? 
Mért nem nézsz reám, mért vagy hideg hozzám ? 
Egyetlen egy szót még, édes, jó Bandikám!!'.

Hl tadsz hagyni engem, kit nagyon szerettél, 
Kivel minden napon ágy elbeszélgettél?
Ki előtt feltártad, mi szivedet nyomja! . . . 
Esdeklő szavamra nem mozdul meg ajka!

Boldogságos arczczal, fekszik mozdulatlan,
Szebb világban van már: a szép mennyországban. 
Emléket mit hagyott: domború sírhatom, 
Feje felett fejfa, szivünkben siralom!

Drága, jó Istenem, hozzád fohászkodom: 
„Nyugodjék békében felejtlen barátom !“ 
így akartad Te ezt, Te est Így rendelőd. 
Megnyugszunk sorsunkban, Te adtad s elvered /

Lukács Béla.

Törvénykezés.
Hamis bukásért két évi börtönre ítélt 

volt bajai kereskedő.

Marosi (Mittler) Lipól bajai üveg- és por- 
czellán kereskedő ezég tulajdonosa 1901. április 
15-én csődöt kért maga ellen. A csődeljárás során 
felmerüli terhelő körülmények folytán a királyi 
ügyészség a Btkv. 415. §-sa 1. pontjának 1. tétele 
szerint büntetendő és a Btkv. 414. §. 1. pontjába 
ütköző és ezt a szakaszpontol többszörösen meg
sértő csalárd bukás büntette miatt fenlnevezelt 
ellen vádat emelt azo.j az alapon, hogy az 1901. 
évi ápril 15-én Baján csődbe jutván. (11,230 kor. 
25 fillér erejéig tényleges kárt okozott hitelezői
nek, hogy árúvagyonát elrejtette, hogy a Bajai 
Kölcsönös Segélyzőegylelnél volt részjegyeit aktív 
vagyonából félretette, hogy jóval 4000 koronái 
meghaladó mennyiségben hitelezői megkárosítására 
üzleti áruit érléken alul elidegenít el le. hogy Marosi 
Adolfnak 2591 kor. 64 fillér tartozását elengedte, 
továbbá a Btkv. 414. § ának 3. pontjába ütköző 
ugyanezen bűncselekmény csalárd bukás büntette 
mialt azon alapon, hogy fizetésképtelensége tuda
tában 1901. márezius 31-én Mészáros Katalin 
hitelezőjét 3555 kor. 55 fillér kedvezményes íizetés 
teljesítése által a többiek rovására kielégítette.

Mull szombaton fejezte be a szabadkai kir. 
törvényszék büntető tanácsa ezen ügyben a fő
tárgyalást. A tanács elnöke Szerdahelyi Sándor, 
szavazó bírák dr. Ernuszt Gyula és dr. Fábián 
Aladár, törvényszéki bírák, jegyző Lipóczy László 
törvényszéki jegyző voltak. A vádhatóságot dr. 
Jóczics Milorád kir. alügyész képviselte, vádlottal 
dr. Britek Samu bajai ügyvéd védte.

Vádlott még 1896-ban kezdőit üzletel, de 
csak 1898-ban jegyeztette be magul. Az üzlet 
eleinte jól ment, de később raktára leégett, mely 
alkalommal igen sok áru megsemmisüli es bár 
74(X> kor. biztosítási összeget kapott, de ennél 
sokkal nagyobb kari szenvedett. 1901. április 6-án 
a Mészáros-féle ház, amelyben az üzlethelyiség 
volt, összeomlott es neki 48 óra alatt ki kelleti 
költöznie, minek folytán a raktárban és udvarban 
elhelyezett sok árú elpusztult és sokat el is lop
lak. Miután pedig hitelezői is szőritől Iák, hitelt

A leltározás alkalmával 12.000 kor. értékű
árukészlet maradi és 4000 körömi követelés, ezen 
aktívákkal szemben 78,(XX) korona követelés állott 
fönn, minél fogva a hitelezők két tized százalékot 

kaplak. Vádlottnak 1898 bán az üzleti mérleg 
alapj;in 1146 frl. vagyona volt, de már ekkor 
17.000 frtlal tartozott háziasszonyának, tehát pás- 
siv volt es mindazonáltal 1899. január 1-től 
a csödnyitásig árúkban 94,000 korona, készpénz 
ben pedig 17,000 kor. köícsönt vett igénybe.

Mindezen körülmények, továbbá az aruknak 
a csődnyitás előtti elkótyavetyélése és (‘gyes hite
lezőknek előnybe részesítése, továbbá 3(XX) kor. 
követelés elengedése a tárgyalás során bebizo
nyítást nyerlek, miért is a kir. törvényszék vád
lottal a csalárd bukás bűntettében bűnödnek mon
dotta ki és ezért öl két ifi /ó’r/ón-Z/úní /- / e iléll(‘.

Az ítélet ellen úgy az ügyész, valamiül vád
lott és védője felebbezést jelentetlek be.

Apagyilkosság Garán.
(Esküdtszéki tárgyalás.)

Múlt évi deczcmber hó 16-án este a Baja 
város közelében levő Gara községben Miiller Józsel 
mezőőrt 18 eves Antal nevű fia agyonütötte. Az 
öreg ugyanis a nagy korcsmában iddogálf. a hová 
íia elment érte. Glközben czivakodni kezdtek és 
az öreg a fiat pofonülölte. Heggel 3 órakor az 
istállóban, a hol az öreg Miiller az éjszakát töl
tötte, a gonosz fin egy nehéz furkós bottal neki 
esett atyjának és úgy főbe ütötte, hogy az men- 

( len összerogyoll.
A vizsgálatot időközben kiterjesztették Miiller 

József idősebb íia ellen is. a ki ellen szintén 
terhelő adatok merültek föl.

Az uj esküdlhirósági eyklusnak in. hó 30-án 
ez volt az első tárgyalása.

Az esküdlbiróság elnöke dr. Polgár József, 
szavazó bírái Marián Miklós és dr. Kovács Gyula, 
jegyzője Ránézel Zoltán voltak A vádhatóságot 
dr. Eperjessy Béla kir. ügyész képviselte, vádlot
takat dr. Blatt Géza és dr. Kertész Igl lácz védték.

Az esküdlbiróság tagjaiul id. Frank! István. 
Milkó Henrik, dr. Vécsey Emil. Csóvics György, 
dr. Vojnics Hajdú József. Somogyi Gyula. Schwarcz 
Péter, Eierst István. Gugánovics Máté, Mérey 
Ágoston. Pirniczer Vilmos <■- Horváth Kálmán; 
póttagokul pedig Barink Károly és ifj. Birkás 
József sorsollatlak ki.

Elsőnek Miiller Antal elsőrendű vádlottal 
hallgatták ki. aki beismerésben van. Miiller József 
azonban a vádat tagadja.

A bizonyító eljárás során heigazollalik, hogy 
Miiller Antal és József apjukat, ennek házánál az 
istállóban ütötték agyon. A vád és védbeszédek meg
hallgatása ulár az esküdlek Miiller Antalt és 

, Józsefet felmenő ágbeli rokonon elkövetett szán
dékos emberölés bűntettében mondották ki biinös- 

i nek, mire a törvényszék meghozta az Ítéletet, a 
mely szerint Miiller Antalt 10 éri, Miiller .Józsefet 
pediy éri feyy házra Ítélte, a 1P2. alkalmazása 
mellett. A védők a minősítés miatt semmiségi 
panaszszal eltek, azzal az indokolással, hogy az 
az esküdtekhez tartozik. /\ törvényszék a semmi- 

' segi panaszt elutasította, a mi ellen a védők l’el- 
folvamodással éltek.

_____  

KÖZGAZDASÁG.
A Triesti Általános Biztosító-Társaság 

(Assicurazioni Generáli)
I

f. é. márezius hó 18-án tartott 71-ik közgyűlésén 
terjesztetlek be az 1902. évi mérlegek.

Az előttünk fekvő jelentésből latjuk, hogy 
az 1902. deczcmber 31-én érvényben volt élet
biztosítási tőkeösszegek 611.558.220 kor. 13 fillért 
lellek ki és az év folyamán bevett dijak 27.001,880 

I korona 96 fillérre inglak. Az életbiztosítási osztály 
dijtartaleka 13.024.702 kor. 24 fillérrel 160,189.849 

| korona 13 fillérre emelkedett.
Atüzbiztositási ágban a díjbevétel 

12,271,371,385 korona biztosítási összeg után 
20,219,214 korona 97 fillér volt, miből 9.132.779 
korona 87 fillér viszonl-bizlosilásra forditlaloll 
úgy, hogy a tiszta díjbevétel 11.086.435 korona 
10 fillérre rúgott, mely összegből 7.881.010 kor. 
61 fillér mint díjtartalék minden tehertől menten 
jövő évre viteleit ál: a díjtartalék tehát a tiszta 
díjbevétel 71.10° (, ál teszi cl. A jövő években 
esedékessé váló dijkölelezvények (ősszege 82.371.684 
korona 24 fillér.

A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel 
kitelt 4.316,155 korona 18 fillért, mely a viszont
biztosítások levonása után 1,457,860 korona 40 
fillérre ingott,

A betöréses-lopás elleni biztosítási ágban a 
díjbevétel 363.700 korona 26 fillért lelt ki.

Károkért a társaság 1902 ben 25.473.446 
korona 68 fillért folyósított. Ehhez hozzáadva az 
előbbi evekben teljesilctt kárfizetéseket, a társaság 
alapítása óta karok lejeben 742,014,072 korona 
és 65 lillérnyi igen tekintélyes összeget fize
tett ki. Ebből a kártérítési összegből hazankra 
138.794.885 korona 03 fillér esik.

A nyereség tartalékok közül, melyek össze
sen 20.313.106 korona 94 fillérre Hígnak, különö
sen kiemelemlök : az alapszabály szerinli nyere
ségtartalék. mely 5,250,000 koronái lesz ki. az 

értékpapírok árfolyamingadozására alakított laria- 
lék, mely a 3.729,624 korona 17 fillér külön 
tartalékkal együtt 14,010.830 korona Ili fillérre 
emelkedett, továbbá felemlítendő még a 160,000 
koronára rugó kétes követelések tartaléka. Ezeken 
kívül fennáll még egy 726.138 korona 39 fillért 
kitevő külön alap, melynek az a rendellélése, hogy 
az életbizlosilási osztályban a kamatláb esetleges 
esökk enősét kiegyenlítse.

A társaság összes tartalékjai és alapjai, 
melyek első rangú érlékekben vannak elhelyezve 
az idei átutalások folytán 190.319.427 korona 
I I fillérről 208.632.918 korona 73 fillérre emel
kedtek, melyek következőképen vannak elhelyezve :
1. Ingatlanok es jelzálog

követelések....................... 33.144.493 K. 62 I.
2. Életbizlosilási kötvényekre

adoll kölcsönök . . . 18,600,000 K. 19 f.
3. Lctétemónyezetl érték

papírokra adoll kölcsönök 682.782 K. 13 f.
4. Értékpapírok .... 141,290.01 I K. 09 f.
5. Tárczaváltók .... l,03o,953 K. 91 I.
6. A részvényesek biztosí

tott adóslevelei . . . 7.350,000 K. I.
7. Bankoknál levő rendel

kezésre álló követelések, 
készpénz és az intézet 
követelései, a hitelezők
követeléseinek levonásával li,.~>29.676 K. 79 f.

összesen : 208,632.918 K. 73 f.
Ezen értékekből 43 millió korona magyar érté
kekre esik.

HIRDETÉSEK.
A sörliáz-utczában levő és 

tulajdonomat képező Kohn Sá- 
muel-féle házban

€gy oagy ütqzai k^t
kisebb údvari lakást 

tőivé évi május lió 1-től bérbe 

kiadók Dr Bruck Samu 
ügyvéd.

66S 1903. szám.

Hirdetmény.
A Eerencz-csaloriiti részvénytársulat 

értesíti a t. ez. hajózó-közönséget, hogy az
1902. évben érvényben volt szállítási díj
szabását a folyó évre is érvényben tartja. 
Érvényben maradnak mindazon dijleszálli- 
tások is. a melyek a múlt évben kibocsá
tott pótfüzetben fel vannak sorolva azon 
további dijleszállilással, hogy a szorosabb 
értelemben vett belforgalomban a IV-dik 
áruosztálynál a dijakból és pedig úgy a 
hajózási, mint vámdijakban 10"/0 díjmér
séklést adunk.

Kis-Sztapár, 1903. ápril hó 1-én.
A Ferencz-csatorna részvény-társulat 

Üzletigazgatósága.

1202. szám.
tkv. 1903.

Árverési hirdetmény.
A bajai kir. telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 

hogy az árverést Hesser Gyula bajai ügyvéd által képviselt 
Reich Farkas fiai bajai ezógnek Klaszán Józsefné Sztipics 
Petronella lmjai lakós elleni ügyben 82 kor. 20 fit. tőke 
ennek IOt-2. július hó 12-től járó 50 o kamatai 18 korona 
20 Hl. ezúttal és a még felmerülendő költségeknek nem
különben csatlakozott Bajai takarékpénztár 69 kor. 40 
Itt. özv. Milassovits Mártonná szül. Nagy Sarolta 2Ö0 kor. 
Reich Bornál lmjai lakós 48 korona 90 íil. Neuvirth R. 
lmjai ezég 30 korona 74 III. tőke és jár iránti kövotolósük 
kielégítése végett az 1881. LX. 1.•<•/.. 144. és következő 
§§-ai alapján a szabadkai kir. törvényszékhez tartozó a 
lmjai kir. járásbíróság területén lövő

1. A bajai 453. számú betétben végrehajtást szen
vedett nevén I. 1-2. sorszám (>22, 623 hrszáin homokváron 
Tavasz-utcza 327. számú ház és kertre 1460 kor.

2. ugyanott ugyanannak nevén felvett j*  1 sor**.  6573 
hrszáin Petői dűlői 954 négyszögölnyi szőlőre 258 kor.

és 3, ugyanott, ugyanannak nevén felvett f y. sorsz. 
6852. hrszáin Petői dűlői 1390 négyszögölnyi 72 korona 
10 íil. szölödézsinavállsággal terhelt szántóra 89 korona 
kikiáltási árban (‘zennel elrendeli és annak Baján a tkvi 
árverési helyiségben 1903. évi április hó 21-lk napiának dél
után 3 óráját kitűzi, a midőn a fenébb körülírt ingatlan a 
kikiáltási áron alul is <>la<latni fog.

Árverezők a kikiáltási ár l()"u-ál készpénzben vagy 
óvadékképes papírokban a kiküldött kezéhez tegyék le.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Baján, 1903, évi február hó 4-én.

Romátka.
kir uljárásbiró,

k
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Részletfizetés
engedélyeztetik.

'i' *1* 'í*SiVS csupán egy GRAMMOPHON!
beszel es enekel: magyarul, francziául, angolul, olaszul, 

->■ oroszul, horvátul, szerbül, csehül, németül stb. ■<-

Katalógusokat és legújabb lemez-jegyzéket ingyen és bérmentve.
Valódi csakis akkor, ha a liirdeli'sünkben l'ellüulotell ..iróungyal" védjegygyei van ellátva.

..GRATHIOI’IIOV" WEISS H. ÉS TÁRSA
Budapest. Károly-körut 2.

MK" A lemezekre kiváló művészek énekei vétettek fel. Minden helyen k é pvisol ő k kerestetnek. TM

FISCHER PÁL
NŐI- FÉRFI- ÉS GYERMEK- DIVATÁRÚHÁZA 

>» BAJ A N. •««■<-

Van szerencsém a nagyérdemű helybeli és 
vidéki közönség szives tudomására juttatni, hogy

15 év óla fönálló

i)ői-, férfi- gS gygrn)gk- 
C0 dii/atárúbázari) <0 

több árúczikk hozzátételével megbövileltem, ugyanis 
nagybani Blouse árusítást "SK1
vezettem be, kezdve a legegyszerűbb házi-blousok- 
tól a legdíszesebb kivileiig, melyek otl helyben 
próbálva és azonnal megigazítva kézbesittejnek.

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

Tetemes kibővített férfi- es gyermek kalapok 
nagy raktáromra vagyok bátor a nagyérdemű kö
zönség szives figyelmét felhívni.

Habig kalapok egyedüli elárusító helye.
Síiglitz és Unger-I'éle fehérnemű, menyasszonyi 

kelengyék egyedüli elárusitása czégem állal esz
közönéinek.

Minthogy több évi működésem alatt volt 
alkalma a nagyérdemű közönségnek pontos és 
szolid kiszolgálásomról meggyőződést szerezni, 
jövőben is azon leszek, hogy vevőimet minél ol
csóbban juttassam első rendű áruk beszerzéséhez, 
mely lények valódiságáról mielőbbi meggyőződést 
szerezhetnek, kérem minél számosabb megrende
léseiket és szives lovábbi pártfogásukért újabb 
vállalatomba is esedezve, maradiam

1274. szám.
tkv.1903.

Árverési hirdetmény.
A bajai kir. tolokkönyvi hatóság közhírré teszi, 

hogy az árverést Dr. Bruck Samu bajai ügyvéd által kép
viselt Pichler Jakab csávolyi lakosnak, Tuchardt Józsefné 
bikityi lakos elleni végrehajtási ügyében 440 kor. tőke, 
ennek 1901. évi június hó 5-től járó (! ü/o kamatai 54 
kor. 80 fii. eddigi 29 kor. ezúttal és a még felmerülendő 
költségeknek kielégítése végett az 1881. LX. t..cz. 144. 
és következő §§-ai alapján a szabadkai kir. törvényszék
hez tartozó a bajai kir. járásbíróság területen lévő a bi
kityi 1324. számú betétben A 1. 1. sorszám 248. hrszámu 
kert a beltelekben 80. négyszögöl terjedelmű és A 1. 2. 
sorszám 249 hszámu ház 489. ö. i. szám alatt udvarra) 
a beltelekben 70 négyszögöl terjedelmű Tuchardt Józsefné 
szül. Tuchardt Magdolna nevén lévő ingatlanságra 1224 
korona kikiáltási árban ezennel elrendeli és annak Bikity 
községházánál 1903. évi április hó 22-ik napjának d. e. 10 
Óráját kitűzi, amidőn a fenébb körülirt ingatlan a kikiál
tási áron alul is eladatni fog.

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

A kir. járásbíróság mini tkvi hatóság.
Baján, 1903. évi február hó 7-én.

Tetnmer.
kir. járásbiró.

__ KW-
as^Míiinden kéményt megjavít 
megakadályozza a füst visszacsapódását.

Minden kéményre alkalmazható
egyszerű, tartós, olcsó 

..— kapható: — 

özv. Spitzer Simonnénál.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsB

Többféle

asztalos szerszám
igen jutányos áron

SWEALDÓ'W
Bernhart Ferencznénál

Szent János-utcza (József város.)

£e Sriffon
valódi franczia 

szivarftapapir és fiüvely. 
Kapható minden jobb kereskedésben.

I
kiváló tisztelettel

FISCHER PÁL.

Értesítés.
Van szerencséin a helybeli és vidéki 

közönség b. tudomására hozni, hogy
I

Olcsó selymek
a legfinomabbig, utolérhetetlen nagy választékban, utczai, társasági és menyasszonyi öltözékek részére.
Remek foulardsok méterenkint 1 korona 20 fillértől kezdve, móterenkint es ruhánként kaphatók postadíj 

—— , ----------_ és vámmentesen, Minták bérmentve. Levéldij 25 fillér.
Selyemszövetg-yár Unión

ŐRIEPER APOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
kir. udvari szállítók (SV ÁJCZ.) _____

férfi-szabó <$» 
<$> üzletemben

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

Továbbá raktáron birtok saját készit- 
ményii úri ruhákat és tavaszi felöl
tőket a legszebb és legdivatosabb kivitelben.

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

Hirscliler Miksa
férfi-szabó.

te

Triesti Általános Biztositó Társaság
(ASSICURAZIONI GENERÁLI)

■ Budapest, V., Dorottya-uteza 10. szám. ..■■■=
A ..Közgazdaság" rovatban közöljük TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG, 

a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztositó intézetünk 
mérlegének főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, a ki e 
czélból hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál.

Az intézet elfogad: élet-, tűz-. szállítmány-, üveg-, betöreses-lopas- es harang
törés és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a ..Ma
gyar jég- és viszontbiztosító r-t“, valamint baleset elleni biztosításokat az „Első 
o. általános baleset ellen biztositó társaság számára.

A bajai főügynökség:

Bajai kereskedelmi és iparbank.
Egy tanoncz felvétetik fizetés mellett. C ______ * __________ H
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15 hektoliter tiszta

törköly-pálinka
tW eladó ""W® 

Walter Józsefnél Császártöltésen.

' ÜAAAAÁÁAAAAAAA

A Rlchter-féle

Llnlment. Caps. mp.
Horgony - Pain - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg
bízható bedörzsölés  fii alkalmaztatik 
köazvénynél, eláznál és meghűléseknél. 
Illté8. Silányabb utánzatok miatt 
i___ „J bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Horgony" védjegygyei 
és a„Richler“ ezégj egy zéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. es 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten. 
Ricliter F. Ad. és társa, 

csási. é« kir. udvari szállítók.
Rudolstadt.
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A
..BAJAI HÍRLAP"

KIADÓHIVATALA.
KAZAL JÓZSEF

KÖNYVNYOMDÁJA BAJÁN. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF-UTCZA.

A

„BAJAI HÍRLAP"
KIADÓHIVATALA.

jJÉSF Mindennemű könyvnyomdái munkák a legszebb kivitelben elvállallatnak u. m.: "'SM]

könyvek, folyóiratok, ügyvédi- és kereskedelmi nyomtatványok.

NÉVJEGYEK. 
ELJEGYZÉSI KÁRTYÁK. 

SZÁMLAK.

LAKt)IJALMI MEGHÍVÓK. 6,a=kese/§
LEVÉLPAPÍROK. FALRAGASZOK. LEVELBORITÉKOK. ÁRJEGYZÉKEK.

ffláli megfiivók a teg ízléses e66 kivitelijén olcsó áron készíttetnek.

A
„BAJAI HÍRLAP

KI ADÓHIVATALA.

£■5" Hirdetések olcsó áron felvétetnek.
Községi nyomtatványok raktáron tartatnak. "W®

A
„BAJAI HÍRLAP"

KIADÓHIVATALA.

Nyonialolt Kazal József könyvnyomdájában Raján.


